
Det här händer   
i Östra Sala backe 
 

Så kommer Årstaparken se ut
Nu är det klart hur Årstaparken kommer att se ut. Målet är att ta bort 
ytor som fungerar dåligt och lägga till önskemål som har kommit in via 
www.uppsala.se och workshoppar. Bland annat lekparker, utegym, grill-
platser, rustad och förnyad springslinga, träd och fler parkbänkar.
Vi kommer förstärka känslan av en landskapspark genom att bevara den 
centrala delen som en öppen yta med träddungar. Utifrån den kommer 
fyra stråk i olika väderstreck gå med temana  djur- och natur,  kopplat 
till 4H-gården, frukt- och idrott, konst och landskap. Se hur hela parken 
kommer se ut på ostrasalabacke.uppsala.se

Granskning av detaljplanen över Årsta torg i december
Detaljplanen för Årsta torg ställdes ut för granskning i december. Det 
innebär att kommunen tog fram ett förslag på hur detaljplanen kan se 
ut som alla invånare fick tycka till om fram till 19 januari. Nu har tiden 
för att tycka till gått ut, men du kan fortfarande titta på planförslaget 
på www.uppsala.se/publikationer, sök på ”Detaljplan för Årsta torg – 
granskning”. Plan- och byggnadsnämnden förväntas fatta beslut om anta-
gande under första kvartalet 2018.

Nära tusen besökare på Uppsala växer-mässan
21 oktober lockade årets Uppsala växer-mässa både allmänheten och 
branschen till Östra Sala backe. Under två dagar ordnade Uppsala kom-
mun inspirerande föreläsningar, guidade turer, möten mellan bransch, 
allmänhet och kommunen. Syftet med Uppsala växer-mässan är att skapa 
insyn, delaktighet och stolthet kring hur Uppsala växer. 

Vaksala kyrkskola byggs om till förskola
Behovet av nya förskoleplatser är stort i Östra Sala backe och i Skölsta 
eftersom många bostäder byggs i dessa områden. Därför föreslås Vaksala 
kyrkskola byggas om och byggas ut för att kunna möta behovet av försko-
leplatser. Den nya förskolan får åtta avdelningar med plats för totalt 144 
förskolebarn. 
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Nyhetsbrev i din e-post 

Det händer ständigt saker i området kring Östra Sala backe. 
För senaste nytt är du välkommen att besöka ostrasalabacke.uppsala.se

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet från Östra Sala backe. 
Ange din e-postadress på webbsidan så får du nyhetsbrevet direkt i din epost.

Uppsala kommun har startat arbetet med en ny detaljplan för förskolan. I 
detaljplanen kommer det att framgå vilken del av marken som får bebyg-
gas, hur hög den nya byggnaden får vara och hur förskolan ska fungera 
när föräldrar lämnar och hämtar samt när förskolan tar emot leveranser.
Marken ägs av Uppsala kommun och det kommunala bolaget Uppsala 
Kommun Skolfastigheter AB. Målet är att detaljplaneprocessen blir klar 
till hösten 2018. När processen är klar kan man börja bygga ut och reno-
vera skolan.

Tidigare, pågående och planerade vägarbeten
Det är mycket som händer i området. Här beskriver vi kort vad som har 
hänt under 2017 och vad som beräknas hända fram till hösten 2018.

2017
I den första etappen, mellan Alrunegatan och Gröna gatan, har vi fortsatt 
bygga klart samtidigt som de boende flyttar in i de nya husen. 

Johannesbäcksgatan är nästan klar. Gångbanan på västra 
sidan och på vissa delar på östra sidan har fått ny mark-
sten, plantering, soffor och belysning. En del komplette-
rande arbeten ska göras vid Fyrislundsgatan, vid de hus 
som inte har byggts klart. 

Det kommer fyra nya gator som knyter ihop Sala 
backe och Fyrislundsgatan. Från norr är dessa  
Alrunegatan, Svärdsliljegatan, Nattviolsgatan  
och Gröna gatan.

Under hösten startade gatu- och ledningsarbeten 
i etapp 2 mellan Gröna gatan och Verkmästar-
gatan. Det innebär att vi gräver djupa schakter. 
Under byggtiden blir det nödvändigt med  
omdirigering av trafiken för boende i Sala 
backe och begränsad framkomlighet på  
Fyrislundsgatan. Gående- och cyklister  
ska bara påverkas lite. Arbetet fortsätter 
under hela vintern.

2018
I april startar markarbeten i etapp 1 igen 
efter vinteruppehållet och vi bygger 
klart gångbanor och planteringar runt 
kvarteret söder om Svärdsliljegatan.

Under våren startar även arbeten 
på Sparrisgatan på sträckan mellan 
Fyrislundsgatan och Årstaskolan.

Under hösten 2018 ska flera av  
de nya trafikljusen på Fyrislundsgatan vara på plats så att gående- och 
cyklister kan korsa Fyrislundsgatan på ett trafiksäkert sätt. Senare under 
hösten börjar rivningen av den gamla gång- och cykeltunneln vid Årsta 
centrum.

Det pågår gatu- och ledningsarbeten inom etapp 2 i olika skeden. Första 
skedet pågår 2017–2019 innan alla husbyggare har kommit igång. Efter 
2019 fortsätter arbeten med att bygga färdigt gatorna, gångbanorna och 
torgen i takt med att husen blir klara.


