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Bilder från nya Solvallsparken, foto Uppsala kommun.

Den 20 juni klockan 13.00 inviger vi den 
första delen av Solvallsparken, i södra 
Rosendalsområdet mellan SEB USIF 
tennishall och Blomsterlandet. Här finns 
en lekplats med bland annat stor sandlåda, 
gungor och klätterlek för små och mellan-
stora barn.

I parken planeras öppna ytor för picknick, 
bollspel och aktiviteter för alla åldrar. 
Hela Solvallsparken beräknas vara klar
i november 2016.  

Välkomna till invigningen!

Första delen av Solvallsparken är klar  

Prenumerera på nyhetsbrevet
Här kan du läsa om det senaste när det gäller utvecklingen av området. Den här gången får du 
nyhetsbrevet hem i brevlådan. I fortsättningen får du det till din mailadress. Du prenumererar 
enkelt på brevet genom att anmäla dig på uppsala.se/rosendal. 



Gatorna växer fram
Utvecklingen av norra Rosendal fortsätter som planerat. Just nu restaurerar vi stigarna 
i Kronparken och bygger en ny gång- och cykelväg från Stadsskogen till Dag Hammar-
skjölds väg. Det pågår också entreprenadarbeten för att bygga ut gatorna i det blivande 
bostadsområdet runt omkring Grindstugan. Hela arbetet beräknas vara klart 30 juli 2017. 
Några av gatorna kommer att vara färdiga redan sista december 2016.

Den 30 maj började förberedelserna för nästa etapp, att anlägga en gata och dra ledningar 
för vatten och avlopp. Under vecka 24 (13 juni) drar arbetet sedan igång med schakt- och 
sprängningsarbeten. 

Se Rosendal växa fram
Uppsala växer och det byggs som aldrig förr. Den 26 och 27 augusti arrangerar Uppsala 
kommun två dagar om framtidens Uppsala med fokus på Rosendal ”Uppsala växer i 
Rosendal”.  

Politiker, kommunens tjänstemän och representanter från byggbranschen finns på plats för 
att visa och berätta om planerna för Rosendal. Platsen är SEB USIF Arena, tennishallen i 
Rosendal. 

Lördagen den 27 augusti är för allmänheten. Alla är välkomna till en dag med aktiviteter 
för hela familjen. Fritt inträde.

Läs mer på uppsala.se/rosendal 

Bild: Utopia.


