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Ditt uterum är nyrenoverat
– välkommen till Källparkens invigning!
Nu är det dags att inviga Källparken. Söndag 17 juni är du välkommen att
lyssna till invigningstal och kören Afro i amfiteatern, testa sport- och kulturaktiviteter ute i parken, gunga i lekparkerna och sitta i gräset och fika.

Källparken har varit ett andningshål för Uppsalabor sedan 1950-talet.
Nu är både amfiteatern och den lummiga parken renoverad. I området
finns kreativa lekmiljöer, en grillplats, en hängmatta, en boulebana,
parkourställningar, två boulderingblock för klättring och öppna ytor
för bollspel och andra aktiviteter.
Invigningsprogram

12.00–18.00

Food trucks på plats.

13.00–13.45
				

Kulturnämndens ordförande Peter Gustavsson (S)
invigningstalar och aktiviteterna i parken presenteras.

14.00–15.00
				

Kören Afro uppträder med gospel-, soul- och
reggaemusik på amfiteaterns scen.

15.00–17.00
				
				
				

Testa sport- och kulturaktiviteter som boule, parkour,
klättring, tennis, läshörnan, zumba, samboll och
småbåtsbyggande tillsammans med lokala föreningar, 		
kommunala verksamheter med flera.

(med reservation för ändringar)

Boka amfiteatern i Källparken i sommar

Boka amfiteatern för dina aktiviteter i sommar. Välkommen att
kontakta föreningen Kulturparken som ansvarar för sommarens
bokningar på ase.richard@kulturparken.net
Läs mer på kulturparken.net
Läs mer om Källparken och hela amfiteaterns sommarprogram på
uppsala.se/kallparken

Nu börjar vi planera bostäder,
parker och gator i etapp 3
Nu har plan- och byggnadsnämnden beslutat att vi ska börja med detaljplaneläggningen för etapp 3 i de nordligaste delarna av Östra Sala backe.
Det innebär att kommunen kan börja planera var parker, bostäder, handel och kontor ska ligga, hur höga husen ska vara och var gatorna ska gå.
Detaljplanen för området kommer att tas fram under de närmsta åren
med sikte på antagande 2020.
Så ser planerna ut

Totalt planeras fyra kvarter med 400–500 bostäder och 10 000–20 000
kvadratmeter lokaler till handel och kontor. Förslaget är att planområdet
ska utvecklas i samma linje som övriga Östra Sala backe – en tät stadsdel
med små gröna parker. Mot Gränby centrum föreslår kommunen en
blandning av kontorsverksamheter och bostäder, en friskvårdsanläggning, olika verksamheter och en förskola.
Läs planuppdraget för etapp 3 på ostrasalabacke.uppsala.se.

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 det digitala nyhetsbrevet från Östra Sala backe.
Ange din e-postadress på webbsidan så får du nyhetsbrevet direkt till din e-post.

