Hösten 2017

Det här händer
i Östra Sala backe

Källparken. Fotograf: Stewen Quigley

Välkommen till årets andra nyhetsbrev. Det är Uppsala kommun som är
avsändare och syftet är att ge dig som bor i eller runt Östra Sala backe
information om vad som är på gång.
Kom på mässan Uppsala växer 21 oktober

Förra årets uppskattade mässa, Uppsala växer, är tillbaka. I år är det
fokus på Östra Sala backe. Mässan är en mötesplats för allmänheten,
byggbranschen och kommunen. Här får du möjlighet att se framtidens
boende i Östra Sala backe, ställa frågor och och lyssna på inspirerande
föredrag. Mässan har fri entré. Läs mer om mässan och programmet på
bygg.uppsala.se/uppsalavaxer
Källparken renoveras

Källparken byggdes på 50-talet och har med åren blivit sliten. I augusti var
det dags att påbörja nästa renovering. Den här gången kommer lekplatsen
och amfiteatern att rustas upp tillsammans med belysningen och promenadstråken. Parken får också nya aktivitetsytor med ett utegym och klätterblock.
Vissa delar av parken är avstängda under renoveringen som beräknas
pågå under hösten 2017 fram till sommaren 2018.
Arbeten under hösten 2017, etapp 1

På Johannesbäcksgatans västra sida kommer gångbanor och planteringsytor med nya träd att göras färdiga. För att säkerställa en låg trafikmängd
får Johannesbäcksgatan en utformning med flera smala passager där
fordon inte kan mötas.
På Fyrislundsgatan fortsätter vi att bygga en gångbana på den västra
sidan av gatan, förbi kvarteret Nattviolen. Det södergående körfältet,
mellan gång- och cykeltunneln och Gröna gatan asfalteras.

Svärdsliljegatan och Nattviolsgatan färdigställs. Gångbanor kommer att
finnas på en sida av dessa gator, än så länge bara med ett ytskikt av grus.
En förskola och äldreboende har öppnat på Svärdsliljegatan. Det kommer
att vara fortsatt byggtrafik i det högra körfältet på Fyrislundsgatan,
södergående riktning. Mycket byggtrafik kommer också att belasta
Johannesbäcksgatan.
Arbeten i Östra Salabacke fram till hösten 2019, etapp 2

I mitten av augusti började vi ta ner träden längs Fyrislundsgatan och de
nya lokalgatorna norr och söder om Årsta Torg. Vi bygger nya gator och
ledningar för vatten och avlopp.
De träd som vi nu tagit bort kommer att ersättas med nya träd

Hösten 2018 planterar vi ett fyrtiotal träd, som en allé, längs Alrunegatans norra sida, från Fyrislundsgatan till Timjangatan. Källparken och
Årstaparken får 80 stycken nya träd fram till 2019. Träden kommer att
vara av olika arter för att skapa mångfald och tålighet mot trädsjukdomar
och träden blir hållbara över tiden. En skir vårgrönska och vackra höstfärger ska fortsätta vara ett signum för gatorna.

Övriga arbeten inom etapp 2

I september startade vi arbeten med gator, vatten och avlopp. Det
kommer att fortsätta fram till hösten 2019 och gäller också Murargatan
och Johannesbäcksgatan. Dagvattenmagasinet börjar vi att bygga vid
Anders Diös torg.
Vi kommer att göra fjärrvärme och elarbeten på den västra sidan av
Fyrislundsgatan på två sträckor: Gröna gatan och Sparrisgatan, sträckan
förbi GC-tunneln över Fyrislundsgatan mot den nya södra lokalgatan
Svartrotsgatan. Trafiken på Fyrislundsgatan och Johannesbäcksgatan
kommer därför att påverkas och det blir en begränsad framkomlighet.
Fordons-, gång- och cykeltrafiken längs Fyrislundsgatan kommer att
ledas förbi arbetsområdet.
Det är viktigt att du följer de vägvisningsskyltar som finns och respekterar
avspärrningar i området, för din egen och andras säkerhet.

Nyhetsbrev i din e-post

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

