Senaste nytt om
Östra Sala backe
Ombyggnad av gång- och cykeltunnel, gator med blomstrande namn och en
Linnéstig som passerar Vaksala prästgårdshage. Projektet Östra Sala backe
är inne i en intensiv period och snart börjar detta även märkas på plats i
området. Välkommen till 2014 med Östra Sala backe!

Aktivitetsdagen vid Årsta centrum lockade många besökare. Tack för alla ideér
och synpunkter!

Vaksala prästgårdshage är en grön yta utanför Vaksala kyrka. I dag är delar av området en
åker och Uppsala kommuns ambition är använda delar av denna vackra plats till rekreation
och exempelvis tillfälliga konstutställningar. Den markerade ytan på bilden visar var Vaksala
prästgårdshage ligger.

Detaljplanen har vunnit laga kraft
12 december 2013 beslutade plan- och byggnadsnämnden att anta förslaget
till detaljplan för Östra Sala backe, etapp 1. Den 24 februari 2014 vann
beslutet laga kraft. Detta innebär att byggprojektet nu kan påbörjas enligt
tidplan. Hela etapp 1 beräknas vara färdigbyggt 2017.
Andra kvartalet 2014 Ombyggnation av gång- och cykeltunnel
Tredje kvartalet 2014 Ledningsflytt och gatuombyggnader
Fjärde kvartalet 2014 Byggstart för de första bostäderna

Ombyggnad av gång- och cykeltunnel
Den befintliga gång- och cykeltunneln under Fyrislundsgatan, mellan
Uppsalahems kvarter på Salabackesidan och Gräslöksgatan på Årstasidan,
kommer att byggas om. Planerad start är slutet av maj och ombyggnaden
innebär att tunneln breddas och får ljusinsläpp ovanifrån. Dessutom får
tunneln konstnärlig utsmyckning. Arbetet beräknas pågå till och med första
kvartalet 2015. Under byggtiden kommer gång-, cykel- och biltrafik att ledas
om under vissa perioder. Målsättningen är att anläggningsarbetet ska
påverka trafiken så lite som möjligt.

24 april – möte om lägre hastighet
Uppsala kommun ska, enligt beslut från gatu- och trafiknämnden, införa
rekommenderad lägre hastighet (30 kilometer i timmen) i stadsdelen Sala
backe. Du som bor eller är verksam i området är välkommen till Brantingsbiblioteket den 24 april klockan 18.00 till 20.00. Där ges möjlighet till diskussion och frågor om införandet.
Svärdsliljegatan och Nattviolsgatan
Nu har gator, torg och parker i etapp 1 fått sina namn. Daggvidetorget,
Knäckepilsparken och Nattviolsgatan är några exempel. Kvartersnamnen
är beslutade sedan tidigare och samtliga namn i området har temat blomsternamn från lyriken.
Östra Sala backe etapp 2
Ambitionen är att en detaljplan för etapp 2 (intill Årsta centrum) ska påbörjas efter sommaren 2014. Parallellt med detta fortsätter arbetet med att
utveckla Årsta centrum och Årstaparken. I augusti 2013 genomfördes en
undersökning där boende i området deltog. I intervjuer och enkäter kläcktes många goda idéer. Mötesplatser för unga, ett mer varierat utbud kring
centrum och fler aktiviteter kring torget är några exempel. Det visade sig att
Årstaparken uppskattas för sina möjligheter till motionsaktiveteter. Men flera
anser att parken har stor potential att locka ännu fler människor, exempelvis
genom att ha inslag av vatten, temapark och en kryddträdgård. Synpunkterna ligger till grund för idéskisser som kommer att diskuteras vidare under
hösten 2014. Hur vill du att Årstaparken ska se ut? Dela med dig av dina idéer
på www.ostrasalabacke.uppsala.se
Vaksala prästgårdshage
Norr om Alrunegatan ligger en stor yta med bland annat en åker. Uppsala
kommun undersöker tillsammans med länsstyrelsen olika lösningar som kan
öka områdets attraktivitet och möjlighet till rekreation. Området heter Vaksala
prästgårdshage och här skulle bland annat en Linnéstig kunna passera och
tillfälliga konsutställningar få plats. Men området utgör en viktig kulturmiljö
och berörs av fornlämningar och alla typer av förändringar måste göras med
stor försiktighet.

Tyck till om Östra Sala backes webbplats
Nu söker vi frivilliga som vill vara med och tycka till om
innehåll och struktur på Östra Sala backes egen webbplats.
Du som väljs ut att delta får två biobiljetter.
Anmäl ditt intresse på www.ostrasalabacke.uppsala.se/tycktill

Vill du veta mer?
Uppsala kommun berättar gärna mer om vad som händer i Östra Sala backe.
På kommunens hemsida finns information, svar på frågor kring
planeringen och kontaktuppgifter till kommunens projektledning.
Webbadressen är: www.ostrasalabacke.uppsala.se

