Dags att flytta in
i Östra Sala backe
Östra Sala backe fortsätter att växa och i de färdigbyggda husen börjar
de nya invånarna att flytta in. Under vintern byggs fler hus i området 161122
runt
Knäckepilsparken. Parken mellan Alrunegatan och Källparksgatan
Aktuella trafikstörningar
biltrafik2019.
och gång- och cykeltrafik för allmänheten
beräknas
vara klarsom
att berör
använda

Gång- och cykeltrafik (GC)
ÖG = övergångsställe
Avstängd gångbana
Personbilstrafik
Fyrislundsgatan,
v 47-51:
Endast ett körfält för
biltrafik.
Nya gator för biltrafik
Delvis avstängd
gångbana pga
gatuarbeten
t om vecka 50.

Tiderna är ungefärliga och
kan både kortas av och
förlängas.
OBS: Begränsad
framkomlighet råder i hela
området.
Byggtrafik förekommer i
stor utsträckning.
Följ orange vägvisning.

Gatan som är överkryssad öppnar för allmän trafik hösten 2017.

På gång i området
Östra Sala backe fortsätter att växa och nu rullar de första flyttbilarna in.
På Fyrislundsgatan blir trafiksignalerna klara att användas i december
och en ny belysning finns på plats i gatans mittremsa. Här finns också
nyplanterade träd sedan i november.
Den nya gatan som öppnas för allmän trafik mellan Fyrislundsgatan och
Johannesbäcksgatan är Alrunegatans förlängning. Den öppnas när trafiksignalen är klar i december. Gröna gatans förlängning öppnade redan vecka 42.

Uppsala kommuns entreprenör gör ett uppehåll med alla arbeten under
vintern, december till mars. Under våren 2017 sätter man igång igen och
kommer då att lägga kantsten och plantera träd på bland annat Johannesbäcksgatan. Det blir också aktuellt att göra färdigt ytorna runt det södra
kvarteret där de första husen är färdigbyggda.
Pågående byggprojekt
Nära förestående byggprojekt:

I de norra kvarteren, mot den planerade Knäckepilsparken, kommer byggherrarna Åke Sundvall och Järntorget börja bygga i slutet av det här året
och under våren 2017. Knäckepilsparken används för arbetsbodar och byggmaterial under tiden som husen byggs.
Under våren 2017 startar TB Bostad två radhusprojekt längs med Johannesbäcksgatan i kvarteren norr och söder om GC-tunneln.
När husen står färdiga startar arbetet med Knäckepilsparken. När parken
är klar, våren 2019, är den byggd som ett grönt torg med öppna gräsytor och
planteringar, träd, buskar och en låg mur. Det kommer också att finnas en
damm med vattenspegel i parken.
Detaljplanen för etapp 2a är överklagad
Detaljplanen för Östra Sala backe etapp 2 a antogs i plan- och byggnadsnämnden 29 september 2016. Planen innehåller ny bebyggelse längs
Fyrislundsgatan väster om Årsta torg. Beslutet har nu överklagats och
ärendet handläggs i Mark- och miljödomstolen. Perioden för överklagan
beräknas ta cirka sex månader.
Detaljplanen för Årsta torg (etapp 2b) skickades ut för samråd under sommaren. Uppsala kommun arbetar nu med att besvara de åsikter som kom in i
samband med det. Under vintern 2016–2017 ska den färdiga detaljplanen vara
klar för granskning.
Planprocessen – Standardförfarande
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Gång- och cykeltunneln mellan Årsta och Sala backe fick Stadsmiljöpriset
UNT:s Stadsmiljöpris går sedan 2005 till en nyligen genomförd förbättring av
Uppsalas stadsrum. I år delades priset ut till den nya, utsmyckade gång- och
cykeltunneln under Fyrislundsgatan.
Priset delades ut 17 oktober och juryns motivering var: ”Årets stadsmiljöpris
går till en nyskapande tunnelförbindelse under Fyrislundsgatan, som inte
bara praktiskt förbinder de östra stadsdelarna med Uppsalas centrum, utan
också skapar trygghet och sprider glädje genom väl tilltagna mått, generösa
ljusinsläpp, trivsam arkitektur och lekfull konstnärlig gestaltning.”

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
Där hittar du viktig information om Östra Sala backe.
Och du vet väl att du kan prenumerera på nyhetsbrevet från Östra Sala backe.
Ange din e-postadress på webbsidan så får du nyhetsbrevet direkt i din epost.

