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Mer av Uppsala - februari 2023
Nu har vi kommit till februari, och snart blir det sportlov för Uppsalas skolor. I
Gottsunda bjuder kommunen in skolungdomar till platsutveckling, läs mer om det
nedan. Vi berättar även om aktiviteter på landsbygden, behovet av laddstolpar, mm. 
 
Undrar du över något som rör stadsbyggnad eller samhällsutveckling i stort? Eller vill
du tipsa oss om något att ta upp i nyhetsbrevet? Hör av dig till oss i redaktionen:
meravuppsala@uppsala.se
 

Nominera årets landsbygdsförening eller företagare
Visste du att Uppsala är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna?
Närmare bestämt drygt 55 000 personer, där flera är entreprenörer och eldsjälar som
är extra viktiga för just sin bygd.
 
Dessa eldsjälar uppmärksammar kommunen lite extra varje år, genom utnämningen
Årets landsbygdsaktör. Det kan vara en lokal förening eller företagare, som har gjort
något extra värdefullt.
 
Syftet med utnämningen är att lyfta fram och uppmuntra engagemang som bidrar till
att utveckla Uppsala till Sveriges bästa landsbygdskommun.
 
Passa på och nominera senast den 19 februari! 
Läs mer här om Årets landsbygdsaktör och hur du nominerar 

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2393&e=[email]&r=[field1]&h=1CC295799D898AB965D2C265FD175C7F
http://www.uppsala.se/
mailto:%20meravuppsala@uppsala.se
https://www.uppsala.se/kampanjsidor/arets-landsbygdsaktor/


Sportlov i Gottsunda
Under sportlovet arrangerar kommunen Byggkollo i Gottsunda. Ungdomar 9-16 år får
bygga hinderbanor av snö, göra egen belysning och en massa annat skoj. Veckan
avslutas med en utställning där alla får visa upp vad de har skapat. 
 
Byggkollo är en del av det platsutvecklingsarbete som pågår i Gottsunda, där utvalda
platser tillfälligt aktiveras tillsammans med boende och lokala aktörer. Syftet är att
erbjuda fler möjligheter till delaktighet i stadsutveckling. Vi hoppas att de positiva
effekterna blir en känsla av ökad tillhörighet, och att nya perspektiv lyfts in i
stadsutvecklingen!
 
Här kan du läsa mer om Byggkollo
På kommunens webb finns fler exempel på platsutveckling i Gottsunda 
 

Fler laddplatser önskas
Vi blir fler och fler som kör elbil, och i samband med det ökar behovet av laddplatser.
Ett av kommunens främsta mål är därför att bygga ut infrastrukturen för att ladda
elbilar  i en snabbare takt.
 
Exempelvis förbereder kommunen för etablering av snabbladdare genom att peka ut
lämpliga platser ur trafik- och elnätssynpunkt. Uppsala parkering bygger ut laddning i
nytt mobilitetshus. Målet är att Uppsala kommun ska vara klimatneutral till 2030.
 
För den som vill sätta upp egen laddning hemma eller på jobbet finns hjälp att få från
Energi- och klimatrådgivarna
 
Läs mer hur du kan installera laddstation 
Se vilka parkeringar som har laddplatser 

https://www.kubikuppsala.se/hitta-aktiviteter/sportlovsarkitektur/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/gottsunda/sa-utvecklar-vi-gottsundaomradet/platsutveckling/
https://ekrul.se/laddstationer/
https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/bygga-riva-och-installera/energi-el-och-varme/installera-laddstation-for-att-ladda-din-elbil/
https://uppsalaparkering.se/vara-parkeringar-test/elbil/


Stort återbruksprojekt i centrala Uppsala
Går det att bygga hållbart, utan belastning på miljön? 
Kanske inte helt och hållet, men vissa byggföretag har kommit en bra bit på väg.
Längs Strandbodgatan och Dragarbrunnsgatan i kvarteret Hugin genomför
Vasakronan ett stort återbruksprojekt i samarbete med bland annat Uppsala
kommun.
 
Återbruk präglar hela om- och tillbyggnationen. Exempelvis behålls husets stomme i
sin helhet, tegelväggar i källaren demonteras och används i nya rumsbildningar, uppe
på våningsplanen demonteras gipsväggar i sin helhet. Tak- och fasadintegrerade
solceller bidrar till minskad energianvändning. Regnvattenåtervinning används att
spola toaletterna med.
Målsättningen är att 100 procent av skåpinredning till pentryn, dörrar och glaspartier
ska vara återbrukade.
 
- Byggbranschen är tyvärr en stor utsläppsbov, men det finns sätt att åtgärda en del av
problematiken. Ett är att bygga helt i trä. Ett annat sätt är att tänka cirkulärt och satsa
på återbruk, säger Jonas Wahlström, projektchef på Vasakronan.
- Vi ser fram emot fler återbruksprojekt i Uppsala och utvecklar gärna kunskapen om
hur byggbranschens utsläpp kan minskas, säger Christian Blomberg,
stadsbyggnadsdirektör Uppsala kommun. 
 
Läs mer om Vasakronans ombyggnads- och återbruksprojekt Lumi

Kom och prata landsbygd med oss!
En inlyssnande minimässa om hur det är att bo och leva på kommunens landsbygder
kommer till Bälinge och Lövstalöt 8-10 mars och till Björklinge 22-24 mars.
 
Mässan vänder sig till dig som bor och verkar i området, och som vill samtala och vara
delaktig i hållbar utveckling av nya bostäder, service, gemenskap, föreningsliv och
sysselsättning.
Förutom samtal med boende och verksamma i alla åldrar, deltar även informations-
och rådgivningsfunktioner som bygglov, vatten, avlopp och energi- och
klimatrådgivning som kan besvara frågor på plats.

Här kan du läsa mer om 50 bostäder i flerbostadshus som planeras i Bälinge
Här kan du läsa mer om 75 bostäder i Bälinge-Nyvla som inte är beslutade än,
där detaljplanen är i granskningsskede 
Här kan du läsa mer om planer för nya pedagogiska lokaler i Bälinge  

https://vasakronan.se/projekt/lumi/
https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/2015/balinge-151/
https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/2012/balinge-nyvla-113/
https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering_old/avslutade-samrad-eller-granskning-2020/detaljplan-for-balinge-skola-m.fl/


Tipsa om Mer av Uppsala
Vill du tipsa en vän, familjemedlem eller
kollega om nyhetsbrevet? På
kommunens webbplats kan man
registrera sig som prenumerant och läsa
tidigare nummer.
Läs mer här

Fler nyhetsbrev om Uppsala
I nyhetsbrevet Uppsala Näringsliv kan
du ta del av hur kommunen samarbetar
med näringslivet för att Uppsala ska
fortsätta att utvecklas. 
Läs mer här om Uppsala näringsliv

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/sa-arbetar-vi-med-stadsplanering/mer-av-uppsala--nyhetsbrev-om-samhallsutvecklingen-i-uppsala/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/sa-arbetar-vi-med-naringsliv/nyhetsbrev-och-informationsmaterial/
https://www.facebook.com/uppsalakommun
http://www.instagram.com/uppsalakommun
http://www.youtube.com/user/uppsalakommun
https://www.linkedin.com/company/uppsala-kommun
http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=2393&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

