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Mer av Uppsala - mars 2023
Vad är ett gott liv för dig?
Med start nu i mars drar Uppsnack igång, där vi besöker olika platser i kommunen för
att få svar på den frågan. Nyligen inleddes Uppsnack med besök i Bälinge/Lövstalöt,
där engagemanget hos de boende var stort. Mer om det besöket kommer i
nyhetsbrevet i april. 
 
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
 

Dags för Uppsnack - Björklinge!
Hur tycker du samhället ska se ut i framtiden för att kallas ett gott liv? Vill du träffas
direkt och prata samhällsutveckling? Tillsammans kan vi utbyta tankar om framtiden,
med fokus på en hållbar bygde- och ortsutveckling. Uppsnack är en del av vår
demokrati och ger möjlighet till delaktighet i Uppsala kommuns samhällsbygge.
 
Det kan handla om utvecklingen av nya arbetsmarknader, friluftsliv, föreningslivet,
kommersiellt utbud eller kommunikationer. Listan kan göras lång, vi vill höra dina
tankar och åsikter. Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet behöver utgå från
de behov som finns hos både nuvarande och framtida generationer.
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Numera öppnas dörrarna automatiskt till
cykelparkeringshuset.

Cykelparkeringshuset har
öppnat dörrarna
Slipp fastfrusna cykeldäck och
översnöad sadel. Parkera i Sveriges
finaste cykelhus vid Uppsala C! Nu
behöver du inte appen längre för att
komma in i huset. Dörrarna öppnas
automatiskt när du kommer till
cykelparkeringshuset. Passa på att
tvätta av din cykel från vägsalt och
smuts, och pumpa den på
servicestationerna som finns inne i
huset. 
Läs mer om hur du parkerar i
cykelparkeringshuset 

Kommunen ingår i den nystartade ideella
föreningen.

Ideell förening för ökad
trygghet i Gränby
Kommunen har tillsammans med flera
fastighetsbolag bildat den ideella
föreningen Platssamverkan Gränby
Kvarngärdet, för att fortsätta arbetet för
ökad trygghet i området. Syftet är att
fler aktörer ska få möjlighet att utveckla
platserna till trygga och socialt hållbara
miljöer. Föreningen Platssamverkan
Gränby Kvarngärdet består av sju
finansierande medlemmar och har en
total budget om 780 000 kronor, där
kommunen bidrar med 300 000
kronor. Beslut togs i 
kommunfullmäktige 27 februari.
Läs mer om beslutet här!

 
Synpunkterna vi får in kommer att dokumenteras och användas som underlag vid
samhällsplanering och andra frågor som rör kommunens framtid.

MARS

29-31

Uppsnack - Björklinge
Din röst är viktig – notera datumen!
Datum: 29-31mars
Plats: Björklinge centrum
 
Läs mer om program och tider här 
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Siegbahnsparken i Rosendal har utsetts till
en av Sveriges bästa.

Siegbahnsparken en av
landets bästa
Nyligen utsåg Sveriges Arkitekter
Siegbahnsparken i Rosendal till en av
landets bästa när de nominerade
platser till Landmärket, ett pris för bästa
landskapsarkitektur. Siegbahnsparken
nominerades bland annat för hur
skickligt inflätad parken är i befintlig
natur och för omsorgen om detaljer i
utformningen. Kom och besök 
Siegbahnsparken du med! Vill du bli
inspirerad, gå in på länken och se filmen
som berättar mer.
Se filmen och läs mer om
Siegbahnsparken

Passa på och prata bygglov och annat som
rör dina byggdrömmar. 

Bygglov på väg
Går du i byggtankar och bor i
Vänge, Skyttorp eller Länna? 
 
Kom och prata bygglov och annat som
rör dina byggdrömmar med oss. I april
och maj besöker flera kommunala
verksamheter dessa orter för att ge tips
och råd. 
 
Läs mer på webben om programmet.
 
Vänge skola Torsdag 13 april 16–19
Skyttorp skola Torsdag 27 april 16–19
Länna skola Torsdag 11 maj 16–19 

 

Och du... om du vill bygga om eller bygga till i sommar, tänk på att skicka in
bygglovsansökan så snart som möjligt!

 

Nu inviger vi kontorskollektivet i Björklinge
Bor du i Björklinge och tillhör de som arbetspendlar? Skulle du uppskatta att ha
arbetsplatsen närmare din bostad? 
 
Boende och verksamheter har med stöd av kommunen inrett ett kontorskollektiv för
såväl privatpersoner och företagare som arbetsgivare och föreningar. Lokalen finns i
Björklinge centrum, i den tidigare frisörsalongen, och kan användas både som kontor
och mötesplats.
 
Varmt välkommen på invigning och eftermiddagsfika torsdag 30 mars 14.00!
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Registrera dig som prenumerant du också!

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

Ta del av nyheterna om Uppsalas
näringsliv. 

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

Här kan du läsa mer om bakgrunden till kontorskollektivet (arbetshubben) i
Björklinge.
 
 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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