
Var med och testa en arbetshubb i
Björklinge centrum

Levande landsbygd
Möjlighet till flexibel
arbetsplats
Bor du i Björklinge eller i närheten?
Behöver du en arbetsplats nära dig? Var
med och testa en arbetshubb i
Björklinge centrum!
 
Att jobba i en arbetshubb innebär att
man har ett alternativt kontor /
arbetsplats nära hemmet. 
Med start våren 2023 och 6 månader
framåt testas en arbetshubb i den
tidigare frisörsalongen i Björklinge
centrum. Är du intresserad?
Läs mer här

 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

Mer av Uppsala - ett nyhetsbrev om samhällsutvecklingen i Uppsala kommun
November 2022

Mer av Uppsala - november
Det har blivit november och dags för ett nytt nummer av Mer av Uppsala,
nyhetsbrevet som berättar om aktuella planer inom stadsbyggnad och
samhällsutveckling i Uppsala kommun.
 
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 på
e-post: meravuppsala@uppsala.se

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/landsbygd/arbetshubb-i-bjorklinge/
http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2207&e=[email]&r=[field1]&h=1519368456E7C0FAA00EFA5FDAC03B56
http://www.uppsala.se/
mailto:%20meravuppsala@uppsala.se


Kommande radhus i Rickomberga.
Bild: DinellJohansson

Bostäder
Fler stadsnära småhus
Det byggs inte bara på höjden i Uppsala.
I stadsdelen Rickomberga planeras det
nu för nya radhus som ger möjlighet till
ett stadsnära boende men med närhet
till natur och rekreation. De 25 radhusen
byggs i trä - ett hållbart material som
också passar fint in i miljön.
Nyheten om de planerade radhusen kan
du läsa här.

Välkommen in i minihuset på Celsiustorget 
den 18-20 november.

Dialog
Kliv in i framtiden
Vill du bli utmanad och reflektera över
hur en framtid präglad av
klimatförändringar kan se ut? Hur
genererar man till exempel el för egen
maskin? Vilka tankar och känslor om ett
framtida samhälle väcks hos dig? Kom
till Celsiustorget den 18-20 november
och prata framtid med oss. 
Här kan du läsa mer om
dialogkonceptet

Att tunneln ska byggas är inte beslutat
ännu, detta är en visionsbild. Illustration:

WSP

Trafik
Förslag på tunnel som
avlastar innerstaden
En ny tunnel under järnvägen vid
Vimpelgatan kan bli verklighet. Med ett
växande Uppsala kommer fler
människor att röra sig i och omkring
stan och en tunnel kan då var ett bra
alternativ för att underlätta mobilitet
och avlasta innerstadstrafiken.
I intervjun med Michael Eriksson,
strategisk planerare, får du veta mer om
planerna.

Kommunen bjuder på bygglovskostnaden

Fossilfritt
Gratis att söka bygglov för
solceller
Om du har funderat på att installera
solceller och solfångare kan det vara
enklare än du tror. Oftast kan du göra
det utan att söka bygglov eller göra en
anmälan. Om bygglov eller anmälan
ändå behövs, bjuder kommunen på den
kostnaden.
Läs mer här vad som gäller för att
installera solceller utan bygglov

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/cope-foraldrautbildning2/nya-radhus-pa-gang-centralt-i-uppsala/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/sa-arbetar-vi-med-oversiktsplan-2024/medborgardialoger-om-nar-framtiden-kommer-pa-besok/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/tunnel-foreslas-under-jarnvagen-mellan-kungsangen-och-framre-bolanderna/
https://www.uppsala.se/bygga-och-bo/bygga-riva-och-installera/energi-el-och-varme/installera-solceller/#krav-for-att-fa-installera-solceller-och-solfangare-utan-bygglov-eller-anmalan


Kom och lek trafik i Kastellparken!

Trafiklek
Gör en utflykt till
Kastellparkens trafiklekplats
Välkommen till trafiklekplatsen i
Kastellparken. En lekplats i trygg
trafikmiljö för barnen att träna och leka i
med trafikljus, vägmärken och
övergångsställen. Vi har återkommande
aktiviteter i trafiklekplatsen där det är
möjligt att få en guidad tur. Håll utkik
efter kommande aktiviteter på
kommunens webbplats.
Trafiklek i Kastellparken - Uppsala
kommun

 Rosendal multihus blir en ny mötesplats för
Uppsalaborna.

Rosendal
Multihus i Rosendal skapar
plats för idrott och kultur
I onsdags togs första spadtaget för
multihuset som blir en ny
samlingspunkt för Uppsalaborna. Huset
får idrottshall, bibliotek och lokaler för
kulturskolan. Huset byggs i anslutning
till det framtida Rosendals torg och
beräknas stå klart 2024.
Läs mer om multihuset

Tipsa gärna om nyhetsbrevet!

Mera Mer av Uppsala
Tipsa vän, familjemedlem
eller kollega
Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av
december. Vill du tipsa en vän,
familjemedlem eller kollega om
nyhetsbrevet, går det bra att läsa mer
om det och anmäla sig som
prenumerant på kommunens
webbsida.

 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/natur-parker-och-friluftsliv/parker-lekplatser-och-hundrastgardar/parker/kastellparken/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/rosendal/idrott-och-aktiviteter/rosendal-multihus/
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.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=2207&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail
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