
Nya Gränbyleden  binder samman
stadsdelar.

Nyrustad Gränbyled binder
samman staden
Bredare och utrustad med bland annat
pumpar och sittplatser. Gång- och
cykelvägen mellan Kvarntorget och
Gränbystaden har fått sig en rejäl
upprustning som gör att det är både
lättare, tryggare och trevligare att ta sig
mellan de olika stadsdelarna. Med den
här och andra satsningar vill vi
uppmuntra till cykling och därmed
minska vår klimatpåverkan. 
Läs mer om Gränbyleden och om andra
cykelsatsningar

 
Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

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

Mer av Uppsala - december
Det har blivit december 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: meravuppsala@uppsala.se. 
 
God helg och gott nytt år!
Nästa nummer kommer i mitten av januari och till dess önskar vi alla våra läsare en
riktigt god helg och ett gott nytt år!

 

 

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/cykel/aktuellt/upprustning-av-granbyleden-samt-narmast-omkringliggande-ytor/
http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2242&e=[email]&r=[field1]&h=2BA1F2BC103EB54411248B3EEBBF3905
http://www.uppsala.se/
mailto:%20meravuppsala@uppsala.se


Visionsbild från Ulleråker.

Mobilitetshus och bilfri
vardag i klimatpositiva
stadsdelar
Tillsammans med byggbranschen
utvecklar kommunen nya sätt att
beräkna och planera för att bygga med
så lite klimatpåverkan som möjligt.
Ulleråker och Rosendals sista etapp är
de stadsdelar där pilotprojektet
genomförs. Mobilitetshus och bilfri
vardag - läs mer om vad det innebär att
bo i en klimatpositiv stadsdel.

"Kärleksträdet " lyser upp även i år.

Trygg och trivsam stad med
julbelysning
Att lysa upp vintermörkret med
julbelysning är en omtyckt tradition –
en tradition som inte bara bidrar till
trivsel utan också en tryggare stad.
Förutom innerstaden  lyser vi upp i
Gränby och Gottsunda. 
Energiförbrukningen är låg -
julbelysningen drar mindre än en villas
årsförbrukning.
Läs mer om årets julbelysning och våra
åtgärder kring energikrisen
 

Nya utegymmet invid idrottsplatsen
i Vattholma.

Medborgarförslag
blev utegym i Vattholma
Nu är det nya utegymmet på plats vid
idrottsplatsen Änglavallen i Vattholma.
Med finansiering ur kommunens
medborgarbudget och med ideella
krafter från Wattholma IF finns det nu
möjlighet till mer spontanidrott och
vardagsmotion för alla Vattholmabor. 
Läs mer om gymmet och
medborgarbudget

Södra gågatan får pris
Kommer du ihåg renoveringen av södra
gågatan? Sen invigningen hösten 2021
är det många som uppskattar den
breddade gatan som dekorerats med
nya bänkar, sittpuffar och
växtlighet. Den mönstrade markstenen
och valet av natursten prisas nu av
Stenindustriförbundet. "Uppsala nya
gågata är estetisk, hållbar och
nyskapande i varje detalj" lyder deras
bedömning. Ombyggnationen av södra

 

 

 

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/ulleraker/aktuellt/ny-satsning-ska-ge-klimatpositiva-stadsdelar/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/julbelysningen-tands-vid-forsta-advent/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/nytt-utomhusgym-i-vattholma/


Priset ges till arkitektbyrån Karavan för
deras utformning av gågatans

markbeläggning.

gågatan var ett led i innerstadsstrategin
med syfte att lyfta stadskärnan och
handeln.
Läs mer om nya södra gågatan. 

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 och registrera dig som
prenumerant här.

 

Ett år i siffror
Uppsala har alltid utvecklats, det är därför staden är vad den är idag. Och vi blir
ständigt fler i Uppsala. Därför utvecklar vi staden så att vi kan leva tillsammans
på ett hållbart och trivsamt sätt.
 
Under året har stadsbyggnadsförvaltningen utvecklat staden genom att bland annat:

Beviljat 1 796 bygglov för bostäder
Arbetat med 77 detaljplaner
Gjort 9 markförsäljningar för bostäder och affärsverksamhet.

Till och från Uppsala C är det 45 000 människor som reser dagligen och i höstas var vi
241 406 invånare i Uppsala kommun. Vi fortsätter att planera för framtidens Uppsala
med nya arbetsplatser, bostäder, kommunikationer och service. För att både du och
kommande generationer ska trivas.
 
Gillar du statistik och vill grotta ner dig lite mer? På den här sidan hittar du mer. 
 

 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/sodra-gagatan-far-prestigefyllt-arkitekturpris/
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/
http://www.uppsala.se/nyhetsbrev-naringsliv
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/kartor-och-statistik/befolkningsstatistik/
https://www.facebook.com/uppsalakommun
http://www.instagram.com/uppsalakommun
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https://www.linkedin.com/company/uppsala-kommun
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