
Synpunkterna från samrådet i Gottsunda
sammanställs nu. 

Delaktighet
Var med och påverka
Du som är boende i Uppsala kommun,
kan vara med och påverka hur olika
områden utvecklas och byggs. Ett sätt
är att vara med på samrådsmöten.
I augusti hölls ett samrådsmöte i
Gottsunda där de som deltog fick höra
om kommunens förslag på hur området
kommer att förändras. Ovanligt många
deltog på mötet och inkomna syn-
punkter håller nu på att sammanställas.
Läs mer om planprocessen i Gottsunda

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

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

Välkommen till Mer av Uppsala!
Ett nyhetsbrev om det senaste inom samhällsutveckling
Mer av Uppsala är ett nytt nyhetsbrev, som kommer att publiceras omkring den 15:e i
varje månad. Här samlar vi information och nyheter om både stort och smått som
händer inom samhällsutvecklingen i kommunen. 

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/bygga-och-bo/samhallsbyggnad-och-planering/detaljplaner-program-och-omradesbestammelser/hitta-detaljplaner-och-omradesbestammelser/2020/gottsunda-stadsstrak/
http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2177&e=[email]&r=[field1]&h=27410773615187CA2C9C73B9046132D2
http://www.uppsala.se/
mailto:meravuppsala@uppsala.se


Detaljplan, vad är det?

Medborgarinflytande
Svårt att förstå kommunens
fikonspråk
Det är inte alltid lätt att förstå vad som
menas, när kommunen pratar om
planprogram, översiktsplan,
detaljplaner och samråd. Det är ord som
tyvärr är svåra att ersätta med andra
mer förklarande uttryck, då det finns en
juridisk aspekt i att använda rätt
vokabulär. För att underlätta har vi 
sammanställt en del av fikonspråket på
en webbsida, som tar upp allt från A -
Allmän platsmark, till Ö - Översiktsplan.
Här kan du ta del av vår ordlista för
samhällsplanering

Torget vid Uppsala C 

Uppsala C
Skyltar vid resecentrum
Har du sett skyltarna vid Uppsala C?
Syftet med dem är att väcka intresse
och nyfikenhet inför den kommande
ombyggnation av hela området som
behöver göras i samband med att vi får
två nya järnvägsspår. Skyltarna visar
exempelvis var de nya broarna över
järnvägsspåren kan gå, var det större
stationshuset föreslås att ligga och var vi
kan få en stadspark på området.
Det planeras över huvud taget fler träd
och gröna ytor på nya Uppsala C.
Planerad byggstart är 2024-25 och
mellan 2032-34 beräknas ombyggna-
tionen vara klar. 
Läs mer om arbetena vid Uppsala C

Elspartips kan du få hos kommunens
energi- och klimatrådgivare.

Spara el
Tips på hur du kan spara el
Hur ska jag göra för att sänka mina
elkostnader? Några som är experter på
detta är kommunens energi- och
klimatrådgivare, som i dessa dagar har
fullt upp med att dela med sig av tips på
energisparande åtgärder och hur du kan
sänka din elförbrukning. 
Några enkla tips är att dra ur laddare
och sänka inomhustemperaturen – en
grad minskar energianvändningen med
fem procent.
Fler tips hur du sparar el

Friluftsliv
Höstpromenera
Hösten är bästa årstiden att ta långa
sköna promenader. Reservera en
söndag och gå någon av de
vandringsleder som finns i och runt
Uppsala. Det finns både kortare
lättframkomliga leder och längre som

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/sa-arbetar-vi-med-oversiktsplan-2024/ordlista-for-samhallsplanering/
https://www.uppsala.se/uppskalac
https://ekrul.se/boende/


En skön höstpromenad piggar upp.sträcker sig flera mil. En del går genom
stan och andra utanför.
Vandringsleder i Uppsala

Dansgruppen LSD var med och invigde
parken.

Ny park
Invigning av Elsa Eschelssons
park i Rosendal
 I lördags 8 oktober invigdes Elsa
Eschelssons park i Rosendal. Parken
består av tre delar, regndammen,
aktivitetsplatsen, och det gröna
parkrummet. Aktivitetsplatsen kan
användas för skejt, kickbike, cykling
men också streetbasket och andra
sporter. Regndammen i anslutning till
det gröna parkrummet ger rekreation
men  har även en viktig funktion att
samla och fördröja regnvatten från
gatorna. Vid kraftiga regn fungerar även
aktivitetsplatsen som en
översvämningsyta.
Läs mer om Elsa Eschelssons park

Mycket är på gång utmed Södra Åstråket

Tullgarnsbron
Vad händer vid Södra Åstråket
och Tullgarnsbron?
Många hör av sig till kommunen och
undrar vad som är på gång utmed Södra
Åstråket, och hur det går med
byggandet av Tullgarnsbron. Vi kan
konstatera att det är mycket som
händer nu på sträckan från Islandsbron i
norr till Vindbron i söder. Information
om Tullgarnsbron finns på
uppsala.se/tullgarnsbron och för dig
som föredrar levande bilder har vi gjort
en film som berättar om hela områdets
utveckling.
Se filmen om Södra Åstråket och
Tullgarnsbron

Tipsa gärna om nyhetsbrevet!

Mera Mer av Uppsala
Tipsa vän, familjemedlem
eller kollega
Nästa nyhetsbrev utkommer mitten av
november. 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.

Fortsätt njut av hösten och på
återhörande i mitten av november!

https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/natur-parker-och-friluftsliv/friluftsomraden-naturreservat-och-leder/vandringsleder-och-stigar/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/rosendal/parker-och-lekplatser/elsa-eschelssons-park/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/tullgarnsbron/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/sodra-astraket/
https://www.uppsala.se/nyhetsbrev-meravuppsala
https://www.facebook.com/uppsalakommun
http://www.instagram.com/uppsalakommun
http://www.youtube.com/user/uppsalakommun
https://www.linkedin.com/company/uppsala-kommun


Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=2177&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail
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