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Innerstadsstrategin
Byggstök på Stora torget
Ombyggnationen av Stora torget är ett
av Uppsalas största innerstadsprojekt.
Det är också ett projekt baserat på
återbruk, där bland annat torgets gamla
granithällar och smågatsten
återanvänds i nya mönster. Nu i januari
är det stökigare än någonsin, men
under våren kommer mycket att
hända när torget återfår sin fornstora
glans. Räkna med att det här blir stans
nya mötesplats i sommar! 
Läs mer om renoveringen av Stora
torget
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Mer av Uppsala - januari 2023
Nytt år, nya händelser, nya planer
 
Välkommen till 2023 års första nyhetsbrev, Mer av Uppsala! Nyhetsbrevet som
berättar om aktuella planer inom stadsbyggnad och samhällsutveckling i Uppsala
kommun.
 
I årets första utgåva tar vi bland annat upp vad som händer på Stora torget,
trygghetsarbete i Sala backe, nytt hyreskoncept i Rosendal, ny parkeringsavgift i
Brillinge, med mera. 
 
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
 

 

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/storatorget/sa-blir-nya-torget/
http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=2321&e=[email]&r=[field1]&h=192449035E101D68307CD6498151A3F2
http://www.uppsala.se/
mailto:meravuppsala@uppsala.se


Det långsiktiga trygghetsarbetet i Sala
backe fortsätter.

Kommunens trygghetsarbete
Ökad trygghet i Sala backe
Du som bor vid Sala backe, hur
upplever du tryggheten i området?
Förra året genomfördes ett
medborgarlöfte, som innebar att
polisen tillsammans med kommunen
och Uppsalahem träffade boende på
plats och lyssnade på deras behov av
förändring för att öka tryggheten och
minska brottsligheten i området. Efter
det har flera konkreta åtgärder
genomförts. Nu fortsätter det
långsiktiga arbetet tillsammans för
ökad trygghet i området.
Läs mer om trygghetsskapande arbete i
Sala backe

Snöröjning
Vintern har hittills varit skiftande med
snö och blidväder. Men när snön faller,
är snöröjningen en av de
trygghetsskapande åtgärder som
kommunen prioriterar högst.
Samhällsfunktioner, handel och
näringsliv ska fungera som vanligt, så
att du utan problem kan ta dig till jobb,
skola och olika aktiviteter. När
kommunen har fattat beslut om att
aktivera snöröjningen, har
personalen en timme på sig att påbörja
plogningen. 
Läs mer om kommunens
snöröjningsarbete och vilka gator som
prioriteras
 

Bekämpa halkan
När snön har skottats bort är det dags
att salta eller grusa på gång- och
cykelvägar. Kommunen använder
saltning i första hand, för att undvika
rullgrusolyckor som kan uppstå när löst
grus samlas på barmark. Att det ändå
grusas på gång- och cykelvägar beror på
att saltningen inte ger tillräcklig effekt
vid vissa väder, som exempelvis nu när
kall temperatur kombineras med
nederbörd.
Läs mer här om saltning och grusning
av gång- och cykelvägar
 

Exempel på flerfamiljshus i Rosendal

Flexibla bostadslösningar
Lägre hyra för yngre
Det händer mycket spännande i
Rosendal. Förutom områdets fokus på
en hållbar livsmiljö, finns här flera olika
typer av boende. Kollektivhuset
Rudbeckia, byggemenskapen Gården,
RAW:s oinredda bostadsrätter, och nu
även inflyttningsklara hyreslägenheter,
med lägre hyror som lottas ut (istället
för kö) och som riktar sig till yngre som
behöver ta sig in på bostadsmarknaden.
Sista datum för anmälan är fredag 27

Kommunens snöröjning och halkbekämpning 

 

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/medborgarlofte-i-sala-backe-skapade-engagemang-och-fokus-pa-okad-trygghet/
https://www.uppsala.se/gator-och-trafik/trafiksakerhet-och-underhall/snorojning-och-halkbekampning/
https://www.uppsala.se/gator-och-trafik/trafiksakerhet-och-underhall/snorojning-och-halkbekampning/
https://www.uppsala.se/gator-och-trafik/trafiksakerhet-och-underhall/snorojning-och-halkbekampning/#saltning-av-cykelvagar


januari. Det är kostnadsfritt att vara
med i utlottninge. Inflyttning i mars.
Läs mer här om Alive Bostad
Läs mer här om utvecklingen i Rosendal

Friluftsliv
Skridskoåkning alla dagar i
veckan
Uppsala har många fina utemiljöer med
möjlighet till olika aktiviteter, året om.
Skridskor exempelvis, som du även vid
blidväder kan åka på Studenternas
konstisbana. Banan är öppen alla dagar
i veckan. Ta med egna skridskor och
snöra på dem vid bänkarna som står på
långsidan mot Fyrisån. 
Läs mer här om att åka skridskor
utomhus på Studenternas 
 
 

Parkeringsavgift införs i Brillinge 1 februari.

Kommunens parkeringspolicy
Parkeringsavgift införs i
Brillinge
Från och med 1 februari inför
kommunen parkeringsavgift i Brillinge,
öster om Gränby centrum på andra
sidan Österleden. Parkeringsavgiften
blir 5 kronor i timmen och gäller kl 8–24,
alla dagar utom röda dagar. Syftet med
de nya parkeringsreglerna är bland
annat att få en mer ordnad
parkeringssituation.
Läs mer om parkeringsregleringen i
Brillinge

 I Sävja planeras att bygga i trä med ett tak
anpassat för solceller.

Beslut i Plan- och byggnadsnämnden
Nya bostäder planeras i
centrum och i Sävja
I slutet på november förra året
beslutade kommunen att göra det
möjligt att bygga fler nya bostäder vid
Österplan (intill tingshuset) och i Sävja.
Vid Österplan planeras ett 20-tal nya
lägenheter och i Sävja planeras för ett
femvåningshus med cirka 50 lägenheter
samt ombyggnation av ett vårdboende
till 45 nya lägenheter.
Läs mer här om byggplanerna

Tipsa om Mer av Uppsala Fler nyhetsbrev om Uppsala

https://alivebostad.se/lagenhetslottning/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/rosendal/
https://www.uppsala.se/kultur-och-fritid/aktiviteter-motion-och-idrott/skidspar-och-skridskor/aka-skridskor-utomhus/
https://www.uppsala.se/gator-och-trafik/parkering/parkering-och-parkeringsavgifter/#parkeringsavgift-i-brillinge
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden/2022/planer-for-fler-bostader-i-sydostra-och-centrala-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

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/nyhetsbrev-naringsliv
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=2321&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail
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