
     18 augusti 2015 

Inbjudan till höstresa.  
 

Välkomna till en resa 18 september som kommer att handla om Uppsala stads utbyggnad och 
förvandling under de senaste 15 åren. 

   
Informationen kommer att presenteras av f.d. stadsarkitekt Ingvar Blomster, tidigare även chef för 
stadsbyggnadskontoret i Uppsala. 
Vi träffas vid Storgatan 11 kl. 10:00 i kommunens lokal för seniorers sammankomster.  

Där börjar vi med fika. Därefter kommer Ingvar att hålla ca en 0,5 timmes föreläsning om vad resan 

ska innehålla och visa bilder på några projekt som ännu inte är byggda.  

Efter informationen kommer en lättare lunch 11:15-12:15 att serveras på samma plats.  
Därefter blir det en busstur med Ingvar som guide. Rundresan kan ta ca 3 tim.  

Föreslagen resväg, Kvarngärdet (ny och ombyggnader), Gränby backe, Gränby centrum, Gränby 

(planer på stora förändringar mellan Österleden och E4), Östra Sala backe (det nya stor 

utbyggnadsområdet i östra Uppsala), Resecentrum (pågående förändringar vid Storgatan), 

Frodeparken, Kungsängen (pågående utbyggnad), Ulleråker (kommunens stora nya stadsdel), 

Ultuna (SLU:s nybyggnader), Gottsunda (Gottsunda allé och ny bebyggelse), Rosendalsområdet 

(utbyggnaden på Rosendalsfältet), Blåsenhus (Universitetets utbyggnad i kvarteret Blåsenhus), 

Librobäck (bostadsutbyggnad i tidigare industriområde), Kapellgärdet (bostadsutbyggnad i tidigare 

industriområde). Ett stopp för lite eftermiddagsfika kommer även att ske. 

 

 
 
Åter Storgatran 11 Uppsala vid 16.00  tiden. Bussen kommer även att göra avsläpp för deltagare 

som har bil vid Media Market parkeringen (bredvid tidigare Uppsala Energi kontoret). 

Antalet medlemmar som kan följa med är max 50 st. 

Anmälan tidigast den 24 augusti kl. 09:00 och senast den 29 augusti kl 17:00. 

Anmälan göres till Arne Larsson 070-6448034  alt. Agneta Lundin 073-9979615 eller via vår 

mailadress vfvetua@gmail.com  

I samband med att du anmäler dig, ber vi dig sätta in 100 kr på Plusgirokonto:105 94 63-8 

Välkomna 

Styrelsen 

PS. Denna inbjudan kommer att skickas ut via mail till de medlemmar som vi har mailadress till och med brev 

till de medlemmar som ej har uppgett någon mailadress. 

mailto:vfvetua@gmail.com

