
Området omkring det gamla vattentornet 
har nu fått namnet Lyrikparken. Namngiv-
ningsnämnden beslutade tidigare att centrala 
Ulleråker ska få namn från kategorierna 
litteraturbegrepp och Gustaf Fröding. 
Tidigare har Uppsalas invånare skickat in 
400 namnförslag på gator i Ulleråker till 
namngivningsnämnden. Nämnden har 

därefter antagit vägnamnen Bergtrollsvägen, 
Morgondrömsvägen, Fylgiavägen, Poetens 
väg och Titaniavägen. Alla dessa namn har 
anknytning till Frödings dikter. Anledningen 
är att han var patient på Ulleråkers hospital 
under en längre period runt sekelskiftet år 
1900, samtidigt som han skrev poesi. 

Vattentornsparken blir Lyrikparken 
Poeten Gustaf Fröding har inspirerat till flera namn på gator och platser i  
Ulleråker. Poetens väg och Lyrikparken är exempel på nya namn i området.

Så här kan Södra torget i Lyrikparken komma att se ut.

NYHETSBREV OM ULLERÅKER JUNI 2017 

Registrera dig för nyhetsbrev
I nyhetsbrevet som skickas ut löpande kan du ta del av de senaste nyheterna om Ulleråkersprojektet. 
Registrera din e-postadress på www.bygg.uppsala.se/ulleraker för att prenumerera.
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Vy från södra kvarteren längs med Ulleråkersvägen. 
 

Öppet hus om detaljplaner

Till hösten beräknas detaljplanerna för Vatten- 
tornsparken och centrala Ulleråker gå till 
granskning. Då planerar vi att informera om 
vårt arbete med detaljplanerna. Vid detta till-
fälle har du som invånare möjlighet att prata 
med oss på plats och ställa frågor. Håll utkik 
efter tid och plats via webbplatsen och i det 
här nyhetsbrevet. Om du inte har möjlighet 
att besöka mötet kommer vi även att public-
era granskningshandlingarna på Ulleråkers 
webbplats. 

Byggnader rivs i Ulleråker

Kommunen har beslutat att riva två hus på 
Ulleråkersvägen. Anledningen är att marken 
ska användas till nya byggnader. Innan husen 
rivs kommer de att saneras invändigt och 
under rivningsperioden avskärmas arbets-
området med ett byggstaket. Efter rivningen 
kommer marken att återställas inför arbetet 
med de nya husen. Rivningsarbetet startade i 
april och planen är att arbetet ska vara klart 
under sommaren. 

Offentlig konst i Ulleråker 

Under 2017 startar Uppsala kommun arbetet 
med offentlig konst i Ulleråker. Utbyggnaden 
av stadsdelen sker etappvis och den offentliga  

konsten kommer att följa dessa etapper. 
Ann Magnusson på företaget AM Public är 
anlitad som konstkonsult och ska ta fram ett 
konstprogram som presenteras till hösten. 
Konstprogrammet är ett övergripande doku-
ment som ska beskriva arbetet med konsten 
under stadsdelens framväxt och utveckling, 
bland annat utifrån förutsättningar, pro-
cessen och platser. Programmet ska också 
beskriva specifika konstprojekt i samspel 
med Ulleråkers historia och framtid. Planen 
är att olika sorters konst kommer att ta plats 
under de år som den nya stadsdelen växer 
fram, både konst som är skapad specifikt för 
Ulleråker och tillfällig konst.

Konst och vetenskap på  
Medicinhistoriska museet

I och med att kommunen inleder arbetet 
med konstprogrammet för Ulleråker stödjer 
kommunen utställningen Stoff – konst på 
Medicinhistoriska. Utställningen pågår på 
Medicinhistoriska museet i Ulleråker från 
1 april till 3 september 2017. Utställningen 
reflekterar över människokroppens existen-
tiella betydelse och över vår medicinhistoria.  
Alla konstverk är integrerade i museets 
miljö, från kirurgi- och pediatrikhistoria till 
psykiatrihistoria. Utställningen visar både 

Karta över Ulleråker från planprogrammet.
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videoverk och konstinstallationer. Konstob-
jekt integreras i museets montrar med bland 
annat historiska medicinska instrument. Ut-
ställningen synliggör konstnärliga tolkningar 
av och processer kring vår gemensamma 
medicinhistoria. En historia som också är en 
betydande del av Ulleråkers historia.

Två konstverk renoveras 

Varga Istvans konstverk Kronkällan i Lind-
parken ingår i Uppsala kommuns offentliga 
konstsamling. Konstverket har renoverats 
och fontänen som ingår i konstverket sätts 
nu igång. Ett annat konstverk som är renove-
rat är en bronsskulptur av konstnären Astri 
Taube från 1946. Skulpturen ingick i köpet 

när kommunen köpte marken i Ulleråker av 
Region Uppsala. Skulpturen ställs tillbaka 
på sin plats i sommar och är integrerad i den 
damm som finns placerad utanför hospital-
byggnaden (i folkmun även kallad Vingmut-
tern). 

Ulleråkers barockpark får nytt liv

Med hjälp av studenter vid SLU som läser på  
landskapsarkitektprogrammet, har kommu-
nen öppnat upp ytan mellan Hospitalet och 
Hospitalsparken. Under tre intensiva arbets-
dagar skapade studenterna tillsammans med 
Uppsala kommuns förvaltningspersonal 
gångar, labyrinter, lekplatser och gröna rum i 
den tidigare igenväxta slänten ned till platån. 

Omkring hundra personer deltog vid invigningen av Hospitalsparken den 25 maj.

Odla i Hospitalsparken i sommar

I över hundra år var Ulleråker ett självförsörjande samhälle vid Uppsalas utkant. Nu startar 
ett nytt kapitel i Uppsalas odlingshistoria. Alla som vill är välkomna att odla i Hospitalspar-
ken under sommaren. Den 25 maj var det invigning för sommarens odlingslotter i parken. 
Dagen innehöll inspirationsföreläsningar om stadsodling, workshops för stora och små, 
samtal och utställningar om platsens historia och framtid. Sammanlagt delade kommunen ut 
hundra odlingslotter inklusive pallkrage och matjord. Samtliga lotter delades ut under dagen.
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Har du frågor?
Du är alltid välkommen att ställa frågor om stadsutvecklingsprojektet till ulleraker@uppsala.se

Vad händer i Ulleråker under 2017?

– Vi satsar på att utveckla Ulleråker till en 
plats som man vill vara på för att det händer 
spännande saker här. I år lyfter vi fram stads-
odling framför den vackra Hospitalsbyggna-
den och satsar på att upprusta parken.  
Vi vill också samverka med dem som kan 
bidra till att förverkliga projektets vision.  
Så mejla gärna förslag och idéer till oss på 
ulleraker@uppsala.se

Vilka är de allra viktigaste frågorna för dig 
som ansvarig projektchef?

– Det är vattenfrågorna som handlar om  
att säkerställa vattenkvaliteterna. Men även 
hur kommunen och projektet kan bidra och 
underlätta till att en hållbar stadsdel växer  
fram, med både starka historiska rötter 
och smarta nya hållbara lösningar. Det är 
en utmaning att planera och förverkliga en 
stadsdel där gång-, cykel- och kollektivtrafik 
är förstahandsvalet. Men det är också en stor 
möjlighet att förverkliga nya lösningar och 
nya sätt att leva urbant och klimatsmart i 
Ulleråker. 

Hur påverkar kommunens vatten- 
utredning Ulleråker? 

– Det kommunövergripande arbetet med 
vattenutredningen Måsen samverkar med 
den Ulleråkerspecifika fördjupande vatten-
utredningen. Idag (i mitten av juni) vet jag 
inte hur de olika utredningarna kommer att 
landa, eller hur de kan påverka projektet. 
Utredningarna görs bland annat för att öka 
kunskap och medvetenhet om åsen och dess 
betydelse som dricksvattenresurs och för att 
bevara god status i grundvattnet.

Hur är det att leda arbetet med att utveckla 
Ulleråker till en ny stadsdel i Uppsala?

– Det är nog Sveriges mest spännande upp-
drag inom stadsbyggnad just nu. Dels genom 
bredden, dels genom att tillvarata Ulleråker 
som plats. Området erbjuder otroligt höga 
värden kulturhistoriskt, för rekreation och 
för naturupplevelser. Jag tror att vi alla 
som arbetar i projektet drivs av att hitta 
nya lösningar och för att bygga hållbart. Vi 
vill medverka till ny kunskap inom hållbar 
stadsutveckling, till nya verktyg, till konkreta 
lösningar och till att skapa nya bostäder och 
arbetstillfällen.

Vilket är ditt bästa tips om man vill göra en 
utflykt till Ulleråker i sommar?

– Det är att packa picknickkorgen och göra 
ett besök i Hospitalsparken, passa på att lära 
sig mer om stadsodling och att inte missa 
konstutställningen i det Medicinhistoria  
museet på temat Konst och vetenskap.

Fem frågor till Kristina Mårtensson,  
projektchef för stadsprojektet Ulleråker

Kristina Mårtensson, projektchef för  
stadsutvecklingsprojektet Ulleråker.


