
Yttrande över program för Östra Fullerö

Datum

Namn

Adress

Uppsala kommun
Byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Till:

Mer utrymme på nästa sida!

Byggnadsnämnden har sänt förslag till program för Östra Fullerö på samråd.  Programmets syfte är att bereda
möjlighet till etablering av köpcentrum, temapark, hotell, idrottsanläggning och en bensinstation invid nya
E4:an i Fullerö sju km norr om Uppsala och 1,5 km söder om Storvreta.  Enligt företaget bakom idén, Varest AB
kommer man att bygga en shoppinggalleria med tillhörande parkering som blir "större än någon befintlig
galleria i Uppsala". Tillsammans med en enorm ”underhållnings- och förströelsepark” hoppas man locka
hundratusentals besökare. Målet är att bli "en av Sveriges största kundattraktioner".  Hur miljön och den
bostadsnära handeln i Storvreta eller andra stadsdels- och tätortscentrum i kommunen och regionen
kommer att påverkas  har inte utretts.  Det är NU Du kan bidra till att stoppa ett köpcentrum i jätteformat i
Fullerö!

Yttranden skall undertecknas och lämnas in senast den 27 februari 2008!

Namnunderskrift

Namnförtydligande



Fortsättning av Yttrande över program för Östra Fullerö

Den 13 februari genomfördes en offentlig utfrågning om planerna. Några av Sveriges främsta experter
på den här typen av handelsetableringar medverkade. Slutsatserna var slående. Trafik och utsläpp
ökar kraftigt samtidigt som tillgängligheten för den fjärdedel av befolkningen som saknar bil riskerar
att försämras. Det finns heller inga belägg för att ännu ett externt köpcenter skulle pressa priserna
ytterligare. Hearingen arrangerades av de socialdemokratiska föreningarna i Flogsta-Ekeby, Gamla
Uppsala, Storvreta, Vattholma, Eriksberg, Luthagen och Kvarngärdet  i samarbete med  ABF. Mer
information och fler blanketter hittar du här:

www.s-info.se/flogstaekeby

Glöm inte att underteckna och lämna in ditt yttrande senast den 27 februari 2008!
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