
Bilaga 5, Utvärdering, medborgardialog 2016-05-26

Vad tyckte du om 
dialogmötet? (1-5)

Vad skulle kunna göras bättre? Eller har du en idé för kommande möten? Är det någon grupp eller person som vi borde prata emd som inte var här idag? Vad är det absolut viktigaste att tänka på i utvecklingen av 
Gottsundaområdet?

1 5 Pulkabackarna i Valsätraparken bör belysas vintertid. Många barn och ungdomar 
åker pulka eller skidor där. Mycket populärt området. OBS. inga byggnader i 
Valsätraparken. Området behövs för de unga och barnfamiljerna. 

2 5 nej Säkerhet eller trygghet. Vakter och lugna gator för ungdomar.
3 3 Bevara skogen, grönområden. Bygg inte för höga hus och inte för tätt.

4 4 Ansvariga i olika nämnd vara med. UL, trafiknämnden. problem ungdomar kommunikation och vägar. Fil som går utanför rondellen för de bilar som ska 
rakt fram (i trevägskorsningar), exempel korsningen Vårdsätravägen - Hugo 
Alfvéns väg.

5 5
6 4 Stora grönområden! Gör inte som det blivit i Södra Rosendal. Sarsa ännu mer 

på kultur! Tillgång till samlingslokale. Satsa på musik. En fin väg till 
integration. Satsa på dans! Samordna kulturen mellan kulturnämnd och 
fastighetsbolaget! Vem ansvarar för vad?

7 4 Bra att man gör sånt här inte bara när det gäller att tycka om förslag, utan i mer 
"förebyggande" syfte! Det blir ju mer konstruktivt på det viset. Däremot blev det 
lite onödigt rörigt och komplicerat med de olika stationerna. Hade kunnat göras 
enklare.

Vet ej Att man sköter om det man har byggt och konstruerat, exempelvis inte 
eftersätter renhållningen. Att man tar tillvara på de intiativ som tas i området, 
exempelvis Matparken och liknande. Att det blir enklare att få gehör för olika 
idéer och initiativ. Att man inte bygger ihjäl området alldeles. 

8 4 Bättre för ungdomar Bättre affärer
9 4 Gottsunda är ett området med högre arbetslöshet, högre ohälsotal, lägre inkomst 

än Uppsala. Därför är det viktigt att utföra en intersektionell analys där alla dessa 
faktorer (diskriminering, segregation, patriarkala strukturer) ska tas med. Jag 
saknar idag HÄLSOPERSPEKTIVET, jag saknar FEMINISM och jsag saknar diskussion 
om maktförhållanden, alla viktiga punkter.

Någon hälsorepresentant. Kanske ska ni prata emd akademiker som har forskat mycket 
om förorter i Sverige (kolla IBF Uppsala universitet)

Att ändra bilden av Gottsunda som problemområde. Forskning i andra länder 
(jag tror att det pågår en forskning på IBF på Uppsala universitet) visar att hur 
ett område ses och representeras av t.ex. media kan påverka välmående av 
människor (neighbourhood effect), som segregation på skolor, på 
bostadsområden osv. Det handlar inte bara om att bygga, det handlar också 
om att ha en bra analys och lösning på de problem som finns idag annars 
reproduceras samma normer om och om igen. Sociologiska institutionen har 
ett pågående projekt om hälsa i Gottsunda och Sävja. Ring gärna till oss om ni 
vill veta vad v har hittat så länge. Ansvarig för projektet är prof. Hannah 
Bradby, Uppsala universitet. Tack!

10 4
11 5 Fler sittplatser Att ha kvar grönområden
12 5 Bjud in fler ansvariga politiker Hyresvärd, typ Uppsalahem,Carnegie Trivsel, trygghet, integration, tillgänglighet
13 5 Viktigast mer hus helst in lägenheter för många som gör stirriga ljud. Radhus. Mycket folk & grupper. Bra. Man måste se allas perspektiv. Bra! Hur och radhus! Fler ungdomsgårdar för att "kontrollera" ungdomar så de blir 

mindre problem - jobb osv.
14 4 Det skulle bli bra med närpolis och cykelverkstad Gottsunda är bra, men företagen skulle ge mer jobb åt våra ungdomar

15 5 Inte bygga för tätt, gottsundacharm är att man ser träd utanför fönstren och 
inte bara hus. Fixa till Bandstolsvägen. Husen ser för hemska ut. Det området 
drar ner hela Gottsunda.

16 5 Käpa brottslighet med moderna metoder, CCCT kameror på alla parkeringsplatser. Trygghet, tygghet och åter trygghet

17 3 Att man behåller grönområdet - Gottsusunda Centrum-Valthornsvägen, behåll 
parker - naturstigarna. Bygg ej tätt i centrum!

Bygg ut mot Sunnersta - efter Vårdsätravägen! 7:ans busshållplats! Belysning. 
Grönskan - naturen och fåglar-djur

18 4 trygghet. Trafikstrukturen - räkna med att de som flyttar hit också är bilburna. 
Bibehåll natur - tänk inte vara parker utan riktig natur där även artrik fauna 
har en frizon.

19 3 Hur skapa dialog (snarare än många monologer) barn och unga Trygghet. Gröna ytor. Snabba kommunikationer till centrum.
20 4 Fokusera på att ta frågor efter mötet. UKFAB borde vara med och förklara hur uthyrning av butiker går till i Gottsuna Centrum. Att gottsunda blir tillräckligt attraktivt. Att polisen har närvaro dagligen i 

området. Det finns ett utrymme i Treklangen som man är tänkt för polisen, 
som inte verkar utnyttjas (?).

21 5



22 1 Politikerna kunde ta och svara på frågorna som ställs på ett ansvarsfullt sätt… -Och 
låta alla som vill ställa frågor komma till tals.

Historiker! - Med det skitern väl ni högaktningsfull i! Att bevara grönområdena - i största möjliga utsträckning. Och att inte såga 
ner gamla månhundraåriga träd - tallar bland annat - utan spara dom! Istället 
väljer ni att såga ner just dom…! - Och planterar nya små skit-slanor istället…! -
Som det tar många hundra år för att växa upp till något liknande!!! -Skamligt! 
Lars-Johan P Schedin, Historiker och Taxi-chaufför Gottsunda, Uppsala

23 5 Mer information i förväg, kanske på nätet, om de olika stationerna. Då hade jag 
hagt tid att förbereda vad jag vill ta upp till "mina platser"

Att bevara grönområdena, speciellt skogsstråken, som skog och inte park. Se 
mer info i separat text på dator.

24 2 Låta folk säga sitt, politiskt prat hör vi från varje hörna, borde kalla saker med rätta 
namn. Det finns en del befolkningen som förstår för resten. Sluta samla de på en 
plats. 

Alla de som vill bevara grön Gottsunda Det som är bra med Gottusnda är mycket grönska, tyvärr ser det ut som, det 
byggs och rensas bort. Gottsunda ändrar sig mot de värre trots insatser som 
görs. Kriminalitet växer, man är otrygg och istället för att ta i problemet med 
befolkningen tar man bort det gröna. snart kommer det vara gettot med 
kriminella gäng säljande knark - det ser man redan. Polisen, brandkår etc. är 
rädda för stenkastningarna! Det behövs hårdare tag, polisstation på plats och 
insatser från socialmyndigheterna mot föräldrar som inte har koll på sina 
ungar.

25 5 Diskutera med Gottsundabor om vilka idéer de har för att lösa problemen som 
finns i området.

Vet ej Gottsundaområdet bör vara och behålla främst för natur och grönska. Andra 
områden i Uppsala bör folktätas så att hela Uppsala får en jämn 
befolkningsfördelning, detta är DEMOKRATI för mig. Verksamheten i 
naturområden bör vara de verksamheter som har att göra med dess 
underhållning och bevarande.

26 4 Fler mindre möten och info i förväg om att det kommer att bli möten. Tid för 
reflektion mellan möten. Mer dialog.

Poliser, kvarterspoliser Närpolislokal med bra kontakt mellan barn-ungdomar-polis (särskilt viktigt). 
Vägenoch vid simhallen. För otryggt att gå vid mörker mellan Musikvägen och 
Gottsunda Centrum. Dialog med personer som är arbetslösa, sjukskrivna för 
fler aktiviteter. Lugn och ro i biblioteket.  Inte fälla allt för mycket, levande 
friska träd. Mindre asfalt, parkeringar. Plantera mer vackra träd. Mer trevliga 
småaffärer i Gottsunda Centrum. Förhindra bilåkning i Gottsundagipen.

27 4 Polisstation, bank. Mer fritidsaktiviteter för ungdomar. Studenter på SLU, 
landskapsarkitekter har gjort arbeten kring Gottsundagipen. Händer någon om 
efter det?

Polisen? Trygghetsskapande åtgärder! Ha kvar den omväxlande naturen. Vilket är bra 
för klimatet. Naturligtvis försöka hitta lämpliga ställen att bygga bostadshus, 
t.ex. där sopstationen finns och väster ut längs Gottsunda Allé - ett 
grönområde som inte används. Minskad segregation och utanförskap. 
Utveckla mångfalden. Kommer ni att expropriera mark?

28 5 Att även ha lite "nyttigare" fika, t.ex. schysta smörgåsar. Hyresgästföreningen Bevara grönområden (skog, park, Gipen). Minska bränderna (bilar och 
soprum). Fritidssysselsättning och sommarjobb + ungdomar minskar 
nedskräpningen. Bevara och utveckla kollektivtrafiken. Få bort bilarna från 
parker och gårdar. Fler gatuparkeringar. Fler papperskorgar.

29 4 Nej, det var superbra, dock borde invånarna informera varandra så att folk vet vad 
innebörden av sådana möten är. Folk ser det inte som en stor grej att kunna få 
delta och förändra. Men detta är viktigt. Ju fler involverade desto bättre samt fler 
åsikter. 

De flesta ungdomar bör ta del av detta samt att infon kommer ut på fler språk, så att 
invandrare förstår.

Bara så mycket natur och grönt som möjligt.

30 4 Jag är så glad att ni genomför den här dialogen. Det känns som ni äntligen lyssnar 
på oss.

Ungdomarna Fortsätta ta med medborgarna, trots att det första informationsmötet blev så 
bråkigt. Fortsätta lyfta fram kärnvärdena (som jag håller med om)

31 4 Allt gick bra man kunde få sitt sagt! Det borde finnas fler människor. Kom ut med 
info om möten helst på andra språk så att de också får ta en del i detta. På mötet 
var det ca 4-5 invandrare och resten svenskar. 

Att inte förstöra naturen vi har och tänka på att inte föra det till ett 
tätområde.

32 4 Tiden är både en för- och en nackdel. Man har slutat jobbet, men middag, träning, 
läxläsning…

Få invandrare. Kontakta invandrarföreningarna! Bevara det gröna, tallarna mellan husenm buskage. Låt det finnas kvar mörka 
"farliga" platser (kanske satsa på rörelsestyrd belysning, GC-vägar kan lysas 
upp av armaturer som bara lyser nedåt, inte uppåt. Lägg pengar på att ge 
barn/unga ställen att hänga på inomhus - gratis! Alla har inte råd att betala 
för fritids eller badkort osv. Bibliotek passar inte alla.



33 4 Ja, kanske att det skulle skickas ut en enkät i brevlådorna och medborgarna i förväg 
fick nämna saker de vill ta upp i ett dialogmöte etc.

Socialtjänst, utbildningsförvaltningen, fritigsförvaltningen, de som styr gritidsområden 
etc.

En bra miljö för familjer och barn och ungdomar. Att skogen bevaras och att 
det skapas bättre platser för barn och ungdomar för olika fritidsaktiviteter 
och läxhjälp etc. Att skogen insprängd i området (längs Hugo Alfvéns väg t.ex)  
har en lugnande effekt på barnen. Skogen är en bra miljö för kreativitet och 
lek istället för barn för gårdar ihopträngda på varandra. Att bebygga 
Stenhammarsparken var inte bra för barnen i området. Parken skulle ha 
utvecklats istället.

34 5 Det var bra! Nekämpa kriminalitet!
35 En konstgräsplan nära Gottsundaskolan!
36 5 Få till bra kollektivtrafik. Tänk på att det ska fungera bra att pendla till 

Stockholm härifrån. Bra med boenden i varerande "prisklasser". Förlägg gärna 
kulturell kommunal barnverksamhet i Gottsunda Centrum. Rusta 
Gottsundabadet och fortsätt att göra studiedelen till e none shop stop

37 5 PRO kanske. Skolan (skolbarnen), förskola Bevarandet av skog och grönområden. Få bukt med bilåkandet på cykel- och 
gångvägar. Ingen biltrafik där det ej är tillåtet! Bort med biltrafiken i Gipen 
(bara tillåtet till och från kollonilotter i samband med in- och utlastning av 
t.ex. jord, staket). Polisstation behövs (gärna på Bandstolsvägen). Uppmuntra 
ej kriminalitet genom att ge bidrag till t.ex. Effecto, det blir nån firm av 
utpressning när bilar bränns och stenar kastas mot bussar och ungdomar och 
dess företrädare sen belönas med bidrag. Vi behöver en cykelverkstad i 
Gottsunda. Uppmuntra cyklande istället för bilåkande. Förslag: Flera bommar 
eller liknande för att trygga cykel- och gångvägar mot trafik.

38 4 Paneldebatt, olika tider på dagen mera politiker som är delaktiga i processen, 
polisen som talar om hur de arbetar och folk från olika affärsverksamhet och från 
olika kulturer. De som ansvarar för Gottsunda Centrum även representanter från 
UL.

UL, polisen, affärsfolk och mera politiker Våran enasteående underbara natur med tillgänglighet för alla åldrar, 
inklusive handikapstoaletter  och bnkar. Naturen är oersättligt! Ingen miljö 
kan ge oss det som naturen ger och den är gratis, utmanande, väcker 
nyfikenhet, tränar mod och möjligheter och ger färdighete, som arbete 
frodas.

39 5 Klossarna för husen var en bra idé, men rita/markera på kartan hur det är planerat 
att bygga så man vet hur det är tänkt.

Polisen Kvarterspolis tillbaka.

40 4 Äldre och nya som kommit nyligen till Uppsala och som bor just här i Gottsunda. Flera lokaler där folk möts i kulturella sammanhang. Flera 
ungdomslägenheter.

41 5
42 Att det bor folk där under arbetet.
43 4 Representation för kultur och ordningsmakt. Egentligen mer ordningsfrågor med det utvecklar i och för sig området att bli 

trivsammare. 1. Större papperskorgar och askkoppar vid busshållplatser. 2. 
Öppen verksamhet för barn och vuxna i någon av de tomma lokalerna i 
Gottsunda Centrum. Inte idrott utan kreativt under ledning av t.ex. en 
konstnär. 3. Fortsatt satsning på det utmärkta biblioteket. 4. Mer bevakning i 
Centrum, vaktbolaget syns mest när de fikar på Trillers. Häromdagen låg en 
gammal man vid sin rullator, inga vakter inom synhåll. ICAs personal hjälpte 
till. 5. Man märker inte så mycket att Gottsunda är ett månguluturellt 
område. På kulturhuset i Stockholm finns platsen för både barn och vuxna att 
ses på, typ brädspel där alltid fullt med män sitter och har kul. 6. Utnyttja 
lokalerna bättre för kulturverksamheten än en utställning som är öppet 6 
timmar/veckan du aldrig en publik. Sök volontärer som kan bemanna!! 7. 
Ingenstans har jag sett att området har kamerabevakning, t.ex i sävja ser man 
skyltar på skolans lokaler. Det finns okrossbara rutor/fönsterjalusier för att 
slippa det negativa med sönderslagna fönster. 8. Bio i hörsalen i 
Kulturpunkten.

44 4 Mötesplatser utifrån kreativa aktiviteter, t.ex. textil- och snickeriverkstad, 
datorkurser för äldre, gör-det-själv-cykelverkstad, kolonilotter på fler platser, 
takodling. Bygg hyresrätter, bostadsbristen är någon som nästan bara drabbar 
oss låginkomsttagare. Fler och bättre cykelparkeringar och underhåll 
cykelvägarna väl ända från Gottsunda till stad. Norbyvägen är usel. 
Vattenpölar och skit överallt.



45 5 Get in touch with modern businness: IT, computer, engineering. Try to settle them 
down close by, offer attractive places. You do not really need banks and shops in 
an environment with increased unemployment rate. Rather: offer oppirtunities by 
settling IT-businesses or engineering/science companies in this area.

You should get in touch with local teachers, in order to collect ideas on activities, tasts, 
weekly get-togethers and where these activities can take place (creativity centre). 
Honestly: I wish Gottsunda could offer an islamic centre and a mosque! Why: To teach a 
proper community life to people and to offer opportunity to the majority i Gottsunda! <-- 
Please face the truth and do not look away.

Thinkt about the people who are right now living here: what do they work 
with? What do they need, what can they afford? Ethnical background? Young 
people want to be engaged with friends into activitiesm they want to be 
heard and taken seriously. Adults like to chat and meet up. People like to see 
OPPURTUNITIES for theri lives (jobs, leasure time, relax, be creative, see their 
children in proper places and with "good" friends). Try to make the residents 
happy then you can lift up the reputation. 

46 5 Att det inte enbart är den fysiska miljön som behöver utvecklas - även t.ex. 
webbaserade lösningar för information om vad som är möjligt att ta del av; 
som grund för möten och utbyten mm. Jag tycker att ordet trygg ska läggas in 
i visionen.

47 4 Ha information om den faktiska planen som den ser ut idag Bavara Gula stigens sträckning. Exploatera ansvarsfullt. Ej för höga hus. 
Potential för 4H-gård i nordöstra Valsätra.

48 4 Gott om representanter från kommunen att prata med. Kunniga. Att ta tilllvara på Södra stadens rika naturvärden. Inte bara satsa på parker 
och fotbollsplaner utan även värna friluftslivet; skogarna, ängarna, Gula 
stigen och Malma gård.

49 4 De som inte kan svenska? Möjlighet att åka kollektivt utan att åka genom centrum, t.ex. till Sävja. Vet 
att det jobbas på :)

50 5 Bjuda in ungdomar genom att bjuda in dem specifikt eller representanter från olika 
ungdomsföreningar speciellt dem med invandrarbakgrund

se ovan (till vänster) Utveckling/uppbyggnad ska gagna alla, minska klyftor. Det pratas mycket om 
att bygga dyra och billiga boenden, Det är feltänkt. Det ska byggas rimliga 
boenden med rimliga hyror. Dyra bostäder skapar med klyftor. En hyra på en 
2:a ska ej ligga på ca 10 000 kr/månad. Det ska vara rimliga hyror helt enkelt.

51 4 Ha ett möte för diskussion, utöver infomöte Det som är svårast; att hitta en bra balans mellan att bygga alla bostäder som 
behövs utan att minska för mycket på grönområden. Hindra att bilister 
använder cykelvägar, t.ex. genom att hindra/försvåra för dem att komma in 
på cykelvägarna

52 Väck Niclas Malmberg: Miljöpartiet så vi får svar på hur har folk på skövlandet av 
Uppsalas natursköna stadsdel. Snart är ju allt grönt borta, alla bergknallar sprängda och 
platt som en fotbollsplan. 

53 5 Mycket bra möte moch tillfälle att prata med folk. Jag vet inte riktigt hur ni har gått 
ut med informationen om detta möte med det kunde ha varit bättre med 
"affischer" för utanonsering. 

Fler föreningar, t.ex. Tillsammans för Uppsala, Gottsundagipens kolonilottsförening (ej 
Matparken)

Naturvärden. Bättre integration av människor som redan bor här.

54 1. Information om vad som händer med befintliga grönområden - relation till 
kommunens eget regelverk av 1994 (Tord Ingmar). 2. Långsiktighet - boende - 
kommunikationer - arbetsplatser - säkerhet - skolor - integration

1. Säkerhet - tryggt boende. 2. Social integration - system för att motverka 
utanförskap. 3. Arbetstillfällen - uppsökande hjälp. 4. Undervisning - språkkrav 
- kulturhistoria - Uppsala - samhällssystem - info. 5. Närpolis, … och 
bemanning. 6. Regelverk Gula stigen - byggnation, vägar. 7. Stöd föreningsliv - 
invandrarcentrerade ämnen

Snitt: 4,26
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