GOTTSUNDAOMRÅDET
Gottsundadagen 2015 sammanställning av enkäter

I samband med Gottsundadagen, lördagen den 7 november, fanns Uppsala kommun
på plats i Gottsunda centrum för att inhämta synpunkter och idéer för framtidens
utveckling av Gottsundaområdet. Området omfattar Gottunda och Valsätra.

Synpunkterna lämnades i enkätform. Denna enkät kunde även besvaras på Uppsala
kommuns hemsida fram till den 22 november 2015. Här nedan redovisas en del av
resultatet som framkom från enkäten.

58 av 225 tycker att det finns
ett rikt kulturutbud i området.
46 personer önskar att
kulturutbudet ska utvecklas.

17 av 225 anser att butikerna är
det bästa med området.
64 personer vill att utbudet av
butiker ska utvecklas.

30 personer drömmer
om mer aktiviteter
och events.
Det bör finnas fler
mötesplatser och
aktiviteter för alla.

Det här tycker
vi om
Gottsundaområdet

7 personer anser att säkerheten/
tryggheten är god idag.
32 personer vill att säkerheten/
tryggheten ska öka.

104 personer anser att det bästa
med området är närmiljön.
Gottsunda centrum är en
uppskattad plats i området.
42 personer tycker att det bästa med
området är mångfalden av människor.
36 personer tycker att människorna
och sammanhållningen är värdefull.
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117 av 225 tycker att
det bästa med området är naturen
27 personer vill se mer natur
inom området.

FINT

42 personer anser att
det bästa med området
är att det finns god
kollektivtrafik och
cykelvägar.
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Totalt svarade 225 personer på enkäten varav 195 personer svarade under Gottsundadagen och 30 personer svarade på enkäten elektroniskt via Uppsala kommuns hemsida.
Av dem som svarat bor 155 personer i Gottsundaområdet. 51 personer bor inte i Gottsundaområdet och 19 personer har ej angett var de bor.

Vad är det bästa med Gottsundaområdet?

Inom kolumnen närmiljö återfinns begrepp som exempelvis bra, fint, hemtrevligt, läget,
närhet och nära till Gottsunda Centrum. Att det blir större, att mycket har blivit bättre,
roligt, livligt och levande. Personligt, unikt, rofyllt och välkomnande.

staplarna visar antal personer som nämnt begrepp eller meningar kopplade til aspekterna nedan

Naturen anses vara värdefull inom området. Ord som nämns är bland annat höga tallar,
Gipen, vacker natur, mycket natur och nära till skog. Vattnet, stigar och promenadstråk,
nära till natur och alla stora grönområden.
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I framtiden vill man se ett större utbud av aktiviteter och butiker samt att ha en högre
säkerhet/trygghet och kunna påverka mer än vad som är möjligt idag.
Aktiviteter som nämns är ett större idrottsutbud, idrottsverksamheter och lokaler,
lekplatser, badplats, aktiviteter för folkliv, aktiviteter för ungdomar samt mer aktiviteter
för barn.
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Åsikterna om hur området ska bebyggas, här nedan redovisas några kommentarer.
Renovera befintliga hus. Inga fler bostadsrätter. Fler bostadsrätter. Fler hyresrätter. Högre
hus. Inga höga hus. Bättre balans mellan upplåtelseformer. Studentlägenheter. Fler hus.
Inte bygga så tätt. Bygg luftigt. Satsa mer på renovering. Försiktig utbygnad. Förtäta ej.
Bygg snyggt. Bygg mer.
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5 % anser att boendet är det bästa med Gottsundaområdet. 18 % vill att
boendemöjligheterna utvecklas och 15 % personer nämner boende i samband med
frågan vad man vill se mer av i Gottsundaområdet. 62 % av de svarande har inte nämt
boendefrågan i enkäten.
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