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Klicka här för att läsa
brevet i din webbläsare

Nu presenteras planprogram 
för Gottsundaområdet – 
Hoppas att vi ses!

Gottsunda ska bli hjärtat i södra Uppsala

Nu finns det ett förslag till planprogram för hur framtidens Gottsundaområde ska se ut – 
och en handlingsplan som ska göra Gottsundaområdet tryggare och mer trivsamt för 
alla som bor, arbetar och vistas här. Kom och träffa oss under samrådet. Vi vill berätta 
mer om förslaget och veta vad du tycker!

Idag har Uppsala 220 000 invånare. År 2050 kan vi vara 340 000 personer som bor här. 
Därför händer det mycket i Uppsala under de närmaste 30 åren. Inte minst i 
Gottsundaområdet, som knyts ihop med de andra stadsdelarna och blir hjärtat i södra 
Uppsala. I Gottsundaområdet kommer det att byggas fler bostäder, arbetsplatser, 
affärer och mötesplatser. Antalet bostäder kan på lång sikt öka med 5000–7000 nya 
bostäder.  

Kom och lyssna, diskutera och lämna synpunkter

Under de kommande veckorna finns det flera tillfällen att träffa kommunen för att få veta 
mer, diskutera förslaget och säga vad du tycker. Bland annat informationsmöten med 
föredrag och utställning, och möjlighet att gå rundturer i området och fika på Gottsunda 



”Nu ska det hända en 
massa nya saker här i 
Gottsunda. Det tycker 
jag är spännande.”

Yllka, elev årskurs 5, Treklangen

torg. Läs mer om planprogrammet, de olika aktiviteterna och hur du lämnar synpunkter 
på uppsala.se/gottsunda. 

APR

28

Vi ses på Gottsunda torg!
Datum: 28 april 
Tid: 12.00—16.00 
Plats: Gottsunda torg 
Rundtur i området där vi berättar om ny bebyggelse i Gottsunda. 
Vi bjuder på fika.

MAJ

2

Informationsmöte
Datum: 2 maj 
Tid: 16.00—20.30 
Plats: Kulturpunkten, Gottsunda centrum
Öppet hus med flera föreläsningar. På plats finns representanter som 
pratar svenska, engelska, arabiska och persiska.

MAJ

22

Vi ses på Gottsunda torg! 
Datum: 22 maj 
Tid: 15.00—20.00 
Plats: Gottsunda torg 
Rundtur i området där vi berättar om ny bebyggelse i Gottsunda. Vi 
bjuder på fika.

MAJ

26

Informationsmöte
Datum: 26 maj 
Tid: 12.00—16.00 
Plats: Kulturpunkten, Gottsunda centrum 
Öppet hus med flera föreläsningar. På plats finns representanter som 
pratar svenska, engelska, arabiska och persiska.

MAJ

31

Träffa oss under filmpremiären 
Datum: 31 maj 
Tid: 17.00—20.00 
Plats: Kulturpunkten, Gottsunda centrum 
Vi är på plats under filmpremiären för "Vi är Gottsunda del 3" för att 
prata med Gottsundaborna om framtidens Gottsunda.

MAJ

1-31

Vi kommer till er! 
Datum: Hela maj 
Tid: Du bestämmer 
Plats: Du bestämmer 
Samla ihop vännerna eller släkten och bjud in oss för information och 
diskussion så besöker vi några av er. Skicka e-post till 
gottsunda@uppsala om du är intresserad.



”Kom på mötet och 
gör din röst hörd – det 
tänker jag och de 
andra mammorna och 
papporna göra.”

Dalila Moghrabi, Gottsundamammorna

”Visst finns det 
massor av utmaningar 
här i Gottsunda, men 
ännu fler möjligheter.”

Mattias Rosendahl Verksamhetsledare, 
Mötesplats Treklangen

”Gottsunda är ett utav 
Uppsalas mest 
mångkulturella 
områden, där 
människor av olika 



nationaliteter dagligen 
möts.”

Obaida Alramahi Tennistränare, ”Tennis 
med AMO Obaida”

”Jag önskar att det 
fanns en till fritidsgård 
här i Gottsunda.”

Amanda, elev årskurs 5, Treklangen

”Nu kommer det 
hända mycket i 
Gottsunda, så jag vill 
gärna att ni inte ska 
missa det här.”

Hesham ”Amo Hesham” ElMasry 
Fritidspedagog

Kontakta oss

Örjan Trapp, projektledare för planprogram Gottsunda 
Telefon: 018-727 86 32 

Annika Holma, planarkitekt planprogram Gottsunda
Telefon: 018-727 45 26

E-post: gottsunda@uppsala.se



För mer information se www.uppsala.se/gottsunda

Klicka härom du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet.


