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Tryggare utemiljö för unga tjejer
Representanter från kommunen,
lekplatsleverantören Lappset och
Mötesplats Gottsunda skötte grillen
under tiden ordförande i plan- och
byggnadsnämnden Erik Pelling (S)
samt ordförande i idrotts- och
fritidsnämnden Richard Malmström
(MP), stod på scenen och talade om
vikten av att skapa trygga platser för
unga tjejer i utemiljöer. De lyfte även
den härliga blandning av barn, unga,
vuxna och äldre som var på plats under
invigningen. I Lina Sandells park finns
det något för alla. 
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Bäst i parken
Efter en rundfrågning hos besökarna
om vad de uppskattade mest i den nya
parken, kom den stora
klätterställningen på en första plats tätt
följt av den långa rutschkanan. Även
träspången där barnen kunde upptäcka
spännande träfigurer i skogen var ett
omtyckt inslag, särskilt när det började
skymma och skogens lystes upp av
den slingrandes spången. Bland de
större barnen var DJ-båset en solklar
vinnare där barnen kunde spela sin
egen musik, scratcha och göra egna
musikslingor. 
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Nya Lina Sandells park
Nu är Lina Sandells park invigd och öppen för allmänheten.
Parken är startskottet för den stora sociala utvecklingsplan
som Gottsundaområdet genomgår.

Fokus har legat på att skapa en trygg och attraktiv mötesplats i Gottsunda.
Invigningen den 26 oktober blev en väldigt lyckad tillställning och sorlet av flera
hundra lekande barn värmde mångas hjärtan. 1000 kanelbullar, 800 korvar och 600
festis delades ut till den glada skaran som besökte parken. Barnen fick också aktivt
delta i invigningen och känna att detta är deras park, då de gemensamt fick vara
med och klippa invigningsbanden med en stor guldsax. 
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Nu Valsätraparken!

Lina Sandells park var bara startskottet
för utvecklingen kring
Gottsundaområdet. Näst på tur står
Valsätraparken som också ska rustas
upp. Och precis som i fallet Lina
Sandells park, vill vi höra era åsikter
om hur man kan förbättra och skapa en
trivsam miljö för alla boende i området.
 
Arbetet med parken drar igång i början
av 2019. Följ arbetet och håll dig
uppdatera om hur du kan vara med och
påverka utvecklingen på
uppsala.se/Gottsunda.

Utbildnings- och jobbcenter
öppnar i Gottsunda  
Tillgänglig utbildning och arbetsmarknad för
Gottsundaborna. 

I januari 2019 öppnar kommunen ett Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda
centrum. Med satsningen vill vi göra utbildning och arbetsmarknadsinsatser mer
tillgängligt för Gottsundaborna. Nyetableringen är en del av Handlingsplan
Gottsunda Valsätra och sker i flera steg. Vid årsskiftet öppnar en preliminär lokal i
gången i Gottsunda centrum, och till hösten 2019 öppnar den permanenta lokalen på
våningsplan sex. Men redan nu finns vi på plats på Kulturpunkten i Gottsunda
centrum.
 

Din väg till jobbet 

På Utbildnings- och jobbcenter kan du gå en kurs eller utbildning och möta lärare,
studie- och yrkesvägledare och jobbcoacher. Du kan träffa handläggare från
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans personal. Det kommer även finnas en
öppen del där elever kan studera på egen hand, arbeta med grupparbeten och
studera på distans. 

Missade du dialogen?
Vi vill gärna veta vad du tycker behövs för att området
Gottsunda/Valsätra ska bli en tryggare plats. 

Den 8 november hölls en medborgardialog om Gottsunda/Valsätra. Under mötet tog
medborgare tillfället att framföra och diskutera sina synpunkter och idéer. Den
digitala enkät som användes vid dialogen finns ännu tillgänglig och vi vill gärna ha in
även dina svar! Fram till söndag 18 november 2018 kan du lämna dina synpunkter
här. Svaren kommer vi att använda i vårt arbete med att ta fram ett medborgarlöfte
för att göra Gottsunda/Valsätra till ett område där alla kan trivas.
 
If you prefer to answer the survey in English you can submit your thoughts and ideas
about Gottsunda/Valsätra here. We will use your answers in our work with
developing a citizen's promise to make Gottsunda/Valsätra a safe part of the city that
everyone can enjoy. 
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