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Nytt från Gottsunda/Valsätra
Nyhetsbrev april 2019

Gottsunda hjärtat i södra Uppsala
Det är mycket på gång i Gottsunda och Valsätra. I onsdags fattade kommunen beslut
om ett planprogram för Gottsundaområdet. Det beskriver omfattande
stadsutveckling i området där Gottsunda ska bli hjärtat i södra Uppsala. Du kanske
har varit med och lämnat synpunkter på det? Tack i så fall!

Planprogrammet ska nu förverkligas i praktiken och först ut är Gottsunda centrum
och Gottsundaskolan. Under våren börjar vi samla in erfarenheter, idéer och
synpunkter i dialoger med boende och verksamma i området. Du kan läsa mer om
stadsutvecklingen i det här nyhetsbrevet.

Men det är inte bara på sikt som det händer mycket i området. I månadens kalender
kan du läsa vilka aktiviteter och evenemang som arrangeras i april. Nu när det snart
är påsklov finns det extra mycket att välja på. Läs också om hur det är att nattvandra
och prova gärna du med! Du får även höra mer om en intressant konstverksamhet
för barn och unga som välkomnar alla att komma och prova på.

För att många ska kunna ta del av information och aktiviteter i området hoppas vi att
du vill sprida detta nyhetsbrev till kollegor, vänner och grannar. För som sagt – det är
verkligen mycket som händer i Gottsunda och Valsätra!
 
Ida Wiking och Johan Börjesson
Social hållbarhet, Uppsala kommun
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Intressant kväll om utvecklingen
i Gottsunda och Valsätra
I mars bjöd kommunen in till en kväll på Kulturpunkten för att
berätta om pågående arbete i Gottsunda/Valsätra och hur vi
tillsammans med polisen och Fastighetsägarföreningen skapar
trivsel och trygghet i området. Och som UNT skrev; inte en stol
gapade tom.

 
Besökarna fick bland annat veta att Gottsunda får sin egen områdespolisgrupp och
ett nytt utbildnings- och jobbcenter som ska hjälpa Gottsunda- och Valsätraborna att
hitta olika vägar till jobb och studier.
– Vi har länge velat ha en särskild polisgrupp som jobbar långsiktigt för att skapa en
tryggare miljö för Gottsundaborna. Vi kommer att finnas på plats både dag- och
kvällstid och jobba för att skapa förtroende för polisen, sa Martin Gunér, chef för den
nya polisgruppen.

Invigning av utbildnings- och jobbcenter
Tidigare på dagen hade utbildnings- och jobbcenter invigt de nya lokalerna i
Gottsunda centrum. Andreas Christoffersson som är platschef berättade att man på
utbildnings- och jobbcenter kan gå en vuxenutbildning, sitta vid studieplatser för en
distansutbildning, få tips om jobb och praktik och få stöd och vägledning av lärare,
studie- och yrkesvägledare och utbildnings- och jobbcoacher.
 
Signering av medborgarlöfte
Det bjöds på tilltugg som Tanzaniska föreningen lagat och kommunalrådet Erik
Pelling (S), Jale Poljarevius och Jonas Hagström från Fastighetsägarföreningen skrev
under ett så kallat medborgarlöfte 2019–2020. Medborgarlöftet innehåller åtgärder
som ska genomföras. Bland annat trygghetsvandringar för att upptäcka brister i
området, ta hand om felparkerade bilar och bilvrak, se till att belysningen fungerar,
erbjuda ungdomar jobb under loven, städa bort klotter och skadegörelse, stödja
nattvandrarverksamhet och grannsamverkan samt riktade insatser mot kriminalitet
och drogmiljöer.
 
Stort engagemang
Kvällen bjöd dessutom på ett panelsamtal med Erik Pelling (S), Jale Poljarevius,
lokalpolisområdeschef, Jonas Forsberg, biträdande rektor Gottsundaskolan, Jonas
Hagström, ordförande Fastighetsägarföreningen och Seynab Haji,
verksamhetsutvecklare integration Studiefrämjandet.
– Kvällen visade på ett stort engagemang bland de som bor i Gottsunda och Valsätra
med många frågor till panelen. Det märks också att utbildnings- och jobbcenter
redan är uppskattat, säger Ida Wiking, social hållbarhet, Uppsala kommun.
 
 



Konst på
ungas villkor
 
Det är full aktivitet i Stugan på
Petersson Bergersväg 19. Just
nu pågår bland annat ett
filmprojekt.
 

 

SyskonSKAP är en konstverksamhet för barn och unga i Gottsunda som drivs av
Konstfrämjandet Uppland. Genom verksamheten får barn och unga jobba med konst
utifrån sina egna önskemål och drivkrafter. Varje tisdag och torsdag arrangeras
konstkurser för ungdomar 13-17 år och 18-25 år. På torsdagar finns även konsthäng
för yngre barn mellan 7 och 12 år.
 
Plats för kreativitet
Två konstnärer finns på plats som pedagoger i lokalen. Det är de unga som själva
bestämmer vad de vill göra och pedagogerna handleder, arrangerar workshops och
köper in material utifrån önskemålen. Mireya Monserrat är en av konstnärerna
bakom verksamheten och engagerad i det pågående filmprojektet:
– Att jobba mer med film var ett initiativ från deltagarna. Vi har därför köpt in en
kamera och en green screen som verktyg. Tanken är att visa vad som är positivt med
Gottsunda och samtidigt presentera vad vi gör. Just nu skriver jag manus
tillsammans med ungdomarna.
 
Utställning på kulturhuset
20–27 maj är det utställning på kulturhuset Leoparden på Svartbäcksgatan. Då får
ungdomarna ställa ut verk som de skapat under terminen. Om filmen hinner bli klar
är tanken att visa även den.
 
Bättre självkänsla
SyskonSKAP är en del av Kreativa platser, Kulturrådets fokus på specifika
bostadsområden, och samarbetar med Rädda barnen och Kulturpunkten.
– Målet är att ge ungdomarna medel att uttrycka sig och en möjlighet att ta plats och
på så sätt få bättre självkänsla, säger Mireya.
 
Plats för fler
Ibland åker man på studiebesök eller har filmkväll och det finns plats för fler
deltagare. Verksamheten är gratis och öppen för alla.  Du behöver inte några
förkunskaper för att delta och du kan börja när du vill.
– Kom och testa eller  ta bara en fika för att se hur det är, hälsar Mireya.
 
 
Mer information om syskonSKAP
SyskonSKAP finns även på Instagram och Facebook.         
          

https://shoutoutsyskonskap.com/


Från plan till
verklighet
 
Hjärtat i södra Uppsala, nu är det
godkänt! Planprogrammet för
Gottsundaområdet godkändes av
kommunstyrelsen 10 april 2019.
Planprogrammet beskriver en
omfattande stadsutveckling i området
med minst 5 000 nya bostäder, nya
arbetsplatser, parker och torg samt ett
nytt stadsstråk med spårväg.
Centrumområdet i Gottsunda ska
utvecklas till en stadsnod för södra
Uppsala - en levande och trivsam
centrummiljö för såväl boende som
besökare. Ett hjärta i södra Uppsala helt
enkelt.
 
Läs mer om planprogrammet för
Gottsunda
 
Se film om planprogrammet för
Gottsunda.
 

Ett levande
och attraktivt
centrumområde

Gottsunda centrum ska
utvecklas till en levande och
upplevelserik miljö för
verksamheter, besökare och
boende.

Centrum en knutpunkt
Torget kommer att få en tydlig inramning och det kommer att bli en plats med
människan och möten i fokus. Nya bostäder och arbetsplatser kommer att byggas.
När den nya spårvägen är på plats kommer centrum att bli en knutpunkt för
kollektivtrafik som skapar närhet både till centrala Uppsala, men också den nya
järnvägsstationen i Bergsbrunna för anslutning mot Arlanda och
Stockholm. Utvecklingen vi planerar kommer att pågå många år framöver.

Sälja Gottsunda centrum
Det finns ett förslag att sälja Gottsunda centrum. För att försäljningen ska bli aktuell
är det viktigt att vi hittar rätt köpare. Vi söker en köpare som tillsammans med
kommunen kan skapa kraft i områdets utveckling framåt. Med en försäljning via en
idékoncepttävling kommer vi kunna ta ansvar och säkra utvecklingen för Gottsunda
både socialt och ekonomiskt hållbart. 
 

https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/gottsunda/om-projektet/
https://youtu.be/R1f-oT50rj0


Välkommen på
pizza
 
Vi vill gärna träffa dig som bor och
verkar i Gottsunda och som därmed
kommer att få vara med om denna
utvecklingsresa. Kom och prata med
oss om utvecklingen av centrum,
planeringen för nya skolan, nya
bostäder och mycket mera! Vi bjuder 
på pizza och dryck till de som är först på
plats. Hoppas att vi ses!
 
2 maj
11.00–15.00 Gottsunda centrum, ingång
vid Ica Kvantum  
 
7 maj
17.00–20.00 Gottsunda centrum, ingång
vid Ica Kvantum
 

Offentlig konst
Just nu planeras ett konstprojekt i
Gottsunda tillsammans med
Uppsalahem.  Kommunen samlar in
idéer och värdeord från medborgare
som konsten kan baseras på. 21-22
mars hölls till exempel en gatukonst-
workshop tillsammans med Pärra v
Andreasson där alla som passerade fick
vara med och skapa egna skisser med
bilder de själva gillade som grund.

Nattvandring
som skapar
relationer
Hur går en nattvandring till
och varför behövs det? Vi tog
ett snack med Hans Åberg - en
av nattvandrarna i Gottsunda.
 

Tyck till! Just nu finns en synpunktslåda i Gottsundabiblioteket där du kan lämna
åsikter och tankar. Lådan sitter uppe fram till vecka 17. Lämna gärna synpunkter - din
åsikt är värdefull!
 

Nattvandring bygger på att frivilliga vuxna vandrar i bostadsområden för ökad
trygghet. Särskilt för barn och ungdomar. Grupper av nattvandrare finns i hela
Sverige och även på flera håll i Uppsala. Inom Stiftelsen Nattvandring.nu finns



Gottsundas nattvandrargrupp som är väl synliga i sina röda jackor.
– Som nattvandrare har man egentligen ingen annan roll än att vara en trygg vuxen i
området. När vi vandrar är det lugnt och vi är sällan med om någon dramatik. Vi
meddelar alltid polisen när vi planerar att nattvandra. Om vi skulle se något ska vi
meddela polisens ledningscentral men det har aldrig hänt, säger Hans Åberg.
 
Skapar trygghet
De som vandrar är boende i området som har ett engagemang för sin närmiljö. Det
finns även entusiaster från andra delar av stan som bott här tidigare, eller har en
anknytning till området. Genom att bli kända och skapa relationer i området bidrar
nattvandrarna till trivsel och trygghet i Gottsunda och Valsätra. Trots namnet så sker
vandringarna inte på nätterna utan på kvällarna. Oftast mellan 19 och 21.
 
Var fjortonde dag
Hur ofta och vilken veckodag nattvandringarna genomförs varierar utifrån signaler
från polis och socialtjänst. Men också utifrån när de frivilliga kan nattvandra. Just nu
sker vandringarna ungefär var fjortonde dag och man besöker som regel  alltid
fritidsgården och hälsar på butiksägarna i centrum.
– Som nattvandrare blir du bekant med många och bygger upp många fina kontakter
med föreningarna i området, kyrkornas verksamheter, biblioteket och mötesplatser
som Treklangen och Kulturpunkten. Du lär även känna andra nattvandrare och
boende i området. Att skapa dessa relationer är det bästa med att vara nattvandrare,
säger Hans Åberg.
 
40-tal nattvandrare
Sedan Gottsunda nattvandring startade i december 2017 har ett 40-tal nattvandrare
deltagit i vandringar. När vandringarna görs brukar ungefär mellan tre och åtta
personer delta.
– Vi vill bli fler och alla kan bidra, oavsett bakgrund. Man behöver inga förkunskaper,
och introduktion till att vandra får man på plats av oss som nattvandrar, säger Hans
Åberg.
 
Bidra till trygghet
Vill du eller någon du känner bidra till trygghet i området genom att nattvandra? Du
hittar Gottsundas nattvandrargrupp på nattvandring.nu och Facebook. Du kan även
maila gottsunda@nattvandring.nu.
– Det går även bra att kontakta någon av oss som nattvandrar eller kommunens
kontaktpersoner som till exempel Mattias Rosendahl, Hilde Wiberg eller Johan
Börjesson som är kända i området, säger Hans Åberg.

Kalendarium

Påsklovsspecial
 
KFUM Gottsunda fritidsgård
Måndag 15/4 Filmkväll for girls!
Onsdag 17/4 Biobesök, föranmälan krävs. Fritidsgården öppen 18–22
Torsdag 18/4 Vi bakar påsktårta ihop kl.18-22
Fredag 19/4 Fotbollsturnering i sporthallen. Fritidsgården har filmkväll med snacks
Lördag 20/4 Påskaftonsmys med god buffé som vi fixar tillsammans
Söndag 21/4 Hajk i skogen – föranmälan krävs, ring 018-30 22 52, adress
Bandstolsvägen 1.
 
Syskonskap
Tisdag 16–18 filmvisning: Amatörer Ålder: 13–25 år
Torsdag 16–18, Konstlov för barn Ålder: 7–12 år Plats: Peterson-Bergersväg 19,
STUGAN
 
Film i Kulturpunkten
16 april ”Film på påsklovet” i samarbete med Uppsala Internationella
Kortfilmfestival. 10.30 Program 0–6 år 13.00 Program 7–9 år 14.30 Program 10–12 år



 
 

Tips på fler aktiviteter i april
 
30 mars – 14 april  
Gottsunda Konstgille vårsalong i Marknaden.
Vardagar 12–18
Lördagar–söndag 12–16 
 
13 april
Gottsunda Dans & Teater, Stora scenen
Du skrattar faktiskt också
Teaterföreställning från 11 år och uppåt, om gränsen mellan skämt och allvar
Lördag 13 april 15.00
Mer info på www.gottsundateater.com
 
Nattvandring
Klockan 19.00, samling vid kyrkan.
Vandringar läggs upp på Facebooksidan Gottsunda nattvandring, gilla gärna sidan
för att se när vandring planeras! 
 
14 april
Jazz i Kulturpunkten
15.00 Söndagsjazz med Ester and her Jazzmen 
Nattvandring
19.00, samling vid kyrkan.
Vandringar läggs upp på Facebooksidan Gottsunda nattvandring, gilla gärna sidan
för att se när vandring planeras! 
 
16 april
Föreläsning i Kulturpunkten
17.30 Föreläsning med Kjell Kampe i Kulturpunkten
 
17 april
Kulturpunkten
18.00–20.00 SIU medborgardialog
 
20 april
Kulturlördag i Kulturpunkten
12–13.30 samt 14.30–16.00 Kulturlördag i Kulturpunkten med Familjen Gottfridsson
Show med Gottfridssons och Trolleristen + pyssel.
 
23 april
Tango i Kulturpunkten
18.00–20.45 Prova på Tango + Praktilonga
Gratis, inga förkunskaper krävs, kom som du är. (Ha gärna inneskor med glatt sula.)
Ingen föranmälan. Öppet för alla!
 
26 april
Gottsunda Dans & Teater, Stora scenen
Hyenor
GDT:s fortsättningsgrupp i teater spelar en pjäs för unga från 14 år
Fredag 26 april 19.00
Mer info på www.gottsundateater.com  
 
27 april
Magiska Gottsunda 12.00–16.00
För en dag flyttar Uppsala Magic & Comedy till Gottsunda där vi välkomnar till ett
kostnadsfritt program fullt av magi.
 
Scenprogram i centrum, Mattorget
12.00 Magishow med John-Henry



14.00 Magishow med Trollkarlen Jonas
 
Scenprogram Kulturpunkten
13.00 Magishow med John-Henry & Vilgot Michelin
15.00 Magishow med Trollkarlen Jonas & Vilgot Michelin
 
Aktiviteter i Kulturpunkten
12.00–13.00 samt 14.00–15.00 Magikurs för barn. Vill du lära dig trolla? I så fall kan en
stund med magiläraren Magnus Vihagen vara en bra start.
12.00–16.00 Under dagen har du också möjlighet att pyssla din egen trollstav eller
något annat magiskt. pysselmaterial finns.
 
27 april
Gottsunda Dans & Teater, Stora scenen
Hyenor
GDT:s fortsättningsgrupp i teater spelar en pjäs för unga från 14 år 15.00.
Mer info på www.gottsundateater.com  
 
28 april
Kulturpunkten
15.00 Nature Boy! A Nat King Cole 100 Year Tribute
Jazz i Kulturpunkten
 
 

Dessutom ett urval av
återkommande aktiviteter
KFUM Gottsunda fritidsgård
Tjejkväll varje måndag 18–21, tjejerna sätter sitt eget program.
Fotboll varje måndag i boule och bollhallen 18.30–20.
Adress: Bandstolsvägen 1
Telefon: 018-30 22 52
 
Tjejsportis
Tjejsportis är idrottslig prova-på-verksamhet för flickor - ett  samarbete mellan
Upplands Idrottsförbund, Uppsala kommun och flertalet idrottsföreningar. Det är
gratis och ingen föranmälan krävs.
 
Bäcklösaskolans gymnastiksal
Måndagar 15.30–17.00
Torsdagar 15.30–17.00
 
 
Sportis
Gottsunda sporthall
Måndagar 16.00-17.00
Onsdagar 16.00–17.00
Sportis är idrottslig prova-på-verksamhet för barn i årskurs 3–6. Det är gratis och
ingen föranmälan krävs. Sportis är ett samarbete mellan Upplands Idrottsförbund,
Uppsala kommun och flertalet idrottsföreningar.
 
 



Kontakt
Tips på något som bör med i nästa
nyhetsbrev eller frågor och
funderingar?  Varmt välkommen att
mejla eller ringa!
 
Ida Wiking, social hållbarhet
telefon 018-727 23 57

Johan Börjesson, social hållbarhet
telefon 018-727 22 84
 
E-post: gottsunda@uppsala.se

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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