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Nytt från Gottsunda/Valsätra
Kommunens uppdrag är att skapa förutsättningar för drygt 220 000
Uppsalabor att leva ett gott liv i ett hållbart Uppsala. För att skapa ett trivsamt
Gottsunda/Valsätra, med goda förutsättningar för ett gott liv, finns sedan i
februari 2018 en handlingsplan för området.

Den innehåller mål och 89 olika åtgärder som ska genomföras fram till 2020. För att
genomföra åtgärderna, och uppnå målen, krävs insatser och ett nära samarbete
med alla som bor och verkar här. Mötesplats Gottsunda i Stenhammarsparken,
upprustningen och invigningen av Lina Sandells park samt den nyligen genomförda
renoveringen av Gottsundabadet är exempel på projekt som fullföljts under 2018.

Vi som samordnar handlingsplanen heter Ida Wiking och Johan Börjesson. Sök på
handlingsplan Gottsunda/Valsätra på uppsala.se om du vill läsa handlingsplanen.
Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har frågor och idéer om hur vi kan
utveckla vårt gemensamma Gottsunda/Valsätra.
 
Ida Wiking och Johan Börjesson
Social hållbarhet, Uppsala kommun

 
Stöd i jakten på jobb och utbildning

För att underlätta för den som söker jobb eller utbildning öppnar Utbildnings- och
jobbcentrum i Gottsunda Centrum. Kom till Kulturpunkten för att ta en fika, få
information och vägledning kring nästa möjliga steg för att komma närmare ett jobb
och arbeta vid de öppna arbetsplatserna. Vid årsskiftet flyttar Utbildnings- och
jobbcenter in i en provisorisk lokal i gången i Gottsunda Centrum för att sedan flytta
till en permanent lokal på våningsplan sex. Där kan alla som vill träffa lärare, studie-
och yrkesvägledare, jobbcoacher samt handläggare på arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Det kommer även att finnas möjlighet för elever att studera på
egen hand, få lärarledd undervisning och att arbeta med grupparbeten.

Fler jobb

Uppsala kommun satsar på att få ut 300 fler Gottsundabor i jobb under tre år. För att
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Din åsikt är viktig

 
I november genomförde Uppsala
kommun tillsammans med polisen och
fastighetsägarföreningen i Gottsunda
en enkät med fokus på bland annat
trygghet, utomhusmiljö och
polisnärvaro. Över 900 personer
svarade. Synpunkterna kommer att
resultera i ett så kallat medborgarlöfte.
Det innebär riktlinjer och en slags
prioriteringslista för aktiviteter att
genomföra. Har du också tankar och
åsikter om vad vi kan förbättra för
att skapa en trivsam miljö för alla
boende i området? Skicka ett mejl till
gottsunda@uppsala.se eller ring oss på
telefon 018-727 23 57.
 
 

lyckas satsar kommunen tillsammans med arbetsförmedlingen på extratjänster som
ett sätt att bekämpa långtidsarbetslöshet och ojämlikhet. Anställningarna är
tidsbegränsade men ger den enskilde helt ovärderlig erfarenhet som stärker hans
eller hennes ställning på arbetsmarknaden och ger en riktig lön – många gånger i
stället för försörjningsstöd. Hittills i år har 117 Gottsundabor fått en extratjänst.
Utöver det har ytterligare 55 personer fått ett jobb på öppna arbetsmarknaden och
därmed kunnat lämna bidragsberoende.
— Målet är att få fram 100 jobbtillfällen per år. Vi har redan fått fram fler jobb än så
under 2018. Med tanke på att vi öppnar Utbildnings- och jobbcenter får vi ännu
bättre förutsättningar i detta arbete, säger Andreas Christoffersson, platschef,
Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda.

  

Kalendarium

Här kan du se ett urval av allt som är på gång den närmsta tiden.
 
December
 
Macbeth (Från 15 år)
Gottsunda Dans & Teater, t.o.m. 8 december, se tider gottsundateater.com.
En dansföreställning av Joseph Sturdy, Focus Dance
 
9 december
SöndagsJazz med Jazzfriends
Kulturpunkten kl. 15:00
 
12 december
Dialogmöte om ”julpyssel integration”,
Kulturpunkten kl. 18–20 Workshop open space-metoden
Arrangör: SIU (samarbetsorganisation för invandrarföreningar i Uppsala)
 
14 december
Du skrattar faktiskt också
Gottsunda dans och teater kl. 19.00
En humoristisk och fysisk föreställning som utforskar gränsen mellan skämt och
allvar.
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15 december
Tomteshow
Centrum kl. 12–16
Ett helt gäng med tomtenissar virvlar igenom centrum tillsammans med tomten.
De har en julfin skrinda som spelar musik, en jättelång önskelista där barnen får
skriva önskningar, stora paket som staplas på hög och trolleri med mera.

Sagostund med tomten Kulturpunkten kl. 14

22 december
Stämningsfull musik med DJ och liveframträdande
Mattorget Gottsunda Centrum kl. 12–16
Små minikonserter med sångare och DJ som skapar en oas där du kan stanna upp
lite och pausa i julstressen bli bjuden på glögg och pepparkakor.
 
23 december
Juljazz med John Högman
Kulturpunkten kl. 15–17
 
24–25 december
Familjejul med La Softa
Mötesplats Treklangen kl. 12:00–17:00 Öppet hus med pyssel, lekar och mat.
Arrangör: La Softa i samarbete med Mötesplats Treklangen
 
24 december
”Jul i gemenskap”
Kyrkan, julafton, samling vid krubban kl. 11
Jullunch, allsång och gemenskap. 30 kr för vuxna, gratis för barn. Anmälan till
petra.soderberg@svenskakyrkan.se senast 17 december.
 
Hela jullovet
Fritidsgård för ungdomar 13–18 år
KFUM Gottsunda. Öppet hela jullovet, även julafton och röda dagar. Vardagar kl.
18–22, helger kl. 19-23.30. (Ej nyårsafton och nyårsdagen.)
 
Fritidsklubb för barn 10–12 år
KFUM Gottsunda. Jullovsprogram under dagtid. Följ och se program på Instagram
och Facebook.
 
Nattvandring 
Vill du vara med och nattvandra? Se tider för nattvandringarna på Facebookgruppen
Gottsunda nattvandring. Du kan även mejla till gottsunda@nattvandring.nu för mer
information.
 
Januari
 
16 januari
Öppet hus
Kyrkan kl. 13–15
Årets första Öppet hus. Gratis fika och gemenskap för daglediga.
 
18 januari
Ungdomsgrupp
Kyrkan kl. 18
Start för ungdomsgrupp för ungdomar på högstadiet och gymnasiet med middag.
Anmälan är inget krav men du kan meddela att du kommer genom att mejla
till sara.parkman@svenskakyrkan.se.
 
Nattvandring
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Kontakt

 
Har du tips på saker som bör med i
nästa nyhetsbrev eller frågor och
funderingar? Varmt välkommen att
skicka ett mejl till
gottsunda@uppsala.se eller att ringa
oss!
 
Ida Wiking, social hållbarhet
telefon 018-727 23 57

Johan Börjesson, social hållbarhet
telefon 018-727 22 84

Vill du vara med och nattvandra? Se tider för nattvandringarna på Facebookgruppen
Gottsunda nattvandring. Du kan även mejla till gottsunda@nattvandring.nu för mer
information.

 
Prenumerera på nyhetsbrevet

Det här nyhetsbrevet kommer löpande under året. Nästa kommer i februari 2019.
Mejla till gottsunda@uppsala.se för att prenumerera så att du håller dig uppdaterad
om allt spännande som händer.

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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