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Nytt från Gottsunda/Valsätra
Nu är det ett år sedan kommunstyrelsen beslutade om en handlingsplan för
Gottsunda/Valsätra och arbetet har gett resultat.

I det här nyhetsbrevet berättar vi om flera konkreta saker som kommunen
tillsammans med många andra aktörer förverkligat i handlingsplanen för att öka
trivseln och tryggheten. Grannsamverkan, mötesplatser och en nystartad
fastighetsägarförening är några exempel. Nu är vi inne på ett nytt år och arbetet med
påbörjade aktiviteter och att utveckla nya fortsätter. Det händer verkligen massor i
Gottsunda/Valsätra!

Trevlig läsning!
 
Ida Wiking och Johan Börjesson
Social hållbarhet, Uppsala kommun

Mötesplatser, medborgardialog
och fler nattvandrare
Kommunens uppdrag är att skapa förutsättningar för drygt 220 000 Uppsalabor att
leva ett gott liv i ett hållbart Uppsala. Handlingsplanen för Gottsunda/Valsätra
innehåller åtgärder som ska genomföras för att skapa trivsel och trygghet där. Under
det gångna året har planen resulterat i att grannsamverkan startat i två
bostadsområden, att fler nattvandrarföreningar är verksamma och att fyra
fastighetsägare har skapat en gemensam fastighetsägarförening.

Elever på Gottsundaskolan har fått möjlighet till PRAO på Brandförsvaret,
och samarbetet mellan kommunen och polisen när det gäller ungdomar har
utvecklats. Nu finns det ordningsvakter som patrullerar runt centrum samt i
parkområden. Vi har även genomfört samråd, och skapat flera olika dialogtillfällen,
för
att visa hur Gottsunda ska bebyggas och växa framöver.

I somras invigdes Mötesplats Gottsunda i Stenhammarsparken som därefter erbjudit
många aktiviteter för barn och unga. Gottsundabadet har renoverats och flera
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aktiviteter har genomförts för att öka simkunnigheten. Ett Utbildnings- och jobbcenter
är dessutom på plats i Gottsunda centrum. Lina Sandells park är även klar och
invigd, och på Kristallens öppna förskola kan föräldrar nu läsa både SFI och
grundläggande utbildning.

Under hösten genomfördes en medborgardialog om trygghet som grund för ett
medborgarlöfte mellan polisen, fastighetsägarföreningen och kommunen. Du
kommer
att kunna ta del av resultatet i Gottsunda under våren.

Det är viktigt att säga att alla nämnda aktiviteter är exempel på det som händer i
Gottsunda/Valsätra. Därutöver pågår såklart allt dagligt arbete och aktivitet som
verksamheter, föreningar, handlare och många fler bidrar till!

Över 600 besökare på
lyckad vårdmässa
          
I januari arrangerade Utbildnings- och jobbcentrum en vårdmässa i Gottsunda
centrum. Intresset var stort – över 600 hoppfulla besökare kom för att höra mer om
möjligheterna inom vårdsektorn, och för att ha snabbintervjuer med arbetsgivare.
Fyra utbildningsgivare och närmare 10 arbetsgivare var på plats.
– Våra förväntningar var att det skulle komma ungefär 250 besökare. Vårdföretagen
var väldigt nöjda och vill köra en vårdmässa 2020 igen. Nu ser vi över möjligheten att
göra liknande insatser för andra branscher, säger Andreas Christoffersson, platschef
för Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda.

Nu ska idrotten stärkas
Idrotts- och föreningslivet i Gottsunda är kartlagt och
behovet av djupare kunskap är identifierat.

Under 2018 har Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna kartlagt
idrottslivet i Gottsunda. Det visade att det finns många Gottsundabor som inte är
aktiva i föreningslivet men som drömmer om delaktighet. Från och med januari 2019
har Upplands Idrottsförbund skapat Idrottens Mötesplats i Gottsunda centrum.
– Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott. Med Idrottens
Mötesplats vill vi skapa inkluderande idrott och ge Gottsundaborna verktyg för att
realisera sina drömmar, säger Tatiana Håkansson, idrottskonsulent, Upplands
Idrottsförbund.
Varje måndag och onsdag från klockan 18 finns Upplands Idrottsförbund på plats i
Temaverkstaden i Gottsunda centrum. Träffarna är kostnadsfria och öppna för alla.
Exempel på olika teman under våren är; Utbildning och folkbildning, Bilda förening,
Inkluderande idrott, Föreningslära på lätt svenska, Tränarutbildning samt Barnens
rättigheter inom idrotten.
– All information är på lätt svenska. Om det finns behov av en tjejträff eller att hålla
informationen även på engelska så kan vi det, säger Tatiana Håkansson.
 
Kontaktuppgifter
Mejl: tatiana.hakansson@uppland.rf.se
Telefon: 018-27 70 34 eller 0761-28 65 90
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Hur gör vi Valsätraparken
bättre?
Valsätraparken ska byggas om under 2019. Fram till den 15
februari kan du komma med synpunkter kring vad som bör
göras.

Representanter från Uppsala kommun har bland annat träffat barn och personal på
Spinnrockens- och Edda förskola, genomfört workshop med elevråd, lärare och
rektor på Lilla Valsätraskolan samt träffat Skolfastigheter. Fram till den 15 februari
2019 har allmänheten möjlighet att lämna synpunkter kring vad som bör förbättras
och utvecklas på uppsala.se/gottsunda. I slutet av februari presenteras en
samanställning av synpunkterna på samma webbsida. Några vanliga synpunkter
som redan inkommit är att lekplatsen är sliten, att det är för många höga buskar, att
belysningen kan förbättras och att det borde finnas lekutrustning för barn i flera
åldrar än de i förskoleålder.
– Förändringsarbetet drar i gång i parken i sommar och beräknas vara klart senast
maj 2020, säger Henrik Ljungman, projektledare, Uppsala kommun.

Fastighetsägarna i Gottsunda
samarbetar



Målet är att bidra till ökad trivsel och trygghet i området. 

Uppsalahem, Uppsala Fastighetsaktiebolag, Rikshem och Hembla äger fastigheter i
Gottsunda och har gåttt samman i en fastighetsägarförening. 
 – Vi behöver alla hjälpas åt. Vi var till exempel delaktiga i den medborgardialog som
nyligen gjordes för att lyssna in Gottsundabornas behov och önskemål för sin
boendemiljö, säger Jonas Hagström, ordförande, Fastighetsägarföreningen.
 Nästa steg är att ta till sig de insamlade insikterna och agera. 
– Det behövs blandade boendeformer och en levande stadskärna med bra aktiviteter
för alla åldrar. Kunskapen kommer att ligga till grund för kommande byggnationer,
säger Jonas Hagström. 
Under året kommer fastighetsägarna att samarbeta om en grundstandard för
utemiljön som till exempel renhållning och belysning. Föreningen kommer dessutom
undersöka möjligheterna att anställa lokala ungdomar genom feriearbeten och
praktikplatser. 
 
 

 

Viktigt kunskapsutbyte 
under föreningsdialog
Ett 30-tal deltagare kom för att prata om allt från lokalhyra till
utbildningsinsatser.

 
I december arrangerade kommunala förvaltningar och Upplands Idrottsförbund en
föreningsdialog i Kulturpunkten. Diskussionerna handlade om hur olika aktörer kan
vara ett stöd i att förenkla för föreningar att vara verksamma i Gottsunda/Valsätra. Ett
stort behov av ändamålsenliga och tillgängliga lokaler i området framkom liksom en
önskan om nätverksmöjligheter, kontaktytor och såväl fysiska som digitala
mötesplatser.

Även tankar och idéer om att dela lokaler och personalresurser som till exempel
kassör mellan olika föreningar kom fram liksom en önskan om bättre information om
vad som sker i området. Samtliga synpunkter samlades in och blir ett viktigt inslag i
dialogen som fortsätter under våren.

– Målet är att boende, civilsamhälle och kommun är medskapande i områdets
utveckling. Vi kommer bjuda in till fler träffar. Skicka ett mejl om du vill vara med eller
har frågor och förslag till gottsunda@uppsala.se, säger Johan Börjesson, Social
hållbarhet, Uppsala kommun.
 
 

Kalendarium  

Här kan du se ett urval av allt som är på gång i Gottsunda/Valsätra i februari.  
 
9 februari
Nattvandring
Kl.19–21, samling i kyrkans lokaler på gaveln mot parkeringen.
Kontakt: gottsunda@nattvandring.nu
 
16 februari
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Men in Sandals - All Night Long
Gottsunda Dans och Teater kl. 15.00
En komisk och högpulserande dansföreställning med den internationellt erkända
gruppen DON GNU från Danmark. Mer info på www.gottsundateater.com.
 
22 februari
Nattvandring
Kl. 19–21, samling i kyrkans lokaler på gaveln mot parkeringen.
Kontakt: gottsunda@nattvandring.nu
 
23 februari
Grodkungens trolleriföreställning
Gottsunda Dans och Teater kl. 13.00
Clownen Grodkungens egen trolleriföreställning som kanske inte riktigt blir som man
tänkt sig... Familjeföreställning/från 4 år. Mer info på www.gottsundateater.com.
 
Idrottens Mötesplats
Varje måndag och onsdag har Upplands idrottsförbund öppen mötesplats i
temaverkstaden i Gottsunda Centrum från kl. 18. Temat för träffarna är Barnens rätt.
Kontakt: tatiana.hakansson@uppland.rf.se
 
Sportlovet vecka 8
 
Mötesplats Gottsunda
Måndag-söndag, kl. 10 till 15
Aktiviteter i Stenhammarsparken samt i kvarterslokalen på August Södermans Väg
4b. 
 
KFUM
Adress: Bandstolsvägen 1
 
Måndag 18/2 kl. 18-22
Tjejkväll med femkamp och matlagning.
 
Tisdag 19/2 kl. 8-17
Skidåkning i Romme, Borlänge. OBS! Begränsat antal platser, anmälan krävs.
 
Onsdag 20/2 kl. 18-22
Vi inviger vårt nya Nintendo switch och kör VR.
 
Torsdag 21/2 kl.18-22
Bowlingkväll OBS! Föranmälan krävs.
 
Fredag 22/2 kl.19-23.30
Fotbollsturnering i sporthallen med fina priser samt filmkväll på fritidsgården.
 
Lördag 23/2 kl. 19-23.30
Biljardturnering med fina priser.
 
Söndag 24/2 kl. 18-22
Soft söndag med mys, mingel och musik.

Kontakt
Telefon: 018-30 22 52
Skicka intresseanmälan till: fritidsklubben@kfumuppsala.se
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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

 

Prenumerera på nyhetsbrevet
Det här nyhetsbrevet kommer löpande under året. Nästa kommer i mars 2019. Börja
prenumerera genom att skicka ett mejl till gottsunda@uppsala.se  så håller du dig
uppdaterad om allt spännande som händer.

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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