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Hej!
Hur kan du vara med och påverka och göra skillnad? Ett första steg kan vara att delta
i olika dialoger. Vi tror att dialog och medvetenhet är nycklar för att utveckla
samhället. I det här brevet kan du läsa om en dialog som genomfördes i december
då drygt ett hundratal personer pratade trygghet med kommunpolitiker, polis och
fastighetsägare. Vi lyfter även ett kommande event som handlar om äldres situation i
Gottsunda/Valsätra.

Har du hört talas om Gottsunda Sportis? Det är en kostnadsfri öppen
idrottsverksamhet i Uppsala för barn i årskurs 3-6 som anordnas av Upplands
Idrottsförbund. Dit kan barn komma och sporta och leka i idrottshallen tillsammans
med andra. Sist i brevet har vi som vanligt samlat ett urval av roliga saker som är på
gång i området i ett kalendarium.
 
Vi önskar dig trevlig läsning!
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Trygghet i Gottsunda
Det är viktigt att kommunen och invånarna möts och pratar för
att utvecklingen av Uppsala ska leva upp till invånarnas
förväntningar.
I december organiserade kommunen, polisen och fastighetsägarföreningen en
dialog i Gottsunda centrum om trygghet. Erik Pelling, kommunstyrelsens
ordförande, Jale Poljarevius, lokalpolisområdeschef och Jonas Hagström,
ordförande för Fastighetsägarföreningen i Gottsunda/Valsätra var på plats. 
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Kommunen har tillsammans med nämnda organisationer tagit fram ett
medborgarlöfte som bygger på de boendes och besökares upplevelser och åsikter.
Men hur kan invånarna i Gottsunda bidra till att skapa ett tryggare område? Vi ställde
frågan till några Gottsundabor som var på plats: 

 Taghreed Alagha 29 år:
– Jag själv känner mig väldigt trygg här, jag går ut alltid, även på natten. Det finns
ingen anledning att jag ska vara rädd. 

Lars Olou 86 år:
– Jag har bott hela mitt liv i Gottsunda och jag trivs bra här. Jag tycker att det skulle
vara bättre om det skulle finnas en polisstation i området. Jag jobbar med ungdomar
i området via föreningar.

Ahmad Amia 58 år:
– Jag tycker att det viktig att det finns polisbilar i området. Samtidigt måste vi jobba
själva med trygghet för våra barn.

Yarra Abdallah 31 år:
– Jag tycker att det viktigt att uppfostra mitt barn på rätt sätt och att hjälpa dem att
ha bra kompisar.

Julia Pedersen 28 år:
– Jag har nyss flyttat hit och jag trivs bra i området. Vi är en familj med barn och jag
tycker att jag kan bidra genom att prata med människor och skapa gemenskap.

Samer Amia 59 år: 
– Jag tycker att vi behöver mer polis och vi måste jobba med att bli mer medvetna
om hur våra barn har det. Hemmet är första steget.

 

Planer för Gottsundaskolan och
utveckling av Treklangen 
Detaljplanen skickades ut i november och 43 skriftliga
synpunkter kom in. Många synpunkter handlade om förändrad
närmiljö och ökad trafik.
 
Planeringen inför bygget av nya lokaler för Gottsundaskolan, och möjligheterna att
utveckla Treklangen skola pågår för fullt. Förslaget till detaljplan skickades ut för
samråd under november och december. På ett samrådsmöte i kulturpunkten 20
november presenterades förslaget för ett 60-tal intresserade personer.

43 synpunkter
Under samrådet kom det in 43 skriftliga synpunkter som huvudsakligen handlade
om förändrad närmiljö och ökad trafik. Synpunkterna ska nu sammanfattas
noggrannare och förslaget ska ändras. Tanken är att det ska skickas ut för granskning
på nytt efter sommaren. Då går det återigen att komma in med synpunkter och



förslaget kan ändras på nytt. Målet är att det ska antas av kommunen innan årsskiftet
2020/2021. När detaljplanen vunnit laga kraft kan byggnationen starta, men redan
innan kan vissa markarbeten påbörjas. Ambition är att Gottsundaskolan ska flytta in i
sina nya lokaler till höstterminen 2024.

 

Tyck till redan i morgon 
Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala
(SIU) arrangerar dialoger med olika teman. Första träffen för
året är i morgon onsdag 5 februari med fokus på äldre.
 
SIU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden. Organisationen
bildades 1986, är medlem i Sveriges föreningar och har cirka 40 medlemsföreningar.
Syftet med de kommande dialogmötena är att bidra till att öka människors
möjligheter att påverka såväl sin vardag som samhället i stort, ge politiker bättre
kunskap om vilka utmaningar som de står inför, och ge ökad kunskap om hur olika
metoder fungerar för att minska utanförskap och öka möjligheten att vara med och
påverka. Mötet i morgon onsdag kommer att fokusera på hur de äldre upplever
Gottsundaområdet och varför människor känner sig utanför och inte är delaktiga i
samhället. Under våren blir det ett dialogmöte i månaden på olika teman. Håll utkik
efter kommande dialogtillfällen att tycka till.

 

Khadija såg brister och startade
företag 
Khadija Mansor flyttade från Syrien till Sverige för fyra år sedan.
Strax därpå startade hon ett företag för att fylla ett  behov som
hon sett hos nyanlända.

Khadija Mansor såg att nyanlända söker vissa produkter och kläder som inte finns i
Sverige och startade företaget Sahab som betyder moln på svenska. I början jobbade
hon hemifrån och sålde online via Facebook. Med ökande efterfrågan hyrde hon en



lokal i Gottsunda centrum och började sälja barnböcker på arabiska och ett stort
antal olika produkter som parfymer, kläder och accessoarer. Nu har Khadija flyttat
sitt huvudkontor till Boländerna för att expandera, vilket dessutom har gett
anställningsmöjligheter till tre andra personer. När vi frågade Khadija om hur det var
i början svarade hon att det var svårt att hitta finansiering för att starta projektet:
– Jag hoppas att det kommer att finnas mer stödjande politik i Sverige för nyanlända
att starta projekt och skapa jobbmöjligheter genom att dra nytta av sina tidigare
erfarenheter i hemlandet.
Hon upplever att det finns hinder i det svenska samhället, framförallt för nya butiker.
– Jag hoppas på mer mod för att bryta de svenska medborgarnas barriär och skapa
öppenhet. Det irriterar mig ibland att känna att min hijab och bakgrund orsakar
problem när jag vänder mig till officiella kretsar när jag vill utveckla mitt arbete,
säger Khadija.

Om framtiden
Khadija strävar efter att expandera och vill hitta en större marknad och locka
konsumenter från olika grupper. Men det kräver stor ansträngning, och stress och
press för att spara driftkostnader. Men hon avråder ingen från att våga satsa:
– Jag råder nybörjare med nya och innovativa idéer att starta projekt trots eventuella
språkbrister och hård konkurrens, säger Khadija.

 

Kalendarium
Här har vi samlat exempel på olika event som är på gång i
Gottsunda.

Feb

4

Språkbord
Sitt med oss och öva svenska. Lär dig om svensk kultur och
berätta om din egen. Vi pratar om allt mellan himmel och jord.
För dig som är 18 år eller äldre.
Tid: 15.00–16.00
Plats: Gottsundabiblioteket
 
Läxhjälp
Behöver du hjälp med läxan? Kom så hjälper vi dig.
Tid: 15.30–17.30 
Plats: Gottsundabiblioteket
Samarrangör: Röda korset
 
Kulturtango i Kulturpunkten
Kl.18.00–19.00 Prova på tango
Kl.19.00–20.45 Praktilonga
(Blandning av Praktika = övning danstillfälle och Milonga=social
danstillfälle.)
Samarbete mellan UKFAB - Kulturpunkten och Marcelo Aimeta &
Rebecca Liljefors.

Feb

5

Mangaklubb
En klubb för dig som gillar manga och anime. Vi träffas varannan
vecka, diskuterar ny manga och tittar på animefilm.
Onsdagar med start 29 januari 15.00–16.00
Plats: Gottsundabiblioteket
Tid: 15.00–16.00
 
Gottsunda Speed Readers
En helt ny och rolig aktivitet för dig som gillar att läsa eller vill
öka din läskunnighet. Vi träffas varannan vecka och utmanar
varandra med olika texter. Vi läser och tolkar texter. Under varje
träff utser vi en vinnare.
Tid: 15.00–16.00
Plats: Gottsundabiblioteket
 



Jazz Anders Bromanders Trinetts
Tid: 15.00
Plats: Kulturpunkten
Anders Bromander, Per V Johansson och Håkan Jansson
Arrangör: UKFAB - Kulturpunkten

Dialogmöte – SIU
Äldrefrågor
Tid: 18.00
Plats: Kulturpunkten
Arrangör: SIU i samarbete m UKFAB – Kulturpunkten, Uppsala
kommun och Kontakten

Feb

6

It-handledning på arabiska
Hadeel hjälper dig med frågor om datorer och it på arabiska.
Tid:15.00–17.00 
Plats: Gottsundabiblioteket
 
Tjejsportis
Tjejsportis är idrottslig prova-på-verksamhet för flickor. Det är
gratis och ingen föranmälan krävs. Tjejsportis är ett samarbete
mellan RF-SISU Uppland, Uppsala kommun och flertalet
idrottsföreningar.
Tid: 15.30–17.00
Plats: Bäcklösaskolan gymnastiksal
 
Temasamtal sömn
BVC-sköterska samtalar kring barns sömn.
Tid: 10.30–12.00 
Plats: Gottsunda Öppna förskola Kristallen

Feb

9

Mötesplats Gottsunda 
Vi kör olika sporter och lekar i Växthusets idrottshall.
Tid: 12.00–16.00
Plats: Växthusets idrottshall

Feb

11

Juridisk rådgivning
Kostnadsfri rådgivning med Innerstans advokatbyrå.
Tisdagar ojämna veckor 
Tid: 18.00–19.00
Plats: Gottsundabiblioteket 

Feb

12

Skapa partnerskap för en hållbar, kreativ och rättvis stad
Är du en organisation, grupp eller individ i Uppsala kommun
som försöker skapa en inkluderande, hållbar och rättvis stad?
Är du en kreativ eller kulturell organisation som försöker
föreställa sig och göra bättre framtid?
Tid: 17.00
Plats: Kulturpunkten
Arrangör: Uppsala universitet/UKFAB - Kulturpunkten

Feb

14

Minifik på biblioteket
Vi går till biblioteket tillsammans. Ingen uteverksamhet.
Tid: 10.00–12.00 
Plats: Gottsunda Öppna förskola Kristallen

Feb

16

Mötesplats Gottsunda
Måla och teckna! Idag målar vi stora tavlor och teckningar som
kan hängas upp på väggarna i lokalen eller att ta med hem.
Tid: 12.00–16.00
Plats: Innergården vid August Södermans väg 2



Feb

17

Riksarkivet 400 år 2018
Karin Borgkvist Ljung arbetar som arkivarie och har sedan 2018
hållit flera föredrag om Riksarkivets spännande historia.
Tid: 19.00
Plats: Hörsalen, Kulturpunkten
 Arrangör: Gottsundabibliotekets vänner
 
Sportlov på Mötesplats Gottsunda, 17-21 februari
Måndag – Olika sporter och lekar i Växthusets idrottshall.
Tisdag – Bio!  film och popcorn i lokalen.
Onsdag – Pizzabak! 
Torsdag –  Olika sporter och lekar i Växthusets idrottshall.
Fredag – Måla och skapa! En dag i konstens tecken!
Alladagar mellan 12.00–16.00 

Feb

19

Jazz Maria Kvist Trio med Gäst
Linus Kåse, Maria Kvist, Nisse Palm och Håkan Jansson
Tid: 15.00
Plats: Kulturpunkten
Arrangör : UKFAB - Kulturpunkten

Feb

23

Mötsplats Gottsunda
Olika sporter och lekar i Växthusets idrottshall.
Tid: 12.00–16.00
Plats: Växthusets idrottshall

Feb

25

1900-tal i Södra och Norra Gottsunda
Wardsaetra & Gutasund hembygdsförenings årsmöte 18.30,
sedan föredrag med bilder om Södra och Norra Gottsundas
framväxt.
Föredragshållare: Jonas Sandström från Folkrörelsearkivet
Tid: 19.00
Plats: Kulturpunkten

Feb

27

Wiks folkhögskola
Elever från Wiks folkhögskola bjuder på ett blandat program från
de olika estetiska linjerna.
Tid: 18.00–20.00
Plats: Kulturpunkten

 

Återkommande event 
Läxhjälp 
Behöver du hjälp med läxan? 
Tid: tisdagar 15.30–17.30 hela februari 
Plats: bibliotekets entré
 
Torsdagsbibblan
Ålder  6–12 år.
Tid: torsdagar 15.00–16.30
Plats: Gottsundabibliotek 
 
Mötesplats Gottsunda
Lekar och sportaktiviteter på söndagar
Tid: 12.00–16.00
Plats: Växthusets idrottshall
 
It-handledning på arabiska
Hadeel hjälper dig med frågor om datorer och it på arabiska.
Tid: torsdagar 15.00–17.00 
Plats: Gottsundabiblioteket, entrén
 



Kontakt
Har du tips på något som bör vara med i
nästa nyhetsbrev eller frågor och
funderingar? Varmt välkommen att
mejla gottsunda@uppsala.se.

Gottsunda Speed Readers
En helt ny och rolig aktivitet för dig som gillar att läsa eller vill öka din läskunnighet.
Läsa, tolka och utmana varandra med olika texter. Varannan 
Tid: 15.00–16.00
Plats: Gottsundabiblioteket
 
Gottsunda fritidsgård
Gottsunda fritidsgård är en trygg plats där ungdomar kan syssla med sport, utflykter
pyssel, dans, film med mera.
Öppettider:
Måndag:18.00 Tjejkväll
Tisdag: Gruppverksamhet
Onsdag: 18.00–22.00
Torsdag: 18.00–22.00
Fredag: 19.00–23.00
Lördag: 19.00–23.00
Söndag: 18.00–22.00
Ålder: 13–18 år
Adress: Bandstolvägen 1
 
Sportis - sport och skoj för barn  
Sportis är en kostnadsfri öppen idrottsverksamhet i Uppsala för barn i årskurs 3–6.
Barnen får komma och sporta och leka i idrottshallen tillsammans med andra barn.
Verksamheten leds av idrottsledare från lokala idrottsföreningar. Sportis är gratis och
ingen anmälan behövs. Du behöver inga förkunskaper och behöver inte vara ombytt
till träningskläder, men innegympaskor är bra att ha. Det är bara att dyka upp och
vara med! 

Sportis är ett samarbete mellan RF-SISU Uppland, Uppsala kommun och lokala
idrottsföreningar som syftar till att kommun ge barn och unga som idag står utanför
idrottsrörelsen en allsidig, lekfull och rolig upplevelse av idrott och fysisk aktivitet.   
 
Vårterminen 2020  
 
Gottsunda Tjejsportis 
13 januari–13 maj 
Måndagar 15.30–17.00 
Torsdagar 15.30–17.00 
Plats: Bäcklösaskolans gymnastiksal 
 
Gottsunda 
20 januari–13 maj 
Måndagar 16.00–17.00 
Onsdagar 16.00–17.00 
Plats: Gottsunda sporthall  
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