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Stort engagemang för
framtidens Gottsunda
Att jobba med Gottsunda och Valsätra innebär verkligen att ha en levande
arbetsplats. Intresset för vad som händer i området, och för vad som kommer att
hända, är stort. Varje vecka möts vi av nya idéer och förslag, förväntningar, glädje
och hoppfullhet. Men vi möts också av oro för vad som komma skall.
 
Vid det här laget har du och de flesta andra  säkert  hört om planerna på att testa en
försäljning av Gottsunda centrum, och att vi börjar planera hur Gottsundaskolan
ska byggas. Du kanske till och med har hunnit kika på planprogrammet som berättar
om inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av området.

Nu när vi går in i nästa skede av stadsutvecklingen, och börjar fila på detaljer för hur
planerna ska bli verklighet, vill vi såklart göra det tillsammans med dig. Håll utkik
efter dialogtillfällen och var med och utveckla framtidens Gottsundaområde. Det
första tillfället är 10 juni i Kulturpunkten.
 
En annat bidrag till vår levande arbetsplats är såklart alla eldsjälar som på olika sätt
bedriver verksamhet i området. I det här nyhetsbrevet kan du till exempel läsa om
Fritidsbanken, en lokal förening från föreningshuset Kontakten och Uppsalahems
sommarprojekt. Läs också om varför polisen och socialtjänsten oroar sig över sociala
medier och vad som händer vid infarten till Bandstolsvägen.
 
Vi har en sommar i antågande och som vanligt vill vi att det ska bli en så bra sommar
som möjligt för alla våra barn och unga. Nästa nyhetsbrev blir ett sommarspecial
med massor av sommaraktiveter. Hör gärna av dig om du vill bidra med innehåll! 
 
Ida Wiking och Johan Börjesson, Uppsala kommun

Värdefulla synpunkter
I maj var kommunen på plats i Gottsunda centrum för att lyssna
in Gottsundaborna. Då framkom bland annat önskemål om
regelbundet fika med politiker samt fler och mer varierade
arbetsplatser.
Planprogrammet för Gottsundaområdet beskriver hur Gottsundaområdet ska
utvecklas i framtiden. Många som arbetar och bor i Gottsunda har varit med och tagit
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Nästa tillfälle att
tycka till
En medborgardialog är
ett tillfälle att tycka till om
planerna för Gottsunda-
området. Välkommen till
Kulturpunkten 10 juni 18.00.

fram planprogrammet och lämnat synpunkter om vad som utmärker Gottsunda, om
bra och dåliga platser, vad som är viktigt när vi bygger nytt och vad som är viktigt för
trygghet och trivsel i området. När vi var  i Gottsunda centrum i maj pratade vi om
det godkända planprogrammet, planeringen av nytt skolområde och utvecklingen
av Gottsunda centrum. Här är exempel på ämnen och synpunkter som dök upp:
 

Frågor och oro kring centrumförsäljning och vad som händer med Uppsala
Fastighets AB:s hyresrätter samt hyresnivåer.
Önskemål om regelbundet fika då politiker träffar och samtalar med
medborgare.
Önskan för fler och mer varierade arbetsplatser, företag och specifika affärer
till Gottsunda centrum.
Kulturverksamhetens och idrottens betydelse och placering i
centrumområdet.
Att skapa icke kommersiella mötesplatser och aktiviteter som utegym,
fotbollsplaner, dansbana och hundgård.
Belysning och skötsel i offentliga rum.
Förslag och synpunkter kring täthet och omfattning av ny bebyggelse,
framförallt nära den egna bostaden.

Tack till alla som kom och för alla synpunkter som vi fick. Nästa tillfälle att tycka till
är 10 juni i Kulturpunkten, Gottsunda Centrum.

 

Nu ska de övergripande planerna i det godkända planprogrammet för
Gottsundaområdet omvandlas till konkreta förändringar.  Först ut är en ny skola i
Gottsunda och utveckling av Gottsunda centrum till en så kallad stadsnod och ett
pulserande hjärta. Här behöver vi dina synpunkter för att ställa bra krav till nya
aktörer i centrumområdet.
 
Viktigt underlag
Hur vill du att området runt Gottsunda centrum och den nya skolan ska se ut i
framtiden? Vad vill du kunna göra i centrum och på torget? Vad vill du inte se i
centrum och på torget? Vill du tycka till kring de första skisserna för ny
Gottsundaskola? Dina synpunkter kommer tillsammans med andra utredningar,
kunskap och information att bli ett viktigt underlag. Inte minst till en tävling som
vänder sig till framtida aktörer i centrumområdet och till hur skolan kommer att se
ut.

 Välkommen till Kulturpunkten 10 juni 18.00!



Ansiktsmålning
och fika
 
I samband med medborgardialogen i
Gottsunda centrum 10 juni blir det även
barn- och familjeaktiviteter.
Välkommen till  entré A vid Willys
16.00 för bland annat ansiktsmålning,
fika och information om olika
sommaraktiviteter.
 

Nu kommer
modulerna till
Gottsundaskolan
Marken där Gottsundaskolan
stod är nu iordning, och
betongbalkarna som ska bära
modulskolan är på plats.

Modulskolan ska tillfälligt ersätta Gottsundaskolan som brann ner i oktober 2018.
Inflyttning är beräknad lagom till höstterminsstarten 2019.  Alla inblandade i
projektet arbetar hårt för att Gottsundas elever ska få komma tillbaka till Gottsunda
och än så länge håller planerna.
 
58 moduler
Skolan byggs ihop av 58 moduler eller ”byggklossar”. Varje modul är 15,1 x 3,6 x 3,8
meter stor, plus tak, och väger 15–19 ton. Det är med andra ord stora paket som
levereras och det kan bli mindre störningar i trafiken när lastbilarna kommer. Det är
framförallt Vackra Birgers väg som berörs. Vakter finns på plats för att övervaka
säkerheten.
 
De första leveranserna sker: måndag 13 maj, onsdag 15 maj, tisdag 28 maj
och torsdag 30 maj (Kristi himmelsfärd dag). Tiderna för nästa omgång leveranser är
inte helt klara, men vi räknar med att det blir under perioden 1–15 juli.
 
Följ Skolfastigheter på Facebook om du vill ha koll på vad som händer.

https://www.facebook.com/SkolfastigheterAB/


Låna
sportutrustning
gratis
 
Fritidsbanken i Gottsunda
centrum är som ett bibliotek
fast fullt av sport- och
fritidsutrustning i stället för
böcker.

Ökad kunskap hos vuxna
Under våren har polisen och Uppsalas ungdomsjour utbildat
föräldrar om sociala medier.
 
Ungdomar umgås, förmedlar information och planerar sin vardag i sociala medier
vilket gör kanalen till en stor del av deras vardag. Men det finns situationer som vi
vuxna bör vara mer vaksamma mot då många unga utsätts för kränkningar och
övergrepp i sociala medier. För att uppmärksamma föräldrar, och hjälpa dem hur de
kan stötta sina barn, jobbar polisen och Uppsalas ungdomsjour aktivt. I april bjöd
Uppsala ungdomsjour, polisen, Treklangens skola, Valsätraskolan och
Gottsundaskolan in till ett föräldramöte i Kulturpunkten i Gottsunda. 50 föräldrar
kom och fick bland annat kännedom om hur de kan få inblick i barnens värld i
sociala medier, hur ungdomar kan bete sig mot varandra, vad man ska tänka på och
vad som faktiskt kan vara ett brott. 

Alla som vill får låna utrustning gratis i upp till 14 dagar. Verksamheten drivs på mer
än 84 platser i Sverige. Oftast i närheten av träningsytor, skolor, idrottshall, simhall
eller skog. Fritidsbanken i Gottsunda drivs av studieförbundet Studiefrämjandet i
Kontaktens lokaler i Gottsunda Centrum med närhet till en massa fina områden som
Gipen, Gottsundaskolan, simhallen, boule- och bollhallen samt fina grönområden
som Vårdsätraviken, Sunnerstabacken och Fyrisån.
 
Lagar och reparerar
Verksamheten bemannas oftast av ungdomar som jobbar ideellt, avlönat eller som
deltagare i ett arbetsmarknadsprojekt. Den utrustning som lånas ut är skänkt av



Unga drillar
vuxna i teknik
 
På lördagar har vuxna chansen att bli
bättre på att använda sin dator,
surfplatta och telefon.
 
Det är föreningen ULVIS (Unga Lär
Vuxna Internet) som håller 
utbildningen i föreningshuset
Kontakten i Gottsunda Centrum.

privatpersoner och sportföreningar.
– Vi har cirka 1 600 olika artiklar, cirka 30–90 utlåningar per vecka och tar emot
donationer från alla och lagar och reparerar om det behövs, säger Gunhild Hansen,
utvecklingschef på Studiefrämjandet.
Nu till sommaren går det framförallt åt bollar, tält, fiskeutrustning, cyklar, flytvästar
och sommargrejer. På vintern är det mest skridskor och skidor som lånas ut.
 
Kommande insamling
Fritidsbanken tar emot all utrustning som du eller din familj har vuxit ur och kan
avvara, och har en större insamling på gång i juni och augusti. Håll utkik efter
insamlingen på de digitala skärmarna i Gottsunda.
– Vi har haft en fantastisk tid sedan vi öppnade Fritidsbanken 2017. Det är många
som hittat hit, som lånar och skänker sportutrustning till oss, säger Gunhild Hansen.
 
Öppettider
Fritidsbanken i Gottsunda har öppet tisdag till torsdag mellan 16 och 20. Om du vill
träffa Fritidsbanken, eller skänka prylar är de även på plats på Idrottens dag 5
oktober då en massa härliga sport- och prova på-aktiviteter kommer att finnas i
Kulturhuset.

För att hålla koll på vad som händer på Fritidsbanken i Gottsunda kika på
www.fritidsbanken.se/uppsala eller på Facebook.

10 kurstillfällen
De vuxna kursdeltagarna har olika förkunskaper och grupperna sätts ihop och
anpassas efter deltagarnas behov. Den första kursen är gratis och innehåller 10
tillfällen. Varje tillfälle är två timmar. Den som vill lära sig ännu mer kan därefter gå
fler kurser genom att bli medlem i ULVIS och betala 100 kronor i medlemsavgift per
år.
– Genom att leda kurserna lär sig ungdomarna att utforma material för utlärning
inför varje studiecirkeltillfälle, testa detta i grupperna och sedan få återkoppling på
sitt arbete. De får mycket beröm från sina vuxna elever. Ungdomarna får också
arbetslivserfarenhet och referenser att använda när de ska söka sina första jobb,
säger Stojka Lakic, projektledare.
 
10 datorassistenter
– Kursen lär ut grundläggande kunskaper för att använda dator, surfplatta och mobil.
Vi har haft två grupper i Gottsunda under våren. Flera av deltagarna vill fortsätta och
vi startar nu en ny grupp där alla är välkomna, säger Stojka.
Det är 10 ungdomar som jobbar som datorassistenter och undervisar de vuxna. De
flesta av dem bor i Gottsunda och de pratar flera olika språk. Bland annat arabiska,
persiska och bengali.
– Det är jätteroligt att se att både de vuxna deltagarna och ungdomarna utvecklar sig
hela tiden. Genom vår verksamhet bidrar vi också med möten mellan olika
generationer, kulturer och människor, säger Stojka.
 
Kurserna är på lördagar i Gottsunda. Kurserna hålls även inne i Uppsala på
måndagar. Vill du eller någon du känner gå en kurs eller bli datorassistent?

http://www.fritidsbanken.se/uppsala
http://www.facebook.com/fritidsbankenUppsala


Mötesplats
Gottsunda
laddar för
sommar
 
Planeringen av aktiviteter är
i full gång. Precis som förra
året startar sommarens
mötesplats 6 juni.

Kontakta projektledare Stojka Lakic på telefon 070-729 96 70.
 

Mellan klockan 12 och 15 blir det full aktivitet i parken med allsång och kör, dans till
sambaorkester samt besök av Fyrishovs egen Kaj Krokodil. 12.30 invigs mötesplatsen
av Uppsalahems ordförande Elnaz Alizadeh och kommunstyrelsen ordförande Erik
Pelling.
 
Trivsel och trygghet
Mötesplatsen är ett projekt som Uppsalahem driver i Stenhammarsparken sedan
2018. En scen har ramats in med vimplar och det finns även en ljusinstallation.
Syftet är att skapa trivsel och trygghet i närområdet samt aktiviteter för barn, unga
och deras familjer. Arbetsledare och sommarjobbande mötesvärdar ansvarar för
aktiviteterna och majoriteten av dem bor i området.
– En av framgångarna med mötesplatsen är att vi har kunnat anställa ungdomar som
bor i området. Tillsammans med besökarna skapar de den fina stämningen och den
goda gemenskapen, säger Angelique Prinz Blix, projektledare.
 
Sommarens program
Så snart årets mötesplats är invigd startar sommarens program. Det kommer att vara
öppet varje vecka onsdag till söndag från 15.00 till 20.00. Programmet innehåller allt
från barnpass med Friskis och Svettis, NCC:s byggskola, badminton med Fyrisfjädern,
källsortering med Uppsala Vatten och mycket mer. Läs mer och hitta programmet på
www.uppsalahem.se/motesplatsgottsunda.

Tråkig yta blir kvarterets
samlingspunkt
 
Det är mycket som pågår just nu för att göra Gottsunda till en
trivsam och trygg stadsdel att bo i. I hörnet av Brandstolsvägen
och Hugo Alfvéns väg bygger till exempel fastighetsägaren
Hembla om torgytan.
 
– Platsen är en knutpunkt som många Gottsundabor dagligen passerar, och det
skulle kunna vara en naturlig mötesplats. Men det har varit en tråkig yta som inte
bjuder in till möten. Nu bygger vi om i syfte att skapa en samlingspunkt som
verkligen används, säger Susanna Spångberg, chef för kommersiell uthyrning på
Hembla.
Rivningen av de två byggnader som funnits på platsen är i det närmaste klar. Snart
påbörjas själva upprustningen av torget. Arbetet beräknas bli klart under hösten.
De tidigare byggnaderna kommer att ersättas med två paviljonger som till stora delar

http://www.uppsalahem.se/motesplatsgottsunda


består av glaspartier.
– Vi hoppas att det ska skapa en öppen och välkommande känsla. I byggnaderna vill
vi ha verksamheter som bidrar till att detta verkligen blir en samlingspunkt.
Ambitionen är att det i en av byggnaderna ska finnas ett café. Även utomhus rustar vi
upp och bygger nytt, säger Susanna Spångberg.

Kalendarium

Här har vi samlat exempel på olika event som är på gång!
 
17 maj
 
Minifik med sång och TAKK
Sjung och prova på TAKK med logopeden Emma Dahlin Haglund. För små barn och
föräldrar. 
Plats: Kulturpunkten
Tid: 17 maj, 10.00
 
Nattvandring i Gottsunda
Det är vana vandrare med så även du som eventuellt inte nattvandrat tidigare är
varmt välkommen! Via facebookgruppen Gottsunda nattvandring finns info om
vandringar.
Plats: Samling i kyrkan via sidoingången mot parkeringen.
Tid: 17 maj, 19–21 
 

18 maj
 
OFELIAS SKUGGTEATER med Uppsala Fria Teater
Biljetter: www.kulturbiljetter.se
Plats: Gottsunda Dans & Teater, stora scenen
Tid: lördag 18 maj,14.00
 

Nära till skratt och Clownen Blomman
Clownen Blomman lär oss om hur vi ska sortera skräp och tillsammans sår vi fröer
som skall växa till ätbara blommor! Det vi sår får barnen ta med sig hem!
 
Tid
18 maj, 12.00–13.30 Show med Gottfridssons och Clownen Blomman + pyssel.
18 maj, 14.30–ca 16.00 Show med Gottfridssons och Clownen Blomman + pyssel.
 
Plats: Kulturpunkten, Gottsunda Centrum
 

20–24 maj
 
Vernissage
Vernissage med de verk som ungdomar inom konstverksamheten SyskonSKAP i
Gottsunda skapat.
Plats: Kulturhuset Leoparden, Svartbäcksgatan
Tid: 15.00–18.00
 
21 maj
 
Manga-bokklubb
Vi träffas på biblioteket, tipsar varandra om manga och lånar och läser nyinköpta
mangaböcker. För dig som är 11 år eller äldre.
Plats: Biblioteket

http://www.kulturbiljetter.se/


Tid: 21 maj, 15.30
 
 

23 maj
 
Bokfika
Vi bjuder på fika, byter boktips och pratar om böcker. Drop-in!
Plats: Temaverkstaden
Tid: 23 maj, 15.00–16.00
 
 

25 maj
 
Småsånger med Ako
Anna-Karin Ako Nytell Oldeberg sjunger för och med de allra minsta. 0–3 år. Syskon
är välkomna!
Plats: Sagorummet
Tid: 25 maj, 10.30
 
 
28 maj

Kulturtango och avslutningsfest
Prova-på-Argentinsk tango. Gratis, inga förkunskaper krävs, kom som du är. (Gärna
inneskor med glatt sula.) Ingen föranmälan. Öppet för alla! Livemusik!
Plats: Kulturpunkten, Gottsunda Centrum
Tid: 28 maj, 18.00
 

29 maj
 
Sångstund och TAKK med Emma Dahli
Logoped och musiker Emma Dahlin Haglund spelar och sjunger med barn i åldrarna
2–6 år. Föräldrar och barn får chans att prova på Tecken som stöd och kan efter
sångstunden ställa frågor om barns språk och läsning.
Plats: Kristallens Öppna förskola
Tid: 29 maj, 10.00
 
 

2 juni
 
Nattvandring i Gottsunda
Det är vana vandrare med så även du som eventuellt inte nattvandrat tidigare är
varmt välkommen! Du hittar mer info om kommande nattvandringar i
Facebookgruppen Gottsunda nattvandring.
Plats: Samling i kyrkan via sidoingången mot parkeringen 
Tid: 2 juni, 19–21 
  
 
3–16 juni
 
Arabiska kulturdagar i Gottsunda 
 
Kulturpunkten
Fotoutställning av Khaled Freaje 3 – 16 juni. Invigning måndag 3 juni 16.00 med
Patrik Hedlund, vice ordförande Kulturnämnden.
Arabisk författarkväll fredag 7 juni 16.00 med Faten Al-Afifi och 17.00 med Ahmed
Bash.



Pyssla med Ghufran och Sanna fredag 7 juni 14.00. För alla barn.
 
Biblioteket
Arabisk bokmässa fredag 7 juni 12.00–18.00, lördag 8 juni 10.00–15.00.
Arabisk poesiafton onsdag 12 juni 17.00–19.30. Möt sju poeter.
Arrangörer: SIU, Gottsunda kulturhus, Gottsundabiblioteket
 
 
10 juni
 
Medborgardialog
Tyck till om hur du vill att framtidens Gottsunda ska se ut och vad man ska kunna
göra runt centrum och ny Gottsundaskola.
Plats: Kulturpunkten
Tid: 10 juni, 18.00
 
 

13–14 juni
 
Starta sommarlovet med inspelningsteknik
Är du mellan 13 och 18 år och nyfiken på att lära dig inspelningsteknik från grunden
och vill lära dig använda olika verktyg för att förverkliga dina låtidéer? I Musicalens
studio håller Anna Grelle, utbildad ljudtekniker och producent, en workshop i
grundläggande ljudteknik och hur du kan komma igång med inspelning och
musikproduktion. Inga förkunskaper krävs, men anmälan till kursen måste göras.
Kursen är uppdelad i två tillfällen: torsdag 13 juni och fredag 14 juni
Här kan du anmäla dig
  
 

Återkommande event
 
Läxhjälp
Behöver du hjälp med läxan? Kom så hjälper vi dig. Drop in.
Plats: bibliotekets entré
Tid: Tisdagar 15.30–17.30 (sista tillfället 11 juni)
Samarrangör: Röda korset
 
Juridisk rådgivning
Kostnadsfri juridisk rådgivning med Advokatfirman Tiberg & co (jämn vecka) och
Innerstans advokatbyrå (ojämn vecka).
Plats: bibliotekets entré
Tid: tisdagar 18.00–19.00
 
Språkbordet
Öva svenska med oss. Vi pratar om allt mellan himmel och jord.
Plats: Kulturpunkten
Tid: tisdagar 15.00–16.00 (sista tillfället 4 juni)
 
Fritidsgården
Måndag 18–21 Tjejkväll
Onsdag 18–22
Torsdag 18–22
Fredag 19–23.30
Lördag 19–23.30
Söndag 18–22      
 

https://www.studieframjandet.se/uppsala-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2019/juni/workshop--grundlaggande-inspelningsteknik/


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

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

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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