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Nytt från Gottsunda/Valsätra
Nyhetsbrev mars 2019

Mingel, poliser och framtidsutsikter 
2018 var fyllt av initiativ, idéer och nystarter i Gottsunda och Valsätra.  I det här
nyhetsbrevet får du veta lite om vad som väntar 2019. Du får även  en inbjudan
till en mingelkväll på Kulturpunkten.
 
I höstas genomförde kommunen en medborgardialog om trygghet för att lyssna in
vad de som bor och jobbar i området tycker. I det här nyhetsbrevet berättar vi lite om
resultatet. Vi presenterar även ett par områdesvärdar och ett påbörjat samarbete
med universitet som ska gynna utvecklingen av området.
Vi vill även passa på att bjuda in dig till Kulturpunkten tisdag 12 mars för en kväll fylld
av information, mingel och samtal om hur vi tillsammans utvecklar Gottsunda och
Valsätra. Läs om eventets moderator Hiba Qatanani redan nu och hör hennes
förväntningar på kvällen.
 
Vi ses!
 
Ida Wiking och Johan Börjesson
Social hållbarhet, Uppsala kommun

Viktigt samarbete
I november fick Gottsunda- och Valsätraborna tycka till om vad som bör göras
för att skapa ett trivsamt område. På tisdag 12 mars ska kommunen, polisen
och Fastighetsägarföreningen skriva under ett medborgarlöfte.
 
Medborgarlöfte är ett av polisens metodverktyg som i många städer används i
samverkan med kommunen.  Det innehåller åtgärder och aktiviteter som ska
genomföras inom ett avgränsat område under en begränsad tid. Utgångspunkten
ska alltid vara medborgarperspektivet och den lokala behovsbilden för att öka
medborgares och lokalsamhällets delaktighet i det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet.
 
Gäller i två år
Medborgarlöftet i Gottsunda/Valsätra gäller 2019–2020 med syftet att öka
tryggheten, minska brottsligheten och öka uppklarandet av brott. Det kommer
innebära att kommun, polis och Fastighetsägarföreningen stärker samarbetet kring
trygghetsfrämjande, brottsförebyggande och säkerhetshöjande arbete. Rent konkret
betyder det åtgärder för att förhöja standarden avseende utemiljön, bättre
möjligheter till feriearbeten och praktikplatser för ungdomar samt aktivt stöd till
grannsamverkan och nattvandring.
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– Polisen ska arbeta med en områdespolisgrupp och kameraövervakning. Vi ska
dessutom öka samarbetet med många olika aktörer i identifierade drogmiljöer, säger
Ulf Lundgren, kommunpolis.  

950 personer
Över 950 personer svarade på en enkät, som ingår i medborgardialogen, och går ut
på att samla in åsikter från de som bor och arbetar i området. Många människor
passade dessutom på att prata när kommunen, polisen och
Fastighetsägarföreningen fanns på plats i Gottsunda centrum i november. Många
åsikter handlade om utomhusmiljön, att det är viktigt att snabbt laga det som är
trasigt och att det är viktigt att snabbt städa upp efter skadegörelse för att öka
känslan av trygghet.
 
Ökad polisnärvaro
Många som tyckte till nämnde önskemål om bättre belysning och mer polisnärvaro i
Gottsunda centrum och utomhus i bostadskvarteren. Nästan hälften ville dessutom
ha möjligheten att träffa polisen på ett poliskontor. Invånarna var generellt positiva
till att göra polisanmälan, tipsa polisen vid misstanke om brott och att vittna i
rättegång.
 
Ska följas upp
Medborgarlöftet och medborgardialogen följs upp på olika sätt under 2019 och
2020.  Bland annat kommer nya dialogtillfällen att ordnas då boende och
verksamma i området kommer att bjudas in. Det blir även trygghetsvandringar för
ökad trygghet och kunskap om vilka platser som upplevs otrygga.
 

Nästa steg
Mycket påbörjades under 2018 för att stärka utvecklingen i området. 2019
jobbar vi vidare med alla aktiviteter som ska genomföras.

Handlingsplan Gottsunda/Valsätra är ett dokument med aktiviteter som kommunen
tillsammans med många andra ska genomföra under de kommande åren. Arbetet
som ska göras bygger på förslag och åsikter som du som boende, besökare och
yrkesverksam i Gottsunda och Valsätra valt att dela med dig av och önskat. Lina
Sandells park invigdes till exempel i höstas, och under senvintern har alla som bor
och verkar i området fått tycka till kring utformningen av Valsätraparken.
Förändringsarbetet drar igång i Valsätraparken i sommar och beräknas vara klart
senast maj 2020.
– Vi är medvetna om att utvecklingen av Gottsunda och Valsätra som vi gör
tillsammans behöver fortsätta och förstärkas, och hoppas att ni som bidragit på
något sätt ska känna igen er i det som görs, säger Ida Wiking, social hållbarhet,
Uppsala kommun.

Du kan läsa Handlingsplan Gottsunda/Valsätra på uppsala.se/Gottsunda

http://www.uppsala.se/gottsunda


Välkommen för samtal, information och mingel 
Tisdag 12 mars 17.00-20.00 bjuder kommunen in till en kväll på Kulturpunkten för att
berätta om vad som händer i området och hur du kan vara delaktig. Det blir
information, samtal, mingel och tilltugg av ett par lokala föreningar som bjuder på
små maträtter. Syftet är att uppmärksamma flera av de initiativ som gjorts under
handlingsplanens första år, och prata om hur vi tillsammans kan fortsätta
utvecklingen.
– Kommunen kommer att finnas på plats. Brandförsvaret ska bland annat att prata
om hur vi kan förebygga bränder. Arbetsmarknadsförvaltningen ska informera om
vägar till jobb och studier och skolan kommer att berätta om vad som händer i höst.
Vi kommer även att informera om EU-valet, säger Johan Börjesson, social hållbarhet,
Uppsala kommun.
Uppsalas polisledning och Gottsundas nya områdespolisgrupp kommer även att
finnas på plats liksom Fastighetsägarföreningen och representanter från
föreningslivet.
 
Klicka här för att se på programmet

Hallå där Hiba Qatanani...
... moderator på eventet Tillsammans utvecklar viTillsammans utvecklar viTillsammans utvecklar viTillsammans utvecklar vi
Gottsunda och ValsätraGottsunda och ValsätraGottsunda och ValsätraGottsunda och Valsätra.
 
Vad jobbar du med?
– Jag jobbar som samhälls- och hälsokommunikatör. Det
betyder att jag jobbar med att ge information till nyanlända
om lagar och hur det svenska samhället fungerar.
 
Vad har du för relation till Gottsunda?
– Jag är uppvuxen i Gottsunda och har gått i Gottsundaskolan. Jag har också jobbat
och drivit olika projekt i Gottsunda som handlat om att skapa aktiviteter för tjejer
genom att starta dans- och teatergrupper och träningsgrupper. Jag har även startat
aktiviteter för att mammor ska komma ut och röra på sig.
 
Vad gör du helst en ledig söndag?
– Jag är en teatermänniska så jag går gärna på någon föreställning. Jag läser också
mycket, så är det ingen föreställning som lockar så sitter jag hemma vid köksbordet
med en mysig bok. Jag är också en vintermänniska som njuter av vintern.
 
Favoritstället i Gottsunda?
– Pulkabacken bakom Musikparken. Att sitta vid bänken högst upp på kullen är mitt
favoritställe.
 
Godaste maten?
– Fisk! Jag är känd för att älska fisk. Jag skulle vilja vara vegan och äter varken kött
eller kyckling. Fisk kan jag däremot inte motstå.
 
Vad har du för förväntningar på 12 mars?
– Att medborgarna ska förstå vad handlingsplanen handlar om och att de ska känna
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sig delaktiga. Oavsett bakgrund och kön.
 
 

Områdesvärdar gör skillnad
Ayse Yüksel och Wael Almassri är två av fyra områdesvärdar som finns tillhands i
Gottsunda centrum sedan i januari 2018. Vi har träffat dem för att få höra lite
mer om uppdraget.
 
Wael Almassri och Ayse Yüksel berättar att de hjälper butiker i centrum och besökare
i många olika situationer. Det kan till exempel handla om att ge information eller visa
vad som finns här, att finnas till när det blir högljutt eller stökigt eller att hjälpa en
besökare med att packa matvaror.
 
– Vi börjar klockan 9 och slutar klockan 17. Vi brukar börja med att gå runt hela
Gottsunda centrum för att kolla hur läget är. Vi hälsar till exempel på hos
vårdcentralen, biblioteket och butiker, säger Ayse Yüksel. 
 
De har märkt att äldre personer känner sig tryggare av att de finns på plats. Men både
Ayse och Wael är noggranna med att poängtera att de inte är ordningsvakter. Men de
har ett bra samarbete med vakterna.
 
– Det händer att butiker kontaktar oss områdesvärdar om de har något problem.
Vi har bra kontakt med många besökare och kan ofta hjälp till i vissa situationer som
butikerna upplever oroliga. Ibland kan det handla om att kontakta ordningsvakter,
säger Wael Almassri.

Om till exempel biblioteket har mycket barn och ungdomar och det blir högljutt kan
Wael och Ayse gå dit och prata med dem och hjälpa till att skapa lugn. De hjälper
även till på olika aktiviteter och evenemang som till exempel söndagsjazzen ungefär
varannan söndag.

– Det finns fler aktiviteter i Gottsunda centrum än tidigare. Inte bara för barn och
ungdomar utan även för äldre. Det kommer till exempel mycket folk till
söndagsjazzen där jag hjälper jag till. De har börjat kalla mig söndagsjazzvärdinna,
säger Ayse.

Hennes bästa minne som områdesvärd kommer från just ett sådant tillfälle:

– Kent Wennman spelade på söndagsjazzen för två veckor sen och det var 130
personer här. Han spelade jättefint och stolarna var slut på hela Kulturpunkten. 
 
Både Ayse och Wael upplever att det blivit mer trivsamt i Gottsunda under det
senaste året. De ser att det finns problem och att det ibland är oroligt i centrum.
Men de tycker att det är annorlunda just nu jämfört med hur det var tidigare.

–  Tidigare fanns det inte så mycket aktivitet i Gottsunda. Nu har vi även ett
Utbildnings- och jobbcenter. Jag har gått dit med flera personer för att de ska få höra
mer om vilka jobb- och utbildningsmöjligheter som finns, säger Wael.



Det här är att kunna hjälpa människor till jobb, det betyder mycket för honom:
 
– Jag har informerat många personer om Utbildnings- och jobbcentret och tack var
det har de kommit in på arbetsmarknaden. Det känns jättekul. 
 
Områdesvärdarna bär gula västar eller svarta jackor - stanna gärna till och prata med
dem när du besöker Gottsunda centrum.
 

Ökad kunskap
Kommunen och universitet stärker samarbetet för att skapa
större utvecklingsmöjligheter för Gottsunda och Valsätra.
I februari träffades representanter från olika kommunala förvaltningar och forskare
från olika ämnesgrupper inom universitetet för att dela erfarenheter och spåna på
idéer till framtida projekt.
– Vi diskuterade bland annat hur vi som arbetar i området kan lära av forskning och
andra kommuner, hur vi kan skapa en tydlig bild av vad våra insatser bidrar till och
vilka samarbeten som vi kan starta mellan forskning och praktik för att bidra till
utvecklingen i Gottsunda och Valsätra, säger Ida Wiking, social hållbarhet, Uppsala
kommun.
 

Kalendarium

          
Här kan du se ett urval av allt som är på gång den närmsta tiden.
 

MAR

8

Nattvandring
19.00–21.00, samling vid kyrkan  
 
Dialogmöte om jämställdhet
SIU:s demokratiprojekt
Kulturpunkten 18.00–20.00.

MAR

9

Sagor på arabiska
Sagor på arabiska
Fisal Al-Mohamed läser sagor på arabiska.
Gottsundabiblioteket 13.00.
 
 

MAR

10

Jazzsöndag
Sani Scat Stevens
Kulturpunkten Gottsunda Centrum 15.00–17.00.

MAR

12

Invigning av Utbildnings- och jobbcenter
Här ökar dina chanser till jobb.
Gottsunda Centrum 11.30–16.00
 
Tillsammans utvecklar vi Gottsunda och Valsätra
Vad händer och hur kan du vara delaktig? Välkommen för
samtal, information och mingel. Träffa polisen, politiker, hör om
Gottsundaskolan och mycket mer.
Kulturpunkten Gottsunda Centrum 17.00–20.00
 



MAR

15

Minifik
Aktivitet för små barn med föräldrar på temat teater.
Kulturpunkten i Gottsunda Centrum 10.00.

MAR

16

Kulturlördag med Gottfridsson och Sagotanten
Kulturpunkten, Gottsunda Centrum 12.00 till cirka 13.30, och
14.30 till cirka 16.00.

MAR

19

Prova på argentinsk tango
Gratis, inga förkunskaper krävs, kom som du är. (Gärna inneskor
med glatt sula.) Ingen föranmälan. Öppet för alla!
Kulturpunkten Gottsunda Centrum 18.00–20.45

MAR

23

Sagostund
Bland drakar och dragqueens. För barn från 3 år.
Glitter, normkreativitet och spännande böcker.
Kulturpunkten, Gottsunda Centrum 13.00–14.00.
 
Persiskt/kurdiskt nyår
Musik av den internationella musikgruppen Mah Banoo.
Fri entré men biljett krävs. Hämta på Stadsbiblioteket eller
Kulturpunkten. Arrangörer: Uppsala Kommun och Gottsunda
Centrum i samarbete med föreningen Atlas.
Gottsunda Marknad, Gottsunda Centrum 18.00–20.00
 

MAR

30

Jazzsöndag
Blues Friends
Kulturpunkten, Gottsunda Centrum 15.00–17.00

Dessutom dessa återkommande
aktiviteter
 
Konsthäng i Gottsunda
Lär dig grunderna i teckning och måleri.
Barn 7–12 år torsdagar 16.00–18.00.
Unga vuxna 18–25 år torsdagar 18.00–20.00.
Peterson Bergers väg 19, STUGAN
 
SyskonSKAP
Deltagarna får i grupp lära sig att skapa en kort dokumentär om sig själva. Fokus på
film och redigering. Du får även höra mer om vad som görs i SyskonSKAP.
Peterson Bergers väg 19 (STUGAN)
13–17 år tisdagar 16.00-18.00

 
 
KFUM Gottsunda fritidsgård 

Alla måndagar: fotbollsträning i boule och bollhallen 18.30–20.

Alla fredagar: fotbollsträning i sporthallen 19.30–21.00.
 
Alla måndagar: tjejkväll med olika teman 18.00–21.00.
 



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

Varje torsdag och söndag: läxhjälp
 
Alla helger: helgmys med matlagning, turneringar, film och spontanaktiviteter som
ungdomar lägger förslag på.
 
Onsdag 13 mars: anmäl  intresse och häng med på Lasergame.
 
Torsdag 21 mars: anmäl intresse och häng med på bowling.
 
Adress: Bandstolsvägen 1 Telefon: 018-30 22 52
Intresseanmälan till fritidsklubben@kfumuppsala.se
 
 
Gottsundabiblioteket
Läxhjälp Gottsundabiblioteket, entrén, tisdagar 15.30–17.30 från 15 januari till 11
juni.
 
Juridisk rådgivning
Gottsundabiblioteket, entrén, tisdagar 18.00–19.00.
 
 
Mötesplats Gottsunda
Roliga inom- och utomhusaktiviteter. Alla är välkomna! 
Stenhammarsparken i Gottsunda, öppet varje helg lördag och söndag 12.00–16.00.
 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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