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Nytt från Gottsunda/Valsätra
Nyhetsbrev september 2020

Hej!
Hoppas att du mår bra och att du har haft en trevlig sommar. De flesta är tillbaka från
semestern, även vi är tillbaka med nya projekt och nyheter om området. Det är inte
lätt att driva aktiviteter som vanligt under Coronapandemin men vi försöker göra så
gott vi kan med positivitet, planering och försiktighet. Av omsorg för varandra, för
allas säkerhet och med solidaritet med riskgrupper, tänk på att hålla dig uppdaterad
kring hur situationen utvecklar sig. Här kan du läsa om coronaviruset.

I det här nyhetsbrevet kan du läsa om hur kommunen planerar att utveckla
Gottsunda centrum med projektet "Tio test i Gottsunda". Du kan även läsa om
Uppsalahems nya projekt Uppsala femme som stödjer kvinnor via jobbchanser, nya
beslut för att utveckla Gottsundaområdet och ännu fler Initiativ som bidrar till att
skapa ett ännu bättre område.

Hoppas att du uppskattar nyhetsbrevet. Du kanske känner någon annan som också
skulle göra det? Vi vill gärna att fler som bor i området tar del av allt som händer, så
skicka det gärna vidare. Här finns alla nyhetsbrev samlade.

 

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1188&e=[email]&r=[field1]&h=DCA6938A0189E2A11EC653391EA97DA3
http://www.uppsala.se/
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/kris-och-sakerhet/information-om-coronaviruset-covid-19/


Medborgare utvecklar platser i
Gottsunda
Uppsala kommuns stadsbyggnadsförvaltning har satt igång arbetet med
medborgardriven platsutveckling i Gottsunda. Syftet med arbetet är att aktivera och
vidareutveckla utvalda platser i området genom att testa och utmana deras
funktioner, former och innehåll tillsammans med olika grupper av medborgare.
Arbetet under hösten 2020 kallas ”Tio test i Gottsunda”.

Första ”testet” genomfördes nyligen på KFUM-fritidsgården, där unga killar fick skriva
dikter och skapa stora målningar som representerade deras favoritplatser i området.
Dessa ”konstverk” kommer förhoppningsvis att ställas ut på en publik plats längre
fram.

Medborgardriven platsutveckling utgår från medborgarnas egna idéer, energi och
reaktioner. Arbetet innebär praktiskt medskapande och medbestämmande, vilket
kommunen ser som mycket värdefullt i det långsiktiga arbetet med delaktighet och
lokal demokrati i Gottsundaområdet.

Detta platsutvecklingsarbete fortsätter under hösten 2020, inom ramen för de
förutsättningar som den pågående pandemin tillåter.
 

 

                   

Valsätraparken: Konstverk av Klara
Kristalova
Konstnären Klara Kristalova har fått i uppdrag av Uppsala kommuns kulturförvaltning
att skapa ett konstverk för Valsätraparken, ett arbete som pågår just nu och som
kommer att monteras och invigas vintern 2020/2021.
Verket heter Resenärerna och är en skulpturgrupp i brons och betong – i skulpturerna
personifierar konstnären ett träd, ett äpple och ett rådjur. Skulpturerna har olika



uttryck och personligheter och bildar en familj, Resenärerna. Verket kommer att
placeras i parkens norra hörn, på en befintlig kulle.
 
Kristalova har hämtat inspiration från ett tidigare projekt med tema invandring.
Verket anknyter till konstnärens egen familj och bakgrund, men kommer samtidigt att
vara öppet för olika läsningar och associationer. I arbetet med konstprojektet och val
av konstnär har elever från Lilla Valsätraskolan och barn från Spinnrockens förskola
involverats.
 
Bilderna är konstnärens första idéskiss och en processbild från skapandet av
skulpturerna i konstnärens ateljé. Se tidigare verk av Klara Kristalova här.

 

Nya beslut för att utveckla
Gottsundaområdet
Nyligen beslutade Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd att inleda
detaljplaneläggning av ett stort område kring Gottsunda centrum. Gottsunda
förväntas vidareutvecklas till ett ännu mer betydelsefullt regionalt samhällsservice-
och handelscentrum – en stadsnod och knutpunkt för kollektivtrafik i södra Uppsala
med anläggningar för fritidsaktiviteter och idrott och kultur. Ambitionen är att det ska
leda till fler besökare från resten av kommunen.
 
2 650 nya bostäder 
Beslutet innebär att kommunen kan inleda planläggning av nya kvarter och förändrad
struktur i Gottsundaområdet som motsvarar cirka hälften av den bebyggelse som
anges i Planprogrammet från 2019. Detta möjliggör utbyggnad av cirka 2 650 nya
bostäder, 35 000 kvadratmeter nya lokaler för handel och verksamheter, 530 nya
förskoleplatser samt nya idrottsanläggningar.
 
Fyra detaljplaner
Planområdet enligt nämndens beslut delas upp i fyra detaljplaner, med uppskattade
tidpunkter för antaganden mellan 2023–2027. Långsiktigt hållbar utveckling –
ekologiskt, ekonomiskt och socialt – genomsyrar kommunens arbete i såväl
Gottsunda som andra delar av kommunen.
Sedan 2015 har kommunen genomfört ett betydande antal medborgardialoger och
samråd i Gottsundaområdet, för att säkerställa medborgares möjligheter till
inflytande, delaktighet och medskapande i lokalsamhällets utveckling. Detta arbete
fortsätter under hösten 2020, inom ramen för de förutsättningar som den pågående
pandemin tillåter.
 
Läs mer här: 

 

Välkomna Uppsalahems femme
Den här veckan hälsar vi Abeer, Yirgalem, Kashan och Yusra välkomna till
Uppsalahem. De är deltagare i det nya projektet Uppsalahems femme som Uppsala
kommun och Uppsalahem gör tillsammans under ett år. Projektet är en del av arbetet
med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och mål 5: Jämställdhet.

http://www.gallerimagnuskarlsson.com/artists/klara-kristalova
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/gottsunda/
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/gottsunda/


Rättvis fördelning
Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser och är
en förutsättning för en hållbar utveckling. Därför har vi startat Uppsalahems femme
som kommer att ge fyra kvinnor med utländsk bakgrund möjligheten att få utbildning
och att komma ut i arbetslivet och jobba på Uppsalahem under ett år.
Deltagarna börjar med en sex veckor lång utbildning inom lokalvård, källsortering
och yttre enklare fastighetsskötsel. Sedan kommer de att arbeta halvtid på
Uppsalahem samtidigt som de studerar svenska på halvtid på SFI.

Stärker hållbarhetsarbetet
Målet är att projektet ska ge ringar på vattnet i hållbarhetsarbetet. Dels för deltagarna
i projektet, dels för Uppsalahems hyresgäster då de nya medarbetarna kommer att
vara en viktig del i att skapa trygga och trivsamma hem.
Flera andra bostadsbolag har genomfört liknande projekt för att ge boende i
bostadsområden arbetstillfällen på olika sätt. Till exempel Botkyrkabyggens projekt
"Qvinna" som resulterade i att kvinnor kom ut i arbetslivet. Läs mer

 

Dags för idékoncepttävling 
Uppsala kommun har återupptagit försäljningsprocessen av Gottsunda centrum efter
en tillfällig paus med anledning av coronapandemin.
Kommunens bedömning av fastighets- och transaktionsmarknaden är att den är
fortsatt stabil för fastigheter som Gottsunda centrum, med en hög andel offentliga
och samhällsviktiga hyresgäster, trots pandemin. Gottsunda centrum har redan idag
en bredd av samhällsfunktioner i både offentlig och privat regi. På ett spektrum från
kulturhus och jobb- och utbildningscenter till folktandvård, vårdcentral och
livsmedelshandel. Betydelsen av Gottsunda som stadsnod är redan idag stor och
kommer att öka i och med expansionen av södra Uppsala.
 
Tävlingsprogram 
Kommunen har tagit fram ett tävlingsprogram för att marknadens aktörer ska kunna
ange ett prisanbud och beskriva sitt förslag för hur Gottsunda centrum och dess
närområde skulle kunna vidareutvecklas. De inkomna tävlingsförslag som har
prisanbud som anses ligga på en marknadsmässig nivå går vidare till en utvärdering
av förslagets kvaliteter och aktörens erfarenheter. 
 
Det slutliga valet av köpare görs genom en sammanvägd bedömning av pris och
kvalitet. Kommunens förhoppning är att efter utvärderingen kunna inleda en
förhandling med en extern aktör om fortsatt samarbete i Gottsunda.
 
Försäljningsbeslutet
Idékoncepttävlingen pågår mellan 12 augusti och 14 oktober, därefter utvärderas
anbuden. Förhandlingar inleds med en av aktörerna i slutet av året. I början av 2021
väntas beslut tas om försäljning till den aktör som tillsammans med Uppsala
kommun och andra ska vidareutveckla Gottsunda centrum och dess närområde.

Läs mer om idékoncepttävlingen för försäljning av Gottsunda centrum här.

 

https://www.botkyrkabyggen.se/artikel/qvinna-i-botkyrka
https://bygg.uppsala.se/planerade-omraden/gottsunda/forsaljning-av-gottsunda-centrum/idekoncepttavling/


Lyckade sommaraktiviteter i
Stenhammarsparken 
För tredje året i rad ordnade Uppsalahem Mötesplats Gottsunda i
Stenhammarsparken. Inte helt självklart under coronapandemin men med god
planering och smittsäkrade aktiviteter gick det utmärkt även i år.
Mötesplats Gottsunda hade öppet onsdag till söndag 14–19 mellan 10 juni och 16
augusti. Sommaren avslutades tidigare än föregående år för att bättre matcha
skolstarten. Under sommaren har 10–60 barn dagligen besökt Mötesplatsen vilket blir
totalt 1 119 besök under sommaren och ett snitt på 112 besök per vecka. Många barn
är återkommande och spenderar fler dagar i veckan där.
 
Varierande program
Sommarens program var varierat och uppskattat bland både barn och ledare. I
princip varje dag under sommaren besöktes Mötesplatsen av en eller fler
samarbetspartners som höll i en aktivitet. Varje vecka hade ett snitt på 7 till 8
aktiviteter. Ett önskemål från föräldrar var att senarelägga aktiviteterna. I år började
flera aktiviteter vid 14.30 eller 15, men många barn anslöt först vid 16-tiden.
 
Ny multisportplan
Nytt för i år var multisportplanen som anlagts på den gamla tennisplanen vid
Stenhammarsväg. Det var en stor tillgång att ha fotbollsmål, nät och basketkorgar.
Det var också ett bra sätt att sprida ut aktiviteterna till flera platser. Sommaren
beskrivs som både lugnare och trevligare än tidigare somrar av både ledare och barn.
En bidragande orsak till det tros vara ett gediget förarbete med riktlinjer, ledord och
strategier för verksamheten, samt en noggrann rekrytering av mötesvärdar.
 
Lyckad rekrytering
Precis som tidigare år genomfördes rekrytering av mötesvärdar i samarbete med
Arbetsmarknadsförvaltningen som rekryterar och administrerar sommarjobb till
gymnasieungdomar. Det resulterade i ett bra underlag med ungdomar med olika
erfarenheter och bakgrunder. Rekryteringsprocessen av mötesvärdar skedde via
gruppintervju vilket var mycket lyckat och bidrog till ett större engagemang bland
mötesvärdarna och större förståelse för vad sommarjobbet innebar.

 

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

SEP

4

Minifik
Aktivitet för små barn med föräldrar.
Tid:10.00-11.00 
Plats: Gottsundabibloteket
Samarrangör: Öppna förskolan Kristallen.
 
 Gottsunda Hiphopfestival – Digital 2020
För mer info se www.gottsundacentrum.se



SEP

9

Bokfika
Vi pratar om böcker och bjuder på boktips. Drop-in.
Tid:15:00-16:00 
Plats: Gottsundabiblioteket 
 
Mangaklubb
Mangaklubb med en blandning av aktiviteter som mangasamtal,
picknick, filmvisning med mera. Vi diskuterar årets bästa manga
och tillsammans bestämmer vi vilka böcker som ska köpas in. För
dig som är 10 år eller mer. Alla som gillar manga eller/och anime
är välkomna!
Begränsat antal platser för fysiska träffar på bibblan. Föranmälan
till 072-2204881 eller roland.ngwee-ngijol@uppsala.se
Tid:15.00-16.30 
Plats: Gottsundabiblioteket  m
 
Saxofonisten John Högman berättar om sina många
erfarenheter
från sin musikkarriär och svänger sin sax tillsammans med
bandet Jazz Friends - Thomas Arnesen gitarr - Bertil Fernqvist
gitarr - per Grundström bas - Håkan Jansson trummor.
Tid: 15.00
Plats: Kulturpunkten

SEP

14

Black Lives Matter-readers-åazgäö.l
En ny läsecirkel för dig som är 15 år+Vi träffas både fysiskt och
digitalt, och vi läser och diskuterar böcker om BLM-problematik.
Vi avslutar med en proaktiv workshop i hur vi hanterar fördomar
och diskriminering i det svenska samhället. Litteratur på svenska
och engelska.

Föranmälan till Roland på 072-220 48 84 eller
roland.ngwee.ngiol@uppsala.se. Begränsat antal platser.
Tid:16.00-17.00 
Plats: Gottsundabiblioteket  

SEP

21

Alexandra Borg berättar om boken Strindbergs lilla röda
Tid:18.30-21.00
Plats: Gottsunda kulturpunkten 
Arr: Gottsundabibliotekets vänner

SEP

26

Samsånger med Ako
Sång för små barn och föräldrar med sångerskan Anna-Karin Ako
Nytell Oldeberg.
Tid:10.00-11.00 
Plats: Gottsundabiblioteket 
Samarrangör: Öppna förskolan Kristallen

SEP

30

Öppen rådgivning om diskriminering
Har du blivit diskriminerad? Vill du veta med om vad lagen säger?
Juriststudenter ger råd och information kring hur du kan gå
vidare.
Tid:17.30-19.00 
Plats: Gottsundabiblioteket - Entrén Drop-in.
Samarrangörer: Antidiskrimineringsbyrån i samarbete med
Sensus och Bilda

 

Återkommande event
Språkbord
Sitt med oss och öva svenska. Vi pratar om allt mellan himmel och jord.

http://072-2204884/
mailto:%20roland.ngwee.ngiol@uppsala.se.


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

För dig som är 18 år eller äldre. Drop-in.
Tid: Tisdagar kl.15.00-16.00
Plats: Gotsundabiblioteket.
 
Gottsunda Öppna Förskola Kristallen
Öppet ute på gården för barn som är 0-6
öppettider:
Måndag - torsdag kl. 10.00-12.00
Fredag  kl.9.30-12.00 Öppet ute i Gottsundagipen

 
 Öppen rådgivning om diskriminering
Har du blivit diskriminerad? Vill du veta med om vad lagen säger? Juriststudenter ger
råd och information kring hur du kan gå vidare.
Onsdagar kl. 17.30-19.00, 30 september, 21 oktober och 11 november.
Plats: Gottsundabiblioteket - Entrén Drop-in.
Samarrangörer: Antidiskrimineringsbyrån i samarbete med Sensus och Bilda
 
Mangaklubb 
Mangaklubb med en blandning av aktiviteter som mangasamtal, picknick, filmvisning
med mera. Vi diskuterar årets bästa manga och tillsammans bestämmer vi vilka
böcker som ska köpas in. För dig som är 10 år eller mer. Alla som gillar manga
eller/och anime är välkomna! 
Onsdagar kl.15.00-16.30, 9 september, 23 september, 7 oktober, 21 oktober, 4
november, 18 november, 3 december och 16 december.
Plats: Gottsundabiblioteket  
 
SyskonSkap 
Kom och skapa med SyskonSKAP! Vi har olika kreativa stationer för att skapa som
kollage, tyg, måla på trä, pärlplattor. Har man en egen idé på vad man vill skap så får
man självklart göra det!
Onsdag - Mini 7-12 år 16.00-18.00
Torsdag- Maxi 18-25 år 18.00-20.00
Plats: Marknaden i Gottsunda centrum
 
Fritidsbanken
Fritidsbanken har öppet tisdagar,onsdagar och torsdagar kl 15.00-19.00 På
Fritidsbanken kan man låna fritidsartiklar vilket bidrar till en aktivare fritid.
 
Kontakten 
Kontakten håller öppet tisdagar, onsdagar och torsdagar 15.00-19.00 På Kontakten
kan man få hjälp med studier, deltaga i språkkafé, fylla i blanketter eller CV.

 

 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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