Bilaga 4
Synpunkter från samtalsytan; hur ska vi leva och bo i framtidens Gottsundaområde? Vad är
viktigt för trivsel och trygghet i framtidens Gottsundaområde?
Vad är viktigt att tänka på när det byggs nytt?






























Grannar och tallar, grönska på vintern
Mycket nöjd med Björngården
Kommer restaurangen vara kvar för oss äldre?
Bättre kommunikation och info om vad som händer på Björngården?
Vid nyproduktion: tillgänglighet i lägenheterna så även rörelsehindrade kan komma in
och ut utan problem. Dörröppnare i porten. Fixa kök så man kan ta sig runt utan
problem i kök, badrum etc.
Tänk på vilken typ av företag vi behöver, t.ex. för läringsjobb.
Natur mark för barnens lek är bättre än anlagda lekplatser.
Ja, man bör bygga men man måste tänka på yta som bli fri för utemiljö
Att söka upp ungdomar för att få deras perspektiv på vad som är ”fint”
Att fråga ungdomar hur de vill vara med och bygga. Mindre risk att det förstörs
Bland höghus och villor för att underlätta integration = undvika segregation
Att företagen som bygger ska använda lärlingar och praktikplatser – gärna för
människor från Gottsunda
Lokaler tillgängliga för föreningar/(skolor?)/ utställningar/kyrkan
Sittplatser med tak ( i de flesta områden) (även sitta när regnar) ex lusthus!
Spara naturmark. Bygg på redan förstörd mark impedimenter, p-platser
Blanda upplåtelseformer. Låga hus!
Bevara Gipen
Bygg in luft
Bygg in ljus
Make room/”apartments” for shops and different kinds of business. Make the rent very
cheap so small stage business get a chance to survive. Lots of small creative shops
makes an area alive.
Bevara alla gröna kilar
Gentrifiering av Gottsunda där rika/de som har råd flyttar in i området (klaver) och de
som (inte) har råd tvingas flytta ut. De som har råd förvandlar området till deras egna.
Bygg stora (högre) hus när det byggs nytt
Bygg inte bort naturen
Skapa samlingspunkter
Hyreshus med uteplatser för att de boende tar ansvar för utemiljön och det främjar
grannsämja och trygghet
Tänk på barnens uppväxtmiljö


















Att alla inte vill ha lyx! Jag bor hellre billigt!
Bygg lågt
Spara skogen
Blandad bebyggelse för att motverka segregering i billiga utrymmen för
föreningsverksamhet
Bostäder till unga
Bygg inte höghus
Tänk på att barn har nära till vild natur och äventyr och rörelse. Barn rör sig inte långt
från sitt hus gärna
Viktigt att värna om naturen/skogen
Viktigt att få rätt typ av företag som ger lokala jobb
Ett utebad
Luft mellan husen. Träd, ljusa färger, glada färger - inte svart eller grått
Bygg inte för tätt
Bygg inga höga hus
Bygg inte bort skogarna
Förtätning är bra till en viss gräns. Lär av 70-talets sovstäder/sovstadsdelar. Vi vill ha
en levande närmiljö med rika naturvärden
Låt skogen vara. Låga hyror.

Vad är viktigt att tänka på när befintliga hyreshus renoveras?


















Trygghetsfaktor, inte för dyrt men fräscht = tryggare
Bygga billiga bostäder med lägre men fungerande standard. Det måste finnas ett
alternativ för långinkomsttagare. Många trivs i värmeisolerade timmerstugor (?).
Inga dyra renoveringar så att man har råd att bo kvar
Renovera modernt också för de som ska bo senare.
Viktigt att också tänka på att renovera utemiljö och i synnerhet lekplatser
Bra info på många språk som vad man får spola ner på toan – behövs genast!
Ingen lyxrenovering
Björngården, bra att renovera när folk flyttar
Att de inte renoveras till bostadsrätter!
Renovera inte bort hyresgästerna!
Att bostaden kan stå i 50 år. Med varsam renovering till rimliga kostander = hyran
Renovera i samspel med hyresgästerna så de har råd att bo kvar
Det ska finnas möjligheter att ha råd med hyra
Håll efter/sköt om fastigheterna
Viktigt hålla hyrorna på en låg nivå; bevara tidsandan (på gott och ont) för att undvika
historielöshet. 70-tals hus ska vara 70-tal.
Till vara ta det som finns i lägenheterna, ex släng inte ut gamla fina kök och ersatt
med nytt skräp
Byt fönstren vid ballkongen. Gipsbitarna ramlar ner när man putsar fönstren









Isolera bättre. Det är för lyhört.
Skapas ljuspunkter?
Hyreshus bör vi ha flera p.ga. kostnaden av bostadsrätt
Lägenheter med låg hyra för låginkomsttagare och pensionärer även förutsättning för
att dessa grupper ska ha tak över huvudet
Vad signalerar färg?
Valfri standard
Behålla låga hyresavgifter.

Hur kan Gottsunda vara en plats för alla?































Ha Gottsunda dagen med aktiviteter med mera. Alla aktörer i området delaktiga
Det behövs trygghet – synliga poliser. Kulturaktiviteter som bidrar till integration
Aktivitetshus i flera våningar
Ordning och reda på parkeringen: inga övergivan bilar
Hyran för pensionärer i boulhallen för dyra vissa pensionärer har inte råd vitertid att
boul (sommar ute många boulare) vintertid utestängda.
Genom att ha dessa dialoger för att skapa trivsel som finns i miljön runt om
Bygg bostadsrätter för mer balans i området
Inte bara för dyra bostäder så alla kan köpa
Utgå från verkligheten när planerar
Kyrkklockorna stör mig på morgonen
NÖJD med Uppsalahem (kommun). Men behövs kasta sopor rätt/lämna vagnar rätt.
Alla ansvar!
Mer ordning reda! Kasta sopor rätt. Lämna vagnar i butik med mera.
Aktivitetetslokal för att sysselsätta ungdomar, särskilt på vintern.
Trygghet. Parkeringsplatser. Jobba åt ungarna.
Köp Bandstolsvägen!
Bemannande tillgängliga t.ex. parklek med pedagoger, fritidsgård, centrumvärdar ovs.
Det ger trygghet och ger fler möjligheter att delta
Mer trygghet och reda
Respekt för jorden kommande och tidigare generation
Saknas en bank
Kontor/callcenter/företag i Gottsunda centrum
Saknas moské
Direktbuss till Knivsta för att underlätta för sthlm pendling
Jobb och föreningar som etableras i området
Service till mobilen, datorn. Öppna butik i Gottsunda
Bättre handikappsanpassning, övergångar gata
Gör inte mer än vad som behövs. Bevara minnen, idéer, miljöer…
Gottsunda är en plats för alla!
Lokaler för kultur/musik
Information på många språk!
Bra bussförbindelser








Studentbostäder
Närpolisstation
Bra bussförbindelser även inom Gottsunda
Närpolis. Ännu mer kultur
Fler arbetsplatser. Arbetsförmedling och socialkontor tillbaka
Längre gångsignal. Vitaparken(?) gråzonen norr centrum

Vad är det som gör att du trivs eller inte trivs i Gottsundaområdet idag?

































Ta bort/sätt inte upp graffitti – stadsplaner
Direktbuss till Knivsta – saknas borde finnas
Linje 42 och 12 borta! Minskar möjligheterna att nå centrum, kundunderlag minskar
Centrum är bäst
Svårt att nå Lunsen pga linje 42 borta!
Naturen är fin – härliga naturområden
Känner mig trygg i skog och på Gipen om inte vägen upplyst
Synliga poliser bör röra sig i området
Mer satsning på kulturaktiviteter i kulturdelen av centrum
Saknar mångkulturell rekrytering i affärerna
Bygg ej som Rosendal för tätt
Renhållningen i centrum är mycket eftersatt
Bra med treklangen och fotbollsplan
Behövs närpoliser som finns ute i området
Utveckla social infrastruktur, samhällsinformation för Gottsunda
Vore bra med kulturskola i centrum
Mötesplats treklangen mycket positivt
Mer öppet klimat
Man känner sig sedd för hjälp när nått händer, mer än i andra områden
Höga buskar och för lite belysning. Behöver bättra kontroll och skötsel
Polisstation bör finnas i centrum
Bra med återvinningsstation i området
Ingångar till centrum upplevs stökiga kvällar med mycket häng
Pappolis med info kontakt med mera. Kontakt även till OV (positivt)
Naturnära fina strövområden
Positivt med hyfsat utbud i centrum
Biltrafik där det inte får förekomma
Vill ha synliga poliser
Gottsudna Gipen: tryggare med bra belysning, fina parkområden och bänkar
Naturnära
Känner trygghet. Ha blivit mycket lugnare
Mer myndigheter på plats



































Återskapa kvarterspolis i Gottsunda
Saknar kommuninfo på biblioteket. Mycket sämre bibliotek nu, 2 plan
Mångkultur, naturmiljön, närhet till stadsdelscentrum gör at jag trivs väldigt bra
Poliser i området. Jobb åt ungarna. När polisen bör komma tillbaka som tidigare
Poliser i området som är synliga
Mycket bra förvaltare (UKFAB)
Bra med kulturdelen
Gottsunda jättefint
Bra cykelvägar
Naturen fin och trygg men den ska ju byggas bort nu
Bränder inverkar menligt på trygghet
Familj och vänner
Mer sommar aktiviteter på Gipen
Mörka cykelvägar
Trygg i Gottsunda pga många invandrare. Valde att flytta hit!
Bra! Treklangen, träffpunkten utmärkt för + 65
Mycket grönt och natur positivt
Mer gångvägar, mindre skog
Bra skolor. Natur så nära! Skidspår utvecklas
Nattvandring
Synliga poliser
Otrygghet – Hyreshöjningar vid renoveringen. Rädsla
Fåtal adresser där folklivet är tråkigt
Trivs- nybyggt och fräscht
Saknar sport- och fritidsbutik
Om polisstationen kommer den att drabbas av skadegörelse
Effekto gjort att vi känner oss tryggare
Bland ihop Valsätra och Gottsunda
Varför inte en polisstation i Gottsunda?
Positivt att människor i Gottsunda hjälper varandra
Jag trivs för att hyreshusen är byggda i naturen. Spräng inte bort berghällarna!
Flytta på containrarna. Lövblåsarna förfärliga!
Traktorn, containern vid Blomdalsväg töms 5.30 på morgonen. Titta över! Störande.

Vad är det som gör att du känner dig trygg eller inte trygg i Gottsundaområdet idag?





Ett löpspår som känns tryggt även på kvällen
Mer kvällsöppna aktiviteter i centrum för alla åldrar. Te.x på biblioteket
Uttagningsautomat inne i centrum. (otryggt när de är utomhus, mörkt, skimming)
Mer belysning med rörelsecensor i området te.x mellan skolor, vid 7:an buss, vid
simhallen








Centrum kan vara otryggt på kvällar
Mopeder och bilkörning kan skapa otrygghet speciellt runt Gipen.
Inte trygg på Bandstolsvägen. Håll koll på kriminella gäng. Drar minderåriga med sig
Det har blivit otryggt de gånger bussarna inte kommit till alla hållplatser – lugnt (?) att
stå kvällstid(?)
Gottsudna behöver polisstation!
Avskyr gång! Otrygg på upplyst gångväg i mörk skog

Vilka aktiviteter behövs för ökad trygghet och trivsel i Gottsundaområdet i framtiden?

















Man borde utnyttja Kulturpunkten bättre med olika kulturella aktiviteter
Mer aktiviteter för tjejer
Poliskontor på plats
Aktiviteter för unga
Bättre belysning ute
Fler parkbänkar, vilopunkter läng gångstråken
Lekparker med studsmatta
Lys upp övergångsställen bättre
Info samordnat om allt som sker/ska ske i området
Idrottskola för olika åldrar
OBS viktigt glada färger på husen
Ungdomsaktiviteter
Jobb åt ungarna där de kunde praktisera
Satsa på barnvänliga miljöer, öppna lekplatser etc. Fler barn och familjer ute – säkrare
område
Aktiviteter för ungdomar med olika inriktningar
Rusta upp badet

