
اظھار نظز کنید
فرآیند طرح جامع ساختمان سازی یک فرآیند دموکراتیک است بر مبنای نظارت و 
امکان اظھار نظر استوار است. افراد شخصی، ادارات دولتی، سازمان ھا و سایر 
مراکز استعالم می توانند در مدت زمان مشورت در مورد طرح اظھار نظر کنند.

مشورت در مورد پیشنھاد طرح جامع محوطه جدید مدرسه در گوتسوندا از 4 نوامبر تا 
16 دسامبر 2019 ادامه می یابد در این مدت برای افراد شخصی امکان اظھار نظر از 

uppsala.se/gottsunda طریق یک فُرم مخصوص در این وبسایت وجود دارد

ھمگی طرف ھای ذینفع ھمچنین به یک جلسه مالقات مشورتی كه در روز چھارشنبه 
مورخ 20 نوامبر از ساعت 17 تا 19 در نقطه فرھنگی مرکز گوتسوندا تشکیل می 

شود نیز خوش آمد ھستند.
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طرح منطقه جدید مدرسه در گوتسوندا برای تأمین 
نیازھای ُرشد جمعیت در چارچوب توسعه وسیع 

جنوب اوپساال تا سال 2050 است
ارقام خود گویا ھستند. تخمین زده می شود سال 2050 جنوب اوپساال 100000 نفر 

جمعیت داشتھ باشد، یعنی ُرشد شدید جمعیت که معادل جمعیت اومئو است. طی ھمین 
دورۀ زمانی 33000 مسکن جدید و 20000 محل کار جدید احداث می شود. فقط در 

منطقه گوتسوندا بین 5000 تا 7000 مسکن جدید ساخته خواھد شد. ھمزمان با توسعه 
و گسترش گوتسوندا تعداد جمعیت نیز افزایش می یابد. خانواده ھای بیشتری به 

منطقه نقل مکان می کنند. کودکان جدیدی متولد می شوند. این امر در مجموع نیاز به 
اماکن آموزشی جدیدی را در منطقه ایجاب می کند.

پیشنھاد طرح منطقه جدید مدرسه در گوتسوندا برای تأمین نیازھای این ُرشد و توسعه 
است. با ساختن اماکن جدید دائمی برای مدرسه گوتسوندا، کالس ھای 6 تا 9، و 

امکان گسترش مدرسه کنونی تریکالنگن در آینده، کالس ھای پیش دبستانی تا پنجم، 
کمون قصد دارد امکانات گسترش بیشتر این دو واحد آموزشی که فعالیت مطلوبی 

دارند را در دو مرحله ایجاد کند.

منطقه جدید مدرسه دارای ظرفیت برای حدود 1400 دانش آموز است. این طرح 
گسترش شامل دو سالن ورزشی بزرگ است.

ھیئت مدیره شھرسازی و ساختمان اکنون تصمیم مشورت را اتخاذ نموده تا عموم 
مردم از امکان اظھار نظر نسبت بھ طرح جامع که بر مبنای پژوھش مقدماتی توسط 

شرکت ساختمان ھای آموزشی کمون اوپساال استوار است، برخوردار شوند.

موضوع این طرح چیست
ھیئت مدیرۀ کمون در آوریل 2019 طرح توسعه منطقه گوتسوندا را تصویب کرد که 

در آن طرح شھرسازی جاری برای یک منطقه جدید آموزشی مشخص شده است. 
پیشنھاد طرح توسعه امکان ایجاد دو مدرسه جدید ابتدائی/راھنمائی با سالن ھای 

ورزشی بزرگ آنھا را در جنوب مرکز گوتسوندا ایجاد می کند.

برای اجرای این طرح دو سالن ورزشی کنونی یعنی سالن ھای بول و توپ تخریب 
می شوند. برای ورزش بول اماکن دیگری در منطقه دیگری در اوپساال ارائه شده 

است.

ورزش ھای توپی در دو سالن بزرگ جدید در این طرح ادامه خواھند یافت. این 
طرح پیشنھادی عالوه براین شامل دو حیاط امن و آسوده برای بھره برداری مشترک 

واحد ھای آموزشی پس از تعطیل مدرسه است که به عموم مردم اجازه می دھد دز 
منطقه طرح تردد کنند و اینکه طرح کنونی چگونه به سایر گسترش شھری گوتسوندا 

کمک کند.

کروکی و شرح طرح ساخت و ساز
در مدت مشورت عمومی یعنی از تاریخ 4 نوامبر تا 16 دسامبر افراد شخصی و 
سایر مراجع ذینفع می توانند نسبت به کروکی و شرح طرح ساخت و ساز اظھار 

نظر کنند. کروکی و شرح طرح ساخت و ساز و سایر اسناد و مدارک مربوطه در 
وبسایت uppsala.se/gottsunda وجود دارند. 

نقشه ھوائی طرح پیشنھادی گسترش شھری از زاویۀ شمال غربی مطابق مطالعه مقدماتی که توسط شرکت ساختمان ھای 
مدارس انجام شده است. مرحله 1 ساختمانی در سمت چپ تصویر قرار دارد. مرحله 2 شامل سالن ھای ورزشی جداگانه در 

سمت راست تصویرقرار دارد.
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