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Kärnvärden och vision 
 



 

Sammanställning kärnvärden och vision 

Nära till allt 

Definitioner av nära till allt 

 Ja! Det är nära till allt.  

 Inte nära till mörka platser. Sedan belysningen ställs upp mellan cykelbanan och 

fotbollsplanerna finns inget mörkt ställe (forskning visar att fattiga människor har brist på 

tystnad och mörker). Rörelsestyrd belysning i Gipen. 

 Kollektivtrafiken är viktig. Det finns mycket i Gottsunda, men inte jobb eller gymnasium. Man 

måste röra sig härifrån. 

 Nära till parkering idag 

 Bort med bilarna på gårdarna 

 Nära till centrum genom snabba cykelvägar och kollektivtrafik 

 Träffpunkten 

 Ett plus med bra förskolor och skolor i området 

 Närheten till naturen är viktig 

Önskemål om service mm.  

 Billiga bussar 

 Utegym 

 Fotbollsplaner både inomhus och utomhus 

 Gym i Gottsunda centrum 

 Fler och bredare utbud på butiker (sportaffär, bank, Åhléns, Cleas Ohlson, HM, elektronik) 

 Sänk hyrorna på lokaler för butikerna, många får flytta 

 Biblioteket bör ha öppet längre 

 Kommunen förstörde det tidigare biblioteket, det är inte trevligt nu 

 4H-gård 

 Djurklinik 

 En riktigt bra cykelverkstad 

 Ett aktivitetshus för alla åldrar med fokus på olika aktiviteter och innehåll (skate, klättring, 

boule, kafé) 

 Liten scen/konsthall 

 Det behövs ordningsvakt i området 

 Polis på plats/kvarterspolis 

 Polisstation i området 

 Bättre städning av gator 

 Motarbeta skadegörelse och nedskräpning. Fler soptunnor. 

 Höja kvaliteten 

 Bättre planerade cykelvägar tidigare i planeringen 

 



 

Livet i det gröna 

Definitioner av livet i det gröna 

 Närheten till naturen 

 Närhet till orörd natur, stigar, blåbärsris, klippor 

 Ta inte bort naturen, bevara skogen och gör inte om den till park 

 Naturen är viktig, den ger andrum 

 Tänk till innan man bygger på naturen 

 Bevara Gipen, skogen och parkerna 

 Viktigt med de grönområden som finns. Jag kan plocka blåbär 5 min från bussen. 

 Var försiktig med avveckling av träd och grönska, för mycket avverkning 

 Grönområden, friluftsområden, parker, natur 

 Vackra parker bland bebyggelsen (t.ex. Monica Z:s) 

 Insprängda grönytor i bebyggelsen 

 Matparken 

 Gula stigen och friluftsområdena, låt den fortsätta finnas kvar. Den ska gå i skog, inte park. 

 Att cykla på gula stigen är härligt 

 Bevara skogen i norra Gottsunda 

 Tänk på vilotillfällen, bänkar och toaletter 

 Bygg inte bort skog och ängar (t.ex. hästhagar) 

 Perfekt med MTB-banorna i Vårdsätraskogen 

 Tänk på att göra å-stråket tillgängligt på båda sidor för alla människor 

Önskemål 

 4H-gård 

 Hjälp till att utveckla matparken 

 Mer grönt i lekparkerna, mindre betong 

 Fler lekplatser 

 Renovera lekplatser 

 Temalekplats 

 Klätterställningar 

 Parkourbana 

 Skate 

 Äventyrsbana (lek i naturen för äldre) 

 Gräsmattor bör fixas 

 Problem med biltrafik i Gipen 

 Fartbegränsningar 

 Gula stigen körs sönder av cyklister, sätt upp hinder 

 Renovera längdhoppsbana och diskussplatta till Treklangen 

 

 



 

Ett område för alla 

 

 Tänk på hälsan. Gottsunda har en låg hälsostatus jämfört med resten av Uppsala.  

 Trygghet 

 Jämställdhet 

 Feminism 

 Gottsundadagen, marknad mm. 

 Vårda barn och unga (aktiviteter, miljö, attityd) 

 Många har en låg inkomst, det behövs gratis ställen för barn och unga. 

 Kulturverksamheter 

 Bygg fler radhus 

 Undvik ohälsosam förtätning (capita/km2) 

 

Kreativ kultur 

 Skapa plats för Uppsala makerspace 

 Creativity centre 

 Skatepark i marketplace 

 Gottsundadagen 

 Använd Gottsunda centrum för att knyta ihop stad och land, t.ex. bondens marknad 

 Ta bort väggarna runt kulturpunkten 

 Liten scen/konst 

 Vad mångfald innebär måste definieras, tänk kulturutbyte och maktförhållande. 

 Plats för hantverkande 

 Ställen att mötas för flera åldrar 

 Det är för mycket satsning på hiphop, ingen mångfald 

 Glöm inte kyrkans centrala roll 

Vision – naturnära myllrande stadsliv 

 Ja! Det är ju därför jag bor här 

 Bevara alla skogsdungar 

 Bevara skog och friluftsområden 

 Bevara skogen utmed Hugo Alfvéns, för barnen och för trivsel 

 Sluta rensa bort det gröna 

 Tack för att ni rensar skogarna, det blir mer tillgängligt 

 Tryggheten, man måste jobba för ett tryggt område 

 Mindre förtätning 

 Fler mötesplatser 

 Myllrande naturliv 

 Miljö och rekreationsvärde 

 Naturen bör finnas i olika former, inte bara parker 

 Mer park, mindre natur 

 Mindre parkering, bygg på parkeringarna 



 Detta var kvalificerat ordbajs 

 En innovativ miljö blir starkare av en plats där nya företag får en chans att växa.  
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