
Bilaga 3 Medborgardialog 26 maj 2016 
 

Mina platser 



1 Fin park som går att sola i 
2 Lekparker, skog, natur (ej på karta?)
3 Satsa mer på matparken!
4 Keep the park but light it up!
5 Parken vid Hugo Alfvén
6  Bevara gröna stråk
7 Skogen
8 Matparken toppen
9 Ingen text?
10 Bevara detta unika och stadsnära kulturarv
11 Fantastisk och unik miljö; hagar, djur och malma gård
12 Bygg inte här! Underbar naturlig skogsdunge för närrekration, naturupplevelser och lek. 
 Alla barn i området kan komma hit utan att behöva korsa bilgata. 
 Alltid kojor. Liljekonvaljer. Blåbär. Fina berghällar. Pulkabacke
16 Bevara gröna stråk
73 Gottsunda centrum - fullt med folk och bra utbud av butiker
74 Fantastisk natur där både människor och vilda djur trivs
76 Väg Gottsunda-Rosendal förstör området- ej på karta?
78 Gula stigen = världsklass
79 Vacker natur - bevara
80 Gipen
81 All Bevakning
82 Ha kvar den och bygg inget!
83 Blåbär, liljekonvaljer, granskott
84 Gipen är en naturlig mötesplats där man möts, eller i alla fall ses, över de sociala gränserna. 
 Södra Gottsunda, miljonprogrammen, Sunnersta
85 Tack för att ni rensar skogarna - mer lättillgängligt
87 Vårdsätra skog = naturreservat?
88 Vackert grönområde som utnyttjas för närrekreation och längre strövtåg. 
 Bra med "plats/lunga" mellan stadsdelar
89 Liten lekplats med lekmöjligheter i naturen i sällskap med hästar. Gula stigen är vacker. 
90 Ingen text?
91 Fina skogsängar för picnic i det gröna
92 Bevara gula stigens sträckning genom skogen. Jätte�n. 
 Öka möjligheten att användas genom grusning/underhåll
137 Gula stigen
153 Pulkabacken och brännbollsplanen
 
 text utan plupp:
 Underbart område som bör bevaras som det är. Så borde alla områden vara. 
 Lugna med mycket grönområde. Ev 90?
 
 Flytta ut några av Uppsala stads kontor till Gottsunda. 
 Lättare för tjänstemännen att parkera och för besökare likaså och arbetstillfällen till området. 

80

84

87

90

91

16

12

11

9

8

7

4

3

1
5

10

73

82

83

85

81

153

92

89
78

74

137

79

Bra platser
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Gottsundabornas idéer 26 maj
1 En ny mötesplats med musik
2 Ett ställe för undgomar. Typ en lagerlokal med olika stationer
3 Stora strålkastare med rörelsesensor
4 Kameraövervakning på alla parkeringsplatser
5 Bevara skogen och bygg INTE höghuset
6 Bevara skogen
7 För mycket parkering, istället husparkering
8 Mötesplats bra för individer, företag och staden
9 Cykelverkstad och närpolis
10 Föreningslokal för fester
11 Fräscha till garagets utsida
12 IT-park (motsvar: nej, låt grönskan vara kvar)
13 Bättre lekplats
14 Cykelväg med dålig beslysning 
15 Installera någon slags vattenlek, typ duschar i Gipen - då kan barnen plaska där. Vattenleken         
 vid centrum är kul idé men tra�kosäker och "glassplitter i fötterna"-risk
16 Fler papperskorgar - mångar har tagits bort, varför?
17 Fötäta i Södra Gottsunda. Här behövs en mer blandad befolkning: hyresrätter, �erfamiljshus
18 Forsla bort grenar och stockar som är kvar när �ismaskinen är klar. Det förfular
19 Bevara och sköt hagar och skog som undervisningsområde för Naturskola. Artrikt område  
 med växter som är ovanliga i stadens närhet
20, 21 Planskild eller säkrare korsning för gång- och cykeltra�kanter
24 Malma 4H-gård. Bevara denna fantastiska stadsnära gård och driv vidare som 4H-gård. En  
 möjlighet för barn och ungdomar att mötas och lära sig. I sommar arrangeras 8 st läger där.  
 Varmt välkomna!
64 Håll ihop naturmark på bägge sidor gatan. Ger variation
72 Bygg gator så att kollektivtra�k underlättas
79 För mycket bilåkande på gång och cykelvägar. Upp med skyltar och väghinder exempelvis  
 en stor stolpe som hindar bilar men inte cyklar. 
80 Cykelverkstad
81 Lägg till �er soptunnor - inte på kartan?
84 Skateboardhak
85 Fler toaletter och sittbänkar i naturområden. Sunnerstaviken - muddring av viken
86 Företagshotell/inkubator - inte på kartan?
87 Bevara skogarna. Bygg inga höga hus. Fler mindre skolenheter (trångt nu!)
88 Ingen text?
89 Parkour-park
90 Park värd att utveckla! Planteringar, rabatter med mera. Inte bara gräsmatta vore roligt.
91 En tennispark
92 Utomhusgym. Lätt. 
93 Lekplats för barn (stor)
94 Utomhusgym.
95 Musikparken kan utvecklas med fokus på möten mellan olika åldrar/kön mm. Utnyttjas  
 främst av pojkar. 
96 Idyllisk plats att skapa en 4H-gård. Långt till motsvarigheter, kan bli Uppsalas �naste



1 Mörkt på kvällen
2 Bilparkering och biltra�k på gång och cykelväg mellan skolorna
3 Otrygga parkeringsplatser
4 Otryggt i Gottsunda Centrum på kvällstid
5 Staket saknas mellan lekplats och busshållplats. 
 Rastplats utnyttjas av "fel" klientel - borde vara för barnfamiljer
6 Klipp ner häckarna i stakethöjd, svårare att gömma sig. Bus nattetid
7 Cykelvägen upphör framför centrum
9 Valsätraparken är eftersatt. Varför inte sköta be�ntliga parker innan man gör nya?
10 Mindre hem gril
11 Alltför kraftig gallring utefter gång och cykelväg. Skövling! 
 Vi behöver grönska (granar) även vintertid, inte bara kala trädstammar
13 Farliga cykelkorsningar
16 Att smala vägar på fel ställe (bilkö vid busshållplats) ger motsatt e�ekt. Då kastas sten på hus.
17 Segregerat område. Bygg billiga hyresrätter här med
80 Oklar/ofärdig tra�klösning --> förvirring
82 Otryggt, känsla av att man är instängd
86 Sista delen av Gula stigen behöver lite kärlek. 
 Bra jobbat med restan av sträckningen (breddning, grus)
87 Är det så säkert att vi ska ha "Södra staden"? Urbant istället för landsbygd?

11

13

87

86

17

80

6 9

82

5

10

16

7
4

3 2

1

Gottsundabornas dåliga platser
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