Bilaga 4 Risker och möjligheter
Risker
Hyrorna höjs för mycket – 13
Bara snack, inget händer – 4
För mycket hus så att det blir för tätt – 21
Gröna platser och träd som försvinner – 31
Gottsunda brinner – igen – 6
Fortsatt orättvisa (arbetslöshet, diskriminering, segregation) – 9
Färre bilparkeringar – 3

Möjligheter
Bättre kollektivtrafik – 10
Fler mötesplatser och lokaler för föreningslivet – 12
Mer affärer, restauranger och service – 12
Fula platser görs fina – 12
Positiv bild av området som plats att bo på och besöka – 12
Häftiga nya hus i blandade storlekar och boendeformer - 18
Vi boende får vara med och påverka – 18

Nya risker och möjligheter:
-

Stora billiga lägenheter behövs. Men området ska behålla sin karaktär och inte ex. försöka
efterlikna Luthagen.
Politiker ljuger och håller inte sina löften som de utlovar under valår.
Kommunen har en orättvis fördelning av löner.
Handläggare inom socialtjänsten har ojämn kvalitet – som ett lotteri.
Svårt att komma fram till myndigheter och till rätt person.
Katastrof att den väletablerade seniorrestaurangen på Björngården ska stänga. Grymt! Man
rycker bort livskvalitet för de äldre.
Gipen är fantastisk – naturen måste upplevas på plats.
Svårt att ta sig till Gipen för äldre, eller för de med funktionshinder. Vore bra med fler bänkar
på vägen dit för vilopauser.
En bilväg till Gipen skulle tillgängliggöra den för fler. Bilvägen får dock INTE gå genom Gipen.
Färre fotbollsplaner i Gipen. Fotbollsplaner bör ligga bortanför det natursköna.
Mer aktiviteter för mindre barn i Gipen. Parkour exempelvis, men något som passar in i
naturen.
Många fotbollsplaner i området är nedgångna och behöver rustas.
Spara träden så långt som möjligt när man bygger nytt.
Kollektivtrafik – ska vara billig, bra och ofta.
Gottsundaområdet är otryggt. Närpolisen bör komma tillbaka. Alla kände polisen och hade
förtroende för polisen.
Brandförsvaret jobbade proaktivt med barnen i Gottsunda tidigare. Det var bra!
Barn och ungdomar ska engagera sig mer i Gottsunda: måla, plantera mm. Då vill de inte
förstöra det de gjort.
De svagaste i samhället ska tas om hand. De sårbara ska värnas. De är grunden som
samhället vilar på.
Media borde skriva mer positivt om Gottsunda.
Det digitala livet med datorer är svårt att hänga med i som äldre. Samhället har ett ansvar att
lära ut. Det borde finnas en digitalombudsman.
Jättepositivt ideellt initiativ med ”Tillsammans-café” som ordnas av ”Tillsammans Uppsala i
Kulturpunkten”. Det behövs fler lokaler för den här typen av aktiviteter.
Vi vill ha en 4H-gård. Närhet till djur är viktigt för människors välbefinnande.
Vi vill ha ett all-aktivitetshus för ALLA ÅLDRAR.
När man bygger nytt är det viktigt med variation. Ex mer trä som fasadmaterial, fler färger.
När man bygger nytt ska man bygga hållbart.
När man bygger nytt ska man bygga luftigt.
Mer radhus i Gottsunda och Valsätra.
Motorcyklar ska i högre grad finnas med i planeringen. Jättedåligt som det är idag.
Långsammare trafik (bilar, cykel) från centrum pga fler bilar och fler människor

