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Nyhetsbrev februari 2021

Hej!
Hoppas att du mår bra! Coronapandemin gjorde 2020 till ett tufft och frustrerande år
för oss alla. Nu har ett nytt år startat och genom att vi alla gör vårt bästa för att bidra
till minskad smittspridning kan vi förhoppningsvis lämna den här pandemin bakom
oss om inte alltför länge.
 
Genom att följa restriktionerna, och göra kloka val i vardagen, kan vi alla rädda liv och
bidra till att vi snabbare kan leva som vanligt igen. Läs mer om coronaviruset och
covid-19.
 
I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om beslut kring hur bostäderna ska
utvecklas i området, och om nya regler och öppettider för Uppsalas bibliotek.
 
Vi söker just nu personer att intervjua för att få veta mer om hur det är att bo, leva eller
arbeta i Gottsunda/Valsätra. Vill du dela med dig av dina erfarenheter och åsikter? Läs
mer i artikeln och hör av dig!
 
Känner du någon som också borde få del av det här nyhetsbrevet? Vi vill gärna att fler
som bor i området tar del av allt som händer, så skicka det gärna vidare. Här kan du
läsa alla nyhetsbrev.
 
Tack för att du håller avstånd!
 

 

Vaccination mot covid-19 pågår  
Att vaccinera sig är det mest effektiva sättet att undvika att bli
allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa
till att minska smittspridningen.
Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. Vaccinationen
mot covid-19 i Uppsala län pågår löpande under det första halvåret av år 2021.
Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning vi får vaccinera oss. Här kan du läsa
mer om vaccinering mot covid-19.
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Lämna böcker i biblioteksentrén 
Gottsundabibliotekets lokal har som alla andra bibliotek varit stängd på grund av
coronapandemin. Lokalen är fortfarande inte öppen. Men nu kan du lämna tillbaka,
låna och hämta reserverade böcker och andra medier vid entrén 12.00 och 18.00
måndag–fredag. Se mer information om boklån och digitala bibliotekstjänster.

 

Internetpunkter för viktiga ärenden  
Gottsundabiblioteket har begränsade öppettider för att minska
smittspridningen under coronapandemin. För att hjälpa dig som
måste sköta viktiga ärenden finns en internetpunkt. 
Internetpunkten finns på Utbildnings- och jobbcenter i Gottsunda Centrum och har
öppet måndag till fredag 12.00–16.00. Där kan du:

göra ärenden vid en dator med internet
skanna
skriva ut
kopiera

 
Ingen bokhantering
Du kan inte låna eller lämna tillbaka böcker på internetpunkterna. Se mer
information om boklån och alla digitala tjänster på bibliotekuppsala.se.
 
Tryggt och säkert
Det ska vara tryggt och säkert att besöka internetpunkterna. Det finns värdar på plats
som ser till att det inte blir trängsel och handsprit finns tillgänglig för besökarna. Vi
rengör utrustningen regelbundet för att undvika smittspridning.

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/internetpunkter


 
Läs mer om internetpunkterna

 

Bostäder för alla faser
Nu har kommunstyrelsen godkänt ”Inriktning för bostäder i
Gottsunda och Valsätra”. Ett dokument som gör det tydligt hur
området ska utvecklas för att öka social hållbarhet.
 
Gottsunda och Valsätra växte fram under 1960- och 1970-talet med såväl småhus som
flerbostadshus. Nu när Gottsunda utvecklas som en av fyra stadsnoder utanför
citykärnan, med bra tillgång till lokaltrafik, behövs tydliga riktlinjer. Området ska växa
kraftigt under kommande årtionden med arbetstillfällen, bostäder, fritid, handel och
samhällsservice.
 
Olika bostäder
Samhälls- och stadsutvecklingen skapar förutsättningar för olika typer av bostäder
och därför har ”Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra” tagits fram. Den ska
helt enkelt fungera som kunskapsunderlag och vägledning vid planering av
kommande byggprojekt.
 
Bostad för alla
”Inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra” utgår från Uppsala kommuns
handlingsplan ”Bostad för alla” som innehåller kommunövergripande mål och
åtgärder för att se till att det finns bostäder åt alla.
 
Öka tryggheten
Ambitionen är att bygga inkluderande och hållbara miljöer för ökad trygghet och
minskad segregation. När fler bostäder ska byggas ska vi även satsa på väl utformade
gaturum, torg och parker.
 
Bostäder för alla faser
Målet är att skapa ett bättre och mer anpassat boende för alla och öka mixen av
människor och olika typer av boenden i området. Det gynnar både Gottsunda och
Uppsala. Du som bor i området ska kunna flytta och byta boende inom stadsdelen i
takt med att livet och livssituationen förändras. 

 

Får vi intervjua dig? 
Vi söker personer att intervjua för att få veta hur det är att bo,
leva eller arbeta i Gottsunda/Valsätra. Vill du dela med dig av
dina erfarenheter och åsikter? Hör av dig.
 
Vi vill veta mer om vilka möjligheter och hinder som du, dina släktingar, vänner eller
kollegor upplever idag och vad som behövs för att kunna leva ett bra liv i Gottsunda
och Valsätra framöver. Tipsa gärna även andra som du tror vill bli intervjuade. På så

https://bibliotekuppsala.se/web/arena/internetpunkter


Kontakt
Har du tips på något som vi bör skriva
om i nästa nyhetsbrev eller frågor och
funderingar? Varmt välkommen att
mejla gottsunda@uppsala.se.

sätt får vi ökad kunskap och förslag på hur vi tillsammans kan utveckla olika delar av
staden. Här är exempel på frågor som vi gärna får svar på:

Vad tycker du om området?
Hur ser en bra fritid och ett bra boende ut för dig? 
Hur ser du på din framtid?
Hur vill du engagera dig i lokalsamhället framöver?

 
Intervjun tar 45 minuter
Vi intervjuar mellan 22 februari och 19 mars via telefon, via Teams eller Zoom eller i en
lokal i Gottsunda centrum. Intervjun tar cirka 45 minuter.
 
Boka intervju
Du väljer dag, tid och på vilket sätt som du vill bli intervjuad. Berätta hur du vill ha det
när du anmäler dig. Mejla ditt namn och telefonnummer till
intervju@urbanutveckling.se, skicka ett textmeddelande (sms), eller ring  0706-33 15
39. 
  
Om du behöver tolk
Har du svårigheter med svenska språket? Vi har tolkar som kan hjälpa till på flera
språk. Låt oss veta om du behöver hjälp av tolk när du anmäler dig.
 
Personuppgifter behandlas enligt GDPR
Intervjun är anonym och frivillig, och genomförs av företaget Urban utveckling i
samarbete med Uppsala kommun. Dina personuppgifter kommer behandlas enligt
GDPR, den allmänna dataskyddsförordningen.
 
Har du frågor?
Om du har frågor välkommen att mejla ida.wiking@uppsala.se eller ring 018–727 23
57.

 

 

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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