
ً اجعل صوتك مسموعا
إن عملية المخطط التفصيلي هي عملية ديمقراطية تقوم على أساس الشفافية وتوفير 

إمكانية اإلعراب عن الرأي. بإمكان األفراد والسلطات والمنظمات وأطراف المراجع 
األخرى تقديم وجهات النظر حول المخططات خالل فترة التشاور.

ستستمر المشاورة حول المخطط التفصيلي لمنطقة مدرسية جديدة في جوتسوندا 
خالل الفترة الواقعة ما بين 4 نوفمبر )تشرين ثاني( و 16 ديسمبر )كانون أول( 

2019. خالل هذه الفترة ستتوفر فرصة لألفراد لتقديم وجهات النظر رقميا عن طريق 
uppsala.se/gottsunda استمارة موجودة على موقع اإلنترنت

نرحب أيضا بحضور جميع األطراف المعنيين باألمر خالل االجتماع التشاوري الذي 
سيعقد يوم األربعاء 20 نوفمبر )تشرين ثاني( ما بين الساعة 17 و 19 في مركز 

الثقافة كولتور بونكتن Kulturpunkten في مركز جوتسوندا.
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منطقة مدرسية جديدة يتم التخطيط لها لتلبية احتياجات 
النمو السكاني ضمن إطار التوسعة الكبيرة لمنطقة 

جنوب أوبساال تجاه عام 2050
األرقام تتحدث عن نفسها. من المتوقع عام 2050 أن يبلغ عدد سكان منطقة جنوب 

أوبساال 100000 نسمة وهو نمو كبير بما يعادل عدد سكان أوميو. خالل الفترة نفسها 
سيتم تشييد 33000 مسكنا جديدا و 20000 مقر عمل جديد. وفي جوتسوندا لوحدها 

سيتم بناء 5000 – 7000 مسكن جديد. وبناء على تطور جوتسوندا فسيزداد نمو عدد 
السكان. وسينتقل المزيد من العائالت اليها. وسيولد مواليد جدد. بصورة عامة فإن هذا 

يخلق الحاجة لوجود مزيد من المقرات التربوية في المنطقة في المستقبل.

إن هذا التطور هو األمر الذي يتعلق به اقتراح المخطط التفصيلي لمنطقة دراسية 
جديدة في جوتسوندا. عن طريق بناء مقرات دائمة جديدة لمدرسة جوتسوندا سكوالن 

Gottsundaskolan )السنوات الدراسية 6 – 9( وإمكانية القيام في المستقبل بتوسعة 
مدرسة تريكالنجنس سكوال Treklangens skola الحالية )السنوات الدراسية من 

صف المرحلة التمهيدية إلى السنة الدراسية 5( حيث تريد البلدية خلق إمكانيات لتطوير 
هذه األنشطة جيدة األداء على مرحلتين.

ستتسع المنطقة الدراسية الجديدة لحوالي 1400 تلميذ. يشمل التطوير قاعتين رياضيتين 
بالحجم الكامل.

لقد تم اآلن اتخاذ قرار يتعلق بالتشاور من قبل لجنة شؤون التخطيط والبناء بحيث تتاح 
الفرصة للعامة لتقديم وجهات نظرهم على اقتراح المخطط التفصيل المبني على دراسة 

أولية قامت بها شركة بناء العقارات المدرسية في بلدية أوبساال سكولفاستيجهتر آ بي.

بماذا يتعلق األمر؟
في شهر ابريل )نيسان( 2019 وافق مجلس البلدية على برنامج تخطيط لمنطقة 
جوتسوندا حيث وقع االختيار على منطقة مدرسية جديدة. يتيح اقتراح المخطط 

التفصيلي تشييد مدرستين جديدتين لمرحلة الدراسة األساسية، مع قاعات رياضية كاملة 
الحجم مرتبطة بهم، في جنوب مركز جوتسوندا.

إن هذا يعني أنه سيتم هدم قاعة لعب البُل وألعاب الكرة. سيعرض على أنشطة لعبة البُل 
مقرات جديدة في جزء آخر من أوبساال. 

سيكون بوسع أنشطة ألعاب الكرة االستمرار في التطور في قاعتين رياضيتين جديدتين 
بالحجم الكامل. باإلضافة إلى ذلك، فيتعلق اقتراح المخطط التفصيلي بتوفير ساحات 

آمنة للمدارس واستغالل مشترك للمقرات التربوية بعد وقت الدوام المدرسي وإمكانية 
للعامة للتجول ضمن منطقة التخطيط وكذلك شرح كيف سيساهم المخطط في أمور 

النمو الحضري األخرى في جوتسوندا.
 

خريطة المخطط ووصف المخطط
خالل فترة التشاور الواقعة ما بين 4 نوفمبر )تشرين ثاني( و 16 ديسمبر )كانون أول( 
2019 فإن خريطة المخطط ووصف المخطط هي األمور التي تتاح لألفراد والمهتمين 

اآلخرين تقديم وجهات نظرهم حولها. ستجد خريطة المخطط ووصف المخطط 
uppsala.se/gottsunda والمستندات األخرى المتعلقة باألمر على الرابط

منظر اإلسقاط الفوقي للمقترح مطورا بالكامل وفقًا لدراسة شركة عقارات المدارس )سكول فاستيجهر( حسب ما نشاهده من جهة 
الشمال الغربي. المرحلة 1 على اليسار في الصورة. المرحلة 2 وتظهر فيه قاعة رياضية منفصلة مباشرة على يمين الصورة.
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