
Gränby
stadsnod

Bergsbrunna
stadsnod

Gottsunda/Ulltuna
stadsnod

Börjetull
stadsnod

Starkare sammankoppling genom
bättre kommunikationer, ny bebyggelse 
och mindre fysiska barriärer ger bra 
förutsättningar för utveckling.

Uppsala är en attraktiv plats där allt fler människor vill leva och bo. 
Därför behövs fler bostäder, arbetsplatser och allt annat som är nöd-
vändigt i en växande stad. Sedan Gottsundaområdet växte fram under 
1960- och 70-talen har dessutom tiden gått och behoven förändras.  
Nu utvecklas området för nya tider och kommande generationer, där 
fler människor ska kunna bo, leva och verka i framtiden! 

Uppsala växer så det knakar och Gottsunda är ett fokusområde.  
Här byggs nya bostäder, nya mötesplatser skapas och Gottsunda  
centrum utvecklas. Tillsammans med Ultuna ska Gottsunda bli en 
stadsnod med goda förbindelser, bostäder, blomstande handel, kultur, 
service, sport och friluftsliv – södra Uppsalas centrum och hjärta.

Uppsala kommun tar ett helhetsgrepp på Gottsundaområdets lång- 
siktiga utveckling. I det arbetet är dialog och delaktighet väldigt  
viktigt. Vi vill veta vad du tycker om framtidsplanerna! Berätta!  

Du kan alltid följa arbetet och nå oss på   
facebook.com/uppsalakommun och uppsala.se/gottsunda Uppsala Växer! Vi behöver göra plats för fler invånare. 

Enligt utställningsförslaget till kommunens nya över-
siktsplan kommer vi vara 340 000 Uppsalabor till år 
2050. Alltså 135 000 fler än idag. Det innebär många 
nya bostäder, varav många kommer att byggas i  
Uppsalas tätort kring nya stråk och stadsnoder.

Var med och utveckla framtidens Gottsunda och Valsätra!

arbetet fortsätter

2015

7 november
Gottsundadagen

4 december
visionsdag med 
lokala aktörer

vår 2016 – 2017
samtal med olika grupper som 
ungdomar, äldre och föreningar

19 april
politiskt visionsmöte 
om området

26 maj  
öppen dialog

3 december
öppen dialog

12 november
Gottsundadagen 

 

2016 2017
kommunen presenterar 
förslag till planprogram
samråd   

planprogrammet godkänns 

 
kommunen arbetar 
om planprogrammet

*Var med och påverka!

*

*
*

*

*

Gottsunda/Ultuna kommer i framtiden 
utvecklas till en stadsnod, som på  
olika sätt kompletterar innerstaden 
med fler arbetsplatser, verksamheter 
och serviceutbud.

Gottsunda kommer få ännu större  
betydelse som centrumkärna för  
södra Uppsala med ett brett utbud  
av service och funktioner.

I framtiden skulle det kunna  
bo dubbelt så många personer 
här. Då behövs fler bostäder,  
arbetsplatser, mötesplatser, 
skolor, affärer och parker.

Gottsundaområdet förses med  
effektiv kollektivtrafik som knyter 
området starkare till övriga staden.


