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Sammansställning av synpunkter nedskrivna av besökare eller nedskrivna av politiker, 

tjänstepersoner, fastighetsägare och polis under samtal med besökare. 

 Tänk på kopplingen/rörelsestråk – Slädvägen – korsar Gottsunda allé tunnel. 

 Utifrån placeringen av bebyggelse läng E. Andrés väg risk för att bli en ”propp”.  

 Vi bor i Gottsunda för att vi uppskattar grönskan 

 Elfrida Andrés väg skyddsavstånd. 

 Musikladan Flöjtens förskola bör värnas som skolmiljö(?) 

  

 Slädvägens klippa - bevarandesvärt 

 30 m till Natura 2000 

 4H Bäcklösa Gård 

 Elfrida Andrés väg mot Fiolbacken 

 Oroligt vid lilla framsida 

 Behövs nytt äldreboende/trygghetsboende 

 Otryggt att gå i Gottsunda centrum 

 

 Malm gård 4H gård 

 Gamla svårt att röra sig när det inte är planskilt 

 Behöver byggas mer villor 

 Måste tänka på ljuset när det man bygger *2 

 Stopp för hyreshöjningar 

 Verkstäder för allmänt bruk 

 Mötesplatser i kyrkan, ATG – fiket 

 Busslinjerna blir mycket sämre med ULs nya nät. Vad gör 3 min snabbare till stan om 

jag får 10 min till närmaste hållplats 

 Tänk på hur psykiskt handikappade kan använda offentliga rummet. 

 Bygg inte bort grönytor mellan husen. 

 Ta inte bort alla granar även om en del upplever det som otryggt. 

 Barnens närmiljö är viktigt, kan inte gå långt till grönområden. 

 Hur ska man koppla Malma Äng  

 Bygg större lägenheter, trångbott. 

 Aktiviteter (fritidsgård) bara upp till 18 år 

 

 Synpunkter ”strategier för Gottsudna områdets utveckling” 

 Språket. Blir mycket fackspråk.  Vad menas med ”hög arkitektonisk kvalitet”? 

 Naturen. Bevara träd och stenhällar. Barn har naturliga lekplatser inne i området 

 Naturen försvinner 



 

 Viktigt med blandning av hyresrätter och bostadsrätter 

 

 Mindre fysiska barriärer 

 Bättre kommunikationer, effektivare kollektivtrafik 

 Kärna med Ultuna? 

 Bostäder för vistelse och trygghet 

 Högkvalitativ kollektivtrafik – spår?! 

 ”Mot gatan” – trygghet, baksidor 

 Mervärde – mindre grönt 

 ”Områdets villkor” 

 

 TRIVS – nybyggt och fräscht 

 

 

 Centrum bra 

 Fotbollsplan, Valsätra, Treklangen 

 Familj och vänner 

 Bra bibliotek 

 Läskigt på nätterna 

 Mer ljus/lampor 

 Mer gångvägar mindre skog 

 Bra förbindelser cykel mindre kö 

 Närhet 

 Saknar sport och fritidsbutik 

 Parkering dominerar, röriga cykelbanor 

 Kulturskolan i Gottsunda centrum 

 Känner sig trygg 

 För ljust i Gipen, saknar mörkret 

 Man känner sig sedd, man hjälper varandra 

 Mer öppet klimat 

 Poliser i området som är synliga 

 Bättre med synliga poliser 

 Biltrafik där det inte ska köras 

 Det har blivit lugnare 

 Naturen, nära till naturen 

 Linje 42 indragen 

 Polisstationen i området finns  

 Synliga poliser som rör sig i området  

 Centrum tryggplats 

 Parkering nära i och med rörelsehindrad 



 Otrygg 

 Tillgång till bänkar 

 Återvinningsstation 

 Stökiga platser, ingångar centrum samlingsplatser kvällar och natt 

 

 Förbindelserna Sävja linje 41 

 Kan nå skog och centrum 

 Kundunderlag för centrum 

 Saknar mångkulturellt rekryteringstänk. 

 

Det finns behov att de som flyttar in i lägenheter ex. vi på Bandstolsvägen att de muntligt får 

info t.ex. hur sophanteringen fungerar. Det hjälper inte att dela ut lappar. De läser inte. Det 

skapar irritation när såna här grundläggande saker diffar. Boende på Bandstolsvägen 

Många som har flyttat hit från början kom hit för den fina naturen. Det är en sorg att man äter 

upp naturen mer och mer. Kulturen förloras. Halva parkeringen utanför Gottsunda centrum 

och kyrkan är nästan fylld av enbart personal som jobbar här. Det kan inte vara tanken. 

Gottsunda Allé – parkeringen står bilar permanent. Om Gottsudna centrum ska leva upp till 

det man hoppas bör man fundera över p-platser i två plan (ex täby centrum) 

Gottsunda är fantastiskt fint. Naturen så fint bevarad inpå bebyggelse. Bandstolsvägen är det 

främsta problemet. Börja där! Med hård bebyggelse risk något annat stryka på foten Ser det 

som ett helgerån om de fina tallarna försvinner, ger karaktär till hela området. Inte ok! Inte 

bra att bygga hus på ”varenda” grönområde i kommunen. Se helheten – inte delarna. Vi måste 

se slutresultatet. Hängbro över Åriket Fyris (ex. från Gbg). Vi löser inte de problemen vi har i 

Gottsunda med att bygga nytt. 

Fler soptunnor/papperskorgar. Helst vill vi ha en sort med solceller som nu finns bl.a. vid 

centralstationen i Uppsala. Färre tomma lokaler i Gottsunda centrum. Sänk hyror, tomma 

lokaler kostar. Fler affärer, Vi saknar Clas Ohlsson, Kjell & co, Teknikmagasinet eller andra 

affärer med teknisk inriktning. Hemtextil, presentaffärer borde också finnas. Bank och 

växelkontor saknas också. Informationstavla med aktuella bussavgångar behövs. 

Pensionärsmatsal finns i Björngården. Matsedeln är den samma som i Uppsala centrum. Men 

trevnad och kvalitet på maten behöver förbättras för att bli likvärdig med andra Senior-

restauranger i Uppsala kommun.  

 

 


