
Bilaga 6. 

 

Utvärdering av dagen  

Av drygt 150-200 besökare var det enbart 11 utvärderingslappar som lämnades in. 

Vad tyckte du om dialogmötet? (1-5) 

Svarsalternativen var 1-5, där 5 var det högsta betyget. Svarens medelvärde för dialogen var 

4,3. 

Vad skulle kunna göras bättre? Eller har du en idé för kommande möten? 

Trycksaker om Gottsundas framtid, gärna mindre kartor att ta med hem efterfrågades. Någon 

tycker att kartorna är för suddiga och diffusa och att man bör tänka på synkskadade, äldre med 

flera.  Någon undrar vad den yngre generationen tycker. Någon anser att politikerna bör se till 

att det finns jobba åt unga i Gottsunda. Någon annan anser att behövs fler poliser. Föräldrar 

som låter sina barn vara i centrum.  

Är det någon grupp eller person som vi borde prata med som inte var här idag? 

Representanter från fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och från olika föreningar. 

Fritidsförvaltningen tycker någon saknas. Företagare som ICA och systembolaget anses 

saknas eftersom de bör visa mångfald i deras personal. 

Vad är det absolut viktigaste att tänka på i utvecklingen av Gottsundaområdet? 

Naturen, tillgänglighet och trygghet framkom som viktigt att tänka på i utvecklingen av 

Gottsundaområdet. Det är viktigt att utvecklingen anpassad för de med funktionsnedsättning 

och Gottsunda centrum bör göras mer tillgängligt. Det är viktigt att grönområden och parker 

bevaras och undvika att bygga för tätt då det bland annat är ljusdämpande.  

Spårväg mot Uppsala eller koppla ihop Gottsunda-Ultuna med spårväg anses vara viktigt och 

bättre cykelstråk. Fler jobba för ungdomar och försöka engagera ungdomar i området 

utveckling. Fler aktiviteter på Kulturpunkten som inte kostar (så mycket) efterfrågas och även 

göra det tydligare vilka olika föreningar som finns. En synpunkt handlar om att det bör finnas 

fler lägenheter att hyra. I och med att det finns fler som vill hyra än köpa speciellt om de är 

här en kortare tid och många har inte råd att köpa en bostad. 

Fler parkeringstillfällen behövs i närheten av Gottsunda Gipen för att inte så många ska köra 

på själva gipen. Även hastighetskontroller på Musikvägen efterfrågas.  

 


