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Uppsala Fria gör under kommande veckor tre nedslag
i Gottsunda, en stadsdel med
oförtjänt dåligt rykte som
rymmer fantastiska människor, verksamheter och visioner. I första delen låter vi några av Gottsundas egna röster
höras och pratar bland annat
om den bild som medier
kablar ut. I andra delen tittar
vi närmare på Gottsunda factory och i den tredje och sista
delen lyfter vi på några stenar
i natursköna Gottsundagipen.

Utbudet på biblioteket i Gottsunda speglar stadsdelens många olika nationaliteter. I studion på KFUM Gottsundas fritidsgård slipar Marie Järnberg
och Tova på sina danssteg, medan Nanna Castillo och Magnus Lindén leder verksamheten på Gottsunda Dans och Teater.

Brott. Bilbränder. Hot. Kvinnomisshandel och kriminella ungdomsgäng. Uppsalas stadsdel
Gottsunda, uppbyggd till stor
del under 70- och 80-talen, har
allt annat än ett gott rykte.

står utanför biblioteket som valstugor av
Alliansen och de rödgröna partierna.
Valdeltagandet i Gottsunda är mycket
lågt, under femtio procent. Farah menar
att det beror på att politikerna kommer
en månad innan valet med fina löften
som sedan aldrig infrias. Många ser ingen poäng med att rösta.
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DEL 1
Mediebilden
– Det är helt och hållet mediernas fel.
Och politikernas. Det är de som har
makt att förändra situationen, men de
verkar inte ha något intresse av att göra
det, säger Farah Qatatani.
Hon lutar sig framåt i fåtöljen på Gottsunda bibliotek. Hennes ögon smalnar
en aning när hon pratar om media, om
alla dåliga erfarenheter och hennes besvikelse över att bara negativa händelser
uppmärksammas. Hon förnekar inte att
det finns problem, men menar att för
varje person som bråkar finns det hundra som gör någonting bra för stadsdelen.
FARAH QATATANI ÄR bara 18 år men är en-

gagerad i en mängd studiecirklar och
ideella verksamheter. Hon har sina rötter
i Palestina, men är uppvuxen i Gottsunda
och har alltid haft ett starkt engagemang
för samhället och för rättvisa. Under sista året på gymnasiet gjorde hon ett projektarbete i form av en temadag om alkohol, narkotika och tobak för eleverna
i årskurs åtta. Under detta arbete fick hon
träffa eleverna på ett informellt sätt och
fick upp ögonen för de så kallade bråkiga
eleverna – ungdomar som vill bli sedda.
– Att bränna bilar är ett sätt att få uppmärksamhet och att uttrycka aggressioner mot medier, polisen och politikerna,
säger hon.
Besvikelsen på politikerna är stor.
I höstas utnyttjades de två bodar som

FARAH QATATANI BERÄTTAR om allting
som händer i Studiefrämjandets regi på
fritidsgården. Hennes ögon lyser. Tjejkvällar, filmvisningar, skidresor till
Kungsberget, poesikväll med den lokala
rapparen Kung Henry, fotbollen, dansen, teatern. Listan är oändlig men ändå
finns ett behov av mer tillit till de ideella föreningarna och till myndigheterna
bland ungdomar. Nyckeln är att ta reda
på vad ungdomarna vill och sedan kunna erbjuda det, menar hon. Aktiviteter
för åldersgruppen 18 plus är något som
hon särskilt efterlyser.
– Det är många som går till Brankos
och dricker. Sedan är de fulla och hamnar i bråk. Jag skulle helst vilja se att
stället stängs, säger hon och lägger armarna i kors med en bestämd min.
BRANKOS KROG LIGGER intill biblioteket i Gottsunda centrum och har trots
bristen på dagsljus dämpad beljusning.
Den silvriga diskokulan står lika stilla
som fläkten, reklamradion försöker
samsas med TV:n som står på med låg
volym. Spelautomaterna vid ingången
är upptagna, några stammisar dricker
öl, ett äldre par avnjuter lunch. Ägaren
Lovric Branko bjuder dem på glass till
efterrätt och drar ut stolen till nyanlända gäster. Han har drivit restaurangen
i 17 år. Gästerna beskriver han som vanliga.
– De flesta är över 25 och kommer hit
för att äta eller ta en bira, säger han och
tittar med en frågande min på ägaren till
det tomma glaset vid bordet bredvid.
Mannen höjer avvärjande en hand och
skakar på huvudet.

Lovric Branko ser utvecklingspotentialen hos området.
– Nu satsas det pengar på att bygga om
centrum, det är bra. Det finns fin natur
här, om några år kommer det att vara
stadens finaste område, säger han.
Gottsunda centrum får just nu en rejäl uppfräschning. Den gamla tegelfasaden bryts på vissa ställen av med blank
metall och glasväggar, det ska byggas
kontor ovanpå köpcentrat. Dessutom
ska nya lägenheter och radhus locka nya
invånare. Den nya mötesplatsen Treklangen är redan klar och där erbjuds
mycket aktiviteter för unga. Gottsunda
är en ung stadsdel, ungefär hälften av de
15 000 invånarna är under 24 år.
INNE I TREKLANGENS danssal blandas
svettlukten med doften av nylagd parkett. Marie Järnberg erbjuder genom
KFUM Gottsundas fritidsgård lektioner
i streetdance för tjejer. Tova Ekenberg är
en av tjejerna som deltar.
– Jag tränar inne i stan två dagar i
veckan och skulle aldrig orka att ta mig
ut en kväll till, säger hon.
Hon har alltid dansat och är glad att
kunna ta upp det igen efter ett kortare
uppehåll. Marie Järnberg trycker på
knappen på den lilla stereon, musiken
dånar ut och tjejerna äger dansgolvet.
En ny koreografi tränas in, en annan repeteras för att inte glömmas bort. Att
bara tjejer är välkomna tror Tova Ekenberg beror på att det redan finns mer aktiviteter för killar. Därför satsas det nu
mer aktivt på projekt för tjejer.
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Gottsunda – så mycket mer
Gottsunda
kommer
alltid vara
mitt hem.
Det är här
mitt hjärta
hör hemma.
Farah Qatatani vill bli
socionom. Hon betraktar Gottsunda som sitt
hem, men är inte säker
på att hon kommer att
stanna kvar.

med ungdomar. Blir du sedd går du inte
ut och förstör. Genom dansen och teatern ger vi ungdomarna ett verktyg för
att uttrycka sig, för att bli hörda och respekterade, säger hon.
Hon upplever att det ibland råder en
farlig loserstämning i området.
– Ungdomarna tror inte att de kan lyckas för att de kommer från Gottsunda.
ÄVEN HON FÅR NÅGOT mörkt och uppgivet i blicken när hon pratar om medierna.
Medier som lyser med sin frånvaro vid
alla kulturella evenemang. Även politikerna menar hon skulle må bra av ett besök
på Gottsunda Dans och Teater, speciellt
i tider när det pratas om hederskultur.
– Tänk dig, du har flytt ifrån ditt land,
du behärskar inte språket, har tappat
din ställning och din identitet – då är hedern det enda du har kvar. Vi tar upp
dessa svåra ämnen, men tyvärr kommer
inte politikerna hit.
FÖRUTOM DET VIKTIGA arbetet med tje-

MER DANS OCH även teater erbjuds på

jerna betonar Nanna Castillo vikten av
att ge killarna en manlig förebild. Dramapedagogen Magnus Lindén fungerar
som en sådan, menar hon.
– Han är en mjuk vuxen man som tar
fram leklusten, sådant behövs för utvecklingen av mansrollen, säger hon.
Magnus Lindén har jobbat på teatern
i ett år och beskriver Gottsunda som en
stor familj som älskar varandra och –
som sig bör i stora familjer – bråkar
ibland. Han planerar att flytta hit.
– Varje dag upptäcker jag något nytt.
Det är fantastiskt här, säger han och ler
med hela ansiktet.

Gottsunda Dans och Teater som är en
blandning av pedagogisk och professionell
verksamhet. 250 ungdomar strömmar igenom varje vecka, hundra står på kö. Nanna Castillo är vikarierande verksamhetsledare. Hon ser dansen som ett uttryckssätt
för ungdomar som annars skulle kunna
hamna i bråkiga kretsar.
– Det är brottsförebyggande att jobba

FARAH QATATANI VET inte om hon kommer att bo kvar i Gottsunda. Hon planerar att läsa till socionom, kanske kommer hon att flytta ifrån Uppsala till en
annan stad eller till ett annat land.
– Men Gottsunda kommer alltid vara
mitt hem. Det är här mitt hjärta hör
hemma. b

