Anteckningar från möte i Ramsta skola 8 maj kl 18-20
Mötet inleds med att Malin Ohlsson, strateg på stadsbyggnadsförvaltningen hälsar välkomna. Vi gör
en presentationsrunda av alla mötesdeltagare. Malin berättar sedan om satsningen på
medborgarbudget enligt bifogad presentation. Sven Uhlås berättar om Upplandsbygd lokalt ledd
utveckling och möjligheter att skala upp projektidéer. Anna Sommardal berättar om ”place making”
och hur Uppsala kommun jobbat i stadsdelsutvecklingsprojekt med att skapa nya typer av
mötesplatser och ge ny identitet åt en plats.
Diskussion förs kort om hur omröstning kan fungera i medborgarbudget i Uppsala kommun.
Upplandsbygd – I den ideella föreningen finns 50 miljoner kr för landsbygdsutveckling under 8 år.
Stort fokus på att ta fram innovativa idéer och projekt samt hållbar utveckling.
Fyra fokusområden:
• företagande och arbetstillfällen,
• samspel mellan land och stad,
• ungdomar,
• utvecklande bygder.
Läs mer på: https://www.upplandsbygd.se/
Historiska utmaningar i bygden - exempel: nedläggning av Balingsta förskola skadade lokalt
engagemang i Ramstatrakten.
Place making - medskapande för att skapa trivsamma offentliga rum. Fokus på att göra saker
tillsammans för att skapa positiva kopplingar till en plats. Ex stadsodlingsåret 2017 i Uppsala
kommun.
Elljusspår - Ramsta, Hammarskog kan behöva belysning.
Trafiklösning till Ramstaskolan måste fram, även vägövergång 55:an. Även hastighetsbegränsningar i
området.
Service - postutlämning medför logistiska utmaningar. Centralisering av det mesta i Ramsta till
Uppsala. Allt mer av livet tillbringas i Uppsala via jobb, skola eller fritidsintressen.
Nominering: För att få nomineringar kontakta bygdegårdsföreningarna - tryck på att det finns pengar
och möjlighet till inflytande. Viktigt att få jämn fördelning av representanter mellan de olika
bygdeområdena.
Praktisk fråga: tidsplan. Arbetsgruppen aktiv under sommaren och inlämning av idéer med
efterföljande omröstning görs till hösten.
Viktigt att få med företagare för att möjliggöra uppskalning av inkomna projekt.
Nästa del i satsningen är val av arbetsgrupp, vilket sker i Stenhagen den 30 maj och via en
omröstning uppsala.se. Information mailas ut till mötesdeltagarna och läggs upp på
https://www.uppsala.se/medborgarbudget-landsbygd/

