..
..
Mälarnära
.
samhällsinformation från Upplands-bro kommUn

nr 3:2013

Broföretag tar över
markskötseln 1 oktober
Foto: Hans Lundin

– Utifrån de förutsättningar som varit har det gått
I våras stod kommunen utan entreprenör för
skötsel av grönytor och gator sedan upphandlingen ganska bra under sommaren, säger Jonas Rundlöf,
parkingenjör på kommunen.
överklagats. Sommaren har klarats av med ett par
Nu är väntan över, den 1 oktober tog Björnentre
korttidsanställningar, en del korta kontrakt, en
prenad AB över skötseln av gator och grönytor. sid 2
strikt prioriterad lista och förstående invånare.

Den gamla borgruinen på
Stäketsholmen är ett av de
fornminnen som vårdas.
Foto: Hans Lundin

Fornlämningar
görs tillgängliga
24 fornlämningar har
pekats ut som särskilt
viktiga i den skötselplan
som ska lyfta fram Upp
lands-Bros historiska arv
för invånare och besö
sid 5
kare.

Vision UpplandsBros status

sid 3

Sjätte bäst i
Sverige
Företagen i Upplands-Bro
ger kommunen rekord
höga betyg för tillsyn och
myndighetsutövning.
sid 2

Minnen för
livet – från Bro

Ett av Kvistabergs tre
observatorier.
Foto: Caroline Falkengren

sid 7

Kvistaberg
rustas upp

Specialistutbildning Fullspäckat
för undersköterskor höstlovsprogram
I augusti 2012 startade den tvååriga yrkeshögskoleut
bildningen Specialistutbildad undersköterska – med
inriktning äldrevård på kommunens vuxenutbildning.
– Många efterfrågar mer administrativa kunskaper,
säger Kicki Rudolfsson, utbildningsledare på vuxenut
sid 6
bildningen och ansvarig för utbildningen.

Vecka 44, 28 oktober till 3 november, är det dags för
höstlov för barn och unga. Ett höstlovsprogram har
delats ut där samtliga höstlovsaktiviteter finns listade.
Men givetvis finns många av aktiviteterna även med i
det här numret. Riv gärna loss sista sidan och spara!
sid 8

Visste ni att länets äldsta
fungerande observato
rium beläget på ursprung
lig plats finns i Bro? Det
tillhör Uppsala universi
tet men fastigheten till
hör kommunen. Huset ge
nomgår nu en omfattande
renovering och målet är ett
kulturcentrum, öppet för
alla.
sid 4
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Du är inte ensam

H

ar du eller någon nära anhörig alzheimer el
ler annan liknande demensdiagnos?

I september uppmärksammades Alzheimer
dagen i Upplands-Bro med spännande föreläsningar, ver
nissage, konstauktion och minimässa. Alzheimer brukar
kallas de anhörigas sjukdom och med tanke på det stora
antalet besökare på Alzheimerdagen såg man att det är en
sjukdom som berör. De flesta känner någon som lider av
demens. Efter en diagnos blir livet aldrig mera sig likt. I
Upplands-Bro finns flera olika stödgrupper, både för dem
som själva drabbats och för deras anhöriga. Nu i okto
ber startade dessutom demenscafé i både Bro och Kungs
ängen. Passa på att gå dit, kanske träffar du andra som är
i samma situation som dig själv? En sak är säker när det
gäller demens, du är inte ensam.
Dagen inleddes med ett fantastiskt föredrag av Barry
Karlsson om utvecklingsstörning och demens. Han gick
igenom den svenska vårdhistorien av människor med be
gåvningshandikapp i landet och det finns mycket stor an
ledning att vara självkritiskt och ödmjuk. På senare år har
mycket blivit bättre. Vi stänger inte in människor i stora
institutioner längre och många med begåvningshandi
kapp arbetar ute i samhället idag, även om det inom den
na grupp finns ett mycket stort utanförskap. Här finns det
stora utmaningar för att alla ska få ett likvärdigt liv och
kommunens arbetsmarknadsenhet har en viktig uppgift
att fylla. Ett arbete att gå till är viktigt för alla männis
kor. Därför angår kommunens näringslivsklimat oss alla.
Under sommaren och början av hösten har det gjorts
flera spännande undersökningar där Upplands-Bro kom
mun fått fina resultat. Det handlar till exempel om en un
dersökning som gjorts av samtliga kommuners kund
centra där vårt kundcenter är ett av de sex bästa i landet.
Det är otroligt glädjande att vårt kundcenter, efter knappt
ett och ett halvt år, uppnår så goda resultat. Ett annat om
råde där kommunen får otroligt fina resultat är företags
klimatet. Ett Nöjd Kund Index (NKI) på 76 placerar Upplands-Bro på en hedrande sjätteplats i riket. Resultatet är
dessutom det näst bästa inom Stockholm Business Alli
ance. Årets resultat är ett rejält kliv framåt och ett gläd
jande kvitto på kommunens arbete med att stärka före
tagsklimatet. Vi politiker har, tillsammans med kommu
nens chefer, tjänstemän och andra medarbetare, arbetat
för att förbättra vår service till företagen. När alla jobbar
åt samma håll ger det resultat. Våra ambitioner är högre
men vi är väldigt nöjda med resultatet. Tack!
Men människor ska inte bara arbeta och vara nöjda
med företagsklimatet i vår kommun, de måste även bo
någonstans. Därför är det extra glädjande att det i sep
tember togs ett första spadtag för 111 hyresrätter i Norr
boda. Redan hösten 2014 kommer de första hyresgäster
na att flytta in. I Bro har hyresgästerna redan börjat flytta
in i de nybyggda lägenheterna på Rosenängarna. Vi väl
komnar de nya hyresgästerna och hoppas att de ska trivas
i vår kommun!

Kommunalråden i Upplands-Bro

Christina Brofalk, Irène Seth, Yvonne Stein och
Jan Stefanson
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Björnentreprenad
tar över skötseln
Få har nog missat att det saknats
entreprenör för skötsel av grönytor och gator i kommunen under
sommaren. Men den 1 oktober tog
Björnentreprenad AB över och nu
ska samtliga moment i skötselpla
nen uppfyllas.
Sedan den 1 oktober har UpplandsBro kommun en ny leverantör för
skötsel av gator och grönytor, Björn
entreprenad AB. Under somma
ren har det saknats entreprenör på
grund av att upphandlingen över
klagades i våras.
Därför tvingades kommunen att
följa en strikt prioriterad lista för
skötseln under sommaren och det
är den egna driftspersonalen som

stått för den större delen av arbetet.
För att klara av skötseln visstidsan
ställdes två arbetslösa personer.
– Det fanns inte budget att an
ställa så många men vi har haft en
liten driftsgrupp. Ett annat problem
har varit att kommunen inte har alla
maskiner och verktyg som krävs för
skötseln och det har saknats anställ
da med rätt körkort, utbildning för
att få jobba vid väg och så vidare,
berättar Jonas Rundlöf, parkingen
jör på Upplands-Bro kommun.
– Utifrån de förutsättningar som
varit har det gått ganska bra under
sommaren ändå, konstaterar Jonas
Rundlöf.
Björnentreprenad AB påbörjar
sitt kontrakt den 1 oktober och de

Kommunal entreprenad
Det finns uppgifter som kommunen ska utföra men som företag utför på uppdrag
av kommunen. Det kallas för en kommunal entreprenad. Det innebär att ett före
tag, som inte ägs av kommunen, genom ett kontrakt med kommunen har hand
om något som annars skulle bedrivas i egen regi. Vem som får skriva kontrakt med
kommunen avgörs genom en upphandling. Lagen om offentlig upphandling (LOU)
reglerar hur det går till.

kommer att jobba utifrån skötsel
planen. En förändring av skötselpla
nen sedan förra avtalet gäller snöröj
ningen. Huvudvägar, bussgator samt
gång- och cykelvägar prioriteras nu
i första hand, därefter övriga vägar
som lokalgator och villagator.
– Vi ser att det här kommer att
leda till bättre snöröjning i vinter, sä
ger Michael Andersson, gatuingen
jör på Upplands-Bro kommun.
– Vi är tacksamma för att invå
narna haft överseende med sköt
seln under sommaren men nu ser
vi fram emot att uppfylla skötsel
planens alla mål. Vi är optimistiska!
fyller Jonas Rundlöf i.
Även Björnentreprenad AB ser
positivt på det nya samarbetet:
– Det är med stort intresse och
engagemang som vi nu startar upp
för skötsel av kommunens gatu- och
parkmark. Det känns extra glädjan
de eftersom vi sedan 2010 även har
vårt huvudkontor i Bro, kommente
rar Jenny Pettersson på Björnentre
prenad AB.

Sjätte bäst i Sverige – företagen
nöjda med kommunens service
De lokala företagen ger kommu
nen rekordhöga betyg för tillsyn
och myndighetsutövning inom
näringslivet. Kommunens resul
tat är det näst bästa inom Stock
holm Business Alliance (SBA) och
sjätte bästa i riket.
Företagen i Upplands-Bro ger
kommunen markant bättre be
tyg för tillsyn och myndighetsut
övning av företag. Resultatet är
ett av de bästa bland kommuner
na inom Stockholm Business Alli
ance (SBA). På en skala från 0 till
100 fick Upplands-Bro kommun
ett Nöjd Kund Index (NKI) på 76.
Genomsnittet bland kommunerna
i regionen är 67.

Mätningen består av fem kate
gorier beroende på i vilket ärende
företaget har varit i kontakt med
kommunen. Mest nöjda är före
tagen med brandtillsyn, NKI 85,
medan miljö- och hälsoskydd gav
ett NKI på 73. För serveringstill
stånd, markupplåtelser och bygg
lov finns inga enskilda NKI att re
dovisa på grund av få antal ären
den, vilket ökar risken att peka ut
ett enskilt företag. De vägs dock in
i det totala NKI-värdet.
Sedan 2007 har kommunerna
i Stockholmsregionen vartannat
år frågat företag med ärenden hos
respektive kommun hur pass nöj
da de är med servicen. Tidigare re
sultat för Upplands-Bro är NKI 66

(2007), 70 (2009) och 66 (2011).
– Jag är otroligt nöjd med ar
betet som våra duktiga handläg
gare utför och det är kul att de får
uppskattning från företagen, säger
näringslivschef Mathias Forsberg.
När byråkratin blir enklare kan fö
retagarna fokusera på att vara före
tagare och skapa tillväxt med fler
arbetstillfällen.

Vad är Nöjd Kund Index?
En betygskala från 0 till 100
Över 80 Mycket högt
70–80 Högt
62–69 Godkänt
50–61 Lågt
Under 50 Mycket lågt

Kommunen värnar småföretagen
Det är växande småföretag som
står för merparten av nya arbets
tillfällen i Stockholmsregionen
och just därför är de så viktiga för
Upplands-Bro kommun. Kommu
nen försöker identifiera de berö
ringspunkter som finns mellan
kommunen och småföretagen och
utveckla dem.
I Upplands-Bro verkar nästan 2 000
företag i olika branscher och stor
lekar. Majoriteten av dessa småfö
retag utgörs av ungefär 600 av fö
retagen med endast en eller ett par
anställda. Ytterligare ungefär 300
beräknas ha sin huvudsakliga för
sörjning från sitt företag medan res

terande företag är antingen deltids
verksamhet eller vilande företag.
Småföretagen är viktiga för Upplands-Bro då merparten av nya ar
betstillfällen i Stockholmsregionen
tillkommer i växande småföretag.
Kommunen värnar om sina småfö
retag, även om det inte finns någon
särskild service just för småföretag.
Kommunens arbete för småfö
retagen bygger på att identifiera de
beröringspunkter som finns mellan
kommunen och företagen och ut
veckla dem. Det handlar om mötes
platser i form av frukostar, luncher,
information genom nyhetsbrev och
sammankomster samt UpplandsBrodagen som sedan 2011 arrang

eras gemensamt med företagarför
eningarna. Kommunen försöker
också att ha riktade möten inom ex
empelvis upphandling för de min
dre företag som saknar resurser att
anlita experter inom sådana områ
den.
– Viktigast för kommunen är
att lyssna till företagen och till
sammans skapa ett företagsklimat
i toppklass, säger näringslivschef
Mathias Forsberg. Det är bara till
sammans som vi kan skapa de bästa
förutsättningar för de mindre före
tagen att växa och få resten av Sveri
ge att inse att Upplands-Bro är kan
ske det hetaste etableringsområdet i
norra Stockholmsregionen.
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Vid Fest i byn i Bro centrum
den 14 september diskuterades
visionsfrågorna livligt. Projektledarna
Marianne Rilde Björkman och Ulf
Thelander fanns hela dagen vid
kommunens tält.
Foto: Hans Lundin

Vad händer med
Visionsarbetet?
Upplands-Bro kommun är mitt
uppe i arbetet med att ta fram
en vision för kommunen.

Birgitta Björkman går varje dag ut med Gunnar Rundlöfs hund Pumba. Då tar hon med sin egen dvärgpudel Iris. Både Birgitta och Gunnar tycker att det är ett bra
arrangemang.
Foto: Hans Lundin

Ger guldkant på tillvaron

Genom kommunens volontärverk
samhet får många människor hjälp
med något extra. Det skapas nytta
och glädje för medmänniskorna,
tillvaron får en liten guldkant.
En volontär gör många goda ideella
insatser. Vanligast är att volontären
hjälper en äldre människa med nå
gonting. Det kan exempelvis handla
om att vara ledsagare, vara en stunds
sällskap eller kanske gå ut med hun
den.
Birgitta Björkman har gjort många
insatser som volontär de senaste
åren. Just nu går hon regelbundet
ut med en äldre mans hund.
– Varje dag tar jag en långprome
nad på eftermiddagen med Pumba,
som är en trevlig liten japansk tem
pelhund av rasen Japanese chin. Jag
tar samtidigt med min lilla dvärg
pudel, Iris, säger hon.
Det började med att Pumbas
ägare, Gunnar Rundlöf, satte upp
en lapp i en butik där han efterlys
te någon som kunde hjälpa honom
med att gå ut med hunden. Birgitta
såg den och hörde av sig.
Volontär i Upplands-Bro

Sedan ungefär fem år tillbaka be
höver inte den som vill ha hjälp av
en volontär annonsera med lappar
i någon butik. Volontärverksamhe
ten i Upplands-Bro är numera or
ganiserad av kommunen. Det inne
bär att volontärerna är försäkrade
när de är på uppdrag, har möjlighet
att träffa andra volontärer och får
ett intyg på sin insats efter ett halv
år. Genom volontärsamordnaren
samordnas volontärer och hjälpsö
kanden.
– Behovet är stort och vi behöver
bli fler volontärer. Jag jobbar där-

Maria Hörtin är kommunens
volontärsamordnare och efterlyser fler
som vill göra en insats som volontär.
Foto: Hans Lundin

för nu med att strukturera och ut
vidga verksamheten, berättar Ma
ria Hörtin, volontärsamordnare på
kommunen.
Hon poängterar att det är vik
tigt att en volontärinsats blir bra för
bägge parter, både för den som får
hjälp och för volontären själv.
– Jag träffar alltid den som vill
bli volontär för en stunds inledan
de samtal.
Det finns tre krav som ska upp
fyllas. Den sökande ska ha fyllt 18
år, vara verkligt intresserad och
dessutom införstådd med att det är
ett uppdrag som ska slutföras enligt
överenskommelse.
– Det handlar ju om ett frivilligt
åtagande. Det ska bli bra för alla.
Därför vill jag också stämma av
med dem som får hjälp av våra vo
lontärer att de tycker att det fung
erar som det är tänkt.
Guldkant på tillvaron

– Det är väldigt roligt och givan
de att vara volontär. Vi volontä
rer kan göra något lite extra, utö
ver det som exempelvis hemtjäns

Birgitta Björkman tar varje dag en långpromenad med Iris och Pumba.
Foto: Hans Lundin

ten står till tjänst med. Vi vill sätta
guldkant på tillvaron, säger Birgitta
Björkman.
Hon ger många exempel på vad
volontärarbetet ger henne.
– Man gör en insats för någon
annan människa och man får så
mycket tillbaka. Man blir uppskat
tad och får lära sig så mycket. Jag
träffar många äldre personer och
tänk vad mycket de har att berät
ta! Ibland känns det som om man
har känt varandra väldigt länge, sä
ger hon.
Birgitta Björkman menar att det
är väldigt bra att det finns en vo
lontärsamordnare i kommunen.
Då finns det en person som alla
kan vända sig till. Hon tycker också
att hon har en bra gemenskap med
andra volontärer genom volontär
verksamheten.
– Nu har vi träffar en gång i må
naden. Då kan vi prata om hur det
är att vara volontär och lära av var
andra. Det är bra.
Maria Hörtin vill också börja
med föreläsningar och kurser för

Volontär i Upplands-Bro
Ömsesidig nytta och glädje
Bli volontär och upptäck hur roligt det
kan vara att hjälpa och stötta med
människor.

Ytterligare information:
Maria Hörtin, volontärsamordnare
Tel: 08-581 696 56
www.upplands-bro.se/volontar

volontärerna, bland annat en kurs
i högläsning för dementa i samar
bete med biblioteket. Det är en hel
del på gång. Grytan kokar!
När det är dags för Birgitta att gå
ut på sin dagliga eftermiddagspro
menad känner Pumba och Iris att
något är på gång. De far runt och
leker med varandra som två små
barn. Det märks att de gillar var
andra. Det märks också att Birgitta
trivs i sin roll och Pumbas husse –
han ser nöjd ut.

Syftet är att, över partigränserna,
formulera en tydlig bild av den
önskade framtidsutvecklingen,
på 20 till 30 års sikt. Den ska vara
kraftsamlande genom att vara ett
stöd för alla i den kommunala or
ganisationen i de dagliga priori
teringar som görs. Dessutom ska
den bidra till att utveckla och stär
ka kommunens varumärke och
därmed kommunens attraktions
förmåga.
Marianne Rilde Björkman och
Ulf Thelander är projektledare.
Efter olika träffar i våras har de
genomfört tre interna seminarier
med förtroendevalda, tjänste
män och särskilt inbjudna. Dess
utom har två offentliga möten, så
kallade framtidsverkstäder, hål
lits då allmänheten bjöds in och
bidrog med sina idéer och tan
kar.
Hur har intresset varit?
– Det har varit mycket bra.
Hittills har mellan 500 och 600
personer varit engagerade på
olika sätt i visionsarbetet, berät
tar de.
Nu under hösten kommer för
eningar, företag, förskolor och
skolor att involveras. Till exem
pel kommer representanter för
skoleleverna att bjudas in till en
demokratidag den 24 oktober för
att prata om framtiden tillsam
mans med politikerna.
– Återkoppling är viktigt. Där
för planerar vi att använda kom
munens webbplats och de socia
la medierna för redovisning och
diskussion, berättar Marianne
Rilde Björkman och Ulf Thelan
der.
Under senhösten ska allt mate
rial sammanställas för att proces
sas vidare. En arbetsgrupp med
politiker och tjänstemän kom
mer att göra en första sortering
och bearbetning av de synpunk
ter, tankar och idéer som samlats
in. Underlaget ska ligga till grund
för kommunfullmäktiges beslut
om visionen under 2014.

Hans Lundin

Hans Lundin

redaktion@upplands-bro.se

redaktion@upplands-bro.se
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Förslag till ny
turiststrategi
En turiststrategi för UpplandsBro har arbetats fram. Strate
gin sätter fokus på fyra områden
som bör utvecklas. Det handlar
om att tillgängliggöra besöksmå
len både fysiskt och elektroniskt,
utveckla värdskapet samt skapa
och stärka nätverk inom näring
en, både lokalt och regionalt.
Samarbete ska upprättas

Målet för turismen i UpplandsBro är att kommunen ingår som
en av flera i det område som be
sökare väljer för att få uppleva
natur, kultur och spännande eve
nemang när de befinner sig i öst
ra Mälardalen.
– Det finns en plan för att nå
dit, förklarar Jenny Lindberg,
turiststrateg på Upplands-Bro
kommun. Vi ska upprätta ett
nära och starkt samarbete med
grannkommuner för att tillsam
mans kunna utveckla och erbju
da ett bredare utbud, stärka att
raktionskraften och samordna
marknadsföring.
Handlingsplanen för turist
strategin talar om ett turistråd,
strandutvecklingsprojektet, re
presentation vid turistmässor,
informationsmaterial, invente
ring av bra platser att ha turistin
formation på och att undersöka
och erbjuda möjligheter till kom
petensutveckling.
– Dessutom planeras turismseminarium vid två tillfällen i fe
bruari 2014 med föreläsning om
samverkan samt workshop till
sammans med Håbo kommun,
avslutar Jenny Lindberg.
Upplev Upplands-Bro

Du har väl inte missat att en upp
levelseportal lanserades i våras
på kommunens webbplats? Där
hittar du som besöker eller bor i
Upplands-Bro tips på spännande
platser att besöka . Du når den på
www.upplands-bro.se/upplev

Kvistaberg – en attraktiv
besöksanläggning för alla
Länets äldsta fungerande obser
vatorium beläget på ursprunglig
plats finns i Bro, bara 20 minuters
promenad från stationen. Uppsala
universitet äger Kvistabergs obser
vatorium men själva fastigheten
tillhör kommunen. Huset genom
går nu en omfattande renovering
och målet är ett kulturcentrum,
öppet för alla.
Kvistaberg byggdes i början av
1900-talet av konstnären och astro
nomen Nils Tamm som lät uppfö
ra två observatorier där. På 40-talet
donerades observatorierna till Upp
sala universitet, ett tredje observato
rium byggdes och länge bedrevs ast
ronomisk forskning på Kvistaberg.
2008 köpte Upplands-Bro kommun
fastigheten och sedan snart två år
tillbaka pågår renoveringen. Det är
inte enbart invändigt det renoveras.
I parken runt huset har skogen gle
sats ur, sly har röjts undan och nere
vid sjön planeras två grillplatser. I
parken finns en äppelträdgård med
nästan 20 olika sorters äpplen.
– Vi har inventerat äppelträdgården och nu är det dags att beskrära
träden, vilket kräver gedigen yrkes
kunskap, berättar Anna Sjunnesson,

Kvistaberg genomgår just nu en omfattande renovering.

kulturintendent på Upplands-Bro
kommun.
Det finns planer för den fram
tida verksamheten på Kvistaberg. I
Vision Kvistaberg nämns konstut
ställningar, hantverkskurser, ama
törastronomisk förening, trädgårds
aktiviteter, konserter i olika former

Foto: Anna Sjunnesson

och caféverksamhet, bland mycket
annat.
– Målet är att hitta någon som
kan driva verksamheten så som den
beskrivs i Vision Kvistaberg, huset
ska vara befolkat och alla slags människor ska kunna komma hit, förklarar Anna Sjunnesson.

En miljon har avsatts för att rusta upp huset och allra senast nästa
sommar hoppas Anna Sjunnesson
att det finns en verksamhet på Kvi
staberg.
Caroline Falkengren
redaktion@upplands-bro.se

Folkfest i Bro när det var Fest i byn
Bro centrum fylldes av tusen
tals människor när årets Fest i
byn arrangerades i september.
Den fullmatade dagen avsluta
des med ett framträdande av
Erik Segerstedt.
Hela dagen myllrade det av män
niskor i alla åldrar i Bro centrum.
Årets Fest i byn-arrangemang
bjöd bland annat på allsång,
underhållning, förenings- och
kommunpresentationer och oli
ka prova på-aktiviteter. Erik Se
gerstedt avslutade dagen med ett
soloframträdande på stora sce
nen.
Hans Lundin
redaktion@upplands-bro.se

Ovan: Erik Segerstedt uppträdde. Till vänster: Det gjorde
Kulturskolans elever också. Nedan: Ebon Virres varrité
besökte Fest i byn och visade sina trollerikonster bland
publiken.
Foto: Hans Lundin

Biblioteket finns
i Broskolan
Brohuset, där bibliotekets Brofi
lial håller till i vanliga fall, reno
veras. Först i augusti 2014 kan lo
kalerna tas i bruk igen. Tills dess
hittar du biblioteket i Broskolan,
i Bro centrum. Tel: 08-581 695 90
Öppettider:
Måndag 12-19
Tisdag 10-19
Onsdag 10-17
Torsdag 12-19
Fredag 12-17
Lördag och söndag 11-15

Karin Svalfors och Ulrika Gyllenberg berättade
om förslaget till program för översiktsplanering av
landsbygden i Upplands-Bro som just då var ute på
samråd.
Foto: Hans Lundin

Nr. 3/2013 • 5

Kultur- och fritids
vanor undersöks
För att kunna möta invånarnas
behov inom kultur- och fritids
sektorn genomför Upplands-Bro
kommun med jämna mellan
rum en kultur- och fritidsvane
undersökning. Syftet med un
dersökningen är att få kunskap
om kommuninvånarnas vanor
och intressen inom kultur- och
fritidssektorn. Undersökningen
används sedan som underlag för
planering och beslut på området.
Undersökningar har genomförts
2007 och 2010. Nästa undersök
ning planeras att genomföras un
der 2014.

Samarbete runt
Mälarens stränder

Röjning vid den gamla borgruinen på Stäketsholmen. Från vänster ses Sölve Högwall, Per Gustafsson och Lars G Holmblad.

Foto: Hans Lundin

Fornminnesvård för
nutid och framtid
24 fornlämningar har pekats ut
som särskilt viktiga i den skötsel
plan som ska lyfta fram UpplandsBros historiska arv för kommun
invånare och besökare. Lars G
Holmblad är projektanställd ar
keolog och leder arbetet.

För att göra Upplands-Bros många
spännande fornlämningar mer till
gängliga har kommunen tagit fram
en skötselplan för 24 olika platser.
Tanken är att tillgängligheten ska
öka och informationen förbättras.
Det ska helt enkelt bli lättare för
kommuninvånarna och andra be
sökare att ta del av det historiska
arvet.
De 24 platserna är allt från run
stenar, kultplatser, bronsåldersrö
sen och gravfält till Stäketsholmen,
där den gamla borgruinen ruvar på
många mörka minnen från medel
tiden.
Lars G Holmblad är arkeolog,
projektanställd för att leda arbetet.
Han har lång erfarenhet av forn
minnesvård. Redan 1979 började
han jobba med fornminnesinven

tering på Riksantikvarieämbetet.
Nu är det Upplands-Bros fornmin
nen som gäller.
Hösten 2012 satte arbetet igång
på allvar. Då började man röja på
de olika platserna. Det var nöd
vändigt eftersom många platser var
helt täckta med buskar och sly.
– Det första steget är ju att man
måste kunna se fornlämningen. Se
dan måste man också få bra infor
mation. Därför kommer bland an
nat skyltningen att ses över och i de
flesta fall göras om, berättar Lars.
Varför är det så viktigt att levande
göra detta?
– Vi har dem ju bara till låns.
De generationer som kommer ef
ter oss måste också kunna få del av
vår historia och inte minst dagens
kommuninvånare och besökare.
Med 24 utvalda platser och hela
2 195 registrerade fornlämningar
i Upplands-Bro är det naturligtvis
svårt att lyfta fram några favoriter
men vilka tycker Lars själv är spe
ciellt intressanta?
– En guldklimp är naturligt
vis Rösaring väster om Säbyholm

Lars G Holmblad vid Finnstastenen.

i Låssa. Det är en kultplats från
bronsåldern och vikingatiden med
starka religiösa spår. En annan fa
vorit är Grynnstastenen i HåboTibble. Det är den enda runstenen i
Upplands-Bro kommun med män
niskofigurer på. I övriga Sverige
finns det endast några till.
– Min största favorit är nog an
nars bronsåldersröset vid Österröra. Det är monumentalt!
– I Upplands-Bro finns ett verk
ligt intresse och ambition att lyfta

Foto: Hans Lundin

fram våra fornlämningar så att alla
kan ta del av dem, säger han.
– Jag brukar också säga att det är
en bra jordmån i den här kommu
nen! Det växer bra! Men det som
växer måste man hela tiden hålla
efter, i alla fall vad det gäller buskar
och sly på de platser där man inte
vill att det ska växa, avslutar han.
Hans Lundin

I höst startas ett samarbete upp
mellan Upplands-Bro och fem
andra kommuner runt Mälaren
för att utveckla turismen. Målet
är att etablera regelbunden båttra
fik och ett bättre nyttjande av den
östra delen av Mälaren. Projektet
ska löpa över ett år och har fått
medel från både Länsstyrelsen
och Landstinget i Stockholms län.
– Vi hoppas på någon form av
regelbunden båttrafik redan som
maren 2015, säger Jenny Lind
berg, turiststrateg i UpplandsBro. Det finns flera spännande
besöksmål i det här området men
passagerarbåttrafiken är tyvärr
minimal och här vill vi se vad som
kan göras.
De kommuner som ingår är
Ekerö, Sigtuna, Upplands-Väsby,
Järfälla, Håbo och Upplands-Bro.
– Inom detta område finns
både etablerade besöksmål som
Birka, Skokloster och Sigtuna
men också platser med potential
som Kvistaberg och Hovgården.
Initiativet till projektet kom
från Järfälla och Upplands-Bro
där Bo Larsson och Torbjörn Nei
man, båda kultur- och fritidsche
fer i Upplands-Bro respektive Jär
fälla, funderade på hur Mälaren
nyttjas.
– Vi konstaterade att vi tyckte
att det händer för lite kring vår del
av Mälaren, säger Bo Larsson. På
andra håll finns det en större ak
tivitet med båttrafik och strand
nära aktiviteter, till exempel i Väs
terås. Vi tror att det finns poten
tial för mer aktiviteter här också.
Projektet startar i höst och det
finns redan tankar på en fortsätt
ning med ett fördjupat samarbete
kring besöksnäringen mellan in
blandade kommuner.

redaktion@upplands-bro.se

Succé för medborgardialog om levande landsbygd
Den sista september avslutades
samrådet för förslag till program
för översiktsplanering av lands
bygden i Upplands-Bro. Kommu
nen höll tre samrådsmöten i work
shopform och de var mycket väl
besökta och uppskattade av delta
garna.
Både boende, markägare och verk
samma i kommunen deltog och de
lade med sig av sina idéer och syn

punkter.
– Det blev bättre än vi kunnat
önska oss, säger Elisabeth Mårell,
landskapsarkitekt på kommunen. Vi
har fått ett rikt material att arbeta vi
dare med. Alla som medverkade var
inte alltid överens, men det ligger i
sakens natur. Deltagarna arbetade
ändå tillsammans kring olika fråge
ställningar och samtalen var livliga
och konstruktiva.
Under hösten görs en samman

ställning av medborgardialogen och
yttranden från remissinstanser, som
till exempel Länsstyrelsen. Sedan
väger kommunen in helheten i det
fortsatta arbetet med att ta fram för
slag till en mer konkret och detalje
rad plan.

Ulrika Gyllenberg
redaktion@upplands-bro.se

Foto: Norma Morales Persson
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Stöd till
anhöriga
Ansök om må-bra-check

Vårdar du en person som är
långtidssjuk, har en funktions
nedsättning eller behöver om
vårdnad på grund av hög ålder?
Då kan du ansöka om kommu
nens ”må-bra-check”. Syftet är att
minska den fysiska och psykiska
belastningen för dig som anhö
rigvårdare och pengarnal, 995
kronor, är avsedda att användas
till rekreation av något slag.
På kommunens webbplats kan
du läsa mer om anhörigstöd, där
finns även blankett för ansökan.
Du kan också kontakta kommu
nen för att få en blankett hem
skickad. Sista ansökningsdag är
15 november.
Övrigt stöd till anhöriga

Om du vårdar, stöder eller hjäl
per en person med fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning,
utvecklingsstörning eller annan
intellektuell funktionsnedsätt
ning, långvarig psykisk sjukdom,
långvarig/kronisk fysisk sjuk
dom eller med missbruksproble
matik kan du genom kommu
nens anhörigkonsulent få stöd.
Du kan bland annat få hjälp
med personliga samtal, vägled
ning eller delta i en anhörigcirkel
där du träffar människor i lik
nande situation.
www.upplands-bro.se/
anhorigstod
Mikael Nylander,
anhörigkonsulent
tel: 08-581 696 54

Specialistutbildade
undersköterskor
Margit Wallgren och Sandra Hall
qvist är två undersköterskor inom
hemtjänsten som går utbildning
en ”Specialistutbildad underskö
terska – med inriktning äldre
vård”. Den ger många aha-upple
velser och för brukarna innebär
satsningen att kvaliteten kommer
att öka.
I augusti 2012 startade den tvååriga
yrkeshögskoleutbildningen ”Speci
alistutbildad undersköterska – med
inriktning äldrevård”. UpplandsBro kommun tog initiativet och ut
bildningen är i dag ett resultat av ett
samarbete mellan ett antal kommu
ner i Stockholms län.
Utbildningen är på halvfart, 50
procent, och praktiskt inriktad.
Den bygger på att eleverna jobbar
samtidigt som de pluggar. Kursen
ger kunskaper för att exempelvis
kunna arbeta som specialist, utbil
da andra och att bli arbetsledare el
ler samordnare.
Under 2012 började 34 personer
kursen. En ny startade hösttermi
nen 2013 och tanken är att ytterli
gare en kurs ska börja i augusti näs
ta år.
Margit Wallgren och Sandra
Hallqvist jobbar i hemtjänsten i
Upplands-Bro.
– Jag hade redan arbetat som
samordnare i några år när jag bör
jade kursen. Som samordnare är

Äldreomsorgen förbättras
efter undersökning
Tillgänglighet, klagomålshante
ring, bemötande och delaktighet
är förbättringsområden som pe
kas ut i en undersökning av äld
reomsorgen. Men i stort sett är
brukarna inom hemtjänsten och
på äldreboendena nöjda med sin
omvårdnad.
I våras genomförde socialkonto
ret en undersökning där samtli
ga brukare inom hemtjänsten och
på äldreboenden tillfrågades om
vad de tycker om äldreomsorgen i
kommunen. Undersökningen var
en uppföljning av Socialstyrelsens
Öppna jämförelser från förra året.
Kommunens undersökning vi
sade att brukarna inom hemtjäns
ten i Upplands-Bro i stort sett är
nöjda med sin hemtjänst. Även de
som bor på kommunens äldrebo
enden är i stort sett nöjda med sin
omvårdnad. Undersökningen vi
sar dock att det finns flera förbätt
ringsområden inom äldreomsor
gen, såsom tillgänglighet, klago

målshantering, bemötande och
delaktighet.
– Det är viktigt att fortsätta ar
beta med att personalen ska ta
hänsyn till den enskildes åsikter
och önskemål om hur hjälpen ska
utföras och på vilka tider. Brukar
na berättar i undersökningen att
de upplever att personalen inte all
tid har tid för att kunna utföra sitt
arbete hos dem och att personalen
behöver bli bättre på att meddela i
förväg om tillfälliga förändringar,
berättar Christina B. Embretsen,
kvalitetsutvecklare på UpplandsBro kommun.
Kommunen arbetar systema
tiskt för att förbättra kvaliteten
inom äldreomsorgen. I september
fick enheterna en åtgärdslista uti
från resultateten av undersökning
arna och kvalitetsuppföljningar av
verksamheten. Varje enhet kom
mer nu att jobba på sina olika
förbättringsområden. www.upp
lands-bro.se/
kvalitetsuppfoljning

Norrgården byggs ut
Det som tidigare inrymde verksamheten Solgården renoveras nu
och är en utbyggnation av Norrgårdens äldreboende. 20 nya plat-

ser för brukare med stort omvård
nadsbehov beräknas att vara klart
i juni 2014.

Sandra Hallqvist och Margit Wallgren säger bägge att den specialistutbildning som de nu går ger många aha-upplevelser och
möjlighet att ge brukarna mer professionell hjälp.
Foto: Hans Lundin

man som en spindel i nätet i arbe
tet att organisera uppdragen så bra
som möjligt för både brukarna och
personalen. Jag ville gå utbildning
en och min chef uppmuntrade mig.
Det känns bra, säger Margit Wallgren.
Sandra Hallqvist, som sedan
några månader tillbaka också arbe
tar som samordnare, ville ta ett yt
terligare steg i karriären.
– Jag sökte för att jag ville kun
na bli samordnare och arbetsledare
och kunna kombinera det praktis
ka arbetet i hemtjänsten med mer
administrativa uppgifter, berättar
hon.

Kicki Rudolfsson är utbildnings
ledare på vuxenutbildningen och
ansvarig för utbildningen. Hon sä
ger att det är viktigt att hela tiden
utvärdera och lyssna på vilka öns
kemål som kommer upp.
– Det är många som efterfrågar
mer administrativa och juridiska
kunskaper. Det kan handla om sche
maläggning, datakunskaper och för
djupad kunskap om olika lagar och
regler, säger hon.
I förlängningen handlar det hela
tiden om att erbjuda så bra verk
samhet som möjligt för brukarna
på särskilda boenden och i hem
tjänsten. Därför ingår flera avsnitt

om etik och bemötandefrågor.
– Vi diskuterar jättemycket och
här ser man hur viktigt det är att
träffa kollegor från andra kommu
ner. Det kan bli jättebra diskussio
ner med många aha-upplevelser,
säger Kicki Rudolfsson.
Margit Wallgren och Sandra
Hallqvist fyller i:
– Vi vill kunna ge brukarna mer
professionell hjälp. Vi lär oss var
”nycklarna till låsen” finns. Vi sätter
brukaren i fokus. Vi blir mer pro
fessionella och taggade!
Hans Lundin
redaktion@upplands-bro.se

Välbesökt Alzheimerdag
I slutet av september uppmärk
sammades den Internationella
Alzheimerdagen med föreläsning
ar, minimässa och konstutställ
ning.
När Internationella Alzheimerda
gen uppmärksammades i UpplandsBro höll Barry Karlsson, specialist i
neuropsykologi, en föreläsning om
demens och utvecklingsstörning.
Han började med historien om dåti
dens sinnesslöanstalter och fortsatte
fram till normalitetsprincipen som
gäller idag och de utmaningar det
innebär för äldrevården inom kort.
– Kraven ökar på adekvat bemö
tande av de som blir gamla och som
förr togs om hand av institutions
vården. Man måste vara förberedda
i kommunerna!
Kaffepausen kombinerades med
vernissage där konst som skapats i
konstgrupper för demenssjuka vi
sades upp. Tre tavlor auktionerades
ut och Bertil Borg, Årets UpplandsBroare 2013, höll koll på buden och
klubbade försäljningarna. Totalt in
bringade de tre tavlorna 900 kronor
som kommer att användas till nytt
material för konstgrupperna.
Christina Jonsson, Gun Othberg
och Ingrid Wellbrant var nöjda med
dagen.
– Det var en jättebra dag och det

Christina Jonsson, Gun Othberg och Ingrid Wellbrant var med under hela
förmiddagen.
Foto: Caroline Falkengren

var bra saker som togs upp idag.
Kanske att de kunde pushat för att
de som börjar uppleva besvär ska
söka hjälp i tid eftersom det tar ett
tag innen läkarna hittar vad som är
fel, säger Christina Jonsson.
– Allting idag var bra, det är första gången jag är med på en sådan
här dag men jag ska absolut gå igen
om det ordnas nästa år. Det är viktigt att hålla sig ajour och få löpande
input, säger Gun Othberg.
Även Ingrid Wellbrant var nöjd

med upplägget:
– Det är jättebra att kommunen
ordnar det här, jag har försökt vifta
med öronen för att lyssna ordentligt,
skrattar hon.
Mirjam Brocknäs, äldrepedagog
på Socialkontoret som anordnat da
gen, var nöjd med uppslutningen.
– Här är anhöriga, politiker, personal och människor som själva har
demens. Det är en bra blandning
och det visar att det finns ett behov
av det här.
Caroline Falkengren
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Öppettider
Upplands-Bro kommun

Furuhällsplan 1, Kungsängen
Mån-ons kl 7.30-17, tor kl 7.30
19, fre kl 7.30-15. Dag före röd
dag kl 7.30-12.
Postadress: 196 81 Kungsängen
Växel: 08-581 690 00.
Fax: 08-581 692 40.
E-post: kommun@upplands-bro.se
Bro bibliotek/Broskolan

Tel: 08-581 695 90
Mån kl 12-19, tis kl 10-19 , ons
kl 10-17, tor kl 12-19, fre kl 12
17, lör kl 11-15, sön kl 11-15.
Oliver tillsammans med sin svenska familj. Från vänster: Edgar, Yvonne, Oliver, Per och Camilla.

Foto: Hans Lundin

Minnesrikt år i Bro
Unga förebilder
Oliver Loffhagen, en australiensisk
tonåring, är utbytesstudent och
bor ett år hos familjen Stein i Bro.
Sedan januari i år bor Oliver Loff
hagen från Sydney i Australien hos
familjen Stein i Bro. Det är ett stort
steg att som tonåring bo ett år i ett
annat land.
– När man reser ut som utbytes
student så måste man verkligen vil
ja göra det. Man måste vara nyfiken,
säger Oliver.
Oliver var 18 år när han kom till
Sverige och Upplands-Bro men är

19 när han reser hem till Austra
lien igen. Under den här tiden har
han upplevt mycket. Han har fått
vänner för livet och lärt känna det
svenska samhället. Han är också på
väg att lära sig ett nytt språk. Han
går på svenskundervisning och han
får också mycket hjälp av sina klass
kompisar i Upplands-Brogymnasiet
och av familjen han bor hos. Det är
inte alltid lätt, kompisarna vill gärna
prata engelska!
– Jag blir nog bättre och bättre på
svenska, berättar Oliver - dock på
klingande engelska.
Idrott är det som Oliver är mest
intresserad av. Han spelar gärna fot
boll och innebandy. Henrik, en av

hans klasskompisar, tar med honom
på AIK:s hemmamatcher.
– Så nu har jag blivit ett riktigt
AIK-fan, säger Oliver och skrattar.
Om några månader är året i Sve
rige slut och Oliver reser tillbaka till
Australien. Han säger att han kom
mer att sakna Sverige och Bro.
– Sverige var ju mitt förstaval, jag
ville ha förändring och det blev det.
I förhållande till Sydney och Austra
liens ostkust så är det väldigt lant
ligt och lugnt här i Upplands-Bro.
Samtidigt är det nära till Stockholm.
Många i Stockholm säger att Upplands-Bro ligger långt bort men det
är inte mer än 30 minuter med pen
deltåget. Här har man tillgång både

till den lantliga miljön och till stor
staden. Jag är väldigt glad att vara
här, säger Oliver.
En favoritplats är området vid
Bro Hof.
– I somras seglade jag från Kungs
ängen upp mot Kvistbergsviken nära
Bro Hof. Det var en upplevelse.
Ett år som utbytesstudent i ett an
nat land ger minnen för livet sam
tidigt som han lärt sig mycket om
samhället och utvecklas som per
son.
– Det har verkligen varit ett år
med många intryck. Jag har blivit
självständigare och lärt mig att lita
mer på mig själv. Självförtroendet
har förstärks.
– Man får många vänner för livet.
Det gäller inte minst familjen som
man bor hos. Jag är väldigt glad och
tacksam, säger Oliver.
Hans Lundin

Följ kommunfullmäktiges möten

Besök budget- och
skuldrådgivningen

Välkommen att ta del av kommun
fullmäktiges sammanträden, an
tingen genom att närvara vid mötet
eller följa det via webb-tv.

Med start den 10 oktober kan
boende i Upplands-Bro besöka
budget- och skuldrådgivning
en i Jakobsberg för kortare väg
ledning i budget- och skuldfrå
gor. Besökstiden är torsdagar
klockan 16.45-18, ojämna veck
or. Budget- & skuldrådgivningen
Nordväst finns i Kundtjänsts lo
kal, Riddarplatsen 5 (Posthuset)
i Jakobsberg.

Under 2013 sammanträder kom
munfullmäktige den 20 och eventu
ellt 21 november samt den 18 decem
ber. Handlingar och protokoll finns
att ta del av i kommunhusets kund

center, Furuhällsplan 1, på kom
munens bibliotek samt på kommu
nens webbplats: www.upplands-bro.
se/protokoll-handlingar.
Kl 19.00 inleds allmänhetens fråge
stund. Frågor ska lämnas in skriftligt
till kommunledningskontoret eller
skickas via e-post:
kommun@upplands-bro.se
senast klockan 12.00 två arbetsdagar

före sammanträdet. Saknas frågor
fortsätter mötet enligt dagordningen.
Fullmäktigesammanträdena direkt
sänds på webb-TV. Du kan se gamla
webb-TV-sändningar när du vill på
kommunens webbplats.
Varmt välkommen!
Önskar Anders Åkerlind
Kommunfullmäktiges ordförande

Fullmäktigesammanträdena direktsänds på webb-TV

Du kan även se en repris på kommunens webbplats: www.upplands-bro.se/play

Få hjälp på finska på
biblioteket

Stora planer för Högbytorp
Vid Högbytorp, där Ragn-Sells i
dag driver en återvinningsanlägg
ning, planerar E.ON att uppföra
en anläggning för kraftvärme och
biogasutvinning. Under hösten
visar kommunen upp planen för
samråd.
En kraftvärmeanläggning utvinner
el och fjärrvärme genom att elda
olika bränslen. I första hand är den
planerade anläggningen tänkt att
drivas med förbränning av sopor.
Genom att bygga en ny anläggning
för fjärrvärme kan fjärrvärmenä
ten i Håbo, Upplands-Bro och Jär
fälla kopplas ihop. Då kan i sin tur
många av de panncentraler som
idag har mindre lämpliga lägen, så
som den i Bro centrum, stängas.
– Satsningen på fjärrvärme ger

också ett miljövänligt alternativ till
uppvärmning när nya bostäder och
verksamheter ska byggas, förkla
rar Henric Carlson, planarkitekt på
Upplands-Bro kommun.
Biogasanläggningen kommer att
utvinna fordonsgas genom rötning
av biologiskt avfall, till exempel mat
rester.
– Både biogas- och kraftvärmeanläggningen är viktiga delar i om
ställningen mot ett samhälle som
använder mindre fossila bränslen,
säger Henric Carlson.
Matavfallsinsamling håller dess
utom på att införas i Upplands-Bro
och med den planerade anlägg
ningen skulle transport av matavfall
kunna minska.
Anläggningen kommer att bli ett
nytt landmärke längs E 18. Ett ge-

På biblioteken i Bro och Kungs
ängen kan du hitta finskspråkiga
barn- och vuxenböcker, tidskrif
ter, musik och några CD-böcker.
Pirjo Rinne hjälper dig gärna
på finska. Om det du önskar inte
finns i kommunens bibliotek kan
personalen hjälpa till med even
tuellt fjärrlån.

Suomenkielistä apua
kirjastossa
Illustration: Sweco

staltningsprogram för anläggning
en har tagits fram i nära sammar
bete mellan E.ON, deras arkitekter
SWECO och Upplands-Bro kom
mun. Kommunen visar upp planen
för samråd under hösten.
www.upplands-bro.se/hogbytorp

Bron ja Kungsänge
nin kirjastoissa on su
omenkielisiä lasten ja aikuisten
kirjoja, aikakauslehtiä ja musiikkia
sekä muutamia CD-kirjoja. Pirjo
Rinne auttaa mielellään kävijöitä
suomen kielellä. Jos etsimiäsi julka
isuja ei ole kunnan kirjastoissa, voit
halutessasi pyytää henkilöstöltä
apua niiden etälainauksessa.

Kungsängens bibliotek/
Tibble torg

Tel: 08-581 696 00
Mån kl 12-19, tis kl 10-17, ons kl
10-19, tor kl 12-17, fre kl 12-17,
lör kl 11-15, sön stängt.
Simhallen

Upplevelsedelen och bad & lek
i lilla bassängen: Mån stängt, tis
kl 14-20.00, ons kl 14-19.30, tor
kl 14-20.30, fre kl 14-19.30, lör/
sön kl 10-16. Lilla bassängen är
avstängd kl 14-19.30 ons pga
undervisning.
Bad & lek i stora bassängen:
Mån stängt, tis kl 14-20, ons kl
14-19, tor kl 14-20.30, fre kl 14
19, lör/sön kl 10-16.
Motionssim vuxna över 18 år:
Mån kl 15-20, tis kl 6.30-09, ons
kl 19-20.30, tor kl 6.30-09, fre kl
19-20.30.
Motionssim alla åldrar: Tis kl
14-20, ons kl 14-19, tor kl 14
20.30, fre kl 14-19, lör/sön kl
10-16. Sista insl till bad är 30
min före stängning.
Höstlov v 44: 2 banor för mo
tionssim alla åldrar. Bad och lek:
Mån 09-16, tis kl 09-20, ons kl
09-19, tor kl 09-20.30, fre kl 09
19, lör/sön kl 10-16.
Motionssim vuxna över 18 år:
Mån kl 16-20, tis kl 6.30-09, ons
kl 19-20.30, tor kl 6.30-09, fre
kl 19-20.30. Tel: 08-581 690 99.
www.upplands-bro.se/simhall

Kretsloppscentralerna

Brunna kretsloppscentral
Öppet: Tis, tor kl 13-20, fre kl
12-16, lör, sön kl 10-14.
Stängt lördag 2 november
Skällsta kretsloppscentral
Öppettider: Mån, ons kl 13-20,
fre kl 12-16, lör kl 10-14.
Stängt lördag 2 november
Ungdomsmottagningen

Barnmorska tel 08-581 695 54
Telefontid: mån kl 08-09, tis &
ons kl 16-17, tor kl 08-09.
Kurator tel 08-581 695 57
Telefontid: mån kl 09-10
Öppna förskolorna

Öppna förskolorna finns för dig
som är hemma med ditt barn upp
till 5 år.
Bro Öppna förskola
Härnevi skolväg 10
tel: 08-581 690 95
Kungsängens öppna förskola
Bergvägen 28 tel 08-581 690 18

Höstlov i Upplands-Bro
ÖPPna verKsamheten
Du som går i år 3-6 i Råby-, Härnevi-,
Finnsta- Tjusta- och Broskolan är
välkommen till Öppna verksamhetens
aktiviteter i Broskolan (Rasten/Fritids
gården) och Bro Simhall i Brohuset.
Ons 30 okt och tors 31 okt kl 10-14.30
Info tel 08-581 695 65, 508-81 694 06
Pärlverkstad
Bro Fritidsgård/Broskolan
ons och tors kl 10-14. Skapa med pärlor
i alla de former och färger.
Pingis och biljard
Bro Fritidsgård/Broskolan
ons och tors kl 10-14.
Bada
Bro Simhall ons kl 12-14. Anmäl dig på
Bro Fritidsgård, ta med badkläder och
handduk
Film
Bro Fritidsgård/Broskolan
ons och tors kl 12.
Fotboll
Bro Sporthall tors kl 12-14.
Kom ombytt med inneskor.

Bro Fritidsgård
Kom och se film, spela FIFA 14, baka,
snacka, spela pingis eller bara var.
Mån 28 okt kl 15-21
Tis 29 okt kl 15-21
Ons 30 okt kl 15-21
Tors 31 okt kl 15-21
Fre 1 okt kl 15-24
Lör 2 okt Stängt

KonstsKolan
Ledare/konstnär: Helena N Åkerlund.
Plats: Villa Skoga, Kungsängen
Anmälan på 073-588 65 66 eller info@
hkreation.se
Ingen kostnad

Sök kultur- och
miljöstipendium
Kommunen vill stimulera ska
pande och kreativitet på hem
maplan och delar därför ut sti
pendium på 20 000 kr för kul
tur- och miljöverksamhet i Upplands-Bro. Sista ansökningsdag
är 25 oktober.
Välkommen att söka själv eller fö
reslå stipendiat, senast 25 oktober.
Vem kan söka?

Ur Reglerna för utdelning av Upplands-Bro kommuns stipendier:
Stipendium kan utdelas till en el
ler flera personer eller samman
slutningar inom kommunen. Sti
pendiet är avsett att stödja eller
stimulera verksamhet/er inom ett
eller flera av följande områden: lit
teratur, musik, konst, teater, film,
fotografi, koreografi, konsthant
verk eller folkbildning, miljö- och
naturvårdande verksamhet eller
verksamhet i syfte att mobilisera
medmänsklighet och initiativför
måga för engagemang i freds- och
samhällsfrågor.
Ansök och läs mer på
www.upplands-bro.se/stipendium

Mån 28 okt kl 13-15. Manga & Skiss
verkstad
Tis 29 okt kl 13-15. Färg & Fantasiverk
stad. Vi provar på diverse måleritekni
ker på ett fantasifullt sätt!
Ons 30 okt kl 13-15. Måla på glasverk
stad med Halloweentema. Ta med eget
glas och porslin
Tors 31 okt kl 13-15. Måla på Textil
verkstad. Ta med egna saker att trycka
på.
Fre 1 nov kl 13-15. Skapa med papperverkstad. Vi lär oss göra fina paketin
slagningar & roliga kort, origami.

hÖstlov På BiBlioteKen
Vad kan du om spöken, vampy
rer och zombies?
Tipspromenad hela veckan för barn
från 6 år. Kungsängens och Bro bib
liotek.
Spökhistorier
ons kl 15-16 i Bro bibliotek. Kom och
lyssna… om du törs?
Halloweenpyssel
Drop-in tors kl 15-17 i Kungsängens
bibliotek. Skapa läskiga dekorationer,
kort och masker. Det blir ruggigt roligt!
Öppettider v. 44:
Kungsängens bibliotek:
Mån 12-19, tis 10-17, ons 10-19, tors
12-17, fre 12-17, lör och sön stängt.
Bro bibliotek:
Mån 12-19, tis 10-19, ons 10-17, tors
12-19, fre 12-17, lör och sön stängt.

ugglejaKt
Unga Örnar arrangerar ugglejakt där
deltagarna i små grupper letar reflex
ugglor i skogen och löser en bokstavs
rebus. Prisutdelning – alla barn vinner
något. Korvgrillning, saft och fika vid
målet. Ta med en bra ficklampa och en
blyertspenna. Lämplig ålder för delta
gande är 5-12 år. Vuxna är välkomna

att vara med. 10 kr för medlemmar i
Unga Örnar och 15 kr för övriga. Saft
och grillkorv ingår, kycklingkorv finns.
Vuxna betalar 15 kr för korv och fika.
I Bro:
Tis 29 oktober kl 18.30 i skogen vid
Råby, samling på Råbyskolans bollplan
I Kungsängen:
Ons 30 oktober kl 18.30 i Lillsjöskogen,
samling vid Lillsjöbadets parkering

inneBandysKola
Med Bro IK i Härneviskolans gymnas
tiksal. Mån-tors 28-31 okt
Pojkar och flickor 07 och 08 kl 09.30-11
Pojkar och flickor 05 och 06 kl 11-12.30
Pojkar och flickor 03 och 04 kl 12.30-14
Kostnad 300 kr, då ingår träningskit
innehållande tröja shorts och strumpor.
Betalning till: BG 669-2131 märk med
IBS+namn, ålder och storlek (IBS Per
Holm 08 140)
Först till kvarn, vi begränsar oss till 30
delt. per grupp. Betalning = Anmälan
Vi hämtar och lämnar på fritids i Bro
om det önskas. Du behöver inneskor,
vattenflaska och klubba, vi har låne
klubbor som man låna eller köpa till
mycket förmånligt pris, från 150 kr.
Betalas på plats. Kontaktperson: Lasse
073-960 22 84 eller lasse@qdoc.se

rocKsKola
Sensus Rockskola i Soldathemmet.
Tis 29 oktober kl 13-16. Soldathemmet,
I1, Kungsängen. Upplands Bro
Testa på att spela rockmusik i den ut
rustade replokalen. Drop-in-rockskola
för alla. Ledarledd verksamhet under
hela eftermiddagen, gratis!
Sensus Studieförbund, Uppsala.

hÖstlovsBio
U.M.T.S visar film på Ekhammarsce
nen, Skolvägen 20 i Kungsängen Alla
filmer 20 kr/biljett Umtskultur.se

cirKussKola
Mån-ons 28-30 okt i Bro sporthall i Brohuset. Cirkusskola där du får prova på
akrobatik, gå på lina, jonglering, trapets och mycket annat. För 6-13 år. Anmäl
vilken grupp du vill gå i. Grupp 1: kl 9-11. Grupp 2: 12-14. Kostnad:100 kr för
alla 3 dagarna. Vi bjuder på frukt och dricka. Anmälan senast ons 23 okt till ann
christine.jansson@upplands-bro.se eller telnr: 08-581 694 60, kl.9-13. Vid annan
tid ring kommunens kundcenter: 08-581 690 00
Onsdag 30 oktober
Kl 10 Fuchsia – Den lilla häxan (sv.tal)
Kl 13 Epic – Skogens hemliga rike (sv.
tal, 7 år)
Kl 15 Eskil & Trinidad (7 år)
Kl 19 Fun Size (11år)
Torsdag 31 oktober
Kl 10 Zambezia (sv.tal,7 år)
Kl 13 Croodarna (sv.tal,7 år)

Kl 15 Sune i Grekland – All inclusive
(Btl.)
Kl 19 Frankenweenie (11 år)
Fredag 1 november
Kl 19 The Haunted Mansion - Spökhu
set (11 år)
Kl 21 Hansel & Gretel - Witch Hunters
(15 år)

Det händer i Upplands-Bro
Barn

Kultur

Dockteater Pricken
Dockteater i bibliotekets Brofilial lör
dag 16 nov. kl. 14.00. Berättelsen om
den prickiga kaninen ställer frågan: Får
man se ut hur som helst? Om vänskap
och attityder för barn från 3-5 år med
vuxna. Biljetter börjar säljas måndag
4 november på biblioteken. 20 kr för
stora och små. Obs! Begränsat antal
platser så först till kvarn är det som
gäller.

Konst- och hantverksutställning
Sön 10 nov kl 12-16 visar Bro- och
Lossabor visar sina färdigheter på
Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8 i
Bro. Obs! Ej servering. Arr: Bro-Lossa
Hembygdsförening

Sagostund
Varje fredag kl. 15 i Kungsängens och
Bro bibliotek. Samarrangör ABF Norra
Storstockholm. Fika till självkostnads
pris. Ingen föranmälan.
Novelltävling
Tycker du om att skriva? Då har du
möjlighet att vinna presentkort och
böcker! Ta chansen att vara med i folkoch gymnasiebibliotekens novelltävling.
Årets tema: ”Allt jag säger är sant”, alla
mellan 9–19 år är välkomna att delta.
Inlämning senast 15/11. För info och
tävlingsregler: kom in på Kungsäng
ens eller Bro bibliotek eller maila lisa.
muhr@upplands-bro.se. Läs mer på
www.upplands-bro.se/bibliotek

träning och hälsa
Spela Tennis
Kungsängens TK. Tennislekis 07-09,
Ons och fre kl 17
Tennisskola & abonnemang
info.ktk@telia.com 08-58173390
www.kungsangenstk.se

Övrigt
Röda korset
Bro Härads Rödakorskrets har försälj
ningsöppet med kaffeservering i vår
lokal lördagar kl 10-14. OBS Lördag
23 november JULMARKNAD i Hem
bygdsgården, Kungsängen kl 11-14. Vi
tar även tacksamt emot gåvor till vår
försäljning, dock inte kläder pga ut
rymmesbrist. Platsen är Blomstervägen
5B, BRO. Välkomna!

Demenscafé
En öppen verksamhet som vänder sig
till alla som är berörda av demens.
Demenscaféet leds av kommunens äld
repedagog i samarbete med Solrosens
dagverksamhet, Upplands-Bros an
hörigkonsulent, volontärssamordnare
och syn-och hörselinstruktör. Ingen
anmälan behövs.
Demenscafé i Bro: tis kl 10-12 på Sol
rosens dagverksamhet, Norrgårdsvägen
13 i Bro. Demenscafé i Kungsängen:
första torsdagen i månaden kl.10-12 på
Kontakten, Torget 6 i Kungsängen.

Pensionär
Boule
Onsdagar kl 10-12 på Boulebanan
under järnvägsbron vid Prästhagsvä
gen. Såväl nybörjare som vana spelare
är välkomna. Kulor finns att låna. Inga
förkunskaper behövs. Vi håller på tills
det blir för kallt. Info: Hans Bergström
08-581 736 60. Arr: PRO Kungsängen
Bågskytte
Varannan tors kl 14-16 på bågskytte
banan vid Aspviksbacken. Utrustning
finns att låna. Kostnad 30kr/gång.
Ingen anmälan. Upplysningar Leif
Håkansson. Arr: PRO Kungsängen

Studiebesök
16 okt studiebesök på brandstationen
och SL-depån i Bro. Samling utanför
dagcentralen i Kungsängen kl 09.30 för
samåkning. Arr: Kungsängens PRO.
Fornsigtuna
Arkeologiska utgrävningarna 1984-88
gav oss ny historia. Intressanta obesva
rade frågor diskuteras i Kungsängens
bibliotek ons 16 okt kl 19. Börje Sandén
deltog i utgrävningarna och visar bilder
från dem. Arr: Biblioteket och UKF
Historia Stäket och Kungsängen
Börje Sandén berättar om Stäket och
Kungsängen och kåserar kring ett antal
bilder. Dagcentralen i Kungsängen lör 9
nov kl 13. Alla intresserade UpplandsBro-bor välkomna att delta.
Arr: Hörselskadades förening och UKF
PRO-bio
23 okt kl 15-16.30. Premiär för PRObio i Ekhammarskolans aula. Klassi
kern Mamma Mia visas.
Arr: PRO i Kungsängen.

