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Kundval i Upplands-Bro
Den 1 februari införde Upplands-Bro kommun valfrihet för brukarna att välja leverantör inom hemtjänsten samt avlösar- och ledsagarservicen genom
Lagen om valfrihetssystem (LOV). Brukarna väljer
leverantör och det är kvaliteten, inte priset, som ska
vara avgörande för vem som anlitas.

– Vi har hittills antagit två företag som kommer
att erbjuda brukarna sina tjänster. Den kommunala
hemtjänsten finns kvar för dem som inte vill byta
och det är det kommunala alternativet man får om
man inte vill eller kan välja, berättar Marianne Igg
mark, kvalitetsutvecklare på kommunen.
sid 3

Sök årets
sommarjobb!
Går du i nian eller första
och andra året på gym
nasiet? Är du folkbok 
förd i Upplands-Bro kan
du söka sommarjobb via
kommunen. Senast den
5 mars ska ansökan vara
inne.
sid 3

Foto: Caroline Falkengren

Dags för skolval
Mellan den 28 januari och
15 februari kan du, som
ska önska skola till ditt
barn som ska börja för
skoleklass eller årskurs 6,
göra din anmälan på nä
tet.
sid 2

Lärplattor testas i
Upplands-Bros förskolor

sid 5

Sportlovskul till tusen
på hemmaplan

Ta chansen - träffa dina
fullmäktigepolitiker

Vet du inte vad du ska göra på lovet? Den 25 februari
till 3 mars är det sportlov och vi har listat veckans ak
tiviteter. Det finns något att göra, varje dag, och många
av aktiviteterna är gratis. Om du vill få sms med en
påminnelse om det som händer under dagen kan du
sid 8
beställa det på webben.

För att få reda på vilka frågor människor i UpplandsBro kommun vill att de ska driva måste de folkvalda
politikerna i kommunfullmäktige prata med dem. För
att underlätta för människor att träffa sina politiker ord
nas dialogcaféer ett par gånger per år där de kan samtala
under avslappnade former. Välkommen du med! sid 6

Simon Jonasson
Foto: Caroline Falkengren

Musiktalang
fick stipendium
I december fick Simon
Jonasson kommunens
Charlie Norrmanstipen
dium. Han drömmer om
en framtid där han kan
leva på musiken.
– Jag vill att 50 000 har
lyssnat på mina låtar
inom ett år och att någon
vill göra något av det, sä
ger han.
sid 6
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Släck ljuset den 23 mars för klimatets skull

Utveckling pågår �

A

rbetslösheten i kommunen är lägre än ge
nomsnittet i riket vilket vi är glada för. Men
trots det vill vi kraftsamla och därför job
bar vi mycket hårt för att komma tillrätta med den
arbetslöshet som finns här. För varje enskild män
niska är det en oerhört tuff tillvaro att vara arbets
lös. Vår arbetsmarknadsenhet anpassas till rådande
verklighet för att göra deltagarna mer förberedda
att ta steget åter ut i arbetslivet. Just nu genomförs
ett utvecklingsarbete för att kunna avgöra vad som
är rätt och bäst sätt för deltagarna att stå bättre rus
tade för vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Det är
ett stort och viktigt arbete för våra arbetssökande.
Ett annat otroligt viktigt arbete är det som vår
kvinnojour Anna gör. Jouren är ett ovärderligt
komplement och stöd för kvinnor som på olika sätt
behöver trygghet. Därför kommer det stöd kvinno
jouren får att vara mer långsiktigt. Samverkanspro
jektet med nordvästkommuner, om stöd för vålds
utövare i nära relationer, kommer att utvecklas.
Dessutom tillförs kvinnojouren Anna ytterligare
medel för att kunna anställa en samordnare. Men
kvinnojouren behöver inte bara mer personal. Den
lägenhet de har till sitt förfogande för kvinnor och
barn som behöver hjälp att komma ifrån en våld
sam partner räcker inte till verksamheten och de
tvingas hänvisa hjälpsökande till andra kommu
ners kvinnojourer. Därför har Upplands-Brohus
fått uppdraget att ställa ytterligare en lägenhet till
jourens förfogande. Arbetet jouren utför är otro
ligt värdefullt och på det här sättet vill vi se till att
de kan fortsätta med det.

F

ör dem som arbetat hela sitt liv ska ålder
domen självklart vara värdig och präglas av
god omvårdnad. Det är oerhört viktigt att
höja kvaliteten inom äldrevården och hemtjäns
ten. Därför är det mycket glädjande att LOV, lagen
om valfrihetssystem, äntligen genomförs fullt ut i
kommunen. Under hösten har de privata aktörer
som är intresserade av att leverera omsorgstjänster
kunnat anmäla sitt intresse och de första leveran
törerna börjar nu godkännas. De alternativa utfö
rarna är små lokala företag och vi är oerhört glada
att våra äldre nu får möjligheten att själva välja vem
som ska leverera de omsorgstjänster de beviljats.
Även på äldre dagar ska man få bestämma själv,
vilket givetvis innebär att även kunna välja att ha
kvar det kommunala alternativet.
Vi vill göra Upplands-Bro till en ännu bättre
kommun att leva i. Berätta gärna för oss hur du
tycker vi ska göra det!
Kommunalråden
i Upplands-Bro

För sjätte året i rad visar männis
kor världen över sitt engagemang
för klimatfrågan genom att släcka
ljuset under en timmes tid i mars.
Även i år deltar Upplands-Bro
kommun i Earth Hour. Gör det du
också.
Lördagen den 23 mars klockan
20.30 släcker miljontals människor
ljuset som en världsomspännan
de signal om att ta
klimatfrågan på allVi uppmanar var. Kommunen del
även i år i Earth
så många som tar
Hour för att visa sitt
möjligt att delta i engagemang för kli
matfrågan.
Earth Hour.”
– Klimat och miljö
är en prioriterad fråJenny Ångman
ga för Upplands-Bro
Miljöstrateg
kommun, vi jobbar
med energieffektivi
sering och givetvis uppmanar vi så
många som möjligt att delta i Earth
Hour, säger Jenny Ångman, miljöstrateg på kommunen.

”

Nordens Venedig

Mellan den 12 mars och 1 april
kommer en klimatutställning, Nordens Venedig – varmare och blötare, att finnas på plats i kommunhuset på Furuhällsplan 1 i Kungsängen. Utställningen stod i sin helhet
på Kulturhuset i Stockholm under
vintern 2012.
– Det är en pedagogisk, lättill-

gänglig och estetiskt tilltalande utställning och den är ett bra sätt att
lyfta klimatfrågan, säger Jenny Ång
man.
Veckan innan Earth Hour planerar kommunen att dela ut ljus till
elever i kommunens grundskolor.
– Vi vill informera om Earth
Hour och stimulera fler att delta,
säger hon.
Under Earth Hour 2013 räknar
WWF med att halva Sveriges befolkning kommer att släcka ljuset.
Släck du också, för klimatets skull.

Läs mer på
www.upplands-bro.se/earthhour

Earth Hour
Vad? Earth Hour är en manifestation
för att skicka en signal till politiska
makthavare om att ta klimatföränd
ringarna på allvar och skapa engage
mang i frågan, inte enbart en energisparkampanj.
När? Lördagen den 23 mars klockan
20.30-21.30. 2013 förväntas drygt två
miljarder människor världen över att
delta.
Källa: WWF

Välj skola för läsåret
2013-2014 direkt på nätet
I Upplands-Bro kommun sker två
skolval. Ett när barnet fyller sex år
och ska börja förskoleklass och ett
när barnet ska börja årskurs 6.
Mellan den 28 januari och 15 februari kan du som förälder gå in och
välja grundskola åt ditt barn. Läs
mer om skolval på
www.upplands-bro.se/valavskola

Du behöver e-legitimation

I Upplands-Bro används ett
webbaserat skolvalssystem
där båda vårdnadshavarna
måste ha e-legitimation för
att kunna följa skolvalspro
cessen.
Gå till www.e-legitimation.
se för att läsa mer om hur du
skaffar det.

Det är dags att välja skola för de barn som ska
börja förskoleklass och årskurs 6. Barnaba
Joseef och Patric Charmer går i årskurs 6 på
Broskolan.
FoTo: CarolINE FalKENgrEN

Trafikplats planeras vid Kockbacka
Christina Brofalk, Irène Seth, Yvonne Stein och
Jan Stefanson
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Upplands-Bro kommun växer och
det ställer krav på transportsyste
met. För att förbättra trafiksitua
tionen planeras en ny trafikplats
i Bro.
Trafikverket jobbar just nu med att
ta fram en arbetsplan för den trafik
plats som planeras vid Kockbacka, i
anslutning till E18. Först när planen
är fastställd och den tid som finns
att överklaga den är över kan bygget
komma igång. Byggstarten beräknar
Trafikverket i dagsläget till 2014 och
om allt går som planerat kan trafik
platsen stå klar 2016.
Läs mer om projektet på Tra 
fikverkets webb,
www.trafikverket.se/kockbacka

För att göra det enklare för trafikanter i Bro att nå E18 planerar Trafikverket för en ny
trafikplats vid Kockbacka med anslutning till E18.
FoTo: CarolINE FalKENgrEN
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Ny valfrihet genom LOV �
Den 1 februari införde UpplandsBro kommun valfrihet för bru
karna att välja leverantör inom
hemtjänsten samt avlösar- och
ledsagarservicen genom Lagen om
valfrihetssystem (LOV). Brukarna
väljer leverantör och det är kva
liteten, inte priset, som ska vara
avgörande. Ingrid Bergkvist är
pensionär och bor vid Tibble torg.
Hon berättar hur hon tycker att det
borde fungera.

Upplands-Bro kommun införde den
1 februari 2013 ett valfrihetssystem
enligt Lagen om valfrihetssystem
(LOV). Marianne Iggmark är kva
litetsutvecklare på kommunen och
hon berättar att det finns ett antal
krav och kriterier som företagen ska
uppfylla för att bli godkända som le
verantörer.
– Vi kräver bland annat att de har
minst tre års erfarenhet av att driva
hemtjänst och att kvaliteten är hög.
Vi har hittills antagit två företag som
kommer att erbjuda brukarna sina
tjänster. Den kommunala hemtjäns
ten finns kvar för dem som inte vill
byta och är ett ickevalsalternativ om
man inte vill eller kan välja, berät
tar hon.
– Ersättningen blir lika för alla
som utför tjänsterna. Det är kvali
teten som ska avgöra. Det är bru
karna som ska ha möjlighet att välja.
Det nya valfrihetssystemet har
precis införts i Upplands-Bro. Infor
mation har gått ut till alla berörda
kommuninvånare och utförlig in
formation finns bland annat hos bi
ståndshandläggarna på kommunen.
Ingrid Bergkvist är ursprungligen
från Dalarna men har bott i Stock
holmstrakten en stor del av sitt liv.
Sedan 16 år bor hon i en ljus och fin

”Vild & Vacker” är en pjäs om
tjejer, relationer och konflik
ter. Att passa in, vara vacker och
smart, följa normer och bete
enden.
Vad innebär det att vara ut
satt för grupptryck eller uthängd
och trakasserad på nätet? Vän
skap stark som kärlek. Vänskap
som svider när den blir förrådd
och sviken.
Det här blir en välbesökt och
aktuell förställning med många
besökare inte minst från skolor.
Premiär på ”Vild & Vacker”
är lördag 9 mars, Gamla Folkets
hus, Kallhälls villastad. Mer in
formation på www.teodok.com.
– Vi år se hur det blir, jag kanske är för gammal för att ändra på något, säger Ingrid Bergkvist, som har hemtjänst sedan tre år
Foto: hans lunDIn
tillbaka.

lägenhet vid Tibble torg.
– Jag trivs jättebra här och jag kan
nog inte ha det bättre, säger hon
med ett leende och fortsätter:
– Jag har barn och barnbarn som
jag har mycket kontakt med. Annars
läser jag mycket och jag lyssnar på
musik. Jag löser inte korsord – det
har jag aldrig gjort, säger hon.
Musikintresset har alltid funnits
men hon har inte spelat så myck
et själv.
Vad tycker du är speciellt viktigt
med hemtjänsten?
– Jag skulle önska att det inte var
så många olika personer som kom
mer och ofta har de så bråttom.
Några lär man känna bra och dem
kan man växla några ord med men
andra gör bara det de ska och skyn
dar sedan vidare. Om det i större ut
sträckning var samma personer som
kom så skulle det kännas lugnare.
Det är också viktigt att de som kom
mer har bra kontakt med sitt kontor
och att de vet vad som ska hända,
säger hon.
Hon skulle också önska att de be
stämda tiderna hölls.
– Det kanske kan vara svårt att
styra men jag tycker att det är viktigt

”

Det är bra att
man kan välja
och den friheten
måste man ha.”
Ingrid Bergkvist

att tiderna hålls så bra som möjligt.
Om hemtjänstpersonalen ska kom
ma en viss tid så är jag klar själv till
utsatt tid men om de blir försenade
och kanske kommer en halvtimme
eller trekvart senare, så får jag sitta
och vänta.
Hur Ingrid Bergkvist kommer att

välja framöver får hon se.
– Det är bra att man kan välja och
den friheten måste man ha. Men vi
får se hur det blir, jag kanske är för
gammal att ändra på något, säger
hon med en liten glimt i ögat och
fortsätter:
– Det kan ju också vara svårt att
välja och att ändra på något. Det
handlar ju så mycket om person
kemi och om man skulle välja en
annan leverantör så vet man ju inte
vilka människor som kommer då.
Men vi får se!
www.upplands-bro.se/kundval
Hans Lundin
redaktion@upplands-bro.se

Lagen om valfrihetssystem
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagen om valfrihetssystem (LOV) infördes i Sverige den 1 januari 2009.
Det är frivilligt för kommunerna att införa valfrihetssystemet för hälsovårdsoch socialtjänster.
Kommunen sätter upp krav och kriterier som ska uppfyllas för att ett företag
ska bli godkänt som leverantör.
Ersättningen blir lika för alla.
Leverantörerna ska i första hand konkurrera med kvalitet.
Leverantörerna ska ha möjlighet att erbjuda tilläggstjänster.
Det är brukarna som ska välja leverantör.
Upplands-Bro kommun införde valfrihetssystemet den 1 februari 2013 inom
områdena hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice.

Dags att söka sommarjobb �
Du som går i nionde klass, första
eller andra året på gymnasiet kan
söka sommarjobb i kommunen. Sis
ta ansökningsdag är tisdag 5 mars.
Sommarjobben vänder sig till ung
domar som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun och vid ansök

Sedan årsskiftet har Hantverks
huset och Arbetsfokus i Bro in
lett ett samarbete med Förening
en för Teater & Dokumentation
i Järfälla (teodok). Detta ger våra
deltagare möjlighet till ytterliga
re arbetsträning och för många
en uppskattad sysselsättning.
Deltagarna är engagerade med
bland annat rekvisita, syarbeten,
tryckmaterial och skyltar samt
inbjudna till generalrepetitio
nen av föreställningen ”Vild &
Vacker”.
Aktuell pjäs

Ingrid Bergkvist har bott i Kungs
ängen i 16 år men har varit pensio
när i 23 år. Hon har haft kommunal
hemtjänst i snart tre år.
– Jag har hjälp med städning var
tredje vecka och handling på mån
dagar. Sedan har jag hjälp tre gånger
per dag: till frukost, lunch och mid
dag, berättar hon.
Ingrid, liksom alla andra som
har hemtjänstbeslut enligt social
tjänstlagen eller avlösar- eller led
sagartjänster enligt lagen om stöd
och service (LSS), har nu möjlighet
att välja bland fler utförare. Förut
om kommunen själv kommer in
ledningsvis två företag att erbjuda
sina tjänster.
Valfrihetssystemet infört

Nytt teatersamarbete �

ningstillfället går i nionde klass och
första eller andra året på gymnasiet.
Arbetslivserfarenhet

Syftet med sommarjobben är att un
der tre veckor ge ungdomar erfaren
het av arbetslivet. Sommaren 2013
finns tre perioder att välja mellan.

Period 1 omfattar veckorna 25-27,
period 2 veckorna 28-30 och period
3 veckorna 31-33.
Arbetsplatserna fördelas mellan
kommunal och privat verksamhet.
Arbetsområdena kommer främst
att erbjudas inom barn- och äld
reomsorg, park- och utearbete, la

ger samt butik och restaurang. Du
söker sommarjobb på kommunens
webbplats
www.upplands-bro.se/sommarjobb
Har du frågor är du välkommen
att kontakta kommunens kundcenter
på telefon 08-581 690 00 eller skicka
e-post till feriejobb@upplands-bro.se.

10mila åter till
kommunen
Den 3-5 maj kommer den klassis
ka orienteringstävlingen 10MILA
att arrangeras i Upplands-Bro
kommun. En hel arena byggs upp
i Gällöfsta med sportförsäljning,
mat, storbilds-TV, livesändningar
med mera.
Orienterare från hela Europa
springer tuffa banor ute på Livgar
dets övningsområde. UpplandsBro kommun är en av sponsorer
na till tävlingen. Mer information
finns på www.10mila.se.

Tule
toimitsijaksi
Tule vapaaehtoiseksi 10MILA
suunnitustapahtumaan! Toukokuun
3.-5. päivinä järjestetään Gällföstan
alueella yksi Ruotsin suurimmista
suunnistustapahtumista –
10MILA-viesti. Kisoihin
odotetaan 15 000 kävijää joista
tuhansia suunnistajia ja yleisöä
myös Suomesta. Kisa-alueelle
kaivataan nyt suomenkielisiä
vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin!
Oletko kiinnostunut? Ilmoittaudu
info2013@10MILA.se,
www.10mila.se

Suomenkielistä
apua kirjastossa
Bron ja Kungsängenin kirjasto
issa on suomenkielisiä lasten ja
aikuisten kirjoja, aikakauslehtiä
ja musiikkia sekä muutamia CD
kirjoja. Pirjo Rinne auttaa mielel
lään kävijöitä suomen kielellä. Jos
etsimiäsi julkaisuja ei ole kunnan
kirjastoissa, voit halutessasi pyy
tää henkilöstöltä apua niiden etä
lainauksessa.
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Ständig beredskap för snö �
När det faller mycket snö på kort
tid, som det exempelvis gjorde i de
cember, gäller det att så snabbt som
möjligt ploga de viktigaste vägar
na. Därför prioriterar UpplandsBro kommun och dess entreprenör
Green Landscaping alltid de vägar
där bussar och utryckningsfordon
måste kunna komma fram.
Upplands-Bro kommun ansvar för
snöröjningen i Bro, Brunna och
Kungsängen men det finns också
några vägsamfälligheter som snörö
jer sina egna vägar. Det finns också
vägar i kommunen sin Trafikverket
ansvarar för.
Helena Hjellström är produk
tionschef hos kommunens entre
prenör, Green Landscaping. Hon
berättar att det är noga reglerat vad
som ska prioriteras och hur hela
vinterväghållningen ska skötas.
– I första hand prioriteras huvud
gatorna där kollektivtrafiken och
utryckningsfordonen måste kunna
komma fram. Därefter följer de pri
mära gång- och cykelvägarna och
slutligen övriga gator i kommunen,
säger hon.
Michael Andersson är gatuingen
jör och Upplands-Bro kommuns

beställare gentemot entreprenören.
– De har jour dygnet runt mel
lan den 15 oktober och den 30 april.
När det har fallit en viss mängd snö
rycker personalen ut, oavsett dag
och tid på dygnet. Snöar det kraftigt
på julaftonskvällen så ger sig perso
nalen ut, berättar han.
– Vår personal ställer verkligen
upp till hundra procent när det gäl
ler, säger Helena Hjellström.
När det har fallit cirka fem centi
meter torr snö eller ungefär tre centi
meter blötsnö rycker snöröjarna ut
på de områden som tillhör prioritet
ett. Där ska snön vara undanröjd
inom tre timmar. Därefter fortsät
ter de enligt prioriteringsordningen.
För områden med lägre prioritet
gäller andra snömängder. Skillna
den är emellertid inte så stor. Däre
mot räknar kommunen med något
längre tid för att röja exempelvis
gång- och cykelvägar eftersom de
större vägarna prioriteras.
”Vädernördar”

I teorin kan det låta bra att röjarna
först ser hur mycket snö som fal
ler och sedan åker ut för att ta bort
den. Ofta snöar det emellertid väl
digt länge, kanske fyra, fem timmar
i sträck eller mer.

Minska matsvinnet
- bidra till bättre miljö �
Den svenska livsmedelshante
ringen har stor betydelse för på
vår totala miljöpåverkan. Ta till
vara på maten och bidra till en
bättre miljö.
Enligt Naturvårdsverket står livs
medelshanteringen exempelvis
för cirka 50 procent av den totala
övergödningen och 20-25 pro
cent av den totala klimatpåverkan.
Livsmedelsproduktionen ger ock
så upphov till spridning av gifter,
bland annat bekämpningsmedel.
Livsmedelssektorn är också en av
de mest vattenkrävande sektorerna.
Matavfall uppstår i hela kedjan;
vid tillverkning, hos grossister, le
verantörer, butiker, restauranger
och storkök samt hushållen. Be
roende på produkt varierar svin
net mellan 10 och 50 procent i
hela kedjan. Produktionen av den
mängd mat som slängs varje år
motsvarar cirka 3 procent av de

totala utsläppen av växthusgaser i
Sverige. Hushållen står för mer än
hälften av matavfallet.
115 kilo per person och år

Enligt en undersökning från 2011
så slänger Upplands-Bro kommuns
invånare cirka 115 kilo matavfall
per person och år. Matsvinn kall
las den mat och de livsmedel som
slängs i onödan. Detta matsvinn
är ungefär en tredjedel av allt
matavfall som hushållen slänger.
Matsvinn kan vara överinköp av
livsmedel, livsmedel som har blivit
gammalt och alla delar av råvaror
eller rester som inte tas tillvara
och att förpackningar inte töms
ordenligt. Allt detta matsvinn är
onödigt. Det betyder inte att det
inte ska uppstå något matavfall
alls i hushållen. Matavfall som inte
betraktas som svinn är exempel
vis kaffesump, skal från frukt och
grönsaker.

Så minskar du matavfallet
EU kommissionen har tagit fram tips som hjälper dig att minska ditt matavfall,
spara pengar och skydda miljön.
1.
Gör en inköpslista. Planera vad familjen ska äta en vecka i förväg. Kontrollera
vad som finns i kylskåpet och skafferiet innan du gör din lista.
2.
Kontrollera bäst före-dag. Välj varor som har långt bäst före-datum om du inte
tänker använda dem direkt. Livsmedel håller ofta längre än bäst före-dagen.
3.
Tänk på din plånbok, dyrast är den mat man slänger.
4.
Se till att kylskåpet fungerar. Livsmedel ska försvaras mellan 1 och 5 grader för
att hållas fräscha så länge som möjligt.
5.
Förvara livsmedel enligt instruktioner på förpackningen.
6.
Äldst längst fram. Flytta fram det som redan finns i skafferiet och kylskåpet när
du kommer hem från affären och ställ de nya inköpen längst bak.
7.
Lägg inte upp för stora portioner
8.
Använd resterna
9.
Frys in portionsförpackad mat och ta fram när du är trött för att ställa dig i
köket för att laga mat.
Källa: EU-kommissionen

Tomas Gustafson är arbetsledare på Green Landscaping och följer alltid väderleksrapporterna för att kunna planera arbetet på
bästa sätt.
FoTo: HaNs LuNdiN

– När vi har plogat bort snön så
har det snart fallit lika mycket igen.
Då är det bara att börja om, säger
Helena. Då är det viktigt att vår
personal får arbeta i fred och inte
uppehålls av personer, såväl gång
trafikanter som bilister, som i all väl
mening vill ställa frågor eller också
vill påverka var vi ska röja.
– Jag måste säga att det fungerar
bra här i Upplands-Bro och att invå
narna har förståelse för vårt arbete,
säger Tomas Gustafson, som är ar

betsledare och själv jobbar med snö
röjningen.
– Vi är alltid på alerten. I det här
jobbet blir man lätt en riktig väder
nörd. Man tittar hela tiden på vä
derleksrapporterna, speciellt när det
är något snöoväder på väg in över
landet.

– Vi har också kontinuerlig kon
takt med exempelvis SL. När pen
deltågen är inställda ser vi till att
deras ersättningsbussar kan komma
fram, berättar Michael.
Mer information om snöröjning
en finns på kommunens webbplats
www.upplands-bro.se.

Ständig kontakt

Under vintern har Michael och He
lena daglig kontakt för att diskutera
och planera tillsammans.

Hans Lundin
redaktion@upplands-bro.se

Matematiken i fokus i proje
Upplands-Bro fokuserar nu på två
satsningar som syftar till att för
bättra matematikresultaten och
att utveckla matematikundervis
ningen i skolan. De två projekten,
Pisa 15 och Matematiklyftet, en
gagerar personer i såväl ledning
en som ute i skolorna.
Upplands-Bro kommun gör nu en
extra satsning på matematik i sko
lorna. Tillsammans med ett drygt
80-tal andra kommuner deltar
kommunen via branschorganisa
tionen Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) i ett projekt som
handlar om att förbättra kunska
perna i matematik. Dessutom siktar
kommunen på att delta i Skolver
kets projekt Matematiklyftet, som
handlar om att utveckla undervis
ningsmetoderna.
Pisa 15 för bättre resultat

Pisa 15-projektet, som ursprungli
gen är ett OECD-initiativ, syftar till
att undersöka i vilken utsträckning
de olika ländernas utbildningssys
tem bidrar till att rusta eleverna för
framtiden. Projektet är tvåårigt och
2015 ska man mäta elevernas kun

skaper nästa gång.
– Jämförelser är viktiga men det
är viktigt att vi siktar på att bli bättre
själva, inte att vi nödvändigtvis ska
bli bättre än andra, säger Anders
Wedin, som är skolchef i UpplandsBro kommun.
Han menar att det som är spe
ciellt intressant är att man tar ett
helhetsgrepp i den här matematik
satsningen.
– Här handlar det om ett syste
matiskt arbete med matematik
utveckling i ett styrnings- och led
ningsperspektiv. Nu ingår personer
som representerar fyra grupper:
politikerna, förvaltningen, rekto
rerna samt lärarna. Vi jobbar med
alla nivåerna samtidigt och det är
spännande, säger han.
Stort intresse från skolorna

Matematiklyftet drivs av Skolverket
och handlar om att utveckla under
visningsmetoderna. Projektet pågår
i fyra år och startar i augusti i år.
Matematiklärarna kommer att er
bjudas fortbildning och kommuner
na ska också utse matematikhand
ledare. Även rektorerna ska utbildas.
I början av februari skickade utbild-

Läraren Christine Jonsson arbetar tillsammans med nå

ningskontoret in ansökningarna till
Skolverket.
– Jag hoppas att vi får med alla
undervisande lärare från förskolan
till vuxenutbildningen i detta pro
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Lärplattor testas i förskolan �
Med hjälp av forskare från Stockholms universitet vill UpplandsBro kommun ta reda på vilken effekt användandet av lärplattor i
det pedagogiska arbetet i försko
lan har på barns utveckling och
lärande. Språkutveckling och ma
tematik är fokusområden i projektet.
I dagarna har ett spännande forskningsprojekt inletts mellan Upplands-Bro kommun, Vaxholms stad
och två forskare på Stockholms universitet.
Det är ett projekt där forskarna
under cirka ett års tid ska följa arbetet på de kommunala förskolorna
för att se på vilket sätt arbetet med
lärplattor stimulerar barns utveckling och lärande i språkutveckling
och matematik.
– I våra styrdokument står det att
vi bland annat ska bedriva utbildningen på vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet. Vi ville då
hitta ett lämpligt forskningsprojekt
och vi såg tidigt att vi ville inrikta
oss på lärplattorna, säger Anders
Wedin, som är skolchef i UpplandsBro kommun.
En bättre förskola

En lärplatta, eller surfplatta som den
oftast har benämnts tidigare, är en
mobil pekdator där man kan ladda
ned olika program. Man brukar säga
att man laddar ned olika applikationer, så kallade appar.
– Vi vill med det här projektet se
om vi kan nå en högre måluppfyllelse, helt enkelt en ännu bättre förskola, säger Anders. Vi har valt att
koppla ihop lärplattan med språkutveckling och matematik som är

två högaktuella fokusområden i vår
verksamhet i dag.
Det har bildats en styrgrupp med
de bägge kommunernas skolchefer
samt var sin representant för de
kommunala förskolorna.
Maria Morgensterns är biträdan
de rektor på Tjustaskolan och Håbo
Tibble förskola. Hon är Upplands
Bro kommuns förskolerepresentant
i styrgruppen och hon berättar att
hennes förskola sedan förra året har
ett nära samarbete med Norrboda
förskola i Kungsängen.
– Redan förra året köpte vi in ett
antal lärplattor. Våra ansvariga pe
dagoger diskuterar med varandra
vilka appar som vi ska använda och
hur barnen ska kunna använda dem
på bästa sätt. Tanken är att barnen
ska stimuleras till vidare lek och utveckling, säger hon.
– Förutom att barnen utvecklar
sitt lärande arbetar de väldigt bra
tillsammans. De lär sig att samar
beta och att ta hänsyn till varandra
och fördela arbetet rättvist.

Årets fototävling
Delta i fototävlingen och skildra
vad glädje innebär för dig. De 13
vinnande bidragen blir en del
av kommunens Miljöalmanacka
2014.
Startdatum: 1 februari 2013
Slutdatum: 13 september 2013
Vinnarna presenteras i samband
med att almanackan distribueras.
Villkor och regler

•
•
•
•
•

Stärka barnens självförtroende

Hur kan då arbetet gå till? När det
till exempel gäller språkutveckling
en kan man ladda ned en pekboksapp. Man får då tillgång till bilder
på exempelvis olika djur. Appen
kan ljuda de olika bokstäverna.
Om barnen ser en bild på en anka
så pekar de på olika bokstäver och
formulerar på det sättet ordet. Om
bokstäverna hamnar rätt så blir ankan glad.
– Barnen får då en direkt återkoppling och stärks i sitt självförtroende. Det är verkligen roligt att se
barnens lyckas i en sådan situation,
berättar Maria.

Lärplattorna engagerar barnen och är ett populärt verktyg i det pedagogiska arbetet.
Här är det barn på Håbo-Tibble förskola som arbetar med lärplattan.

ekt för skolan

ågra elever i årskurs ett på Lillsjöskolan.

jekt, säger Anders Wedin.
Pernilla Malmström är rektor på
Lillsjöskolan, en F-5-skola. Hon och
personalen är mycket intresserade
av att hitta nya sätt att utveckla ma-

Skicka bidrag

FoTo: Hans Lundin

Upplands-Bro kommun och Vaxholms stad vill alltså med hjälp av
forskare från Stockholms universitet se om användandet av lärplattor
i det pedagogiska arbetet på förskolorna är positivt för bland annat
barnens lärande.
– Det ska bli intressant att se resultatet av forskarnas arbete. Det är
spännande för man vet inte vad de
kommer att komma fram till, säger
Anders Wedin. De ska arbeta själv-

Bildmotiven måste vara
skildrade i en utemiljö i
Upplands-Bro.
Bilderna ska förmedla
glädje, närhet, öppenhet
och engagemang.
Bilderna ska vara i färg och
i liggande format.
Digitala bilder ska ha en
hög upplösning.
Varje tävlingsdeltagare får
lämna in högst 12 bidrag.

Via nätet eller mobilen: ladda
upp dina bilder på
www.upplands-bro.se/
fototavling.

ständigt utan vår påverkan.
Inom kort kommer de 18 kommunala förskolorna i Upplands-Bro
få del av de 125 lärplattor som köpts
in. Det kommer att bli ungefär en
lärplatta på tio barn.
– Det är jättekul och det finns
nog bara möjligheter, tror Anders
Wedin.

Bildrättigheter

Kommunen äger rätt att publice
ra utvalda bilder, i kommunens
Miljöalmanacka 2014, i Upplands-Bro kommuns trycksaker
och på kommunens webbplats,
utan krav på vidare ersättning.

Hans Lundin

Frågor

redaktion@upplands-bro.se

Ring kundcenter 08-581 691 00

Foto: Savannah Roberts

FoTo: Hans
HaNs Lundin
LuNdiN

tematikundervisningen. I dag arbetar de på skolan med ämnet på
olika sätt; de pratar, spelar och leker
matematik.
– Vi har tidigare varit med i olika

projekt som har varit väldigt verk
samhetsnära och handlat om den
praktiska undervisningen. Ma
tematiklyftet blir ett projekt som
kommer att handla om att utveckla
vårt arbetssätt och om att höja kom
petensen, säger Pernilla.
Hon menar att Pisa 15 är lite mer
abstrakt men väldigt intressant efter
som det är så många nivåer i den
kommunala organisationen som är
involverade.
– Det är oerhört intressant att po
litikerna är med så att vi får deras
syn på utvecklingsarbetet samtidigt
som de får insyn i vårt arbete, säger
Pernilla Malmström.
Hon har stora förväntningar på
det aktuella utvecklingsarbetet.
– För mig är det viktigt att vi
sätter fokus på matematiken som
ämne, poängterar hon.
– Det är roligt att intresset för
skolutveckling är så stort, inte minst
här i Upplands-Bro kommun. Det
är också roligt att se att så många
människor på alla nivåer samverkar
för att utveckla våra skolor, menar
Anders Wedin.
Hans Lundin
redaktion@upplands-bro.se

Delta
Skräpplockardagarna 2013
Mellan den 11 maj och 19 maj pågår
årets Skräpplockardagar, en nationell manifestation mot nedskräpning.
Skolor, förskolor, föreningar med
flera över hela landet deltar och i
Upplands-Bro finns även möjlighet
att få tilldelat ett städområde och få
ersättning för det.

Anmälan till både Upplands-Bro
kommun och Håll Sverige Rent.
www.upplands-bro.se/
skrapplockardagarna
www.hsr.se/skrapplockardagarna

www.upplands-bro.se/skrapplockardagarna
08-581 690 00
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Följ fullmäktiges
sammanträdande
Välkommen att ta del av kommun
fullmäktiges sammanträden,
antingen genom att närvara vid
mötet eller följa det via webbtv.
Under 2013 sammanträder kom
munfullmäktige den 20 mars, 6 maj,
12 juni, 11 september, 9 oktober,
20 november och 18 december.
Handlingar och protokoll finns att
ta del av i kommunhusets reception,
Furuhällsplan 1, på kommunens
bibliotek samt på kommunens webb:
www.upplandsbro.se/protokoll
handlingar.
Allmänhetens frågestund

Kl 19.00 inleds allmänhetens
frågestund. Frågor ska lämnas
in skriftligt till kommunled
ningskontoret eller skickas via
epost:
kommun@upplandsbro.se
senast klockan 12.00 två arbets
dagar före sammanträdandet.
Saknas
frågor
fortsätter mötet
enligt dagord
ningen.
Fullmäktige
sammanträde
na direktsänds på
webbTV. Du kan även se en re
pris på kommunens webbplats.

www.upplandsbro.se/play

Ta chansen – delta
i ett dialogcafé
Hur vill du att din kommun ska
utvecklas? För att politikerna ska
kunna veta vilka frågor du tycker
är viktigt att de jobbar för krävs
att du berättar det för dem. För
att göra det enklare finns varje år
ett par dialogcaféer. Dialogcafé
erna är öppna för vem som helst
som vill prata med politikerna.
De pågår en halvtimme i anslut
ning till kommunfullmäktiges
sammanträdande och represen
tanter från samtliga partier finns
närvarande för att kunna svara på
frågor eller prata om det som du
vill prata med dem om. Ta chan
sen, framför dina synpunkter till
politikerna i fullmäktige vid ett
dialogcafé.
När?

6 maj klockan 18.0018.30
11 september klockan 18.0018.30
9 oktober klockan 18.0018.30
Var?

Kommunhuset, Furuhällsplan 1 i
Kungsängen
Kommunen bjuder på fika.
Välkomna!

Charlie Norrmanstipendiat
tänker leva på musiken
Unga förebilder �
Simon Jonasson var en av Upplands-Bro kommuns stipendiater
2012 och vid prisutdelningen spe
lade han för kommunfullmäktige
och dess åhörare. Men i framtiden
vill han spela för större publiker
än så.
Simon Jonasson är 17 år och bor
med sin familj i Kungsängen. Sedan
tioårsåldern har han tagit gitarrlek
tioner och han satsar på en framtid
där han får spela och sjunga.
– Min morfar spelade gitarr, min
mamma sjöng och pappa spelade
lite gitarr så det var naturligt att
börja med musik, berättar han.
Han läser andra året På Upp
landsBrogymnasiets samhällsve
tenskapsprogram med musikprofil.
Profilen innebär att han läser mu
sik på skoltid, både ensemble och
individuellt, under hela gymnasiet.
– Det är jättebra, både att få spela
tillsammans med andra och att få
privatlektioner, att få feedback på
sitt spelande.
Premierad

I december tilldelades 17årige Si
mon Jonasson från Kungsängen
Charlie Normanstipendiet av Upp
landsBro kommun för sin härliga
musikalitet och sitt personliga ut
tryck på huvudinstrumentet sång.
De 6 000 kronorna han fick har han
använt till musikutrustning och
hemma på rummet har han nu en
hemmastudio.
– Det var jätteroligt att få stipen
diet och pengarna var ett bra till
skott så att jag kan göra musik själv,
berättar han.
På Youtube har han lagt upp en
första låt, en cover av Imagine Dra

För pengarna han fick genom stipendiet köpte Simon Jonasson musikutrustning.

gons låt Radioactive och på bara ett
par dagar hade över 1 000 personer
lyssnat på låten. Men Simon Jonas
son vill nå längre än så.
– Jag vill att 50 000 har lyssnat
på mina låtar inom ett år och att
någon vill göra något av det, säger
han leendes.
Den största drömmen är att bli
en etablerad artist och släppa egna
skivor som spelas runt om i värl
den. Men i dagsläget är det varda

gen i Kungsängen som gäller, en
vardag han trivs bra med.
– Det är mycket plugg på mitt
program men det verkar det över
allt, jag trivs bra på UpplandsBro
gymnasiet och i Kungsängen, det
är nära till mycket men ändå inte
jättestort.
Något problem att fylla fritiden
har han inte. Förutom musiken
spelar han handboll i Kungsäng
ens SK, hänger med kompisar el

Foto: CarolioNe FalkeNgreN

ler pluggar. Vad han ska göra efter
gymnasiet vet han inte ännu men
funderingar finns på musikcollege i
USA. Att det blir något inom musik
råder det ingen tvekan om.
– Det gäller att kämpa hårt, visa
framfötterna och ta chansen när
den kommer.
Genom stipendiet har han fått en
liten knuff närmare drömmen.
Caroline Falkengren
redaktion@upplands-bro.se

Unga författare prisade i Upplands-Bro �
Julia Califf, Sofia Gustafsson, Anna
Marseth, Vilma Bäckström och Fa
tou Bah prisades i januari för sitt
författarskap i folk- och gymnasie
bibliotekets novellltävling för unga.
Hösten 2012 var det premiär för
folk och gymnasiebibliotekets no
velltävling för barn och unga mel
lan 919 år. Många roliga, drama
tiska, sorgliga och spännande no
veller lämnades in till biblioteket.
Juryn hade det roliga men också
svåra jobbet att välja en vinnare i
tre olika åldersklasser. Ytterligare
två noveller uppmärksammades
med hedersomnämnanden.
Tävlingen avslutades storsti
lat med Novellfest i Kungsängens
bibliotek den 16 januari. Vinnarna
belönades med böcker och present
kort.
Stort grattis till de unga förfat
tarna!

Vinnare 9-12 år

Anna Marseth, vinnare i klassen
912 år med novellen ”Alvas dra
matiska liv”.
”En medryckande novell skriven
av en sann berättare. Med ett rikt
och påhittigt språk beskrivs Alvas
dramatiska liv. Anna har verkligen
anammat den senaste trenden i
bokbranschen — Romance!”
Vinnare 13-15 år

Julia Califf, vinnare i klassen 1315
år med novellen ”Tillslut”.
”En härligt upplyftande novell.
De fina person och miljöbeskriv
ningarna levandegör texten och en
spännande disposition, med väx
elvisa skildringar av karaktärerna,
gör läsningen extra rolig”
16-19 år

Sofia Gustafsson, vinnare i klassen
1619 år med novellen ”Stained”.
”Med stark närvaro och fantastisk

Sofia gustafsson, anna Marseth, Vilma Bäckström och Fatou Bah fick, tillsammans
med Julia Califf som inte kunde närvara vid fotograferingen, den 16 januari pris för
sina noveller.
Foto: liSa Muhr

känsla för det engelska språket må
lar Sofia upp en dramatisk och gri
pande scen. Novellen lämnar ingen
oberörd och som läsare vill vi veta
mer.”
Hedersomnämnande till Vilma
Bäckström med ”Doften av regn”

för bästa övernaturliga novell samt
till Fatou Bah för novellen ”Råna
ren och pojken” för mest spännan
de i riktig Snabba cashstil.
Lisa Muhr
redaktion@upplands-bro.se
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Det händer i Upplands-Bro �
Sport
Innebandy med Unga Örnar

Finnstaskolans gympasal söndagar kl 14
15 för barn ca 10-14 år och föräldrar.
Finnstaskolans gympasal söndagar kl
19.30-21.00 för ungdomar 15+ och vuxna.
Råbyskolans gympasal onsdagar kl 18-19
för barn ca 5-9 år.
Råbyskolans gympasal onsdagar kl 19-20
för barn ca 9-13 år.
Arr. Unga Örnar
Kontakt: Bengt Johansson,
tel 070-311 3585

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.

Fira Valborg i Bro

Unga Örnar arrangerar som vanligt
valborgsfirandet. Se affischer på anslags
tavlor i april.

Första maj

Socialdemokraterna i Upplands-Bro ar
rangerar förstamaj-firande i Bro Centrum
Se affischer på anslagstavlor i april.

Natur och kultur
Rösaring – olika former av frukt
barhetsdyrkan genom tiderna

Historiskt dokumenterade
vikingafärder i österled

Ons 10 april kl 19 Kungsängens bibliotek
i Tibble. ”Från Bro till Baku”.
Färderna berör kommunens farvatten.
Bilder från två resor i Sovjetunionen. Var
låg dragställena? 1500-1600-talskartorna
visar platserna. Vikingabåten Aifurs test
färd Sigtuna – Svarta havet år 1994 gjorde
sitt första uppehåll vid Stäkets borgruin.
Börje Sandén. Arr: UKF och biblioteket

En resa genom jazzhistorien

Sön 14 april kl 15, Söndags-salong hos
Sophie Hedin, Lärarvägen 1 i Bro. För
handsanmälan till sophie.hedin@konst
fack.se eller 0704-32 46 10. Betalning vid
konserten 50 kr ink kaffe med kaka.
Guzman/Thorman/Ehn TRIO presenterar
sitt program. Vi presenterar och tolkar
några av jazzens största komponister/pia
nister. Med start i 40-talet och slut 2013.
Vi spelar Thelonius Monk, Bud Powell,
Oscar Peterson, Bill Evans, Jan Johansson
samt trion egna kompositioner.
Improvisation är det centralt i jazzmu
siken och är för sin utveckling beroende
av utövarens närvaro och gruppens inre
kommunikation. Musiken uppstår så att
säga i stunden. Jazzhistorien är relativt
ung men musiken har utvecklats starkt
under denna korta tid.
Arr. UKF med stöd av Upplands-Bro
kommun

Ladan Öråker

Ladans Dag den 9 mars. Lustfylld dag när
vi öppnar till prova-på-aktiviteter, visar
upp det vi gör i Ladan och anordnar lite
extra roligt för alla barn.
Vintage- och Secondhandmarknad. Sön
24 mars.
Antik & Samlarmarknad med Antikrunda
sön 28 april (max 3 medtagna föremål/
pers).
Vårloppis sön 12 maj.
KONSTigt i Ladan – sön 2 juni är det
marknad med konstnärer i närområdet.

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
Kundcenter: 08-581 690 00.
Fax: 08-581 692 40.
E-post: kommun@upplands-bro.se
Bro bibliotek/Bro centrum
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.

Valborg och 1 maj

Tor 7 mars kl 19 på Hembygdsgården
Klint, Prästvägen 8, Bro
Börje Sandén berättar om Rösaring, kult
platsen med Upplands största labyrint och
den unika processionsvägen. Bilder från
utgrävningarna. UKF inleder föredrags
serien om våra fornminnesplatser.
Arr. UKF och Upplands-Bro kommun

Öppettider �

teater tre spelar Hemma hos på kungsängens bibliotek lördagen den 20 april klockan 14.

på bibliotekeN
Sagostund

Fredagar kl 15 på biblioteket. Från 3 år.
Fri entré. Ibland med musik. Sagostundsfika 10 kr. I samarbete med ABF Norra
StorStockholm
Bro bibliotek 22 feb, 8, 15 och 22 mars,
12, 19, 26 april.
Kungsängens bibliotek 22 feb, 1, 15 och
22 mars, 12, 19 och 26 april.

Finska sagostunder

Start lör 9 feb kl 12. Från 3 år.
Satutuokio suomeksi Kungsängenin
kirjastossa lauantaisin klo 12.00 9: stä
helmikuuta alkaen! Ikäsuositus 3 vuotta.
Vapaa pääsy. Tervetuloa.

Internationella modersmålsdagen
Tor 21 feb kl 17-19 på biblioteket i Bro,
visar några modersmålslärare upp infor
mation om de språk som de undervisar
i, samt information kring språkens ur
sprungsländer.

Bokcirkel för unga

20 feb kl 16.30 i Bro bibliotek för unga
14-19 år. Anmälan till: lisa.muhr@
upplands-bro.se
Tel: 08-581 696 03

Bokklubb från 10 år

21 mars, 18 april och 16 maj kl 15 på Bro
bibliotek.

Vattgröt och Wallenbergare

om historiska vikingafärder i österled och
visar bilder. Kungsängens bibliotek

Barnteater

Lör 20 april kl 14 spelar Teater Tre ”Hem
ma hos”, en liten föreställning i Kungsäng
ens bibliotek. Biljettsläpp: mån 15 april.

Läsecirkel för vuxna

Läsecirkel på Kungsängens bibliotek.
Vi träffas under dagtid en gång i månaden
och diskuterar det vi har läst. Böckerna
som vi läser finns även tillgängliga som
Daisy-talbok eller ljudbok. Biblioteket
bjuder på fika. Två grupper, en på onsda
gar och en på torsdagar. Det finns plats
för några fler. För mer info och anmälan,
skicka e-post till martina.olsson@upp
lands-bro.se, eller ring 08-581 696 00.

peNSioNär
Musikunderhållning

Tor 21 feb kl 14-16 underhåller trubadur
Billey Shamrock i Florasalen i Bro.
Arr: PRO

Musikcafé

Sön 24 feb, 24 mars och 21 april kl 14-16
i Florasalen i Bro. Arr: PRO, Svenska
Kyrkan, Upplands-Bro Hus, Hyresgäst
föreningen

Seniorshopen

Tors 4 april kl 14-16 visas vårens mode i
Florasalen i Bro. Arr: PRO

Ons 6 mars kl 19 samtal med Asta Carls
son, född 1913. Asta berättar om Kungs
ängen förr i tiden. Kungsängens bibliotek
kl 19.00.

Dans

Författarbesök Nina Björk

Föredrag

Tis 19 mars kl 19 kommer författaren
och samhällsdebattören Nina Björk till
Kungsängens bibliotek och talar om sin
senaste bok ”Lyckliga i alla sina dagar”.
Det handlar om pengar, konsumtion och
om människor. Vilka är deras värden?
Vilka är deras värderingar?

Från Bro till Baku

Ons 10 april kl 19 berättar Börje Sandén

Fre 12 april kl 14-17 dans till Kenneth
Hertz orkester i Flosasalen i Bro.
Arr: PRO

Tors 18 april kl 14-16 håller Per-Åke Lilja
ett föredrag om Bro Centrum 20 år efter
branden. I Florasalen i Bro. Arr: PRO

Musikunderhållning

Tors 16 maj kl 14-16 underhåller truba
dur Ivan Dittner i Florasalen i Bro.
Arr: PRO

Foto: Martin Skoog

kyrkligt
Jesus Christ Superstar

Fre 29 mars kl. 16 i Bro kyrka. Jesus
Christ Superstar med Bro kyrkokör och
Ann-Charlotte Träisk, präst.

Simhallen
Upplevelsedelen och bad & lek
i lilla bassängen: Mån stängt, tis
kl 14-20.30, 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
16-20.30 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 16-20*), 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. *) Mån
och ons under motionssimmet för
vuxna pågår annan verksamhet i
simhallen.
Sista insl till bad är 30 min före
stängning. Tel: 08-581 690 99.

Påsknattsmässa

Lör 30 mars kl 23 i Bro kyrka. Fackeltåg
till gudstjänsten. Oskar Arngården, präst
och Ann-Sofie Brittmark, musiker.

Påskdagsmässa för alla åldrar.

Sön 31 mars kl 11 i Bro kyrka. Kyrkokö
ren och Bro barnkör medverkar. AnnCharlotte Träisk, präst och Göran Erics
son, musiker.

Musik i kyrkan

Mån 1 april kl 14 i Håbo-Tibble kyrka.
Ann-Charlotte Träisk, präst och Nonna
Shilo Svensson, musiker.

ÖVrigt
Loppis

Bro Härads Rödakorskrets har försälj
ningsöppet med kaffeservering lördagar
kl 10-13 (dock ej lö 30 mars Påskafton
och lör 11maj ”klämdag”)
Lör 2 februari Loppislotteri
Lör 23 mars Påskmarknad med våfflor
Vi tar även tacksamt emot gåvor till vår
försäljning, dock ej kläder pga platsbrist.
Platsen är Blomstervägen 5B, Bro. Väl
komna!

Arkiveringskurs för föreningar

Föreningsarkiven i Stockholms län - i
samarbete med Arkivföreningen i Upplands-Bro - bjuder in föreningar att lära
sig mer om arkivering.
I kommunhuset, Furuhällsplan 1 i
Kungängen, 21 feb kl 18-21.
Anmälan till Föreninngsarkivets kansli
via e-post info@foreningsarkiven.a.se
med uppgift om namn, förening, telefon
tid dagtid för deltagaren och att det gäller
kurs i Upplands Bro den 21 februari 2013.
Tel 08-508 283 42, mån-tors kl 9-13.
Begränsat antal platser.

Foto: Caroline Falkengren

Kretsloppscentralerna
Brunna Kretsloppscentral
Öppet: Tis, tor kl 13-20, fre kl 12-16,
lör, sön kl 10-14.
Skällsta Kretsloppscentral
Öppettider: Mån, ons kl 13-20, fre
kl 12-16, lör kl 10-14.
Lämna in farligt avfall
Mobil insamling av farligt avfall den
9 mars och 25 maj till en insamlings
bil följande platser:
Bro centrum kl 9.30-11.30
Kungsängens centrum kl 12-14
Tibble torg kl 14.15-16.15
Tädgårdsavfallslämning
Lämna ditt trädgårdsavfall kostnads
fritt på Högbytorp den 13 och 27
april samt 4 och 18 maj kl 9-15.
Ungdomsmottagningen
Barnmorska tel 08-581 695 54
Telefontid: mån kl 08-09, tis kl 16
17, ons kl 16-17, tor kl 08-09.
Kurator tel 08-581 695 54
Telefontid: mån kl 9-10
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 57
Kungsängens öppna förskola
Bergvägen 28 tel 08-581 690 18

Det händer på sportlovet
Fredag 22 Feb
Fritidsgården Hagan kl 19-24
Bro Fritidsgård kl 19-24
trappan Ekhammarskolan kl 19-24
UpplevelseBadet, Bro simhall kl 9-19

Lördag 23 Feb
Fritidsgården Hagan kl 19-24
Bro Fritidsgård kl 19-23.30
trappan Ekhammarskolan kl 19-24
UpplevelseBadet, Bro simhall kl 10-16

Söndag 24 Feb
UpplevelseBadet, Bro simhall kl 10-16

Måndag 25 Feb
Familjegympa med Gymmix. 3-7 år kl

17-17.55 Lillsjöskolans gymnastiksal.
info tel 076-171 61 30.
CirkUsskola 6-13 år kl 9-10.30, 11
12.30,14-15.30 Ungdomens hus Brosko
lan. Föranmälan!
Fritidsgården Hagan kl 18-22
Bro Fritidsgård kl 15-21
Friskis&svettis. Gratis träning, schema
se www.friskissvettis.se/upplands-bro.
Bergaskolan i Kungsängen och Finnsta
skolan i Bro.
stallFritids på Upplands-Bro RF kl 8-16
från åk 1 och dressyrkurs kl 9.30 från
grupp 3. Anm tel 08-582 466 35.
kaligraFi oCH kortverkstad Konstsko
lan kl 13-15, Villa Skoga Kungsängen.
Anm tel 073-588 65 66, info@hkrea
tion.se
poesipyssel från 6 år kl 13-16 Kungsäng
ens bibliotek, kl 14-16 Bro bibliotek
UpplevelseBadet, Bro simhall kl 9-16

TiSdag 26 Feb
tennis kl 10 -16 Spela gratis med

Kungsängens tennisklubb i tennishallen.
Bokning på lista i hallen. Info Gunnar
Lindahl tel 08-581 733 90 info.ktk@telia.
com
keramik oCH ansiktsmålning kl 10-12,
13-15 Ladan, Öråkers gård. Anm kera
mik icahornposse@hotmail.com, ansikts
målning carola.dyrssen@telia.com
Öppna verksamHeten i Bro kl 9.30–
14.30. Bro fitidsgård/Broskolan och Bro
Sporthall.
pimpelFiske med Kungsängens sportfis
keklubb, samling 9.30 vid Gröna Uddens
p-plats Kungsängen. Fiske kl 10-13. a
www.ksfk.nu, fliken ”Tävlingar och ak
tiviteter”.
CirkUsskola 6-13 år kl 9-10.30, 11-12.30,
14-15.30 Ungdomens hus Broskolan.
Föranmälan!
Fritidsgården Hagan kl 18-22
Bro Fritidsgård kl 15-21
trappan Ekhammarskolan kl 19-06
Friskis&svettis. Gratis träning, schema
se www.friskissvettis.se/upplands-bro.
Bergaskolan i Kungsängen och Finnstaskolan i Bro.
Öppet HUs hos Håbro IF Tibblegården
och Klockardalens IP kl 17-20. Info
Christoffer Björklund tel 073-540 42 90
stallFritids på Upplands-Bro RF kl 8-16
från åk 1. Anm tel 08-582 466 35.
akvarellmåleri på Konstskolan kl 1315, Villa Skoga, Kungsängen. Anm tel
073-588 65 66, info@hkreation.se
Bak oCH lek på Prästvägen 6 kl 8-17 för
barn. Sv Kyrkan i Bro. Anm senast 21
feb tel 08-584 808 82 eller sussanne.
persson@svenskakyrkan.se
Har dU HÖrt den om...? fr 6 år kl 14-15
Bro bibliotek
UpplevelseBadet, Bro simhall kl 9-20

OnSdag 27 Feb
tennis kl 10-16 Kungsängens tennishall.
Bokning på lista i hallen.

tovning samt återvinningspyssel

FriTidSgårdar

skapande med pärlor kl 10-12, 13-15 La

oCH

dan, Öråkers gård. Anm tovning inger@
bennet.se, återvinningspyssel califfart@
telia.com
Öppna verksamHeten i Bro kl 9.30
14.30 Bro Fritidsgård/Broskolan och Bro
Sporthall
Ugglejakt kl 18.30 med Unga Örnar,
samling vid Lillsjöbadets parkering. 5-12
år. Info tel 070-311 35 85
kälk- oCH pUlkatävling med Unga
Örnar för barn 7-10 år kl 11. Samling vid
Råbyskolan.. Info tel 070-311 35 85
CirkUsskola 6-13 år kl 9-10.30, kl 11
12.30 eller kl 14-15.30 Ungdomens Hus i
Brohuset. Föranmälan!
Fritidsgården Hagan kl 18-22, skidresa
till Romme
Bro Fritidsgård kl 15-21
trappan Ekhammarskolan kl 19-22
Friskis&svettis. Gratis träning, schema
se www.friskissvettis.se/upplands-bro.
Bergaskolan i Kungsängen och Finnsta
skolan i Bro.
sportlovsBio kl 10, 13, 15 och 19 Ekhammarscenen
stallFritids på Upplands-Bro RF kl 8-16
från åk 1 och gratis prova-på-ridning för
barn (lägst 8 år) och ungdomar 14-14.30.
Anm tel 08-582 466 35.
skaparverkstad på Konstskolan kl 13
15, Villa Skoga, Kungsängen. Anm tel
073-588 65 66, info@hkreation.se
skridskor i kUngsträdgården, Sv kyr
kan i Bro, för barn. Kl 8-17 Prästvägen 6
i Bro. Anm senast 21 feb tel 08-584 808
82 eller sussanne.persson@svenska
kyrkan.se
poesipyssel fr 6 år kl 14-16 Bro bibliotek
midnattsläsning av Hobbiten av J.R.R.
Tolkien fr 11 år kl 13-24 Kungsängens
bibliotek
Bågskytte öppet hus kl 13-16 Kungsäng
ens Bågskytteklubb Klubbstugan, Aspvik.
Info tel 08-581 703 97 Leif Jansson, tel
08-581 750 04 klubbstugan.
UpplevelseBadet, Bro simhall kl 9-19

TOrSdag 28 Feb
lUFtgevärsskytte kl 13-16, 9 år och
äldre, Bro-Låssa Skyttehall, Korpstigen
25 Bro. Info Peter Pettersson tel 070-572
45 45
keramik kl 10-12, 13-15 Ladan, Öråkers
gård. Anm icahornposse@hotmail.com
Ugglejakt kl 18.30 med Unga Örnar.
Samling på Råbyskolans bollplan. 5-12 år.
Info tel 070-311 35 85
pimpelFiske med Kungsängens sportfis
keklubb, samling 9.30 vid Gröna Uddens
p-plats Kungsängen. Fiske kl 10-13. a
www.ksfk.nu, fliken ”Tävlingar och aktiviteter”.
dans med Upplands-Bro Dansgymnaster, kl 12-14 (8-15 år), 14-16 (6-10 år),
Florasalen i Dagcentralen i Bro. Info Su
sann Carlsson Karami tel 073-977 83 08
Fritidsgården Hagan kl 18-22
Bro Fritidsgård kl 15-21
trappan Ekhammarskolan kl 19-22
Friskis&svettis. Gratis träning, schema
se www.friskissvettis.se/upplands-bro.
Bergaskolan i Kungsängen och Finnstaskolan i Bro.
sportlovsBio kl 10, 13, 15 och 19 Ekhammarscenen
Öppet HUs hos Håbro IF Tibblegården
och Klockardalens IP kl 17-20. Info
Christoffer Björklund tel 073-540 42 90
stallFritids på Upplands-Bro RF kl 8-16
från åk 1. Anm tel 08-582 466 35.
mangaverkstad på Konstskolan kl 1315, Villa Skoga, Kungsängen. Anm tel
073-588 65 66, info@hkreation.se
letar monsterrester, Sv Kyrkan i Bro,
kl 8-17 Prästvägen 6 i Bro. Anm senast
21 feb tel 08-584 808 82 eller sussanne.
persson@svenskakyrkan.se
poesipyssel fr 6 år kl 13-16 Kungsängens
bibliotek
Har dU HÖrt den om...? fr 6 år kl 14-15
Bro bibliotek

Hagan (Hagnässkola

)
Fre-lör 22-23 feb kl
19-24
Mån- tors kl 18-22
Fre-lör 1-2 mars kl
19-24
Skidresa till Romm
e på onsdagen 27 f
eb.
För mer info och an
mälan kontakta
Hagan tel 08-581 69
0 81.
n

Bro Fritidsgård

Mån kl 15-21 Film
kväll
Tis kl 15-21 Pingist
urnering
Ons kl 15-21 Tv-sp
elsturnering
Tors kl 15-21 Bräd
sspelsturnering
Fre kl 19-24 Filmkv
äll
Lör kl 19-23.30 Trop
ical Night

trappan ekHammars

ko

Foto: Lars thorsberg

lan
Fre-lör 22-23 feb kl
19-24
Mån Stängt
Tis kl 19-06 Filmna
tt
Ons kl 19-22 Pizzak
väll
Tors kl 19-22 Fotboll
ute, oboy och mack
or
Fre-lör kl 19-24

SpOrTLOvSbiO

CirkuSSkOLa

marskolan
Ekhammarscenen, Ekham

Mån-ons Cirkus Romans cirkusskola. 6-13 år.
onsdag
. Kl 10, familj (Sv.tal)
Välj vilken grupp du vill vara med i: kl 9.00
itty galores Hämnd
om HUnd & katt k
s
10.30, 11.00-12.30 eller 14.00-15.30. På ons har vi
barntillåten, 79 min.
Gratis, familjefilm, 2010,
7 år,
föreställning för föräldrar kl 16-17, Ungdomens
gratis, familjefilm, 2012,
13,
Kl
)
madagaskar 3 (Sv.tal
Hus i Brohuset, mittemot biblioteket. Kostnad
90 min
78 min
200 kr betalas första dagen. Anmäl dig till Anntis, familjefilm, 2012, 11 år,
sdraken. Kl 15, gra
i
20 kr, även
de
rä
Christine Jansson, tel 08-581 694 60 eller mail
ttkammarön. Kl 19, int
reasUre island - Ska
t
ann-christine.jansson@upplands-bro.se senast
min
tyr/action, 2012, 11 år, 173
20 feb. Arr: Upplands-Bro kommun
torsdag
tis, familjefilm,
Us (Sv.tal). Kl 10, gra
mästerdetektiven Basil m
öppna verkSaMheTen i brO
1986, barntillåten, 75 min
7 år, 93 min
gratis, familjefilm, 2012,
odig (Sv.tal). Kl 13,
m
2, 11 år, 99
201
,
edi
Du som går i år 3 till 6 i Råby-, Härnevi-, Finnsta-,
äventyr/kom
para norman. Kl 15, gratis,
Tjusta- och Broskolan är välkommen till Öppna
min
7 år, 86 min
Verksamhetens aktiviteter i Bro Fritidsgård/Bro
räde 20 kr, äventyr, 1986,
aByrintH. Kl 19 , int
l
skolan och Bro Sporthall

Fredag
109
Tis och ons kl 9.30-14.30
e 20 kr, sci-fi, 2012, 11 år,
total reCall. Kl 19, inträd
FotBoll tis kl 10-11.30, pojkar/flickor
min
118 min
Bollsporter tis kl 12.30-14, pojkar/flickor
e 20 kr, sci-fi, 2012, 15 år,
prometHeUs. Kl 21, inträd
, 2012, 15
Bollsporter ons kl 10-11.30, flickor
. Kl 23, inträde 20 kr, sci-fi
resident evil: retriBUtion
FotBoll ons kl 12.30-14, pojkar/flickor
år, 96 min.
Info
Bro Sporthall med FUBB
- och Teatersällskap/ABF
Arr: Upplands-Bro Musik
Baka tisdag kl 10-11.30
11
84
1
m tel 076-31
sällskapsspel tis och ons kl 9.30-14. Med andra ord, Morgan Lindhol
Så kan det låta, 4 i rad, kortspel mm.
pingis tis och ons kl 9.30-14
bibLiOTekeT
Biljard tis och ons kl 9.30-14
poesipyssel: klipp, klistra och dikta, från 6
karaoke tis och ons kl 10-14
år. Bro bibliotek, mån och ons kl. 14-16.
Bro fritidsgård, Broskolan tel 08-581 695 65/08-581 694 06
Kungsängens bibliotek, mån och tors kl
UpplevelseBadet, Bro simhall kl
19-24
13-16
9-20.30
Öppet HUs i Håbro IF´s musiklokal Klockardalen Håbo-Tibble
Har dU HÖrt den om...? Berätta och lyssna
Fredag 1 MarS
kl 11-14
till
roliga historier, från 6 år. Bro bibliotek
lilla vikingarännet kl 11-14
tis och tors kl 14-15
Fritidsgården Hagan kl 19-24
med Frilunftsfrämjandet på LeBro Fritidsgård kl 19-24
jondalssjön, Hällkana. Info Ingrid
trappan Ekhammarskolan kl 19-24 Pettersson tel 08-582 416 31
midnattsläsning av BilBo HoBBiten av J.R.R.
sportlovsBio kl 19, 21 och 23
HÖgläsning. Kennet Pettersson
Tolkien. Från 11 år. Ons 27 feb, KungsängEkhammarscenen
läser högt ur ”Tjabo och hans vänens bibliotek kl 13-24. Kom gärna klädd
stallFritids på Upplands-Bro RF
ner” kl 12 Kungsängens bibliotek
i Fantasy- eller medeltidskläder. Finast
kl 8-16 från åk 1 och hoppkurs från
UpplevelseBadet, Bro simhall kl
grupp 3 kl 9.30. Anm tel 08-582
10-16
klädd vinner boken i pocketupplaga.
466 35.
Biblioteket bjuder på fika medan uppläsUpplevelseBadet, Bro simhall kl
Söndag 3 MarS
ningen pågår.
9-19

Lördag 2 MarS
Fritidsgården Hagan kl 19-24
Bro Fritidsgård kl 19-23.30
trappan Ekhammarskolan kl

lilla vikingarännet kl 11-14
med Frilunftsfrämjandet på Lejondalssjön, Hällkana. Info Ingrid
Pettersson tel 08-582 416 31
UpplevelseBadet, Bro simhall kl
10-16

FÖrFattarUppläsning Lokale författaren
Kennet Pettersson läser högt ur sin bok
”Tjabo och hans vänner” Lör 2 mars,
Kungsängens bibliotek kl 12

Läs mer om sportlovsaktiviteterna på www.upplands-bro.se/sportlov �
Där kan du också beställa sms-påminnelse med dagens aktiviteter till din mobil!
Inget internet eller ingen dator? Ring kommunens kundcenter för ytterligare information om sportlovsaktiviteterna tel 08-581 690 00

