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Här är det Mälarnära �
dem i nästa nummer, tipsa oss om unga förebilder
du tycker att vi borde uppmärksamma eller annat
som du tycker att kommunens tidning borde skriva
sid 2
om.

Pierre Boutros
foto: caroline falkengren

foto: lennart hyse

En tidning för kommuninvånarna i Upplands-Bro
kommun. Så kan man beskriva den här tidningen. I
den kan du läsa om det som händer här.
Du kan ställa frågor om kommunen så besvarar vi

2012 års
företagare
På den första näringslivsdagen någonsin, den 10
maj 2012, utsågs Pierre
Boutros, Bubble-Gum,
till Årets företagare i Uppsid 3
lands-Bro.

Självklar
självservice

65 000 besöker
Upplands-Bro
Nordea Masters 6-9 juni

sid 3

Sommaraktiviteter Zumba lyfter
kulturen för unga
för hela familjen
Sommaren närmar sig med stormsteg. Kanske är din
semesteralmanacka redan fulltecknad. Men för sommarlovslediga ungdomar och alla andra som vill ha
tips på vad man kan hitta på i kommunen har vi sammanställt en lista. Klipp ut den sista sidan och sätt den
på kylskåpet. Då missar du ingenting!
sid 8

Under våren har ungdomar på Bro fritidsgård dansat
zumba tillsammans med Cintia Anira. Dansen är en
del i det kulturlyft för barn och ungdomar som kommunen genomför under 2012. Totalt har kultur- och
fritidsnämnden avsatt 100 000 kronor för kulturlyftet
2012.
sid 5

Du ska ha möjlighet att
utföra dina ärenden hos
kommunen när du själv
har tid.
Därför fin s en självservice på nätet där kommunens e-tjänster samlats. Till exempel kan
du söka bygglov, låna
böcker eller ansöka om
barnomsorg där.
sid 4

Josephine lindqvist
foto: kJell edgren

”Det här är
hemma”
Hon blev kockkändis
med hela svenska folket
när hon gick till fi al i
tv-programmet Sveriges
Mästerkock.
Trots kändisskapet har
hon inte någon längtan
att lämna Kungsängen.
Vi träffade premiärnumrets unga förebild, Josephine Lindqvist.
sid 5
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En kommun att
vara stolt över

Kontakta Kundcenter
Telefon: 08-581 690 00
www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se

D

et här är det första numret av kommunens nya tidning, Mälarnära. Mälarnära
delas ut till alla som bor i Upplands-Bro
kommun för att vi vill berätta om allt som händer här – och det är en hel del. Den första gångoch cykelplanen någonsin i kommunen har antagits, vi har öppnat ett Kundcenter för att göra
det enklare för er i kontakten med oss och i maj
genomfördes den första näringslivsdagen där vi
samtidigt utsåg Årets företagare 2012. Det här
är bara några exempel och fler kan du läsa om
i tidningen.
För oss är jobblinjen viktig. Därför har vi i
kommunen ökat våra insatser för att kunna erbjuda fler ungdomar ett jobb i sommar men vi
vill även skicka en uppmaning till alla företagare
i kommunen om att anställa en ungdom i sommar. Tillsammans kan vi se till att merparten av
våra unga får en chans att skaffa sig erfarenheter
på arbetsmarknaden.
Kommunen fortsätter att växa och de senaste
resultaten från Statistiska Centralbyrån, SCB,
visade att vi är den femte mest expansiva kommunen i länet. Invånarantalet har ökat med 0,49
procent sedan årsskiftet och den sista mars var vi
hela 24 102 Upplands-Broare. Det är ett mycket
glädjande resultat och vi har en fortsatt god ekonomi.
På nationaldagen har vi 60-årskalas över hela
kommunen. Det är i år 60 år sedan UpplandsBro kommun bildades genom sammanslagning
av ett fle tal mindre kommuner. Det är självklart
värt att uppmärksamma och därför kommer vi
att bjuda kommuninvånarna på tårta på ett fle tal platser i kommunen.
När Svensk Galopps huvudstadsbana blir klar
inom ett par år kommer vår expansiva kommun
att växa ytterligare Det talas om 500 fasta stallplatser och ett par hundra tillfälliga på en anläggning som, förutom galopp, förhoppningsvis
även kommer att kunna användas till andra större evenemang som konserter och liknande. Men
i väntan på galoppbanan fin s det redan nu en
stor tillställning i Bro. Den 6 juni börjar Nordea
Masters på Bro Hof Slott, det evenemang i norra
Europa som lockar störst publik. Ungefär 65 000
besökare väntas till kommunen och även om vi
inte spelar golf själva kommer vi att vara där för
att njuta av tävlingarna och prata med människor i kommunens tält. Att vara på plats och se
det som människor i över 60 länder ser på TV är
en speciell känsla. Vi ses!

Alliansen i Upplands-Bro

Christina Brofalk, irène Seth,
Yvonne Stein och Jan Stefanson
Mälarnära ges ut av Upplands-Bro kommun
Upplaga: 12 600 ex
Redaktion: Kommunikationsstaben, UpplandsBro kommun. E-post: redaktion@upplands-bro.se
Redaktör: Caroline Falkengren, 08-581 691 18.
Ansvarig utgivare: Karl-Erik Lindholm,
kommundirektör. Tryck: V-tab.
Distribution: SDR, 08-760 95 00
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Kundcenter är mer än enbart en reception, här handläggs vissa typer av ärenden samtidigt som det
är en kvalitetssäkring för allmänheten.
Foto: CaroliNe FalKeNgreN

Kundcenter en enkel väg in
Sedan den 26 mars i år finns bara
en enda, enkel, väg in till kommunen – den via Kundcenter. Dit kan
du både ringa, maila eller varför
inte göra ett besök?
En omfattande renovering är avklarad, ingången till Socialtjänsten
är stängd och
numera hänvisas
Vi är ett filter
besök via
mot verksamheten, alla
våningsplan 3 i
en kvalitetssäkring kommun huset.
Där fin s sedan
på båda håll.”
slutet av mars
kommunhusets
Susanne Schenström
enda ingång, den
Kundcenterchef
via Kundcenter.
– I Kundcenter svarar vi på frågor
och får man inte besked på en gång
så återkommer vi med svar. Det är
en kvalitetssäkring för allmänheten
både vad gäller svarstid, förlängda
öppettider och att vi handlägger
vissa ärenden direkt, förklarar Susanne Schenström, kundcenterchef

”

på kommunen.
I Kundcenter arbetar åtta personer som samtliga kan handlägga
ärenden som tidigare kanske bara
hanterades av en person. Till exempel handlägger de ansökan om
färdtjänst, vigslar, de tar emot och
ankomstregistrerar försörjningsstöd samt underlag, sköter lokalbokningar för privatpersoner och
tar emot felanmälningar av olika
slag. De kan även hjälpa till att guida genom olika e-tjänster, ta fram
nybyggnadskartor,
detaljplaner
och liknande.
– Vi är ett filter mot verksamheten, en kvalitetssäkring på båda
håll. Vi släpper aldrig ett ärende,
förklarar Susanne Schenström.
Dessutom är två av dem i kundcenter fi skspråkiga och kan ge
information och service på fi ska.
En extra kanal

Eftersom det är i Kundcenter alla
samtal hamnar märker de om det

kommer många samtal om samma
sak. Då kan de trycka på kontoren
och påpeka att det behövs ytterli
gare åtgärder av något slag.
– Vi är en säker kanal och vi
snappar upp vad som kanske inte
skulle tydliggöras annars. Dessutom avlastar vi tjänstemännen
när vi svarar på de enklare frågorna så att de kan fokusera på de
större ärendena.
Ni har varit igång i två månader.
Hur har det gått hittills?
– Det går riktigt bra. Alla är på
plats och all personal har fått all utbildning de behöver. De har verkligen kämpat hårt för att ta till sig
all ny information, berömmer Susanne Schenström.
Kundcenter svarar på alla frågor,
stora som små. Kan de inte svara
ser de till att skicka ärendet vidare
till rätt person. Oavsett kan kunden alltid förvänta sig ett svar.
Caroline Falkengren

redaktion@upplands-bro.se

Mälarnära - en tidning för �
kommuninvånarna
En tidning för kommuninvånarna om det som händer i
Upplands-Bro kommun. Så kan
man beskriva den nya kommuntidningen Mälarnära.
Det här är det första numret av
Mälarnära, Upplands-Bro kommuns nya tidning. Tidningen blir
ytterligare en kanal för att kom-

municera med kommuninvånare
och företagare och ett komplement
till webbplatsen, www.upplandsbro.se. Tidningen är ingen arena
för politisk debatt utan här är det
de tjänstemän som ansvarar för
kommunens verksamheter som
får svara. När Mälarnära delas ut
utgår kommunens annons i Mitt i,
Det händer. Informationen kom-

mer i tidningen istället. På kommunens webbsida kan du lyssna på
tidningen eller ladda ner den som
en pdf. Nästa nummer kommer att
delas ut strax före höstlovet. Tipsa
oss gärna om vad du vill läsa om
i Mälarnära. Maila redaktion@
upplands-bro.se alternativt ring
08-581 690 00. Trevlig läsning!
redaktion@upplands-bro.se

Nr. 1/2012 • 3

Synlig på Nordea Masters
65 000 besökare väntas till kommunen och bilder från UpplandsBro kommer att direktsändas i
ungefär 60 länder. Ett bra skyltfönster för företag och invånare
som vill flytta hit, menar näringslivschef Mathias Forsberg.
Årets upplaga av Nordea Masters
går av stapeln på Bro Hof Slott den
6 till 9 juni i år. En tidpunkt som
Mathias Forsberg, näringslivschef
på Upplands-Bro kommun, tror är
bättre än juli som det varit tidigare
år.
– Jag tror att det blir ett annat
besöksmönster i och med att det är
nationaldagen. Folk är lediga men
inte bortresta på semester än och
en hel del kommer nog att åka dit
om de inte firar nationaldagen på
annat håll, säger han.
Kommunen kommer att jobba
för att marknadsföra sig som etablerings- och boendeort. Målet är
att de som besöker tävlingen och
ser den på tv ska veta att den sker i
Upplands-Bro kommun.
– Vi kommer att ha ett visningstält på tävlingsområdet där vi jobbar på att sälja in kommunen och
visa dess bästa sidor, berättar Mathias Forsberg.
I tältet kommer det att finnas ett
bord med en illustrerad karta där
expansionsområden, naturvärden
och andra kommuntypiska landmärken är markerade. Under hela

tävlingen kommer tjänstemän
från kommunen att jobba i tältet
tillsammans med personal från
kommunens huvudsponsorer.
Under tävlingshelgen kommer
kommunen att skylta till tävlingen
för att leda besökarna rätt och runt
tävlingen kommer kommunen att
exponeras på olika sätt genom an
nonser och liknande.
– Man ska veta att man varit i
Upplands-Bro, inte enbart norr
om Stockholm, konstaterar Ma
thias Forsberg och fortsätter:
– Ju fler som känner till och kan
65 000 besökare väntas till Bro Hof slott den 6 till 9 juni för att titta på golf, njuta av god mat och
relatera till kommunen desto mer
trevlig stämning.
foto: lennart Hyse
attraktiv blir den för företag och
I Upplands-Bro har Nordea Mas- god mat och njuta av den trevliga
Nordea Masters spelas för tredje
nya invånare. Vi vill vara expansi
ters spelats på inte mindre än två oli- stämningen. Dessutom är det väl
gången
på
Bro
Hof
Slott
i
Uppva och känner människor inte till
lands-Bro. Vi ringde upp Fredrik ka banor. Är det så att tävlingen trivs kul när det händer något lite extra i
oss kan de inte flytta hit.
kommunen. Tävlingen direktsänds
lite extra bra här?
Hellqvist, vd Nordea Masters.
Genom sitt avtal som värdkom
– Ja, förr spelade man på Kungs- i över 60 länder och det måste vara
mun med Nordea Masters har
ängen vilket var en väldigt bra roligt att se med egna ögon det som
Berätta om Nordea Masters!
kommunen fått ett antal biljetter
bana då. Sen blev det naturligt att andra ser när de tittar på TV.
–
Det
är
Nordens
största
återtill tävlingen. Biljet
Sveriges bästa golfare, Peter Han
kommande evenemang spela här när Bro Hof stod klar.
terna har delats ut
Anläggningen saknar motstycke i son, spelar Nordea Masters. Vad bety
som
drar
mest
publik,
till invånarna i komoavsett om du jämför Nordeuropa och vi trivs jättebra i der det för tävlingen?
munen som pris i en
– Han var länge tveksam eftermed musik, kultur eller kommunen.
tipspromenad under
Hur många besökare räknar ni som han mest spelar tävlingar i
någon
annan
idrott.
Kungskalaset.
USA numera så jag blev jätteglad
Varför är tävlingen så med i år?
– Men även om
– Vi räknar med runt 65 000 be- när han bestämde sig. Dessutom
speciell?
man inte vunnit bil
– Det är den enda sökare, det kommer att bli bra med är han en av få spelare som faktiskt
jetter hoppas jag att
bor i kommunen när han spelar
golftävlingen
i Nordeu- folk.
man passar på att
Kommuninvånarna i Upplands- Nordea Masters. Vi fixar ett hus vid
ropa
på
den
här
nivån,
besöka tävlingen och
fredrik Hellqvist, vd
det är som en stor folk- Bro då, varför tycker du att de ska vattnet åt honom och hans familj.
då självklart även oss
nordea Masters.
Till sist, lycka till med tävlingarna!
fest. Även om man inte besöka tävlingen?
i tältet! avslutar Ma
– Jag tror att de kommer att
– Tack!
är
golfare
kan
man
tycka
thias Forsberg.
Caroline Falkengren
uppskatta
att
vara
där
och
titta,
äta
det
är
trevligt
att
gå
dit.
Caroline Falkengren

Pierre Boutros Årets företagare 2012
Pierre Boutros med företaget
Bubble-Gum utsågs den 10 maj
till Årets företagare i UpplandsBro kommun.

”

Pierre Boutros driver företaget
Bubble-Gum som erbjuder tjänster
inom kommunikation och marknadsföring. Bland annat ligger han
bakom Mc Donalds svenska jingel
”Livet har sina goda stunder.” Vi
ringde upp honom för
att gratulera.
Grattis till utmärkelsen Årets företagare, hur
känns det?
– Det känns väldigt
kul, jag har inte riktigt
hunnit smälta att jag fick
utmärkelsen men det är
Pierre Boutros
en ära.
Årets företagare 2012
Vad betyder priset för
dig?
– Jag har inte riktigt hunnit reflektera över innebörden men det
är väldigt glädjande att få utmärkelsen i konkurrens med så bra och
erfarna företagare.
Hur ser du på företagande i Upplands-Bro?

Det blir en skön
mix med arbete,
familj och livsglädje som jag
inte hade i stan.”

– Jag har drivit mitt företag i
Stockholm sedan 1994 och flyttade till Kungsängen för fyra år
sedan. Mina största kunder finns
fortfarande i Stockholm, de upp
drag jag gjort här i kommunen har
varit ideella uppdrag åt exempelvis
barnens Montessori Urfjäll och
den grafiska profilen till Ladan vid
Öråker. Men jag har inga klagomål
heller, jag känner mig fortfarande
väldigt ny här.
Varför flyttade du företaget hit?
– Min familj härstammar härifrån sedan flera generationer och
när vi fick barn prioriterade vi att
de skulle komma närmare naturen
än att bo i en lägenhet mitt i Stockholm. Så vi flyttade hem.
Hur tycker du det fungerar med
kommunikationer?
– När vi flyttade från Rörstrandsgatan såg jag först framför mig hur
besvärligt det skulle vara med trafik
och tåg. Numera pendlar jag några
gånger per vecka och det fungerar
väldigt bra. Jag kan njuta av de miljöer som finns här, jobba hemifrån
eller på kontoret på Blasieholmen.
Det blir en skön mix med arbete,

Pierre Boutros fick priset för att han genom ett långsiktigt och
målmedvetet arbete blivit en av de största inom sin bransch.

foto: caroline falkengren

familj och livsglädje som jag inte
hade i stan. Det är verkligen ingen
uppoffring, vi borde ha gjort det
här tidigare, helt klart.
Vad är ditt bästa tips till andra företag i kommunen?
– Våga fråga om råd och ta hjälp
av de verktyg och den kompetens
som finns i kommunen. Det finns
fantastiskt duktiga människor som
kan hjälpa till och det finns alltid

någon man kan rådfråga.
Vad tror du om framtiden för ditt
företag i Upplands-Bro?
– Jag tycker att man sett en fan
tastisk utveckling under de få åren
vi bott här. Det känns som att
kommunen vaknat upp och insett
att det är dags att byta kläder. Det
känns oerhört positivt här.

Caroline Falkengren

redaktion@upplands-bro.se
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Vatten i världsklass
5 000 kubikmeter eller ungefär 208 liter kommunalt vatten per person gör invånarna
i Upplands-Bro kommun av
med varje dag. Men var kommer vattnet ifrån och hur blir
det rent igen?
Att driva ett vattenverk och
producera dricksvatten för att
sedan rena det i ett reningsverk är en kostsam verksamhet. Därför har Upplands-Bro
kommun valt att tillsammans
med 13 andra kommuner ingå
i kommunalförbundet Norrvatten, som sköter hela processen. I Görvälnverket i Jakobsberg tas vatten från Mälaren,
renas för att därefter levereras
som dricksvatten till drygt en
halv miljon människor i norra
delarna av Stockholms län.
– Det är vatten av yppersta
världsklass, det finns ingenting
att klaga på, konstaterar Thomas Högberg, VA-ingenjör på
Upplands-Bro kommun.
Vattentornet i Kungsängen rymmer 7 000 kubikmeter
vatten, alltså sju miljoner liter
vatten. Invånarna i UpplandsBro förbrukar varje dygn fem
av dem, vilket innebär runt
208 liter per person. Allt av-

loppsvatten pumpas till Käp
palaverket på Lidingö där det
renas i flera steg för att sedan
släppas ut i Östersjön. Regnoch spillvatten runt om i kom
munens samlas upp och renas
i dagvattendammar där föro
reningarna sjunker till botten
så att vattnet är rent när det
släpps ut i Mälaren.
– Det är bara i centrala Bro
det saknas en dagvattendamm
men vi ska bygga en och hit
tills har vattnet samlats upp
och letts genom ett långt dike
där effekten är samma som
i dammarna, säger Thomas
Högberg.
Eftersom Mälaren förser dry
gt två miljoner människor med
dricksvatten är det viktigt att
skydda sjön från föroreningar. Östra Mälaren, där kom
munen får sitt vatten ifrån, är
sedan 2008 utsett till vatten
skyddsområde av Länsstyrel
sen. Inom området finns reg
ler och förbud för att skydda
vattnet, det handlar till exem
pel om grävarbeten, spridning
av gödsel och bergvärme. Allt
för att vattnet ska fortsätta hålla en bra kvalitet för framtida
generationer.

Kommuninvånare med enskilda brunnar för dricksvatten uppmanas kontrollera vattnet minst vart
tredje år.

Ta prov vart tredje år

Att tänka på i vattenskyddsområdet

Har du egen brunn för dricksvatten rekommenderas du att kontrollera vattnets kvalitet var tredje år. På kommunens kundcenter
får du provtagningsflaskor och instruktioner till hur provet ska tas.

Töm latrin från båten på mottagningsstationer, inte i sjön.
Använd miljöanpassad alkylatbensin om du har en tvåtaktsutombordare.
Undvik spill när du tankar.
Pumpa inte ut oljehaltigt vatten i sjön.
Sköt om din båt med miljöanpassade produkter.
För båtar som används i insjöar finns det inga godkända båtbottenfärger.
I dessa vatten får man bara använda sådana färger som inte kräver god
kännande av Kemikalieinspektionen.
Hantera miljöfarliga produkter på ett säkert sätt.
Lämna farligt avfall på en miljöstation.
Rapportera större oljeutsläpp till SOS Alarm, ring 112.

Hur många enskilda brunnar det
finns i Upplands-Bro är oklart.
En hel del brunnar finns registrerade men för ett år sedan slopades
anmälningskravet vid borrning
eller grävning av brunn. Därför
finns ingen sammanställning över
fastigheter med enskild dricksvattenbrunn. Det är den som äger

Caroline Falkengren

fastigheten som ansvarar för att
vattnet kontrolleras och håller en
god kvalitet.
– Socialstyrelsen rekommenderar att man tar prover på egna
brunnar minst vart tredje år och
det ser vi gärna att boende i Upplands-Bro gör, säger Galina Gorodetskaja, miljöinspektör på kommunen.
Hon berättar att i kommunens
kundcenter kan den som vill ta ett
prov hämta provtagningsflaskor
och instruktioner.
– Sedan skickar de själva provet
till labbet och betalar dem för ana-

lys.
Är det fler än två fastigheter
kopplat till brunnen rekommen
derar Socialstyrelsen att vattnet
testas minst en gång per år. Men
det finns inga krav, bara rekom
mendationer och det är fastighetsägaren som bestämmer när vattnet
ska testas. Fast det är bra att göra
det.
– Ett bra vatten är nödvändigt,
det är det viktigaste livsmedlet vi
har, vem vill riskera att bli sjuk av
det? avslutar Galina Gorodetskaja.
Caroline Falkengren

Det ska vara enkelt - självservice
Tryggt, enkelt och tillgängligt när
som helst på dygnet. Kajsa Lena
Fredriksson är nöjd med de e
tjänster hon använt i kommunens
självservice.
För någon mitt i livet kan det vara
svårt att hinna kontakta kommu
nen under ordinarie öppettider.
För dem kan så kallade e-tjänster
på nätet underlätta ordentligt.
Upplands-Bro kommun har tagit
fasta på det, därför finns nio olika
e-tjänster och fler är på gång.
Tillgänglig kommun

En e-tjänst är en service som med
borgare och företag kan använda
för att uträtta olika ärenden elek
troniskt hos en offentlig myndig
het. Upplands-Bro kommun har
valt att kalla det för självservice.
– Kommunen ska vara tillgänglig

när medborgarna har tid, förklarar
Sara Eklind, chef för kommunika
tionsstaben som tillsammans med
utvecklingsstaben har uppdraget
att arbeta för fler e-tjänster i kommunen.
Kajsa Lena Fredriksson jobbar
som taktilterapeut på ett dagcenter i Jakobsberg men bor med sin
familj i Brunna. Den yngste sonen
fyller snart sex år och via kommu
nens självservice har hon bytt barn
omsorg, ändrat schema och sökt
fritidsplats.
– Det var bra. Lite krångligt
att komma ihåg inloggningsupp
gifterna när man bara använder
dem en gång per år ungefär, men
själva tjänsten är enkel.
En tanke som slagit henne är att
hon ibland skulle vilja ha någon att
fråga per telefon och inte enbart
hänvisas till att leta information på

nätet. En möjlighet som finns re
dan idag.
– På kundcenter vägleder vi männi
skor genom e-tjänsterna, det är
bara att slå oss en signal, säger Su
sanne Schenström, kundcenterchef
på kommunen.
Kajsa Lena Fredriksson skulle
gärna rekommendera andra att använda e-tjänsterna. Speciellt tjäns
ten att ändra schema på förskolan
gillade hon.
– Man kan göra det när som helst
på dygnet och man vet att det kommer fram utan att behöva förlita sig
på posten. Dessutom får förskolan
reda på ändringen ganska omgå
ende. Det funkar bra! Avslutar hon.
Enklare bygglov

För drygt ett år sedan lanserades etjänsten för bygglov. Den förklarar
på ett enkelt och pedagogiskt sätt

vad som ska med i ansökan och den
sökande får direkt feedback om att
ansökan tagits emot.
– Den innebär snabbare handläggning och att den sökande kan
följa sitt ärende hela vägen, säger
Karl Öhlander, kanslichef på kommunen.
Den senaste e-tjänsten är att
kommuninvånare kan boka en bor
gerlig vigsel via självservice men
det planeras för nya tjänster hela ti
den.
Caroline Falkengren

Kajsa Lena Fredriksson har
bland annat använt självservice
till att byta sonens schema på
förskolan.

Vilka e-tjänster vill du ha?
Du som kommuninvånare kan komma med förslag på
vad du vill ha för etjänster. Maila till kommun@upplands
bro.se, märk det med ”Förslag på ny etjänst”. Det går
även bra brevledes till UpplandsBro kommun, ”Förslag
på ny etjänst”, 196 81 Kungsängen.
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Mästerkock rotad i Kungsängen �
Unga förebilder
Josephine Lindqvist tog steget från
en anonym tillvaro i Kungsängen
till att laga mat i hela svenska
folkets tv-rum. Men kändisskap är
inget som stigit henne åt huvudet.
Hon ser fortfarande tillbaka på
åren hon gick restaurangskolan
på Upplands-Brogymnasiet, UBG,
som en bra tid i livet och har kvar
kontakten med sina lärare.
Josephine Lindqvist blev kändiskock med hela svenska folket när
hon gick till fi al i Sveriges Mästerkock. Matlagning har alltid varit
hennes stora intresse, hennes pappa
var kock och hon gick restauranglinjen på UBG. Ändå verkar hon
närmast förvånad över att det gick
så fantastiskt bra i tävlingen i tv.
– Jag sökte mest som en rolig
grej. Det var häftigt redan att gå vidare i Gävle och få vara med bland
de 40 bästa. Nu har jag fått svart på
vitt att jag faktiskt är bra på något.
Josephine svarar snabbt och utan
tvekan på frågan om vilka egenskaper som tog henne ända till fi al i
tävlingen.

Utbildning ger jobb
Det finns flera utbildningar som ger dig
goda förutsättningar att få jobb. Restau
rang & Livsmedel på UBG är en av dem.
Andra med bra facit är Fordon & Trans
port där du bland annat kan lära dig
hantera tunga fordon. Mer information
finns på www.edu.upplands-bro.se/ubg
Skanna qr-koden med din
telefon så kommer du till
webbsidan.

– Min envishet och starka vilja.
Jag är också en tävlingsmänniska
och var jättefokuserad redan från
början. Sedan måste man förstås ha
kunskapen också, den är a och o.
Mycket väntan

Tv-publiken fi k se ett tävlingsformat med snabba klipp och intensivt tempo. Men själva inspelningen innebar mer väntan än
matlagning. Och Josephine är inte
särskilt bra på att vänta.
– Den timme man ser på tv tar
två dagar från morgon till kväll
att spela in. Det är otroligt mycket
väntan mellan momenten. Av sex
veckors jobb har det kanske varit 12
timmars matlagning. Annars har
man fått sitta i ett rum och vänta på
sin tur att bli intervjuad.
– Alltså, jag tycker inte om att
vänta, jag hatar att vänta. Jag är impulsiv och tycker om när det händer saker.
Josephine utstrålar lugn och
verkar ha en god portion självförtroende.
– Ja, jag vet vad jag vill och jag
gör det jag vill. Jag gör det jag
tycker är kul, men med fötterna på
jorden.
Hon hoppas på att kunna arbeta
med mat på ett eller annat sätt.
Än är inte framtiden så tydligt utstakad.
– Hade jag velat jobba på en fin
krog inne i Stockholm så hade jag
gjort det, jag har fått ett sånt jobberbjudande. Men för mig är det
inte aktuellt att stå i ett kök från
klockan fyra på eftermiddagen till

Vad som händer med kockkarriären är än så länge skrivet i stjärnorna, men Josephine har inga
foto: rikkArd häggboM
planer på att lämna kungsängen.
klockan fem på natten, i alla fall
inte nu när jag har en liten hemma.
Hemma i Kungsängen

Många har drömmar om att flytta
in till stan, men den delas inte av
Josephine. Hon tycker att hon har
tillräcklig nära till allt när hon bor i
Kungsängen.
– Det här är hemma för mig. Jag
är uppväxt här och tänker inte flytta
härifrån. Tryggheten är viktig, speciellt som jag har fått barn. Jag har
själv gått på dagis och i skola här
och alltid trivts. Jag är jättenöjd.
Hon ser tillbaka på gymnasietiden med glädje och viss saknad.

Tipsa oss om unga förebilder
Under rubriken Unga förebilder lyfter vi fram unga
kommuninvånare som på ett eller annat sätt inspirerar
andra. Föreslå vem vi ska skriva om genom att ringa
08-581 690 00 eller maila: redaktion@upplands-bro.se
– Jag gick restauranglinjen för att
jag verkligen ville bli kock. Det var
en bra tid i livet som har betytt jättemycket.
– Jag saknar fortfarande gymnasiet, jag hade bra lärare som jag
fortfarande har kontakt med.
Nu har Josephine själv blivit en
person som andra tar intryck av.

– Det är roligt, jag hoppas andra
kan bli inspirerade av att jag är ung
och tjej. Annars har jag inte tänkt
så mycket på uppståndelsen, jag har
bara gjort det här för att jag tycker
det är roligt.
Kjell Edgren
redaktion@upplands-bro.se

En zumba för att lyfta kulturen

”

Jag brukar dansa salsa men det
är kul med zumba
också, och det
är jättekul att få
hoppa runt och
släppa loss här.”

Maria Elena Nehme
elev, broskolan

Maria Elena Nehme släpper loss under zumba-passet med
Cintia Anira.
foto: CAroliNE fAlkENgrEN

Ungdomar på Broskolans fritidsgård har under våren dansat
zumba tillsammans med Cintia
Anira. Dansen är en del i kom
munens kulturlyft för barn och
ungdomar.
Svetten dallrar i luften, musiken
pumpar och de 15 ungdomarna
hänger med i Cintia Aniras dans
så gott det går. Ibland dansar någon åt ett annat håll än övriga i salen men ingen bryr sig nämnvärt.
– Det är en så glad dans, även
om jag blir helt slut är jag glad när
jag dansar och det vill jag förmedla till ungdomarna här, förklarar
Cintia Anira i en paus.
Maria Elena Nehme kommer
in i salen. Hon går i nian på Broskolan och tycker det är kul med
dansklassen.
– Jag brukar dansa salsa men
det är kul med zumba också, och

det är jättekul att få hoppa runt
och släppa loss här, säger hon och
ler.
Del i kulturlyft

Zumban på Broskolans fritidsgård
är en del i det kulturlyft för barn
och ungdomar som kommunen
genomför under 2012. Syftet är
att öka kulturaktiviteterna och
förutom zumba fin s det även en
öppen rockskola under våren för
dem som vill prova spela i band.
Dessutom planeras en demohylla
på biblioteket där barn och ungdomar får ställa ut och visa vad
de skapat och inom Kulturskolan
har verksamheten breddats genom
den dramapedagog som anställts.
Totalt har kultur- och fritidsnämnden avsatt 100 000 kronor
under 2012 för kulturlyftet.
Caroline Falkengren

redaktion@upplands-bro.se
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Öppettider
Upplands-Bro kommun

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

Telefon: 08-581 695 90
Mån 12-19, tis 10-19 , ons 10-17,
tor 12-19, fre 12-17, lör 11-15,
sön stängt.
Sommaröppettider 25 juni till 12
augusti: tis 12-19, tor 10-17
Kungsängens bibliotek/
Tibble torg

Telefon: 08-581 696 00
Mån 12-19, tis 10-17, ons 10-19,
tor 12-17, fre 12-17, lör 11-15,
sön stängt.
Sommaröppettider 25 juni till 12
augusti: mån 12-19, ons 10-17,
fre 12-17.
Simhallen

Sommarstängt 21 juni till 20 au
gusti. Eventuella förändringar
se www.upplands-bro.se. Innan
dess gäller som vanligt
Upplevelsedelen och Bad & lek
i lilla resp stora bassängen
Mån stängt, tis 14-20.30, ons 14
19.30, tor 14-20.30, fre 14-19.30,
lör/sön 10-16. Lilla bassängen
är avstängd mellan kl 16-19 ons
och tor pga undervisning.
Motionssim vuxna över 18 år
Mån 16-19.30*), tis 6.30-9, ons
19-20.30, tor 6.30-9, fre 19
20.30. Motionssim alla åldrar
Tis 14-20.30, ons 14-19, tor 14
20.30, fre 14-19, lör/sön 10-16.
*) Mån och ons under motionssimmet för vuxna pågår annan
verksamhet i simhallen.
Sista insläpp till simhallen är 30
min före stängning.
Telefon: 08- 581 690 99.
Sommarstängt på ungdoms
mottagningen

Ungdomsmottagningens barn
morske- & läkarmottagning
stänger från torsdagen den 12
juli till onsdagen den 15 augusti.
Kuratorsmottagningen stänger
från måndagen den 9 juli till fre
dagen den 10 augusti. Vi önskar
alla ungdomar en trevlig som
mar.
Manusstopp

Det Händer i Upplands-Bro
Måndag 11 juni.
Perioden 20 juni - 26 sep
Utgivning vecka 25
Redaktör:
Caroline Falkengren
caroline.falkengren@
upplands-bro.se
Telefon: 08-581 691 18

Nästan allt kan återvinnas
Tänk vad jobbigt det skulle vara
om jordens resurser tog slut eller
om du blev sjuk på grund av gif
ter i naturen. Det är mycket av
fall som inte hör hemma i en van
lig soppåse, nästan allt går att sor
tera ut och hantera på annat sätt.
Varje svensk använder i genomsnitt
17 kilo plastförpackningar varje år.
I Upplands-Bro innebär det unge
fär 400 000 kilo plast, varje år. För
varje kilo plast som samlas in istäl
let för att kastas i soppåsen, sparas i
genomsnitt en liter olja och två kilo
koldioxid, dessutom skulle det ex
empelvis ta 450 år för naturen att
själv bryta ner en petflaska.
Metall kan återvinnas hur många
gånger som helst och att återvinna
metall sparar väldigt mycket ener
gi.
– Ta till exempel aluminium. Att
återvinna metallen förbrukar bara
fem procent av den energi som går
åt till att framställa helt nytt alumi
nium, säger Charlotta Skoglund,
avfallsingenjör på Upplands-Bro
kommun.
Ett ton returpapper som samlas

450 år tar det för naturen att bryta ner en petflaska.
in sparar 14 träd i skogen. När elavfall samlas in kan alla olika äm
nen separeras och återvinnas var
för sig, det sparar både energi och
resurser.
476 kilo avfall

I Upplands-Bro samlas en mängd
olika avfall in som kan bli nya ma
terial. Det handlar om metaller, för
packningar, tidningar, trädgårdsav
fall, elavfall och kläder. Insamling
en sker på kommunens kretslopps
centraler, på återvinningsstationer
na och i vissa fall nära fastigheten.

Kommunfullmäktige
Du har rätt att ta del av kommun
fullmäktiges sammanträden. An
tingen genom att närvara vid mö
tet eller följa det via webb-tv. Du
kan också diskutera direkt med
politikerna vid ett dialogcafé.
Kommunfullmäktige sammanträ
der torsdagar kl 18.30 den 14 juni,
30 aug, 27 sept, 25 okt, 29 nov
(start kl 09.00) och 20 dec. Den 14
juni klockan 18.00 till 18.30 är det
dialogcafé i kommunhuset. Kom
och diskutera och fika med poli
tikerna.
Handlingar och protokoll finns
att ta del av i kommunhusets re

ception, Furuhällsplan 1, på kom
munens bibliotek samt på webben:
www.upplands-bro.se/protokoll
handlingar. Kl 19.00 inleds allmän
hetens frågestund. Frågor ska läm
nas in skriftligt till kommunled
ningskontoret eller skickas via epost: kommun@upplands-bro.se,
senast klockan 12.00 tisdagen fö
re respektive fullmäktige. Saknas
frågor fortsätter sammanträdet di
rekt med medborgarförslagen. Full
mäktigesammanträdena direktsänds
på webb-TV . Du kan även se full
mäktige i repris via kommunens
webbplats.
www.upplands-bro.se/webbtv

Elavfall och farligt avfall samlas
dessutom in fyra gånger per år via
kommunens mobila insamling.
Under 2011 producerade invå
narna i Upplands-Bro kommun
476 kilo hushållsavfall per person.
Av de 476 kastades 230 kilo i den
gröna soptunnan som brännbart.
– Hälften av det, ungefär 115 kilo
per person, var matavfall och inom
ett år kommer kommunen att börja
samla in matavfall, berättar Char
lotta Skoglund.
Eftersom matavfallet blir biogas
och gödning innebär insamling av

Foto: katerha

matavfall ett minskat användande
av konstgödsel. Fyra kilo matavfall
sparar dessutom 0,16 liter bensin
eller diesel. Om allt matavfall sor
teras ut innebär det 46 liter ben
sin eller diesel, per person i Upplands-Bro. 24 000 invånare sparar
därmed 1 104 000 liter bensin eller
diesel, per år.
– Det är tillräckligt mycket ben
sin eller diesel för att köra en bil
200 varv runt jorden, det lönar sig
att sortera, konstaterar Charlotta
Skoglund avslutningsvis.
Caroline Falkengren

Fira med oss

Upplands-Bro kommun fyller 60 år
1952 bildades Upplands-Bro kom
mun och på nationaldagen firas
kommunens 60-årsdag med tårta
till kommuninvånarna.

Vill du bli god man eller förvaltare?

I samband med nationaldagsfiran
det den 6 juni kommer kommu
nalråden att hålla tal samt skära
60-årstårta som kommunen bju
der invånarna på. Dessutom kan
besökarna titta på en utställning
om de 60 år som kommunen har
funnits. Mellan klockan 11.00 och
13.00 firas kommunen på Hem
bygdsgården Klint i Bro. På Hem
bygdsgården i Kungsängen sker fi
randet mellan klockan 16.15 och

Vill du göra en insats för att hjäl
pa en medmänniska?

Utse årets Upplands-Broare

Överförmyndaren har kontinuer
ligt behov av gode män och för
valtare för personer som har svårt
att klara sin vardagsekonomi och
bevaka sina rättigheter. I Järfäl
la och Upplands-Bro finns ca 700
ställföreträdarskap och behoven
varierar. Det är viktigt att känna
till att uppdraget innebär ett ide
ellt engagemang och redovisnings
skyldighet gentemot överförmyn
daren. Arvode utgår. Vi söker per

soner som kan hantera en vardags
ekonomi och har grundläggande
kunskaper om hur samhällets oli
ka insatser fungerar. Den som vill
bli god man får genomgå en kor
tare utbildning, samt kontrolleras
hos kronofogden och Rikspolis
styrelsen.
Läs mer om god man/förvalta
re på www.upplands-bro.se eller
www.jarfalla.se. Sök under Över
förmyndaren. Är du intresserad,
hör av dig till overformyndarkans
liet@jarfalla.se eller skriv till Över
förmyndarkansliet, 177 80 Järfälla.

Konsumentvägledning i Upplands-Bro
Som kommuninvånare kan du via
e-post och telefon få svar på kon
sumentrelaterade frågor.
Konsumentvägledarens telefon

tider: tis kl. 14-16 (stängt 5 juni)
Telefon: 08-581 693 23
konsumentvagledning@upplands
bro.se

Nu kan du nominera den som du
tycker ska bli årets Upplands-Bro
are. Det ska vara någon som varit
eller är en god förebild för andra
människor i eller utanför Upp-

foto: marcus haNssoN

17.30. Kommunen önskar alla
Upplands-Brobor varmt välkom
na att fira kommunen!

lands-Bro kommun. Senast den 5
juli måste kommunen ha ditt för
slag. Läs mer om hur du lämnar
ditt bidrag på www.upplands-bro.
se/upplandsbroare

Fixar-Lasse
hjälper dig över 70

Finska på
biblioteket

Behöver du utföra sysslor som
kräver pall, stol eller stege?
Ring Fixar-Lasse så hjälper
han dig! Tjänsten är kostnadsfri
och vänder sig till dig över 70 år.
När du ringer hamnar du hos en
telefonsvarare. Lämna ett med
delande så ringer Lasse upp.
Telefon: 08-581 695 70.

På biblioteken i Bro och Kungs
ängen kan du hitta finskspråkiga
barn- och vuxenböcker, tidskrif
ter, musik och några CD-böcker.
Pirjo Rinne hjälper gärna på fin
ska. Om det du önskar inte finns
i kommunens bibliotek kan per
sonalen hjälpa till med eventuellt
fjärrlån.
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Konst skapar livskvalitet
hos demenssjuka



Upplands-Bro kommun har ett peda
gogiskt perspektiv i sitt arbete inom
demensvård. Kommunen satsar på ut
bildning av personalen och använder
pedagogiska metoder för att stimulera
de demenssjuka. Det har lett till ökad
livskvalitet och minskat behov av medicinering.
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Stöd till dem som
vårdar anhöriga













Upplands-Bro kommun an
ordnar under år 2012 resor och
aktiviteter för anhörigstödjare
i samarbete med UpplandsBro Anhörigförening












För dem som vårdar, hjälper el
ler stöder en anhörig i hemmet
ordnar UpplandsBro kommun
tillsammans med UpplandsBro
Anhörigförening resor och akti
viteter.
Stödet riktar sig till dem som till
exempel vårdar någon i hemmet
på grund av ett långvarigt sjuk
domstillstånd, en funktionsned
sättning eller ålderdom.
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Kiinnostusta suomen
kielen käyttöön löytyy

Vanhustenhuolto suomeksi ja mahdollisuus käyttää
Äldreomsorg på finska och möjlighet att prata finska suomea kirjastoissa, yhteydenotoissa kunnantalon
på bibliotek, vid kontakter med kommunens Kund asiakaspalveluun ja kulttuurin yhteydessä ovat asi
center och inom kultur vill invånarna i Upplands- oita joita Upplands-Bron asukkaat haluavat. Tämän
Bro kommun ha. Det visar den kartlägg
osoittaa maalisuussa tehty tarvekartoitus.
ning som genomfördes i mars.





Konstprojektet i Upplands-Bro har haft god effekt.

Finns intresse att
använda finskan







Sedan 2010 har kommunen en äldrepe
dagog anställd, som är vidareutbildad i
konstterapi. Mirjam Brocknäs, som för
tillfället är föräldraledig, har drivit pro
jekt med de demenssjuka och också ut
bildat konstombud på varje äldreboende.
– Vi är unika med att arbeta med konst
på det här sättet, säger Mirjam Brocknäs.
Syftet med att skapa konstgrupper är
att hjälpa de demenssjuka att bevara sin
känsla av identitet, uttrycka känslor och
motverka isolering.
Resultatet har varit mycket framgångs
rikt. Några demenssjuka var i början av
vaktande, men med tiden har självför
troendet stärkts och de har med allt större
entusiasm engagerat sig.
I UpplandsBro har man satsat på ut

bildning och är numera den kommun
som är bäst i Stockholms län på att ut
bilda vårdpersonal i Demens ABC. Stati
stiken över utbildningen visar att det
finns mycket hög andel utbildad personal
i förhållande till antalet demenssjuka.
Förutom utbildning har kommunen
även satsat på metodutveckling och på
olika aktiviteter för att stimulera de de
menssjuka.
– Vi arbetar i projekt tillsammans med
familjeläkare, berättar Marja Kammouna,
som är chef för äldre och handikapp
omsorgen.
– Genom en vetenskaplig metod som
kallas Qualid har vi konstaterat att beho
vet av medicinering minskat. Genom vårt
arbete har vi lyckats få de demenssjuka att
uppleva större livskvalitet.
Samma reflektion gör Mirjam Brock
näs.
– Ett exempel är att personer som tidi
gare visat aggressivt beteende blivit lug
nare. Jag tror det beror på att de stärkt sin
självkänsla. Med rätt kunskap kan man
uppnå mycket bara genom hur man be
möter de demenssjuka.



Ansök om Må-bra-check

Den som vårdar och bor tillsam
mans med en anhörig som är
långvarigt sjuk, äldre eller funk

tionshindrad kan i år ansöka om
UpplandsBro kommuns ”Måbra
check”. Värdet på checken kan an
vändas till avkopplande och beri
kande upplevelser eller aktiviteter.
Ansökningsblankett finns att
hämta på kommunens hemsida,
eller skickas hem till dig. Ansökan
sker till kommunens anhörigkon
sulent senast den 1 augusti.

Anhörigkonsulenten
Kontakta
Upplands-Bro kommuns
anhörigkonsulent
Mikael Nylander för mer
information.
tel. 08-581 696 54 eller via
mail: mikael.nylander@
upplands-bro.se

Kommunen har genomfört en kartläggning
för att se vilket intresse och behov det finns bland in
vånarna att kunna få omsorg och service på finska. De
största behoven av finska kontakter i kommunen finns
inom äldreomsorg, på biblioteken, vid ärenden med
kommunens Kundcenter samt inom kulturen. Dess
utom finns det 43 barn vars föräldrar är intresserade av
förskoleverksamhet helt eller delvis på finska.
Det finns en hel del personal i kommunen som pra
tar finska. På tio av kommunens 18 förskolor arbetar
finskspråkig personal men det finns ingen organiserad
verksamhet på finska. Inom äldreomsorgen finns det
finskspråkig personal på samtliga boenden, men inte
heller där finns i dagsläget någon organiserad verk
samhet på finska. I kommunhuset finns det två finsk
språkiga medarbetare i kundcenter.
Projektledaren som genomfört kartläggningen före
språkar att det bildas ett samråd för finska språket och
att det införs någon form av finsk verksamhet inom
barn och äldreomsorg. Dessutom måste allt arbete
som genomförs för förvaltningsområdet samordnas.
Under 2012 ska kommunen komma fram till hur det
arbetet bäst ska genomföras.

Kunta on tehnyt tarvekartoituksen selvittääk
seen löytyykö kunnan asukkailta kiinnostusta
ja tarvetta suomenkielisille palveluille. Suurin tarve
suomenkielisiin yhteyksiin on vanhustenhuollossa,
kirjastoissa, yhteydenotoissa kunnantalon asiakaspal
veluun ja kulttuurin yhteydessä. Lisäksi löytyy 43 lasta
joiden vanhemmat ovat kiinnostuneita esikoulutoi
minnasta kokonaan tai osittain suomeksi.
Kunnan työntekijöiden joukossa on useita suomen
kielentaitoisia. Kymmenestä kunnan 18. esikoulusta
löytyy suomenkielistä henkilökuntaa, mutta vielä ei ole
mitään organisoitua toimintaa suomeksi. Vanhusten
huollossa suomenkielistä henkilökuntaa löytyy kaikis
ta hoito ja hoivakodeista, muttei myöskään vanhus
tenhuollossa vielä ole mitään organisoitua toimintaa
suomeksi. Kunnantalon asiakaspalvelusta löytyy kaksi
suomenkielistä työntekijää.
Kartoituksen toteuttanut projektipäällikkö suositte
lee että perustetaan neuvotteluryhmä ja että sekä suo
menkielistä esikoulutoimintaa että vanhustenhuoltoa
jossakin muodossa otetaan käytäntöön. Lisäksi kaikki
toteutettava hallintoaluetyö on koordinoitava. Vuoden
2012 aikana kunta tulee päättämään miten työ tullaan
toteuttamaan parhaalla mahdollisella tavalla.

Finskt förvaltningsområde

Suomen kielen hallintoalue

Upplands-Bro är sedan 2010 finskt förvaltningsområde. Det
innebär att kommunen har ett särskilt ansvar att värna om
finska språket. Kommunen ska bland annat kunna erbjuda
finskspråkig service samt förskoleverksamhet och äldreomsorg
helt eller delvis på finska om behov finns. Kommunen har skyl
dighet att informera om rättigheter som följer med lagen.

Upplands-Bron kunta on 2010 lähtien suomen kielen hallinto
alue. Tämä tarkoittaa että kunnalla on erityisiä velvoitteita suo
men kielen aseman vaalimiseksi. Kunnan tulee muun muassa
tarjota suomenkielistä palvelua sekä esikoulutoimintaa ja van
hustenhuoltoa kokonaan tai osittain suomen kielellä jos tarvetta
on. Kunta on velvollinen tiedottamaan lain tuomista oikeuksista.
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Sommaraktiviteter
Cirkusskola
Cirkusskola för dig mellan 6 och 13 år
med Cirkus Roman. Prova på clowneri, balansjakt med tallrikar, jonglering,
reptrick, akrobatik och mycket annat
under tre dagar med cirkusartisten Roman Kripatov.
Datum: Mån 18/6 - ons 20/6
i Ungdomens hus, Brohuset i Bro Centrum. Gäller för dig som är 6-13 år.
Träningstider:
Grupp 1: 10.00-11.30
Grupp 2: 12.30-14.00
Grupp 3: 14.30-16.00
Tänk på att ha på dig mjuka kläder och
ta med inneskor. Vi bjuder på dricka!
Kostnad: 100 kronor för 3 dagar.
Anmälan/info:
Ann-Christine Jansson, Kultur och Fritid, telefon: 08-581 694 60
e-post: ann-christine.jansson@
upplands-bro.se
Anmäl dig till den grupp som du helst
vill vara i. Antal platser är begränsade
så anmäl dig snarast! Senast torsdag 14
juni. Välkommen!
Arr: Upplands-Bro kommun, kultur
och fritid.

Barnens kulturdag 19 augusti
I samarbete med kommunen anordnar
LADAN en dag helt och hållet tillägnad alla barn! Öppen verkstad i keramik och tovning. Ansiktsmålning med
mera.
Program:
12.00 Hämtning med traktor och vagn
vid stationen
13-14 Cirkus Roman
14-15 Föreställningen Flickan, Råttan
och Guldäpplet
15.00 Traktor o vagn till stationen. Vill
du bli hämtad? Traktorn går kl 12 från
Kungsängens station (ring 0731-83 66
44)
Läs mer på www.ladanoraker.se

nationaldag 6 juni
Bro Centrum
Klockan 10.30 folkmusik och fanborg
till hembygdsgården
Hembygdsgården Klint i Bro
Klockan 11.00-13.00
Firande med sång, musik och kaffeservering. Eric Weinberg välkomnar.
Kungsängens Folkdansgille, Bro Låtgille
och Bro Spelmän. Tal av kommunalråd.
Kommunen bjuder på 60-årstårta.
Torget Kungsängen
Klockan 15.30-16.00 folkdans och fanborg till hembygdsgården
Hembygdsgården i Kungsängen
Klockan 16.15-17.30
Firande med sång, musik och kaffeservering. Anders Walldén välkomnar.
Kungsängens folkdansgille, UpplandsBrosextetten, Capella Cantica, Magdalena Hultrström och Samuel Gajicki. Tal
av kommunalråd. Kommunen bjuder
på 60-årstårta.
Arr: Kultur och fritid, Håtuna HåboTibble Socknars hembygdsförening, BroLossa Hembygdsförening, StockholmsNäs hembygdsförening

loppis och auktion
Bro Härads Rödakorskrets
Öppet lör kl 10-13 Blomstervägen 5B,

Stadsvandring
Fredag 7 sept Gör vi en stadsvandring
med Gerd Kjellin.
Arr: SPF Vikingarna Upplands-Bro

Syster Annas hjälpverksamhet
Loppis sista lördagen varje månad kl 1014, Fjärilstigen 44 B i Bro, telefon: 08581 722 96. Tar tacksamt emot gåvor
på pg 90 05 36-4 för Rumäniens barnhemsbarn.

Studiebesök Brodepån
Onsdag 9 sept kl 10.00. Studiebesök på
Brodepån för att se hur våra pendeltåg
vårdas.

Gårdsauktion på Ladan Öråker
12 aug kl 11-16 auktion med auktionsförrättare och antikexpert Jarl Dahlerus. Inlämning av möbler, kuriosa och
antikviteter pågår hela sommaren från
10 juni.
Kontakta Carola Dyrssen, carola@ladanoraker.se, mobil: 073-183 66 44.

Samba i LADAN, 9 juni
Gratis prova-på-Samba kl 16.30–17.30.
20 minuters pass. Max 5 st/pass. Boka
på cintiapersonal@gmail.com, telefon:
076-882 83 33

midsommar
Friluftsgudstjänst
Lör 23/6, kl. 11.00 i Håtunagårdens
trädgård. Vid regn fir s gudstjänsten i
Håtuna kyrka.
Friluftsgudstjänst
Lör 23/6, kl. 11.00 fir s friluftsgu stjänst i trädgården på Prästvägen 6 i Bro.
Vi har ställt fram stolar utomhus, så du
behöver ingen filt med dig och inte heller kaffekorg denna gång. Kyrkkaffe. Vid
regn fir s gudstjänsten i kapellet.
Bro spelmän underhåller. Anette Becker
Lundell, präst
Friluftsgudstjänst
Friluftsgu stjänst i Håtunagårdens trädgård Sön 24/6, kl. 11.00
Vid regn fir s gudstjänsten i Håtuna
kyrka. Kyrkkaffe. Du behöver ingen filt,
vi ställer fram stolar i trädgården. Bro
spelmän underhåller.
Anette Becker Lundell, präst

skrivkurs
Skriv & Skratta tillsammans.
Ta chansen och kom igång med ditt
skrivande! Biblioteket anordnar en skrivarkurs vid Lillsjöserveringen. 19-21
juni kl 13-16 och/eller 14-16 augusti kl
13-16.
Anmälan: anita.edman@upplands-bro.
se, lisa.muhr@upplands-bro.se
eller ring: 08-581 696 03

pensionär
Allmänt möte
Månd 4 juni Kl 14.00 Allmänt möte
med fika och snack om föreningens
verksamhet samt ett spännade möte
med Gunborg Blomqvist som berättar
om gamla tider i Kungsängen. Vi träffas i Marina föreningshuset vid Svartviken, Prästhagsvägen 21. Ring Jan-Erik
08-581 72418 snarast för att boka plats,
det kan bli trångt!
Arr: SPF Vikingarna Upplands-Bro
Fågelskådningsexkursion
Sönd 10 juni kl 7.00 Gemensamt med
Folkdansgillet ger vi oss ut på fågelskådningsexkursion. Ring Jan-Erik för detaljer! Telefon: 08-581 72418
Arr: SPF Vikingarna Upplands-Bro
Tallinresa
Sönd 26 aug Kl 16.00 går vår tredagarstur till Tallin och KGB-muséet.
Arr: SPF Vikingarna Upplands-Bro

Klipp ut och spara!

Bro. 9 juni försommarrea och säsongsavslutning. Vi tar tacksamt emot gåvor
till vår försäljning (ej kläder på grund av
utrymmesbrist).

musik och dans

evenemang
Antikrunda
LADANs egen antikrunda 10 juni,
kl 11-16. Kom och lär er mer om era
antikviteter, arvegods, loppisfynd med
mera av LADANs egen antikexpert Jarl
Dahlerus. Max tre föremål per person.
Fest i Byn
Lör 8 sept är det Fest i Byn i Bro Centrum. Det är en mötesplats för det lokala föreningslivet, en plats att hitta nya
medlemmar, visa upp sig och erbjuda
prova på aktiviteter för kommuninvånarna. Vill du boka ett föreningsbord,
så är det först till kvarn som gäller, fram
till den 19 augusti. Antalet bord är begränsat. För er som inte är en förening,
erbjuder vi marknadsplatser med eller utan marknadsstånd, plats för eget
bord eller tält. Marknadsplatserna är
till för försäljning. Först till kvarn gäller för bokning av marknadsstånd och
platser för behov av elström, dock senast 12 augusti. För information och
bokning, besök www.festibyn.se eller
ring till kommunens växel, telefon: 08581 690 00 och tala med Mia Palm (föreningar) eller Susanne Dexenius (marknadsplatser).
Konstrunda i Upplands-Bro
1-2 september mellan kl. 11-17.
Runt om i vår kommun, på 30 olika
platser, fin er du 77 lokala konstnärer
och hantverkare, som visar upp sina alster. Karta, där alla platserna är markerade, fin s i kommunens kundcenter
samt på våra bibliotek och på Villa
Skoga, Gamla Landsvägen 4 i Kungsängen. Åk, gå eller cykla runt och njut
av konst & hantverk och upptäck vår
kommun och dess vackra omgivningar. Se även samlingsutställningen på Villa Skoga som är öppen en vecka innan
konstrundehelgen (1-2 september), där
alla 77 utställarna presenterar ett alster
var, för att ge besökarna en förhandstitt
på vad som presenteras på respektive utställningsplats under konstrundehelgen. Samlingsutställningen är öppen
25 aug-2 sept. mån-fre kl. 13-18, ons.
13-20, lörd-sönd 11-17

natur
Möt sommaren i Lejondals
naturreservat
Söndag 10 Juni, kl. 09.00
Lavtäckta hällmarker, fi a strövskogar,
blomrika hagmarker med bl.a. kattfot och ängsskära, som Svenska Botaniska Föreningen pekat ut som ”Årets
växt” 2012 resp 2008, kulturlämningar, strandskogar, inbjudande badhällar vid Lejondalssjön samt Hällkana-
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gården med motionsspår. Vi gör en ca
5-6 km vandring i lätt terräng. Ta med
matsäck! Samling kl. 09:00 på den stora
parkeringen i reservatet.
Kontaktpersoner:
Christina Lindahl
telefon: 08-581 75529
mobil: 070-342 4629 och
Per-Ola Björn
telefon 08- 582 40346
mobil: 070-323 67 09
Arr: Naturskyddsföreningen UpplandsBro
Naturfotosafari och
digitalfotokurs
Hur du hanterar kameran och lär dig
ta bättre bilder. Söndag 19 augusti, kl.
10.00, vi håller på i ca 2-3 timmar. Vi
promenerar på ett naturskönt ställe där
det fin s gott om fotomotiv, allt från
macro till landskap. Fotosafarin vänder
sig till alla som tycker om att fotografera, speciellt natur. Vi får under turen
lära oss grunderna för digital fotografering, en hel del tips och knep samt en
hel del om motivval och komposition.
Kostnad 40 kr per person (betalas
kontant på plats) och det inkluderar en
kopp kaffe och en bulle.
Vi träff s kl 10.00 vid Ryttarföreningens hus, busshållplats Ängsuddsvägen.
Anmälan/frågor till
Per-Ola Björn
telefon: 08-582 40346
mobil: 070-3236709
Anmälan ej nödvändig men bra, så vi
inte får brist på kaffe och bullar.
Arr: Naturskyddsföreningen UpplandsBro
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Övrigt
Sommarmöte Kulturbojen
Föreningen Kulturbojen har öppet sommarmöte i Stora Sandhagen, söndag
den 10 juni från kl 11, Trädgårdspyssel
och kaffe, kolbullar så klart
Alla hjärtligt välkomna. Sven Örnsten
ordf. telefon. 070-730 57 30 sven.ornsten@telia.com
Kräftfiske
Fiska kräftor i Lejondalssjön
Invånare i Upplands-Bro kommun inbjuds till kräftfiske i Lejondalssjön. 20
platser kommer att lottas ut bland dem
som köpt en lott innan den 1 juni. 10
håvar, 3 burar och betesfisk tillhandahålls på fiskeplatsen. Dragning sker den
11 juni kl 13.00 i kommunhusets kundcenter.
Arr: Bro Sportfiskeklubb och UpplandsBro kommun

träning och hälsa
Gymmix Kungsängen
20 gruppträningspass i veckan, allt från
yoga, gympa, zumba, danze till tuff re
pass som EFIT, tabata, box och combat.
Åldersgräns 11 år.
www.gymmixkungsangen.se
Sommarträning vid Lillsjön
Gratis sommarträning vid Lillsjön med
Gymmix Kungsängen!
Vi bjuder på en aktiv sommar mellan
17 juni och 19 augusti vid Lillsjöbadet.
Gympa, Yoga, EFIT, Combat, Zumba, Danze och barngympa (3-6 år), det
fin s något för alla.
www.gymmixkungsangen.se

upplands-Bro kommun finns på Både faceBook och twitter (@upplands_Bro). fÖlj oss där fÖr enkel kontakt och snaBB information.
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Klipp ut och spara!

Barn och ungdom
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