INFORMATION FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN

Vi prioriterar trygghet
och säkerhet
Polisen står i början av en mycket stor
omorganisation som på ett eller annat sätt
påverkar oss. Vi vill inleda ett konstruktivt och
aktivt samarbete, när polisen är redo.
Trygghet och säkerhet är viktigt. Därför finns
Grannstödsbilen, en uppskattad verksamhet
som påverkas av polisens omorganisation när
de ska få sina uppdrag förmedlade via polisen
i Järfälla i stället för vår lokala polis. I övrigt
kommer den att rulla som vanligt. Vi arbetar
för att få till en stabil organisation för den
även i framtiden. Just nu utreder vi behovet
av trygghetssamordning i Upplands-Bro.
Målet är att kunna besluta om den och därmed
kommunens långsiktiga trygghetsarbete i april/
maj.
För oss är trygghetsfrågorna högt
prioriterade. I 2015 års budget finns tydliga
mål och uppdrag att utveckla kommunens
trygghetsskapande arbete genom att
1. den lokala samverkan mellan kommunen,
polisen och andra aktörer ska utvecklas för
att öka tryggheten i Upplands-Bro
2. arbeta brett med säkerhets- och
trygghetsfrågor för att skapa en säkrare
och tryggare miljö för alla som bor, verkar
och/eller vistas i kommunen
3. stödja det ideella arbetet med
Grannstödsbilen
4. utreda behovet av trygghetssamordning.
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Förra året deltog hela
756 500 personer i
Sverige, majoriteten barn,
i ”Skräpplockardagarna”
för att städa Sverige.
I Upplands-Bro
var det drygt 2 000
kommunboende som
tillsammans gjorde vår kommun renare och vackrare. Nu
bjuder Upplands-Bro kommun och Håll Sverige Rent in till
vårens naturstädningskampanj som pågår mellan 4 och 10
maj 2015. Du kan dessutom få ersättning mellan 1 000 kr
och 3 000 kr per städområde beroende av områdets typ och
storlek. Principen först till kvarn gäller. Anmäl er senast den
12 april på två ställen, www.upplands-bro.se och
www.hsr.se.
Ny vattenledning byggs mellan Bro och Sigtuna

Norrvatten, Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun
har fattat beslut om att bygga en två mil lång vattenledning
mellan Upplands-Bro och Sigtuna. Ledningen möjliggör
att nya, planerade bostads- och industriområden kan
förses med kommunalt vatten. Den medför även att
vattenförsörjningen i båda kommunerna blir mindre sårbar.
Upplands-Bro kommun kommer samtidigt att bygga
avloppsledning med pumpstationer cirka 15 kilometer
längs den nya vattenledningen. Det innebär att fler boende
i kommunen kan få tillgång till kommunalt vatten och
avlopp. Exakt vilka fastigheter det gäller är inte fastställt än.
Skolval till förskoleklass
Skolvalet till förskoleklass är stängt.
Nu pågår arbetet med att placera
barnen på respektive skola. I början
av april får du som ansökt om plats i
förskoleklass ett brev från den skola
som ditt barn blivit antagen till.

Samtalsgrupp för anhöriga
I samtalsgruppen kan du träffa andra som också
har anhöriga med demens. Ingen föranmälan krävs.
Välkomna!
När: Onsdagar den 4 mars, 6
maj och 3 juni
Tid: kl 17.00-18.30

www.upplands-bro.se

Var: Solrosens dagverksamhet,
Norrgårdsvägen 13 i Bro
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Anmäl er till Skräpplockardagarna 2015

Kommunen växer rekordartat

Med start 2014 gör barnomsorgen i UpplandsBro kommun en årlig inkomstjämförelse mellan
hushållets uppgivna inkomst och taxerad inkomst
från Skatteverket. Hushåll som har betalat för
mycket barnomsorgsavgift kommer att få pengar
tillbaka och de som har betalat för lite kommer att
få en extra faktura. Belopp under 100 kronor per
år kommer inte att justeras. För att din avgift för
förskola och fritidshem ska bli rätt är det viktigt att
kommunen alltid har aktuell inkomstuppgift för ditt
hushåll.

Den 31 december 2014 hade Upplands-Bro 25
287 invånare. Det innebar en folkökning med 584
individer eller 2,36 procent, under året. Att växa
med 2,36 procent på ett år är en stark folkökning
jämfört med övriga kommuner. Sundbyberg växte
mest i landet och hade en folkökning på 3,43
procent under 2014. I Stockholms län var det
Sundbyberg, Nykvarn och Tyresö som växte mer än
Upplands-Bro procentuellt.

Så kan du påverka kommunen
Det finns flera sätt för dig som medborgare att påverka
kommunen. Förutom att lämna synpunkter eller klagomål har du möjlighet att lämna in ett medborgarförslag.

Kortfattat innebär det en rätt för den som är folkbokförd i
Upplands-Bro kommun att väcka ärenden i fullmäktige. Läs
mer på www.upplands-bro.se/paverka

Engagera dig
Samråd om Trädgårdsstaden i Bro

När träffas Kommunfullmäktige?

Detaljplanen för etapp 1 av Trädgårdsstaden i Bro är
ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjlig
göra för ett nytt område med bostäder med inslag
av verksamheter och service. Planen omfattar cirka
1000 nya bostäder, tre förskolor, en F-9 skola och
en idrottshall i anslutning till skolan. Läs mer om
planen på www.upplands-bro.se/tradgardsstaden
Senast den 6 mars ska synpunkter på förslaget läm
nas in skriftligt till:
kommunstyrelsen@upplands-bro.se eller till
Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
196 81 Kungsängen

Under 2015 kommer Kommunfullmäktige i
Upplands-Bro att sammanträda den 25 mars, 22
april, 3 juni, 9 september, 14 oktober, 17 november
och 16 december. Du är välkommen att följa mötet
på plats, på plan 1 i Kulturhuset i Kungsängen
utom den 25 mars då mötet hålls på UpplandsBrogymnasiet. Du kan också följa det via webbtv, på www.upplands-bro.se/play. Handlingar och
protokoll finns på www.upplands-bro.se/politik

Kundcenter svarar på dina frågor
Telefon: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Twitter: @upplands_bro
Facebook: facebook.com/upplandsbrokommun

Vi finns nära dig
Kundcenter erbjuder service
både i Brohuset i Bro centrum och kommunhuset i Kungsängens centrum. Välkommen in!

www.upplands-bro.se

Kontakta Kommunikationsstaben vid synpunkter och frågor om innehållet via e-post till kommunikationsstab@upplands-bro.se

Inkomstjämförelse inom barnomsorgen

Vill du annonsera ditt evenemang här?

Skickadet det via e-post till kommunikationsstab@upplands-bro.se. Se utgivningsplan på www.upplands-bro.se/uppslaget

Evenemang i Upplands-Bro
Utställning i Konstkuben

Fotograf Tommy Pedersen ställer ut sina bilder från ”En van
dring” i Konstkuben i Brohuset. Vernissage torsdag 5 mars
kl. 15-17. Välkommen!

inte lämnar någon oberörd! OBS! Endast 30 barnplatser!
Föreställning av Pantomimteatern för barn mellan 5–8 år
Pris: 50 kr Biljetter: Biblioteket i Brohuset & Kulturhuset
och i Kundcenter.

Konstverkstad

GO BEBIS!

I Konsthallen i Kulturhuset i Kungsängens centrum kan du
se utställningen ”Ornament” och träffa konstnären Johannes
Fodor. Lördag 7 mars kl. 13 -15 sitter han i Konsthallen och
visar hur han gör sina ornament. Kom och gör dina egna, vi
har materialet. Gratis! Välkommen!

Ett projekt med dansgruppen KolKo ink. Nyblivna föräldrar
med bebisar som skulle vilja ingå i en referensgrupp för
föreställningen ”Go Bebis!” är välkomna till i Kulturhuset i
Kungsängen. Totalt 3 träffar med biljetter till genrepet som
tack. Hör av dig till Kulturhusets producent, Sonia Braska,
sonia.braska@upplands-bro.se
Vi ser fram emot att träffa dig och din bebis!

Filosoficafé

Onsdag 11 mars kl. 17.30 i Kulturhuset/Biblioteket, plan 5.
Inledning utifrån Simone Well 1909-1943 ”Solidaritet eller
ingenting alls”. Samtalsledare John Bornemark
Arr: Upplands-Bro Bibliotek i samarbete med ABF.

Bluegrass i Kulturhuset

Lördag 7 mars kl. 19, Kulturhusets Stora Scen
En kväll med bluegrass och stockholmsgrupperna Spinning
Jennies och The Rockridge Brothers. Välkommen till en
unik musikalisk upplevelse där svensk lyrik och nordameri
kansk bergsmusik blandas med traditionell old time från den
amerikanska södern. Spinning Jennies är en ung bluegrass
kvintett som har gett sig till känna genom en korsning mellan
svensk lyrik och nordamerikansk bergsmusik. Deras musik
är fylld av hjärta, smärta och explosivt hillbilly-sväng, där
de vardagsskildrande texterna pimpas med djärva trix och
blixtrande licks från de sjudande resonanslådorna i A-dur.
The Rockridge Brothers energi och spelglädje har gjort dem
till ett efterfrågat band både i Sverige, övriga Europa och
USA. Bandet ger prov på unik och genuin upplevelse av den
amerikanska folkmusikens rötter med bländande virtuositet
och rå kraft.”
Pris: 150 kr ordinarie, 100 kr studerande/pensionär
Biljetter: I Biblioteket i Brohuset & Kulturhuset och i Kund
center.

Kapten Smajling & Silla vågar

En mimbaserad föreställning i
simbassängen. Söndag 8 mars
kl. 10 i simhallen i Brohuset.
Pappa ska jobba och Silla ska
hälsa på sin Farfar Kaptenen
som vaktar havet. Äntligen
ska hon få lära sig att simma. Förväntningarna glimrar som
vattendropparna på ytan men rädslorna kryper fram när
oväntade gäster kommer på besök.
En mimbaserad föreställning i simbassäng med inslag av
akrobatik, specialskriven musik och våghalsiga vattenkon
ster. En interaktiv föreställning där barnen får vara med
och hjälpa till på slutet. Glöm inte badkläder till barnen och
kom ombytta! Följ med ut i havet på ett stort äventyr som

Historiebokcirkel

Onsdag 25 mars kl. 18. Vi träffas i Svenngårdrummet i
biblioteket, på plan 5 i Kulturhuset i Kungsängen och
diskuterar den historiska bok vi har läst. Vårens träffar är 25
mars, 22 april och 27 maj. Biblioteket bjuder på fika. Varmt
välkomna!

Bokklubb 10-12 år

För dig som vill ge och få boktips! Biblioteket bjuder på
fika. Ingen föranmälan krävs. Tel: 08-581 696 00. Välkomna!
Onsdag 4 mars kl. 15 i Brohuset.
Tisdag 10 mars kl. 15 i Kulturhuset, plan 5.

Sagostund från 3 år

Fredagar kl. 15 i biblioteken i Kulturhuset i Kungsängen och
i Brohuset i Bro. I samarbete med ABF.

Språkkafé

För dig som har svenska som andra språk.
Onsdagar kl. 12, torsdagar kl. 16.15 och lördagar kl. 11.15 på
biblioteket, plan 5, i Kulturhuset i Kungsängen.
Måndagar kl. 15 i biblioteket i Brohuset.
Vi träffas för att prata svenska och fika tillsammans. Inga
krav på förkunskaper och ingen föranmälan. Sex deltagare
per grupp. I samarbete med ABF. Välkommen!
Tel 08-581 696 00 www.upplands-bro.se/bibliotek

Öppet Hus på Kulturskolan

Lördag 14 mars kl.12-15. Blå Huset, Skolvägen 20 i
Kungsängen. Kom och prova instrument, träffa alla lärarna
och få information om vår verksamhet!
Vi har också:
Prova på teater kl.12-12.30 (från 7 år) på Ekhammarscenen
Prova på dans kl.12.45-13.15 i danssalen
Prova på kör kl.13.30-14.00 i danssalen
Välkomna!

www.upplands-bro.se/evenemang

