Vi växer så det knakar
Allt fler hittar sitt hem, besöker och/eller etablerar
företag eller verksamhet i vår kommun. Vi har en
befolkningsökning i kommunen som ligger bland de
femton högsta i landet och vi bygger näst mest i länet. Allt
fler i kommunen hittar ett arbete, vår ungdomsarbetslöshet
har gått ner från 3,4 procent till 2,2 procent under tiden jan
2015 till jan 2016.

En ny upphandlingspolicy

Steg för steg tar vi Upplands-bro kommun in i framtiden.
Vi har i dagarna tagit beslut om en upphandlingspolicy
som är framtagen i dialog med näringsliv och
fackförbunden samt politiken. I policyn regleras i vilka
typer av upphandlingar kollektivavtalsliknande villkor kan
komma att ställas. Dessutom ska kommunen inför varje
upphandling beakta möjligheten att dela upphandlingen
i flera delar för att öka möjligheten för mindre företag att
delta i upphandlingen.

Handlingsplan för giftfri förskola

Utbildningsnämnden fattade i dagarna beslut om en
handlingsplan för en giftfri förskola. Det kan låta lite
märkligt, har våra barn gift på sin förskola? Nej det har
de inte men barn i förskoleverksamhet är särskilt känsliga
och små barn får i sig högre halter farliga kemikalier
i förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. Målet är att
minska miljögifterna i kommunens förskolor. Endast det
bästa är gott nog för våra barn.

Fest i Kungsängen 21 maj

Våren börjar göra sig påmind och snart är det dags för ett
säkert vårtecken, lördagen den 21 maj kl 11.00-15.00 är
det dags för fest i Kungsängen.

10-10-10

Vi avslutar med att citera vår näringslivschef Mathias
Forsberg som menar att man kan summera kommunens
expansion med 10-10-10:
”Kommunen har planer för 10 000 nya bostäder, är en
av Sveriges tio mest expansiva kommuner samtidigt
som kommunen tillhör de tio mest kostnadseffektiva
kommunerna i landet.”
Det bygger vi vidare på!
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Barn är särskilt känsliga och små barn
får i sig högre halter farliga kemikalier i
förhållande till sin kroppsvikt än vuxna. I
Upplands-Bro kommun har arbete pågått
för att minska gifter i förskolan och nu finns
en handlingsplan för en giftfri förskola.
Miljögifter sprids från vardagsprodukter
såsom leksaker, möbler, golv och kläder.
Barn i förskoleverksamhet är särskilt känsli
ga då de vistas lång tid i den miljön.
Handlingsplanen syftar till att minska miljö
gifterna vid förskolorna i Upplands-Bro. I
förskolorna görs redan många insatser, men
det finns ett behov av att ha en helhetssyn
och kommunen behöver därför engagera
samtliga förskolor i en gemensam, profes
sionell strategi.
I Upplands-Bro gjordes i augusti förra året
en förstudie om läget om förekomst av gift
er i förskolorna. Den studien har fungerat
som en utgångspunkt till den nu beslutade
handlingsplanen.
I handlingsplanen framgår det att det ska
rensas bland leksaker och inventarier.
Äldre möbler, lekkuddar och madrasser kan

innehålla skadliga ämnen och ska bytas ut
efter hand.
Plasttallrikar och andra förvaringskärl
ska bytas till godkänt material där det är
möjligt. Mängden ekologisk mat ska öka
och det ska säkerställas att livsmedelsleve
rantörerna levererar produkter i giftfria
förpackningar så långt det är möjligt.
Därutöver ska den upphandlade städfirman
säkerställa att de använder material som är
godkända av Kemikalieinspektionen. Beslu
tet om en giftfri förskola påverkar även de
lokaler och förskolegårdar som redan finns
och de som kommer att byggas.
upplands-bro.se/giftfriforskola

Var med och håll
Upplands-Bro rent i vår!
Nu bjuder Upplands-Bro kommun och
Håll Sverige Rent in till vårens naturstäd
ningskampanj som pågår mellan 23 och 30
april 2016. Anmäl er senast den 3 april.
upplands-bro.se/skrapplockardagarna

Informationskampanj om
PCB genomförs

Vägavstängning i
Skällsta

Bygg- och miljöavdelningen genomför
under mars månad en informationskam
panj angående PCB i byggnader riktad
till ägare av industrifastigheter i kommu
nen. Syftet med kampanjen är att samla
in information om vilka byggnader som
kan innehålla PCB och behöver saneras.

På grund av arbete med nya vatten- och
avloppsledningar kommer vägen vid
norra infarten till Skällstavägen, vid
Skällstahuset att vara avstängd från och
med måndagen den 29 februari till och
med söndagen den 20 mars.

Frågor?

Om du har frågor kring kampanjen är du
välkommen att kontakta Cecilia Karls
son på Bygg- och miljöavdelningen.
upplands-bro.se/pcb

Aktivitetsparken i Bro planeras
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Så ska förskolan bli giftfri

upplands-bro.se/vagavstangning

25 789 invånare
Under 2015 ökade invånarantalet med
502 personer. Den 31 december 2015
hade Upplands-Bro 25 789 invånare.

Råbyplan ska bli en aktivitetspark för spontanidrott och
kulturaktiviteter. Nu vill vi veta vad du tycker att den
borde innehålla. Vad behöver du för att skapa en fritid med
hög kvalitet?
Lördagen den 9 april mellan kl. 11-15 arrangeras en med
borgardialog i Brohuset. Då är alla välkomna att lämna
förslag och synpunkter på vad parken borde innehålla och
hur den borde utformas. Målet med parken är att den ska
attrahera kommunens barn och ungdomar – oavsett ålder,
kön, fritidsintresse osv.
upplands-bro.se/aktivitetspark
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