Våra högstadieskolor redovisar bra SALSA-värden.
De är bättre än förväntat i samtliga skolor. Det är
mycket glädjande.
Beräkning av SALSA-värden görs genom att hänsyn
tas till bakgrundsfaktorer, som föräldrars sammanvägda
utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever som är
nyinvandrade, andel elever som är födda utomlands
samt andel elever som är födda i Sverige men vars
båda föräldrar är födda utomlands. Underlaget för
beräkning av bakgrundsfaktorer är samtliga elever i
årskurs 9 på skolan och genomförs i hela landet.
Nyligen invigdes Bryggan som är ett samarbete
mellan kommunen och Landstinget. Bryggan är en
psykiatrisk mottagning för barn och ungdomar i
Upplands-Bro. Verksamheten har kostnadsfri öppen
mottagning som inte kräver remiss.
Vår kostenhet har uppnått målet 25 procent för den
ekologiska andelen mat på våra kostenheter och
jobbar nu vidare för att nå ännu högre mål.
Första steget i arbetet att införa ett miljölednings
system för kommunen är nu taget i och med att
miljöutredningen är klar. Utredningen visar vilken
direkt och indirekt miljöpåverkan kommunernas
verksamheter har och vilka åtgärder som kommer att
krävas inför införandet av ett miljöledningssystem.
Nästa steg är att ta fram nya miljömål och en
miljöpolicy för kommunen. Energieffektivisering,
avfall och resor ska prioriteras för att minska
kommunens negativa miljöpåverkan.

Parkeringsutredning
Det pratas mycket om behovet av parkeringsplatser
i vår kommun och den olyckliga begränsningen av
rutten mot Willys för buss 555.
Vad det gäller parkeringarna så genomför vi en
parkeringsutredning som ska fungera som stöd för
smarta parkeringslösningar där det behövs.
När det gäller buss 555 kallade kommunen till möte
med Nobina, som är entreprenör åt Trafiknämnden
i Landstinget (fd sl), för att undersöka om
infrastrukturförändringar skulle kunna bidra till en
annan lösning av hållplatsläget. Men tyvärr blev
svaret nej. Om bussen måste upp och vända blir
det i alla lägen svårt att göra en robust tidtabell
som passar tågen. Därmed löser alltså inte
infrastrukturinvesteringar från kommunens sida det
aktuella problemet.

Foto: Rickard Kilström

Året börjar bra i kommunen

Kommunfullmäktige 17 februari
På Kommunfullmäktige behandlas bland annat:
• Val av nya ledamöter
• Ny upphandlingspolicy
• Ny sponsringspolicy
• Motioner och medborgarförslag
• Remiss av förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län
Tid: Onsdag 17 februari kl. 18:30
Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen
Allmänhetens frågestund inleds kl. 19:00. Frågor lämnas skriftligen till
Kommunledningskontoret eller skickas via e-post till
kommun@upplands-bro senast måndag den 15 februari kl. 12:00. Saknas frågor fortsätter sammanträdet direkt. Handlingar finns på kommunens webbplats, www.upplands-bro.se sju dagar innan mötet.
Välkommen hälsar Solange Olame Bayibsa,
Kommunfullmäktiges ordförande

Informationskvällar om våld i nära relationer
Polisen, Upplands-Bro kommun och de kommunala bostads
bolagen bjuder in till två informationskvällar om våld i nära
relationer.
Under kvällen kommer Polisen, socialtjänsten och kvinno
jouren Anna att presentera sig och informera om vad de kan
hjälpa till med. Det kommer även att finnas möjlighet att
ställa frågor enskilt till respektive representanter.
Informationskvällarna hålls 17 februari i Finnstaskolans
matsal, Bro och 24 februari i Kulturhuset, Kungsängen
klockan 18.00–20.30 båda kvällarna.
upplands-bro.se/infokvallar

Dags att välja skola

Sök sommarjobb

Senast den 12 februari ska du ansöka
om plats i förskoleklass via kommun
ens webbplats.

Sommarjobben är till för ungdomar som
vid ansökningstillfället går i årskurs 9 samt
år 1 eller 2 på gymnasiet. Du ska vara folk
bokförd i kommunen.

Skolvalet innebär att du som vård
nadshavare väljer ut de tre skolor
som du helst vill att ditt barn ska gå i.
Skolvalet görs på kommunens webb
plats och kräver e-legitimation.
Du som behöver hjälp med att göra
skolvalet är välkommen till kund
center i Kungsängen eller Bro. Ta
med giltig ID-handling.
upplands-bro.se/skolval

Attraktivt och varierat bostadsbyggande

Vintersporta säkert

Kommunstyrelsen tog i veckan beslut om en
prioritering av planuppdrag. För närvarande
finns det i kommunen 34 beslutade och pågående
planuppdrag. Prioriteringen utgår från det som bidrar
till kommunens utveckling och övergripande mål
t.ex. genom attraktivt och varierat bostadsbyggande,
företagsetableringar, offentlig eller kommersiell
service och en god livsmiljö.

När det är vinter och tillräckligt med
snö och kyla finns det goda möjlig
heter till skid- och skridskoåkning i
kommunen.

Kort sagt ett bättre Upplands-Bro för oss alla. Steg
för steg tar vi Upplands-Bro in i framtiden.
Camilla Janson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lisa Edwards (C)
Gruppledare Centerpartiet

Jan Stefanson (KD)
Gruppledare Kristdemokraterna

Sara Ridderstedt (MP)
Gruppledare
Miljöpartiet de gröna

Men som alltid är det väderberoende.
För att se vad det finns för möjlig
heter finns information på kommun
ens hemsida.
När det gäller åkning på sjöis är det
viktigt att tänka på att du alltid åker
på egen risk, även på plogad sjöis.
Var noga med att undersöka isen och
ha alltid isdubbar.
upplands-bro.se/vintersport

www.upplands-bro.se

Sommarjobbet pågår under tre veckor
någon av följande perioder: vecka 24-26,
vecka 27-29 eller vecka 30-32. Arbetsplat
serna fördelas mellan kommunal och privat
verksamhet.
Arbetsområdena kommer främst att erbju
das inom barn- och äldreomsorg, park- och
utearbete, lager samt butik och restaurang.
upplands-bro.se/sommarjobb2016

Nytt boende för ensamkommande ungdomar
Behovet av boende för ensamkommande
flyktingbarn, som kommunen har ansvar
för, ökade kraftigt under hösten.
Därför blir konkurrensen om externa boen
deplatser stor. Utifrån den rådande situatio
nen har kommunen beslutat att det behövs
ytterligare ett boende för ensamkommande
barn/ungdomar med upp till 20 platser.
En bygglovansökan är inlämnad och gäller
tillfällig uppställning av bostadspaviljonger
på del av fastigheten Korsängen 1:21, det
som brukar kallas Kungsängens gamla IP.
upplands-bro.se/nyttboende

Vill du annonsera ditt evenemang här?
Skicka det via e-post till kommunikationsstab@upplands-bro.se. Se utgivningsplan på www.upplands-bro.se/uppslaget

Evenemang i Upplands-Bro
TEATERPREMIÄR
Rundgång – 6-18 månader

Föredrag om Almare Stäkets Gård

Bokklubb 10-12 år i Kulturhuset

Träffa PRO Kungsängen

Bokklubb 10-12 år i Brohuset

Konstverkstad i Brohuset
från 4 år

18/2 kl. 14.00-16.00 på Kulturhusets café
Vi finns där på torsdagar udda veckor. Du kan
ta en fika till reducerat pris och prata pensionär
sangelägenheter med oss. Välkommen!

Kunnioitamme Ruotsin
suomalaisten päivää!

Högläsning för vuxna i Kulturhuset

Tibble Läshörna - nya öppettider

Sagostunder i Kulturhuset
Brohuset från 3 år

Lördagar, kl. 10.00-13.00,
Brohuset/ Verkstan
Datum: 6/2, 12/3, 9/4
Kom och skapa tillsammans på finska
med ateljeristan Ella Heickell.
Taidepaja Tervetuloa taiteilemaan ateljerista
Ella Heickellin kanssa. Gratis. Drop-in.
Arr: KUB, Kultur Upplands-Bro.

Musikcafé på Dagcentralen
i Kungsängen

7/2 kl. 14.00-16.00. Kaffe, fika och musik med
Cold mountain band och Gubbröra.

Teater: Tårtsväng med
Pippi och Beethoven

13/2 kl. 14.00 Brohuset/ Broscenen
Med en stor portion nyfikenhet,
sång och musik låter Lönneberga
kvartetten barnen bekanta sig med
de olika stråkinstrumenten. Favoriter från Astrid
Lindgrens sagor blandas med den klassiska mu
sikens pärlor. Pris: 50 kr. Biljetter: Biblioteket i
Kulturhuset & Brohuset, på plats eller på ticnet.se.
Arr: KUB, Kultur Upplands-Bro.

Film: Barnvagnsbio Black or White

16/2 kl. 11.00 Kulturhuset/
Stora Scenen. Filmen körs på lite
lägre volym och salongen är inte helt
mörklagd. Du kan köra in barnvagnen i salongen
och värma barnmaten hos Café Chris. ’’En varm
historia om familjeband, fördomar, kärlek och
sorg. Oscarbelönade huvudroller med Kevin Cost
ner och Octavia Spencer.’’ Regi: Mike Binder,
116 min. Pris: 50 kr Biljetter: Biblioteket i
Kulturhuset & Brohuset, på plats eller på ticnet.se.
Arr: Kulturhuset.

16/2 kl. 19.00 Hembygdsgården Klint i Bro
Gårdens historia från 1799 till idag berättas av
gårdens nuvarande ägare Johan Seth. Klint hittar
du i korsningen Prästvägen/ Klockarvägen. Fri
entré. Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut.

Vi uppmärksammar Sverige
finnarnas dag med en konsert- och
danskväll med den populära tango
gruppen Darya & Månskensorkestern.
26/2 kl. 19.00 Kulturhuset/ Stora Scenen
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas på Biblioteket i
Kulturhuset & Brohuset eller på plats. Välkommen!
Arr: Kulturhuset & Finsk Förvaltningsområde.
Här kan du läsa tidningar och låna böcker. Du
beställer böcker från biblioteket och hämtar ut
dem i Läshörnan. Välkommen!
Nya öppettider: Mån-ons 10.00-12.00,
tors 13.00-15.00, fre 10.00-12.00.

Babysång i Kulturhuset 0-1 år

Onsdagar, kl. 10.30
Kulturhuset/ Sagorummet plan 5
Datum: 10/2, 17/2, 24/2, 9/3,
16/3, 6/4, 13/4, 20/4, 27/4.
En lustfylld stund för alla sinnen där den härliga
musiken också blir ett redskap som stimulerar och
leder till utveckling av babyn. Gratis. Kom i tid,
begränsat antal platser.
Kontakt: elsmari.rutersten@upplands-bro.se

Språkcafé

Tisdagar, kl. 14.00-15.00 Kulturhuset/ Plan 5
Datum: 9/2, 23/2, 8/3, 22/3, 5/4, 19/4
För dig som har svenska som andraspråk.
Vi träffas för att prata svenska i grupp.
Biblioteket bjuder på fika. Gratis. Välkommen!
Arr: Biblioteket & kommunens volontärer.

Foto: Paul Quant

15-21/2 kl. 11.00-15.00 i Kulturhuset & Brohuset
Utställning i Biblioteket om modersmål.
Föreläsning: ’’Flera språk i familjen – hur gör vi?’’
16/2 kl. 18.00 Kulturhuset/ Trappan
En föreläsning med Gunilla Ladberg om utmaningar och tillgångar
som uppstår när flerspråkigheten finns med i familjebilden. Gratis.
Biljetter: Gratisbiljetter hämtas på Biblioteket i Kulturhuset &
Brohuset eller på plats. Arr: Biblioteket, ABF och Kulturhuset.

Utställning: Sara Lundberg

Vita Streck - ett bilderboksprojekt
6/2-28/2 Kulturhuset/ Konsthallen
Konstnären och illustratören Sara
Lundberg visar sina bilder och ger
prov på projekt hon genomfört i kommunen.
Invigning lördag 6/2 kl. 13.00 av Kultur- och
fritidsnämndens ordförande Andrée Wright.
Konstverkstad för barn 13/2 kl. 13.30-15.00.
Välkommen! Arr: Kulturhuset/ Konsthallen.

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

6-7/2 Kvistaberg, Bro kl. 12.00-16.00
Söndagen kl. 14.00 förgyller Johan Westre utställningen med jazz.
Inträde vid uppträdandet på söndagen: 70:- Fritt på lördagen.
Arr: Föreningen Konstformer i Upplands-Bro

MODERSMÅLSVECKA I BIBLIOTEKET

Foto: Johan Nilsson

13/2 kl. 14.00 och 14.45
Kulturhuset/ Stora Scenen
Rundgång är en nyfiken föreställning för bebisar
6-18 månader som bjuder på groove och värme.
KollektivKompaniet KolKo ink. skapar danskonst för de
allra yngsta. Tips! Två föreställningar samma dag,
antal platser begränsat – köp din biljett i tid. Pris: 50 kr.
Biljetter: Biblioteket i Kulturhuset & Brohuset, på plats eller på
ticnet.se. Arr: Kulturhuset.

KONST OCH JAZZ PÅ KVISTABERG

Onsdagar kl. 15.30 om minst 4 anmälda.
Plats: Kulturhuset/ Biblioteket plan 5.
Vi tipsar varandra om bra eller dåliga böcker att
läsa. Ta gärna med dig kompisar. Samtalet leds
av barnbibliotekarie. Fika ingår. Gratis.
Anmälan: elsmari.rutersten@upplands-bro.se
Onsdagar, kl. 15.15 Brohuset/ Biblioteket
Datum: 10/2, 24/2, 9/3, 6/4, 20/4
Vi träffas varannan vecka och boktipsar, fikar,
spelar spel om böcker, bestämmer vilka böcker
som vi vill ha till biblioteket och har roligt. Gratis.
Varje torsdag, kl. 13.00-14.00
Kulturhuset/ Biblioteket plan 5.
Vi vänder oss till dig som skulle uppskatta att få
lyssna till en intressant bok genom högläsning. Vi
diskuterar innehållet och aktuella händelser under
social samvaro. Tillgång till café finns. Drop-in.
Arr: Biblioteket/ Kommunens volontärer.

&

Fredagar kl. 13.00 Kulturhuset/
Sagorummet plan 5
Fredagar kl. 13.00 Brohuset/
Biblioteket Barn
Datum: 12/2, 19/2, 26/2, 11/3, 18/3, 8/4,
15/4, 22/4.
Kom och lyssna till sagor och ibland lite musik.
Yngre barn är välkomna i förälderns sällskap.
Gratis. Drop-in.

Fynda tidskrifter på Biblioteket

13/2-5/3 Biblioteket i Kulturhuset & i Brohuset
Utförsäljning av Bibliotekets gallrade tidskrifter.
Fynda bland titlar som: National Geographic, Allt
om mat, PC för alla, Antik & auktion, Mama med
mera! Pris: 1 kr/ tidskrift.

Bokcirkel för vuxna

Kl. 14.00 Kulturhuset/ Biblioteket plan 5
Datum onsdagar: 17/2, 16/3, 13/4, 18/5
Datum torsdagar: 18/2, 17/3, 14/4, 19/5
Vi träffas en gång i månaden och pratar om den
bok vi läst. Välj grupp, onsdag eller torsdag, vi
läser samma bok. Biblioteket bjuder på fika.
Varmt välkomna! Kontakt: Ulrika Karén,
tel. 08-581 695 85. Arr: Biblioteket.

Välkommen att hämta ditt kulturprogram för januari-april 2016 i Kulturhuset eller Brohuset, www.upplands-bro.se/kulturhus

Tips! Nu kan du köpa dina biljetter till vårens kulturevenemang på ticnet.se

www.upplands-bro.se/evenemang

