Vill du bli god man eller förvaltare?

Vill du få Uppslaget som taltidning?

Foto: Justem Johnsson, Scandinav bildbyrå

Uppslaget distribueras även som taltidning till
synskadade. Meddela gärna Kommunikationsstaben om du vill få Uppslaget som taltidning.

Vill du göra en insats för att hjälpa en medmänniska? Vi söker
kontinuerligt nya gode män och förvaltare.

Beställ genom att skicka namn och adress till:
kommunikationsstab@upplands-bro.se

Invigning av Bryggan
Med en rosett på det blågula bandet har mottagningen Bryggan in
vigts. Bryggan är en psykiatrisk mottagning för barn och ungdomar
i Upplands-Bro. Den nya mottagningen är helt kostnadsfri och ett
samarbete mellan Upplands-Bro kommun och vårdcentralerna i Bro
och Kungsängen.

I Upplands-Bro och Järfälla finns cirka 700 ställföreträdarskap och
behoven varierar. Arvode utgår. Det är viktigt att känna till att
uppdraget innebär ett ideellt engagemang och redovisningsskyldighet gentemot överförmyndaren.

För att kunna erbjuda en tidig insats och därmed undvika större
problem i framtiden har Social- och Utbildningskontoret i Upplands
Bro kommun, tillsammans med Kungsängens vårdcentral och Capio
vårdcentral i Bro, startat första linjens barn- och ungdomspsykiatri
på mottagningen Bryggan.

Vi söker personer som kan hantera en vardagsekonomi och förstår
hur samhällets olika instanser fungerar. Kontroller görs hos Krono
fogden och Rikspolisstyrelsen. I samband med ditt första uppdrag
får du en handbok och varje år anordnas utbildningsträffar.

Verksamheten har öppen mottagning, som inte kräver remiss, för att
snabbt kunna erbjuda stöd till föräldrar, barn och unga. Bryggan er
bjuder ett förebyggande stöd till kommunens barnfamiljer och hjälp
till barn och unga för en bättre psykisk hälsa.

Är du intresserad? Hör av dig via e-post till:
overformyndarkansliet@jarfalla.se eller skriv till
Överförmyndarkansliet, 177 80 Järfälla

Glöm inte valet till förskoleklass

Foto: Anders Vikman Linder

Du glömmer väl inte att välja skola till förskoleklass?
Läs mer på www.upplands-bro.se/skolval

Skrotbilar i kommunen
Många skrotbilar står idag övergivna ute i naturen, på parkerings
platser eller andra uppställningsplatser. Skrotbilar som inte tas
omhand kan utgöra en trafikfara. De kan även läcka ut giftiga
tungmetaller, som bly och kvicksilver. Därför är det viktigt att du
kontaktar kommunen om du ser en bil som verkar vara övergiven.
Tekniska avdelningen ansvarar för bortforsling och skrotning av
bilar som står övergivna på kommunens mark. Bilar som står på
privat mark kan endast tas omhand med tillstånd från fastig
hetsägaren.
Kommunen besiktar alltid fordon som verkar vara övergivna och
försöker kontakta ägaren. Om fordonet ändå står kvar efter detta
kan kommunen flytta och skrota bilen på ägarens bekostnad.
Tänk på att det är ett miljöbrott att inte skrota bilen på rätt sätt.
Lämna din gamla bil hos en auktoriserad bildemontering för
miljömässigt korrekt hantering.
Kontakta Kundcenter på telefon 08-581 690 00 om du ser en bil
som verkar vara övergiven. För att skrota din gamla bil, kontakta
en auktoriserad bildemontering.

Kundcenter stänger tidigare
Fredagen den 5 februari stänger Kundcenter i kommunhuset tidigare på grund av konferens. Receptionen och
växeln stänger därför kl. 13:00 istället för kl. 15:00.
Kundcenter i Brohuset är öppet till kl. 15:30.
För ytterligare information ring 08-581 690 00 eller skicka
e-post till kommun@upplands-bro.se

I förra veckan var det invigning, där Hans Andersson från Norrstyrelsen, Stockholms läns landsting, valde att knyta ihop det blågula
bandet i stället för att klippa av det.
Hans ser fram emot att Bryggan ska kunna ge bra stöd till ungdomar
som mår dåligt, något som inte alltid är så lätt.
– Det är lättare att bryta benet och få hjälp med det än att få hjälp
med själen om den inte mår bra.
Till sin hjälp med det blågula bandet hade Hans Andersson Social
nämndens ordförande Tina Teljstedt (KD) och Utbildningsnämndens
ordförande Rolf Nersing (S). Även Tina och Rolf var mycket glada
över att denna dag inviga Bryggan.
– Vi arbetar mycket med förebyggande verksamheter och det här
vinner alla på, säger Tina Teljstedt.
På Bryggan kommer tre personer att jobba. En psykolog, en
skolkurator och en familjebehandlare.
Alla besök vid Bryggan är kostnadsfria. Det som man till exempel
kan få hjälp och stöd med kan handla om att vardagen präglas av
ständiga konflikter och bråk, ett barn som inte vågar sova borta eller
en tonåring som är stressad och nedstämd.
Bryggan erbjuder bland annat stödsamtal, psykologbedömningar,
KBT-baserade gruppbehandlingar, föräldragrupper och rådgivning.
Mottagningen kommer att ha öppet tre dagar i veckan i Kungsängen
på Solängen bredvid Kungsängens vårdcentral och två dagar i veck
an i Bro på Capio vårdcentral.

www.upplands-bro.se

