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I Upplands-Bro blir matavfallet baconbränsle

Så tar vi emot våra nyanlända
medborgare
Vid senaste mötet i Kommunstyrelsen beslutade vi att
gå vidare med planerna på två modulhus på Violinvägen
4 i Brunna och Lindhagabergsvägen 2 i Bro med 20
lägenheter i varje hus. Enligt plan ska de båda modulhusen
vara inflyttningsklara i slutet av våren 2017.
Upplands-Bro kommun delar mottagandet av personer
som fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd med
övriga kommuner i landet. Bosättningslagen, som trädde
i kraft den 1 mars i år, styr kommunernas ansvar och
skyldighet. Att hitta bostäder till dem som anvisas en plats
är en tuff uppgift för alla kommuner. Under 2017 kommer
102 personer att anvisas plats i Upplands-Bro och lagen
kräver att vi ordnar fram bostäder som de kan hyra. Därför
planerar vi nu för modulhus. Det är en tillfällig lösning på
en akut situation.
För att skapa en lyckad integration är det viktigt för
oss att fördela de nyanlända mellan våra båda tätorter
Bro och Kungsängen. Vi vill skapa ett bra mottagande,
en meningsfull vardag med möjligheter för barn att gå
i förskola och skola, erbjuda utbildning för vuxna och
möjlighet att snabbt komma ut i arbetslivet.
Upplands-Bro kommun är rustad att ta emot våra
nyanlända. Under året har vi bland annat anställt en
integrationssamordnare och fyra integrationsstödjare som
jobbar för att hjälpa de nyanlända tillrätta och lära sig hur
det är att bo och leva i Upplands-Bro.
Nästa år ska Stockholms län ta emot och erbjuda boende
till 8 781 nyanlända som fått uppehållstillstånd. 102 av
dessa kommer att anvisas till vår kommun.
Vi är medvetna om att många av er har frågor och
funderingar kring mottagandet. Därför har vi också bjudit
in till informationsmöte i nästa vecka. På mötet kommer vi
att berätta mer om planerna och även ge er möjlighet att få
svar på de frågor ni har.
På kommunens webbplats finns mer information att läsa.
www.upplands-bro.se
Camilla Janson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lisa Edwards (C)
Gruppledare Centerpartiet

Jan Stefanson (KD)
Gruppledare Kristdemokraterna

Sara Ridderstedt (MP)
Gruppledare
Miljöpartiet de gröna

Nominera ditt förslag till Kultur- och
miljöstipendiet fram till och med 15/10.
www.upplands-bro.se/stipendium

Ny förskola i Jursta
I januari 2017 öppnar en ny I Ur och Skur-förskola i
Jursta. Friluftsfrämjandet, är huvudman för förskolan.
Välkommen till informationsträff.
När: 19 oktober kl. 18.30
Var: Dagcentralen, Torget 6, Kungsängen
www.friluftsframjandet.se/iurochskur

I Sverige slängs varje år ungefär en miljon ton matavfall i soppåsarna. En miljon ton
som istället kan användas som biogödsel på åkermark och drivmedel till bussar, taxioch sopbilar. I Upplands-Bro kommun påbörjades insamlingen av matavfall 2014 och
sedan dess har det samlats in 1 250 ton matavfall.

Nu gör Upplands-Bro
och länets övriga kom
muner en gemensam
satsning för att uppmärk
samma och informera
invånarna i regionen om
vikten av att sortera ut
matavfallet och hur man enkelt kommer igång.
Under 2015 gick endast 24 procent av matavfallet i Upplands-Bro till biologisk åter
vinning, då det i stort sett bara var villahushåll som sorterade matavfall. Sedan 2016 finns
även möjlighet för boende i lägenhet att sortera sitt matavfall.
Genom att sortera matavfall gör varje hushåll en viktig insats för vår miljö. Det finns ett
nationellt mål som säger att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand
år 2018.
– Mängden insamlat matavfall i Upplands-Bro ökar ständigt i takt med att allt fler hushåll
ansluter sig till insamlingen. Varje månad samlas det in cirka 60 ton matavfall, men det är
fortfarande mindre än hälften av matavfallet som kommer från hushållen. Jag hoppas att
den här kampanjen väcker intresse för bättre sortering av matavfall och även skapar en
tävlingskänsla hos Upplands-Broborna att bli den bästa kommunen i länet på att sortera
matavfall, säger Marina Danhill, avfallsingenjör i Upplands-Bro kommun.
www.upplands-bro.se/rotfruktsresa

Ny gång- och cykelväg
byggs i Bro

Lokal utveckling med
Leader

En ny gång- och cykelväg i Bro kommer
stå klar runt årsskiftet. Vägen kommer
gå längs Enköpingsvägen mellan Bro
rondellen och busshållplats Finnsta östra.

Har du en idé om lokal utveckling i
kommunen? Skapa eller tillgängliggöra
mötesplatser och besöksmål? Då kan
Leader vara rätt för dig. Leader är en
metod för lokal utveckling som med
ideella insatser och offentlig medfinan
siering skapar ett verkligt mervärde.

Kommunen har sett ett stort behov för
oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert sätt kunna ta sig fram längs denna
sträcka. Utöver gång- och cykelvägen
kommer även en tillgänglighetsanpassad
gång- och cykelöverfart vid Broron
dellen att anläggas samt mindre juste
ringar av busshållplatsen Bro centrum att
utföras.
Enköpingsvägen kommer hållas öppen
under byggtiden. Enstaka mindre
avstängningar kan behövas.
www.upplands-bro.se/gcbro

Klättrar i skolranking
I Lärarförbundets årliga skolrankning
”Bästa skolkommun” placerar sig Upplands-Bro på plats 162 av 290, vilket
innebär att kommunen fortsätter att
klättra i rankingen.
Rankningen bygger på 13 olika krit
erier, till exempel resurser till under
visning, andel barn i förskola, betyg och
lärartäthet.
I fem områden har Upplands-Bro mycket
bra resultat.
Två handlar om lön och om arbetsgiv
aren som avtalspart, där rankingen är sex
respektive fyra.
www.upplands-bro.se/skolranking

www.upplands-bro.se

Den 26 oktober kl. 18.00–20.00 är du
varmt välkommen till en information
sträff och uppstartsmöte för Leader i
Upplands-Bro kommun.
www.upplands-bro.se/leader

Kurs i återfallsprevention
Härnevimottagningen startar en ny kurs
i återfallsprevention för Upplands-Bro
kommuns invånare.
Du som är rädd för att falla tillbaka i
alkohol- och/eller narkotikaproblem är
välkommen att delta.
Kursen är tio tillfällen och är kostnadsfri.
Ingen registrering inom Socialtjänsten
behöver ske.
Vi träffas onsdagar klockan 9.00-10.30
med start 2 november.
För mer information och anmälan, kon
takta Härnevimottagningen.
Maria Davidsson 08-581 695 26
Maria.davidsson@upplands-bro.se
Nabil Koubaissi 08-581 695 46
Nabil.Koubaissi@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se/harnevimott

