INFORMATION FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN

På kommunfullmäktige i
juni antogs kommunens nya
vision, kommunen som ger
plats. Den kommer att vara
vägledande i vårt arbete och
visar hur kommunen ska
utvecklas till år 2035. Ledorden i visionen – nyfikenhet,
omtanke, liv – berättar hur vi vill att det ska vara här och
är vägledeande i bemötandet av varandra och i mötet med
andra.
Kommunen växer, ökningen i antal invånare och bostäder
är sedan flera år topp tio bland Rikets kommuner. Faktum
är att sex av de tio toppkommunerna ligger i nordvästra
Stockholmsregionen. Upplands-Bro ligger mitt i själva
navet för Skandinaviens drivande tillväxtmotor. Jobben
blir fler och arbetslösheten minskar, små och stora företag
växer och nyanställer. Kommunen jobbar aktivt för att
sänka arbetslösheten och det går åt rätt håll. Arbetslöshe
ten har sjunkit från 8,8 procent i maj 2014 till 7.0 procent
i juni 2015.
En väg är det nationella projektet mot ungdomsarbetslös
het, Ung Komp, ett samarbete mellan arbetsförmedlingen
och kommunen som vänder sig till ungdomar 16 till 25 år.
Yrkesambassadör är ett nystartat samarbete mellan skola
och arbetsliv. Skola + arbetsliv = sant. Ett välfungerande
samarbete mellan skola och arbetsliv leder till ökad syssel
sättning på lång sikt och motiverar eleverna att göra med
vetna val, något som bidrar till högre måluppfyllelse och
framtida yrkesval. I maj har vi efter en process i rekordfart
slutfört ett förvärv av Björknäs Camping med First Camp.
Det blir stort lyft för besöksnäringen och området runt
Bro Hof och Bro Park. Enligt Svenskt Näringslivs mätning
är Företagsklimatet relativt oförändrat, Upplands-Bro
kommun ligger glädjande nog kvar på en fortsatt hör nivå.
Allt detta medför stora möjligheter, men även en del utma
ningar. De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens
samhälle. Därför är det avgörande att omställningen till
ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart
samhälle med fler jobb och tryggad välfärd prioriteras och
vårt arbete med att ta fram en strategisk utvecklingsplan
för kommunen, den så kallade Samhällsutvecklingsplanen,
blir starkt vägledande.
Vi vill rikta ett stort tack till alla representanter från LRF
och från rid- och körvägsföreningen som med stort enga
gemang i drygt ett års tid arbetat fram ett slutligt förslag
som visar en nulägesbeskrivning samt förslag till vision
inom ramen för ridstigsprojektet. Ett viktigt arbete för
ambitionen att värna ridvägar i vår hästrika kommun. Vi
är många som ser fram emot att få ta del av resultatet och
en ekonomisk kalkyl inför beslut i Kommunstyrelsen efter
sommaren. Avslutningsvis önskar vi alla en riktigt skön
sommar, fylld av nyfikenhet, omtanke, liv med mycket sol,
bad och lite mygg!
Camilla Janson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lisa Edwards (C)
Gruppledare Centerpartiet

Jan Stefanson (KD)
Gruppledare Kristdemokraterna

Sara Ridderstedt (MP)
Gruppledare
Miljöpartiet de gröna
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Kommunen som ger plats

Margrit Ericsson, när hon tog emot utmärkelsen Årets
Upplands-Broare 2014.

Foto: Caroline Falkengren

Nominera Årets Upplands-Broare
Nu kan du nominera den som du tycker ska bli årets UpplandsBroare. Det ska vara någon som varit eller är en god förebild
för andra människor i eller utanför Upplands-Bro kommun.
När nomineringsperioden är slut, den 12 augusti, kom
mer kommunfullmäktiges presidium att besluta vem av de
nominerade som ska få priset.
Prisutdelning sker i samband med Kommunfullmäktiges
första sammanträdande efter sommaren, den 9 september
2015. Årets Upplands-Broare presenteras även på kommun
ens webbplats.
Vi behöver namn, adress och en motivering till ditt förslag.
Märk brevet med ”Årets Upplands-Broare” och skicka det till
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen
Du kan också maila din nominering. Maila då till
kommun@upplands-bro.se
Nu finns kommunens bildarkiv tillgängligt på nätet
Nu kan du titta på de cirka
2 000 bilder som finns i
kommunens bildarkiv.
Hjälp kommunen med
detektivarbetet, känner du
igen någon person eller
plats så meddela gärna
vem eller var bilden är
Stenarbetare i Aspvik, 1932.
tagen!
www.upplands-bro.se/bildarkivet

www.upplands-bro.se

Upplands-Bro – kommunen som ger plats

Visionen har arbetats fram genom ett brett och starkt
engagemang över partigränserna. Arbetet har skett
i breda dialogmöten med medborgare, näringsliv,
föreningsliv, medarbetare i kommunen och politiker.
Totalt har så många som drygt 2 500 personer på
olika sätt varit involverade i underlaget till Vision
Upplands-Bro – kommunen som ger plats.
Ledorden i visionen – nyfikenhet, omtanke, liv –
berättar hur vi vill att det ska vara här och vägleder
oss i bemötandet av varandra och i mötet med andra.
Nyckelorden ska genomsyra hur kommunens verk
samheter och uppdrag utformas.
Morgondagens invånare har krav och förväntningar
på kommunen. För att kunna leva upp till dem är det
nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för att
utveckla och stärka kommunen inom tre strategiska
fokusområden; tillgänglig plats – mötesplats –
levande plats.
Uppsökande verksamhet i Upplands-Bro
kommun

Det innebär bland annat att:
• skapa effektiva kommunikationer inom kommunen
• utforma attraktiva mötesplatser som ökar den so
ciala sammanhållningen och öppenheten
• utveckla hållbara boende- och livsmiljöer med
närheten till natur och vatten
• ta tillvara på mångfald och Upplands-Bros interna
tionella prägel
• stärka företagande och entreprenörskap
Läs mer på www.upplands-bro.se/vision2035
Etsivä toiminta upplands-bron kunnassa

Du som är 80 år och äldre, som bor i Upplands-Bro
kommun, inte har några insatser från kommunen och
som ännu inte fått ett brev från Socialkontoret med
information om vår uppsökande verksamhet. Du
kommer att få ditt brev till hösten!

Jos olet 80-vuotias tai sitä vanhempi, asut Up
plands-Bron kunnassa, eikä sinulle vielä ole myön
netty kunnallisia toimenpiteitä, etkä vielä ole saanut
kirjettä sosiaalitoimistosta jossa tiedotamme kunnan
etsivästä toiminnasta. Tulet saamaan kirjeen syk
syllä!

Biståndshandläggare Siv Lindqvist,
telefon 08-581 690 00.

Avuntarpeenkäsittelijä Siv Lindqvist,
puhelin 08-51837729

Kundcenter svarar på dina frågor
Kundcenter hjälper dig med information och vägled
ning, men utför även viss handläggning. Markupplå
telse, parkeringstillstånd samt utredning av färd
tjänst och skolskjuts är några exempel. Kundcenter
finns både i Brohuset och i kommunhuset. Varmt välkommen!

Vi finns nära dig
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Twitter: @upplands_bro
Facebook:
www.facebook.com/upplandsbrokommun

www.upplands-bro.se

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

Vid sammanträdet den 3 juni antog Kommunfull
mäktige i Upplands-Bro kommunens nya vision.
Visionen är vägledande i kommunens arbete och
visar hur kommunen ska utvecklas till år 2035.

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
Utförsäljning biblioteket

Fynda! Den 15 juni börjar utförsäljningen av gallrade romaner,
deckare, barn- och ungdomsböcker i Brohuset/ Biblioteket.
Välkomna!

Sommarprogram
Upplands-Bro Kulturhus

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

Konstskola i Kulturhuset i juni och augusti

Program 22-26 juni med ledare/konstnär Helena Åkerlund
Måndag 22 juni kl.13.00-15.00 Pappersverkstad: Roliga tips att
använda papper!
Tisdag 23 juni kl.13.00-15.00 Smyckeverkstad: kom och gör
ditt eget macraméarmband. Material finns på plats.
Onsdag 24 juni kl.13.00-15.00 Målarverkstad: Akryl på canvas.
Torsdag 25 juni kl.13.00-15.00 Skissverkstad: Skissa med
blyerts & färgpennor.
Fredag 26 juni kl. 13.00-15.00 Mangaverkstad!
Plats: Kulturhuset/ Plan 2 Obs!
Föranmälan på alla aktiviteter.
Ingen kostnad. Anmälan på
073-588 65 66 eller
info@hkreation.se
Program 10-14 augusti med ledare/konstnär Helena Åkerlund
Måndag 10 aug kl.13.00-15.00 Mangaverkstad!
Tisdag 11 aug kl.13.00-15.00 Återbruksverkstad: ta med egna
saker att göra om.
Onsdag 12 aug kl.13.00-15.00 Målarverkstad: Akvarellpennor/
kakor & tub. Rama in i svart eller vit passepartout.
Torsdag 13 aug kl.13.00-15.00 Gipsverkstad: tillverka egna
skyltar, skålar etc.
Fredag 14 aug kl. 13.00-15.00 Decoupageverkstad: piffa till
egna kuddar, kläder, väskor etc. Medtag även egna servetter med
roliga/fina motiv!
Plats: Kulturhuset/ Plan 2 Obs! Föranmälan på alla aktiviteter.
Ingen kostnad. Anmälan på 073-588 65 66 eller
info@hkreation.se

Bio för en tia – ungdomsbio på Kulturhuset

Jupiter Ascending
12 aug kl. 17.00
I en framtid och i ett
universum där människo
släktet befinner sig i botten
av näringskedjan beordrar
universums drottning
att Jupiter Jones, en ung
människokvinna, ska
avrättas. Jupiters blotta
existens hotar drottningens
suveräna styre och måste
undanröjas. Mördarna hinner dock inte före den genetiskt mod
ifierade soldaten Caine, som letar upp kvinnan vars genetiska
signatur kan förändra balansen i universum.
Med: Mila Kunis, Channing Tatum, Sean Bean.
Från 11 år. Kulturhuset/ Stora scenen. Entré: 10 kr.

Whiplash – 13 augusti kl. 17.00
Andrew Neiman är en ambitiös ung jazztrummis, med siktet
inställt på att nå toppen på den musikhögskola där han studerar.
Märkt av sin fars misslyckade författarskap strävar Andrew dag
och natt för att bli en av de stora.
Terence Fletcher leder skolans främsta jazzensemble, och är
en lärare lika känd för sina pedagogiska talanger som för hans
skräckinjagande metoder. Fletcher upptäcker Andrew och tar
den aspirerande trummisen under sina vingar, och förändrar
samtidigt den unge mannens liv för alltid.
Andrews jakt för att uppnå perfektion utvecklas snart i en besatt
het, då hans hänsynslösa lärare fortsätter att pressa honom till
randen av både hans förmåga – och hans förstånd.
Med: Melissa Benoist, Miles Teller, J.K. Simmons
Från 15 år. Kulturhuset/ Stora scenen. Entré: 10 kr.
www.upplands-bro.se/kulturhus

Grafitti/cellograff på Lillsjöfestivalen

Grafitti Sthlm håller en gratis
workshop i cellograff som är
graffiti på plast på Lillsjöfesti
valen i augusti. Graffiti Sthlm,
en designbyrå som arbetar med
graffitikonst, har lång bakgrund
inom konstens värld och började
måla redan under 80- och
90-talet.
– Det ska bli superkul att få komma till just era ungdomar i Up
plands-Bro och visa dem cellograff, säger Calle och Lasse från
Graffiti Sthlm. Håll ögonen öppna för mer info:
www.upplands-bro.se/kulturhus

Öppen scen UNG –
Anmälan öppen nu

Under hela hösten, sista
torsdagen i varje månad
kommer vi köra Öppen
scen UNG i Kulturhuset/
Trappan. En unik chans
för dig och/eller ditt band
att synas i Kulturhuset!
Vad erbjuder vi?
- möjlighet till 20 minut
ers framträdande
- tekniksupport på plats
- marknadsföring
Vilka söker vi?
- band med medlemmar upp till 21 år gamla
- alla musikstilar
Anmäl er nu!
- Anmäl dig och/eller ditt band till kulturhusets producent sonia.
braska@upplands-bro.se, berätta vilka ni är och vilka datum ni
vill köra samt vad ni har för tekniska behov. OBS! Vi kan endast
erbjuda en begränsad teknik på platsen, så vi ser helst att ni kan
spela akustiskt.
Datum: 27 aug, 24 sep, 29 okt och 26 nov.
Tid: kl. 18.00
Plats: Kulturhuset/Trappan
Arr: Kulturhuset och Kulturskolan
www.upplands-bro.se/kulturhus
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Önskar Up

www.upplands-bro.se/evenemang

