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Vad tycker du om ditt barns skola och förskola?

På kommunstyrelsen den 18 mars klubbade vår
styrande koalition igenom det nya arbetsmark
nadsutskottets uppdrag. Utskottet är en satsning för
att främja snabbare språkinlärning, integration på
arbetsmarknaden och i samhället, det är en åtgärd
som ökar människors möjligheter att komma ut på
arbetsmarknaden eller gå vidare till grundläggande
vuxenutbildning och därefter till fortsatt utbildning.
Arbetsmarknadsutskottet är ett viktigt steg för att
öka människors livschanser. Utskottet finns under
Kommunstyrelsen och ska fokusera på sysselsätt
ningsfrågorna. Det övergripande uppdraget är att
minska arbetslösheten, skapa ett bra företagsklimat
tillsammans med företagarna, samordna våra insat
ser och prioritera insatser för unga vuxna.
Ett exempel på en insats som betyder mycket för
att skapa tidig kontakt med arbetsmarknaden är
att erbjuda sommarjobb till alla från årskurs 9 till
årskurs 2 på gymnasiet. I år var det över 400 ung
domar som sökte de kommunala sommarjobben.
I kommunens verksamheter vill vi erbjuda tydliga
karriärvägar, utveckla möjligheten till heltidserbju
dande och aktivt arbeta för att öka frisknärvaron.
Vi inrättar också en kommunal servicegrupp som
kan sköta behov som faller utanför upphandlade
tjänster, som kan lyfta kommunens offentliga miljö.
Förhoppningen är att snabbt kunna lösa sådant som
uppkommer.
Vi vill också se över möjligheten att inrätta en så
kallad ”vinkbuss”. Den skulle kunna användas på
sträckor där kollektivtrafiken går glest och som
badbuss sommartid.
Camilla Janson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lisa Edwards (C)
Gruppledare Centerpartiet

Jan Stefanson (KD)
Gruppledare Kristdemokraterna

Sara Ridderstedt (MP)
Gruppledare
Miljöpartiet de gröna

Resultatet av undersökningen kommer att publiceras
på kommunens webplats. Vi hoppas att du tar dig tid
att bidra till utvecklingen av vår verksamhet med dina
synpunkter!”
Är du utvald att vara med i
Medborgarundersökningen?

Statistiska centralbyrån
(SCB) genomför i samar
bete med Upplands-Bro
kommun en medbor
garundersökning där ett
urval av medborgarna får
tycka till om kommunen och dess verksamheter. För
kommunen är det värdefullt att få reda på vad du som
bor i Upplands-Bro har för uppfattning, även om det
kan vara svårt att svara på frågor om verksamheter som
du inte har så stor egen erfarenhet av. Ta dig gärna tid
att svara på frågorna. På så sätt är du med och bidrar
till att göra kommunens arbete bättre.

Årets företagare i Upplands-Bro
Rade Paunovic, VD
på Microprecision Ab,
har utsetts till Årets
företagare 2015 i Upplands-Bro kommun. Det
var på Upplands-Brogalan den 21 mars
som Företagarna och
Upplands-Bro kommun
delade ut priset.

www.upplands-bro.se
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En bra start för
arbetsmarknadsutskottet

Det är viktigt att vi får in synpunkter från just dig för
att få en heltäckande bild av kvaliteten. Med hjälp av
svaren fortsätter vi att arbeta för att bli ännu bättre.
Enkäten är öppen från den 9:e mars och är webbaserad.
Den genomförs av Markör AB på uppdrag av Upplands-Bro kommun. Ingen kommer att kunna se vad
just du har svarat.
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Nu pågår årets elev- och föräldraenkät. Alla föräldrar
till barn som går i förskola eller pedagogisk omsorg
samt i årskurs 3, 5 och 8 har möjlighet att besvara
enkäten. Syftet med enkäten är att få veta hur föräldrar
och elever ser på våra verksamheter.

Biblioteket bjuder in skolorna

Du kan teckna ett abonnemang och få
trädgårdsavfallet hämtat för 750 kronor per säsong.
I abonnemanget ingår 13 hämtningar av ett
grönt 370 liters kärl som är speciellt avsett för
insamling av just trädgårdsavfall. Hämtning sker
på måndagar enligt ett schema som är anpassat
till trädgårdsarbetet. Det blir tätare hämtningar
(varannan vecka) under vår och höst och glesare
(var tredje vecka) under sommarmånaderna.

I år bjuder biblioteket in till en förmiddag med
visning av de nya lokalerna med hjälp av ett
Biblioteksmysterie. Eleverna får ett uppdrag att
lösa och lär sig samtidigt att hitta bland hyllorna.
De får tillfälle att förnya, uppdatera sina lånekort
och låna böcker förstås. Kort sagt, vi visar vad som
finns och vad man kan använda biblioteket till.
I år erbjuder vi årskurs 3 en speciell visning
inkluderat en animationsworkshop. Syftet är att
stimulera eleverna att läsa mer och att uttrycka
sina egna tankar och berättelser i ord och bild.
Grupperna arbetar under handledning och har
tillgång till animationslådor med surfplattor
som enda teknik. Resultatet blir en film, en
komprimerad version av hur boken växer fram,
och visar på hur kreativa eleverna är. Besöken blev
snabbt väldigt uppskattade, spännande tycker vi på
bibblan också.

Kontakt Kundcenter VA & avfall
Tel: 08-581 690 00 (telefontid: kl. 9-15)
E-post: va.avfall@upplands-bro.se
Cornelia Nilsson tävlar i Funkismello
Sveriges största Melodifestival för personer med
funktionshinder äger rum på Cirkus i Stockholm
den 13 april kl. 18.30-21.30. I Väsby Melodifestival
sjunger deltagare från tretton orter kända poplåtar
för 1200 åskådare och Cornelia Nilsson ska
representera Upplands-Bro i tävlingen. Vinnaren
i tävlingen kommer att få epresentera Sverige i
European Song Festival som planeras i Portugal
2016. Köp dina biljetter på www.ticnet.se

Skräpplockardagarna 2015
Vårens naturstädningskampanj som pågår
mellan den 4 och 10 maj 2015.
Anmäl dig senast den 12 april.

www.upplands-bro.se/skrapplockardagarna

Engagera dig
När träffas Kommunfullmäktige?

Släck för klimatet - Earthhour 2015

Under 2015 kommer Kommunfullmäktige i
Upplands-Bro att sammanträda den 22 april, 3
juni, 9 september, 14 oktober, 17 november och 16
december. Du är välkommen att följa mötet på plats,
på plan 1 i Kulturhuset i Kungsängen. Du kan också
följa det via webb-tv, på www.upplands-bro.se/play.
Handlingar och protokoll finns på
www.upplands-bro.se/politik

Upplands-Bro uppmärksammar Earth Hour med
teleskopsvisning av stjärnhimlen och de gamla
observatorierna i Kvistaberg. Lördag 28 mars kl.
19.30-21.30. Buss går i skytteltrafik mellan Bro
station och Kvistaberg kl. 19.00-21.30. Klä er
varmt och håll tummarna för en stjärnklar kväll.
Välkomna!
www.upplands-bro.se/earthhour2015

Kundcenter svarar på dina frågor
Telefon: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Twitter: @upplands_bro
Facebook: facebook.com/upplandsbrokommun

Vi finns nära dig
Kundcenter erbjuder service både i Brohuset i
Bro centrum och kommunhuset i Kungsängens
centrum. Välkommen in!

www.upplands-bro.se

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

Få ditt trädgårdsavfall hämtat
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TEMA: Planprocessen
Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen anger i stora drag kommunens framtida
mark- och vattenanvändning och är vägledande för hur
den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Enligt
plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en
aktuell, kommuntäckande översiktsplan. UpplandsBro kommuns översiktsplan, ÖP 2010, antogs av
Kommunfullmäktige i december 2011.
Vad är en detaljplan?
Detaljplanen är ett dokument som styr hur marken inom
ett visst område får användas och bebyggas. Planen är
kS
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juridiskt bindande och kan ses som ett kontrakt mellan
stat, kommun, markägare och grannar.
Planprocessen
Att upprätta en ny eller ändra en befintlig detaljplan är
en demokratisk process där grannar och andra berörda
ges möjlighet att lämna synpunkter. En detaljplan
tar vanligtvis 0,5 till 2 år att upprätta. Processen
är lite olika beroende på planens omfattning och
innehåll, om den är av allmänt intresse och om ärendet
överensstämmer med kommunens översiktsplan.
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Uppdrag – Tillväxtchefen får i uppdrag av Kommun
styrelsen att ta fram förslag till ny detaljplan.
program – Programmet visar utgångspunkter och mål för pla
nen. En detaljplan ska grundas på ett program om kommunen
bedömmer det som nödvändigt.
planarbete – Ett planförslag upprättas av kommunens
tjänstemän. Ibland utarbetas planförslaget i samarbete med
markägare/exploatör och konsulter.
Samråd – Det är Kommunstyrelsen som beslutar att ett
planförslag och övriga handlingar ska skickas ut på samråd.
Under samrådstiden har allmänheten, sakägare (den eller de
fastighetsägare som är direkt berörda av detaljplanen) och
myndigheter möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Vanligtvis hålls ett samrådsmöte där planförslaget presenteras
och frågor kan ställas. Synpunkter på planförslaget ska skick
as in till kommunen skriftligt. Efter samrådet redovisas alla
synpunkter i en samrådsredogörelse. Planförslaget justeras
och kompletteras vid behov och ett utställningsförslag/
granskningsförslag upprättas.
UtStällning/granSkning – Planförslaget redovisas för Kom
munstyrelsen som beslutar om utställning/granskning. Planen
ställs ut under minst tre veckor. Under utställningstiden/
granskningstiden har allmänheten, sakägare och myndigheter
möjlighet att lämna synpunkter på det. Det är bara den som
är direkt berörd av planförslaget och som lämnat skriftliga
synpunkter under utställningstiden/granskningstiden men inte
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fått dem tillgodosedda som har rätt att överklaga detaljplanen.
Efter utsällningen/granskning redovisas de inkomna synpunk
terna i ett så kallat utlåtande.
antagande – Det slutgiltiga förslaget till detaljplan behandlas
av Kommunstyrelsen, sedan beslutar Kommunfullmäktige att
detaljplanen ska antas.
Överklaga – Efter antagande i Kommunfullmäktige kan de
taljplanen överklagas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut
kan därefter överklagas till Mark- och miljödomstolen.
laga kraft – Om detaljplanen inte överklagas eller om över
klaganden avslås av Länsstyrelsen och Mark- och miljödom
stolen vinner den laga kraft. Planprocessen är då avslutad och
genomförandefasen inleds.
genomfÖrande – Hur detaljplanen genomförs beror på
planens omfattning och antalet fastighetsägare. Om den nya
detaljplanen omfattar endast en befintlig fastighet och det inte
krävs någon åtgärd från kommunen, till exempel utbyggnad
av en väg, går det att söka bygglov så snart detaljplanen vun
nit laga kraft. Om planen däremot omfattar flera fastigheter
och olika ägare kan det bli aktuellt att upphandla en projektör
och entreprenör, fastighetsbildning med mera för att planen
ska kunna genomföras och bygglov kan sökas.
Läs mer om detaljplanering och pågående detaljplane
processer på www.upplands-bro.se/detaljplanering
Där finns även information om pågående utbyggnad.

www.upplands-bro.se/detaljplanering

Ett urval av pågående detaljplaner
Trädgårdsstaden i Bro
Här planeras ungefär 1 000
nya bostäder, tre förskolor,
en F-9-skola och en
idrottshall till denna. För
slaget var ute på samråd
under februari 2015 och de
synpunkter som kommit in
sammanställs nu. Därefter
ska kommunen ta fram ett
reviderat utställningsför
slag.
Gamla brandstationen i Bro. Där den gamla brandstationen
en gång låg planeras nu för ett flerbostadshus i fyra våningar.
Förslaget till detaljplan var ute på samråd senvintern 2014.
Synpunkterna bearbetas just nu och nästa steg i planprocessen
är att visa upp detaljplanen för granskning.

Kungsängen

Korsängen (Södra gröna dalen). Här planeras ett område
med en variation av olika bostadstyper. Planprogrammet var
ute på samråd 2011 och Kommunstyrelsen godkände det i
mars 2012. Arbetet med att ta fram en detaljplan pågår.

Säbyholm. Där det tidigare låg ett naturbruksgymnasium
planeras en levande bebyggelsemiljö med bostäder, verksam
heter, undervisning och omsorg. Förslaget till detaljplane
program var ute på samråd hösten 2014.

Rankhus. Planprogrammet godkändes av Kommun
styrelsen i september 2009. I Rankhus planeras för upp till
3 000 bostäder. Uppdrag för etapp 1 meddelades hösten 2014
och arbetet med att ta fram en detaljplan har påbörjats.

Tegelhagen. Detaljplanen ska möjliggöra en ny stadsdel i Bro
tätort. I Tegelhagen planeras cirka 2 100 bostäder i form av
flerbostadshus, kedje-, rad- och villabebyggelse i varierande
byggnadskaraktär. Förslaget till detaljplan har varit ute på
samråd och synpunkterna sammanställs nu i en samråds
redogörelse.

Ringvägen. Planförslaget var utställt 2012 och har delats
upp i två delar. Del 1 innehåller cirka 100 bostäder, förskola,
grönområde samt anslutningsväg. Kommunfullmäktige antog
planen i september 2014 och beslutet överklagades till Läns
styrelsen. Länsstyrelsen har avslagit samtliga överklaganden
och deras beslut har överklagats till en högre instans. Del 2:s
planförslag bearbetas just nu.

Ådöhalvön. Förslag till detaljplan och gatukostnadsutredning
för Ådö skog, Stora Lugnet och Ekbacken var ute på samråd
hösten 2014. Förslaget innebär att fastigheterna kan bebyggas
med större byggnader och ger möjlighet till åretruntboende.
Synpunkterna som lämnades under samrådet håller nu på att
sammanställas och kommer att besvaras i en samrådsredo
görelse.
Örnäs. Här planeras för bostäder och handelsområde mellan
Granhammarsvägen och Örnässjön. Programmet är klart för
samråd men kommunen avvaktar beslut om ett eventuellt nytt
naturreservat kring Örnässjön.
Brogård 1:88. Kommunen och Bro Hof Golfklubb har slutit
ett intentionsavtal. Arbetet för att ändra detaljplanen och
anpassa och utvidga naturreservatet har påbörjats.

Tibbleängen. Syftet med planen är att möjliggöra byggan
de av cirka 120 bostäder öster om Tibble torg och söder om
Hjortronvägen. Kommunstyrelsen har gett ett planuppdrag,
nästa skede i planprocessen blir plansamråd.
Ålsta-Aspvik-Ensta. Ett omvandlingsområde från fritids
husområde till åretruntboende. Cirka 35 friliggande hus på
nya fastigheter samt avstyckningsmöjligheter på tre befintliga
fastigheter, anslutning till kommunalt VA-nät och gatunät
med kommunal standard. Plansamråd för förslag till detalj
plan för Ålsta-Aspvik-Ensta har hållits. Nästa steg är arbetet
med samrådsredogörelsen och eventuella revideringar av
förslaget utifrån de inkomna synpunkterna.
Sylta 7:8 (Urfjällsvägen). Detaljplaneläggning pågår för
att möjliggöra en utökad byggrätt för montessoriskolan vid
Urfjällsvägen i Sylta. Nästa steg i processen blir samråd.

www.upplands-bro.se

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

Bro

Vill du annonsera ditt evenemang här?

Skickadet det via e-post till kommunikationsstab@upplands-bro.se. Se utgivningsplan på www.upplands-bro.se/uppslaget

Evenemang i Upplands-Bro
Gratis påskpyssel i Kulturhuset

Lördag 28 mars kl. 12-15. Måla ägg och tillverka färggla
da påskdekorationer med hjälp av olika tekniker. Barn och
vuxna i alla åldrar är välkomna! Kulturhuset i Kungsängen/
Entréplan

Musikcafé

Rolf Larsson och Torpargänget. Söndag 29 mars kl. 14.00 i
Dagcentralen i Kungsängen.

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

#santenligtmej

Med Teater Tre för 12-16 år.
Tisdag 31 mars kl. 19.00. Vems
historia är den sanna? Pjäsen
kretsar kring en skolklass, där
vänskap och kärlek står på spel.
Vi följer två personers upplevelser
i ett närgånget drama som ställer
frågor om missförstånd, hämnd och
försoning. Pris: 50 kr. OBS! Boka
biljett: sonia.braska@upplands-bro.se

Bokklubb

Tisdag 31 mars kl. 15 i Kulturhuset i Kungsängen, plan 5.
Onsdag 1 april kl. 15 i Brohuset/ Biblioteket
För dig, 10-12 år, som vill ge och få boktips! Biblioteket
bjuder på fika. Ingen föranmälan krävs.
Kontakt: 08-581 696 00. Välkomna!

Poesi på pub

Tisdag 7 april kl. 18 på restaurang Alanya, Köpmanvägen 2 i
Bro. Upplands-Bro Poetiska Sällskap läser dikter.
I samarbete med ABF Norra Storstockholm

Filosofikafé
Foto: Martin Skoog

Påskprogram i bibblan

Deckarskola. Tisdag 7 april kl. 13-16. Lär dig att skriva kus
ligt med författaren Elsie Petrén. Barn 10-13 år är välkomna.
Antal platser är begränsat, anmäl dig till
lisa.muhr@upplands-bro.se eller i biblioteksdisken. Gratis.
Kulturhuset i Kungsängen/ Biblioteket, plan 5.
Workshop #selfies. Onsdag 8 april kl. 13-16. En spännande
konstworkshop på tema selfies för dig som är 12 år och äldre.
Antal platser är begränsat, anmäl dig till
sonia.braska@upplands-bro.se. Gratis. Kulturhuset i
Kungsängen/plan 5.
Deckargåtor och deckarbokstips. Onsdag 8 april kl. 13-16.
För dig som är mellan 10 och 12 år gammal. Lär dig även att
skriva hemliga meddelanden! Gratis. Brohuset/ Biblioteket
Skrivarworkshop. Onsdag 8 april kl. 15-17. Kom och skriv
för att det är kul! Skrivövningar och tips för dig som vill
komma igång och för dig som vill skriva mer. Från 12 år och
uppåt. Gratis, biblioteket bjuder på fika!
Brohuset/ Biblioteket
Workshop #selfies. Torsdag 9 april kl. 13-16.
En spännande konstworkshop på tema selfies för dig som
är 12 år och äldre. Antal platser är begränsat, anmäl dig till
sonia.braska@upplands-bro.se. Gratis. Brohuset/ Biblioteket

Babysång

tel. 08-581 696 11 elsmari.rutersten@upplands-bro.se
Obs! anpassat till mindre barn, helst inga syskon äldre än 1
år. Begränsat antal platser.

Tisdag 31 mars, kl. 10.00
I Kulturhuset i Kungsängen/ biblioteket, plan 5.
I babysången får du och ditt barn tillsammans uppleva
musiken. En lustfylld stund för alla sinnen där den härliga
musiken också blir ett redskap som stimulerar och leder till
utveckling för babyn. Vi varvar gamla välkända sånger med
nya låtar och ramsor. Anmälan till Elsmari Rutersten,

Onsdag 8 april kl. 17.30, Kulturhuset i Kungsängen/
biblioteket plan 5. Inledning utifrån Jean Francois Lyotard
1924-1998 ”Kunskap produceras för försäljning”
Samtalsledare John Bornemark. Upplands-Bro Bibliotek i
samarbete med ABF.

Go Bebis!

Projektvisning av dansföreställning.
Lördag 11 april kl. 11.30, Kulturhuset i
Kungsängen/Stora Scenen. Vi välkomnar
bebisar 6-18 månader och deras nära vuxna
att delta vid en öppen workshop med dans
gruppen KolKo ink. Workshopen innefattar
visning av utvalda delar av föreställning
sarbetet samt publiksamtal. Pågår i ca 45
minuter. Aktiviteten är gratis och ingen
föranmälan krävs.

Musikcafé

Lite av varje och Anna Nygren. Söndag 12 april kl. 14.00 i
dagcentralen i Kungsängen.

Sagostund

Fredagar kl. 15.00 i biblioteket i Kulturhuset i Kungsängen
och i Brohuset. Från 3 år. I samarbete med ABF. Välkomna!

Språkkafé

Torsdagar kl. 16.15 och lördagar kl. 11.15 i Kulturhuset i
Kungsängen/ biblioteket, plan 5.
Måndagar kl. 15.00 i Brohuset/ biblioteket.
För dig som har svenska som andra språk. Vi träffas för att
prata svenska och fika tillsammans. Inga krav på förkun
skaper och ingen föranmälan. I samarbete med ABF.
Välkommen! Tel. 08-581 696 00
www.upplands-bro.se/bibliotek

Läxhjälp i Bro

Varje onsdag kl. 15:00 i Brohuset/ Biblioteket.
Ingen föranmälan

www.upplands-bro.se/evenemang

