INFORMATION FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN

Steg för steg tar vi
kommunen in i framtiden

Med kraft tar vi tag i de mål som vi satt upp. Här följer
några viktiga satsningar. 2016 års budget i sin helhet kan
du ta del av på www.upplands-bro.se
• Säkra byggkedjan, för att få fart på byggplaner med
fokus centrala lägen.
• Samordna och stärka trygghetsarbetet.
• Öka kommunens juridiska kompetens
• Skolutvecklingsprogrammet, ett gemensamt arbete
mellan personalen, skolledarna, facken, politiken, föräldrar
och elever som ska leda till ökad måluppfyllelse blir klart
våren 2016.
• Påbörja byggnation av minst 200 hyresrätter inom vårt
kommunala fastighetsbolag.
• Medborgardialog ska vara en naturlig del av besluts
processen.
• Öka den enskildes delaktighet i utredning och genom
förande av beslutade insatser inom t.ex. hemtjänsten.
• Smartare upphandlingar ska genomföras, utifrån ett
långsiktigt och hållbart perspektiv.
• Vi inför miljöledningssystem.
• Fortsätter att utveckla och stärk det lokala företags
klimatet tillsammans med vårt lokala näringsliv.
• Vi ser över och byter ut belysning på kommunens all
männa platser. Detta innebär ökad trygghet men också en
minskad energianvändning och minskat underhållsbehov.
• Vi anlägger en efterlängtad lekplats vid Kungsängens IP
• ”Lågstadielyftet” med syfte att höja utbildningens
kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskole
klass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.
• Minska förekomsten av miljögifter i barns vardag med
start förskolan.
• Ökar andelen ekologiska livsmedel
• Fortsätter arbetet med en ny idrottshall för bland annat
bordtennis, ungdomens hus och aktivitetspark Råby.
• Utvecklar dialogen med anhöriga genom ett anhörigråd
• Påbörja förprojektering av ett nytt äldreboende och
gruppboende.
• Bygger ut Blommans förskola i Bro med två avdelningar
• Anpassa Bergaskolan till en F-6-skola.
• Flytta Solrosens dagverksamhet till Kvistaberg och
bygga ut Norrgårdens äldreboende.
• Renovera och färdigställa Kvistaberg.
• Vi fortsätter upprustningen av våra skolor och förskolor
samt genomför en omfattande ombyggnad och modern
isering av Hagnäskolan i Brunna. Vi har bara börjat, fler
skolor i kommunen står på tur.
De investeringar vi gör idag skapar morgondagens sam
hälle.
Camilla Janson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Lisa Edwards (C)
Gruppledare Centerpartiet

Jan Stefanson (KD)
Gruppledare Kristdemokraterna

Sara Ridderstedt (MP)
Gruppledare
Miljöpartiet de gröna

Foto: Rickard Kilström

Så hämtas soporna under jul- och nyårshelgen
Sophämtningen kommer att fungera som vanligt under julhelgen.
Det innebär att hämtning sker den veckodag som hämtning brukar
ske, även om det är röd dag. Låt kärlet stå kvar tills det töms.
Hämtning jämn eller udda vecka?
2015 är 53 veckor långt. Du som får soporna hämtade varannan
vecka behöver vara extra uppmärksam!
Vid årsskiftet är det två udda veckor i rad, vecka 53 och vecka 1
(2016). För dig som har hämtning jämna veckor, sker hämtning
vecka 50, vecka 52, vecka 2, vecka 4 och så vidare. Detta innebär
att det blir tre veckor mellan hämtningen vecka 52 och vecka 2.
Om sopkärlet blir fullt innan tömningen vecka 2, så kan du lägga
en extra sopsäck bredvid det gröna kärlet. Säcken hämtas då gratis
vid ordinarie tömning.
För dig som har hämtning udda veckor, sker hämtning vecka 51,
vecka 53, vecka 1, vecka 3 och så vidare. Detta innebär att det
kommer att bli hämtning två veckor efter varandra, vecka 53 och
vecka 1.

Ändrade öppettider på kretsloppscentralerna
under jul och nyår
• 23 december: Brunna och Skällsta KLC, öppet 10-14
• 24-26 december: Stängt
• 30 december: Brunna och Skällsta KLC, öppet 10-14
• 31 december-1 januari: Stängt
God Jul och Gott Nytt År!

Kommunfullmäktige 16 december
Sammanträdet inleds med utdelning av kommunens
Kultur- och miljöstipendium.
På Kommunfullmäktige behandlas bland annat:
• Ram för kommunens fastighetsköp/försäljning 2016
• Ram för upptagande av tillfälliga lån 2016
• Upprustning av bostäder på Örn- och Fasanstigen
• Medborgarförslag om ombyggnad av cirkulationsplatser
• Allmänhetens frågestund 2016
Tid: Onsdag 16 december kl. 18:30
Plats: Upplands-Brogymnasiets matsal, Kungsängen
Allmänhetens frågestund inleds kl. 19:00. Frågor lämnas
skriftligen till Kommunledningskontoret eller skickas via
e-post till kommun@upplands-bro senast måndag den 14
december kl. 12:00. Saknas frågor fortsätter samman
trädet direkt. Handlingar finns på kommunens webbplats,
www.upplands-bro.se sju dagar innan mötet.
Välkommen hälsar Solange Olame Bayibsa,
Kommunfullmäktiges ordförande

www.upplands-bro.se

Maria Johansson ny kommun
direktör i Upplands-Bro kommun

Kommunens evakuerings
boende är öppnat

Maria Johansson har utsetts till ny kommundirektör i
Upplands-Bro kommun. Kommunstyrelsen fattar det
formella beslutet den 9 december.

– Vi är övertygade om att Maria är rätt person att leda
kommunens utveckling och att verkställa de politiska
målen. Hon är en professionell och erfaren ledare som är
ett bra bollplank för sin ledningsgrupp samtidigt som hon
är tydlig och modig nog att fatta även svåra beslut. Marias
ledarprofil passar vår kommun som är i stark tillväxt, hon
kan driva utvecklingen framåt, kommenterar Camilla
Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande i UpplandsBro kommun.

I början av december öppnade kommunens
evakueringsboende i fotbollshallen i Bro för asyl
sökande.
Fotbollshallen är ett evakueringsboende, där de boende
stannar några få dygn. På boendet finns det 50 platser,
främst för barnfamiljer. Ett trägolv på 500 kvadratmeter
är monterat på konstgräset och madrasser att sova på finns
utplacerade.
Boendet bevakas av väktare och är bemannat dygnet runt.
Bemanningen sker via Frivilliga resursgruppen, FRG.
– Det är roligt att se allt engagemang bland de frivilliga
och deras insatser betyder mycket för flyktingarna, säger
Bo Sundqvist, kultur- och fritidschef i Upplands-Bro.

– Det är ett väldigt spännande uppdrag, givetvis är det en
stor utmaning men jag ser fram emot att vara delaktig i
kommunens utveckling. Vi är en kommun i framkant och
jag ska bidra till att vi fortsätter vara det.
Kommunstyrelsen fattar det formella beslutet den 9
december. Ett längre porträtt av Maria Johansson kan du
läsa på www.upplands-bro.se

Kommunen har erbjudit föreningarna med tider i fot
bollshallen alternativa möjligheter och tider i andra
sporthallar. Fotbollshallen är ett evakueringsboende under
en begränsad tid och från den 16 januari 2016 kommer
ordinarie verksamhet att bedrivas i hallen igen.
Vill du hjälpa till?
FRG ansvarar för bemanningen på evakueringsboendet.
Kontakta Carina Cedergren för mer information via e-post
till carina.cedergren@upplands-bro.se eller på telefon
08-581 690 00.

Kundcenter svarar på dina frågor
Kundcenter hjälper dig med information och vägled
ning, men utför även viss handläggning. Markupp
låtelse, 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

Efter en gedigen rekryteringsprocess med många kvali
ficerade sökanden har Maria Johansson fått tjänsten som
kommundirektör i Upplands-Bro kommun. Hon har ett
förflutet som ekonomichef i Kalix och i Upplands-Bro
kommuner. Under de senaste sju månaderna har hon
jobbat som tillförordnad kommundirektör i Upplands-Bro.

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
SE RÖTT! Upplands-Bro Fotoklubb ställer ut i
Konsthallen

29 nov-13 dec Kulturhuset/ Konsthallen. Filmen ”Tips och knep
som gör dig till en bättre fotograf” visas i Studion (i Konst
hallen). Visning av utställningen den 12 dec kl. 14:00.
Varmt välkommen in! Arr: Konsthallen

Workshop i nålfiltstovning

Lör 5 dec kl. 12-15 Brohuset/ Verkstan
Prova på nålfiltstovning med jultema tillsammans med Den
Pedagogiska Designbyrån. Drop-in & gratis, välkommen!
ARR: KUB

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

Novellfesten! – NOVELL 15

Tor 10 dec kl. 18, Kulturhuset/ Trappan
Prisutdelning i bibliotekets novelltävling NOVELL 15 för barn
och unga. Författaren Niklas Krog delar ut pris och berättar om
sitt skrivande. Gratis, ingen föranmälan eller biljetter.
Arr: Biblioteket

Lucia i Kulturhuset 12 december!

Lör 12 dec kl. 11-17. Välkommen in i
värmen till glögg & pepparkakor!
11-15 Boktips, hemliga julklappspaket
och skattjakt för barn i Biblioteket
11-15 Dekorera pepparkakor på
Entréplan
12-15 Julworkshop för barn med Peda
gogiska Designbyrån i Workshophallen
13:00 Högläsning av julsagor i Sagorummet
14:00 Visning av utställningen SE RÖTT! Konsthallen plan 3
15:00 Luciatåget går genom huset ner till Trappan
16:00 Julkonsert med Teater Sláva på Stora Scenen avslutar
dagen
Biljetter till Julkonserten köps i Biblioteket eller på plats.
Pris: 50 kr. Arr: Kulturhuset och Biblioteket

Babysång i Kulturhuset

Ons 9 & 16 dec kl. 10 Kulturhuset/Biblioteket
En lustfylld stund för alla sinnen där den
härliga musiken också blir ett redskap som
stimulerar och leder till utveckling av babyn.
Begränsat antal platser. Frågor och anmälan:
Elsmari Rutersten, 08-581 696 11,
elsmari.rutersten@upplands-bro.se

Bokklubb 10-12 år i Kulturhuset

Ons 16 dec kl.15:30-16:30 Kulturhuset/Biblioteket, plan 5
Vi tipsar varandra om bra eller dåliga böcker att läsa. Fika ingår.
Det kan bli en liten uppgift, eller en överraskning på slutet av
terminen. Ta gärna med dig kompisar. Samtalet leds av barn
bibliotekarie. Gratis. Frågor: Tel. 08-581 696 11,
elsmari.rutersten@upplands-bro.se

Bokklubb 10-12 år i Brohuset

Ons 16 dec kl.15:15-16:15 Brohuset/Biblioteket
För dig som vill ge och få boktips! Det blir också bokfrågesport,
bokspel, boktrailer mm. Biblioteket bjuder på fika. Ingen föranmälan. Gratis. Frågor: Maria Weman Tel. 08-581 696 00

Julmarknader Ladan Öråker

Sön 6 & 13 dec kl. 11-16. Julmusik och pyssel för
barnen. www.ladanoraker.se

Demenscafé i Bro

Tis 15 dec kl 14-15:30 på Solrosens dagverksamhet, Norrgårds
vägen 13 i Bro. Demenscafé är en öppen verksamhet som
vänder sig till alla som är berörda av demens.

Balkan New Documentary Film Festival

Mån 21 dec kl. 12-20 Kulturhuset/ Stora Scenen
Vi firar Dokumentärfilmens Dag med nya och angelägna
dokumentärer från Balkan. Detaljerat program, entrépriser och
biljettsläpp publiceras på hemsidan:
www.upplands-bro.se/kulturhus
Arr: BaNeFF/Justin Theatre Production och Kulturhuset

Jullovsbio 28-30 december

Kl.13 Kulturhuset/ Stora Scenen
Jullovsbio för barn i grundskoleåldern,
nere på plan 1 i Kulturhuset. Filmerna
hittar du på hemsidan när det närmar sig:
www.upplands-bro.se/kulturhus Pris: Gratis
Arr: UMTS och Kulturhuset

Vi uppmärksammar finska
självständighetsdagen
För att fira Finlands självständighetsdag bjuder
kommunen på fika i Brohuset den 7 december kl
15.30-17.30. Varmt välkomna!

Kunta haluaa kunnioittaa
Suomen Itsenäisyyspäivää
Kunta tarjoaa itsenäisyyspäivän kunniaksi pullakahvit Brotalossa 7 joulukuuta klo 15.30-17.30.
Tervetuloa!

www.upplands-bro.se/evenemang

