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Inledning, Fredrik Kjos (M)
Fredrik Kjos informerade om Omdaning Bro som kommer att skapa ett ännu
bättre Bro. Omdaning Bro är en kombination av fysisk samhällsplanering och
att skapa en större delaktighet i samhället. Omdaningen kommer att pågå under
åren fram till 2030. Det finns mer att läsa på kommunens webbplats om denna
satsning. Fredrik Kjos avslutade med att välkomna den nya näringslivschefen
Katarina Barter till näringslivsrådet.

Tematiskt område: Näringslivsstrategin
Se bifogad presentation.

Frågeställningar till Upplands-Bro kommun, Daniel Riesterer
Daniel Riesterer från LRF Upplands-Bro ställde frågan kring avgifter för
lantbruket när det gäller tillsyn, samt när avgiften skall spegla den insats
kommunen de facto har utfört.
Kommunen anser att det är viktigt att utgå från Rättviksmodellen. Det går även
att hitta på kommunens webbplats under ”Bo, bygga och miljö” och ”Trafik
och boendemiljö”, taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Daniel lyfte också kring att han har fått indikationen från en lokal mäklare att
det är många familjer som säljer sina bostäder i Bro på grund av den ökande
otryggheten.
Se bifogad statistik över befolkningen, inklusive inflyttning och utflyttning för
Bro de senaste tre åren. Finns även en tabell som visar förändringen i procent
från 2018 till 2020.
Kommunen svarade med att Omdaning Bro är ett konkret exempel på en stor
satsning som genomförs för att det ska bli stora förändringar i Bro.
Daniel informerade om att Ådö Säteri skulle ta emot 4 ferieungdomar under
sommaren, men att man inte kunde ta emot ungdomarna på grund av
säkerhetsfrågan kring arbetsuppgifterna med hantering av vissa arbetsverktyg.
Detta med anledning av att ferieungdomarna är under 18 år.
Kommunen svarade med att Arbetsmiljöverket har innehållsrik information
kring hur barn och ungdomar får arbeta. Se bifogad information från
Arbetsmiljöverket kring så får barn och ungdomar arbeta.
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Daniel avslutade med att lyfta frågan kring möjligheten att ha ett
landsbygdsråd, där kommunen svarade med att man får diskutera formerna
kring detta och tar till sig frågan. Behöver i så fall hitta rätt former och
plattform för detta.

Rapport från Damernas affärsnätverk, Irene Seth
Irene Seth från Damernas affärsnätverk berättade att medlemmar hittar nya
former för sina verksamheter, på grund av Covid-19. Dem tappar fortfarande
kunder och har det svårt.
Irene lyfte även två frågeställningar, där ena berör Brunna avfarten/påfarten
mot Enköpingshållet om att inte ha skylten ”Nu lämnar du Upplands-Bro”. Den
andra handlar om en önskan om att vägen till Bro centrum via Skällsta/Gamla
Enköpingsvägen måste få en belysning och lite upprustning så att det blir
välkomnande. Den är huvudinfarten till Bro och känns inte i dagsläget som att
man är på väg in i Bro samhälle.
Kommunen svarade kring att skylten ska tas bort av gatu, park och trafik.

Rapport från Företagarna Upplands-Bro, Birgitta Dickson
Birgitta Dickson började med att informera om utdelningen av priset till årets
företagare som blev Henrik Wahlström från Brandfast. Man hade också
hedersomnämnande som tilldelades Maria Liss, Blickfånget Optik samt
Caroline Seth från Almare Stäket.
Birgitta berättade även om att Visit Upplands-Bro lanseras inom kort.
Avslutningsvis presenterade Birgitta en rapport som Företagarna tar tagit fram
kring småföretagens betydelse för kommunen. Se bifogad fil.
Birgitta presenterade ett förslag om att bilda en strategisk grupp, där man gör
en handlingsplan för hur man återstartar efter pandemin.
Sedan togs det även upp om att konkurrensutsätta mer.
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