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Ajournering
Deltagare

Fredrik Kjos (M) ordförande
Anders Åkerlind (M)
Anders Eklund (PRO Kungsängen)
Yvonne Husén (PRO Kungsängen)
Christer Norberg (PRO Bro)
Gerd Gustafsson (SPF Vikingarna)
Ulla Björklund (SPF Vikingarna)
Johanna Partanen (Kaleva Seniorer)

Övriga deltagare

Lindamari Nilsson, Sekreterare
Ida Texell, Kommundirektör
Helena Åhman, Socialchef
Anna Hollstrand, Avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen
Frank Renebo, Fastighetschef
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§ 23 Temaärende - Referensgrupp
Ulrica Berglöf Lilja, Trygghet och prevention informerar om:
Projektet ”Vinterrum” – Syfte och mål. Powerpoint bifogas.
Samarbete med Link arkitektur.
Vinova-medel 2,9 miljoner.
Projektplan och tidsplan.
Den tilltänkta platsen för Vinterrummet är en grönyta bredvid hundrastgård i
Bro som binder samman Finnsta och Råby.
Att fundera på: Vad skulle skapa ett vinterrum? Ulrica kontaktar deltagarna i
rådet för att inhämta synpunkter.

§ 24 Ordförande informerar
Fredrik Kjos, Ordförande informerar om:
Omdaning Bro - Vi bygger inte bara hus utan ett samhälle.
Nacka – Wall street - Konst i offentlig miljö.
Jobbar aktivt med att smycka Bro.
Det finns information om Omdaning Bro på hemsidan där man kan läsa mer
om projektet.
Informerar om budgetarbetet för 2022 och 2023.
Julbelysningen sattes igång i november för att lysa upp i höstmörkret.
Oro och smittspridning gör att även denna jul inte blir som vanligt pga.
pandemin.
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Vaccinationsbussen har tidigare haft drop in men nu har de återgått till endast
tidsbokning.
SPF flikar in med information om att även vårdcentralen har tidsbokning för
både covid-vaccin och influensavaccin. Skolorna har också fått hjälp med att
vaccinera barn.
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Frågor och svar:
1. Hur ser det ut framåt med dialogen om hur det ska byggas och vart? Får
vi komma med synpunkter? - Vi vill göra en småstad av en förort. Vi
vill flytta torget lite mer söderut. Vi försöker se hur vi ska lyckas göra
en småstad av Bro.
2. Hur ser delaktigheten ut? – Möjligheten att tycka till har funnits hela
tiden men har inte skickats ut utan funnits på hemsidan. Vi riktar oss till
alla och inte till enstaka föreningar.

§ 25 Kommundirektören informerar
Ida Texell, Kommundirektören informerar om:
Presentation – Wall Street (PowerPoint bifogas).
Covid-19: Tacksam för allt arbete från vårdcentralerna och
vaccinationsbussen.
Nya restriktioner från den 8 december 2021. Munskydd i kollektivtrafik,
begränsningar vid evenemang och restauranger, hemarbete ska möjliggöras av
arbetsgivare.
Vi följer noga smittläget.
Snöröjningen – Prioriteringarna. Dessa finns att läsa på hemsidan,
https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/trafik-och-boendemiljo/gatapark-och-trafik/vinterunderhall.html.
Trygghet och säkerhet – Samverkansöverenskommelse med polisen. Vi
jobbar med att det inte ska finnas utsatta områden i kommunen, inga ungdomar
i riskzon.
EST – Effektiv samordning för trygghet.
GVI – stoppa dödligt våld.
Vi får stöd av bland annat Brå och frivården.
På gång:
Visit Upplands-Bro – aktiviteter: Fiske, bad, golf, häst, båt, paddling, vandring,
cykel.
Ferieungdomarnas tidigare arbete har gett fina resultat. Vi höjer
ambitionsnivån avseende näringsliv. Och vi siktar på att kunna erbjuda 400
ungdomar jobb under 2022.
Boulebanan som efterfrågades har skapats och har ni synpunkter på den så
återkom gärna.
Wall street – the city of art. Handlar om att bygga samhälle mellan husen.
Justerandes sign
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11 december 10.30-13.30 – julpyssel och grillning samt fika. Bro Bibliotek.
Lekplatsen i Brunna, kom med förslag på namn.
Det finns en enkät på hemsidan gällande kommunens badplatser. Fram till 22
december kan ni lämna synpunkter, se länk: Utveckling av kommunens
stränder – vi vill veta vad du tycker! (upplands-bro.se).

§ 26 Socialchefen informerar
Helena Åman, Socialchefen informerar om:
• Trygghetsarbetet är socialkontoret starkt involverad i.
• Enkät till slumpmässigt utvalda privatpersoner (1000 st) om hur man vill
bo när man är årsrik/äldre. Enkäten har skickat i pappersform och digitalt
och det har även gått ut två påminnelser. Det är 57 % som svarat.
Enkätsvaren är inte sammanställda ännu men kommer att presenteras vid
nästa sammanträde. Enkäten är en del i arbetet mot att bli en ”Äldrevänlig
kommun” vilket är ett uppdrag från Äldre- och omsorgsnämnden.
• Covid-19 restriktioner har kommit tillbaka. I våra verksamheter har vi
ingen smitta och vi har varit smittfria en längre tid nu. Personalen har
erbjudits influensavaccin. Personalen på boendena och hemtjänsten har
blivit erbjudna och vaccinerat sig med Covid-19 dos 3.
• Nattillsyn av barn – En verksamhet som saknar lokaler. I nuläget används
möteslokalen Kontakten som är ansluten till Kungsgården.
Ersättningslokaler ska erbjudas till PRO och SPF då de har sina kontor där
och använder normalt denna möteslokal. Fastighetschefen Frank Renebo
informerar om att de försöker få fram lokaler i Torget 4 till föreningarna
under början av januari. Riktar samtidigt ett stort tack till alla föreningar för
att de kunnat flytta sina möten.
Frågor och svar:
1. Har kommunen volontärsverksamhet? – Vi har en volontärsamordnare
som rekryterar volontärer. Mirjam Broknäs är enhetschef.
2. Får man besöka boendena? – Vi har inga restriktioner just nu så man
kan besöka boendena.
3. Vad finns det för regler om munskydd för hemtjänstpersonal? – Vi har
krav på skyddsutrustning i allt arbete inom vård och omsorgsboenden
och hemtjänsten.
4. Hur länge kommer Vaccinationsbussen finnas i kommunen? – Vi har
inget slutdatum.
5. Vad har vi lärt oss av pandemin? – Digitala möten, hälsa- och sjukvård,
rekrytering med krav på sjuksköterskeutbildning.
Justerandes sign
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6. Vad händer med diabetikerna som ska få fotvård? – Kommunen måste
göra en upphandling om fotsjukvård. Det pågår en upphandling nu som
nästan är klar.
7. Kontaktuppgift har efterfrågats till vem man ska vända sig till om det
finns fel och brister gällande inredning och utrustning i lokalerna?
Såsom teknisk utrustning, diskmaskin och hörslinga. – Fastighetschefen
meddelar att de jobbar vidare med tillsynen över bl.a. Torget 4. De vet
att det behövs fler stolar i Café fyran till exempel. Är det fel på själva
lokalen så är det Upplands-Brohus man kontaktar.
Florasalen rustas upp i samarbete med Kultur- och fritidskontoret.

§ 27 Pensionärsorganisationerna informerar
Kaleva Seniorer - Johanna Partanen
Verksamhet – handarbete/café, bingo, musik, bakning.
Förhoppning om att anordna Karaoke-dans.
Årsmöte genomfördes i oktober 2021. Nästa årsmöte sker i februari 2022.
På fredag 10 december anordnas julfest avslutas med karaoke-dans i Gula
längan.
Vi har fortsatt kämpigt med ekonomin.
Alla är välkomna till oss. Besök skulle uppskattas.

SPF Vikningarna – Gerd Gustafsson, Ulla Björklund
Fasta aktiviteter är bridge och boule.
Vi har frågat medlemmarna om vad de önskar för aktiviteter och det framkom
ett önskemål om vandringsgrupper.
På riksnivå i SPF Vikingarna pågår ett projekt, ”Tillsammans – mindre
ensam”. Vi jobbar med uppsökande verksamhet till ensamma.
Vi anordnar Julbord i florasalen i eftermiddag 8 december.
De aktiviteter som vi anordnat är bl.a. underhållning i hembygdsgården (Pekka
Polis), underhållning i dagcentralen (Mats Strandberg), söndagsmiddag,
musikkryss, musikalisk resa med Hasse o Tage.

PRO Kungsängen - Anders Eklund, Yvonne Husén
Lokalombokningar – alla vårens möten.
Justerandes sign
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Vi fortsätter med aktiviteter som vi haft under pandemin så som boule och
promenadgrupper.
Vi har haft julbord.
PRO Bro - Christer Norberg
Vid vårt nästa möte anordnas julbord.

§ 28 Frågor från pensionärsföreningarna
Kalevas Seniorer ställer frågan om otryggheten i Bro och den otrygghet som
seniorerna känner när de ska gå hem från aktiviteterna. Finns det resurser på
kommunen som vi kan samarbeta med gällande bevakning och vakter?
Camilla Stark, chef för trygghet och prevention, har idag pratat med Johanna
Partanen och vi har bestämt att väktarna får i uppdrag att vid kommande två
större evenemang för Kalevas seniorer närvara vid stängning (samt om möjligt
titta förbi verksamheten andra tillfällen). Detta är vår lösning på kort sikt.
Vi kommer också att möta gruppen under våren för en dialog om trygghet.
Vidare kommer vi också att ha ett samtal med Hembla kring kommunikationen
med föreningen och Hemblas trygghetsåtgärder i området (detta gäller
Finnsta).

§ 29 Övrigt
PRO Kungsängen skickar med frågor till nästa sammanträde att besvara.
1. Vilka boendeformer finns, vad är skillnaden och vad krävs för dessa?
2. Vilka boenden kommer att byggas? Var och när?

§ 30 Förslag på sammanträdestider år 2022
•
•
•
•

Justerandes sign

9 februari 2022 kl. 09:00-11:00
5 maj 2022 kl. 09:00-11:00
14 september 2022 kl. 09:00-11:00
7 december 2022 kl. 09:00-11:00
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