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Advokatjouren öppnar i kommunen
Genom Advokatjouren får du som kommuninvånare
samtala med en advokat i cirka 15 minuter utan
kostnad, och du får tips om hur du kan gå vidare
med dina juridiska problem.
Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning där en
advokat hjälper dig med en första genomgång av ditt
problem. Du får råd om vart du kan vända dig för att få
eventuell fortsatt hjälp.
En konsultation på Advokatjouren kostar ingenting.
Du kan inte beställa tid. Du får, om du vill, vara anonym.
Vid konsultationen får du samtala med en advokat i
cirka 15 minuter. Advokaten kan inte på den korta tiden
upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder.
Men du får tips om hur du kan gå vidare!
Advokatjouren har ingen telefonrådgivning, utan erbjuder
personlig konsultation på angiven tid och plats. Advokaten
ställer upp på sin fritid och får ingen ersättning.
I Upplands-Bro kommun startar verksamheten tisdagen
den 26 februari och därefter kommer en advokat finnas på
plats varannan tisdag, ojämna veckor, kl. 16.00-18.00.
Rådgivningen sker i ett avskilt rum vid receptionen i
kommunhuset i Kungsängen.
www.upplands-bro.se/advokatjouren

Plocka skräp - hjälp miljön och
tjäna en slant!
Den 29 april till 12 maj genomför kommunen och
Håll Sverige Rent en naturstädningskampanj Skräpplockardagarna.

Vem blir årets Upplands-Brokonstnär?
Nu kommer våren och därmed Vårsalongen! Vad händer i konsten
i Upplands-Bro i dag? När dörrarna till Konsthallen slås upp
den 9 mars kl 13.00 får vi se.
Nytt för i år är att Vårsalongen byter namn till Vårsalongen Konst &
Hantverk. Alla konstnärer och konsthantverkare (16 år och uppåt),
som är bosatta och/eller konstnärligt verksamma i Upplands-Bro, är
välkomna att lämna in verk till Vårsalongen.
– Jag hoppas på samma bredd och kvalitet som tidigare år och att
vi får flera olika tekniker nu när vi breddat med konsthantverk. Jag
hoppas också att besöksantalet till vår fina konsthall fortsätter att
öka, säger Hannah Rydstedt, kultur- och fritidschef i Upplands-Bro
kommun.
Konsten visas under sju veckor och under utställningstiden kan
besökare även rösta fram 2019 års Upplands-Brokonstnär. Den som
röstas fram får möjlighet att under tre veckor i oktober ha en separatutställning i Konsthallen!
Den som röstar kan också vinna: Biobiljetter lottas ut bland dem
som röstar fram till den 24 april.
Förra året deltog över 350 personer i röstningen, en succéartad
folklig medverkan som visar att Vårsalongen intresserar och lockar
många till Konsthallen. Vinnaren, Lars Eriksson, ställde ut i oktober
och utställningen var mycket uppskattad.
– Jag är glad över det stora intresset för Vårsalongen, som bara
växer för varje år. Det visar på ett stort folkligt engagemang, säger
Mattias Peterson (C), Kultur- och fritidsnämndens ordförande.
Onsdag den 6 mars är det inlämning i Kulturhuset för dem som vill
vara med på Vårsalongen.
Lördag den 9 mars kl 13.00 inviger nämndordföranden Mattias Peterson (C) Vårsalongen.

Föreningar och andra grupper har nu möjlighet att hjälpa
till. Alla grupper som deltar får ersättning för sina insatser.

Onsdag den 24 april kl 18.00 koras årets Upplands-Brokonstnär
under festliga former. Då lottas också vinsterna ut till dem som röstat.

Ersättningen är 1 000 kr per område. Antalet deltagare i
gruppen måste vara minst 10 personer varav 2 vuxna.

Vårsalongen arrangeras i samarbete med föreningen Konstformer
och pågår fram till och med den 28 april.

Anmälan senast måndag 1 april.
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