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§ 7 Ordförande informerar
Projektet Omdaning Bro handlar om att utveckla Bro, socialt och fysiskt till att
bli ETT samhälle och inte uppdelat. Grundarbetet som startade hösten 2018 är
nu gjort och det fortsatta arbetet kommer att pågå fram till 2030. Mer
information finns på hemsidan, Omdaning Bro - Upplands-Bro.
Sommaraktiviteter för att aktivera och engagera ungdomar att vara delaktiga
till att göra Bro bättre. Det var en tjänst som köptes in förra året men nu ordnar
vi detta själva.

§ 8 Kommundirektören informerar
Kommundirektören berättar om att budgetprocessen är i full gång. Beslut kring
kommunens övergripande mål och rambudget kommer att tas i
Kommunstyrelsen i maj och Kommunfullmäktige i juni.
Kommunen har ett omfattande arbete för att skapa trygghet och säkerhet – och
på hemsidan, Ett tryggt och hållbart Upplands-Bro - Upplands-Bro går det att
läsa om vad som görs.
Kommunens hantering med anledning av Covid-19 fortsätter och hantering
pågår gällande vaccineringen. Vi närmar oss fas fyra och det är efterlängtat.
Kommunen planerar förutsättningar för sommaren och en viktig inriktning
handlar om att erbjuda arbete för ungdomar. Förberedelserna har pågått sedan
hösten 2020 och modeller och metoder har utvecklats sedan förra sommaren.
En viktig inriktning handlar om att skapa feriejobb över hela året och ge
förutsättningar för ungdomar att kunna få fortsatt extrajobb även efter
sommarjobb. Inför sommaren kommer vi som minst att erbjuda 330 ungdomar
sommarjobb vilket är fantastiskt bra med hänsyn till Covid-19 svåra
umbäranden vilket gör att inga ungdomar kan arbeta inom ex äldreomsorg.
Dessa platser har kommunen ändå fyllt mycket tack vare ett gott samarbete
med näringslivet gällande feriejobb.

§ 9 Socialchefen informerar
Covid-19 och vaccineringen som pågår. Det finns mer tillgång till vaccin nu.
Fas 1 - 3 har skett under våren. Vaccinationen som sker i fas 3 är vårdcentralen
som utför på personer i 60-års åldern. Vaccinationsstationer kommer finnas i
Regionen och kommunen ska försöka driva på om att få en även här i
Upplands-Bro.
Smittskyddsläkaren i Region Stockholm har beslutat att som tillägg till
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd förlänga de särskilda
rekommendationer Region Stockholm utfärdade den 23 februari. Dessa
rekommendationer har uppdaterats och förlängs nu fr. o. m. 3 maj till 16 maj
Justerandes sign
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2021. Rekommendationerna är att vi ska träffa så få människor som möjligt,
endast umgås med de allra närmaste, man ska stanna hemma vid minsta
symtom, man ska jobba hemifrån i möjligaste mån, använda munskydd, inte
vistas i handeln i onödan.
Vi är fortfarande mitt i pandemin, det är inte över än.
Uppmärksammar ”Handhygienens dag” idag den 5 maj.
Avdelningschefen för äldre- och omsorg berättar om förebyggande enhetens
sommarprogram.
Internationella seniorkampen, en tävling som pågår 21 juni-21 augusti.
Digital teknikgrupp samt teknikbussen.
Volontärverksamhet – Språkcafé med promenad eller videosamtal.
Anhörigverksamhet – Digital anhörigkväll med avslappning 26 maj.
Sommarprogram från förebyggande enheten bifogas.

§ 10 Pensionärsorganisationerna informerar
SPF Vikningarna – Renate Bergfeldt
Föreningen ordnar promenader.
Årsmöte planeras att hållas den 19 maj.
Föreläsning av en biodlare vid Bygdegården i Kungsängen kommer att ske i
juli.
Bridgen är fortfarande inställd, får se när det kan komma igång igen.
De träffas ute för att spela Boule.
PRO Kungsängen och Bro - Anders Eklund, Yvonne Husén
Verksamheten i föreningen är begränsad. Förhoppningen är att kunna
genomföra ett årsmöte.
Medlemsmöte den 15 juli i Aspvik.
Yvonne berättar om att de p.g.a. pandemin har fått ställa in en planerad
utlandsresa till Alsace i Frankrike, men hoppas att de kommer att kunna resa
snart.
PRO anordnar promenader med samling torsdagar och söndagar. Trevligt med
social samvaro.
Medlemmar brukar träffas ute för att spela boule under järnvägsbron,
Prästgårdvägen i Kungsängen. Vädjar till en upprustning av grusplanen där och
detsamma gäller vid IP. Det behövs fler boulebanor i kommunen.
Justerandes sign
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Kultur- och fritidschefen meddelar att frågan är med i utvecklingen av
IP under 2021.

§ 11 Frågor från pensionärsorganisationerna
PRO Anders Eklund frågar om:
1 Vad har hänt med tomten mellan Hjortronvägen o Hallonvägen?
• Dialog med exploatören pågår fortfarande.
2 Nya äldreboenden/trygghetsboenden. När - Var - Hur?
• Vi arbetar med olika lösningar för olika boendeformer. Vi avser
genomföra en enkätundersökning om olika behov och önskemål för
framtida boendeformer. Planer finns för trygghetsboenden i Bro och
Kungsängen med externa exploatörer.
3 Efterlyser mer insyn innan beslut fattas, en bättre dialog, lyssna på de äldre!
• Det är i det här forumet som vi ses och det är här vi kan ha en dialog.
Samråd om förslag till detaljplaner går ut till de olika kommunala råden
för att få in synpunkter.
4 Vad händer med Torget? (Kungsängen) Sittgrupper saknas för att kunna
umgås. Det blir utspritt längs kanterna av torget.
• Förstudie pågår hur man kan skapa ett livfullt centrum.
5 Vad händer med åtkomsten till kommunala lokaler?
• När vaccinering skett i större utsträckning kan det tänkas släppa på
rekommendationerna och att man då kan öppna upp lokalbokningen
igen. Det finns fler lokaler att tillgå och vi jobbar på hur man ska nå ut
informationen om vilka lokaler som faktiskt finns. Men det har inte
varit aktuellt att gå ut med det i nuläget under pandemin.

SPF Seniorer, Renate Bergfeldt frågar om:
6 Vilka parkeringsregler gäller för affärsinnehavare som hyr lokal på Torget i
Kungsängen? Ägarna till restaurangen/pizzerian mitt emot Golden Cave
brukar ta emot/få några "pizzakartonger" som levereras med personbil till
restaurangingången och bilen parkerar där i flera timmar. Bilförarna tar inte
hänsyn till gående personer på Torget utan signalerar/tutar att dom ska
flytta på sig.
•

Torget är gågata och man får inte parkera fordonet där. Sådana fordon
får dock föras på gågator om det behövs för:
- varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
- transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan
eller

Justerandes sign
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- transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress
vid gågatan.
Särskilda undantag för rörelsehindrade med parkeringstillstånd eller
andra bilar med tillfälliga tillstånd (ex. blodbuss) som får parkera högst
3 timmar på gågatan. De som har markupplåtelse får inte parkera på
torget. De begränsade ytorna är bara för handelsändamål. Våra
parkeringsvakter kollar torget varje dag.
7

Vem blir ansvarig om/när det sker en trafikolycka på Torget?
• Ansvaret vid en ev. trafikolycka ligger hos den fordonsföraren som har
orsakat den.

8

Vilket ansvar har kommunen?
• Parkeringsvakterna kan rapportera ett parkerat fordon vilket de också
har gjort vid flertal tillfällen. De övriga villkoren övervakas av polisen.
Vid infarten från Torget-parkeringen sitter 3st pollare för att hindra att
fordon kör in på torget men som plockas bort varje vinter så att
snöröjning kan ske. Dessa pollare ska nu sättas tillbaka. Jag förmodar
att p.g.a. pollarna har man inte ansett det nödvändigt att skylta gågata
här men vi kommer att komplettera med en gågatuskylt så att
bestämmelsen tydligt framgår även vintertid.

9

Tidningsartikel: ”Kommunen som har plats” – men för vad? (se bilagor)

§ 13 Övrigt
Renate Bergfeldt, SPR Seniorer frågar:
Österhöjdens garage har städdag då alla bilar ska flyttas. Vad gör kommunen
för att sprida informationen till alla som hyr p-plats i garaget?
•

Samma information går ut till alla fast i olika kanaler.
Hyresgästföreningen skickar till dom boende och fordonsansvarig på
Internservice skickar ut till kommunens hyresgäster (p-plats).

Anders Eklund, PRO frågar:
Om busslinje till Norrboda och Brunna park kommer att gå?
•

Justerandes sign

Tanken är att linje 558 ska gå på Pettersbergsvägen, under E18 via
tunnlarna, och vidare till Mätarvägen i Brunna verksamhetsområde.
Detta istället för att som idag gå Granhammarsvägen hela vägen till
Mätarvägen. Problemet är dock fortfarande tunnlarna och deras
utformning. Det har varit många tekniska problem och utmaningar med
tunnlarna, för att få dem körbara för buss i linjetrafik. Gata/Park/Trafikavdelningen jobbar med frågan i tät dialog med Trafikförvaltningen och
Utdragsbestyrkande
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Nobina. Eftersom det handlar om tunnlar under E18 berör frågan även
Trafikverket. En idé som har diskuterats är någon form av skytteltrafik
genom tunnlarna med hjälp av signalreglering, på grund av att det är
lite smalt bitvis.
Länkar gällande trafiksituationen:

Trafikförvaltningens remiss om förändringar i SL-trafiken:
Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2022 - Region Stockholm
(sll.se)
trafikforandringsremiss-t22.pdf (sll.se)
Rapporter från ÅVS:en för hela pendeltågssystemet:
Åtgärdsvalsstudie utveckling av pendeltågstrafiken i Stockholm : slutrapport
(diva-portal.org)
Åtgärdsvalsstudie utveckling av pendeltågstrafiken i Stockholm :
resultatrapport (diva-portal.org)
Om vad Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är:
Åtgärdsvalsstudier - Trafikverket
Om fyrstegsprincipen:
Fyrstegsprincipen - Trafikverket

§ 14 Kommande möten
•
•

Onsdag den 8 september 2021, kl. 09.00-11.00
Onsdag den 8 december 2021, kl. 09.00-11.00
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