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Du vet väl att du hittar massor av  
aktiviteter i kommunens evene-
mangskalender? Föreställningar, ut-
ställningar och vandringar i skog och 
mark. Bland annat. 
> upplands-bro.se/evenemang

Massor av 
kul att göra

D
et har varit  en lång vinter, men nu 
närmar sig sommaren med storm-
steg. Och sommaren har en alldeles 
särskild betydelse för oss nordbor. Så 
också för besöksnäringen, som blivit 

en allt viktigare del för Upplands-Bro.

Förra sommaren gjorde vi det möjligt att 
öppna campingen vid Björknäs på nytt och för 
denna sommar har verksamheten utvecklats så 
att man även kan ta emot tältande gäster. Under 
högsäsong förstärks resurserna på campingen 
då en del av kommunens sommarjobbare kom-
mer att jobba där.

I år kommer hela 400 ungdomar att få som-
marjobb via kommunen, varav 100 är på företag 
i det lokala näringslivet. 70 av sommarjobben 
kommer att vara på Ung kraft Bro, som är en del 
av Omdaning Bro.

För de ännu yngre kommuninvånarna, barn 
i skolår 1-6, kommer det även i år att erbjudas 
dagkollo på det trevliga Hällkana friluftsgård i 
Lejondals naturreservatsområde där det kom-
mer att erbjudas många spännande somma-
rupplevelser och aktiviteter.

Vi hoppas och tror att nyöppningen av cam-
pingen vid Björknäs kommer att ha en positiv 
effekt på besöksnäringen i kommunen.
Ta tillfället i akt du också att besöka vackra och 
intressanta platser i vår kommun under de ljuva 
sommarmånaderna!

 Fredrik Kjos (M) 
 kommunstyrelsens ordförande

Martin Normark (L)  
kommunalråd

Jan Stefanson (KD) 
kommunalråd

Mattias Peterson (C)  
kommunalråd 

Sommar i 
Upplands-Bro

Kontaktcenter 
Telefon: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se

Besöksadress: 
Furuhällsplan 1, Kungsängen
Bro centrum 1, Bro 

 
– Målgruppen är alla kommun- 
invånare som är intresserade av  
att få veta mer om spännande med-
människor i sin omgivning, säger han.

Vid frågor om innehållet kontakta: 
kommun@upplands-bro.se. Juni 2022. 

På webbplatsen upplands-bro.se hittar 
du information från kommunen. Det 
gör du även på Facebook där vi heter 
Upplands-Bro kommun och  
på Instagramkontot  
@upplandsbrokommun. 
Kulturnyheter finns på  
> kultur.upplands-bro.se. 

Hitta oss i  
sociala medier

Ny lekplats, parkourbana och yogaplattform möter  
besökarna vid Lillsjö badplats i sommar. Men  
invigningen av den nya friluftsgården; med kafé,  
möteslokal, omklädningsrum och annat, har fått  
skjutas fram. Orsaken är en omfattande vattenskada 
som inträffade just innan den planerade öppningen. 

– Vattenskadan inträffade under själva byggpro-
cessen och bara tre dagar före slutbesiktning. Vi är 
väldigt ledsna över det här och hoppas kunna öppna 
friluftsgården så snart som möjligt, men just nu är 
prognosen först i slutet av sommaren, säger  
Susanne Lindqvist, avdelningschef idrott och  
förening på kultur- och fritidskontoret.

Den nya friluftsgården är över 280 kvadratmeter 
stor, vilket är mer än 85 kvadratmeter större än den 
gamla som brann ned 2018. I byggnaden kommer 
det bland annat att finnas kafé, klassrum, möteslo-

kal, värmestuga och omklädningsrum. 
– Tills friluftsgården öppnar så kommer vi att ha 

service som tidigare på badplatsen. Här kommer att 
finnas bajamajor och en foodtruck besöker badet då 
och då, säger Susanne Lindqvist. 

Hela sommaren kommer besökarna i alla fall  
att kunna ha glädje av andra nyheter vid Lillsjön.  
En enklare parkourbana är redan på plats liksom  
en yogaplattform och en ny fin lekplats för de  
yngsta.

Försenad invigning av Lillsjö friluftsgård 

Wallstreet Stockholm är en konstfestival som 
kommer att pågå i Bro under juni till augusti med 
massor av spännande aktiviteter och utställningar.
Från Bro pendelstation till Bro centrum kommer 
besökare att få uppleva asfaltsdekor, väggmålning-
ar, installationer och performanceverk. Ett av de 
första som tar plats är performance-konstverket 
”Tautology” av konstnären Guido Mitidieri. 
Han sitter vid ett bord i fyra dagar, sex timmar 
om dagen och ritar streck, ackompanjerad av det 
monotona klickandet från en metronom. Genom 
processen växer bilder sakta fram. Allmänheten 
bjuds in att interagera med konstnären.

Sex av kommunens sju vindskydd saknade namn och 
därför utlystes en namntävling i våras. Det kom in 
många bra förslag och nu har samtliga vindskydd fått 
varsitt namn som kommer att sättas ut på kartorna i 
naturreservaten. Syftet är att underlätta för besökare 
att planera sin skogstur.

För övernattning under bar himmel finns sju  
vindskydd att besöka i Upplands-Bro. Ett kallas  
Jaktkojan och ligger i Frölunda naturreservat.  
Tre stycken finns i Lejondals naturreservat och  
ytterligare tre vindskydd ligger i Lillsjön- 
Örnässjöns naturreservat.

Vindskydden finns utsatta på kartor som finns på 
flera ställen i respektive naturreservat och de får 
användas av vem som helst för övernattning ute i 
det fria.

För att underlätta när man pratar om de olika 
platserna, och planerar sin skogstur, utlyste kom-
munen i våras en namntävling för de sex namnlösa 
vindskydden. 

Många bra förslag skickades in, och nu har samt-
liga vindskydd fått ett namn, de flesta med koppling 
till platsen där det ligger. 
Vinnarna bakom varje namn kommer nu att få  
varsin vildmarks-goodiebag. Grattis!

WALLSTREET – konstfestival i Bro 

Vindskydden i skogen har fått namn 

1. Karlavagnen 2. Örnästet  
3. Kotten 4. Udden  
5. Lejonklippan 6. Slottskojan

 

Vi har gjort det möjligt att 
ännu fler ungdomar ska få 
sommarjobb via kommunen i 
år, jämfört med förra året. 

Guido Mitidieri sitter vid amfiteatern i Bro  
Centrum (Blomstervägen) den 4,5,6 och 7 juni, 
klockan 10-16. 
Läs mer: www.upplands-bro.se/wallstreet

Ta bilen till stranden?  
Det kan bli trångt på parkeringen vid Lillsjön under varma  
och soliga dagar. Kanske bör du välja att gå eller 
cykla? Vill du ta bilen är ett tips att kolla antal lediga 
P-platser innan du beger dig hemifrån!  
Det gör du här: www.upplands-bro.se/lillsjobadplats  

Bättre Tillsammans är namnet på kommunens egen 
podd om hållbarhet. I sommar ändrar avsnitten form 
och fokuserar på personliga berättelser. Samtalsledare 
blir Shacke Elmi, uppväxt i Bro och tidigare fältassis-
tent i kommunen. Han vill lyfta lokala förebilder med 
en intressant historia att dela med sig av. 

I podden ”Bättre Tillsammans – hållbart helt enkelt” 
berättas vanligtvis om hur kommunen jobbar med 
olika frågor. Fokus är ekonomisk, social och miljö-
mässig hållbarhet och ämnen som trygghet, samar-
betet med polisen, återbruk, anhörigstöd, ekologisk 
mat i förskolekök har avhandlat, och mycket mer.

I sommar kommer det att låta lite annorlunda i 
”Bättre Tillsammans – sommarspecial”. Samtals-
ledare i sommaravsnitten är Shacke Elmi. Han är 
uppvuxen och bosatt i Bro och han är välbekant för 
många här omkring.

Han har själv jobbat åtta år i kommunen på olika 
tjänster, senast som fältassistent fram till förra som-
maren. Han beskriver att nytänk och att starta upp 
nya saker alltid har präglat hans arbetsliv.  

Nu studerar han medier, kommunikation och PR i 

Skanna QR-koden 
för att komma  
direkt till podden! 
 

Samtal. Shacke Elmi bjuder 
in lokala profiler i podden 

Bättre Tillsammans

Yogaplattform vid stranden och ny lekplats och 
parkourbana är några saker som besökarna vid 
Lillsjöns badplats kommer att ha glädje av i sommar.

Personliga berättelser
i kommunens sommarpodd

Fredrik Kjos (M), Martin Normark (L), Jan 
Stefansson (KD) och Mattias Peterson (C).  

Örebro, och talför och nytänkande som han är er-
bjöd han sig att göra sommarpoddar åt kommunen, 
med inriktning på människor.

– Det blir personliga berättelser. Jag bjuder in 
människor med anknytning till Upplands-Bro som 
har varit med om något speciellt, som har stort infly-
tande eller en historia att berätta, säger Shacke Elmi.

Han har flera personer i åtanke men vill inte  
avslöja några namn riktigt än.  
Vilka tänker du ska lyssna på Bättre Tillsammans – 
sommarspecial?

– Målgruppen är alla kommuninvånare som är 
intresserade av att få veta mer om spännande  

medmänniskor i sin omgivning, säger han.
Grundtanken med kommunpodden Bättre  

Tillsammans, inriktningen på hållbarhet, finns med 
även i Shackes tankar. Han vill bidra till att öka  
gemenskapen bland människor i kommunen, och 
såg ett behov av en digital mötesplats. 

– Vi har precis kommit ur en pandemi då vi hade 
mycket ensamtid. Digitala plattformar skapar nya 
mötesplatser och bidrar till ökad gemenskap.  
Kanske kan en person i ett bostadsområde bli  
inspirerad av sin granne genom podden!
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Vad ser du fram emot i sommar?
– För ett par veckor sedan firade vi en riktigt god 

nyhet – det är nu klart att Upplands-Bro kommun, till-
sammans med Svenska fotbollsförbundet och fastig-
hetsbolaget Hemsö, ska utreda möjligheten för att 
bygga ett nationellt utvecklings-, tränings- och ut-
bildningscenter för svensk fotboll i Kungsängen. Det 
är fantastiskt roligt och vi kommer att jobba vidare 
med detta hela sommaren. 

Ett nationellt center för fotboll skulle vara ett oer-
hört positivt tillskott i Upplands-Bro. Det skulle både 
bidra till utveckling av dagens och morgondagens 
stjärnor och till att stimulera en omfattande bredd-
idrott. Att ha goda förebilder att se upp till under upp-
växten är viktigt och ett nationellt center för fotboll 
skulle ge många av våra barn och unga just det.

Dessutom skulle det innebära fler arbetstillfällen 
i vår kommun, tack vare ett ökat underlag för kring-
service inom områden som rehabilitering, hälsa, 
 hotell- och konferens. 

Vad har fokus i kommunen varit under första 
halvåret 2022?

– Kriget i Ukraina påverkar oss alla; i Europa, 
 Sverige och Upplands-Bro. Vår kommun är redo att 
bistå våra myndigheter när det behövs. Många 
 Upplands-Brobor har också anmält sig för att hjälpa 
till, om Migrationsverket skulle anvisa folk på flykt 
från kriget hit till Upplands-Bro. Det är fint. Nyckeln i 
det här läget, både i det lilla och det stora, är sam-
verkan och samarbete. 

Vi lever just nu i en tid som man kan likna vid 
Berlin murens fall – fast tvärtom. En historisk vänd-
punkt. Nu behöver vi stå stadigt och rikta ljus käglorna 
på handlingskraften som behövs för en hållbar värld. 
Vi behöver mötas i samtal, där fakta och dialog  måste 
vara våra pelare. Tillsammans ska vi dela värme och 
medmänsklighet. Vi kommer så småningom att fira 
ljusets vinst över mörker och kyla.

Om du blickar framåt, vad står på agendan då?
– Nu har vi en härlig sommar att se fram emot. Vi 

har över 400 ungdomar som kommunen har förmed-
lat feriearbeten till i år, både inom våra verksamheter 
och i lokala företag. Och vi har massor av aktiviteter 
under sommaren, för barn och unga, vuxna och  äldre. 

I september är det sedan dags för val till riksdag, 
region och kommun. Förberedelserna har pågått i 
månader och här har kommunen uppgiften att se till 
att valet genomförs korrekt i våra valkretsar. Vi är en 
kugge i arbetet med att upprätthålla vår demokrati, 
ett mycket viktigt uppdrag.
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Ida Texell!
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Rösaring
Kvistaberg
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Almarestäket

Att ha goda förebilder att se 
upp till under uppväxten är 
 viktigt och ett  nationellt center 
för fotboll skulle ge många av 
våra barn och unga just det.

Följ vikingarnas 
spår i Rösaring
Här finns en processions
väg från vikingatiden, 
gravhögar, rösen och  
en stenlabyrint. 

Lek och rörelse
Lekplatser finns det gott om, 
stora och små, med olika karaktär. 
Stjärnparken i Bro har något för alla 
åldrar, i Brunna finns en trafiklekplats och 
nyinvigda Nyckelbergsparken, som även 
har utegym. Vid Kungsängens IP hittar du 
Drömparken och vid Lillsjöns badplats nya 
lekytor och en parkourbana. Bland annat!
www.upplandbro.se/lekplatser

Fiska! Med 13 mil stränder 
finns stora möjligheter till sport
fiske. I Mälaren är det fritt att fiska 
med handredskap, men vissa begränsningar 
gäller. I Örnässjön, Lillsjön och Lejondalssjön 
får du meta fritt, i övrigt krävs fiskekort. Läs 
mer innan du ger dig ut:
www.upplandsbro.se/fiske

BJÖRKNÄS
CAMPINGCampa på 

hemmaplan
Björknäs camping är en natur
camping. Här ställer du hus
bilen eller tältar. Intill ligger 
vackra Björknäs badplats.  
Läs mer på sidan 7!

Sova under bar himmel
I kommunens naturreservat 
finns sju vindskydd att övernatta 
i. De ligger i Frölunda, Lejondals 

och LillsjönÖrnässjöns naturreservat. 
Vindskydden finns utsatta på kartor 
som finns uppsatta på flera ställen 
i respektive naturreservat och får 
användas av vem som helst för en 
övernattning ute i det fria. 
www.upplandsbro.se/vindskydd

TECKENFÖRKLARING

badplats

lekplats 

café

utegym

bibliotek

klättring

minigolf

golfbana

fornminne

camping

hundbad
 
UpplandsBroleden
Naturstig
Ridled

Sommar, sol och bad
Här finns kommunens alla badplatser:
www.upplandsbro.se/badplatser
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Klipp  
ut och 
spara!

GRÖNA UDDEN

BJÖRKNÄS

LILLSJÖN

FRÖLUNDA

STIGSTORP

Ta båten till vikingastaden 
Birka från Kungsängen!
www.birkavikingastaden.se

På vandringsväg 
UpplandsBroleden slingrar sig 
29 kilometer genom kommunen 
och bjuder på skogspromenad, 
sjöutsikt, hagar och idylliska 
grusvägar.
www.upplandsbro.se/
upplandsbroleden

Spana på fåglar
Det finns två fågeltorn i 
UpplandsBro och ett rikt 
fågelliv att uppleva. 
    www.upplandsbro.se/
       fagelskadning. 

Höghöjdsbana
www. accropark.se

HÄLLKANA

Discgolf finns i natur
reservatet ovanför 
Lillsjö bad plats och i Bro 
bakom i Råby skogen.

Naturen från hästryggen
På Lennartsnäshalvön 
finns 35 kilometer rid
leder som är uppmärkta 
med stolpar med gul 
rand. Se lederna på pdfkarta: 
www.upplandsbro.se/rida 

Stjärn parken i Bro  
– en plats för  spontan 
idrott som klättring,  
pingis, skateboard, fotboll och street
basket.Det finns parkour, utegym,  
DJhörna och dansgolv med scen. 

FLORISTHÖRNAN

KUNGSÄNGEN

BRO

Äta och fika
Det finns många smultronställen  

för den som vill ha en bit mat eller 
fika i UpplandsBro. Du hittar lantliga 

gårdar, mysiga kaféer och 
urbana restauranger. 

Kommunen sam
arbetar med lokala 

näringslivet och guidar 
dig till din favorit på 
www.visitupplands-bro.se

SVANPALATSET

ÖRÅKERS GÅRD

KVARNIBBLE BUTIK  
OCH MUSTERI



 

– Vi vill fortsätta jobba med att  
förbättra vår service till kommun- 
invånarna.

I sommar kommer kommunens nya kommunbuss att 
rulla ut på vägarna.
– Tanken är att komma närmare människor för att öka 
tillgängligheten, säger kommundirektör Ida Texell.

En buss inredd som ett litet kommunkontor och 
bemannad med personal från både kommunens 
kontaktcenter och de olika kommunkontoren kom-
mer att besöka publika platser och bostadsområden 
med start i sommar.

Syftet är att göra det lättare för invånarna att 
komma i kontakt med kommunen. Bussen ska 
fungera både som ett kontaktcenter och en plats för 
dialog och där ska man kunna få svar på både enkla 
och mer komplicerade frågor, utan att behöva ta sig 
till kommunhuset. 

– Vi vill fortsätta jobba med att förbättra vår ser-

vice till kommuninvånarna. Genom att vara där 
människorna finns kan vi nå ut till fler och på så sätt 
förbättra tillgängligheten, säger Ida Texell,  
kommundirektör.

Personalen i bussen ska kunna svara på frågor och 
funderingar från invånarna, men också ge  
information om aktuella händelser eller skeenden. 

– Vi ska vara situationsanpassade,  
säger kommundirektören.

Med det menar hon att bussen kan ha olika  
teman, som till exempel när det är dags för skolval 
ska det finnas personal med rätt kompetens på plats 
för att svara på frågor.

– Till valborg hade det varit bra med tema  
eldning, och när vi införde fyrfackskärl för avfall 
hade det varit väldigt bra att ha bussen för då var 
det mycket diskussioner och många frågor om hur 
det skulle fungera. 

Vid särskilda händelser, som en större brand eller 
en olycka, kan det vara lämpligt att rikta in sig på 
information om just det. 

Det kommer att finnas ett schema för platser som 
bussen ska besöka, vilket inte är bestämt ännu, och 
även schema för bemanning. I första hand kommer 
besöken att ske på vardagar men tanken är att bus-
sen ska kunna användas även på helger vid behov. 

För dig som är över 65 finns flera aktiviteter att delta 
i under sommaren. På programmet finns bland annat 
hjälp med tekniken och motion i olika former. Nytt för 
i år är träning med tre generationer, ett samarbete 
mellan förebyggande enheten för äldre och öppna 
förskolan.  
 
Koll på tekniken
Individuell hjälp med hantering av mobiltelefon 
eller surfplatta, i viss mån även bärbara datorer,  
för 65-plussare. Vecka 22-34.

Kungsängen: Måndagar klockan 10, Torget 4.
Bro: Tisdagar klockan 14, Blomstervägen 9.
Anmälan krävs, för att arrangörerna ska kunna 

avgöra om de kan hjälpa till med ärendet.

Styrketräning utomhus
På utegymmet i Tibble, mellan Hallonvägen och 
Hjortronvägen, blir det styrkepass en gång i veckan. 
Fokus i passet är att stärka muskler, förbättra rörlig-
heten, balansen, konditionen och koordinationen. 
Passet leds av hälsopedagog. 

När: Måndagar klockan 14, vecka 22-34. 

Sitt och motionera
Den som har svårt att gå kan träna sittandes på en 

stol. Sittgympa erbjuds i både Kungsängen och Bro 
vid flera tillfällen i veckan, med samma fokus som i 
utegymspasset. 

Nu i sommar kommer sittgympan vara utomhus. 
Vid dåligt väder flyttar gympan inomhus, till  
respektive Träffpunkt. 

Kungsängen: Sittgympa onsdagar klockan  
09:30-10:15 och 10:30–11:15 och torsdagar  
klockan 13. Sittande styrka torsdagar klockan 10.  
På Kyrkvägen 11.

Bro: Tisdagar klockan 10. Blomstervägen 9. 

Umgänge på Träffpunkterna
Träffpunkten är till för alla kommuninvånare som 
är 65 år och äldre och som vill träffa andra och göra 
något tillsammans. I Bro, på Blomstervägen 9,  
ordnas gemensamma promenader för att äta lunch 
på något trevligt ställe. Vid dåligt väder samlas man 
i Florasalen. 

I Kungsängen är platsen samlingssalen, Torget 4.  
Trevligt umgänge, fika och promenader finns på 
programmet. 

Träning med tre generationer
Ett annorlunda inslag i sommar är ett muskelstär-
kande pass för tre generationer tillsammans; bebis 

med förälder och 
seniorer. Det är 
ett samarbete 
mellan öppna 
förskolan och 
förebyggande 
enheten för 
äldre. Passet 
är till för den 
som vill stärka 
kroppen efter en 
förlossning eller 
den som vill stärka eller 
bibehålla muskelstyrkan.  

Bro: 7 juni klockan 9:30, Blomstervägen 9.
Kungsängen: 8 juni klockan 09:30, Torget 4. 

Sommaraktiviteter för 65-plus!  
Sommarens campingliv har inletts på Björknäs cam-
ping på vackra Ådöhalvön. Nytt för i år är bland annat 
tältplatser och tillgång till kök.

 
När Björknäs camping nu är igång för säsongen, är 
det med både ett kök och nya hygienutrymmen. 
Tack vare tillkomst av kök har husbils- och hus-
vagnsplatserna kunnat kompletteras med efter- 
frågade tältplatser.

Upplands-Bro kommun tog förra året över den 
tidigare utarrenderade naturnära campingen intill 
Björknäsbadet på vackra Ådö.

– Här kan våra besökare semestra nära naturen, 
nära vattnet, ett stenkast från butiker, apotek och 
annan service och med närhet till Stockholm.  
Vi ser fram emot att välkomna årets gäster till  
Upplands-Bro, säger Hannah Rydstedt Nencioni, 
kultur- och fritidschef i kommunen. 

Anette Fredriksson, ansvarig på Björknäs  
camping, håller med.

– Vi hade gäster hela förra säsongen, både  
internationella och svenska, trots covid och kortare  
säsong, säger hon.

Nya faciliteter och bemanning varje dag
Nu möts gästerna att av nya byggnader för både toa-
letter, duschar och kök. Kommunalt vatten och av-
lopp är indraget, och det finns möjlighet att fylla på 
vatten i tankarna och tömma latrin och gråvatten.

Campingen är bemannad minst två timmar om 
dagen under lågsäsong och helg, och sex timmar 

under högsäsong. Bokar och checkar in gör gästerna 
digitalt. Har man inte möjlighet till det hemma så 
finns det utrustning med skärm vid entrén.

– Det finns också alltid någon som svarar i vår 
jourtelefon, säger Anette Fredriksson.

Tillgång för Wi-fi finns runt receptionen.

Fler P-platser
Badplatsen har försetts med en större parkeringsyta, 
och strandvolleybollplanen är redo för spelsugna. 
Kajaktuthyrning sker via en app där man bokar och 
får en kod till automaten på stranden. Appsystem 
för bokning finns också för minigolfen.

Under nio veckor kommer ungdomar med som-
marjobb via kommunen att jobba på campingen. 
De kommer att hjälpa till att sköta om anläggningen 
och ta hand om gästerna, kanske också hitta på  
aktiviteter om det kommer många barn.

För naturälskare
Målgruppen för Björknäs camping är, som Anette 
Fredriksson ser det, alla som vill njuta av en natur-
nära miljö och gillar friluftslivet.

– Förra året hade vi flera barnfamiljer från kom-
munen som bodde länge på campingen och använ-
de husvagnen som en sommarstuga. En förälder 
kunde pendla till jobbet medan övriga familjen var 
kvar. Några kom hit från Tyskland för att plocka 
svamp och några bodde här när de gick på hund-
kurs eller spelade golf i närheten.

Hon minns särskilt när hon fick säga nej till en 
familj på sex personer från Shanghai som ville tälta 
på Björknäs under sitt besök i Stockholm.

– Men i år skulle vi kunna ta emot dem! Det är 
verkligen fint att nu även kunna välkomna tältande 
gäster till vår fina camping, säger Anette Fredriksson.

Campingsäsongen på Björknäs 
är i gång – nu med tältplatser

 
Här kan våra besökare semestra nära 
naturen, nära vattnet, ett stenkast 
från butiker, apotek och annan service.  

Möt kommunen – på hjul

Detta finns på Björknäs  
camping
> 15 elplatser
> 5 platser utan el för husvagn/husbil
> 9 ställplatser
> 8-10 tältplatser utan el som öppnar under  
   säsongen
> Vattentoaletter och duschar
> En diskstation utomhus, intill duscharna
> Kök med micro och spis
> Möjlighet att fylla på färskvatten
> Möjlighet till latrintömning av både fast och 
    separat tank
> Minigolfbana och kajakuthyrning
> Badplats
> Hundbad
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Information och anmälan
För mer information och anmälan till aktiviteter 
kontakta Cecilia Johansson eller Jasmine Edström via 
Kontaktcenter 08-581 690 00. 
Du kan också fylla i en blankett, som du hittar hos 
Kontaktcenter eller utanför kontoret på Torget 4. 
När du har anmält dig så kommer personalen att 
kontakta dig för att bekräfta din plats.  
Du är välkommen när som helst under sommaren!

Boka plats! 
Läs mer och boka din camping- 
plats på www.upplands-bro.se/ 
bjorknascamping 
Scanna QR-koden med din  
telefon för att komma 
direkt till sidan! 
 

Anette Fredriksson, ansvarig på 
Björknäs camping, är glad att 
säsongen nu är igång. 



 

– Vi vill fortsätta jobba med att  
förbättra vår service till kommun- 
invånarna.

I sommar kommer kommunens nya kommunbuss att 
rulla ut på vägarna.
– Tanken är att komma närmare människor för att öka 
tillgängligheten, säger kommundirektör Ida Texell.

En buss inredd som ett litet kommunkontor och 
bemannad med personal från både kommunens 
kontaktcenter och de olika kommunkontoren kom-
mer att besöka publika platser och bostadsområden 
med start i sommar.

Syftet är att göra det lättare för invånarna att 
komma i kontakt med kommunen. Bussen ska 
fungera både som ett kontaktcenter och en plats för 
dialog och där ska man kunna få svar på både enkla 
och mer komplicerade frågor, utan att behöva ta sig 
till kommunhuset. 

– Vi vill fortsätta jobba med att förbättra vår ser-

vice till kommuninvånarna. Genom att vara där 
människorna finns kan vi nå ut till fler och på så sätt 
förbättra tillgängligheten, säger Ida Texell,  
kommundirektör.

Personalen i bussen ska kunna svara på frågor och 
funderingar från invånarna, men också ge  
information om aktuella händelser eller skeenden. 

– Vi ska vara situationsanpassade,  
säger kommundirektören.

Med det menar hon att bussen kan ha olika  
teman, som till exempel när det är dags för skolval 
ska det finnas personal med rätt kompetens på plats 
för att svara på frågor.

– Till valborg hade det varit bra med tema  
eldning, och när vi införde fyrfackskärl för avfall 
hade det varit väldigt bra att ha bussen för då var 
det mycket diskussioner och många frågor om hur 
det skulle fungera. 

Vid särskilda händelser, som en större brand eller 
en olycka, kan det vara lämpligt att rikta in sig på 
information om just det. 

Det kommer att finnas ett schema för platser som 
bussen ska besöka, vilket inte är bestämt ännu, och 
även schema för bemanning. I första hand kommer 
besöken att ske på vardagar men tanken är att bus-
sen ska kunna användas även på helger vid behov. 

För dig som är över 65 finns flera aktiviteter att delta 
i under sommaren. På programmet finns bland annat 
hjälp med tekniken och motion i olika former. Nytt för 
i år är träning med tre generationer, ett samarbete 
mellan förebyggande enheten för äldre och öppna 
förskolan.  
 
Koll på tekniken
Individuell hjälp med hantering av mobiltelefon 
eller surfplatta, i viss mån även bärbara datorer, för 
65-plussare. Vecka 22-34.

Kungsängen: Måndagar klockan 10, Torget 4.
Bro: Tisdagar klockan 14, Blomstervägen 9.
Anmälan krävs, för att arrangörerna ska kunna 

avgöra om de kan hjälpa till med ärendet.

Styrketräning utomhus
På utegymmet i Tibble, mellan Hallonvägen och 
Hjortronvägen, blir det styrkepass en gång i veckan. 
Fokus i passet är att stärka muskler, förbättra rörlig-
heten, balansen, konditionen och koordinationen. 
Passet leds av hälsopedagog. 

När: Måndagar klockan 14, vecka 22-34. 

Sitt och motionera
Den som har svårt att gå kan träna sittandes på en 

stol. Sittgympa erbjuds i både Kungsängen och Bro 
vid flera tillfällen i veckan, med samma fokus som i 
utegymspasset. 

Nu i sommar kommer sittgympan vara utomhus. 
Vid dåligt väder flyttar gympan inomhus, till res-
pektive Träffpunkt. 

Kungsängen: Sittgympa onsdagar klockan  
09:30-10:15 och 10:30–11:15 och torsdagar  
klockan 13. Sittande styrka torsdagar klockan 10.  
På Kyrkvägen 11.

Bro: Tisdagar klockan 10. Blomstervägen 9. 

Umgänge på Träffpunkterna
Träffpunkten är till för alla kommuninvånare som 
är 65 år och äldre och som vill träffa andra och göra 
något tillsammans. I Bro, på Blomstervägen 9, ord-
nas gemensamma promenader för att äta lunch på 
något trevligt ställe. Vid dåligt väder samlas man i 
Florasalen. 

I Kungsängen är platsen samlingssalen, Torget 4.  
Trevligt umgänge, fika och promenader finns på 
programmet. 

Träning med tre generationer
Ett annorlunda inslag i sommar är ett muskelstär-
kande pass för tre generationer tillsammans; bebis 

med förälder och 
seniorer. Det är 
ett samarbete 
mellan öppna 
förskolan och 
förebyggande 
enheten för 
äldre. Passet 
är till för den 
som vill stärka 
kroppen efter en 
förlossning eller 
den som vill stärka eller 
bibehålla muskelstyrkan.  

Bro: 7 juni klockan 9:30, Blomstervägen 9.
Kungsängen: 8 juni klockan 09:30, Torget 4. 

Sommaraktiviteter för 65-plus!  
Sommarens campingliv har inletts på Björknäs cam-
ping på vackra Ådöhalvön. Nytt för i år är bland annat 
tältplatser och tillgång till kök.

 
När Björknäs camping nu är igång för säsongen, är 
det med både ett kök och nya hygienutrymmen. 
Tack vare tillkomst av kök har husbils- och hus-
vagnsplatserna kunnat kompletteras med efter- 
frågade tältplatser.

Upplands-Bro kommun tog förra året över den 
tidigare utarrenderade naturnära campingen intill 
Björknäsbadet på vackra Ådö.

– Här kan våra besökare semestra nära naturen, 
nära vattnet, ett stenkast från butiker, apotek och 
annan service och med närhet till Stockholm.  
Vi ser fram emot att välkomna årets gäster till  
Upplands-Bro, säger Hannah Rydstedt Nencioni, 
kultur- och fritidschef i kommunen. 

Anette Fredriksson, ansvarig på Björknäs  
camping, håller med.

– Vi hade gäster hela förra säsongen, både  
internationella och svenska, trots covid och kortare  
säsong, säger hon.

Nya faciliteter och bemanning varje dag
Nu möts gästerna att av nya byggnader för både toa-
letter, duschar och kök. Kommunalt vatten och av-
lopp är indraget, och det finns möjlighet att fylla på 
vatten i tankarna och tömma latrin och gråvatten.

Campingen är bemannad minst två timmar om 
dagen under lågsäsong och helg, och sex timmar 

under högsäsong. Bokar och checkar in gör gästerna 
digitalt. Har man inte möjlighet till det hemma så 
finns det utrustning med skärm vid entrén.

– Det finns också alltid någon som svarar i vår 
jourtelefon, säger Anette Fredriksson.

Tillgång för Wi-fi finns runt receptionen.

Fler P-platser
Badplatsen har försetts med en större parkeringsyta, 
och strandvolleybollplanen är redo för spelsugna. 
Kajaktuthyrning sker via en app där man bokar och 
får en kod till automaten på stranden. Appsystem 
för bokning finns också för minigolfen.

Under nio veckor kommer ungdomar med som-
marjobb via kommunen att jobba på campingen. 
De kommer att hjälpa till att sköta om anläggningen 
och ta hand om gästerna, kanske också hitta på  
aktiviteter om det kommer många barn.

För naturälskare
Målgruppen för Björknäs camping är, som Anette 
Fredriksson ser det, alla som vill njuta av en natur-
nära miljö och gillar friluftslivet.

– Förra året hade vi flera barnfamiljer från kom-
munen som bodde länge på campingen och använ-
de husvagnen som en sommarstuga. En förälder 
kunde pendla till jobbet medan övriga familjen var 
kvar. Några kom hit från Tyskland för att plocka 
svamp och några bodde här när de gick på hund-
kurs eller spelade golf i närheten.

Hon minns särskilt när hon fick säga nej till en 
familj på sex personer från Shanghai som ville tälta 
på Björknäs under sitt besök i Stockholm.

– Men i år skulle vi kunna ta emot dem! Det är 
verkligen fint att nu även kunna välkomna tältande 
gäster till vår fina camping, säger Anette Fredriksson.

Campingsäsongen på Björknäs 
är i gång – nu med tältplatser

 
Här kan våra besökare semestra nära 
naturen, nära vattnet, ett stenkast 
från butiker, apotek och annan service.  

Möt kommunen – på hjul

Detta finns på Björknäs  
camping
> 15 elplatser
> 5 platser utan el för husvagn/husbil
> 9 ställplatser
> 8-10 tältplatser utan el som öppnar under  
   säsongen
> Vattentoaletter och duschar
> En diskstation utomhus, intill duscharna
> Kök med micro och spis
> Möjlighet att fylla på färskvatten
> Möjlighet till latrintömning av både fast och 
    separat tank
> Minigolfbana och kajakuthyrning
> Badplats
> Hundbad
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Information och anmälan
För mer information och anmälan till aktiviteter 
kontakta Cecilia Johansson eller Jasmine Edström via 
Kontaktcenter 08-581 690 00. 
Du kan också fylla i en blankett, som du hittar hos 
Kontaktcenter eller utanför kontoret på Torget 4. 
När du har anmält dig så kommer personalen att 
kontakta dig för att bekräfta din plats.  
Du är välkommen när som helst under sommaren!

Boka plats! 
Läs mer och boka din camping- 
plats på www.upplands-bro.se/ 
bjorknascamping 
Scanna QR-koden med din  
telefon för att komma 
direkt till sidan! 
 

Anette Fredriksson, ansvarig på 
Björknäs camping, är glad att 
säsongen nu är igång. 
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Här kan du läsa om några aktiviteter. 
För mer detaljerad information, gå in på webbadresserna 

som hänvisas till i de olika rutorna. Glad sommar!

Massa kul i aktivitets- 
container!
En container kommer att stå vid Norrgrinds-
vägen intill Bro Centrum, här kan man att 
delta i olika aktiviteter under sommaren.
Man kan testa sina gröna fingrar och hjälpa 
till att ta hand om det som växer i pall- 
kragarna. Eller delta en dag (eller flera)  
i en Konstklubb. I september kommer  
personerna bakom ’Odla livet’ visa och bjuda 
på ätbara saker som är odlade i kommunen 
eller som naturen bjuder på. 
Detta och mycket mer blir det, för alla  
åldrar. Välkomna!
> Läs mer: upplands-bro.se/sommar 

Sommarlov 2022!

Det händer mycket  
kul för barn och unga  
i Upplands-Bro i sommar

Sommarlov 2022  
– programmet!
I sparksapp och på kommunens hemsida 
finns aktivitetsprogrammet för sommarlovet i  
Upplands-Bro som riktar sig till barn och unga.  
Håll utkik på följande webbsidor: 
• Sparksapp.se. Allt som riktar sig till ålders-
gruppen 9–19 finns här.
• Upplands-bro.se/sommarlov2022.  
Övriga aktiviteter, sådant som riktar sig till en  
bredare åldersgrupp finns här. 

Unga påverkar
Ungdomsrådet ansvarar för demokrati- 
projektet Unga påverkar som en del i  
sommarens kommunala feriearbeten. Syftet 
är att öka ungas intresse för och delaktighet i 
samhällsutvecklingen, totalt deltar 40 ung-
domar. Utöver workshops, diskussioner och 
föreläsningar ska de arbeta med olika frågor 
plockade från kommunala verksamheter 
och lära sig hur de kan påverka utvecklingen 
och därmed sin egen vardag. Avslutningen 
blir en stor festival där feriearbetarna driver 
aktiviteter för andra invånare.

Ung kraft för bättre  
närmiljö
Konceptet Ung kraft engagerar i år 100 ung-
domar. 70 i Bro, i samarbete med omdaning 
Bro och Bro utveckling och 30 i Kungsängen. 
Ung Kraft går ut på att ungdomar snyggar 
till och rustar upp området där de bor. De får 
planera olika åtgärder, som att bygga, måla, 
skruva, för att förbättra sin närmiljö. Syftet är 
att det egna engagemanget ska bidra till att 
minska förstörelsen och locka till att hålla 
det fint runt omkring. 
– Glada färger och positiva bilder ger  
motivation till att hålla det fint omkring sig. 
De platser där ungdomar målade konst med 
positiv ton förra sommaren har klarat sig 
från klotter, säger Ayelen Dojorti,  
projektledare.

Prova på något nytt  
via Sparks
Kommunen och föreningslivet samarbetar 
med Sparks generation. På sparksapp.se 
erbjuds gratis prova-på-aktiviteter för barn 
och unga. Genom att gå in på sparksapp.
se kan man enkelt anmäla sig till aktiviteter 
som finns med på listan.

Bibblabajken och kul  
på biblioteket
• Bibblabajken kommer att dyka upp på  
förskolor, fritids, bad- och lekplatser,  
så håll utkik efter den!
• För dig som är 6–14 år finns bokväskor att 
hämta på biblioteken. De innehåller  
sommarläsning, pyssel och klurigheter.
• Novelltävling för barn/unga ålder 9–19 år. 
Pågår hela sommaren med avslutning och 
prisutdelning i augusti.
• 15 juni har biblioteket en workshop för 
9–14-åringar i serieskapande och teckning. 
• Vecka 32 och 33 blir det skrivarworkshops 
både i Kungsängen och Bro. 
• Vecka 33 kan den som vill lära sig  
programmering. För dig som är 9–14 år,  
under ledning av en IT-pedagog.
> Läs mer: kultur.upplands-bro.se/bibliotek

Sommaröppet på  
fritidsgårdarna
Hagan och Trappan slår sig ihop och jobbar 
tillsammans, mycket uppsökande ute med 
aktiviteter där ungdomarna är. Vid dåligt 
väder öppnas Hagan (Trappan är under 
renovering).
Bro fritidsgård: öppen måndag-lördag.
Bron (ålder 16–20 år): öppen onsdag-lördag. 
Lovverksamhet på Korpstigen 25 i Bro  
(ålder 9–11 år): måndag-fredag.




