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1 Vision 2035 
 
Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”. Nyfikenhet, 
omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i 
framtiden. Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och 
leva i kommunen år 2035: 
I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin 
plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Vi vågar vara 
nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi 
bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för 
tillit. 

 

2 Verksamhetsplan 2018 
 
I budget för 2018 beslutades av fullmäktige 22 november 2017 anges hur 
trygghets- och säkerhetsarbetet ska fortsatt stärkas och utvecklas under 2018.  
Kommunstyrelsen beslutade därefter den 6 december 2017 nämndbudget för 
Kommunstyrelsen och i denna hur tillskjutna medel ska användas. 

2.1 Trygg och säker kommun i tillväxt 

Den lokala samverkan mellan kommunen, polisen och andra aktörer ska 
utvecklas för att öka tryggheten i Upplands-Bro. Vi ska arbeta brett med 
säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för 
alla som bor, verkar eller vistas i kommunen 
För att på så framgångsrikt sätt som möjligt nå resultat, är det av vikt att ha ett 
samlat grepp kring området trygghet och säkerhet. Kommunen har flera roller 
inom området trygghet och säkerhet. De nationella uppdragen till kommunerna 
är många där detaljerings- och frihetsgrader varierar. Förändringar i polisens 
och räddningstjänstens organisationer och arbetssätt ställer höga krav på 
kommunen. För att möta dessa i många fall ökade krav behöver kommunen 
fortsätta förstärka trygghetsarbetet och utveckla den lokala samverkan mellan 
kommunen, polisen och andra aktörer. Syftet är att arbeta brett med säkerhets- 
och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla som bor, 
verkar eller vistas i vår kommun. 
Vi inrättar också en kommunövergripande Trygghetspott och inom ramen för 
sociala investeringsfonden möjliggör projekt med fokus på att främja trygghet i 
Upplands-Bro kommun genom tex Föreningsbidrag och ”Bro Byggare”. 
Vi fortsätter vårt trygghetsarbete och utvecklar samverkan med frivillig 
organisationerna som tex FRG, grannstöd och grannsamverkan. 
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2.2 Social hållbarhet 

 
Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. 
Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och 
otrygghet förebyggs och hur bolaget kan vara med och öka innanförskapet i 
våra områden. 

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner 
sig trygg i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Vi prioriterar det redan 
pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar t ex genom att förbättra 
belysning och ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker 
och skymda områden.  

Vidare kommer vi att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med 
fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och 
trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Vi vill också stärka bevakningen 
i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel 
mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer för en 
ökad social hållbarhet.  

2.2.1 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 

- Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social 
oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer. 

2.2.2 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus 

- Arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social 
oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer. 

 

2.3 Tillskjutna medel i budget för Kommunstyrelsen  

I nämndbudgeten för Kommunstyrelsen har för ytterligare trygghetsskapande 
åtgärder en trygghetspott som är kommunövergripande skapats med 1 930 tkr i 
tillskjutna medel inför 2018.  
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3 Handlingsplan trygghetsinsatser 2018  
Om inget årtal anges avser detta år 2018. Endast avvikande årtal anges. 

Insats/åtgärd Start Slut Kommentar 

    

Kommunledningskontoret    

Väktare och bevakningsinsatser under 
2017: 
Upplands-Bro kommun: 1 345 tkr 

- Varav jan-jun: 315 tkr 
- Varav jul-dec: 1 030 tkr 

Upplands-Brohus: 900 tkr 
Varav extra i Bro Centrum 500 tkr 
(jan-jun 200 tkr, jul-dec 300 tkr) 

Upplands-Bro Kommunfastigheter:  
      300 tkr 

  Ökade kostnader för 
väktar- och 
bevakningsinsatser under 
2017 

Ny avdelning för säkerhets- och 
trygghetsarbete. Den nya avdelningen 
kommer att jobba med både långsiktiga 
och kortsiktiga strategier för att utveckla 
verksamheten.  

Februari  Viktigt att få en tydlig 
organisation som möter 
de behov som finns idag 
och i framtiden och kan 
samordna kommunens 
insatser tillsammans med 
externa aktörer. 

Ytterligare förstärkt väktarinsats av 
Larmassistans i Bro Centrum tills vidare  

 

Februari  fram till samordnad insats 
och omfattning med UBH 
är klar, samt förstärkning 
under sportlovet v 9. 

Förbättrad samordning av väktarinsatser 
mellan kommunen och Upplands-Brohus. 
Operativa frågor flyttas från bolaget till 
kommunens avdelning för säkerhet och 
trygghet. Genomgång av upphandlade 
väktaravtal.  

 

Februari   

 

Securitas ramavtal Juli 2016  Delar av avtalet löper ut i 
maj 18 och avtalet 
behöver ses över 

Ansökan kameror för parkeringen vid Bro 
centrum 

Februari  Trygghetssamordnare och 
extern kompetens arbetar 
med ansökan om tillstånd 
för kameraövervakning. 
Ansökan beräknas 
färdigställd och 
ivägskickad v 9. 
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Långsiktig strategi för Bro.  April 
2017 

Maj  Ska presenteras för BRÅ i 
maj och därefter till 
politiskt behandling. 
Hållbarhetsstrateg arbetar 
med att involvera externa 
i arbetet, bl.a. föreningar, 
företag, bostadsbolag mfl. 
Deltar bl.a. på 
Tillgänglighetsrådet den 
21 februari och till 
pensionärsrådet den 21 
mars 

Grannstödsbilen Oktober 
2010 

  

FRG – Frivilliga resursgruppen April 
2015 

  

Fryshuset – IOP-idéburet offentligt 
partnerskap.  

Har fått tillskott av två nya ledare, Mekail 
och Hafez vid årsskiftet -17.  

Januari 
2016 

December Avtalsförlängning 2+2 
möjlig för långsiktigt 
partnerskap 

 

Trygghetsvärdar  April 
2017 

 För närvarande 8 aktiva 
Trygghetsvärdar. Jobbar 
parallellt md VPG 

Brobyggare – dagtid Januari  Arbetsmarknadsenheten 
ansvarar, extra tjänster 
under 2 år, rekrytering 
pågår 

Föreningsdriven nattvandring Februari  45 kvällar är bokade 

Utbildning i nattvandring för 
vandrarvärdar, avser Kungsängen 

Mars 

 

 Stor utmaning att få 
vandrarvärdar i 
Kungsängen.  

Bro har inga problem 
med vandringarna  

Fryshuset börjar arbetspassen tidigare för 
att finnas i och runt Bro centrum innan 
och i samband med att flertalet butiker 
stänger. Övriga tider trygghetsvandrar i 
Bro. 

 

Februari   Tis-tors 15-22 
Fre-lör 18-01 

Ansökan om projekt för Brobyggare till 
sociala investeringsfonden lämnas under 
våren 

Våren   Beslut ska först tas i KS, 
därefter startar själva 
projektet 2 eller 3 år 
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Projekt mentor Sverige – lokalt 
mentorsprogram för ungdomarna 

Våren  Hållbarhetsstrateg tar 
tillsammans med mentor 
Sverige fram ett program 
för lokala aktörer i Bro 
samt anställda i 
kommunen.  

Människan bakom uniformen MBU, 
tillsammans med brandkåren och polisen 

Februari  Hållbarhetsstrateg 
ansvarar - startup möte 

Räddningstjänsten fortsätter med 
skolbrandman på Broskolan under 2018 

2017   

Samverkansöverenskommelse med 
polisen inklusive medborgarlöfte för 2019 

Januari Höst  Hållbarhetsstrateg 
tillsammans med polisen. 

Beslut i KS under hösten.  

Medborgarlöfte - planerade insatser under 
2018 

  Fyra synlighetsinsatser 
samt två narkotika 
insatser i Bro och 
Kungsängen är planerade 
och datumsatta. 

Tre möten med 
kontaktpersoner för 
grannsamverkan ska 
planeras senare i vår. 

Utbildning/stöd till 
vandrarvärdar planeras 
till mars.  

Trygghetsvandringar Februari  Trygghetsinventering 
Kungsängen Brunna 
utförs i februari som 
underlag för 
trygghetsåtgärder. 

Inventeringen verkställs 
av tekniska kontoret 

Uppföljning av trygghetsinventering i 
september 2017 

Trygghetsvandringen renderade i en lista 
på ca 50 punkter, som delades upp på 
Tekniska kontoret och Upplands-Brohus. 
I princip alla punkter åtgärdade. Det som 
kvarstår redovisas nedan under 
Samhällsbyggnadskontoret och 
Upplands-Brohus. 

  Protokoll för dessa med 
när punkterna 
åtgärdats/ska åtgärdas 
bifogas som bilagor.  
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Projekt ur Sociala investeringsfonden 
som gränslöst riktar sig till ungdomar 
mellan 16 och 24 år, en del går inom 
KAA och en del i UngKomp.   

Ärendet ska lyftas till Kommunstyrelsen 
för beslut under våren. 

  

 

Augusti  2 eller 3 år. Syfte: Vi behöver bli 
bättre på att fånga upp 
ungdomar på många olika 
plan. 

Projektet är 
trygghetsskapande om vi 
får ungdomar in i 
anpassade studier, 
praktik, yrkesutbildningar 
mm genom insatser. 

    

Kultur & Fritidskontoret    

4 st extra fritidsledare i Brohuset med 
uppsökande funktion så att de är där 
ungdomarna är.  Målgrupp 8-12 år. 
Kommer även att kopplas ihop med 
fritidsgården. 

 

2017/ 
2018 

 De är även anställda som 
trygghetsvärdar på timtid. 

Sänkt ålder till årskurs 6 på Fritidsgården 
i Bro 

Januari  Årsk 6 får gå hem 
tidigare. Nu samma 
ålderspann som övriga 
fritidsgårdar 

Förstärkning av verksamheten vid 
Fritidsgården i Bro, aktiviteter varje dag 
på gården. Planer finns för hela våren 

Vår   Utveckla arbetssätt, stärka 
medarbetare, 
utbildningar, ombyggnad 
lokalen i sommar mm 

En brobyggare på dagtid i Brohuset Höst 2017 2 år Rekrytering pågår för 
ytterligare. Dock 
svårigheter att hitta rätt 
profil 

Forma gårdsråden  Vår    

Ungdomens hus/Vardagsrummet i Bro Juni   Lokalfrågan har varit 
utmaningen, men är på 
väg att lösas 

Ungdomsproducenterna arbetar mer riktat 
mot gårdarna för att därmed också locka 
andra ungdomar till gårdarna 

Vår   Öppnar upp för att få en 
bredd på gårdarna 
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Samhällsbyggnadskontoret    

KS gav31/1 uppdrag om FÖP Bro med 
särskilt fokus att beakta frågor om social 
hållbarhet.  

  Långsiktigt underlag för 
Bros utveckling som även 
inkluderar 
trygghetsfrågorna. 

Färdigställande av regional gång- och 
cykelväg enligt plan i trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet genom 
centrala Bro 

  Etapp 1 färdig 2017 

Etapp 2 påbörjas under 
våren 

Gångvägen Fågelvägen mot Råbyskolan 
utbyggnad för att skapa trygg, säker och 
framkomlig skolväg 

  Under 2018 

Åtgärdade insatser vid 
trygghetsinventeringen sep 2017 

  Protokoll som bilaga 

Kvarstående åtgärder från 
trygghetsinventeringen sep 2017: 

   

Idrottsstigen – mer belysning  Vår  

Snickarvägen – mer belysning  Vår  

Bro infartsparkering  
Södra – ny belysning  

  Separat plan för detta 
relaterat till utökning av 
p-platser 

Köpmanvägen – mer belysning  Vår  

Förstärkt belysning vid Bro 
centrumparkering 

Februari Mars  Är delvis åtgärdat med 
förstärkt belysning, fler 
kommer att monteras. 

    

Socialkontoret    

Barn och ungdomsenheten bedömer, 
handlägger, inkomna anmälningar 
gällande barn och ungdomar. 

   

Ungdomsstödjarna: utveckla arbetssättet    
Utveckla stödinsatserna – rekrytera med 
kunskap om kriminalitet som livsstil 

   

Projekt för social insats grupp, SIG  Januari Våren  
2020 

KS beslut – start m 
rekrytering vår 2018, 
projekttid 2 år 

Ny chef på plats för stöd och behandling  Mars    
Orossamtal tillsammans med polisen 
riktat till familjer utifrån anmälningar 

  Resursbrist hos polisen 
hindrar genomförandet 
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Utbildningskontoret    

Preventionsprojekt 2016 December  Drogförebyggande arbete 

    

Upplands-Brohus/Kommunfastigheter    

Åtgärdade insatser vid 
trygghetsinventeringen sep 2017 

  Protokoll som bilaga 

Belysning är generellt godkänd på torget i 
Bro. All belysning ska fungera och det 
ronderar vi nu varje torsdag kväll i Bro 
centrum. 

   

Kvarstående åtgärder från 
trygghetsinventeringen sep 2017: 

   

Gamla armaturer i Bro centrum, utanför 
Goda Smaken sitter upp som inte ska vara 
i bruk 

  Ska tas ner enligt plan 

Trasiga lampor, starkare belysning vid 
Broskolan 

  Pollare felanmälda till 
kommunen 

Sätta upp lampor på Broskolans fasad 
mot hundrastgården 

  Projektering pågår 

Belysningen på gångstråket genom 
centrum: finns ett avtal med en leverantör 
som har 14 dagar på sig att åtgärda när 
belysningen är trasig.  

  Försöker få till en ändring 
på inställelsetiden. 

Röjt sly    Färdigt i Bro centrum. Ev 
kvar att göra är att ta ner 
något träd alternativt 
glesa ur kronorna mellan 
Sibylla/Floristhörnan och 
parkeringen. 

Kameror till Brohuset/Broskolan, 
Råbyskolan och Finnstaskolan är 
beställda och planeras komma upp v9-10. 
Kameratillstånd: Det finns tillstånd på 
Broskolan, Hagnässkolan, Lillsjöskolan 
och Finnstaskolan. Tillstånden är 
begränsade till tid och täckning. Vi 
arbetar idag för att söka fler tillstånd. 

 Februari/ 
mars 

Avser klarbildskameror 
där tillstånd finns samt IR 
kameror  

 

Brohuset fönsterbyte. Utreder ytterligare 
åtgärder att täcka glasfasaden med 
hammerglas.  

 Februari Klart. 
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Extrabevakning av väktare i Bro C utöver 
den normala bevakningen som sker runt 
om på alla fastigheter 

  18 timmar i veckan runt 
Bro C  

Hyresgäster kan ringa en störningsjour 
utanför kontorstid. Väktare åker då ut för 
att avvärja och dokumentera störning. 

   

Utreder att försvåra tillgängligheten för 
fordon i Bro C utan att försämra allt för 
mycket tillgängligheten för 
funktionshindrade, hyresgäster och 
leveranser till handlarna.  

   

Få igång lokala hyresgästföreningar.    Detta är ett långsiktigt 
arbete. 

Brohuset se över växtligheten    Klart 

Råbyskolans och Finnstaskolans 
utemiljöer ska rustas upp under 2018 och 
där kommer trygghetsaspekten att 
beaktas. 

  Planerade 
underhållsåtgärder i 
budget 

Gårdsbelysning har kompletterats på 
Lillsjökolan, Hagnäs skolan, parkering 
vid Brunnakolan, Rönnbärets fsk. 

   

Ny förvaltare för utemiljö anställd  April   

    

Övrigt/Gemensamma arenor 
Formaliserade och kontinuerligt 
återkommande. 

  Representation på olika 
nivåer i organisationen 

Förebyggande rådet där Socialkontor, 
Kultur- och Fritidkontor samt 
Utbildningskontor ingår tillsammans med 
externa aktörer såsom polis, 
räddningstjänst mfl. 

   

Lägesbildsmöten månadsvis där 
socialkontor, Kultur- och fritidskontor, 
utbildningskontor samt bolagen och 
externa aktörer såsom polis, 
räddningstjänst samt D Carnegie. 

   

Chefssamråd med polisen månadsvis med 
kontorschefer och polischefer 

   

Lokala brottsförebyggande rådet 4 ggr 
per år  

   

   



Bilagor     
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Protokoll trygghetsvandring Bro 2017-09-06 – Samhällsbyggnadskontoret (Tekniska avdelningen) 

               Brist                                                        Plats                                    Ansvar            Tid för åtgärd              Foto (Antal) 

Grenar hänger ut över GC-väg Gångtunnel vid Bro Grillen/Under 
Norrgrindsvägen 

Tekniska  

 

Klar vecka 39 -
2017  

Nr:2 

Trasig lampa & Yvigt buskage Gångtunnel under Norrgrindsvägen  Tekniska  Klar vecka 39 -
2017  

Nr:4 

Klotter i gångtunnel  Gångtunnel under Norrgrindsvägen  Tekniska  Vecka 44  Nr: 5 

Mörkt buskage i anslutning till gångtunnel 
(sidan av) 

Gångtunnel under Norrgrindsvägen  Tekniska  Vecka 39/Klar- 
2017  

Nr:6 

Klotter på GC-väg skylt Bakom Bro simhall  Tekniska  Vecka 44  Nr:10 

Armatur skymd av grenar/Beskär träd Bakom Bro simhall  Tekniska  Klar vecka 39 - 
2017  

Nr:17 

Hundrastgården ej belyst (mörkt) Hundrastgården i Finnsta Tekniska  Vecka 47  Nr:21 

Armatur skymd av grenar/Beskär träd Gångstråk bakom Broskolans matsal  Tekniska Klar vecka 30 – 
2017  

Nr:23 

Ta in vegetation och frigör sikten   Skogspartiet mellan 
Broskolan/Vallmostigen   

Tekniska Vecka 39/klart  – 
2017  

Nr: 24 

Belysa pulkabacke (väldigt mörkt, 
anslutning till skogsparti) 

Vallmostigen/Broskolan Skogspartiet 
mellan  

Tekniska Vecka 47 Nr: 25. 

Ta bort vegetation/rotskott runt träd Björklyckestigen  Tekniska  Vecka 39 /klart – 
2017  

Nr: 26 

Stamma upp träd som skymmer belysning 
(generellt för hela gångvägen) 

Björklyckestigen  Tekniska  Klar  vecka 30- 
2017  

Nr: 27 

Trasig lampa  Björklyckestigen Tekniska Vecka 47  Nr:28  



Bilagor     
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Ta ner vegetation i anslutning till parkering, 
armaturer täckta av grenar 

Fjärilstigens parkering (vid Mazarin) Tekniska  Belysning vecka 
47  

Nr:29 

Svag belysning. Hela parkeringen upplevs 
mörk  

Fjärilstigens parkering (vid Mazarin) Tekniska  Vecka 47  Nr: 30  

Ta ner vegetation i anslutning till 
gångtunnel  

Gångtunnel under Enköpingsvägen 
(vid Mazarin) 

Tekniska Vecka 39/klart – 
2017  

Nr: 31 

Armatur skymd av grenar/Beskär träd Gångtunnel under Enköpingsvägen 
(vid Ingo) 

Tekniska  Klar vecka 39 - 
2017  

Nr: 32.  

Gångväg upplevs mörk (ej belyst) 

Ta ner skymmande vegetation  

Prästgårdsvägen/Byggmästare vägen Tekniska Vecka 39/klart 
2017  

Nr: 34 

Armatur skymd av grenar/Beskär träd 

Generellt hela Stationsvägen/Station 

Stationsvägen/Station Tekniska Vecka 47  Nr: 35 

Trasig belysning samt saknad belysning  Järnvägsparken  Tekniska  Vecka 47  Nr:36 

Trasig belysning  Infartsparkeringen i Bro Tekniska Vecka 47  Nr: 37 

Armatur skymd av trädkrona Bro station Tekniska Vecka 47  Nr: 38 

Mörkt vid cykelställ & Skymmande 
vegetation  

Bro station Tekniska  Vecka 39/klart – 
2017  

Nr:39 

Vegetation mellan parkeringsräcke skymmer 
sikten ( Plan finns) 

Bro infartsparkering Södra sidan  Tekniska  Klart vecka 39- 
2017 

Nr: 40 

Armatur skymd av grenar/Beskär träd 

Generellt hela Köpmanvägen  

Köpmanvägen  Tekniska  Klar  Nr. 42 

Stamma upp trädkronor  

Generellt hela Köpmanvägen  

Köpmanvägen  Tekniska Klar – vecka 39 
2017  

Nr: 44 

 



Bilagor     
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Deltagare: 

Samhällsbyggnadskontoret, gata & Park 
Samhällsbyggnadskontoret, Belysning 
Trygghetssamordnare 
Upplands-Bro hus, centrumledare  
Upplands-Bro hus, områdesansvarig 
D.Carnegie /HGF 
Lokalpolisen   

Gångväg upplevs väldigt mörk samt ta in 
vegetation som hänger in över gångväg  

Lantmätarvägen/Klockarvägen Tekniska  Klart/vecka 39 – 
2017  

Nr:45 

Upplevs mörkt, behövs kompletterande 
belysning. 

Lantmätarvägen i anslutning till 
övergångsställe  

Tekniska  Vecka 47  Nr: 46 

Klotter i Gångtunnel  Gångtunnel under Enköpingsvägen 
(Bro c) 

Tekniska  Vecka 47  Nr: 47 

Skymmande buskage i anslutning till 
gångtunnel   

Gångtunnel under Enköpingsvägen 
(Bro c) 

Tekniska  Klart/ vecka 39- 
2017  

Nr: 48 

Skymmande vegetation  Mellan Bro c parkering och gångvägen 
upp mot centrum (Enköpingsvägen)  

Tekniska  Klar vecka 39- 
2017  

Nr: 49.  

Trasig lampa  Bro centrumparkering  Tekniska  Vecka 47  Nr: 50.  

ÖNSKEMÅL:  2 st. till belysningsarmaturer  Idrottsstigen  Tekniska Våren 2018 Nr: 11 

ÖNSKEMÅL: Mer Belysning. 

Plan finns  

Snickarvägen  Tekniska  Våren 2018 Nr:33 

ÖNSKEMÅL: Ny belysning 

Plan finns 

Bro infartsparkering  

Södra 

Tekniska  Separat plan, 
väntar på 
strålkastare.  

Nr: 41 

ÖNSKEMÅL: Mer Belysning  Köpmanvägen  Tekniska  Våren 2018 Nr: 43 
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Protokoll trygghetsvandring Bro 2017-09-06 Upplands-Brohus 

Brist                                                                Plats                           Ansvar            Tid för åtgärd             Foto (Antal) 

 

 

 

 LLampa trasig  Bro centrum (utanför Goda smaken)  
UBH 

Alla armaturer som ska 
lysa lyser. Övriga 
armaturer skall tas ned 
enligt plan. 

 
Nr: 1 

 
Lampa trasig  

 
Parkeringsplats Norrgrindsvägen  

 
UBH 

Åtgärdat   
Nr: 3 

 
Flertal trasiga lampor 

 
Lekplatsen Bro centrum 
(Norrgrindsvägen) 

 
UBH 

Åtgärdat  
Nr:7 

 
Trasig lampa  

 
Bro centrum utanför Nyfiket 

 
UBH  

Åtgärdat  
Nr: 8  

 
Armatur skymd av trädkrona  

 
Utanför Norrgrinden Förskola 

 
UBH 

Åtgärdat  
Nr:9  

 
Trasig lampa  

 
Utanför Norrgrinden Förskola 

 
UBH 

Åtgärdat  
Nr: 12 

 
Förslag: Ta ner mörkt Buskage  

 
Utanför Norrgrinden Förskola 

 
UBH 

Åtgärdat  
Nr:13 

 
Flertal trasiga lampor (Ca 8 ) 

 
Fasaden till Simhall  

 
UBH  

Åtgärdat  
Nr: 16/18 

 
3st. trasiga lampor  
Förslag: Starkare belysning  

 
Broskolan  

 
UBH 

Pollare felanmälda till 
kommunen 

 
Nr: 19 

 
Förslag: Sätta lampor på Broskolans fasad 

 
Mot Hundrastgården  

 
UBH 

Projektering pågår  
Nr:20 

 
Är det tänkt på belysning? (finns ingen i 
dagsläget) 

 
Nya Konstgräsplanen i Bro 
(Broskolan)  

 
UBH 

Utbildningskontoret har 
avstått från belysning 
och staket. 

 
Nr:22 
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Deltagare: 

Samhällsbyggnadskontoret, gata & Park 

Samhällsbyggnadskontoret, Belysning 

Trygghetssamordnare 

Upplands-Bro hus, centrumledare  

Upplands-Bro hus, områdesansvarig 

D.Carnegie /HGF 

Lokalpolisen   
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