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N
u gör hösten sitt intåg och sveper 
med sig förändringar i sin väg. Det 
varma sommarvädret blir till kyliga 
vindar och sommargrönskan vissnar 
och dör för att sedan komma tillbaka 

om några månader.

Hösten är också en tid då vi gärna är tillsam-
mans. Vi värdesätter hur viktigt det är att vi får 
vara tillsammans i såväl en större gemenskap 
som med några vänner eller med någon speciell 
hjärtevän. Den större gemenskapen kan vara en 
förening eller varför inte kommunen. Och det har 
gjorts satsningar de senaste åren för att vi ska 
känna en gemenskap, ha en vi-känsla,  
i Upplands-Bro.

För att kunna vara tillsammans ute i skog 
och mark eller någonstans inomhus krävs att vi 
känner oss trygga. Och projektet Vinterrum i Bro 
tar fasta på just det, att skapa en trygg utomhus-
miljö med aktiviteter i naturen.

En trygg och kvalitativ ålderdom har blivit 
allt viktigare och något vi prioriterar. Därför ska 
Upplands-Bro kommun ha kvalitetsstämpeln 
Äldrevänlig kommun, som bland mycket annat 
kommer att innebära att det ska vara bra att  
åldras i Upplands-Bro och att vi ska ha en  
gemenskap över generationsgränser.

Hösten inleddes med ett val och utgången 
av val kan ju ofta orsaka förändringar, men här i 
Upplands-Bro blir inte förändringarna så stora. 
Alliansen (M, KD, L och C) kommer att fortsätta 
styra kommunen och i vårt arbete fortsatt ha  
fokus på ökad trygghet och valfrihet för kommun- 
invånarna samt dialog med kommuninvånarna.

Vi är lyhörda för vad just du tycker och  
välkomnar dina åsikter i granskningar och utställ-
ningar för detaljplaner, i de medborgardialoger 
som kommer att göras eller i medborgarförslag 
som du kan lämna in till kommunfullmäktige.

Ta tillfället i akt att njuta av vår vackra kommun 
under de vackra soliga höstdagarna och ha lite 
höstmys inne då det är lite ruggigare väder!

 För ett bättre Upplands-Bro,
Fredrik Kjos (M) 

 kommunstyrelsens ordförande
Jan Stefanson (KD) 

kommunalråd
Hans Åberg (L) 

kommunalråd
Mattias Peterson Ersoy (C)  

kommunalråd 

Trygghet och 
gemenskap

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

Besöksadress: 
Furuhällsplan 1, Kungsängen
Bro centrum 1, Bro 

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

Gör som barnen på Kristallens förskola, 
njut av naturen när den nu skiftar färg. 
Sparka i lövhögar och promenera i skog 
och mark. Det finns många vackra stråk att 
upptäcka på hemmaplan och då kan  
kommunkartan – en digital karta på  
kommunens webb – komma väl till pass. 

Här kan du söka fram naturreservat, 
vandringsleder, stränder och mycket mer. 
Du hittar till exempel även återvinnings-
stationer, fastighetsgränser och informa-
tion om snöröjning. 

Kommunkartan finns på  
upplands-bro.se/kommunkarta

Hitta bästa skogspromenaden 
med Kommunkartan!

Hans Åberg (L), Fredrik Kjos (M), Jan Stefanson (KD), 
och Mattias Peterson Ersoy (C).  

upplands-bro.se/podd

Stigande elpriser är en högaktuell 
fråga och många funderar på hur 
man kan minska sin elkonsumtion. 
Rasam Sheibeh är Upplands-Bro  
kommuns energi- och klimat- 
rådgivare. I kommunens podd 
Bättre Tillsammans, ger han sina 
bästa tips om vad man kan tänka 
på för att spara el hemma. 
Bättre Tillsammans hittar du på  
de flesta poddplattformar!

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

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

Hitta oss i  
sociala medier

Så sparar du  
el hemma

Massor  
av kul  
att göra

Skanna QR-koden med din telefon för att komma direkt till kommunkartan.

Under årets mörkaste period sätter Upplands-Bro 
kommun upp julbelysning på allmänna platser för att 
sprida ljus och god stämning. Sedan flera år har gam-
mal belysning uppdaterats till energisnåla ljuskällor. 
Det är miljövänligt – och bra när vi nu ska vara extra 
sparsamma med el på grund av elkrisen i Europa.  
 
Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd 
och prisnivåerna som bekant höga. Men jul- 
belysningen kommer att lysa som vanligt  
i Upplands-Bro.  
 – Kommunen ska givetvis ta ansvar och inte 
förbruka el i onödan, särskilt i dessa tider. Men 
det är flera aspekter att ta hänsyn till när det gäller 
julbelysningen. Förutom att det är tradition och ett 
trevligt inslag, så bidrar extra ljus under den mörkaste 
tiden på året även till tryggheten på gator och torg. 
I Upplands-Bro är julbelysningen dessutom endast 

energisnåla LED-lampor. Att inte sätta upp dem 
skulle inte göra någon större skillnad för  
kommunens elförbrukning, utan skulle då främst 
vara en symbolhandling, säger Marcus Sköld (M),  
ordförande i tekniska nämnden.

Nyhet i Bro
Tidigare år har en julgran och en stor julkula prytt 
torget i Bro centrum. Den här vintern kommer 
granen att bytas ut mot ett stort paket. 

– Precis som Kungsängen får Bro dekorativa  
ljusskulpturer på torget, som man kan gå in i. 
Många tycker att dessa ljusinstallationer är  
selfie-vänliga. Du kan ta julkort och skicka till  
familjen, säger Sara Bergkvist, driftledare på  
Upplands-Bro kommun. 

I Bro centrum blir det även nya ljusdekorationer 
i form av klockor som fästs på gatlyktorna. Samma 

dekorationer sätts upp på Köpmanvägen som går 
från Bro station till centrum. 

God stämning
På torget i Kungsängen blir det liksom tidigare 
år två stora julgranskulor. Kommunens rondeller 
dekoreras med renar och ljusslingor, vilket brukar 
vara mycket uppskattade inslag i vintermörkret. 

– Utemiljön är medborgarnas vardagsrum. När 
det är mörkt och kallt ger dekorationsbelysningen 
både ljus och en känsla av värme. För oss handlar 
det om att göra energibesparingar utan att dra in  
på det som skapar god stämning och trygghet,  
säger Sara Bergkvist. 

Monteringen av julbelysning i Upplands-Bro 
kommun påbörjades i slutet av oktober.  
Till första advent tänds all julbelysning.

3 www.upplands-bro.se

Tryggt och stämningsfullt 
med energisnåla juleljus

Välkommen till adventsmys på torgen  
i Bro och Kungsängen! 

Torsdag 24 november tänder kommunstyrelsens  
ordförande Fredrik Kjos julbelysningen på torgen  
i Kungsängen och i Bro. Kom förbi, ta en glögg,  
kaffe eller juice, mingla och njut av samvaro och julmusik.
Bro: Framför Brohuset, klockan 16:00–17:00.
Kungsängen: Torget, vid fontänen, klockan 17:30–18:30.

Energisnålt julmys
All julbelysning i Upplands-Bro kommun 
utgörs av energisnåla LED-lampor sedan 
flera år tillbaka.
LED-lamporna förbrukar 80 procent mindre 
el än traditionella glödlampor. 
Julbelysningen ställs in så att den endast är 
tänd under dygnets mörka timmar. 

Bättre
Tillsammans
        Hållbart, helt enkelt

Jylpuntat på torget i Kungsängen. Ljusen tänds innan första advent.

Ren vid Kockbacka.
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Vad är på gång i kommunen i höst?
 
– Hösten inleddes med ett intensivt arbete kring de 
allmänna valen till riksdag, region och kommun.  
Det är en stor apparat som engagerar många  
medarbetare – och inte minst invånare  
– här i Upplands-Bro. Många ställde upp som  
röstmottagare, både under perioden för förtidsröst-
ning och under själva valdagen den 11 september. 
 Jag konstaterar så här i efterhand att vi gemen-
samt genomförde valet med bravur. Röstningen 
fungerade väl i våra vallokaler. 

Det som bekymrar mig är att Upplands-Bro  
tyvärr följer den nationella trenden med ett 
minskat valdeltagande. I valet 2018 röstade 87,2 
procent av de röstberättigade Upplands-Broborna 
i riksdagsvalet, i år valde 84,2 procent att göra det. 

Den trenden behöver vändas inför nästa val och 
framåt. Att leva i en demokrati är ingen självklarhet. 
Inte minst i dessa oroliga tider med ett pågående 
krig i Europa och oro på flera håll i världen. 

Vi som lever i ett demokratiskt samhälle har  
rättigheter som andra drömmer om, och kämpar 
för. Jag tänker till exempel på det som nu händer  
i Iran, där unga flickor leder protester för grund- 
läggande mänskliga rättigheter. 

Vi som kan ska därför ta vårt ansvar och delta i 
våra fria demokratiska val. Endast så upprätthåller 
vi demokratin. 

Du pratar om att vi lever i en orolig tid. Du är  
själv ideellt engagerad i det civila försvaret.  
Vad tycker du att man kan göra som privatperson  
om man känner sig orolig inför världsläget?

– Nyligen var det den årliga Krisberedskaps- 
veckan, vilket kommunen uppmärksammade på 
olika sätt. Om en kris inträffar ska du kunna klara sig 
i åtminstone en vecka själv. Ha mat, värme, vatten 
och möjlighet att kunna ta del av information  
– även om internet skulle ligga nere. 

Om vi alla har en viss hemberedskap så blir vårt 
samhälle mindre sårbart, vilket har betydelse såväl 
i händelse av en konflikt som ifall vi drabbas av 
kraftigt oväder som påverkar vår infrastruktur.
Vill man engagera sig mer i civilförsvaret så kan 
man gå med i en frivillig försvarsorganisation.  
I Upplands-Bro finns till exempel FRG, Frivilliga  
resursgruppen, som bland annat spelade en  
oerhört viktig roll under pandemin.

Både demokrati och beredskap handlar i slut- 
ändan om att vi ser både våra rättigheter och  
skyldigheter, att vi alla tar ansvar och att vi hjälps åt.

kommundirektör  
Ida Texell!

 

Jag konstaterar så här i efterhand 
att vi gemensamt genomförde 
valet med bravur.

Är du mellan 9 och 16 år gammal och har svårt att hitta 
en fritidsaktivitet? Då finns det hjälp att få. Genom en 
ny tjänst ska nu kommunen stötta unga till att få en 
mer aktiv fritid.
Den nya funktionen består av två delar. Dels 
en e-tjänst på kommunens webbplats där 
familjer kan gå in och skriva vad de önskar 
hjälp med, dels en person som kommer att 
arbeta uppsökande: Charlotte Falck, fritids-
inspiratör på Upplands-Bro kommun.

Vänder sig till föräldrar
E-tjänsten är som ett elektroniskt formulär 
man fyller i på kommunens webbplats.  
Den vänder sig i första hand till föräldrar, som  
tillsammans med sina barn och ungdomar kan gå 
in och beskriva vad de skulle vilja ha hjälp med.

– Det kan handla om allt från att hitta en akti-
vitet, till att faktiskt få hjälp med idrottsutrustning 
och medlemsavgift. Vi har också haft exempel på 
unga som skulle vilja provspela fotboll men som 
själva inte vågar kontakta föreningarna. Där kom-
mer vi att hjälpa till, säger Charlotte Falck.

Flera som hjälps åt
Samarbete med idrottsföreningarna blir en viktig 

Visste du att vi i Upplands-Bro har fått en ny  
kommunwebb? Om inte så måste du kolla in den nu! 
Den fungerar lika bra i mobilen som på paddan och 
datorn. Först frågar den ”Hej, vad vill du ha hjälp med 
idag?” och sedan får du hjälp. Så här går det till.

Användarvänlig är ledordet för den nya versionen 
av kommunens webbplats www.upplands-bro.se. 

I september fick webbplatsen ny kostym – och 
flera nya smarta funktioner. Med utgångspunkt i en 
gedigen förstudie och med inspiration från  
e-handelssajter, designades webben för att passa  
i princip alla invånare.

En besökare undrar om förskoleplats, en annan 
vill glasa in sin altan, en tredje vill köpa biljetter till 
konserten och en fjärde vill begrava sin häst. Alla 
frågor måste besvaras. 

För att snabbt komma rätt välkomnas du numera 
med frågan ”Hej, vad vill du ha hjälp med idag?” 
Du klickar i om du besöker webbplatsen i egenskap 
av vårdnadshavare, företagare, husägare, ungdom, 
senior eller annat. 

Du slussas sedan vidare till informationen som är 
relevant för dig. Du får även förslag på andra sidor 

Ny tjänst 
hjälper unga 
till aktiv fritid

Så fungerar 
kommunens 
nya webbplatsdel, men också skola, lärare, socialtjänst och appen 

Sparksapp.se som redan i dag används för att samla 
alla kommunens aktiviteter. 

– Vi kommer att behöva hjälpas åt att fånga upp 
de barn och unga som vi annars inte når. 
Det kan finnas barn som inte går i skolan, 
de som vi brukar kalla för hemmasittare,

      som vi gärna skulle stötta, förklarar
   Charlotte Falck.
Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och 

fritidschef, betonar att fritidsaktiviteter är 
viktiga på flera sätt.

– Det handlar om ungdomars hälsa och
       välmående, men en meningsfull fritid fungerar 

också som en stark skyddsfaktor mot destruktiva 
aktiviteter såsom kriminalitet och drogmissbruk, 
enligt flera studier. Målet är att vi ska få ut så många 
unga som möjligt i regelbundna fritidsaktiviteter, 
säger hon.

inom webbplatsen. Precis som när du handlar  
kläder digitalt – söker du efter en tröja, får du  
förslag om matchande byxor.

Det du upplever på nya kommunwebben är både 
en omfattande satsning för att ge god service till 
Upplands-Broborna och en del av samhällets  
digitaliseringsprocess. 

Det handlar om att göra det enkelt och effektivt 
att sköta sina ärenden digitalt hos kommunen.  
Ett exempel är att det stora antalet e-tjänster som 
möjliggör att du kan hantera och följa många  
ärenden hemifrån. 

Självklart fungerar kommunens webb också på 
gammeldags vis med huvudmeny och sökruta, men 
varför vara bakåtsträvare när du nu så enkelt och 
snabbt kan hitta det du söker? Prova! 

Enkät

Fortsatt Alliansstyre 
i Upplands-Bro
Upplands-Bro kommun kommer att fortsätta  
styras av Moderaterna, Kristdemokraterna,  
Liberalerna och Centerpartiet de kommande fyra 
åren. Det står klart efter omröstning i kommun-
fullmäktige den 19 oktober 2022.

De fyra borgerliga partierna kommer att  
styra Upplands-Bro kommun mandatperioden 
2022–2026.

Fredrik Kjos (M), fortsätter som kommun- 
styrelsens ordförande.

– Jag är tacksam för att ha fått fortsatt  
förtroende och ser fram emot att fortsätta leda 
Upplands-Bro tillsammans med mina Allians-
kollegor. Vi går nu in i en lågkonjunktur så  
ordning och reda i finanserna är av yttersta vikt. 
Kommunen ska fortsätta utvecklas hållbart. Vi 
ska ha en effektiv organisation som tar vara på 
digitaliseringens möjligheter. De kommande 
fyra åren kommer vi att ha stort fokus på  
näringsliv och arbetstillfällen. Trygghetsfrågan 
är fortsatt en högt prioriterad, säger Fredrik 
Kjos. 

Hans Åberg är nytillträdd gruppledare för 
Liberalerna och vald till vice ordförande i 
kommunstyrelsen.

– Jag ser fram emot att sätta i gång. En viktig 
fråga de kommande åren blir att fortsätta  
utveckla skolorna i Upplands-Bro. Alla barn 
och unga i vår kommun ska ges de bästa  
möjligheterna för att klara skolan och nå sin 
fulla potential, säger Hans Åberg.

Jan Stefansson, gruppledare för Kristdemo-
kraterna fortsätter som kommunalråd.

– Upplands-Bro ska vara en kommun där 
människor mår bra, trivs och känner sig trygga. 
Det gäller från våra allra yngsta till våra äldre 
invånare. Vi har påbörjat arbetet för att bli en 
äldrevänlig kommun enligt WHO:s standard, 
det kommer vi nu att fortsätta jobba för med 
full kraft, säger Jan Stefansson. 

Mattias Petersson Ersoy, gruppledare för 
Centerpartiet fortsätter också som kommunal-
råd. 

– Energi- och klimatfrågan är en av våra 
viktigaste frågor och jag ser fram emot att vi nu 
sätter större fokus på den. Kommunstyrelsen 
kommer att tillsätta ett nytt energi- och klimat-
utskott som ska se till att ta Upplands-Bro mot 
målet att bli en klimatneutral kommun,  
säger Mattias Peterson Ersoy. 

Den nya kommunstyrelsen tillträder  
omgående, och det första sammanträdet hölls 
den 2 november.

Vid kommunfullmäktige den 14 december 
beslutas om kommunplan, alltså budget, för 
den kommande mandatperioden. Då väljs även 
ordföranden för kommunens nämnder och 
bolag. Deras mandatperiod börjar den  
1 januari 2023.

Marica Orest, Tibble, och Laila Norstad, Kungsängen
M: – Umgås med vänner. 
L: – Skratta så mycket man kan och ge varann en 
kram!

Lars Adler, Håbo-Tibble
– Det är bara att fortsätta jobba. Jag reser också till 
Thailand och spelar golf!

Berfin och Lala Güler, Kungsängen
B: – Spela Roblox.
L: – Dricka te och mysa hemma

Mörkret och kylan smyger sig på.  
Vi frågade några Upplands-Brobor  
om deras bästa hösttips!

Vill du veta mer?
På upplands-bro.se kan du som vårdnadshavare 
anmäla om du och ditt/dina barn är i behov av 
stöd och råd kring er fritid och era fritidsaktiviteter.
www.upplands-bro.se/fritidsinspirator

Hans Åberg (L), Fredrik Kjos (M), Mattias Peterson 
Ersoy (C) och Jan Stefanson (KD).

 
Hej, vad vill du ha hjälp  
med idag?

Vilket är ditt bästa 
må bra-tips i 
höstrusket?

Charlotte Falck.
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På Upplands-Brogymnasiet, UBG, är möjligheterna 
många. Du kan som exempel kombinera dina studier 
med en profilering inom sport, dans, musik eller  
media. På UBG finns det något för alla!

Det är mycket som är bra med Upplands-Brogym-
nasiet om man frågar eleverna som går på skolan.

– Skolan ligger nära mig, lärarna är erfarna och 
jag har fått bra kompisar! säger Ibrahim Rafeq som 
går naturvetenskapsprogrammet.

– För mig är det lärarna. De är väldigt kunniga 
inom sina ämnen och vi har lärorika lektioner. 
Dessutom är det en mysig skola, säger Carolina 
Backlund, som läser fordons- och transport- 
programmet.

– Ja, jag håller med angående lärarna men vill 

I skogspartiet norr om Finnstaskolan i Bro har två 
”rum” just börjat ta form. Här kommer man att kunna 
umgås kring elden, laga mat eller använda ytan som 
en amfiteater för framträdanden. Bygget sker inom 
projektet Omdaning Bro med syftet att utveckla  
rekreationsmöjligheterna i Bro, året runt.

Det som byggs i skogen är två rum i naturen som 
bjuder in till rekreation och umgänge – utan att 
skada naturen. En grillplats med bänkar och  
avställningsbord skapar möjlighet att samlas kring 
elden, värma sig och laga mat. 

Ett trägolv uppförs som både sittplats och scen. 
Det kan användas till många saker, till exempel 
som amfiteater eller för yoga. I anslutning till de 
båda rummen finns enklare möjligheter för barn att 
klättra och leka.

–Idén till platsens utformning och vad den ska 
innehålla kommer från kommunens egna  

Upplands-Brogymnasiet 
– möjligheternas skola

Här skapas rum för 
skogshäng i vinter

också säga att vi har en härlig gemenskap och det 
anordnas roliga skolaktiviteter, säger Ellen  
Simonsson, teknikprogrammet.

På Upplands-Brogymnasiet finns det åtta  
nationella program samt introduktionsprogram för 
de elever som inte har full behörighet. Valmöjlig- 
heterna är många och du kan välja antingen ett 
högskoleförberedande program eller ett yrkes- 
program. Valet ger dig nya utmaningar samtidigt 
som du får nya utvecklingsmöjligheter. 
Hur är det att gå ett program på Upplands- 
Brogymnasiet?
 – Det bästa är alla de valmöjligheter man får till 
vidare universitetsstudier efter studenten, säger 
Ibrahim.

– Jag får lära mig väldigt mycket inom lackering.  

invånare. I workshopar med både äldre och barn-
familjer har vi samlat in önskemål från de boende 
i Bro. Utifrån deras önskemål har vi utformat en 
plats för blandade åldrar med möjlighet att värma 
sig och att ordna olika typer av aktiviteter i skogen, 
säger Petra Svensson Gleisner, ansvarig arkitekt på 
LINK Arkitektur. 

Bänkar uppförs på en berghäll med utsikt.  
Entrén kommer synliggöras genom sittmöjligheter 
i anslutning till en gångväg. Entrén till den nya  

Vi har en del av utbildningen i Falun också, vilket 
betyder att jag får träffa en massa nya människor 
från hela Sverige, säger Carolina.

– Vi får en väldigt bra grund som ger flera behö-
righeter, samtidigt som studierna innehåller många 
roliga, kreativa och praktiska ämnen, säger Ellen.

mötesplatsen blir till vänster om hundrastgården. 
– Att bygga en mötesplats i naturen kräver  

fingertoppskänsla. Samtidigt som vi vill bygga  
saker som gör platsen bekväm och tillgänglig, vill vi 
undvika att göra stora ingrepp som skadar naturen. 
Vi använder trä och enkla konstruktioner som vilar 
på marken för att ingreppen ska bli så små som 
möjligt. Tanken är att det ska vara lätt att återställa 
platsen, säger Hanna Ivansson, arkitekt på LINK 
Arkitektur.

Upplands-Bro satsar för att 
bli äldrevänlig kommun

Program på UBG
• Barn- och fritidsprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• Ekonomiprogrammet
• Fordons- och transportprogrammet
• Försäljnings- och serviceprogrammet
• Introduktionsprogrammen
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet
Ansökningsperiod gymnasievalet:  
17 januari–15 februari 2023

Ellen Simonsson, teknikprogrammet, Ibrahim Rafeq, naturvetenskapsprogrammet, Carolina Backlund, fordons- 
och transportprogrammet. Foto: Annelie Almstedt

Visionsskiss på Vinterrum i Bro, skapad av LINK Arkitektur

Är du på jakt efter nytt jobb?  
Sugen på att starta eget  
företag? Eller vill du ha  
hjälp med studieplanering? 
Då har vi mässan för dig! 
Upplands-Bro kommun bjuder in till en 
Jobb- och kompetensmässa 2022.

– Det är en unik möjlighet att få träffa 
många lokala företag inom flera olika 
branscher på en och samma gång. Vi 
har som mål att skapa en stark syssel-
sättning i Upplands-Bro kommun och 
mässan är ett led i den satsningen, 

Upplands-Bro har inlett ett arbete för 
att bli en äldrevänlig kommun. Det 
innebär att alla delar av samhället ska 
ta hänsyn till äldres behov. 

Äldrevänlig kommun är ett ramverk 
framtaget av Världshälsoorgani-
sationen, WHO. Kommu-
nen har ett politiskt 
uppdrag att i år  
inleda arbetet med 
att göra Upp-
lands-Bro till en 
mer äldrevänlig 
kommun. 

Det innebär 
att alla delar av 
samhället ska vara 
anpassade och pla-
neras med hänsyn till 
äldres behov. Det gäller 
såväl utemiljöer, offentliga byggna-
der, kollektivtrafik och bostäder som 
kultur- och serviceutbud, tillgång till 
samhällsinformation samt att man 
som äldre har goda förutsättningar 
för social delaktighet.

Just nu hålls öppna samtalsmöten 
för invånare som är 60-plus. Syftet är 
att lyssna in vad folk tycker är viktigt 
för att kunna leva ett gott liv i Upp-
lands-Bro, även som äldre.

– Upplands-Bro ska vara ett  

samhälle som fungerar väl för alla. 
Det här är ett viktigt steg för kommu-
nen och jag hoppas att många  
Upplands-Brobor som närmar sig 
pensionsåldern väljer att delta i de 
öppna möten som kommunen nu 
bjuder in till, säger Tina Teljstedt 

(KD), ordförande i äldre-
omsorgsnämnden. 

För att få kalla sig 
en äldrevänlig kom-
mun ska man arbeta 
aktivt med frågan. 
Målet är att skicka 
in en ansökan till 
WHO före årsskif-

tet, där det framgår 
hur Upplands-Bro  

jobbar.
– Ett samhälle som är 

bra för våra äldre invånare 
är även bra för andra grupper. Idag 
väger vi in barns perspektiv i varje 
förslag till politiken, målet är att vi 
ska göra på samma sätt med äldres 
behov framöver, säger Helena Åman, 
socialchef. 

säger Katarina Barter, 
näringslivschef.

Flertalet företag och 
branschorganisationer 
samt kommunen och 

På väg in i arbetslivet?

Läs mer om samtalsmötena på 
www.upplands-bro.se/aldrevanlig

När? Torsdag 17 november  
klockan 17.00–19.00
Var? Upplands-Brogymnasiet
Webb upplands-bro.se/jobbmassa

Går du i årskurs 9?  
Då vill vi välkomna dig till Upplands- 

Brogymnasiet på öppet hus.  
Här kan du ställa alla frågor du har och  
träffa både lärare och elever på skolan.  

Varmt välkommen!
När: 30 november klockan 18-19.30  

Välkommen till  
öppet hus!

 

– Att bygga en mötesplats  
i naturen kräver fingertops- 
känsla.

Vinterrum
Upplands-Bro kommun har tillsammans med arki-
tektkontoret LINK Arkitektur beviljats 2,9 miljoner 
kronor av Vinnova för att utveckla en plats utomhus 
för samvaro under vintertid. Byggnationen av  
Vinterrum i Bro beräknas vara klar under 2023

Se hit!

Näringslivschef 
Katarina Barter och 
näringslivsutvecklarna 
Nassim Nyholm och 
Beatrice Porshage 
möter du på Jobb- och 
kompetensmässan.

Arbetsförmedlingen är med som  
utställare. En majoritet av arbets- 
givarna har stora anställningsbehov. 
På plats finns även studie- och yrkes-
vägledare, JobbCenter och du kan 
även få stöd och hjälp med att skriva 
ditt CV.

Mässan är kostnadsfri. Vi ser fram 
emot att träffa dig där! 



Tillsammans gör vi  
Upplands-Bro till en  

tryggare plats att bo på

Stämningen var på topp när omkring 20 perso-
ner samlades på dagcentralen i Kungsängen för 
en kopp kaffe och genomgång innan vandringen. 
Det hade precis börjat skymma när vandringen, 
som delades upp på tre områden, startade. 

Sedan 2017 har kommunen genomfört  
trygghetsvandringar i samarbete med polis, 
räddningstjänst och fastighetsbolag genom en 
metod som kommer från Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ). 

Vandringarna, där även kommuninvånarna 
bjuds in, äger rum i Bro, Brunna och Kungsängen. 
Bro på våren och Brunna och Kungsängen på 
hösten. 

– Olika perspektiv på trygghet är ovärderligt. 
Invånare, näringsidkare, beslutsfattare, föreningar, 
polis, räddningstjänst och kommun – tillsammans 
kan vi få en bättre helhetsbild av otrygga platser. 
Det ger oss en tydlig bild av vad vi kan göra för 
att öka tryggheten i vår kommun, säger Camilla 

Stark, enhetschef för trygghet och prevention.
Efter vandringarna får kommunen en konkret 

lista på åtgärder som antingen går att åtgärda 
relativt lätt, så som röjning av sly och byte av 
lampor som är trasiga. Eller på sådant som kräver 
större projektering som förslag på ombygg- 
nationer eller trafikproblem. 

Nästa trygghetsvandring äger rum i Bro under 
våren 2023. Var med och bidra till en tryggare 
plats genom att vandra med oss! 

Kommunen bjuder regelbundet in till trygghetsvandringar.  
Senast var i början av oktober i Kungsängen då flera personer slöt upp 

för att se över utemiljön tillsammans och komma med förslag till  
förbättringar. Saker som togs upp under kvällen var bland annat  

mörka uppgångar från tunnlar och överväxta buskage. 

Vill du vara med? 
Nästa gång är det dags för trygghetsvandring 
i Bro. Det blir under våren 2023. Exakt datum 
är inte satt ännu, men håll utkik på  
www.upplads-bro.se/tryggarevardag 

Skanna koden med  
din telefon för att  
komma direkt till  
kommunens webb.

Ammar Dagheem och Sara Bergkvist  
från gatu- och parkenheten, Tomas Wrådhe, 
distriktschef Brandkåren Attunda och  
Marcus Sköld (M), ordförande i tekniska 
nämnden. 

Annons  Hela denna bilaga är en annons från Upplands Bro Kommun            Annons


