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På Kommunfullmäktige behandlas:

Nytt lager i Brunna kan ge 300 nya jobb
Nätmodehandlaren Zalandos nordiska klädlager ska byggas i Brunna.
Enligt bolagets ena vd, Rubin Ritter, kommer det investeras 20-30
miljoner euro i den nya anläggningen. Kommunen välkomnar
satsningen som beräknas skapa närmare 300 arbetstillfällen. Zalan
do meddelade planer på den nya distributionscentralen i januari
utan att då ha beslutat sig för läge. Den 24 maj meddelade bolaget
att den nya anläggningen etableras i Brunna. Målet är att det nya
lagret ska sänka leveranstiderna.
www.upplands-bro.se/kommun/pressrum

Företagare trivs i Upplands-Bro
Resultatet från Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning visar att
företagen i Upplands-Bro kommun är nöjda med företagsklimatet.
Betyget för sammanfattande omdöme är kommunens näst högsta
någonsin och andra faktorer med höga betyg är dialog med företagen,
tjänstemännens attityd, kontakt med kommunledningen och upp
handling. Även betyget för kommunpolitikernas attityd ökar mar
kant. Det sammanfattande omdömet (3,84) placerar Upplands-Bro
på fjärde plats i Stockholms län och är det näst högsta betyget
sedan mätningarna startade 2001.
www.upplands-bro.se/kommun/pressrum

Hur skapar vi ett samhälle
som är demensvänligt?
Det var frågeställningen när Mirjam Brocknäs och
Ann-Sofi Sundman, som båda arbetar på Social
kontoret i Upplands-Bro kommun, föreläste om
kommunens demensarbete i Göteborg och Malmö.
Sedan sju år tillbaka har Upplands-Bro kommun
aktivt satsat på demensfrågor. 2010 utvecklades
ett program för att nå personer med demenssjuk
dom så tidigt som möjligt. Kommunen arrangerar
löpande träffar och stödgrupper för anhöriga, där
de får samtala om utmaningarna man som anhörig
till en demenssjuk stöter på. Kommunen har också
startat ett projekt, där företag och verksamheter
utbildas i bemötande av demenssjuka personer.
www.upplands-bro.se/demenssatsning

•

Medborgarförslag om polisstation i Bro och klätterställning

•

Investering i utbyggnad av Blommans förskola

•

Sporthall anpassad för pingis

•

Införande av lagen om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende
för äldre

•

Delårsrapport januari-april 2017 med helårsprognos

•

Beslut om antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för
landsbygden i Upplands-Bro (FÖP)

•

Interpellation om att omvärdera beslutet att lägga ut äldreboendet
Hagtorp på entreprenad

Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen
Datum: onsdagen den 14 juni 2017
Tidpunkt: klockan 18:30
Kommunfullmäktige inleds med stipendieutdelning som arrangeras av
Sparbanken Enköping.
Allmänhetens frågestund inleds kl. 19:00. Frågor lämnas skriftligen till
Kommunledningskontoret eller skickas via e-post till:
kommun@upplands-bro.se, senast måndag den 12 juni kl. 12:00. Saknas
frågor fortsätter sammanträdet direkt. Handlingar finns på kommunens
webbplats, www.upplands-bro.se, sju dagar innan mötet.
Kommunfullmäktige direktsänds på Internet med start omkring kl. 18:15 via
www.upplands-bro.se/webbtv
Välkommen hälsar Solange Olame Bayibsa,
Kommunfullmäktiges ordförande

Här firar du nationaldagen
Bro Centrum, 10.30
Folkmusik och fanborg till hembygdsgården.
Hembygdsgården Klint i Bro, 11.00-13.00
Folkdans, Bro spelmän, kaffeservering och tal av
Kerstin Ahlin (S), vice ordförande, socialnämnden.
Torget Kungsängen, 15.30-16.00
Folkdans och fanborg till hembygdsgården.
Hembygdsgården i Kungsängen, 16.15-17.45
Sång, musik och dans. Anders Walldén, ordförande
Stockholms-Näs hembygdsförening välkomnar.
Tal av Lisa Edwards (C), vice ordförande,
utbildningsnämnden. Museer öppna från kl 15.00.
www.upplands-bro.se/nationaldagen2017

Inget kräftfiskelotteri i Lejondalssjön
den här säsongen
Livgardet och Bro Sportfiskeklubb har gemensamt bestämt att låta
kräftbeståndet i sjön vila den här säsongen. Därför är det årliga
kräftfiskelotteri inställt. Arrangören Upplands-Bro kommun i
samarbet med Bro Sportfiskeklubb hoppas på att kunna återkomma
med lotteriet nästa år.
www.upplands-bro.se/installtkraftfiske
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