Nu har kommunens badbuss börjat köra gratis badturer mellan
Bro centrum och Hällkana badplats. Bussen är öppen för alla och
kör varje vardag, under hela sommaren, fram till den 17 augusti.
Avgångstider
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Gratis badbuss mellan Bro och Hällkana
badplats i sommar

Bordtennishall i Kungsängen blir verklighet
Efter flera års process så blir det äntligen verklighet: En fullstor sporthall
anpassad för bordtennis kommer att byggas intill Kungängens sporthall vid
Upplands-Brogymnasiet. Hallen ska vara flexibel och även kunna nyttjas för
andra sporter och evenemang.
Satsning på barn och unga

Från Hällkana till Bro centrum
Avgångstid: 14.00

Med en hallyta på 1716 kvadratmeter, fyra omklädningsrum och läktarkapacitet
för 300 personer blir hallen en stor investering från kommunens sida. Hallen och
dess omgivning ska vara rustad så att relevant service kan erbjudas vid större
evenemang. Projektet väntas kosta 83 miljoner kronor och är både en satsning på
framför allt barn och ungdomar samt en del i kommunens trygghetsarbete.

Begränsat antal platser

Inte bara bordtennis

Bussen avgår från parkeringen vid blomsteraffären i Bro centrum.
Bussen är märkt med en skylt i bussfönstret. Bussen har åtta platser.
Först till kvarn gäller.
Rullstolsramp

I kommunen finns i dag två föreningar med bordtennis på programmet: Bro IK
och Tibble Kungsängens BTK. Lokalfrågan för dessa föreningar, som har diskute
rats under en längre tid, får nu en lösning. Med en fullstor spelyta ska hallen även
kunna ställas om för andra sporter som handboll och innebandy.

Bussen kan bara transportera en rullstol och personen måste själv
kunna förflytta sig till ett säte och spänna fast sig med bälte. Ramp
finns på bussen.

Beslutet att bygga hallen klubbades i kommunfullmäktige onsdagen den 21 juni
2017. Byggstarten är beräknad till början av 2018.

Från Bro centrum till Hällkana
Avgångstid: 10.00

Byggstart 2018

www.upplands-bro.se/badbuss

www.upplands-bro.se/nybordtennishall

Bilbränder och trygghet på
agendan i Almedalen

Har du någon anhörig som
drabbats av stroke?

Skicka in dina bilder till nästa
års Miljöalmanacka

Den 2–9 juli deltar kommunen i Almedalsveckan
i Visby. Tillsammans med Brandkåren Attunda
arrangeras två seminarier som visar på styrkan i
samarbete och gemensamt ansvarstagande mellan
olika myndigheter.

I höst drar kommunen och Röda Korset igång en
anhöriggrupp för dig som har någon närstående
som drabbats av stroke. Gruppen träffas vid fyra
tillfällen:

Än är det inte för sent att delta i årets fototävling.
Var med och skildra vad kommunens vision,
Kommunen som ger plats, innebär för just dig

Det ena seminariet handlar om anlagda bilbränder
och varför de uppstår på vissa platser men inte
andra. Kan bilbränder kopplas till social utsatthet?
Det andra seminariet handlar om trygghet och
säkerhet ur ett genusperspektiv. Är det kvinnorna
som fixar framtidens säkerhet?
www.upplands-bro.se/almedalen

29 augusti
24 oktober
28 november
14 december

Fram till den 8 september går det bra att skicka
in ditt bidrag.
13 vinnare

Det finns endast plats för ett begränsat antal
deltagare och föranmälan krävs.
www.upplands-bro.se/anhoriggruppstroke

13 vinnare kommer att utses, vars bilder blir en
del av kommunens miljöalmanacka 2018. Du
laddar upp dina bidrag på kommunens webb
plats. Välkommen med ditt bidrag!
www.upplands-bro.se/miljoalmanacka2017
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Solsken och fotboll när Sportcamp invigdes
Sportcamp 2017 invigdes den 20
juni utanför Brohallen. Solen sken,
kommunstyrelsens ordförande
Camilla Janson (S) klippte bandet
och bland deltagarna syntes både
fikasugna vuxna, sommarjobbande
ungdomar och fotbollslirande
barn. Sportcamp 2017 är ett

samarbete mellan kommunen och
Fryshuset. Under nio sommarveckor arrangeras kostnadsfria
aktiviteter för unga i åldrarna
7–19 år under samtliga vardagar.
Ett tiotal feriearbetande ungdomar
i Sportcamps gula tröjor hjälpte

www.upplands-bro.se

till under invigningen. Med fanns
också Fryshusets representanter,
kommundirektör Maria Johansson,
Centerpartiets gruppledare Lisa
Edwards och Miljöpartiets grupp
ledare Sara Ridderstedt.
www.upplands-bro.se/ubsc

