Fest när nya medborgare firades
Stämningen var på topp när Upplands-Brobor med nytt svenskt medborgarskap
firades lördagen den 3 juni. Över 40 inbjudna, däribland både familj, vänner
och kommunens representanter, hade samlats på Café Nyfiket i Brohuset för att
delta i den traditionsenliga medborgarskapsceremonin.
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Gästerna hälsades välkomna av kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson
(S), kommunfullmäktiges förste vice ordförande Jan-Erik Björk (KD) samt
oppositionsråd Fredrik Kjos (M). En aptitretande sommarbuffé hade dukats upp
och Hasse och Bernts orkester bjöd på örongodis ur det svenska visarvet. Vid
ett tillfälle stämde samtliga deltagare upp i den svenska nationalsången.
Samtliga nya medborgare fick motta ett diplom och en gåva från Upplands-Bro
kommun.
www.upplands-bro.se/medborgarceremoni2017

Här firar du midsommar i Upplands-Bro
Kungsängens Hembygdsgård
Välkommen till traditionsenligt midsommarfirande i Kungsängens
Hembygdsgård fredagen den 23 juni. Klockan 12.00 öppnar vi
servering med hembakt bröd, grill, lotterier och loppis! Midsommarstången reser vi klockan 13.00 och sedan blir det dans runt stången
och folkdansuppvisning av både barn och vuxna.
Vill du vara med och klä midsommarstången? Kom till hembygdsgården torsdagen 22 juni klockan 18.00 – ta gärna med blommor!
På midsommardagen 24 juni är det friluftsgudstjänst i Hembygdsgården klockan 11.00 tillsammans med Kungsängens Folkdansgille
som spelar och dansar. Kyrkkaffe efteråt i Hembygdsgården.
Klockargården, Kungsängens kyrka
Vill du starta midsommaraftonen i Klockargården klockan 11.30 så
kom och sjung in sommaren med Spelvilda, Kungsängens Folkdansgilles unga spelmän och Kungsängens vokalensemble.
Bro IP
Bro IK ordnar traditionellt midsommarfirande med dans runt
midsommarstången, lotterier, luftgevärsskjutning, fiskdamm, grillning
och fika. Platsen är Bro IP, fredagen 23 juni, klockan 11.00-14.00.

Besök kommunens nya webbplats
Den 14 juni lanserades kommunens nya webbplats. Syftet med den nya webbplatsen är att det ska bli lättare för dig som besökare att hitta information och att
informationen ska vara mer lättillgänglig.
Design och struktur är ny, och även innehållet har fått en översyn. Språket har
delvis förenklats och gammal information har rensats bort. Antalet webbsidor
har reducerats från 2400 till 860 sidor
Många har varit med i utvecklingen av den nya webbplatsen, både medarbetare
och kommuninvånare. Fokus har legat på att förbättra webbplatsen utifrån
användarnas önskemål. En stor del i projektet har varit att anpassa webbplatsen
efter mobiltelefoner eftersom fler och fler besökare använder mobilen.
Även sökbarheten har fått sin en översyn eftersom drygt 70 procent av besökarna
aldrig landar på startsidan. De googlar sig direkt till aktuell webbsida.
Adressen till den nya webbplatsen är densamma som till den gamla webbplatsen, det vill säga:
www.upplands-bro.se

www.upplands-bro.se/midsommar2017

Kommunen klättrar i rankning
över klimatanpassning

Bra klimat för företagare i
Upplands-Bro

Upplands-Bro placerar sig bland topp 50 av de
kommuner som är bäst på klimatanpassning i
Sverige. Undersökningen är genomförd av IVL
Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Svensk
Försäkring. Syftet är att kartlägga hur Sveriges
kommuner arbetar med klimatanpassning.

Resultatet från Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning visar att företagen i Upplands-Bro
kommun är nöjda med företagsklimatet.
Det sammanfattande betyget är kommunens näst
högsta någonsin och placerar Upplands-Bro på
fjärde plats i Stockholms län. Andra faktorer med
höga betyg är dialog med företagen, upphandling, tjänstemännens attityder och kontakt med
kommunledningen.

I rankningen placerar sig Upplands-Bro kommun
på plats 45 bland totalt 202 kommuner. Årets
placering är en avsevärd förbättring jämfört med
förra årets placering, där kommunen hamnade på
116 plats.

Även betyget för kommunpolitikernas attityder
ökar markant.

www.upplands-bro.se/klimatrankning

www.upplands-bro.se/braforetagsklimat
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Sportcamp bjuder på aktiviteter för ungdomar under hela sommaren
I år är det premiär för Upplands-Bro
Sportcamp. För första gången
arrangerar vi aktiviteter för barn
och unga hela sommaren. Kommunen samarbetar med Fryshuset
och bjuder på sommaraktiviteter
alla vardagar i både Kungsängen
och Bro. Exempel på aktiviteter

är simning, fotboll, basket, tennis,
badminton, 5-kamp, vattensporter,
föreläsningar, kanotpaddling,
orientering, handboll, innebandy,
brännboll, spökboll, friidrott,
volleyboll, biljard, tv-spel, dart,
musikquiz, hinderbana, tävlingar,
fysträning och turneringar.

www.upplands-bro.se

Målgruppen är alla i åldrarna
7–19 år, bosatta i kommunen.
Vi försöker hålla programmet
uppdaterat på webbplatsadressen
nedan:
www.upplands-bro.se/ubsc

