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Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev, fokus landsbygd under Klimatveckan 2021

Välkommen till fokus landsbygd – en
del av Uppsala klimatvecka 2021!
Under denna kväll lär vi oss mer om samåkningslösningar,
landsbygdsutveckling och energi-och klimatrådgivning.
Vi får också lyssna på hållbarhetsprofilerna Maria Soxbo och Emma Sundh. I ett
“battle" mellan stad och landsbygd vänder och vrider de på klimatfrågan, vinningar
och utmaningar, lösningar och möjligheter – ur olika perspektiv. 
 
Varmt välkomna!
 
Plats: Digitalt via Zoom, föranmälan krävs.
Datum och tid: måndag 22 mars, 17.00–18.35
Arrangör: Uppsala kommun

Registrera dig för eventet: anmäl dig här till fokus landsbygd
När du har registrerat dig via länken får du en bekräftelse från Uppsala kommun med
information om hur du ansluter till mötet.
 

 

Medborgarbudget Vaksala och
Rasbo - nominera till arbetsgrupp
Nu kan du nominera personer till att bli representanter i
arbetsgruppen för medborgarbudget i område 4 (Vaksala och
Rasbo).
Nominera gärna personer från olika åldrar, det finns ingen åldersgräns! Du kan även
nominera dig själv. Du kommer sedan att kunna rösta på de nominerade personerna. 
Skicka in din nominering senast den 6 april.
 
Skicka in din nominering här, genom att fylla i ett formulär
 
Läs mer om projektet medborgarbudget www.uppsala.se/medborgarbudget
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Handbok för ideella föreningar 

Kompetensutveckling
för föreningar
Under våren 2021 erbjuder vi digitala
kurser till dig som är intresserad av att
driva lokal utveckling.
Lär dig mer om föreningsarbete och
organisationsutveckling. Utbildningarna är till
också för redan föreningsaktiva som vill utveckla
sin verksamhet mot hållbara lösningar. 

Mer information och anmälningslänk finns här:
www.uppsala.se/uppsokarna
 
Utbildningar

Styrelseutbildning för nybörjare
Organisationsutveckling för föreningsaktiva

Kurserna är kostnadsfria. 
I kurspaketet för styrelseutbildningen och organisationsutveckling ingår boken
"Handbok för ideella föreningar" av Magnus Andersson och Yngve Karlsson.
 

 

Upplandsbygd lokalt ledd
utveckling, nätverksträff
Vi på Upplandsbygd vill härmed önska dig hjärtligt välkommen
till årets första nätverksträff 25 mars för vårt nätverk
“Återvinnarna”!
Det främsta målet med träffen är att deltagarna ska få möjlighet att knyta kontakter,
lära av varandra och bli inspirerade att komma på idéer till egna projekt. Vi kommer
också att diskutera de globala hållbarhetsmålen relaterade till nätverket och hur vi
tillsammans kan jobba för att dessa ska uppnås på lokal nivå.
 
Under kvällen kommer även presentationer hållas av aktörer från existerande projekt.
De kommer att berätta mer om sina verksamheter och på vilka sätt de jobbar för att
främja hållbarhetsmålen. 
 
Plats: träffen kommer ske digitalt över Zoom.
Datum och tid: 25 mars kl. 17.30-20.00.
Du behöver registrera dig för att delta:registrera dig här för nätverksträffen
 
Sprid gärna inbjudan vidare till andra som du tror skulle vara intresserade! Du
behöver inte ha deltagit på tidigare nätverksträffar för att delta.
 

Viktiga datum

MAR

22

Fokus landsbygd
Landsbygdsfrågor i fokus en kväll under Klimatveckan.

MAR Nätverksträff Återvinnarna
Välkommen till årets första nätverksträff för nätverket
“Återvinnarna". Träffen kommer att ske digitalt över Zoom 
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsc-Corz4iGtyopXaHzIVD0MbsEJT3kecd
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Har du frågor?

Har du funderingar eller inspel kopplat till landsbygdsfrågorna så får du gärna
kontakta oss på landsbygd@uppsala.se.

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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