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Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev om landsbygdsutveckling, februari/mars 2021

Medborgarbudget område 4
Uppsala kommuns projekt medborgarbudget fortsätter och i år
har turen kommit till Vaksalaområdet och Rasbobygden.
Nu drar vi igång med område 4. Mer information om att det går att nominera till lokal
arbetsgrupp och hur hela processen går till hittar ni på
uppsala.se/medborgarbudget 

 

Årets landsbygdsaktör
Uppsala kommun jobbar för att bli Sveriges bästa
landsbygdskommun. Entreprenörer och eldsjälar är avgörande
för utvecklingen och uppmärksammas därför lite extra med
utmärkelsen Årets landsbygdsaktör.
Den här gången gick det också nominera Årets landsbygdsaktör i coronatider 2020,
där de nominerade utöver de vanliga kriterierna dessutom skulle gjort något extra
kopplat till pandemin.
 
Och vinnarna är:
Åke Clason, Årets landsbygdsaktör 2019/2020
Fredrik Birkemyr, Årets landsbygdsaktör i coronatider 2020.
 
–  Åke och Fredrik står för något av det finaste med Uppsalas landsbygd. Eldsjälar
som gör sitt bästa för att alla Uppsalabor ska ha tillgång till god service och ett
levande föreningsliv. Ska vi bli Sveriges bästa landsbygdskommun behöver alla
hjälpas åt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.
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Landsbygderna som en del av
klimatveckan
Under klimatveckan 21-27 mars kommer vi ha lite extra fokus på
landsbygderna
Skriv ner datumet 22 februari i kalendern, en eftermiddag/kväll du inte vill missa.
Vi erbjuder ett antal spännande webbinarier om bland annat samåkning och
energirådgivning! Mer info kommer i ett extrainsatt nyhetsbrev i början av mars. 
 
Anmäl dig här till landsbygdskväll under Klimatveckan
 

 

Inbjudan till dialogmöte med
föreningar 4 mars
Uppsala kommun och Lokala överenskommelsen (LÖK) bjuder in
dig som är aktiv i föreningslivet på landsbygderna till ett
dialogmöte
Syftet är att föra en dialog om hur föreningslivet och kommunen kan samverka bättre
och framtidsspana om hur vi äter, bor och reser på Uppsalas landsbygder i framtiden. 
 
Mötet kommer att hållas digitalt på verktyget Zoom.
Tid för mötet är 4 mars 2021, kl.17.30-19.30
Både anmälan och zoom-mötet sker via denna länk
 
Sprid gärna inbjudan vidare till föreningar och aktiva invånare på Uppsalas
landsbygder så att fler får komma med i samtalet.
Varmt välkomna! 

 

För föreningar - inspirationstillfällen
och utbildningar 
Under våren 2021 erbjuder vi inspirationsföreläsningar och
kurser till dig som är intresserad av att driva lokal utveckling.
För att landsbygden ska kunna fortsätta växa som den gör idag behövs nya initiativ för
en hållbar utveckling på landsbygden. Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd
från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att stötta det lokala
engagemanget på landsbygderna. 
 
Inom projektet finns det pengar avsatta för att stötta föreningar att genomföra
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evenemang, marknadsföra bygdedagar och upprusta befintliga eller nya
möteslokaler.
 
Under våren finns det dessutom möjlighet att delta på kostnadsfria utbildningar för
dig som vill driva en lokalt hållbar utveckling. Uppsala kommun bjuder in till
inspirationstillfällen och ytterligare tillfällen som går mer på djupet med vad det
innebär att bilda en ideell förening. I och med pandemin sker alla möten digitalt.
Håll utkik på på uppsala.se/uppsokarna där information om allt läggs upp löpande. 

 

Träffpunkterna 65+
öppnar igen
Träffpunkter 65+ öppnar upp för träffar
utomhus från och med vecka 6
Vid utomhusträffarna följer vi Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Max 8 deltagare och stannar hemma
vid minsta sjukdomssymtom. Föranmälan krävs för att
delta. 
 
Läs mer här om Träffpunkterna i Uppsala kommun 

 

Tempo i Vattholma
använder laserräknare i
butiken 
Laserräknaren håller koll på hur många kunder
som är i Tempobutiken
Åsa och Tobbe har på egen hand tagit initiativet att sätta in en
laserräknaresom håller koll på hur många kunder som är i
deras Tempobutik. De förstod tidigt att det skulle bli hårdare regler för hur många
människor som får vara i en butikslokal.
 
Initiativet har uppmärksammats av UNT och imorgon kommer SVT och gör ett
reportage. Vattholma Tempo är också en servicepunkt i samarbete med Uppsala
kommun. Läs mer här om servicepunkter i Uppsala kommun 

 

Viktiga datum

MARS

4

Dialogmöte med föreningar
För dig som är aktiv i föreningslivet på landsbygderna 

MARS

22

Fokus landsbygd under Klimatveckan
En spännande eftermiddag/kväll med webbinarier om bland
annat samåkning och energirådgivning

 

Har du frågor?

Har du funderingar eller inspel kopplat till landsbygdsfrågorna så får du gärna

https://www.uppsala.se/uppsokarna
https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/aldreomsorg-och-senior/traffpunkter-och-dagverksamhet/traffpunkter-for-dig-over-65-ar/
http://www.uppsala.se/servicepunkter


kontakta oss på landsbygd@uppsala.se.
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