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Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev maj 2020

Medborgarbudget  i Bälinge och
Björklinge
En medborgarbudget handlar om att ge Uppsalabor möjlighet att engagera sig och
vara delaktiga i beslut om hur kommunens resurser ska användas. Medborgarna
skickar in förslag och röstar tillsammans fram de vinnande förslagen. Det kan vara att
bygden vill ordna ett evenemang, bygga något eller genomföra ett projekt.
 
Rösta på förslagen i Bälinge och Björklinge 
Över 240 förslag lämnades in till medborgarbudgeten i östra och västra
Bälingebygden och Björklingeområdet. Kommunens tjänstepersoner har
tillsammans med lokala representanter bedömt förslagens genomförbarhet för att till
slut fått fram 13 förslag att rösta mellan. Över 1100 personer har redan lämnat sin röst
men röstningen pågår fram till den 25 maj.  
Du får själva vara med och rösta om hur budgeten ska disponeras. Det gör att du kan
välja att prioritera flera mindre förslag istället för ett enstaka dyrt förslag.   
 
P4-Uppland "Här får boende bestämma vad som ska förbättras"
Medborgarbudgeten Bälinge/Björklinge uppmärksammades i P4 Uppland. Emma
Ringqvist, projektledare vid kommunen, tillsammans med Camilla Widell som
kommit in med förslag, intervjuas vid Björklingebadet.
”Jag tror det är ett bra sätt att engagera invånarna och ge en insyn i hur det går till”
säger Camilla.
Lyssna på radioinslaget här: https://sverigesradio.se/artikel/7471270

 

Medborgarbudget i Gamla Uppsala,
Storvreta, Vattholma och Skyttorp
Nu startar vi även arbetet med etapp 3 av projekt medborgarbudget. Var med och
påverka hur ditt område utvecklas. Skicka in ett förslag på en idé som kan gynna så
många som möjligt i ditt område. 
 
OBS - gäller endast boende i bygderna kring Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och
Skyttorp.
 
För mer info:
Digitala informationsmöten kommer att genomföras 8 juni och 10 juni mellan klockan
17:30-18:30. 
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Du kan läsa om informationsmötena på webbsidan uppsala.se/medborgarbudget-
landsbygd
 
Nominera till arbetsgrupp
I juni 2020 ska en arbetsgrupp bildas som består av politiker och lokala personer.
Arbetsgruppen ska se till alla tre områdenas bästa och arbeta för att processen blir så
bra som möjligt. De är projektets ambassadörer och hjälper till att sprida information
lokalt. Vill du vara en lokal representant i arbetsgruppen? Nominera dig själv eller
någon annan här.
 
Sista dag för att nominera är den 17 juni. Efter det kommer det ske en omröstning
digitalt. 

 

Servicepunkter
Näst på tur att öppna är servicepunkter i Järlåsa och Skyttorp. 
Enligt planen ska de öppnas i juni 2020. De lokala lanthandlarna har gjort
anpassningar på grund av Covid-19 av verksamheten för att öka säkerheten hos
riskgrupper och äldre 70+ som enligt rekommendation ska stanna hemma så mycket
som möjligt.  
Läs mer om servicepunkternas intiativ här uppsala.se/servicepunkter
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Ny REKO-ring
Handla via REKO-ring i Vattholma och Storvreta
REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt
utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar
en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument.
Den 14 maj var det premiär i Vattholma, fint väder och mycket folk på plats. Varannan
vecka kommer REKO-ringen vara i Storvreta, varannan gång i Vattholma.
Läs mer om vad REKO-ring innebär och hitta din närmsta REKO-ring

 

Gröna näringarna - hjälp finns
Inför sommarsäsongen råder brist på arbetskraft inom gröna
näringar 
I coronakrisens spår finns många arbetsgivare med akut behov av personal. Genom
en förbättrad sökfunktion #jobbjustnu på Platsbanken hittar man enklare till personer
som kan ta ett #jobbjustnu. 
 
För att ens egna annons ska hamna under denna sökfunktion skriver man bara
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#jobbjustnu i löptexten, annonsen lägger man själv enkelt in via  arbetsformedlingens
webbsida.

Länk till Arbetsförmedlingens sida om att hitta arbetskraft inom gröna näringar 
Länk till att annonsera i gronajobb.se

 

Mikrofonden
Mikrofonden Uppsala län kan hjälpa
Mikrofondens syfte är att bidra till att utveckla och stärka tillväxten i den sociala
ekonomin genom att erbjuda kreditgarantier. Dessa kreditgarantier ska underlätta för
att uppta banklån. 

Är ni en förening, kooperativ, socialt företag, byalag, stiftelse, lokal
utvecklingsgrupp i Uppsala kommun? 
Har ni en idé om att utveckla något inom er verksamhet, men har svårt att få
lånet godkänt på banken?  

Tror ni att Mikrofonden skulle kunna hjälpa er? Hör av er till Helen Curry,
verksamhetsledare så kan hon berätta mer.
Läs mer på Mikrofondens webbsida för Uppsala län
 

 

Digital mässa för landsbygdsföretag
Tisdag 26 maj planerar Coompanion att arrangera en digital
mässa för entreprenörer med mindre företag på landsbygden
Målet med den digitala mässan är att minska glappet mellan samhällets stödaktörer
och små landsbygdsföretag, och på så sätt kunna gynna dessa företag och deras
behov.
Coompanion Uppsala län är en av kommunens samverkanspartner och är experter
på kooperativt företagande. Den digitala mässan riktar sig till landsbygdsföretag men
organisationens basutbud är tillgängligt för alla. Coompanion kan till exempel hjälpa
till att analysera lokala behov och marknader, bolla affärsidéer, söka finansiering och
skapa mervärden genom samverkan med andra företag.
    – Vi stöttar människor som vill förverkliga idéer tillsammans i schysta och
demokratiskt ägda företag och finns tillhands för alla med sådana visioner, säger
Louise Ramberg projektledare, Coompanion..
För mer information eller frågor om den hjälp som Coompanion erbjuder, läs mer
på  www.uppsala.coompanion.se. 

 

MAJ

25

Medborgarbudget etapp 2
Sista dag för boende i bygderna i Bälinge och Björklinge att
kunna rösta på förslag till upprustning .

MAJ

26

Digital mässa
Coompanion arrangerar digital mässa för entreprenörer på
landsbygden.

JUNI

8

Medborgarbudget etapp 3
Digitalt informationsmöte om medborgarbudget i bygderna
Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och Skyttorp.
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10

Medborgarbudget etapp 3
Digitalt informationsmöte om medborgarbudget i bygderna
Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma och Skyttorp.

JUNI

17

Arbetsgrupp för medborgarbudget etapp 3
Sista dag för att nominera till lokal arbetsgrupp är den 17
juni. Efter det sker omröstning digitalt via www.uppsala.se 

 

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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