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Nu är Uppsala kommuns
landsbygdsberedning igång -
ordförande har ordet
Landsbygdsberedningen har som uppdrag att arbeta långsiktigt och övergripande
med kommunens landsbygdspolitik utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbarhetsperspektiv. Under mandatperioden är ambitionen att komma en bra bit
på väg med att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner och sluta klyftan
mellan stad och land. Detta är naturligtvis en mycket ambitiös målsättning som
kräver nya idéer, och ett arbete som involverar både privata, offentliga och ideella
aktörer.

Landsbygdsberedningen är en parlamentarisk beredning, med representanter för
alla partier som idag ingår i kommunstyrelsen. Beredningens breda sammansättning
borgar för långsiktiga och accepterade åtgärder mot reella brister men ett syfte är
också att lyfta fram de fördelar som finns med att bo på landsbygden i Uppsala
kommun.
 
Som ordförande ser jag mycket fram emot detta arbete. Jag hoppas på en
konstruktiv diskussion, med högt till tak för att hitta de riktigt goda idéerna. Vi
kommer att behöva kloka inspel från forskningen och från internationella exempel.
Det är viktigt att lyfta fram värdet av landsbygden, men landsbygdsfrågan är också
en demokratifråga. Det offentliga ska vara till för alla medborgare i kommunen.
Landsbygdsarbetet kommer både att handla om konkreta åtgärder och nya synsätt.
 
Helena Nordström Källström (MP), ordförande landsbygdsberedningen

Medborgarbudget i Bälinge och
Björklinge – idéinsamling pågår
Just nu pågår idéinsamling för hur medborgarbudgeten ska användas i
Björklingeområdet och östra och västra Bälingebygden. De som bor i dessa områden
uppmanas att skicka in förslag och sedan rösta på hur de 864.360 kronorna ska
användas. Fram till idag har över 200 förslag kommit in och dessa finns publicerade
på en karta på uppsala.se. Sista dagen att skicka in idéer är 22 mars 2020.
Läs mer om medborgarbudget

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1027&e=[email]&r=[field1]&h=4197A24CC98ED9A49F76DBF8CDC71E91
http://www.uppsala.se/
https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/bygga-bo-och-stadsplanering/kommunens-arbete-inom-bygga-bo-och-stadsplanering/medborgarbudget-pa-landsbygden/


En levande landsbygd - nu öppnar
servicepunkten
Lördagen den 28 mars invigs den nya servicepunkten i Vänge. Den gamla SH-macken
i byn byggs om för att möta fler lokala behov.
– Vi vill visa upp vad som finns på orten. Förutom den kommunala servicen som
erbjuds blir det enklare för lokala föreningar och entreprenörer att synas, säger den
lokala projektledaren Rose-Marie Lewicki.
Läs intervjun med Rose-Marie inför öppningen

Utlysning av föreningsstöd
Lokala aktörer som driver demokrati- och utvecklingsfrågor i sin bygd kan söka
bidrag från kommunstyrelsen. Bidraget ska gå till aktiviteter som främjar demokrati,
gemenskap och/eller kommunikation kring lokal utveckling. Bidraget kan inte
användas till sådant som kommunen redan ger andra stöd för eller till investeringar.
Enligt Uppsala kommuns landsbygdsprogram och översiktsplan definieras
landsbygd som alla delar utanför Uppsala stad.
Sök senast 31 mars via vårt webbformulär

Många hållbara satsningar på gång i
Uppsala kommun
Massor av spännande utvecklingsprojekt pågår just nu runt om i Upplandsbygd.
Sedan 2015 har Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling beviljat 20 projekt som
bedriver innovativ verksamhet i Uppsala kommun. Dessutom har åtta
ungdomsprojekt genomförts eller är på gång att starta. I paraplyprojektet
Uppbyggarna där aktörer driver mindre projekt med tydligt hållbarhetsfokus är det
också sex nya Uppsalasatsningar på gång. Många av de projekt som pågår handlar
om att främja produktionen och konsumtionen av lokalt odlade livsmedel.
Ta en titt på den rykande färska fyraårsrapporten för 2015-2019 och inspireras av de
satsningar som görs

Landsbygden – snart på Uppsala
kommuns facebook
Under mars månad kommer Facebook-kontot Landsbygdsutveckling Uppsala
kommun att ligga under Facebook-kontot Uppsala kommun. Se därför till att följa
Uppsala kommun Facebook-konto!
Gå till kommunens Facebook-sida

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/amnen/bygga-bo-och-stadsplanering/kommunens-arbete-inom-bygga-bo-och-stadsplanering/servicepunkt-vange/
https://www.uppsala.se/landsbygdsstod
https://www.upplandsbygd.se/om-upplandsbygd-lokalt-ledd-utveckling/projektrapporter/
https://sv-se.facebook.com/uppsalakommun


ÄT Uppsala län 2020
Uppsala kommun är med i styrgruppen för Ät Uppsala län - handlingsplan för att
bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Under 2020
anordnas en rad aktiviteter som vi ser fram emot. Vill du veta mer?
Anmäl dig för framtida utskick och inbjudningar
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