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Medborgarbudget område 3 – nu är
vi igång!
Hur vill du att bygderna Gamla Uppsala, Storvreta, Vattholma
och Skyttorp ska utvecklas? Nu kan du lämna förslag till
medborgarbudgeten.
Under sommaren nominerade och röstade invånarna i bygderna Gamla Uppsala,
Storvreta, Vattholma och Skyttorp fram representanter till en arbetsgrupp. Nu kan
du som bor i de här bygderna skicka in förslag till medborgarbudgeten. Hur tycker du
att medborgarbudgeten ska användas? Kanske till en lekplats, bygdedag, ny
belysning eller något helt annat?

Lämna ditt förslag senast 1 oktober. Mer information om representanter i
arbetsgruppen, hur du lämnar in förslag och röstar finns på uppsala.se.
 
Passa på att träffa representanter i arbetsgruppen och tjänstepersoner som arbetar
med medborgarbudgeten vid något av följande tillfällen:

SEP

12

Skyttorp
Skyttorps skördefest, Kyrkans hus, 12 september 10.00–13.00

SEP

13

Storvreta
Storvreta, Konsum, 13 september 13.00–15.00
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Det kommer även att finnas möjlighet
till kompetensutveckling om hur
föreningar kan bidra till en lokal hållbar
utveckling och vad det innebär att driva
bygdebolag, genom föreläsningar och
studiebesök.

Syftet med projektet är att bidra till en
hållbar landsbygdsutveckling genom
att öka kunskapen om Agenda 2030,
stärka lokala aktörer och främja
hållbara lokala utvecklingsprocesser.
Läs mer på uppsala.se

Nu kan du nominera till Årets
lantreprenör 2019-2020
Nytt för i år är att vi även delar ut pris till Årets lantreprenör i
coronatider.
I Uppsala finns många entreprenörer och eldsjälar som är viktiga för landsbygdens
utveckling. Vi vill uppmärksamma några av dem genom utmärkelsen Årets
lantreprenör. I år vill vi även uppmärksamma en aktör som gjort något extra till följd
av pandemin.

Vilken förening, grupp, företag eller person tycker du har gjort en insats som gjort
skillnad för landsbygdsutvecklingen i Uppsala kommun?
 
Nominera till Årets lantreprenör senast 30 oktober

 

Mobilt projektkontor för att stärka
landsbygdens engagemang
Uppsala kommun har fått projektstöd från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, för att stärka det
lokala engagemanget på landsbygderna.
Inom projektet finns det pengar avsatta för att stötta föreningar att genomföra
hållbara evenemang, marknadsföra bygdedagar och upprusta befintliga eller nya
möteslokaler.

 

Bygglovhjälpen istället för
bygglovsbilen 

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/landsbygd/uppsokarna--projektstod-for-en-hallbar-landsbygdsutveckling/
https://www.uppsala.se/arets-lantreprenor


Det kan kännas krångligt och svårt att söka bygglov, särskilt när du gör det för första
gången. Bygglovsbilen brukar vara populär bland dem som vill ha lite tips och råd. I
år kan den tyvärr inte vara ute på grund av covid-19. Men använd gärna
Bygglovhjälpen som är ett digitalt verktyg som visar om du behöver söka bygglov
och vad du i så fall behöver få med dig för att skicka in en komplett ansökan. Du är
alltid välkommen att höra av dig till bygglovsinformationen om du har frågor så
reder vi ut ditt ärende tillsammans!
Besök bygglovhjälpen och hitta kontaktuppgifter på uppsala.se

 

Erbjudande till
hållbarhetsintresserade företag i
Upplandsbygd
Tänk om ditt företag både kunde försörja dig och stärka ekosystemen samtidigt. Hur
ska det ekonomiska bli ekologiskt? Hur ska det ekologiska bli ekonomiskt i en hållbar
framtid? Är du företagare eller ska du starta? Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling
lanserar nu det nya företagsprogrammet ”Hållbart Entreprenörskap 2030”! Den 1
september släpptes ansökan.
Läs mer på upplandsbygd.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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