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Medborgarbudget i Bälinge och
Björklinge
Nu är det dags för medborgarbudget i östra och västra
Bälingebygden och Björklingeområdet
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.
 
Fem personer från östra och västra Bälingebygden och Björklingeområdet ska utses.
Du kan även nominera dig själv, men gör det senast 15 december. 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. Det är också arbetsgruppen som beslutar om hur röstningen på förslagen ska
gå till, och när den börjar.
 
Du kan läsa mer om processen på uppsala.se/medborgarbudget-landsbygd. Där kan
du rösta på vilka du tycker ska vara med i den lokala arbetsgruppen, du kan också
skicka in idéer och till och med 5 januari rösta på de förslag du vill ska vinna.
 
Viktiga händelser:

15 december – sista dagen att nominera till arbetsgruppen
5 januari – sista dagen att rösta på de nominerade till arbetsgruppen
24 februari – idéstuga

 

Fler nya servicepunkter
Under 2020 fortsätter arbetet med att inviga
ytterligare fem servicepunkter
En annan satsning inom kommunens landsbygdsprogram är
ett projekt med att etablera så kallade servicepunkter. Det
går ut på att kommunen ingår i ett partnerskap med lokala
företagare eller föreningar som har eller vill utveckla
kommersiell service, som post- eller apoteksombud,
livsmedelsbutik, drivmedelsstation eller bankomat. 

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=903&e=[email]&r=[field1]&h=C4E867F05418E44F7B97CA8CEE4A02A2
http://www.uppsala.se/
https://www.uppsala.se/medborgarbudget-landsbygd


 
I servicepunkten skapar man utrymme för en mötesplats med möjlighet att sitta ner,
läsa broschyrer om kommunens verksamheter samt dator och skrivare. Idag finns
servicepunkter etablerade på fyra orter i Uppsala. Under 2020 fortsätter arbetet med
att inviga ytterligare fem servicepunkter. I februari inviger vi en servicepunkt i Vänge
samt en i Järlåsa.
 
Du kan läsa mer om servicepunkterna och kontaktuppgifter till projektledare för varje
servicepunkt på uppsala.se/servicepunkter

 

Ny pendlarparkering i Storvreta
Pendlarparkeringen i Storvreta har rustats upp
Som ett led i kommunens arbete med att stimulera hållbart resande och stärka
Uppsalas landsbygd har pendlarparkeringen i Storvreta rustats upp. Antalet
parkeringsplatser för bilar på västra sidan har utökats och totalt på båda sidor
järnvägen finns nu drygt 50 platser varav två är handikappanpassade.
 
Antalet cykelparkeringsplatser har utökats till dubbelt så många som tidigare (totalt
90 platser), och hälften av dem är väderskyddade. Det finns även fyra särskilda
parkeringsplatser för lådcyklar och en ny cykelpump. Det gör det enklare att parkera
bilen eller cykel vid stationen för att sen ta tåget.

Kommunalråden Erik Pelling (S) och Rickard Malmström (MP) inviger pendlarparkeringen. 
Foto: Ellinor Wik 

 

Skolträdgård i Hågaby
Skolträdgården i Hågaby är ett projekt inom Upplandsbygd
lokalt ledd utveckling.
Projektets mål är metodutveckla skolträdgårdar samt att inspirera andra
landsbygdsskolor i länet till samma sak. På vår pilotanläggning i Hågaby försöker vi
att odla så mycket grönsaker, frukt och bär som möjligt tillsammans med elever,
lärare, föräldrar och intresserad allmänhet. Skörden används sedan i skolans
tillagningskök där menyerna görs om till mer hållbara, näringsrika och smakrika.
 
Skolträdgården används även för att ge skolans ordinarie ämnen ett
utomhuspedagogiskt perspektiv. Varje termin har vi också utåtriktade aktiviteter tex
inspirationsföreläsningar och workshops där rektorer och pedagoger från andra
landsbygdsskolor är välkomna. Vi åker också ut till andra skolor och hjälper dem att
praktiskt starta upp egna odlingar med deras elever och pedagoger.
Skolträdgårdsprojeket samarbetar med Tuna Grönsaker med studiebesök och
metodutveckling.

 

Tuna grönsaker
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Tuna grönsaker är ett projekt inom
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling
På en yta av 2500 kvm odlar vi grönsaker med enkla och
smarta lösningar med fokus på att producera mat yteffektivt
samt att använda metoder som inte kräver maskiner. Vi jobbar
med att öka mångfalden i odlingen genom att ha stor
variation av grödor samt plantera många olika blommor,
buskar och träd på gården.
 
En viktig del av vårt projekt är samarbetet med andra skolor samt lokalt näringsliv. I
projektet jobbar Tuna grönsaker, Tuna skola, Katedralskolan och Uppsala
Waldorfskola tillsammans kring hållbarhetsfrågar, skolmat och odling. Vi jobbar
praktiskt och teoretiskt med elever och personal i odlingen och i klassrummet. Vi vill
att nästa generation ska få upp ögonen för hur meningsfullt och roligt det är att
producera mat och vi vill att områdets lokala matproduktion ska öka.
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