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Nyhetsbrev om landsbygdsutveckling, juni 2021

Medborgarbudget i Vaksala- samt
södra  och norra Rasbobygderna
Hur tycker du som bor i området att medborgarbudgeten ska
användas?
Under våren nominerade och röstade invånarna i Vaksala, samt södra- och norra
Rasbobygderna representanter till en lokal arbetsgrupp för medborgarbudget. De
har nu haft sitt uppstartsmöte och det är dags för dig som bor i området att skicka in
förslag. Hur tycker du att medborgarbudgeten ska användas, kanske till en lekplats,
bygdedag, ny belysning eller något helt annat?
 
Lämna ditt förslag senast 14 september.
Mer information om hur inlämning av idéer går till och om hela processen hittar ni på
uppsala.se/medborgarbudget 
 
Varmt välkommen med era idéer!

 

Telia nedmonterar kopparnätet
Har du fast telefoni eller bredband via telefonjacket?
Om du har det så kan du bli berörd av nedsläckningen i ditt område. Men innan dess
ska du ha blivit erbjuden andra lösningar för telefoni och bredband. Du kan läsa mer
om vilka områden i Uppsala som berörs på www.uppsala.se/bredband 
 
Telia genomför just nu ett teknikskifte i Sverige där det gamla koppnätet byts ut mot
framtidens digitala teknik. Det befintliga kopparnätet lever inte upp till de behov som
idag finns på driftsäkerhet och kapacitet. En nedmontering har därför påbörjats och
görs fortlöpande på olika platser runt om i landet.
 
Telia har särskilda erbjudanden för de kunder som berörs av förändringen. På
www.telia.se/framtidensnat finns mer information om Telias ersättningserbjudande.  
 

 

PTS utlyser bredbandsstöd
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PTS (Post- och telestyrelsen) utlyser bredbandsstöd på 1,6
miljarder kronor.
Utlysning för PTS bredbandstöd 2021 öppnade den 18 maj och pågår fram till och
med den 9 augusti.
PTS i  Uppsala kommun har fått göra regionala prioriteringar i samband med denna
utlysning, här har permanenta hushåll, näringsidkare och flera av de områden som
berörs av Telias nedsläckning prioriterats.
 
Du hittar mer information om stödet, prioriterade byggnader, viktiga datum, vem
som kan söka och hur du ansöker här.

 

Nu utvecklar vi servicepunkterna
Servicepunkterna i Uppsala är ett led i att förbättra servicen på
landsbygden. 
Nu är projektfasen över och servicepunkterna ska införas i kommunens ordinarie
arbete, så att du får bättre service och fler möjligheter i ett långt perspektiv. Vi sätter
alltså inte punkt för servicepunkterna, utan de är här för att stanna och fortsätter vara
en naturlig mötesplats i bygden även i framtiden.
Vill du veta om mer om våra servicepunkter, besök uppsala.se/servicepunkter

 

Projektet Uppsökarna tar en paus
Inom projektet kan föreningar söka stöd för att genomföra
bygdedagar och hållbara evenemang.
Uppsala kommun har fått projektstöd från europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling för att stärka det lokala engagemanget på landsbygderna. IPå
grund av COVID-19-pandemin har det varit svårt att genomföra evenemang. 
 
Därför pausar vi nu tillfälligt projektet och återkommer våren 2022då det finns
nya möjligheter att söka stöd.
Håll utkik på på uppsala.se/uppsokarna där aktuell information publiceras. 

 

Träffpunkter 65+
Träffpunkter 65+ fortsätter med träffar
utomhus 
Våra träffpunkter kommer att ha tyngdpunkt på aktiviteter
utomhus, men nu med fler än åtta personer som kan delta.
Hur många som kan delta får vi bedöma, utifrån att det ska
gå att hålla säkra avstånd. Vid våra träffar följer vi
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar
hemma vid minsta sjukdomssymtom. 
För att delta måste du föranmäla dig.
 
Läs mer här om Träffpunkterna i Uppsala kommun 

 

Nya biblioteksbussen Calle
Bibliotek Uppsala har fått en ny biblioteksbuss som ska öka
tillgängligheten till bibliotekens utbud. 
Bussen är en populär verksamhet som är viktig för en levande landsbygd. Under den
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pågående pandemin är det dessutom ett bra alternativ för att minska risken för
smittspridning. Biblioteksbussar har rullat i Uppsala i över 50 år och är en mycket
uppskattad verksamhet. Sedan tidigare finns två bussar, en av dem går nu i pension
och ersätts av Calle. Den nya biblioteksbussen kommer att börja rulla i mitten av
juni. Du kan läsa mer om kommunens biblioteksbussar här
 
Sommaraktiviteter
Föranmälan till bokbuss@uppsala.se, drop in i mån av plats.
 
Järlåsa sporthall
Fredag 18 juni 13.00 – 15.00
Skapandeaktivitet med tema Ut i det vilda
 
Knutby församlingshem
Onsdag 30 juni 13.00 – 13.30
The Astridz sjunger Astrid Lindgren-låtar
 
Viksta bygdegård
Torsdag 1 juli 13.00 – 13.30
The Astridz sjunger Astrid Lindgren-låtar
 
Jumkilsgården
Fredag 2 juli 13.00 – 13.30
The Astridz sjunger Astrid Lindgren-låtar
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Åstråkens turismförening
Åstråken heter det spännande området precis norr om Uppsala,
ådalarna längs Vendelån och Fyrisån
Från källorna i norr ner till Gamla Uppsala i söder finns en mängd besöksmål av alla
slag. På föreningens nya webbsida finns det mesta om området, dess natur och
kultur, bruksmiljöer, muséer, vandringsleder, var du kan hyra cyklar och kanoter,
spela golf, besöka gårdsbutiker, fika gott och bo i bed & breakfast. Dessutom var du
hittar affärer, restauranger. Och badplatsen i ett gruvhål mitt i skogen.
Läs mer om allt på den nya webbsidan https://astraken.se/

Viktiga datum

AUGUSTI

9

Sista dag för ansökan om bredbandsstöd
Du som berörs av Telias nedsläckning prioriteras. 

SEPT Sista dag att lämna in förslag till medborgarbudget
Gäller dig som bor i området Vaksala- samt norra och södra
Rasbobygden.
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Har du frågor?

Har du funderingar eller inspel kopplat till landsbygdsfrågorna så får du gärna
kontakta oss på landsbygd@uppsala.se.
 
Vill du läsa mer om hur Uppsala kommun arbetar med landsbygdsfrågor så finns
mycket information här: ww.uppsala.se/landsbygd
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