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Landsbygdsutveckling oktober 2018

Invigning av vår första
servicepunkt
I slutet på juni invigdes vår första servicepunkt i Oxsätra-Åkerlänna! Handlarn i
Oxästra säljer bland annat livsmedel och är ombud för systembolaget. Nu finns det
även en mötesplats med möjlighet att sitta ner i butiken, broschyrer om kommunens
verksamheter samt dator och skrivare. Projektet fortsätter nu på nio olika platser i
kommunen.
 
På www.uppsala.se/servicepunkter finns alltid aktuell information om projektet samt
kontaktuppgifter till de lokala projektledarna.

Har du egen brunn?
Sommarens varma, soliga och regnfattiga väder har medfört
risker för vattenförsörjningen

Risken för sinade brunnar och försämrad vattenkvalitet ökar. Många på landsbygden
använder vatten från egen brunn. Har du egen brunn har du också ett eget ansvar
för att ta hand om den och undersöka kvaliteten på ditt dricksvatten.
Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tagit fram råd
om hur du sköter din brunn och hur du kan gå tillväga för att undersöka kvaliteten.
 
Provtagning rekommenderas var tredje år, eftersom förändringar kan ske över tid.
Läs mer om egen brunn på Livsmedelsverkets webbsida eller läs på SGU:s
webbsida om att ta prov på vattnet i din brunn 
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Ullförmedlingen
Nu startar Ullförmedlingen ett Leaderprojekt med att bygga en digital ullmarknad. Då
blir det lättare för dig som fårägare att sälja din ull, och lättare för dig som vill köpa
ull, att hitta det du söker.

Men först behöver vi veta vilka behov och utmaningar du har och står inför. Hoppas
du vill vara med i enkäten. Läs mer här om Ullförmedlingen och svar på enkäten

Uppsalabygdens mat
och kultur
I kommunens projekt Uppsalabygdens mat & kultur ska vi
samordna en produkt, en presentpåse, med smaker från
Uppland. Innehållet i påsen ska ha lång hållbarhet och klara
av förvaring i rumstemperatur. Har du en produkt som skulle
kunna passa? Kontakta landsbygd@uppsala.se eller läs mer
på www.uppsala.se/landsbygd
 

Nätverksträff för dig som vill delta i projektet

Om du är intresserad att delta i projektet Uppsalabygdens mat & kultur är du
välkommen på nätverksträff.

Onsdag 7 november
Tid: 18.00–20.00
Plats: Stationsgatan 12. 

Vi möts i receptionen på våning 4. Vi bjuder på lättare förtäring, ange namn,
organisation och om du har någon matallergi. 
Skicka in din intresseanmälan till landsbygd@uppsala.se. 

Dialogkonferens med
föreningslivet
Välkomna till årets dialogkonferens enligt den lokala
överenskommelsen med föreningslivet!

Alla föreningar och ideella organisationer i Uppsala kommun är välkomna.

Plats: Uppsala Konsert & kongress
Tid: onsdag 7 november, 18.00 - 21.00

Anmäl dig här och läs mer om dialogkonferens med föreningslivet
 

Pendlarparkering i Knutby
Nu anlägger kommunen en pendlarparkering i Knutby

På samma plats kommer också att en återvinningsstation att anläggas. Arbetet
beräknas vara färdigt under hösten 2018. Pendlarparkeringar underlättar för ett mer
hållbart resande genom att göra det möjligt att byta från bil till kollektivtrafik för en del
av resan.
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Information om dina
personuppgifter och GDPR
Du får det här utskicket eftersom du valt att prenumerera
på vårt nyhetsbrev.

Du kan när som helst välja att avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att klicka
på länken nedan, under ikonerna. Då tar vi bort ditt namn och e-postadress.
Du kan läsa mer här om GDPR i Uppsala kommun

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?
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