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Nytt från Uppsala kommun
Nyhetsbrev om landsbygdsutveckling, december 2020

Röstning pågår för
medborgarbudgetens tredje område
Över 275 förslag lämnades in till medborgarbudgeten i
Storvreta, Skyttorp, Gamla Uppsala och Vattholma.
Kommunens tjänstepersoner har tillsammans med lokala representanter bedömt
förslagens genomförbarhet för att till slut vaska fram 25 förslag att rösta mellan.
Omröstningen startade 20 november och pågår till den 18 december.
 
Mer information om hur du och röstar finns på uppsala.se.

 

Vinnande förslag på plats
i medborgarbudgetens
andra område
Nu har de vinnande förslagen kommit på plats i östra- och
västra Bälingebygden och Björklingeområdet. Det blev en
träscen, en hjärtstartare, belysning vid en lekpark,
parkbänkar och komplettering av ett utegym. 

Här kan du läsa mer om medborgarbudgetens andra område 

 

Hållbara initiativ stöttas i
landsbygdsprojektet Uppsökarna
För att landsbygden ska kunna fortsätta växa som den gör idag
behövs nya initiativ för en hållbar utveckling på landsbygden.
Uppsala kommun har sökt och fått projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling för att stötta det lokala engagemanget på landsbygderna. 
 
Inom projektet finns det pengar avsatta för att stötta föreningar att genomföra

http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Newsletter.aspx?n=1332&e=[email]&r=[field1]&h=493C1BB28A751F484B9936BC5EBB4434
http://www.uppsala.se/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/landsbygd/medborgarbudget-pa-landsbygden/
https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/sa-arbetar-vi-med-olika-amnen/landsbygd/medborgarbudget-pa-landsbygden/#vinnande-forslag


Men Salman hoppas på mer trafik. Det 
är inte mycket folk ute nu när det är
kallt men det låga intresset beror
kanske också på okunskap.

- Många känner inte till konceptet
servicepunkt eller förstår vad det
innebär så det kommer behövas mer
informationsinsatser.
 Man behöver förstå syftet och vad det
handlar om – detta är helt nytt för alla.

evenemang, marknadsföra bygdedagar och upprusta befintliga eller nya
möteslokaler. 
 
Utbildningar till våren
Under våren finns det dessutom möjlighet att delta på kostnadsfria utbildningar för
dig som vill driva en lokalt hållbar utveckling. Uppsala kommun bjuder in till
inspirationstillfällen och ytterligare tillfällen som går mer på djupet med vad det
innebär att bilda en ideell förening. I och med pandemin sker alla möten digitalt.
Läs mer om projektet på uppsala.se 
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Nya servicepunkter
Nu har vi öppnat i Järlåsa, Skyttorp och Bälinge
Servicepunkterna drivs i samverkan mellan kommunen, lokala företag och föreningar
för bygdens utveckling. Fokus är kommersiell service i form av exempelvis
dagligvaror, post, apotek, betaltjänster och drivmedel. 
 
Sedan 2018 har Uppsala kommun initierat servicepunkter i flera orter på
landsbygden, för både kommersiell och offentlig service. Nu finns nya servicepunkter
i Skyttorp, Järlåsa och Bälinge. I Järlåsa finns den i livsmedelsbutiken Handlar’n
som drivs av bröderna Christoffer och Alexander Nordling.
- Vi har enbart fått positiva och hoppfulla reaktioner på servicepunkten. Jag hoppas
att den ska ge människor de enkla möjligheterna som vissa faktiskt saknar hemma,
säger Christoffer.
 
Sebbans pizzeria i Bälinge är det senaste tillskottet bland kommunens
servicepunkter. Ägaren, Salman Coban, säger att det redan har börjat komma in
nyfikna för andra ärenden än att handla mat.
- Folk har redan börjat använda den dator vi har för olika ärenden. Företag som drivs
lokalt får också en chans att synas på servicepunktens informationskanaler, ett försök
till att stimulera den lokala ekonomin. Vi har börjat fylla på våra visitkortsställ med
olika företag i Bälingeområdet. Företagare som har sin verksamhet långt från
centralorten har svårt att göra sina tjänster synliga. De har visat uppskattning för
initiativet, säger Salman.

https://www.uppsala.se/uppsokarna
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Vi önskar alla läsare en God Jul
och ett Gott Nytt År!

 

Kompetensutveckling inom
livsmedel vid länsstyrelsen
För dig som driver eller vill starta ett eget livsmedelsföretag eller
besöksföretag på landsbygden anordnar länsstyrelsen två
kurser i början av 2020.

Kurs i näringsdeklarationer, kursen är avsedd för både nya och etablerade
livsmedelsföretag som vill lära sig mer om hur man räknar ut och skapar
näringsdeklarationer för livsmedel.

Här hittar du information om kurs i näringsdeklarationer

Kurs i HACCP, en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man
systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i
livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för
konsumenten. 

Här hittar du information om kur i HACCP

 

 

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?

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2020-11-17-naringsdeklarationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/kalender/kalenderhandelser---uppsala/2020-11-18-haccp.html
https://www.facebook.com/uppsalakommun
http://www.instagram.com/uppsalakommun
https://twitter.com/uppsalakommun
http://www.youtube.com/user/uppsalakommun
https://www.linkedin.com/company/uppsala-kommun
http://uppsala.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=1332&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

