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KUNGSÄNGEN – BRO – JÄRFÄLLA

Kvalitet • Trygghet • RUT-avdrag

0736-580 606 
info@stadservice.eu

www.stadservice.eu, Firma Sirinya Ruha

www.slso.sll.se

Om du är över 18 år och behöver
akut psykiatrisk hjälp/vård
Välkommen att kontakta Mobila Akutenheten Karolinska

Vi har telefonrådgivning, hembesök och tidsbeställda mottag-
ningsbesök framför allt för dig som bor i kommunerna Solna,
Sundbyberg, Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby
och Sigtuna.

På enheten arbetar specialister i psykiatri samt sjuksköterskor
och skötare med stor erfarenhet av psykiatri.

Vi har öppet mellan 08.00 – 22.00 varje dag
och vårt telefonnummer är: 08-517 750 40

Gym  & Sports club
Gym, gruppträning, friskvård

Kyrkvägen 4c · Kungsängens centrum
Tel 08-581 720 13 · www.bodydiscipline.se

RING! 

08-582 409 99

Kvinnojouren Anna

www.kvinno-jouren.com

Har du blivit utsatt för våld?
Behöver du någon att prata med?

TRÄNA I BRO 
OCH KUNGSÄNGEN!
TRÄNA ALLA DAGAR 05-23       

Barkarby · Kungsängen · Bro · 08-761 30 01 · info@kenzai.se · www.kenzai.se

NYHET 349:-/MÅNAD
INGEN BINDNINGSTID

 FRYSBART ÅRSKORT 

 

299:-/MÅNAD
träning för hälsa
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341 769

Upplands-Bro – en kommun 
att vara stolt över 
Upplands-Bro växer och vi närmar oss nu 24 500 medborgare. Även om tillväxten mattades av 
något under 2012 så ger den oss ändå möjlighet att satsa på bättre service till medborgare och 
företag. Vårt Kundcenter som kallas KC är populärt och klarar av mer och mer uppgifter.

Det ska förbättra service och tillgänglighet för medborgare och företag. Det skall vara ”en väg 
in”. Det ska gå snabbt att komma i kontakt med våra tjänstemän eller politiker, vi arbetar intensivt 
med bemötandefrågor. Vi har bland annat förbättrat våra resultat både i Företagarnas och Svenskt 
Näringsliv omdömen om oss som företagarkommun, men vi ska fortsätta förnya oss vi har högre 
ambitioner ändå. 

Vi ökar vår dialog med våra medborgare och företag. Medborgarförslagen fortsätter att vara en 
succé.  De är ofta konstruktiva, konkreta åtgärder som kan genomföras direkt. De leder till en 
höjning av kvaliteten för alla medborgare i kommunen. Politiken ska utgå från medborgarna och 
företagen.  Andra sätt är att kontakta oss via Facebook eller Twitter. Vi har också en ”app” på 
hemsidan där alla kan anmäla sådant som inte fungerar. 

Vår nya fantastiska idrottsplats i Kungsängen är mycket populär sommar som vinter.  Bro får 
huvudstadens nya Galoppbana och det glädjer oss särskilt att Svensk Galopp har visioner om att 
skapa en vacker plats för många arrangemang.  På mästerskapsbanan Bro Hof kommer Nordea 
Masters att genomföras och vi hoppas slå publikrekordet om 65 000 faktiska besökare. Många 
följer också arrangemanget via TV.  På Bro Bålsta Golfklubb arrangeras Annikas Cup för elitsat-
sande unga golftjejer.  

Förberedelserna för det nya Kulturhuset i Kungsängen fortsätter och vi räknar med att börja bygga 
2013 om inget oförutsett händer. Detsamma gäller de större bostadsprojekten Ringvägen i Kungs-
ängens Centrum och Trädgårdsstaden i Bro.

Alla investeringar ovan möjliggörs främst av att det föds så många barn i kommunen som är 
mycket välkomna! Vi har också inflyttning från andra kommuner i Stockholms län, familjer som 
etablerar sitt första egna hem här i Upplands-Bro.  

Upplands-Bro är en skärgårdskommun i Mälaren, vi har 13 mil stränder, 50 öar och storslagen 
natur med starka inslag av kulturhistoria och landsbygd. Det tar bara 22 minuter från Kungsängen 
till Karlberg eller 35 minuter från Bro till Stockholm Södra. Detta gör oss attraktiva. Vi lockar 
till oss många nya invånare som ger oss möjlighet att satsa på fritid och kultur. Vår tillväxt ska 
ske med stor respekt för att vi behöver nära grönområden och storslagen natur. Det som byggs 
ska vara vackert och tillföra platsen kvalitet. Vår tillväxt ska vara hållbar - vi är en grön kommun. 
Att våra medborgare har jobb och att vi har god ekonomi med ordning och reda som rättesnöre 
är hela grunden för vår välfärd. Närheten till huvudstaden ger oss en spännande och omfattande 
arbetsmarknad, nära inpå. 

Vi kraftsamlar nu alla våra resurser för att mycket tidigt motverka den lilla ökningen av arbetslöshe-
ten i kommunen. Vi har inte speciellt hög arbetslöshet men vi har höga ambitioner att motverka den. 

Vi arbetar intensivt med den nya skollagen som prioriterar elevernas kunskapsinhämtning och att 
alla elever når sina mål. Skolorna förbättrar sina resultat. Entreprenörskap eller entreprenöriellt 
lärande är en naturlig och viktig del.  Vi uppmuntrar också flera alternativt drivna förskolor och 
skolor och inför Lagen Om Valfrihet (LOV) inom äldreomsorg och hemtjänsten. Även som äldre 
ska man kunna välja och framförallt välja bort det man inte är nöjd med. Vi utvecklar vår service 
genom konkurrens och valfrihet samt kontinuerlig uppföljning av kvaliteten. Vår service ska utgå 
från medborgarnas önskemål.

Irène Seth (M) Kommunstyrelsens ordförande ansvarig för Ekonomi och Näringslivsfrågor 
Yvonne Stein (FP) Kommunstyrelsens vice ordförande ansvarig för Plan och Exploatering, samt 
Bildningsfrågor 
Jan Stefanson (KD) Biträdande kommunalråd ansvarig för Kultur och Fritidsfrågor 
Christina Brofalk (C) Biträdande kommunalråd med ansvar för Miljöfrågor

Fotograf: Håkan Flank
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Pendeltågsstation finns både i Bro och Kungs-
ängen. Mellan Stockholm och Kungsängen är det 
kvartstrafik större delen av dygnet och mellan 
Stockholm och Bro går det pendeltåg varje halv-
timme. Pendeltågsresan från Stockholms central 
tar ca 27 minuter till Kungsängen och ytterligare 
ca 5 minuter till Bro. Anslutningsbuss mot Brunna 
finns till pendeltåget i Kungsängen. Anslutnings-
buss mot Råby och Finnsta finns till pendeltåget i 
Bro. Vissa av dessa bussar trafikerar även sträck-
an Bro-Kungsängen.

Från Bro station går bussar mot Ådö och Smidö 
och från Kungsängens station går bussar mot 
Håbo-Tibble och Håtuna. I rusningstid går direkt-
buss från Bro, via Kungsängen, till Kista på mor-
gonen och i motsatt riktning på eftermiddagen. 
Nattetid går nattbussar mellan Stockholm och 
Bro/Kungsängen.

Närmaste fjärrtågsstation finns i Bålsta, dit man 
kan åka pendeltåg mot att man betalar ett tillägg 
för resan över länsgränsen. Från Bålsta går fjärr-
tåg mot Västerås.

För mer information hänvisar vi till SL (Stor-
stockholms Lokaltrafik): tfn 08-600 10 00

SL:s webbplats: www.sl.se

Upplands-Bro kommun – i hjärtat av Mälardalen, är en av Stor-
stockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder runt 
Mälaren och en skärgård på närmare 50 öar. Kommunen är till 
ytan en av de större i länet med en areal på 328,0 km2, varav 
236,2 km2 är landyta. Det vänliga, omväxlande och lättillgängliga 
landskapet med stora orörda naturområden och bevarade kultur-
minnen, erbjuder rika möjligheter till aktiv fritid. Här möts en rik, 
mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. 

På en halvtimme kan kommunens drygt 24 500 invånare, huvud-
sakligen koncentrerad till tätorterna Bro och Kungsängen, byta 
ut den fridfulla, lantliga idyllen mot pulserande storstadsliv mitt 
i Stockholms city. Tätorterna Bro och Kungsängen erbjuder i 
stort sett likvärdig service. Här finns grundskolor och gymna-
sium samt en väl utbyggd barnomsorg.

En ny bok med fantastiska bilder från Upplands-Bro kommun 
finns nu tillgänglig för alla som vill se skönheten i naturen, både 
på land och vatten runt Görvälnskilen. Boken Görvälnkilen från 
luften finns att köpa hos kundcenter, biblioteken och i Brohuset.

Historia
Här vid Mälaren har människor bott ända sedan forntiden. Vi kan 
fortfarande se spåren efter dem vid Draget och på Rösaringsåsen. 
Där finns ett par av våra tidigaste fornminnen och i kommunen 
finns dessutom sex fornborgar, mer än 4 000 gravhögar och ett 
stort antal runstenar som vittnar om en gammal kulturbygd. De 
sex kyrkorna, en i varje socken, är alla från medeltiden, de äldsta 
byggdes så tidigt som 1100-talet. 

Historien berättar bl.a. om Fornsigtuna (numera Signhildsberg) 
som tillsammans med Helgö i Mälaren har flest bevarade terras-
ser för husgrunder i hela Mälardalen. Här låg en hövding eller 
kungsgård långt innan Birka och Sigtuna fanns. 

Även S:t Eriks borg vid Stäket är historieomspunnen. Den spe-
lade en viktig roll i svensk historia under medeltiden ända fram 
till Stockholms blodbad år 1520. Den som var herre över Stäkets 
borg hade uppsikt och kontroll över en av rikets viktigaste segel-
leder, den mot städerna Sigtuna och Uppsala.

Håtunaleken är en annan historisk händelse som utspelade sig 
på kungsgården Håtunaholm. Där togs kung Birger till fånga av 
sina yngre bröder Erik och Valdemar år 1306. Vid ”Nyköpings 
gästabud” drygt tio år senare fick Birger sin efterlängtade hämnd 
på bröderna.

I hela Mälardalen är jordbruksmarken bra och människor 
har i alla tider odlat här. Fram till 1600-talet bodde männ-
iskor i byar omgivna av de marker de odlade men under 
1600-1700-talen växte ett nytt samhällsmönster fram. Då 
byggdes många av de stora herrgårdarna som finns i kommu-
nen och de flesta som bodde här blev torpare åt herrgårdarna.  
Torparna ägde inte själva sin jord utan arrenderade den från 
godsägarna på herrgårdarna. Men istället för att betala arrende i 
pengar betalade de med dagsverken det vill säga att de arbetade 
åt jordägaren.

Under 1800-talet blev gårdarna ännu större och en statarkultur 
blev dominerande här i Upplands-Bro, liksom i hela Mälarda-
len. Statarna var anställda lantarbetare som inte hade någon egen 

Kollektivtrafik

Kommunen
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Säkert har du många frågor om Upplands-Bro kommuns verk-
samhet, antingen du bott här i många år, är nyinflyttad eller 
kommer på besök. Du är alltid välkommen att höra av dig! Kom-
munen har ambitionen att erbjuda en hög tillgänglighet så att 
servicen till och kommunikationen med kommuninvånarna ska 
underlättas.

Du har som användare av kommunens verksamhet rätt att ställa 
krav och påverka verksamheten. För mer information kontakta 
kundcenter 08-581 690 00.

Hjälp oss göra kommunen bättre
Har du synpunkter, förslag eller klagomål på den kommunala 
servicen i Upplands-Bro kommun? Berätta det gärna för oss! 

Du kan lämna förslag och synpunkter via e-post, telefon eller fax, 
se uppgifter nedan. Viktigt att veta i sammanhanget är att brev 
och e-post som kommer in till kommunen blir registrerat och är 
därmed allmän handling. Det gör att medborgarna har rätt att ta 
del av alla inkomna handlingar enligt offentlighetsprincipen och 
på så sätt få reda på vad just du tycker. Det finns några begräns-
ningar i offentlighetsprincipen och det är t.ex. känsliga uppgifter 
som rör enskild person och som faller under offentlighets- och 
sekretesslagen. Naturligtvis kan du lämna synpunkter anonymt 
men då blir det svårt att ge ett svar. 

Läs mer under rubriken Offentlighetsprincipen på sid 7.

Webbplats
På vår webbplats, www.upplands-bro.se hittar du handlingar 
och protokoll till kommunens nämnder och styrelser. Där finns 
också en avdelning för självservice där du når blanketter och  
olika e-tjänster. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS 

samt följa kommunens Twitter-sida, 
www.twitter.com/upplands-bro.

Kundcenter
Du kan lätt komma i kontakt med kommunen via vårt nya kund-
center. Du kan besöka kundcenter personligen, skriva, ringa, faxa 
eller maila. Dem finns även på Facebook och Twitter, där kan 
du ställa en fråga och skicka in synpunkter som besvaras under 
deras öppettider. Besöksadressen är Furuhällsplan 1, Kungsäng-
en. Postadressen är Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen. 
Telefonnumret till kommunens kundcenter är 08-581 690 00 och 
faxnumret 08-581 692 40, mailadressen är kommun@upplands-
bro.se.

Ordinarie öppettider:
Måndag-Onsdag 07:30-17:00
Torsdagar 07:30-19:00 (Kvällsöppet 1 sep-30 april)
Fredagar 07.30-15:00
Dag före ”röd dag” stänger kundcenter kl. 12:00.

Upplands-Bro på biblioteket
På biblioteken finns föredragningslistor, handlingar och proto-
koll till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt 
planutställningar. Här finns också böcker och skrifter om hem-
bygden samt publika internetdatorer. Här kan du alltså få tillgång 
till kommunens webbplats eller söka annan information.

Lokalpressen
I Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro kan man läsa om aktuella 
händelser och frågor i kommunen. Utgivare är Lokaltidningen 
Mitt i Stockholm AB. Tidningen delas ut gratis till hushållen 

Fotograf: Lars Holmblad
Info om bilden: Grynnstastenen är 
över två meter hög, och står troligen 
på sin ursprungliga plats intill en äld-
re väg ett par kilometer nordväst om 
Håbo-Tibble. Stenen har en ovanlig 
ornamentik. Förutom de välbevarade 
runslingorna finns två människofigu-
rer och en fågel som bär på ett kors. 
Människofigurerna grips om huvu-
dena av de båda runslingedjurens 
klor. Inskriptionen lyder :”Illuge och 
Fulluge de läto resa denna sten efter 
sin fader Arngisl. Gud hjälpe hans 
ande. Torfast ristade runorna.” RAÄ 
Håbo-Tibble 55:2.

mark att odla utan arbetade åt jordägaren. I Upplands-Bro finns 
många kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer från 
1800-talet bevarade.

Det moderna Upplands-Bro uppstod 1 januari 1952 när storkom-
munen Upplands-Bro bildades. Då slogs Stockholms-Näs, Väs-

tra Ryd, Håbo-Tibble, Håtuna och Bro-Låssa samman. Under 
1970-talet ökade befolkningen kraftigt sedan pendeltågen börjat 
gå till Kungsängen och nya bostadsområden byggts.

Upplands-Bros historia från forntid till nutid finns beskriven i 
flera böcker som går att låna på kommunens bibliotek.

Information om Upplands-Bro kommuns 
verksamhet
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varje vecka. Här finns information från kommunens olika för-
valtningar samlade samt evenemangstips från föreningar, som 
utan kostnad får annonsera evenemang som vänder sig till all-
mänheten. Tidningen finns också att läsa på webbplatsen www.
mitti.se

Kommuntidning
Upplands-Bro kommun distribuerar under 2013 fyra nummer av 
kommuntidningen Mälarnära till samtliga hushåll i kommunen. 
Mälarnära bevakar aktuella kommunala frågor och det är tjäns-
temän och berörda som får komma till tals. Tidningen har en 
upplaga på 12600 ex och ansvarig utgivare är Karl-Erik Lind-
holm, kommundirektör Upplands-Bro kommun. Tidningen finns 
hos kundcenter eller centrala mataffärer runt om i Kungsängen 
och Bro.

Kommunen till din tjänst
Sverige har 290 kommuner och 20 landsting som ansvarar för 
merparten av den samhällsservice som finns där vi bor. I kom-
munerna är bland de viktigaste uppgifterna förskola och skola, 
socialtjänst och äldreomsorg. Dessa verksamheter är kommu-
nerna skyldiga att ha enligt lag. 

I denna guide kan du orientera dig om många av de verksamheter 
som du på ett eller annat sätt kommer i kontakt med. Stora delar 
av den offentliga verksamheten sköts av kommunen, t.ex. skolor 

och barnomsorg, äldreomsorg, vatten, avlopp och gator, bygglov, 
bibliotek, fritidsanläggningar och mycket annat. Kommunen styr 
också i stor utsträckning en väsentlig del av samhällsutveckling-
en bland annat genom att planlägga utbyggnad och genom att 
välja att satsa mer eller mindre på olika verksamheter.

Så styrs kommunen
Inriktningen på kommunens verksamhet beror på de program 
som de olika politiska partierna har för kommunens räkning. 
Vilket parti som får regera påverkar du genom att i kommunal-
valet vart fjärde år lägga din röst på det parti som bäst företräder 
dina uppfattningar. En organisation med anställda ska se till att 
genomföra de politiska besluten. I skissen framgår hur kommu-
nen är organiserad i olika nämnder. 

Kommunfullmäktige
En kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige fungerar som ”kommunens riksdag”. Kom-
munfullmäktige beslutar om budget och om hur mycket skatt 
medborgarna ska betala till kommunen. Kommunfullmäktige 
väljer också vilka nämnder som ska finnas i kommunen och 
vilka som ska vara ledamöter och ersättare i nämnderna. Kom-
munfullmäktige beslutar också i frågor som är särskilt viktiga 
och principiella för kommunen. Många beslut fattas också i kom-
munstyrelsen eller av nämnderna. De har antingen fått det i upp-
drag via någon lag eller så har kommunfullmäktige överlämnat 
beslutanderätten till dem.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten 
och hålls en gång i månaden med uppehåll för ett par sommarmå-
nader. Sammanträdena kungörs i Mälarnära, i Bålsta/Upplands-
Bro/Järfälla-bladet samt på kommunens webbplats 
www.upplands-bro.se.

Fullmäktigesammanträdena direktsänds på webb-TV samt kan 
ses i repris via kommunens webbplats:  
www.upplands-bro.se

Kontakta fullmäktigepartierna
De politiska gruppledarna ger dig information om partiprogram, 
ställningstaganden i olika sakfrågor m.m. Partierna finns också 
länkade till kommunens webbplats www.upplands-bro.se. Parti-
ernas namn, telefon och e-postadresser finner du nedan:

Moderata samlingspartiet
Irène Seth ..................................  08-581 692 06, 073-961 53 80 
irene.seth@upplands-bro.se  

Folkpartiet liberalerna
Yvonne Stein (FP) .....................  08-581 691 92, 073-961 12 08 
yvonne.stein@upplands-bro.se

Kristdemokraterna 
Jan Stefanson ............................  08-582 435 01, 076-527 25 85
jan.stefanson@upplands-bro.se

Centerpartiet
Christina Brofalk .......................  08-582 407 47, 070-730 06 62
christina.brofalk@upplands-bro.se

Socialdemokraterna
Camilla Janson ..........................  08-581 692 05, 070-961 65 20 
camilla.janson@upplands-bro.se

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Bygg- och Miljönämnd

Kultur- och Fritidsnämnd

Socialnämnd

Upplands-Bro 
Kommunföretag AB

AB Upplands-Brohus

Upplands-Bro 
Kommunfastigheter AB 

Utbildningsnämnd

Valnämnd

Överförmyndare 

Gemensam nämnd med 
Järfälla kommun i 
familjerättsfrågor
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Miljöpartiet de gröna
Anna Norberg ...................................................... 073-926 29 01 
anna.norberg@upplands-bro.se

Vänsterpartiet
Kerstin Åkare ...................................................... 070-822 61 25
kerstin.akare@upplands-bro.se

Sverigedemokraterna
Eskil Berglund .................................................... 070-210 22 98 
eskil.berglund@sverigedemokraterna.se

Kommunens ekonomi
År 2013 beräknas kommunen få in cirka 1041 miljoner kronor i 
skatt och inkomstutjämning. Fastighetsavgiften tillkommer med 
35 miljoner kronor. Av intäkterna går 1030 miljoner till verksam-
heterna, 34 miljoner kronor till avskrivningar och 27 miljoner 
kronor till pensionsutbetalningar. I 2013 års budget används 15 
miljoner kronor från tidigare reserverade medel.

Verksamheternas budgetram fördelas till Utbildningsnämnden 
54,8 %, Socialnämnden 28,1 %, Kommunstyrelsen och Bygg- 
och miljönämnden 11,2 %, Kultur- och fritidsnämnden 3,7 % 
samt ekonomiskt bistånd 2,2 %.

För god ekonomisk hushållning har följande 
mål fastställts:
Enligt kommunallagen ska varje kommun anta riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. För Upplands-Bro kommun innebär god 
ekonomisk hushållning att:

• Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av 
verksamhetens nettokostnader. I lågkonjunktur kan reserve-
rade medel som kommunen tidigare avsatt användas.

• Vid överskott reserveras högsta möjliga belopp till kommuns 
resultatutjämningsreserv. Vid lågkonjunktur kan upp till 30 % 
av tidigare reserverade medel användas.

• Kommunens skattesats på 19:58 ska vara oförändrad 2013.

• Upplands-Bro ska fortsätta vara en expansiv kommun. Kom-
munen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar 
för långsiktig användbarhet, minskad miljöbelastning, bibe-
hållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas 
livslängd.

• Investeringar ska finansieras med egna 
medel. Endast nyinvesteringar får finan-
sieras med lån.

• Lånen amorteras med 20 mkr under 2013.

• Verksamheterna ska hålla sin budget och 
drivas inom dem ekonomiska ramarna 
som beslutats, effektivt och med stor kost-
nadsmedvetenhet. Målen inom nämnder-
nas verksamhet anger vad som ska uppnås 
inom givna ekonomiska ramar.

• Våra taxor ska vara aktuella. Taxor ska 
höjas årligen utom maxtaxa inom barn-
omsorgen med KPI med bas oktober 
2011.

För mer information om kommunens eko-
nomi och verksamheter läs på kommunens 
webbsida www.upplands-bro.se.

Din rätt till insyn och inflytande
Som kommuninvånare kan du alltid följa hur kommunens politi-
ker beslutar i olika frågor. Kommunfullmäktiges sammanträden 
är offentliga, alla som vill kan komma och lyssna på debatten. 

På kommunfullmäktige kan du också ställa en enkel fråga om 
något som rör kommunens verksamhet. Frågan ska skriftligt läm-
nas in till administrativa staben senast klockan 12.00 tisdagen 
före fullmäktiges sammanträde.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till kommunfull-
mäktige, kommunstyrelse och nämnder finns att läsa på kommu-
nens webbplats www.upplands-bro.se. De finns även tillgängliga 
i kommunhuset och i kommunens bibliotek.

Planer för utbyggnad, översiktsplaner och detaljplaner, ställs all-
tid ut för att du ska få tillfälle att sätta dig in i de aktuella frågorna 
och för att du ska kunna påverka hur politikerna sedan beslutar. 
Utställningsplatser är kommunhusets entré och biblioteken. De 
här handlingarna finns också på kommunens webbplats www.
upplands-bro.se.

Offentlighetsprincipen
En av de viktigaste grunderna i vårt demokratiska samhälle är 
offentlighetsprincipen som innebär att alla får läsa handlingar 
hos våra myndigheter. 

Vad är en allmän handling?
Vad är en handling och vilka handlingar är allmänna? En hand-
ling är oftast ett papper av något slag. Det kan till exempel vara 
brev, protokoll eller beslut. Men det kan också vara e-post, video-
filmer eller kassettband. En handling är allmän om den förvaras 
hos kommunen och enligt särskilda regler anses ha inkommit dit 
eller blivit upprättad där.

Vilka handlingar får hållas hemliga?
De flesta handlingar hos kommunen är offentliga, men inte alla. 
En del handlingar är arbetsmaterial som bara de anställda i kom-
munen får läsa. Andra handlingar är sekretessbelagda, det vill 
säga hemliga. 

Sekretessbelagda handlingar kan till exempel vara papper som 
har med socialtjänstens eller skolans ärenden att göra, och som 
handlar om enskilda människors personliga eller ekonomiska 
situation. Sådana handlingar har du inte rätt att läsa.

55% 28% 

11% 
4% 2% 

Förskolor, grundskolor, 
gymansium, vuxen-
utbildning, familje-
daghem, svenska för 
invandrare mm 
(Utbildningsnämnden) 

Äldre-/handikappomsorg, 
individ-/familjeom- 
sorg, flyktingmottagande 
mm (Socialnämnden) 

Samhällsutveckling, 
demokrati & politik, 
administration mm 
(Kommunstyrelsen ,   
Bygg- /miljönämnden) 
 

Bibliotek, idrottsanläggningar, 
kulturskola mm (Kultur- och 
fritidsnämnden) 

Ekonomiskt bistånd 
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fungerar som ”kommunens regering”. Kom-
munstyrelsens uppdrag är att styra kommunen och att genomföra 
besluten som kommunfullmäktige fattat. 

De har också ansvar för samhällsutvecklingen, bostadsbyggande 
m.m. De samordnar också kommunens information, IT, säker-
hetsfrågor och plan- och exploateringsfrågor. Kommunstyrelsen 
svarar också för många av frågorna om hur kommunen byggs 
och förvaltas (t.ex. vatten och avlopp, avfallshantering, gator och 
vägar, parkeringar, hantering av allmän plats, energirådgivning, 
bostadsanpassning). Kommunstyrelsen är även trafiknämnd.

Du kan ta del av alla dagordningar och protokoll till kommunsty-
relsens sammanträden.

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och leds av en allians 
mellan Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Center-
partiet under 2010-2014.

Ordförande: Irène Seth (M), kommunalråd på heltid, 
tfn ..............................................  08-581 692 06, 073-961 53 80 
irene.seth@upplands-bro.se  

Förste vice ordförande: Yvonne Stein (FP), 
kommunalråd på heltid .............  08-581 691 92, 073-961 12 08
yvonne.stein@upplands-bro.se

2:e vice ordförande: Camilla Janson (S), 
kommunalråd i opposition
Tfn .............................................. 08-581 692 05, 073-961 65 20 
camilla.janson@upplands-bro.se

Kommunstyrelsen har även ett arbetsutskott och ett samhälls-
byggnadsutskott som beslutar enligt delegation från kommunsty-
relsen. Främst hanteras tekniska infrastrukturfrågor, trafikfrågor 
samt detaljplaner och vissa exploateringsfrågor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ordförande: Irène Seth (M)
Tfn .............................................  08-581 692 06, 073-961 53 80
irene.seth@upplands-bro.se  

Vice ordförande: Camilla Janson (S)
Tfn .............................................  08-581 692 05, 073-961 65 20 
camilla.janson@upplands-bro.se

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott
Ordförande: Yvonne Stein (FP)
Tfn .............................................  08-581 691 92, 073-961 12 08
yvonne.stein@upplands-bro.se

Vice ordförande: Catharina Andersson (S) ......... 073-961 12 90
catharina.andersson@upplands-bro.se

Nämnder och styrelser
Kommunen har 5 nämnder (förutom kommunstyrelsen) med 
olika ansvarsområden.

Bildningsnämnden
Ordförande: Yvonne Stein (FP)
Tfn .............................................  08-581 691 92, 073-961 12 08
yvonne.stein@upplands-bro.se

Förste vice ordförande: Inez Kapborg (M) ......... 08-581 749 85
inez@kapborg.se

2:e vice ordförande: Rolf Nersing (S) ................. 0739-61 65 80
rolf@nersing.it

Bygg- och miljönämnden
Ordförande: Lars Brofalk (C) ............................. 08-582 407 47
lars.brofalk@telia.com

Förste vice ordförande: Börje Wredén (FP) ........ 08-582 446 87
borje.wreden@tmr.sll.se

2:e vice ordförande: Jan Lannefelt (S) ................ 070-258 65 78
jan.lannefelt@telia.com

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Jan Stefanson (KD) ........................ 076-527 25 85
jan.stefanson@upplands-bro.se

Förste vice ordförande: Kerstin Arvidsson (C) ... 070-770 23 69
kerstinarvidsson@telia.com

2:e vice ordförande: Naser Vukovic (S) ............. 073-352 75 14
una@bredband.net

Socialnämnden
Ordförande: Tina Teljstedt (KD) ........................ 073-961 65 48
tina.teljstedt@upplands-bro.se

Förste vice ordförande: Anders Åkerlind (M)
Tfn .............................................  08-581 730 61, 070-796 09 34
anders.akerlind@upplands-bro.se

2:e vice ordförande: Kerstin Ahlin (S) ................ 073-662 59 52
kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Valnämnden
Ordförande: Madeleine Nyström (M) ................. 08-581 754 30
madeleine.nystrom@comhem.se

Vice ordförande: Lennart Norman (S) ................ 08-581 736 72
le.norman@bredband.net

Helägda bolag
Upplands-Bro Kommunföretag AB
Ordförande: Irène Seth (M) ......  08-581 692 06, 073-961 53 80
irene.seth@upplands-bro.se  

Vice ordförande: Catharina Andersson (S) ......... 073-961 12 90
catharina.andersson@upplands-bro.se

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Ordförande: Tom Slettengren (M) ...................... 070-954 86 80
tom.slettengren@upplands-bro.se

Vice ordförande: Hans Bergström (S) ................ 070-240 56 94
hans@hansbe.com

Upplands-Brohus AB
Ordförande: Tom Slettengren (M) ...................... 070-954 86 80
tom.slettengren@upplands-bro.se 

Förste vice ordförande: Margot Ågholm Lindh (KD), 
Tfn ....................................................................... 08-562 657 32
agholm.l@telia.com

2:e vice ordförande: Birgitta Nylund (S) ............ 08-581 711 05
birgitta_nylund@yahoo.se 

Vigsel
Kommunen genomför borgerliga vigslar. Kontakta kommunens 
kundcenter, 08-581 690 00, för att beställa tid för vigsel. De 
handlingar som behövs är vigselintyg och hindersprövningsintyg 
som ni ansöker om hos lokala skattemyndigheten. Vigsel kan ske 
i kommunhuset, hemma hos paret eller på annan önskad plats.
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Borgerlig begravning
En borgerlig begravning är en högtidsakt för att ta avsked av en 
avliden person där inga eller begränsade religiösa inslag före-
kommer. Formerna för borgerlig begravning är fria. De anhöriga 
kan fritt välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten. En 
begravning och/eller avskedstagande utan kyrklig ordning kan 
ledas av en anhörig, en god vän eller någon helt utomstående som 
man vill anförtro förrättningen. Begravningsfirman eller kom-
munen kan förmedla förrättare om så önskas. 

Upplands-Bro kommun har utsett Eva Segerström: 
tel. 08-581 173 41, 070-587 77 30
e-post: evasegerstrom@telia.com 
till borgerlig begravningsförrättare. 

Begravningsombud
Begravningsombud är utsedda av länsstyrelsen och har till upp-
gift att i begravningsfrågor företräda de personer som inte är 
medlemmar i Svenska kyrkan.

Ombudets uppgift är att informera sig om hur begravningsverk-
samheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör 
Svenska kyrkan, skaffa sig kännedom om önskemål rörande 
begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska 
kyrkan, föreslå årgärder som behövs för att tillgodose beaktans-
värda önskemål som kommer till ombudets kännedom, ägna 
särskild uppmärksamhet år fastställande av begravningsavgift 
samt att se till så att de särskilda gravplatserna för dem som inte 
tillhör något kristet trossamfund tillhandahålls inom ett godtag-
bart avstånd.

Det är till begravningsombudet eller till länsstyrelsen du skall 
vända dig med frågor och eventuella klagomål.

Begravningsombud i Upplands-Bro kommun är Hans Berg-
ström: 0702 405 694, e-post hans@hansbe.com.

Dödsboanmälan
Socialkontoret svarar för handläggning av dödsboanmälan till 
Skatteverket. Mer information på sid 28

Överförmyndare
Överförmyndaren i Upplands-Bro kommun har numera en 
gemensam administration med överförmyndaren i Järfälla kom-
mun. Kontakt med överförmyndaren tas därför via Järfälla kom-
muns kundtjänst 08-580 285 00 eller via e-post: overformyndar-
kansliet@jarfalla.se. Besöksadress: Kommunalhuset i Jakobs-
berg, Vasaplatsen 11, 2 tr.

Brev kan skickas till Överförmyndaren i Upplands-Bro eller Jär-
fälla kommun till: Järfälla kommun, Överförmyndarkansliet, 177 
80 Järfälla. Vår överförmyndare Eva Bengtsson nås på 08-581 
690 00 (kundcenter).

Kommunens överförmyndare ska utöva tillsyn över gode mans, 
förvaltares och förmyndares arbete. God man och förvaltare utses 
oftast av tingsrätten. För vissa uppdrag utser överförmyndaren 
god man. God man eller förvaltare kan man få om man på grund 
av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller lik-
nande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, för-
valta sin egendom eller sörja för sin person. Överförmyndaren 
har också tillsynsansvar över de förmyndare som av olika anled-
ningar är redovisningsskyldiga, exempelvis om deras underåriga 
barn äger fast egendom eller har tillgångar över åtta basbelopp.

Förvaltningsområde för finska språket
Upplands-Bro ingår i det finska förvaltningsområdet, vilket inne-
bär att de som bor i kommunen och talar finska till vardags också 
ska kunna göra det när man kontaktar kommunen. Den rättigheten 
är fastslagen i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Från den 1 januari 2010 gäller lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk, en lag som ska värna om nationella mino-
riteter och minoritetsspråk. Lagen stärker de nationella minori-
teternas rättigheter och ska underlätta för dem att behålla och 
utveckla sin kultur och sitt språk. 

Som förvaltningsområde har kommunen ett särskilt ansvar för att 
värna om det finska språkets ställning. Det innebär att Sverigefin-
nar har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen samt att de 
har rätt att helt eller delvis få förskola och äldreomsorg på finska.
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Brandkåren Attunda ansvarar för Räddningstjänsten i Upplands–
Bro kommun. Uppdraget omfattar alla räddningsinsatser och allt 
olycksförebyggande arbete i kommunen.

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund där kommunerna 
Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands–Bro och Upp-
lands Väsby är medlemmar. 

Politiskt styrs Brandkåren Attunda av en förbundsdirek-
tion bestående av medlemmar från respektive kommun.  
Huvudkontoret för kommunalförbundet finns på Sollentuna 
brandstation där förbundschef och förbundets tjänstemannaled-
ning finns.

Alla kommuner ska arbeta med både förebyggande arbete och 
med räddningstjänst. Räddningstjänstens uppgift är att förebygga 
och begränsa skador på människor, djur, egendom och miljö vid 
bränder, översvämningar, trafikolyckor och andra olyckshändel-
ser i enlighet med lagen om  skydd mot olyckor. Kommunen ska 
ha ett handlingsprogram för förebyggande arbete.

Brandkåren Attunda har tillsammans med kommunerna upprät-
tat en nollvision avseende bränder och olyckor. De vill tillsam-
mans med kommunerna och dess invånare arbeta för att antalet 
omkomna och skadade i bränder och olyckor ska minska. Vid 
nödläge ring alltid 112

Med jämna mellanrum har personer i Attundas medlemskommu-
ner fått besök av personer som utgett sig komma från brandkåren. 
De säger sig vilja kontrollera brandskyddet och vill ha tillträde 
till bostaden. Brandkåren Attunda har ingen sådan verksamhet. 
Godta inte körkort eller annan allmän legitimation, alla anställda 
inom Brandkåren Attunda har giltig företagslegitimation.

Läs mer på Brandkåren Attundas hemsida via länken 
www.brandkaren-attunda.se

Brandkåren Attunda
Pommernvägen 1, 192 70 Sollentuna ................. 08-594 696 00
Fax ........................................................................... 08-96 39 48
mail@brandkaren-attunda.se 

Upplands-Bro Brandstation 
Kockbacka, 197 91  Bro ...................................... 08-594 696 00 
Fax ....................................................................... 08-582 484 35
bro@brandkaren-attunda.se

Vid eldning utomhus!
Räddningstjänsten har tre nivåer som styr om och hur man får 
elda. Kontrollera vilken brandrisknivå som gäller: 08-721 23 
26. Se till att du vet vad som gäller vid eldning i din kommun. 
Kontakta kommunens Bygg- och miljöavdelning via kundcenter 
08-581 690 00.

Förebyggande verksamhet
I den förebyggande verksamheten ingår bl.a. konsultation i 
brandskyddsfrågor, granskning av ritningar och tillsyn. Brand-
kåren ansvarar som myndighet vad gäller ärenden om rengöring 
(sotning) och ansvar enligt lagen om brandfarliga och explosiva 
varor. Kontakta brandkåren Attunda för information om regler och 
frister för sotning, brandskyddsfrågor och brandskyddskontroll. 
Du som är fastighetsägare kan ansöka om att själv få utföra eller 
låta någon annan utföra sotning på din fastighet. Ansökan gör du 
hos Brandkåren Attunda.

I det förebyggande brandförsvaret ingår rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll som skorstensfejarmästaren utför för kom-
munens räkning. Skorstensfejarmästaren för Upplands-Bro har 
kontor i Upplands-Väsby: 08-590 306 43.

Fotograf: Caroline Falkengren

Räddningstjänsten
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Upplands-Bro är en bra företagsplats för att starta och driva före-
tag. Här finns nästan 2 000 företag i alla storlekar och branscher 
i kombination med starka nätverk för företagare. Med 27 min 
till Stockholm city och 30 min till Arlanda eller Bromma flyg-
platser är Upplands-Bro en relativt liten kommun med snabba 
beslutsvägar och goda expansionsmöjligheter i Storstockholms 
mest strategiska läge.

Upplands-Bro ger företag möjligheten att lokalera sig invid 
naturen - här finns 13 mil stränder, 50 öar, golfbanor och ridan-
läggningar i världsklass, högklassiga konferensanläggningar och 
historiska platser. 

Näringslivsråd
Kommunens näringslivsråd fungerar som ett rådgivande organ 
till kommunstyrelsen och verkar för utvecklingen av näringslivet 
i kommunen. Näringslivsrådet utgör också en mötesplats mellan 
kommunen och företagen. 

Företagsservice
Upplands-Bro kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra 
företagsklimatet i kommunen. Näringslivsstrategin som är framta-
gen i samråd med lokala företagare styr de aktiviteter som görs för 
att stimulera lokala företag och verka för etablering av nya företag 
i Upplands-Bro. Frukostmöten och företagsbesök görs kontinuer-
ligt för att upprätta en dialog mellan kommunen och företagen. 

Näringsliv i siffror 
Det finns ca 1900 företag i Upplands-Bro kommun. Närmare 600 
företag har minst en anställd och uppskattningsvis finns det ca 
800-900 företag där verksamheten i företaget är huvudsysslan för 
personen som driver det.

Största privata arbetsgivare är Coop, Fresenius Kabi, Delta Elec-
tric och Skaltek. Ett stort antal företag har förlagt sin verksam-
het i något av kommunens företagsområden – Brunna, Kasmo, 
Nygård eller Skällsta. Största offentliga arbetsgivarna är Upp-
lands-Bro kommun och försvarsmakten genom Livgardet. 

Arbetsmarknad i siffror 
Ungefär 11 300 av Upplands-Broborna arbetar, och en knapp 
tredjedel av dessa arbetar inom kommunens gränser. Drygt två 
tredjedelar av de förvärvsarbetande pendlar ut från kommunen, 
de flesta mot Stockholm. Cirka 3 600 personer pendlar in till 
Upplands-Bro kommun för att arbeta och totalt finns ca 8 000 
arbetsplatser i kommunen. 

Mer information om näringsliv och 
arbetsmarknad
Upplands-Bro kommun, Mathias Forsberg, näringslivschef, nås 
via kundcenter 08-581 690 00. 
Besök även kommunens webbplats 
www.upplands-bro.se/naringsliv

Näringsliv och arbetsmarknad

Fotograf: Caroline Falkengren
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I Upplands-Bro har kommunledningen valt att samla ansvaret 
för frågor som rör barn och utbildning i en gemensam nämnd 
– utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens ansvarsområde
omfattar förskola och pedagogisk omsorg (i form av familje-
daghem), öppen förskola, förskoleklass, grund- och särskola, 
gymnasie- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för 
invandrare och särvux.

Förskoleverksamhet
Leken och upptäckarglädjen har stor betydelse för allt lärande. 
Redan i förskoleåldern läggs grunden för det livslånga lärandet. 
För barn i åldrarna 1–5 år finns följande verksamhetsformer.

Förskolor
Förskolorna tar emot barn i åldrarna 1-5 år. Förskolorna är nor-
malt öppna kl. 06.30-18.30, måndag-fredag. För förskoleplats 
tas det ut en avgift 12 månader om året. Avgiften är beroende 
av hushållets inkomster och antal barn. Kommunen tillämpar 
maxtaxa. Alla 3-5-åringar garanteras en avgiftsfri förskolepeda-
gogisk verksamhet som omfattar 525 timmar per år.

Brunna förskolor
Artisten, Brunna, Hagnäs

Kungsängens förskolor
Bergshöjden, Blåsippan, Ekbacken, Klockarängen

Tibble förskolor
Lillsjö, Rönnbäret, Vulkanen

Norrboda förskola
Norrboda

Västra Bro förskolor
Norrgrinden, Råby, Norrängen

Östra Bro förskolor
Blomman, Finnstaberg, Rosenängen

Håbo-Tibble förskola
Hör organisatoriskt ihop med Tjustaskolan

Pedagogisk omsorg
Familjedaghemmen (dagbarnvårdare) tar emot barn 1-5 år på 
överenskommen tid och samarbetar med varandra och med öpp-
na förskolan. Avgift, se förskolor.

Öppen förskola
Öppna förskolan är ett kontaktcentrum för hemmavarande för-
äldrar med småbarn. Verksamheten vänder sig i första hand till 
föräldrar med barn som står utanför den reguljära förskolan, samt 
till dagbarnvårdare. Verksamheten är avgiftsfri. Öppna förskolor 
finns i Bro och Kungsängen.

E-tjänst för barnomsorg
Ansökan om barnomsorg sker genom e-tjänsten och du ska inte 
längre använda pappersblanketter. Med e-tjänsten, som du når 
via kommunens hemsida, hanterar du dina uppgifter när det gäl-
ler ansökan/uppsägning/inkomstuppgifter och tillsynstider.

Kontakt: Barnomsorgsadministratörerna på utbildningskontoret 
ska du kontakta om du vill ha mer information. Du når dem via 
kundcenter 08-581 690 00.

Adresser och telefonnummer till de kommunala förskolorna och 
öppna förskolorna finns på sid 31.

Fristående förskolor och 
Pedagogisk omsorg
Anmälan till förskola i enskild regi görs direkt hos respektive 
utförare, som har egna köer och intagningsregler. Även de 
enskilda anordnarna tillämpar maxtaxa. I kommunen finns föl-
jande alternativ:

Fristående förskolor
Montessoriförskolan Pärlan, 
Skyttens väg 85, 196 31 Kungsängen ................. 08-581 659 32

Montessoriförskolan Fem små stjärnor, 
Urfjällsvägen 2, 196 93 Kungsängen .................. 08-581 740 41

Förskolan Växthuset, Hjortronvägen 117, 
Box 134, 196 23 Kungsängen ............................. 08-581 651 65

Källskolans förskola, 
Violinvägen 4, 196 37 Kungsängen .................... 08-581 657 75

Pedagogisk omsorg
I Ur och Skur Rävarna, 
Albodavägen 27, 197 91 Bro .............................. 070-715 68 58

I Ur och Skur, Korpungarna, 
Korpstigen 16, 197 31 Bro .................................. 070-266 11 51

Skeppsråttorna, 
Skeppartorpsvägen 6, 197 36 Bro ....................... 073-618 07 47

Christella barnomsorg, 
Koleholmen 109, 459 94 Ljungskile ................... 0522-78 00 68

Fotograf: Marco Gustafsson

Barn och utbildning

Dagmamma i Brunna,
Valsvägen 11, 196 37 Kungsängen....................... 073-710 22 88
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Närområde
Alla barn har rätt att gå i en skola i sitt närområde. Till närområ-
det räknas de skolor som finns inom respektive kommundel. Det 
betyder att barnen i Broområdet garanteras en plats på Härnevi-
skolan, Finnstaskolan eller Råbyskolan. 

För barn Kungsängen gäller Bergaskolan, Ekhammarskolan eller 
Lillsjöskolan. 

Barnen i Brunnaområdet får plats i Brunnaskolan eller Hagnäs-
skolan och för barnen i Håbo-Tibble/Håtuna finns Tjustaskolan.

Beslut om plats vid en viss skola fattas av rektor efter samråd 
med kommundelens övriga rektorer. Rektorernas uppdrag är att 
göra en helhetsbedömning där hänsyn tas till alla önskemål så 
långt som möjligt.

Grundskolor i Upplands-Bro

 Skolår
Bro-området
Broskolan 5-9
Finnstaskolan F-5
Härneviskolan F-4
Råbyskolan F-5
Tjustaskolan F-5

Brunnaområdet
Brunnaskolan F-3
Hagnässkolan 4-9

Kungsängenområdet
Bergaskolan F-5
Ekhammarskolan 6-9
Lillsjöskolan F-5

F = förskoleklass            

Förskoleklass
Förskoleklass är en frivillig skolform inom det offentliga skol-
väsendet. Barn erbjuds förskoleklass fr.o.m. höstterminen det 
år då de fyller sex år. Verksamheten följer skolans läsår och är 
avgiftsfri.

Den obligatoriska grundskolan år 1-9
Alla skolor i Upplands-Bro är självständiga enheter under led-
ning av rektor som har det övergripande ansvaret för all verksam-
het inom skolan. 

Läsårstiderna för skolorna är gemensamma vad gäller terminer-
nas början och slut samt de större loven. I övrigt kan variationer 
förekomma.

Den som behöver skolskjuts och är berättigad till det ska ansöka 
om detta på en särskild blankett som kan erhållas från utbild-
ningskontoret. Blanketten finns också på kommunens webbplats 
www.upplands-bro.se under fliken ”Barn och utbildning”

Adresser och telefonnummer till kommunens grundskolor finns 
på sid 31-32 i denna guide.

Fritidshem
Fritidshem erbjuds barn från förskoleklass fram till starten av 
höstterminen det år barnet fyller 10 år. Verksamheten pågår under 
den del av dagen då de inte är i förskole-klassen eller skolan. 
Öppettider: 06.30-18.30, måndag-fredag, även under skolloven.

För fritidshemsplats tas det ut en avgift 12 månader om året. 
Avgiften är beroende av föräldrarnas inkomster och antal barn. 
Kommunen tillämpar maxtaxa. Ansökan om fritidsplats ska göras 
efter att man fått besked om vilken skola barnet kommer att få plats 
på. Ett barn som får plats i skolan garanteras plats i fritidshem.

Grundskolan
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Öppen verksamhet
Den öppna verksamheten omfattar barn från årskurs 4 t.o.m. 
höstterminen det år barnet fyller 10 år. Här förutsätts att föräld-
rarna har tillsyns-ansvaret för barnen. Personalen har alltså inte 
tillsynsansvar för barnen, utan de får komma och gå enligt famil-
jens egna överenskommelser. Öppettiderna varierar något vid de 
olika skolorna, men i allmänhet gäller tiden 13.00-17.00 på skol-
dagar. På lovdagar under läsårstid är öppet-hållandet anpassat 
till behoven och då serveras även lunch till självkostnads-pris. I 
övrigt är den öppna verksamheten avgiftsfri. 

Vill du anmäla ditt barn eller få mer information om den öppna 
verksamheten, kontakta respektive skola.

Under sommaren är den öppna verksamheten i huvudsak förlagd 
till Hällkana för elever vid kommunens skolor. Hällkana ligger 
mycket vackert vid Lejondalssjön, en miljö som inbjuder till en 
mängd spännande och roliga sommarupplevelser. 

Idrott, fiske, segling, kanoting, teater, bad och lek, är bara några 
av alla de aktiviteter som erbjuds. I deltagaravgiften ingår dess-
utom bussresa t.o.r. lunch och mellanmål. Anmälningsblankett 
delas ut i skolorna.

Fristående grundskolor
Källskolan är en fristående skola som drivs av ”Föreningen för 
kristen skola i Upplands-Bro”. Verksamheten omfattar förskole-
klass samt årskurs 1-9 och skolbarnsomsorg. Violinvägen 4, 196 
37 Kungsängen, 08-581 657 75.

Kungsskolan är en fristående skola med Församlingen Arken 
Bibelcenter som huvudman. Verksamheten omfattar förskole-
klass, årskurserna 1-6 och skolbarnsomsorg. Hjortronvägen 117, 
196 35 Kungsängen, 08-581 705 30.

Urfjälls Montessoriskola är en fristående skola som drivs av 
Upplands-Bro Intresseförening för Montessori. Verksamheten 
omfattar förskoleklass, årskurserna 1-6 och skolbarnsomsorg. 
Urfjällsvägen 2, 196 93 Kungsängen, 08-581 740 41.

Särskola
Grundsärskolan i Upplands-Bro kommun innefattar även inrikt-
ningen träningsskola. Grundsärskoleklasser finns i Härneviskolan 
och i Ekhammarskolan. I Lillsjöskolan finns inriktningen tränings-
skola. I övrigt har kommunens grundsärskoleelever sin under-vis-
ning förlagd till grannkommunerna, framför allt Järfälla kommun. 

Upplands-Brogymnasiet 
är en lugn och trygg skola med 30 års erfarenhet av utbildning. 
Här känner vi oss hemma och trivs, säger våra elever. Det vi på 
skolan kallar UBG-andan står för god stämning och gemenskap. 
Upplands-Brogymnasiet, UBG, erbjuder nio nationella program; 
BA, EK, ES, FT, HA, NA, RL, SA, TE samt alla introduktions-
programmen.

En självklarhet är behöriga och kompetenta lärare och studie-
vägledare och en väl utbyggd skolhälsovård med både skolskö-
terskor och kurator. 

Vi har också en modern IT-miljö och ett stort, fint bibliotek. 
Våra speciallärare har möjlighet att ge eleverna extra stöd när 
det behövs.

Upplands-Brogymnasiets elever kan även på många av program-
men kombinera studierna med någon av skolans profiler inom 
foto, golf, idrott och musik.

Traditioner på skolan är bl.a. riksdagsrollspel, utlandsutbyten, 
Ung Företagsamhet (UF) och Fångarna på UBG, en tävling mel-
lan avgångsklasserna där vinnaren får äran att springa ut först på 
exmensdagen. På UBG får du möjlighet att utvecklas både för 
vidare studier och kommande yrkesarbete. Här blir du sedd och 
får en intressant och givande studietid.

Besök gärna vår hemsida:
www.upplands-brogymnasiet.se

Besöksadress: Skolvägen 24, Kungsängen

Gymnasieskola
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Vår ambition är att Vuxenutbildningen i Upplands-Bro ska vara 
en mötesplats där människor växer och utvecklas för att vara rus-
tade att möta en framtid där kunskaper och färdigheter är viktiga. 
Med ämneskunniga, engagerade och pedagogiskt skickliga lärare 
erbjuds du alla förutsättningar för att lyckas med dina studier. 
Studierna kan anpassas enligt dina behov och förutsättningar. 
Studierna är kostnadsfria.

Vuxenutbildningen i Upplands-Bro 
erbjuder följande:
• Svenska för invandrare (Sfi)
• Grundläggande vuxenutbildning
• Gymnasial vuxenutbildning
• Yrkesutbildning för vuxna
• Vägledningscentrum

Svenska för invandrare (Sfi) 
Sfi syftar till att ge invandrare grundläggande kunskaper i svens-
ka språket och om det svenska samhället inför arbetsliv eller 
vidare studier. Utbildningen är individualiserad och består av tre 
olika studievägar, för att möta studerande med olika förkunska-
per, förutsättningar och mål med studierna.

Grundläggande vuxenutbildning 
Utbildningen motsvarar grundskolan och syftar till att ge vuxna 
kunskaper och färdigheter de behöver för att delta i samhälls- och 
arbetsliv, eller fortsätta studier på gymnasial nivå.

Gymnasial vuxenutbildning 
Utbildningen syftar till att ge vuxna de kunskaper och färdighe-

ter motsvarande de som ungdomar får i gymnasiet. Utbildningen 
anordnas i form av kurser och den studerande väljer fritt enligt 
behov och intresse.

Yrkesutbildning för vuxna 
Vill du gå en högkvalitativ yrkesutbildning som efterfrågas av 
branschen? Hos oss kan du t.ex. gå några av marknadens bästa 
utbildningar inom trafik och transport. Detta gör du i fina studie-
lokaler med modern utrustning. Pedagogiskt skickliga lärare med 
gedigen branscherfarenhet, samt praktik ute i arbetslivet ger dig 
erfarenhet och kontakter som är värdefulla när du söker jobb. I 
egen regi bedriver vi följande:

Trafiklärarutbildning (Yrkeshögskola)
Specialistutbildad undersköterska (Yrkeshögskola)
Undersköterskeutbildning
Maskinförare – grävmaskin, hjullastare
Yrkesförare – godstransporter

Utöver dessa utbildningar kan du via oss ansöka om en yrkesut-
bildning som anordnas i en annan kommun. Du kan hitta dessa 
via t.ex. www.studentum.se. Utbudet i regionen är stort och du 
kan få hjälp i yrkesvalet av våra vägledare. 

Vägledningscentrum 
Vuxna kommuninvånare som har frågor kring yrkesval, utbild-
ningar, studier och ansökan kan kontakta Vägledningscentrum. 
Du har tillgång till vägledare samt utbildningsinformation och 
sökdatorer. 

Vuxenutbildningen finns i Kungsängen centrum 
på Kyrkvägen 6: 08-581 693 00.
Aktuell info finns på: www.vuxupplands-bro.se

Vuxenutbildning
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Kultur- och fritidsenheten arbetar för att erbjuda kommunens 
invånare, i första hand barn och unga, ett brett utbud av verk-
samheter för en meningsfull fritid och ett aktivt kulturliv. 

Kultur- och fritidsenheten stöder föreningarnas verksamhet med 
bidrag och lokaler. Dessutom medverkar enheten i föreningsak-
tiviteter som Fest i byn, KungsKalaset och Nationaldagsfirandet. 
Ett lovprogram sammanställs inför sport-, höst- och sommarlov. 
Enheten administrerar Idrottslyftet – ett flerårigt projekt tillsam-
mans med skolan och idrottsföreningarna för att fler unga ska 
bli fysiskt aktiva. Enheten administrerar Statens Kulturråds sats-
ning Skapande skola, samarbetar med Fritidsgårdarna om öppna 
sporthallsaktiviteter för föreningslösa barn och ungdomar samt 
ajourhåller ett föreningsregister.

Allmänkultur
Allmänkulturavdelningen samarbetar med förskolor, skolor och 
äldreomsorg för att medverka till att barn, ungdomar och äldre 
ska få kulturupplevelser i sin vardagsmiljö. För barn och ungdo-
mar arrangeras teaterföreställningar regelbundet i förskola och 
skola. 

Offentliga program med besök av författare, föreläsningar, kon-
serter och utställningar erbjuds, ofta i samarbete med föreningar. 
Konserter och musikstunder med lokala förmågor förekommer 
också. En stor del av Allmänkulturavdelningens verksamhet för 
vuxna sker i samverkan med föreningslivet. Bidragsfördelning 
för kulturprojekt och Snabb Slant handhas av Allmänkultur.

Kulturskolan
Välkommen till Kulturskolan i Upplands-Bro!
Vi vänder oss till dig som är mellan 4 och 19 år och intresserad 
av att spela, sjunga, dansa eller spela teater. Hos oss får du under-
visning av erfarna och välutbildade lärare och det ges många 
tillfällen att uppträda inför publik. Vi utgår från just dina för-
utsättningar och förkunskaper och undervisar både individuellt 
och i grupp och självklart blir resultatet bättre ju mer du övar 
hemma mellan lektionerna. Kulturskolan är populär, så det kan 
bli kö till vissa ämnen. Men kontakta oss och berätta vad du är 
intresserad av, så ska vi göra allt vi kan för att du ska få en rolig 
och utvecklande tid hos oss. Hittar du inte ditt önskeämne i vårt 
utbud så hör av dig ändå. Det kanske går att ordna! 

Vår expedition finns i Blå Huset  på Skolvägen 20 i Kungsängen 
och vi som svarar på dina frågor där är:

Åsa Källström, kulturskolechef .......................... 08-581 692 81
e-post: asa.kallstrom@upplands-bro.se

Anette Breitholtz, skolassistent ........................... 08-581 692 82
e-post: anette.breitholtz@upplands-bro.se

Upplands-Bro bibliotek
Upplands-Bro bibliotek finns i Bro centrum och vid Tibble torg, 
Kungsängen. Biblioteket är en mötesplats för barn, ungdomar 
och vuxna. Här hittar du bland annat:

• Skön- och facklitteratur för både barn och vuxna på svenska 
och många andra språk

• Internet-datorer för gratis utlåning, 30 min per dag och person
• Dagstidningar från Sverige och världen
• Tidskrifter för olika åldrar och intressen

• Filmer på DVD och Blu-ray för barn och vuxna
• CD-skivor för alla åldrar och musiksmaker
• Ljudböcker i CD- och MP3-format
• Anpassade medier för dig som har svårt att läsa tryckta texter
• Studierum/platser för vuxenstuderande
• Databaser: Alex, Arkiv Digital, Genline och SVAR
• Tillgång till surfdatorer, skanner, kopieringsmaskin och skri-

vare

Arrangemang och utställningar för barn och vuxna, se webbplat-
sen, www.upplands-bro.se Om du har svårt att ta dig till bibliote-
ket kan du få ”Boken kommer”-service. Kontakta oss på 08-581 
696 01. På bibliotekets webbsida kan du söka i vår katalog, låna 
om böcker och reservera titlar, med hjälp av ditt bibliotekskort 
och din PIN-kod. Där kan du också låna e-böcker och e-språk-
kurser och lyssna på strömmande e-ljudböcker.

Vill du veta mer? Besök oss på www.upplands-bro.se, ring oss 
eller kom till:

Kungsängens bibliotek
Tibble torg 3, 196 21 Kungsängen .......................08-581 696 00
Fax ....................................................................... 08-581 695 99

Öppet
Måndag  12-19
tisdag  10-17
onsdag  10-19
torsdag 12-17
fredag  12-17
lördag 11-15

Bro bibliotek
Bro centrum, 197 22 Bro .................................... 08-581 695 90
Fax ......................................................................... 08-592 47 06

Öppet
Måndag  12-19
tisdag 10-19
onsdag  10-17
torsdag 12-19
fredag  12-17
lördag 11-15
söndag  11-15 (jan-april och sep-dec)

Vid helger och under sommaren gäller andra öppettider, se hem-
sidan.

E-post: biblioteket@upplands-bro.se

Ungdomens Hus
Finns i Bro och Kungsängen. Verksamheten vänder sig till alla 
ungdomar mellan 16-24 år. Här kan man fika i en mysig cafémil-
jö, se på film och spela biljard m.m. Det finns även möjligheter 
att få hjälp att ordna arrangemang eller bilda föreningar. Några 
exempel kan vara filmklubb, konsertkvällar, utställningar, Spo-
ken Word m.m. Dina idéer behövs för att utveckla Ungdomens 
Hus så att det blir precis som du vill ha det. Verksamhetsledare 
Sara Delpasand, 073-961 53 07.

Fritidsgårdar
I Upplands-Bro finns fritidsgårdar i Broskolan, Hagnässkolan 
samt Ekhammarskolan. Verksamheten vänder sig till ungdomar 

Kultur och fritid
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mellan 12–16 år. Fritidsverksamheten fungerar som ett komple-
ment till föreningarnas ordinarie utbud.

Fritidsgården har många olika uppgifter, men den främsta är att 
vara en samlingspunkt. Vem som helst ska kunna komma in för 
att ta en fika, spela ett parti biljard eller ”bara” träffa kompisar. 
För den som vill aktivera sig lite mer finns alla möjligheter att 
delta i olika gruppaktiviteter. All verksamhet är drogfri och ska 
vara ett alternativ till det kommersiella utbudet.

Bro simhall och upplevelsebad
En rad verksamheter är samlade under samma tak - här finns sim-
hall, sporthall, gym med styrketräning, solarium, bibliotek, café, 
två bassänger, en 25-meters bassäng och en varmare undervis-
ningsbassäng. Upplevelsedelen innehåller två rutschkanor - den 
ena den fartfyllda spaceboulen. Där finns även en barnlagun för 
de minsta barnen. Andra aktiviteter som också erbjuds är vat-
tengymnastik, simskolor, babysim och motionssim. 

Föreståndare Mara Palm: 08-581 690 99, 
e-post: maria.palm@upplands-bro.se.

Idrottsplatser
Kungsängens IP
En ny och modern anläggning i Gröna Dalen söder om E-18, för 
fotboll, friidrott och issport.

Bro IP
Fotbollsarena med gräs- och konstgräsplaner och en nästan ny 
fotbollshall.

Klockardalens IP (Håbo-Tibble kyrkby)
Fotbollsplaner, beachvolleyplan, isbana och tennisplan asfalt.

För information om dessa anläggningar: 
08-581 690 87 eller 073-961 65 96.

Utöver nämnda idrottsplatser finns bollplaner vid varje skola. 
Mindre bollplaner m.m. i bostadsområdena som bostadsrättsför-
ening eller hyresvärd ansvarar för. 

Sporthallar
Kungsängens sporthall, Bro sporthall, 
Ekhammarskolans sporthall och Hagnäshallen
För information och bokning av sporthallar: Lokalbokningen 
08-581 691 03

Fritidsanläggningar 
Basebollplan, beachvolleyplaner, bågskyttebana, båthamnar, 
elljusspår, frisbeegolfbana, golfbanor, luftgevärshall, ridanlägg-
ningar, tennisanläggning utomhus, tennishall, boxningslokal och 
skateramper. 

Fotograf: Tom Österlund



18

upplandsbro.kommunguide.se

För information om nämnda anläggningar, 
se Föreningsregistret eller kontakta Kultur och fritid 
via kundcenter  .....................................................08-581 690 00

Motionsspår
Elljus 
Tibblehöjden: 1,9 km.

Bro centrum: 2,0 km. Omklädningsrum och dusch i Bro sporthall 
(08-581 690 99). 

Aske: 2,0 km.  

Hällkana: 2,9 km. Servicebyggnad med dusch, bastu och serve-
ring. Öppet på helgerna (september-april) 11.00 -15.00.

Livgardet, Brunna: 1,5 - 3,2 km. Servering, dusch och bastu vid 
Soldathemmet. www.soldathemmet-livgardet.se

Se även under Badplatser och friluftsanläggningar.

Ej elljus
Lillsjön/Örnässjön: 1,3 och 6 km. Servicebyggnad med dusch 
och bastu som är öppen dagligen under sommaren.

Gröna Dalen Brunna: Motionsslinga, 4,1 km.

Livgardet, Brunna: 1,5 - 10 km på övningsfältet. 
Servering, dusch och bastu vid Soldathemmet. 
www.soldathemmet-livgardet.se

Fiske
Mälaren
I Mälaren har alla rätt att fiska med handredskap, även på enskilt 
vatten. Handredskap är metspö, kastspö, pilk, pimpel och lik-
nande redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar. 
Man får fiska från land och med båt men fiskemetoden som sådan 
får inte kräva användning av båt.

Örnässjön, Lillsjön och Lejondalssjön
Mete, d.v.s. fiske med mask, flöte och toppknuten lina är till-
låtet i dessa sjöar från kommunens stränder. I övrigt gäller inte 
fritt handredskapsfiske i dessa sjöar. Även här finns möjlighet 
till fiske med andra redskap på arrenderat vatten. För detta krävs 
medlemskap i Bro respektive Kungsängens Sportfiskeklubb eller 
innehav av fiskekort. 

För information kontakta: 
Bro Sportfiskeklubb, www.brofiske.net
Kungsängens Sportfiskeklubb, www.ksfk.nu
Fiskekort finns att köpa vid: Statoil i Bro, 
OK/Q8 i Kungsängen och serveringen vid Lillsjöbadet.

Leder
Upplands-Broleden 
är en 29 km lång vandringsled som sträcker sig från Stäket via 
Lennartsnäshalvön till Bro. 

Fotograf: Pia K Töre Wallin
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Skridskoleden Vikingaslingan 
mellan Uppsala och Stockholm är landets längsta plogade iss-
linga. Slingan passerar kommunen med landpassage vid Ryss-
graven. För mer information hänvisas till www.vikingarannet.
com eller 08-581 690 87. Broschyrer finns i Brohusets reception 
eller kommunens kundcenter på Furuhällsplan 1.

Isslingor
Plogade isslingor finns även på Lejondalssjön (Hällkana) 3 km 
och Lillsjön 2,5 km.

Mälardalsleden 
är en cykelturistled som går genom vår kommun. Leden som 
går runt Mälaren är totalt 72 mil lång och uppdelad på 45 olika 
avsnitt. För mer information och kartor hänvisas till www.svens-
ka-cykelsallskapet.se eller 08-751 62 04.

Kartor
Ett urval av orienteringskartor som detaljerat redovisar naturens 
formationer, väg- och stignätet m.m. finns att köpa i Brohusets 
reception eller biblioteket i Kungsängen.

För ytterligare information kontakta Järfälla Orienteringsklubbs 
kansli: 08-583 516 28 eller www.jarfallaok.se.  

En ny turist- och fritidskarta togs fram 2012 och finns att hämta i 
kommunhuset och på biblioteken. Det finns en separat informa-
tionsbroschyr över Upplands-Broleden med karta.

Kolonilotter 
Kolonilottsområden administreras av olika föreningar (se För-
eningsregistret).

Båtplats
Den som är intresserad av båtplats kan vända sig till någon av 
de båtklubbar som finns i kommunen. Se vidare under Fören-
ingsregistret.

Föreningar
Kommunen ger ekonomiskt stöd till ideella föreningar för barn- 
och ungdomsverksamhet, kulturprojekt m.m. och till studieför-
bund. För information ring Kultur och fritid: kundcenter 08-581 
690 00. 

Vill du komma i kontakt med någon av de föreningar som finns 
i kommunen, sök på kommunens webbplats www.upplands-bro.
se eller se rubrik Föreningsregister på sid 33.

Bord och stolar
Föreningar och privatpersoner kan hyra bord och stolar hos Kul-
tur och fritid. 

För ytterligare information samt hyrpriser: kundcenter 08-581 
690 00.

Övriga lokaler (ej kommunala)
Kungsängen
Hembygdsgården i Kungsängen, 
Stockholms Näs Hembygdsförening ................... 08-581 721 17
www.hembygd.se

Brunnagårdens församlingshem .......................... 08-581 614 60 

Klockargårdens församlingshem ........................ 08-581 614 60 
www.svenskakyrkankungsangen.se

Skogakyrkans samlingssal 
Kungsängens Baptistförsamling ......................... 08-581 745 02
www.skogakyrkan.se

Soldathemmet vid Livgardesförbanden, 
Livgardet ............................................................. 08-581 711 40
www.soldathemmet-livgardet.se

Bro
Hembygdsgården Klint, 
Bro-Låssa Hembygdsförening ........................... 08-582 406 13, 
www.hembygd.se

Håtunagården, Håtuna Håbo-Tibble socknars 
Hembygdsförening .............................................. 08-584 808 80
www.svenskakyrkan.se/broforsamling
www.hembygd.se

Lövsta gård, Håbo-Tibble, 
Lena Ringström ........................  08-582 447 04, 070-768 18 20, 
info@lovstagard.se     
www.lovstagard.se

Björknäs Camping & Stugby, Ådö, Bro, 
Tfn .............................................. 08-582 420 56, 070-557 88 70 
www.bjorknas-camping.se

Drakudden (ägare Filadelfiaförsamlingen Stockholm). 
Bokning ................................................................. 08-457 09 00
www.drakudden.se

Ekbacken (ägare Stockholms stad), 
Tfn ......................................  08-508 252 65, fax 08-508 251 80,
bengt.lundgren@stockholm.se

I kommunen finns 6 
konferensanläggningar

Almare Stäket Konferens
Tfn ....................................................................... 08-583 530 55 
www.almare.se

Villa Aske
Tfn ....................................................................... 08-584 222 00 
www.aske.se

Gällöfsta Utbildning & Konferens
Tfn ....................................................................... 08-581 795 00 
www.gallofsta.se

Lejondals Slott
Tfn ....................................................................... 08-584 808 00 
www.lejondals-slott.se

Tammsvik Konferens & Herrgård
Tfn ....................................................................... 08-584 718 00 
www.tammsvik.se

Thoresta Herrgård
Tfn ....................................................................... 08-582 426 00 
www.thoresta.se
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Lillsjöns friluftsområde
Kungsängens lättillgängliga och välordnade badstrand är en 
naturlig träffpunkt för många. Här finns servicebyggnad med ser-
vering, grillplatser, en nyanlagd strandpromenad, ett flertal stigar 
och spår, frisbeegolfbana, bangolf, beachvolleyplan, boulebana 
och dansbana. Om vädret tillåter plogad skridskobana 2,5 km 
samt skidspår på isen. Friluftsgården, med dusch och bastu, kan 
hyras av skolor och föreningar via Kultur- och fritid, kundcenter 
08-581 690 00. Serveringens öppettider: se kommunens hemsida 
www.upplands-bro.se

Lillsjötoppen
Den f.d. Lillsjötippen för överskottsmassor har byggts om till 
Lillsjötoppen med en magnifik utsikt över landskapet. Toppen är 
ca 40 m över nivån på Lillsjöns vattenyta. Här uppifrån ser man 
bl.a. Mälaren, Bro och Stäket. Avsikten med ombyggnaden var 
att skapa ett populärt utflyktsmål för rekreation och upplevelser 
av olika slag. Utmed vägen upp mot toppen rinner en liten bäck 
med vatten som pumpats upp till toppens damm. Intill dammen 
finns en grillplats. 

Hällkana friluftsområde 
Vid Lejondalssjön i Lejondals naturreservat, ca 5 km från Bro 
centrum ligger Hällkana friluftsområde. Här finns badplats med 
bryggor, grillplatser, motionsspår, stigar, beachvolleyplan och, 
om vädret tillåter, skidspår och plogad skridskobana på 3 km. På 
området finns en friluftsgård som kan hyras av skolor och fören-
ingar. I huset finns duschar och bastu, möteslokal och stort all-
rumskök. Bokning sker via kultur- och fritid, kundcenter 08-581 
690 00. Serveringen hålls öppen (september-april) av Frilufts-
främjandet på lördagar och söndagar 11.00 - 15.00.

Frölunda friluftsområde och 
naturreservat
Vid Mälarens strand på Lennartsnäshalvön, ca 5 km från Kungs-
ängens centrum, finns ett stort område som iordningställts med 
nya eldstäder och grillhus. Både grillhus och en toalett (som-
martid) är anpassade för funktionsnedsatta. Parkeringsplats för 
rörelsehindrade finns. Områdets karaktär är typisk Mälarnatur 
med lummiga skogar och strandklippor med små vikar. Området 
är ett utmärkt utflyktsmål för en cykeltur. 

Både Hällkana och Frölunda friluftsområden kan nås via Upp-
lands-Broleden.

Gröna Udden
Strandvägen i Kungsängen, badplats med beachvolleyplan, ute-
gym, och grillplats.

Björknäs Camping & Stugby 
Ute på Ådö, vid Mälaren, ca 6 km från Bro centrum ligger 
Björknäs Camping & Stugby. Här finns sommarbutik, stugor för 
uthyrning, husvagnsuppställning, badplats med bryggor, lek- och 
sportytor, försäljning av fiskeredskap och båtuthyrning. 

För mer information: 08-582 420 56, 070-557 88 70, www.bjork-
nas-camping.se eller www.bjorknas-stugby.se

Övriga badplatser
Mindre badplatser finns vid Stigtorp 1 km öster om Brunna, Vall-
byvik vid Sigtunasundet samt Vållsvik på Låsshalvön.

Säbyholms friluftsområde
På Låssalandet vid Mälaren, ca 6 km sydväst om Bro centrum, 
ligger landstingets friluftsområde. Där inte bara hänförande 
utsikt erbjuds utan även unika kulturhistoriska sevärdheter.

Tillväxtkontoret svarar för skötsel av bad och friluftsanlägg-
ningar utom Säbyholms friluftsområde och Vållsvik. För mer 
information kontakta kundservice 08-581 690 00

Upplands-Broleden
En vandringsled på totalt 29 km. Leden passerar genom olika 
typer av skog bl.a. bokskog, urskog och hällmarkstallskog. 
Landskapet hålls öppet genom att det bedrivs ett aktivt jordbruk. 
Välbetade ängar finns vid Öråker, Aspvik och Broängarna. Upp-
lands-Broleden bjuder på natur- och kulturupplevelser året om. 

Broschyr finns i kommunhuset och biblioteken, Gröna udden, 
Frölunda, Hällkana, Broängarna, Bro IP och Bro centrum. 

Läs mer om Upplands-Broleden på www.upplands-bro.se

Natur och kultur
I Upplands-Bro finns goda förutsättningar att uppleva natur och 
kultur. Ett antal skyddade naturområden och ett stort antal kultur-
minnen utgör spännande och intressanta utflyktsmål.

Historiska sevärdheter
Kultplatsen vid Rösaring anlades för mer än 2000 år sedan. Ett 
stort antal gravhögar, fornborgar och runstenar vittnar om att 
människor levt här under lång tid. Den välkända Håtunaleken 
utspelades här. Det finns flera medeltida kyrkor inom kommunen.

Hembygdsföreningarna Stockholms-Näs, Håtuna Håbo-Tibble, 
Bro-Lossa bedriver verksamhet i respektive hembygdsgård i 
Kungsängen, Håtuna och Bro. Föreningen Upplands-Bro kul-
turhistoriska forskningsinstitut ger ut skrifter, arrangerar föreläs-
ningar och rundturer. För mer information se Föreningsregistret 
längst bak i kommunguiden.

Badplatser och friluftsanläggningar

Fotograf: Caroline Falkengren
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Den för Sverige unika allemansrätten ger oss fantastiska möjlig-
heter att ströva fritt i naturen. Förutsättningen för allemansrät-
ten är allemansskyldigheten - att vi visar hänsyn till växtlighet, 
djurliv och människor. Det finns också fridlysta djur och växter. 
Vilka dessa är finner du på följande webbplatser: www.natur-
vardsverket.se och för Stockholmsområdet: www.lansstyrelsen.
se/stockholm

Vi får
•  promenera och åka skidor över annans mark utanför tomt 
• färdas fritt över annans vatten
• plocka vildväxande blommor, bär och svamp utanför tomt 
• slå läger ett dygn, men inte för nära tomt 
• elda utanför tomt om det kan ske utan brandfara och 
 med bränsle som det är tillåtet att använda 
• gå och cykla på enskild väg

Vi får inte
• skada mark, träd, buskar eller gröda 
• utan lov färdas över tomt eller plantering eller annan äga
 som därigenom kan skadas 
• använda brygga, boj, brunn eller annan anläggning som
 tillhör annan person
• skräpa ned 
• föra oljud genom högljudd transistormusik, etc
• ta fåglars bon eller ägg 
• fiska eller jaga utan tillstånd 
• göra upp eld då det finns risk för brand

För skyddad natur finns särskilda föreskrifter. Dessa kan begränsa 
allemansrätten. Därför är det viktigt att läsa reservatsskyltarna noga. 

Mera om allemansrätten finns att läsa på 
www.naturvardsverket.se/allemansratten/

I kommunen finns åtta naturreservat och två landskapsskydds-
områden. Flera av områdena har också ett Natura 2000-skydd 
genom EU. Dessa vackra skyddsvärda och säregna naturmiljöer 
har valts ut med syfte att bevara biologisk mångfald.

Broknapparnas naturreservat/
Natura 2000
Reservatet består av fyra öar i Näsfjärden och Brofjärden i Mäla-
ren. Ökedjan har fina lundmiljöer med vacker flora och ett rikt 
fågelliv.

Lejondals naturreservat
Kommunens friluftsreservat ligger vackert med hagmarker mot 
Lejondalssjön. I området finns också svamprika skogar och vack-
ra hällmarker. Här finns Hällkana friluftsgård med badplats och 
motionsspår. Området håller på att rustas upp. Det går numera 

utmärkt att gå eller cykla från Kungsängens golfklubb via en ny 
grusad gångväg.

Norra Björkfjärdens 
naturreservat/Natura 2000
Reservatet består av öar och vatten och på flera öar finns sand-
stränder. Västra Högholmens långa sandstrand är ett populärt 
utflyktsmål på sommaren. På öarna finns ädellövskogar med en 
fin lundflora. Många sydliga levande insekter har sin nordgräns 
här eftersom klimatet är gynnsamt med närheten till vattnet. Det 
rika insektslivet medför också ett rikt fågelliv. 

Stäketskogens naturreservat
Området bevaras för sin urskogsliknande miljö med upp till 
500-åriga tallar. Området är unikt med sin gamla skog och sitt 
läge endast 15 min promenad från Kungsängens centrum. Sko-

Allemansrätt - skyldighet

Skyddade naturområden

Fotograf: Caroline Falkengren
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gen utvecklas fritt, vilket ger möjlighet för många hotade arter att 
bevaras, speciellt vedsvampar och insekter. 

Ådö-Lagnö naturreservat
Här finns ett riksintressant ädellövskogsområde som är speciellt 
känt för sina mistlar. Miljön borgar för sällsynt insektsliv och 
fågelfauna. Strandängar mot Mälaren betas.

Lilla Ullfjärdens 
landskapsskyddsområde
Lilla Ullfjärden är en unik Mälarvik med sällsynta arter från isti-
den. Runt om viken finns ett mycket vackert landskap.

Broängarnas naturreservat/
Natura 2000
Ett av Stockholms läns fågelrikare områden med ca 225 arter 
observerade. Förutom fågellivet är floran i hagmarkerna skydds-
värd. Brovikarnas mjukbottenområden är viktiga yngelkammare 
för fisk och sällsynta vattenväxter. Fågeltorn finns och en natur- 
och kulturstig på 3 km är anlagd. Broschyr finns vid fågeltornet 
och parkeringen samt Bro IP. Bro Hof Slott AB förvaltar och 
sköter reservatet.

Svalgarns naturreservat/Natura 2000
På Svalgarn finns en gammal naturskog som mestadels är barr-

skog. Här finns gott om liggande stammar övervuxna med mossa. 
Svalgarn är framförallt känt för sina sällsynta vedsvampar. Här 
finns också ett rikt insektsliv.

Naturreservatet Frölunda
Naturreservatet Frölunda bildades 2010 för att bevara ett vär-
defullt friluftsområde med karaktäristisk strandnära Mälarnatur. 
Inom naturreservatet finns olika naturtyper såsom skogsbeklädda 
bergssluttningar, klippstränder och äldre barrskog med inslag av 
gamla tallar. Genom området går Upplands-Broleden, ridstigar 
och en strövstig på 2,5 km. I skogen finns gott om bär och svamp.

Rösaring/Natura 2000
Området utgörs av grusås med tallskog. Det är samtidigt ett forn-
minnesområde av högsta klass. Gå längs med processionsvägen 
ut till ”ringen” till en mycket vacker utsikt över Björkfjärden 
och öarna i Norra Björkfjärdens naturreservat. Har du tur kan 
du också få se en flygande trumgräshoppa, en orange färgklick 
i naturen.

Upplands-Broleden
Leden som är 29 km lång passerar genom fyra naturreservat och 
många olika naturtyper. Du går genom hagmarker och barr- och 
lövskogar. Det finns även en bokskog längs leden. Landskapet 
hålls öppet genom ett aktivt jordbruk och genom bete vid Öråker, 
Aspvik och Broängarna. Informationstavlor längs leden berättar 
om sevärd natur och kultur.

Geografiskt sträcker sig kommunens ansvar till det definierade 
verksamhetsområdet. Verksamhetsområdet består i princip av 
tätorterna Kungsängen, Brunna och Bro samt Almare-Stäket, 
Rättarboda och Smidö. Inom området finns ca 3 000 abonnenter. 
Tekniska avdelningen ansvarar för den allmänna VA-anlägg-
ningen fram till fastighetsägarens förbindelsepunkt. 

Tekniska avdelningens ansvar omfattar utförande, skötsel, 
underhåll, ändring och borttagande av anordningar som hör till 
den allmänna anläggningen. Sådana anordningar är t.ex. kom-
munens pumpstationer (17 st.) och ledningsnätet (ca 230 km).

Vatten
Upplands-Bro har inte något eget vattenverk. Kommunalförbun-
det Norrvatten producerar kommunens dricksvatten. Vattenver-
ket heter Görvälnverket och ligger i Järfälla kommun. Verket tar 
råvatten från Mälaren. Norrvatten äger kommunens vattentorn. 
Tornet som ligger i Tibble rymmer 7 000 m3. 

Vattnet har en hårdhet på 6 tyska hårdhetsgrader, vilket beteck-
nas som medelhårt på gränsen till mjukt. Tvättmedelsdoseringen 
skall därför anpassas efter mjukt vatten.

Spillvatten
Kommunen har inte något eget reningsverk för spillvatten. Käp-
palaförbundet sköter reningen av spillvattnet i Käppalaverket 
som ligger på Lidingö. Det renade spillvattnet leds slutligen ut 
i saltsjön. 

Dagvatten
Kommunens dagvatten leds i ledningar och diken till dagvatten-
dammar, som har till uppgift att sedimentera bl.a. tungmetaller. 
När dagvattnet passerat dammen leds det ut i recipienten.

Vattenräkningen och andra frågor
Har du frågor om VA, till exempel felanmälan, frågor kring din 
räkning, vill göra flyttanmälan eller frågor som berör vattenför-
brukningen skall du vända dig till kundtjänst för VA och avfall, 
020-300 115. 

E-post: va.avfall@upplands-bro.se

Vid akuta situationer som vattenläcka eller stopp i kommunens 
avloppsledningar ska du ringa kundtjänst för VA och avfall: 020-
300 115, utanför ordinarie arbetstid kan du nå jourhavande för 
VA: 070-235 21 06.

Enskilda avloppsanläggningar
Avgränsning: Tekniska avdelningen ansvarar inte för vatten- 
eller avloppsrening och inte heller för VA utanför verksam-
hetsområdet. För enskilda anläggningar utanför tätorterna är det 
Bygg- och miljöavdelningen som svarar på dina frågor. Du som 
anlägger en ny, eller bygger om en gammal avloppsanläggning 
måste först ansöka och få tillstånd från Bygg- och miljönämnden. 

Blanketter finns på kommunens webbplats 
www.upplands-bro.se

Vatten- och avloppsverksamheten
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Gator, parker och trafik
Det är Tekniska avdelningen som planerar och underhåller kom-
munens vägar, parker, grönområden samt ansvarar för belysning-
en på våra gator och gång- och cykelvägar. Avdelningen har även 
hand om bullerärenden, bostadsanpassning, trafikärenden som 
t.ex. gatunamnsmärkning, trafiksäkerhet, parkeringsövervakning 
och skrotbilshantering.

Detsamma gäller ansvaret för Lokala Trafikföreskrifter (LTF), 
den s.k. trafikliggaren som innehåller alla gällande trafikföre-
skrifter i kommunen. 

Vinterväghållning
Tänk på att felparkerade bilar kan försvåra och omöjliggöra vin-
terväghållning.

Fastighetsägarens skyldigheter
Det åligger fastighetsägaren inom detaljplanelagt område, att 
avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafikanter inom 
fastigheten. Snö från tomtmark får ej forslas ut på gatumark. Väg 
till sopbehållare ska snöröjas och sandas av fastighetsägaren. 

Träd måste ha en fri höjd av minst 2,5 meter. Buskar får inte ha 
grenverk som hänger över gatumark. Häckar skall vara klippta vid 
tomtgräns. Vid vägkorsningar får de ej vara högre än 0,8 meter.

Bil och husvagnsägare
Underlätta snöplogningen genom att undvika parkering på gator 
och vägar där snöröjning pågår. För att framkomligheten skall 
vara så bra som möjligt på gator och parkeringsplatser är det 

viktigt att den allmänna tidsbegränsningen för parkering av for-
don respekteras.

Parkeringsregler
Datumparkering gäller i Kungsängen
Fordon får inte parkeras på gator och vägar om inte annat före-
skrivs för viss plats eller sträcka. Följande gäller:

•  på dagar med udda datum på den sida av gatan som har, eller 
med hänsyn till numrering på motsatt sida får anses ha, udda 
adressnummer,

•  på dagar med jämnt datum på den sida av gatan som har, eller 
med hänsyn till numrering på motsatt sida får anses ha, jämna 
adressnummer. 

Förbudet gäller inte inom särskilt anordnad parkeringsplats eller 
för cykel i cykelställ. Förbudet gäller alla dagar mellan klockan 
02.00 och 16.00. Datumparkering tillämpas för att underlätta 
gatuunderhåll.

På parkeringsplatserna vid bl.a. Kungsängen och Bro centrum 
gäller P-skiva. Bilen får stå parkerad så länge som står angivet på 
parkeringsskylten. P-skivor kan hämtas i butiker/affärer, i kom-
munens reception och på polisstationen.

På kommunens allmänna parkeringsplatser får endast personbi-
lar parkeras.

Gatubelysning
Vid fel på kommunens gatubelysning kontakta kommunens 
entreprenör Svevia, via www.upplands-bro.se/gata-och-park/
felanmälan, kommunens kundcenter 08-581 690 00.

Våra gator och parker 

Fotograf: Curt Söderqvist
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Bygg- och miljöavdelningen svarar för kommunens tillsyn inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet. I arbetsuppgifterna ingår förut-
om myndighetsutövning även råd och information i frågor som 
rör dricksvatten, radon, enskilt vatten- och avlopp, eldning av 
trädgårdsavfall m.m. Bygg- och miljönämnden ansvarar för de 
politiska beslut som rör området. 

Informationsmaterial och blanketter finns att hämta hos Bygg- 
och miljöavdelningen och på kommunens webbplats www.
upplands-bro.se. Bygg- och miljöavdelningen nås via kundcenter 
08-581 690 00.

Badvatten
Varje badsäsong kontrolleras badvattenkvaliteten vid kommu-
nens offentliga badplatser; Lillsjön, Hällkana, Stigstorp, Frölun-

da friluftsområde och Björknäs Camping (Ådö), Gröna Udden 
och Vallbyvik. Analysresultaten finns tillgängliga på www.
badplatsen.se

Eldning
Vedeldning sker i många småhusområden. För att behålla en god 
grannsämja och för att spara miljön, ska du som eldar med ved 
i panna eller kamin se till så att förbränningen blir så effektiv 
som möjligt. Elda endast torr, finkluven ved och aldrig avfall. 
Braskaminen får endast användas för trivseleldning.

Djurhållning
Den 1 januari 2009 flyttades ansvaret för djurskyddstillsynen 
från kommunerna till länsstyrelserna. Om du misstänker att ett 

Miljö- och hälsoskydd

Fotograf: Caroline Falkengren
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djur blir misskött eller vanvårdat, kontakta Länsstyrelsen i Stock-
holm. Anmälan kan göras via telefon, brev, e-post eller fax och 
du kan vara anonym.

Inom tätbebyggt (detaljplanelagt) område behöver du ansöka om 
särskilt tillstånd hos kommunens Bygg- och miljönämnd för att 
hålla: 

• Nötkreatur, häst, får, get, svin
• Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
• Orm

Cisterner för brandfarliga vätskor
Observera att du som tidigare haft ett kontrollintervall på 12 år 
eller 6 år, beroende på korrosionsskyddet för din cistern, kan nu 
ha fått det halverat till 6 år eller 3 år om du bor inom Östra Mäla-
rens vattenskyddsområde som bildades 2008/2009.

För kontrollintervaller och mer information se kommunens hem-
sida www.upplands-bro.se

Dricksvatten
Dricksvattnet i det kommunala ledningsnätet provtas regelbun-
det. Klagomål på dricksvattenkvaliteten ska i första hand fram-
föras till Tekniska avdelningen i kommunen.

Du kan vända dig till Bygg- och miljöavdelningen för att få råd 
och anvisningar om provtagning av enskilda vattentäkter.

Enskilt avlopp
I Upplands-Bro finns ca 2500 enskilda avlopp utanför tätorterna. 
Med enskilda avlopp menas avloppsanläggningar som inte är 
anslutna till kommunal avloppsrening. 

För närvarande pågår en översiktlig inventering av enskilda 
avlopp i kommunen. Detta för att välja ut bebyggelseområden 
där tillsyn behöver genomföras. Målet för tillsynen är att för-
bättra reningen från enskilda avlopp. Syftet är att minska över-
gödningen, samtidigt som man minskar risken för spridning av 
smittämnen och andra föroreningar till dricksvatten.

Misstänker du att du har en dåligt fungerande avloppsanläggning 
tveka inte att kontakta bygg- och miljöavdelningen via kundcen-
ter 08-581 690 00 så hjälper vi till med information och åtgärder.

Du hittar också regler kring enskilda avlopp och information om 
hur du går tillväga när du behöver installera en ny eller reno-
vera en gammal avloppsanläggning på kommunens hemsida.  
http://www.upplands-bro.se/bo-och-bygga/vatten-och-avlopp.
html

Hälsoskydd
Bygg- och miljöavdelningen arbetar för att människor inte skall 
utsättas för skadliga föroreningar, bullernivåer, radonhalter eller 
andra hälsorisker.

Regelbunden tillsyn ska ske av hygienlokaler, skolor, förskolor, 
bad och samlingslokaler. Tillsynen omfattar också handläggning 
av klagomål på bl.a. inomhusmiljön och på buller. Vänd dig i 
första hand till fastighetsägaren och därefter till Bygg- och mil-
jöavdelningen.

Livsmedel
Bygg- och miljöavdelningens livsmedelskontroll kontrollerar de 
livsmedelsverksamheter som finns inom kommunen. 

Livsmedelskontrollen utför regelbundet revisioner och inspek-
tioner ute på verksamheterna för att kontrollera att de uppfyller 
kraven i livsmedelslagstiftningen.

All yrkesmässig hantering av livsmedel ska registreras hos Bygg- 
och miljönämnden. Om du vill starta en livsmedelsverksamhet, 
har frågor eller kanske klagomål inom livsmedelsområdet är du 
välkommen att kontakta Bygg- och miljöavdelningens livsmed-
elsinspektörer via kundcenter 08-581 690 00.

Miljöskydd
Bygg- och miljöavdelningen kontrollerar att otillåten påverkan 
från miljöfarlig verksamhet på omgivande miljö inte förekom-
mer.

Återkommande tillsyn görs hos bilvårdsanläggningar, avlopps-
anläggningar, golfbanor, lantbruk m.fl. miljöfarliga verksamhe-
ter. Tillsynen omfattar bl.a. inspektioner där hantering av kemi-
kalier och farligt avfall samt utsläpp till luft, mark och vatten 
kontrolleras.

Planer
Bygg- och miljöavdelningen arbetar förebyggande genom att 
bevaka miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunens fysiska 
planer, t.ex. översiktsplaner och detaljplaner.

Radon
Kundcenter förmedlar radonmätning i egnahem. Mätningen 
sker med s.k. spårfilmsdosor, som ska vara utplacerade i bosta-
den i minst 2 månader under perioden 1 okt - 30 april. Kontakt 
förmedlas även med laboratorier som utför analyser av radon i 
dricksvatten.

Värmepump
Planerar du att installera en berg-, sjö- eller jordvärmepump måste 
du först ansöka om och få tillstånd av Bygg- och miljönämnden. 
Blankett finns på kommunens hemsida www.upplands-bro.se

Tio tips för bättre miljö
•  Åk kollektivt eller samåk
•  Ta med egen väska/kasse när du går och handlar
•  Välj oblekta eller klorfria pappersprodukter
•  Välj fosfat-*) och klorfattiga disk- och tvättmedel
•  Köp miljömärkta produkter
•  Köp returförpackningar och undvik engångsartiklar
•  Panta returflaskor och aluminiumburkar
•  Lämna allt elavfall (med sladd eller batteri) på kretslopps- 
 centralerna
•  Lämna batterier, förpackningar och papper på återvinnings-

stationerna
•  Lämna oljerester, lösningsmedel, färger, lysrör, etc. på miljö-

stationerna 

*) Fosfortvättmedel är förbjudna (d.v.s. får inte säljas) sedan 1 
mars 2008.

Energispartips:
•  Släck lamporna i tomma rum
•  Använd inte standby-läge för apparater
•  Byt glödlampor till lågenergilampor. Lämna använda lampor 

på återvinningsstationen (även lågenergilampor innehåller 
små mängder kvicksilver).
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Hushållssopor, grovavfall, elavfall och latrin hämtas av kommu-
nens entreprenör Ragn-Sells AB som förnyade sin entreprenad 
från 15 oktober 2012. Abonnemang och beställningar handläggs 
av kundtjänst för VA & avfall, 020-300 115. Telefontid helgfri 
måndag-fredag kl. 9-15.

Slam från enskilda avlopp och fett från fettavskiljare hämtas av 
kommunens entreprenör som från 15 oktober 2012 är Relita AB, 
med kundtjänst för slam och fett, 08-558 061 60 och jourtelefon: 
0771-10 35 00.

Kompostering på den egna fastigheten ska anmälas till kom-
munens Bygg- och miljöavdelning, blankett för anmälan finns  
på kommunens hemsida www.upplands-bro.se.  Du som kompos-
terar kan få längre sophämtningsintervall och därmed lägre avgift. 

Förpackningar (papper, glas, metall, plast) och returpapper 
lämnas till ev. insamling i fastigheten där du bor eller till För-
packnings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstationer på 
följande platser:

Kungsängen/Brunna: 
Brunna kretsloppscentral, OKQ8 bensinstation, Konsum Tibble 
Torg, Kungsvägen (Upplands-Brohus), Artistvägen (Brunnasko-
lan), Hallonvägen (HSB), Rönnbärsvägen (HSB) och Coop Forum.

Bro: 
Skällsta kretsloppscentral, Finnstabergsvägen, Bro centrum, 
Begoniaslingan och Ridhuset Husbyvägen.

På kommunens kretsloppscentraler kan följande avfallsslag läm-
nas utan kostnad för hushållen: 

• Elavfall, exempelvis datorer, TV-apparater, telefoner, 
 brandvarnare, lysrör
• Trädgårdsavfall (max 1 kbm utan avgift därefter 240 kr/kbm)
• Byggavfall (max 1 kbm utan avgift därefter 240 kr/kbm)
• Gips
• Däck utan fälg (avgift med fälg)
• Förpackningar (metall, plast, kartong och glas)
• Returpapper (wellpapp, stora kartonger, tidningar mm)
• Metallskrot (detaljer av plast och trä bör tas bort)
• Textil, kläder
• Trä, virke

• Övrigt grovavfall och icke brännbart avfall
• Farligt avfall (olja, lösningsmedel, batterier etc)

Likartat avfall från företag (ej farligt avfall) mottas på kretslopps-
centralerna mot avgift. 

Kretsloppscentralerna är öppna 
följande tider 
Vid storhelger kan andra tider förekomma, se kommunens miljö-
almanacka eller webbplats. 

Brunna: 
Måndag och Onsdag  stängt, 
Tisdag och Torsdag  13-20,
Fredag  12-16
Lördag  10-14
Söndag  10-14  
Adress: Energivägen 10, Kungsängen, 08-581 706 34.

Skällsta: 
Måndag och Onsdag  13-20
Tisdag och Torsdag  stängt 
Fredag  12-16
Lördag  10-14
Söndag  stängt
Adress: Ullevivägen 6, Bro, 08-582 412 35. 

Större mängder trädgårdsavfall mottas mot avgift eller kan läm-
nas avgiftsfritt på Ragn-Sells avfallsanläggning Högbytorp kl 
9-15 följande lördagar:

Vår: 13 april, 27 april, 4 maj, 18 maj
Höst: 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober

Farligt avfall kan även lämnas av privatpersoner till kommunens 
mobila insamling av farligt avfall och småelektronik (max 25 
liter). Insamling sker lördagarna 9 mars, 25 maj, 17 augusti och 
9 november enligt följande tidtabell:

Klockan Plats
09:00-11.30 Bro Centrum
12:00-14:00 Kungsängen centrum
14:15-16:15 Tibble Torg

Avfallshantering

Bygga och bo
Bygglov
Du som tänker uppföra en ny byggnad, bygga till eller ändra en 
byggnads användning är välkommen till kommunens Bygg- och 
miljöavdelning. Kontakta oss i god tid. Normalt är handlägg-
ningstiden längre från mars till juni eftersom många vänder sig 
till oss då. 

Kontakta oss för rådgivning och information kring bygglov, 
marklov, rivningslov och anmälan, m.m. Beslut om detta fattas 
av Bygg- och miljönämnden eller behörig tjänsteman. Ansök-
ningsblanketter kan hämtas på kommunen, från hemsidan eller 
beställas per telefon. Det går också bra att ansöka via kommu-
nens e-tjänst.

Planer
Plan och exploateringsavdelningen svarar för kommunens fysis-
ka planering.

Översiktsplanen 
Anger i stora drag kommunens framtida mark- och vattenan-
vändning. Översiktsplanen är vägledande för hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras.

Detaljplanen 
Anger markanvändningen närmare: vilken typ av hus man får 
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bygga, användningssätt, storlek, placering, utformning m.m., 
eller om man överhuvudtaget får bygga. Detaljplanen är juridiskt 
bindande. Kommunen beslutar om när en detaljplan ska upprät-
tas, på initiativ från exempelvis fastighetsägare, exploatörer eller 
kommunen själv.

Kartor
Bygg- och miljöavdelningen svarar för framställning och 
ajourhållning av kartor inom kommunen. För den byggande är 
nybyggnadskartan den viktigaste. Den visar tomtplatsens möj-
ligheter att bebyggas. Vidare framställs kartunderlag för pro-
jektering, detaljplaner och övrig byggnation. Informations- och 
fritidskarta är populära produkter.

Husutstakningar, lägeskontroller
Vid byggnation ska en utstakning i plan och höjd genomföras. I 
bygglovsbeslutet informeras om när utstakning och/eller läges-
kontroll krävs. Utstakning/lägeskontroll ska utföras av mätnings-
kompetent person (sakkunnig). Den kan utföras av bygg- och 
miljöavdelningens mätningsverksamhet mot fastställd taxa, eller 
av byggherrens sakkunnige.

Fastighetsbildning
Vid bildande av fastigheter medverkar Bygg- och miljöavdel-
ningen med rådgivning. För hela kommunen utförs dessutom 
markering av tomtrör och framställning av digital förrättnings-
karta och teknisk beskrivning.

Bostadsanpassning
Hos Tekniska avdelningen kan du söka bidrag för handikappan-
passning av bostäder. 

Försäljning av småhustomter
Om du är intresserad av att köpa en småhustomt kan du vända dig 
till Plan och exploateringsavdelningen via kundcenter
Tfn ....................................................................... 08-581 690 00 
för att få upplysning om eventuella tomter till försäljning.

Tomträtter
Plan och exploateringsavdelningen ger information om tomträt-
ter, hur tomträttsavgälden beräknas och avgäldens storlek. Hit 
vänder du dig också för att upplysa kommunen om nya ägarför-
hållanden, då du har sålt eller förvärvat en tomträtt. 

Är du intresserad av att friköpa din tomträtt kontaktar du även då 
Plan och exploateringsavdelningen.

Bostadsbidrag
Bostadsbidrag ges både till barnfamiljer och hushåll utan barn. 
Storleken på bidraget beror på hushållens inkomst, antal barn 
och boendekostnad.
Försäkringskassan ................................................ 0771-524 524
upplyser dig om din möjlighet att få bostadsbidrag.

Bostadsförmedling
Är du bostadslös eller vill byta bostad, ring AB Upplands-Brohus 
(det kommunala bostadsföretaget) ...................... 08-5624 87 00 
eller Graflunds (f.d. Markarydsbostäder) ............ 08-522 966 00 
så får du veta vilka möjligheter som finns.

Tomter för företag
Om du är intresserad av företagstomt på kommunens mark vänd 
dig då till Plan och exploateringsavdelningen via kundcenter 
08-581 690 00.

Torghandelsplatser
I Upplands-Bro finns nio torgplatser i Kungsängens centrum, tre 
i Bro centrum och två vid Tibble torg. Platserna är 4x5 meter 
och för upplåtelsen debiteras en avgift enligt en av kommun-
styrelsen fastställd taxa. Platserna kan hyras enstaka dagar, 
veckovis, månadsvis eller sex månader åt gången. I de flesta fall 
krävs också tillstånd från polisen för nyttjande av offentlig plats. 
Information finns att hämta hos kundcenter 08-581 690 00 och 
på kommunens webbplats www.upplands-bro.se/gata-och-park/
torg-och-centrum.html. Där finns också blanketter att ladda ner.

Kolonilotter 
Kolonilottsområden administreras av olika föreningar (se Fören-
ingsregistret på sida 33).

Energi- och klimatrådgivning
Upplands-Bro kommun har i samarbete med andra kommuner 
i Stockholmsområdet kostnadsfri energi- och klimatrådgivning 
för invånare, företag och organisationer. Du kan få råd om hur 
du kan minska din energiförbrukning och klimat- och miljöpå-
verkan samt om olika tekniska lösningar. 

Du når energirådgivningen på telefon ....................  08–29 11 29 
och på webbplatsen www.energiradgivningen.se.

Fotograf: Caroline Falkengren
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Individ och familjeomsorgen ger råd och stöd till enskilda och 
familjer. Det kan gälla försörjningsstöd (socialbidrag), stöd till 
utsatta barn, ungdomar och familjer eller personer med miss-
bruksproblem. All personal som finns inom socialtjänsten har 
tystnadsplikt, sekretess.

Alla besök bokas vid tidsbeställning hos kundcenter 08-581 690 
00, adress Furuhällsplan 1, Kungsängens centrum. Vid första 
besöket inom socialtjänsten kommer man till vår mottagning.

På mottagningen lämnas information och rådgivning till alla som 
behöver det, och här beslutar man om man ska inleda utredning om 
insatser av olika slag. Genom Mottagningen får man sedan kontakt 
med den eller de handläggare som bäst kan vara till stöd och hjälp.

Försörjningsstöd
De som bor i kommunen och som behöver försörjningsstöd eller 
annat ekonomiskt bistånd kan söka det enligt Socialtjänstlagen 
och den av riksdagen fastställda riksnormen. Alla beslut som går 
den enskilde emot har man rätt att överklaga. Behöver man råd om 
skuldsaneringslagen kan man träffa Budget- och skuldrådgivare 
i Järfälla, som är ett samarbete med Upplands-Bro kommun. Du 
når budget- och skuldrådgivningen via kundcenter 08-581 690 00.

Arbetslösa
Personer som är arbetslösa och som behöver försörjningsstöd 
får kontakt med en socialsekreterare. Vid behov kan man också 
få hjälp med arbetsträning och arbetsprövning vid kommunens 
Arbetsmarknadsenhet. Alla arbetslösa ska även vara inskrivna på 
arbetsförmedlingen.

Barn och familjer
När familjer med barn behöver stöd och behandling utreds det 
av socialsekreterare som är inriktade på barn och unga. Behöver 
familjen stöd används i första hand kommunens egen öppenvård, 
Solängen, för råd, stöd, familjebehandling eller andra insatser. I 
vissa fall kan familjer behöva bistånd i form av kontaktpersoner, 
kontaktfamiljer, familjehem eller behandlingshem för kortare 
eller längre tid. Detta sker då efter utredning.

Till vår öppenvård Solängen kan man även vända sig för att få 
3-5 samtal utan utredning och beslut innan. Dessa samtal ska 
ge stöd och råd i föräldrarollen. De nås via kundcenter 08-581 
690 00. Solängen har sina lokaler på Kungsängens vårdcentral, 
Gamla Landsvägen 2.

Ungdomsmottagning
För ungdomar finns en ungdomsmottagning som drivs tillsam-
mans med landstinget. Hit kan man vända sig för råd och stöd 
kring olika problem, medicinska frågor eller preventivmedel. 
Personalen som jobbar här har tystnadsplikt och du får vara ano-
nym. Det kostar inget att gå hit. Mottagningen finns på över-
våningen på Kungsängens vårdcentral. Kurator nås på 08-581 
695 57 måndagar kl 9-10, och barnmorska nås på 08-581 695 54 
måndagar och torsdagar kl. 8-9, och tisdag och onsdag kl. 16-17.

Missbruk
För vuxna personer med missbruksproblem finns socialsekrete-
rare som utreder behov och ger stödinsatser. De nås via kund-
center 08-581 690 00. 

Det finns även en öppenvårdsmottagning som arbetar tillsam-
mans med landstinget. Mottagningen heter Härnevimottagning-
en och finns på Skolvägen 8 c i Bro. Härnevimottagningen nås 
via kundcenter 08-581 690 00. Här kan ungdomar och vuxna 
få rådgivning, behandling och medicinsk hjälp för missbruk av 
alkohol, narkotika och/eller tabletter.

Flyktingar
Flyktingar får stöd vid kommunens flyktingmottagning. Det kan 
gälla frågor om skola, samhällsinformation, svenska för invand-
rare (SFI), praktikplatser och annat. För de som är 20 – 64 år 
och har fått uppehållstillstånd hjälper Arbetsförmedlingen till 
med etableringsinsatser. I kommunen finns även ett boende för 
ensamkommande flyktingbarn, LANE. 

Dödsboanmälan
Om en person i kommunen avlidit och tillgångarna i dödsboet 
inte räcker till mer än begravning och andra utgifter i samband 
med dödsfallet kan man behöva göra en dödsboanmälan. Den 
ersätter bouppteckning och skickas in till Skatteverket. Döds-
boanmälan görs av en särskilt utsedd handläggare, som nås via 
kundcenter 08-581 690 00.

Familjerätt
Upplands-Bro och Järfälla har en gemensam familjerätt som 
ger rådgivning, stöd och utredning i familjerättsliga frågor, och 
fastställer faderskap för ogifta föräldrars barn. Familjerätten 
kan erbjuda samarbetssamtal i vårdnads- och umgängesfrågor, 
och kan hjälpa till med samarbetsavtal om vårdnad, boende och 
umgänge. De finns på Kvarnvingevägen 2, plan 7 i Järfälla. 
Kundtjänst 08-580 285 00.

Familjerådgivning
Familjerådgivningen erbjuder samtal för både enskilda och par, 
familjer och anhöriga. Här finns socionomer med kvalificerad 
vidareutbildning. Besöken kostar 125 kr i egenavgift. Mottag-
ningen finns på Tibble Torg 7 i Kungsängen, 08-500 044 68. 

Serveringstillstånd
Socialnämnden beslutar om tillstånd för alkoholservering till all-
mänheten och slutna sällskap. Försäljning av tobak och läkeme-
del anmäls till kommunen. Frågor besvaras av handläggare som 
nås via kundcenter 08-581 690 00.

Individ- och familjeomsorg
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Biståndshandläggare 
äldreomsorg
Biståndshandläggare bedömer behov av och beslutar om insatser 
till äldre och personer med funktionsnedsättning, t.ex. hemtjänst, 
särskilt boende. Du kan också ansöka om färdtjänst och riksfärd-
tjänst via kommunens kundcenter. Besök avtalas vid tidsbeställ-
ning. 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, kundcenter 08-581 690 00

Biståndshandläggare 
handikappomsorg
Biståndshandläggare inom handikappomsorgen bedömer behov 
och beslutar om insatser utifrån lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Insatsen kan vara t.ex. kontaktperson, 
korttidsvistelse, bostad med särskild service, daglig verksamhet. 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, kundcenter 08-581 690 00

Hemtjänst
Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna hemma på grund 
av ålder, sjukdom eller bestående funktionsnedsättning, kan du 
ansöka om hjälp av kommunens hemtjänst. Stöd och hjälp från 
hemtjänsten ska möjliggöra ett självständigt liv i det egna hem-
met.

Hjälpen kan exempelvis vara personlig omvårdnad, inköp, veck-
otvätt och normal städning. 

För att du inte ska möta alltför många ansikten i ditt hem är hem-
tjänstens ambition att hjälpen skall ges av personal du lärt känna 
och av så få personer som möjligt. Du kan också få hjälp och 
tillsyn kvällar och nätter. Du kan själv välja mellan kommunens 
egen hemtjänst eller bland de privata utförare som kommunen 
har avtal med.

Särskilda boendeformer för äldre
När du får svårt att klara dig i den egna bostaden finns lägenheter 
i servicehusen i Kungsängen och Bro med närhet till personal på 
dagtid, restaurang/matservice och samlingssal. En del av lägen-
heterna är handikappanpassade.

Alternativ till servicehusen när behoven av omvårdnad och ser-
vice är omfattande under hela dygnet, är den form av boende som 
finns vid Allégården, Kungsgården, Norrgården, och Hagtorp. I 
dessa boenden finns tillgång till personal dygnet runt.

Dagcentraler
Dagcentraler finns i servicehuset i Kungsängen och Bro. Där 
finns restaurang (gäller Kungsängen) hobbylokaler, studierum 
och samlingslokaler.

Bostadsanpassning och 
hjälpmedel
För att underlätta den dagliga livsföringen kan personer med 
funktionsnedsättning få hjälpmedel och anpassning av bostaden. 

Frågor om bostadsanpassning handläggs av kommunens teknis-
ka avdelning. Frågor om hjälpmedel för den som bor kvar i sin 
egen bostad handläggs av arbetsterapeuten inom primärvården.

Kommunal hälso- och sjukvård
Vid de särskilda boendena ansvarar kommunalt anställda sjuk-
sköterskor för hemsjukvården. Arbetsterapeut och sjukgymnast 
svarar för utprovning av hjälpmedel och funktionsuppehållande 
rehabilitering i kommunens särskilda boendeformer.

Landstinget ansvarar för funktionsåtervinnande rehabilitering 
efter olyckshändelser och olika sjukdomstillstånd.

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Om du på grund av funktionsnedsättning inte kan åka med bussar 
eller andra kollektiva färdmedel kan du ansöka om färdtjänst. 
Ansökan och utredningen görs av kundcenter och beslutas på 
landstingets färdtjänstavdelning. Om du på grund av funktions-
nedsättning får fördyrade kostnader i samband med ditt resande 
kan du ansöka om riksfärdtjänst. Ansökan görs via kundcenter. 

Trygghetslarm
Du kan beviljas trygghetstelefon med mobilt larm för att du 
snabbt skall få kontakt med personal om du av något skäl behö-
ver akut hjälp.

Dagverksamhet
I Bro finns dagverksamheten Solrosen. Dagverksamheten vänder 
sig till personer med demenssjukdom. Verksamheten erbjuder 
olika aktiviteter som naturligt ingår i den dagliga livsföringen. 
Dagverksamheten ska också ge stöd och avlösning för anhöriga.

Anhörigstöd
Anhöriga kan få avlösning i vården av närstående genom att till-
fälligt boende erbjuds den närstående. Avsikten är att ge anhörig 
möjlighet till vila och rekreation. I samarbete med Röda Korset 
finns anhöriggrupper för stöd, kunskapsutbyte och social sam-
varo.

Kontakten
Kontakten, Torget 6 i Kungsängen, är en öppen verksamhet rik-
tad till personer inom äldre- och handikappomsorg. Här kan du 
träffa och umgås med andra besökare.

Äldre- och handikappomsorg

Fotograf: Marco Gustafsson
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Volontärverksamhet
Kontakten är samlingsplats för den kommunala volontärverksam-
heten. Volontärer är personer som kan hjälpa dig med det som t.ex. 
ordinarie äldre- och handikappomsorgspersonal inte räcker till för. 

Har du frågor kan du kontakta volontärsamordnaren: kundcenter 
08-581 690 00 el. e-post david.ask@upplands-bro.se

Heminstruktör Syn- och hörsel
Förmedlar kontakter och informerar dig om den service som 
samhället erbjuder. Hjälper dig hantera olika typer av hjälpme-
del, som underlättar din vardag. 

Kontakta heminstruktören för besök alt. hembesök: kundcenter 
08-581 690 00 eller skicka e-post till anette.holm@upplands-bro.se

Anhörigkonsulent
Kommunens anhörigkonsulent kan svara på frågor och ge råd om 
allt som har med anhörigstöd att göra. Anhörigkonsulenten kan 
du träffa på Kontakten. 

Vill du ringa är numret kundcenter ..................... 08-581 690 00 
eller e-post mikael.nylander@upplands-bro.se

Gruppboende för personer med 
funktionsnedsättning
Personer med utvecklingsstörning, autism eller som i vuxen ålder 
har fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning, kan få en 
bostad med särskild service, s.k. gruppbostad. Där finns personal 
som tillgodoser de boendes stöd- och servicebehov alla tider på 
dygnet. De som bor i gruppbostad har egna rum eller lägenheter. 

Gruppbostäder i Upplands-Bro 
kommun:
Skyttens gruppbostad, Skyttens väg 87, Kungsängen, 
kundcenter  ...........................................................08-581 690 00

Lejondals gruppboende (Rosa Villan och Gula villan), 
Berberisvägen 26 A-D, Bro, kundcenter ............. 08-581 690 00

Östervägens gruppboende, Östervägen 23, Kungsängen, 
kundcenter ........................................................... 08-581 690 00

Furuhälls gruppbostad Kungsängen, Furuhällsvägen 6, 
kundcenter ........................................................... 08-581 690 00

Svartvikens gruppbostad, Svartviksbacken 12, 
kundcenter ........................................................... 08-581 690 00

Kamrervägens gruppbostad, Bro, kundcenter ..... 08-581 690 00

Daglig verksamhet
Personer i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning, autism 
eller som i vuxen ålder har fått en begåvningsmässig funktions-
nedsättning, har rätt till daglig verksamhet anpassad till perso-
nens förutsättningar. I den dagliga verksamheten ingår arbetsre-
laterad sysselsättning och social träning.

Daglig verksamhet i Upplands-Bro finns både i Kungsängen och 
i Bro, kundcenter ................................................. 08-581 690 00

Boendestöd
För personer med psykisk funktionsnedsättning finns boendestöd 
under dagtid. Stödet skall leda till att de enskilda personerna kan 

leva normalt och självständigt och att sjukhus- och institutions-
vård så långt det är möjligt kan undvikas. 

Adress: Fjärilstigen 4, Bro, kundcenter .............. 08-581 690 00
e-postadress: boendestod@upplands-bro.se

Träfflokal för personer med 
psykisk funktionsnedsättning
Träfflokalen erbjuds aktiviteter under dagtid för personer med 
psykisk funktionsnedsättning. 

Adress: Fjärilstigen 4, Bro, kundcenter .............. 08-581 690 00 
e-postadress: skutantrafflokal@upplands-bro.se 

Sysselsättning Arbetsfokus 
Arbetsfokus erbjuder arbetsrelaterad sysselsättning för personer 
med psykisk funktionsnedsättning. Adress: Fjärilsstigen 3 Bro, 
kundcenter 08-581 690 00. 
e-postadress: arbetsfokus@upplands-bro.se

Landstingets verksamhet för  
personer med funktionsnedsättning
Landstinget ansvarar för viss omsorgsverksamhet. Detta ansvar 
omfattar Råd och stöd i enlighet med Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), öppen psykiatrisk barn- och 
ungdomsvård (BUP) och kvarvarande vårdhem för utvecklings-
störda personer.

Råd och stöd i enlighet med LSS omfattar rådgivning och annat 
personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem 
och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funk-
tionsnedsättningar. 

Verksamheten är uppdelad i Habiliteringscentra, dels ett för barn 
och ungdom och som för Upplands-Bros del finns på Sturega-
tan 7, Sundbyberg, 08-445 14 70, dels ett habiliteringscenter 
för vuxna och som finns på Turebergsvägen 11 B i Sollentuna, 
08-625 27 50.

Patientnämnd
Om problem uppstår i kontakt med vården finns patientnämnd 
som en opartisk instans för patienter, anhöriga och personal att 
kostnadsfritt vända sig till, 08-690 67 00. 
Besöksadress: Hornsgatan 15, Stockholm (T-bana Slussen).

Fotograf: Caroline Falkengren
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Kundcenter
Telefon ...........................  08-581 690 00
Telefax ...........................  08-581 692 40
Postadress:  196 81 Kungsängen       
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 
Kungsängens centrum
E-post:  kommun@upplands-bro.se  

Öppettider: 
måndag-torsdag 07.30-17.00
fredag 07.30-15.00
Perioden 1 sep-30 april 
kvällsöppet torsdagar 17.00-19.00 

Webbplats:  www.upplands-bro.se

Adresser och 
telefonnummer
Administration 
Kommunstyrelse
Ordförande Irene Seth ..... 08-581 692 06
Förste vice ordförande
Yvonne Stein ................... 08-581 691 92
Andra vice ordförande
Camilla Janson ................ 08-581 692 05

Administrativ stab, Utvecklingsstab, 
Tillväxtkontor, Utbildningskontor 
och Socialkontor. 
Samtliga nås via kundcenter
.............................................. 581 690 00

Överförmyndare
Kundtjänst (Järfälla kn) ..  08-580 285 00

Brand- och räddningskår
Brandkåren Attunda 
Pommernv 1, Sollentuna . 08-594 696 00
Brandstation 
Kockbacka Bro ..............  08- 594 696 00
fax .................................  08- 582 484 35      
Brandriskprognos .............  08-721 23 26
Skorstensfejarmästaren ..  08-590 306 43
fax ..................................  08-590 776 64
www.vasbybrosotning.se

Energi- och klimatrådgivning
Kostnadsfri och opartisk 
rådgivning  .......................... 08-29 11 29
www.energiradgivningen.se

Friluftsanläggningar
Lillsjö friluftsområde . … 08-581 690 00
Lejondals friluftsområde
Hällkana .........................  08-582 474 88

Idrottsplatser sporthallar
Bro IP .............................. 08-582 468 13
Klockardalens IP ........ … 08-582 444 76
Kungsängens IP ......... … 08-581 690 00
Kungsängens sporthall … 08-581 693 08

Brohuset, reception .... … 08-581 690 99
(simhall, sporthall, styrketräning mm)

Förskolor
Bro och Håbo-Tibble
Blomman, Blomsterv 2A 08-581 690 53
Finnstaberg, Finnstabergsv 2
......................................... 08-581 690 47 
Norrgrinden, Norrgrindsv 4
......................................... 08-581 690 64
Norrängen, Norrgrindsv 4
......................................... 08-581 693 46 
Råby Fågelvägen 2 .........  08-581 690 66
Håbo-Tibble, Gråbov 8 ..  08-582 448 30
Rosenängen, Begoniaslingan 1
......................................... 08-581 690 55

Brunna
Artisten, Artistv 12 .......... 08-581 691 47
Brunna, Artistv 4 ............  08-581 690 49
Hagnäs, Hagnäsv 2 .........  08-581 690 43

Kungsängen
Bergshöjden, Bergv 14 ...  08-581 690 12
Blåsippan, Ringv 11 .......  08-581 694 13
Ekbacken, Högnäsv 1 .....  08-581 690 71
Klockarängen, Kyrkv 31 .  08-581 694 14
Lillsjön, Geologiv 2a .....  08-581 690 26
Rönnbäret, Rönnbärsv 2 ... 08-581 690 22
Vulkanen, Vulkanv 2 .....  08-581 690 25
Norrboda, Norrbodav 19 .. 08-581 690 83

Fristående förskolor/familjedaghem 
se sid 11

Öppna förskolor
Härnevi skolv 10, Bro ....  08-581 690 57
Bergv. 28, Kungsängen ..  08-581 690 18

Familjedaghem
Enhetschef Ing-Britt Andersson
........................................  08-581 692 01

Skolor
Bergaskolan
G:a Landsvägen 16, Kungsängen
Expedition ....................... 08-581 693 71
Rektor .............................. 08-581 693 67
Fritidshem
Bergkristallen .................. 08-581 696 82
Knallen  ........................... 08-581 696 85
Rubinen ........................... 08-581 696 86

Broskolan
Blomstervägen 4, Bro
Expedition ....................... 08-581 694 00
Rektor .............................. 08-581 694 03
Fritidsgård
Bro Centrum ...................  08-581 695 65

Brunnaskolan
Artistvägen 10, Kungsängen
Expedition ....................... 08-581 693 96
Rektor .............................. 08-581 693 95

Fritidshem
Förskoleklass A+B ..... … 08-581 690 50
Förskoleklass 1C+2C… 08- ..581 690 80
År 2A+2B........................ 08-581 690 35
År 1A+1B........................ 08-581 690 51
G-klaven år 3 ................... 08-581 690 78

Ekhammarskolan
Skolvägen 20, Kungsängen
Expedition ....................... 08-581 693 10
Rektor .............................. 08-581 693 15
Fritidshem
Arb.lag särskolan… ........ 08-581 693 38
Studiegården ................... 08-581 693 26
Fritidsgård
Trapphuset, Skolv 20 .....  08-581 693 33

Finnstaskolan
Blomstervägen 2, Bro
Expedition ......................  08-581 694 68
Rektor  ............................. 08-581 694 66
Fritidshem
Blåsippan ......................... 08-581 694 72
Vitsippan ........................  08-581 690 56
Gulsippan ........................ 08-581 694 76

Hagnässkolan
Hagnäsvägen 1, Kungsängen
Expedition ....................... 08-581 693 74
Rektor .............................. 08-581 693 75
Fritidsgård
Hagan .............................. 08-581 690 81

Härneviskolan
Härnevi skolväg 10, Bro
Rektor .............................. 08-581 694 47
Personalrum .................... 08-581 694 40
Särskolegrupp ................. 08-581 690 65
Fritidshem
Solen ............................... 08-581 690 61
Öppen verksamhet ...... ... 08-581 694 50

Lillsjöskolan
Geologivägen 3-5, Kungsängen
Expedition ....................... 08-581 693 58
Rektor .............................. 08-581 693 59
Fritidshem
Briljanten ......................... 08-581 696 91
Diamanten ....................... 08-581 690 30
Gnejsaren ........................ 08-581 696 92
Grindslanten .................... 08-581 690 29
Kristallen ......................... 08-581 696 93
Safiren    .......................... 08-581 693 63
Opalen ............................  08-581 690 92

Råbyskolan
Fågelvägen 5, Bro
Expedition ....................... 08-581 694 42
Rektor .............................. 08-581 694 52
Fritidshem
Lärkan ............................. 08-581 690 62

Tjustaskolan
Expedition ....................... 08-582 510 10
Storfritids ........................ 08-582 510 23
Lillfritids ......................... 08-582 510 22

Upplands-Bro Kommun
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Fristående grundskolor  
se sid 12-13

Upplands-Brogymnasiet
Skolvägen 24, Kungsängen
Expedition ....................... 08-581 692 87
Rektor .............................. 08-581 692 89 

Vuxenutbildning
Kyrkvägen 6, Kungsängen
Expedition ....................... 08-581 693 00
Rektor .............................. 08-581 692 97 

Kulturskolan
Skolvägen 22, Kungsängen
Expedition ....................... 08-581 692 82
Kulturskolechef ..............  08-581 692 81

Upplands-Bro bibliotek
Kungsängen 
Tibble torg 3, 196 21 Kungsängen
Lånedisken ...................... 08-581 696 00
Fax: .......................................581 695 99
Bro, Bro centrum, 197 22 Bro
Lånedisken ...................... 08-581 695 90
Fax: .......................................581 695 92
E-post: biblioteket@upplands-bro.se

Ungdomens hus
Verksamhetsansvar
Bo Larsson .....................  08-581 696 10
Verksamhetsledning
Sara Delpasand
...............  08-581 696 13, 073-961 53 07
Brohusets reception ........  08-581 690 99

Individ- och familjeomsorg
Furuhällsplan 1, Kungsängen    
Samtliga enheter nås via 
Kundcenter .....................  08-581 690 00

Verksamhet för arbetsprövning, OSA 
och lönebidragsanställning  
Härnevi skolväg 8, Bro
Hantverkshuset ...............  08-581 695 50

Skällstagaraget, drift- och 
servicegruppen
Skällstavägen 8, Bro
Kundcenter ...................... 08-581 690 00

Ungdomsmottagning
Kungsängens vårdcentral, 
Gamla Landsvägen 2
Barnmorska ..................... 08-581 695 54
Kurator ............................ 08-581 695 57

Härnevimottagningen
Härnevi skolväg 8A, Bro 
Kundcenter ............................581 690 00

Familjerätten (i samarb med Järfälla)
Kvarnvingevägen 2, våning 7, Jakobsberg      
Kundtjänst ....................... 08-580 285 00

Familjerådgivning
Ny Form Stockholm AB
Mottagning Tibble Torg 7, Kungsängen
Tidsbeställning ...............  08-500 044 68

Äldre- och handikappomsorg
Äldreomsorg
Biståndsenheten
Enhetschef ....................... 08-581 696 16

Biståndshandläggare
Furuhällsplan 1, Kungsängen
Kundcenter ...................... 08-581 690 00

Hemtjänst
Hemtjänstchef ................. 08-581 693 21

Dagcentralen Bro 
Blomstervägen 7, Bro
Telefax ..................................581 696 15
Samordnare ..................... 08-581 695 06
Personal ........................... 08-581 696 36
Sjuksköterska .................. 08-581 694 31

Dagcentralen Kungsängen 
Torget 4, Kungsängen 
Telefax ..................................581 728 15
Samordnare ..................... 08-581 696 47
Reception ........................ 08-581 696 50

Särskilda boenden
Kungsgården
Torget 6, Kungsängen
Enhetschef ....................... 08-581 696 55
Samordnare ..................... 08-581 695 80
Telefax ..................................581 695 86
Våning 2 .......................... 08-581 695 83

Allégården, Norrgården och Hagtorp 
Enhetschef ....................... 08-581 695 75

Allégården 
Lärarvägen 3, Bro
Telefax ..................................581 696 19
Telefon ......................08-581 696 20+21
Samordnare ..................... 08-581 696 72

Norrgården 
Norrgårdsvägen 13, Bro
Telefax ..................................581 694 90

Expedition ....................... 08-581 696 25
Vaktmästare .......... ………08-58169426

Hagtorp 
Hjortronvägen 121, Kungsängen
Telefax ..................................581 696 39
Samordnare ..................... 08-581 695 94
Avd 1Mark .....................  08-581 694 34
Avd 2Mark .....................  08-581 694 35

Dagverksamheten                                  
Solrosen, Bro ................... 08-581 696 23

LSS-enhet för daglig verksamhet och 
gruppbostad
Enhetschef ....................... 08-581 696 60

LSS-enhet för personlig assistans, 
ledsagarservice och avlösarservice
Enhetschef ....................... 08-581 696 22

Daglig verksamhet
Vävaren
Vävnadsvägen 1, Kungsängen
Tfn ................................... 08-581 696 79
Sinnesverkstan
Vävnadsvägen 1, Kungsängen
Tfn ..................................  08-581 696 46
Finnstastigen 54-56, Bro
Samordnare ............ …….08-581 696 34
Café 7:an
Blomstervägen 7, Bro
Tfn .................. ……….....08-581 696 33
Telefax ................................. 582 468 04

Gruppbostäder
Berberisvägen 26, Bro
Gula Villan ...................... 08-581 696 76 
Rosa Villan ...................... 08-581 696 77
Skyttens väg 87, Kungsängen
Tfn ........... ………………08-581 696 53
Östervägen 23, Kungsängen
Tfn ................................... 08-581 696 74
Furuhällsvägen 6, Kungsängen
Tfn ............. ……………..08-581 696 05
Svartviksbacken 12, Kungsängen
Tfn ..................................  08-581 696 75

Enheten för social psykiatri
Enhetschef ....................... 08-581 691 91
Arbetsfokus 
Fjärilstigen 3, Bro
Handledare .....................  073-961 53 87
Handledare .....................  073-961 53 86
Boendestöd
Fjärilstigen 4, Bro
Personal ..........................  08-581 696 41                                        

upplandsbro.kommunguide.se

Besök gärna vår hemsida: 

www.upplands-bro.se
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Vid eventuella förfrågningar 
angående föreningsregistret, kontakta 
utbildningskontoret via kundcenter
..................................  08- 581 690 00. 

Båtklubbar
Arken, Båtsällskapet
Skälby Gård, 196 93 KUNGSÄNGEN
Tel ................... 08-581 715 10, kansli
kansli@bsarken.com
www.bsarken.se/

Bro Båtklubb, Säbyholmsviken
Jan Carlson
Västanv. 7, 177 71 JÄRFÄLLA
Tel ..................................  08-28 11 98
ordfoerande@brobk.se
www.brobk.se

Kungsängens Båtsällskap
Strandvägen 1 (besöksadress)
Box 2029, 
196 02 KUNGSÄNGEN
Tel .............  08-581 710 11 (Hamnen)
Kontaktperson Allan Bertvald
bjorn.bertvald@comhem.se
www.kungsangensbatsallskap.se

KN Kanotklubb
Mikael Nylander
Svartviksbacken 13 E, 
196 41 KUNGSÄNGEN
Tel .........................  08-581 652 91(b)
Mobil ......................0708-18 78 04 (a)

Mälarstrandens Båtklubb
Kjell Jansson
Polkettstigen 32, 
196 38 KUNGSÄNGEN
Tel .............................. 08- 581 720 95
974jansson@telia.com
home.swipnet.se/malarstrandens-
batklubb/

Ängsholmens Båtsällskap
Niklas Palm
Box 31, 197 25 BRO
nickepalm@telia.com
www.angsholmens-bs.org

Golfklubbar
Bro Bålsta Golfklubb
Jurstagårdsvägen 2, 197 91 BRO
Robert Edholm
Tel .....................08-582 484 30 kansli
Fax ..............................  08-582 400 06
info.bbgk@telia.com
www.brobalstagk.se/

Bro Hof Slott Golf Club
197 91 BRO
Tel ..............................  08-545 279 90
Fax ..................................  08-22 61 21
info@brohofslott.se
www.brohofslott.se 

Kungsängen Golf Club
Garpebodavägen 1, 
197 92 KUNGSÄNGEN 
Tel ..............................  08-584 507 30
Fax ..............................  08-581 710 02
info@kungsangensgc.se
www.kungsangensgc.se

Sofielund Golfklubb
Thoresta Gård, 
197 91 BRO
Tel ..............................  08-582 424 00
Fax ..............................  08-582 424 16
golfalternativet@swipnet.se
www.sofielundgolfklubb.com 

Föreningar  
för funktions- 
hindrade
Finska Synskadade i 
Upplands-Bro
Leo Sironen
Hallonv. 60, 
196 35 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 703 92

Halliwickklubb Isbjörnen
Johan Tholander
Korsängsvägen 5, 
196 30 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 753 05
Mobil ..........................  073-626 03 38
johan@opinio.se
www.klubben.se/halliwick

Hjärt - och Lungsjukas 
Förening Järfälla/Uppl-Bro
Gunnar Egehult
Arabeskvägen 27, 
746 95 SKOKLOSTER
Tel ................................  018-34 04 84
gunnar@egehult.se

HSO  
Järfälla/ Upplands-Bro
Kopparvägen 17, 
176 72 JÄRFÄLLA
Tel ..............................  0707-71 66 58
gunnar@egehult.se
hsojub.ownit.nu

Hörselskadades förening 
Järfälla/Uppl-Bro
Kopparvägen 17, 
176 72 JÄRFÄLLA
soren.arvetun@glocalnet.net
www.hrf.se/jarfalla-bro

NHR Järfälla/Upplands-Bro
Lennart Erlandsson
Kristallstigen 2, 
196 33 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 766 34
lennart@mevot.se

Reumatikerföreningen 
Järfälla/Uppl-Bro
Kopparv. 17, 
176 72  JÄRFÄLLA
Tel ..............................  073-644 44 94
reumajub@gmail.com
www.jarfalla-
upplandsbroreumatikerforbundet.org     

SRF  
Järfälla/Upplands-Bro
Kerstin Wedin
Bagarvägen 10, 197 30 BRO
Tel ..............................  08-582 406 81
jarfalla-upplands.bro@srfriks.org

Konst och 
hembygds-
föreningar
Bro-Lossa  
Hembygdsförening
Hans Ström
Liljestigen 59, 197 34 BRO
Tel ..............................  0707-18 03 74
hans.strom@telia.com
www.hembygd.se/stockholm/
upplands-bro
www.hembygd.se/stockholm/bro-
lossa

Konstformer  
i Upplands-Bro
Tina Närefors
Härnevi skolväg 7, 197 30 BRO
tina.narefors@compaqnet.se
www.konstformer.se

Håtuna Håbo-Tibble Socknars 
Hembygdsförening    
Debby Elovsson
Tjusta skolväg 16, 197 93 BRO
Tel ..............................  08-582 443 24 
kulturbygd@home.se
www.hembygd.se/stockholm/hatuna 

Kulturbojen
Sven Örnsten
Skvaltkvarnsbacken 2, 
196 93 KUNGSÄNGEN
Tel ........................  08-581 758 19 (b)
Tel .......................... 08-581 696 41(a)
sven.ornsten@telia.com

Stockholms-Näs 
Hembygdsförening
Anders Walldén
Prästhagsvägen 25 A, 
196 30 KUNGSÄNGEN
anders.wallden@
svenskamaklarhuset.se
www.hembygd.se/stockholm/
stockholms-nas 

Stiftelsen Tärnsund
Lars G Henricson
Fridhemsgatan 14A, 
112 40 STOCKHOLM
Tel ................................  08-650 06 75

Sunnerdahlsföreningen
Uno Stedman
Ynglingavägen 20 C, 5 tr, 
177 57 JÄRFÄLLA
Tel ..............................  08-580 194 91
stedman@live.se

U-B Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut
Börje Sandén
Målarvägen 19, 197 30 BRO
Tel .......... …………….08-582 405 15
Tel .... 08-582 413 55 (telefonsvarare)
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se 

U-B Poetiska Sällskap
Box 70, 197 22 BRO
upplandbro.poetiska@hotmail.com
upplands-bropoetiska.blogspot.com

Yarsans Demokratiska 
Ungdomsförening
Homa Khosrawi
Saltstigen 16, 
196 33 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-530 349 24
Mobil ........................... 073-923 57 70
h.khosrawi@hotmail.com

Öråkers Kulturcentrum
c/o Carola Dyrssen
Öråkers Gård, 
196 93 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  073-183 66 44
carola.dyrssen@telia.com
www.ladanoraker.se

Sport-, frilufts- 
och idrotts-
föreningar
Bro-Bålsta Motor Klubb
Anders Ahlén
Jan Fridegårds väg 1, 
746 33 BÅLSTA
www.teambalsta.se

Bro IK
Box 27, 197 21 BRO
Tel ..............................  08-582 474 57
Fax ..............................  08-582 410 91
bro.idrottsklubb@telia.com
www.broik.se  

Bro Låssa Skytteförening
Peter Pettersson
Målarvägen 7, 197 30 BRO
Tel ..............................  08-582 479 47
Tel ........... 08-582 417 33 (Skyttehall)
Mobil ..........................  070-572 45 45
bro-lassa.sf@telia.com

Bro Schackklubb
Olov Simu
Sofielundsvägen 4, 
196 30 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 738 98

Bro Sportfiskeklubb
Zenni Ohlsson
Bokstigen 2, 197 32 BRO
Tel ..............................  08-582 412 37 
www.brofiske.net 

Broskolans IF
Britt Berglind
Broskolan, Box 45,
197 21 BRO
Tel ..............................  08-581 694 06
Fax ..............................  08-581 694 38
britt.berglind@edu.upplands-bro.se

Brunna Frisbee Disc Klubb
Maria Lilja
Högnäsvägen 9, 
196 34 KUNGSÄNGEN 
Tel ............................  08-29 59 29 (b)
Mobil ..................... 0707-95 37 30 (a)   
brunna@frisbeesport.se

City/Kungsängens 
Baseboll
Samuel Enblom
Gamla Landsvägen 6, 
196 30 KUNGSÄNGEN
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Friluftsfrämjandet
Skolvägen 10/Härneviskolan, 
197 30 BRO
ingrid-pe@tele2.se

Friskis & Svettis
Malin Lundberg
Stafflivägen 13, 
196 38 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 720 40
Mobil ..........................  073-687 29 92
www.friskissvettis.se/upplands-bro

Föreningen U-B 
Dansgymnasterna
Susanne Karlsson Karimi
Brunkullavägen 6, 
197 34 BRO
Tel ..............................  08-582 415 90
Mobil ..........................  0739-77 83 08
susann.carlsson.karimi@telia.com
ubdg@telia.com
www.ubdg.se

Föreningen Upplands-Bro 
Bålsta Basket
Thomas Sundberg
Box 70, 197 22 BRO
Tel ..............................  0704-98 97 57
info@fubbasket.se
www.fubbasket.se

Gymmix
Karin Surtman
kungsangensgf@post.gymnastik.se
www.gymmixkungsangen.se  

Håbro IF
Camilla Forsberg
Killinge Byväg 13, 
197 93 BRO
Tel ..............................  08-582 432 46 
habro@ebrevet.nu
www.habroif.a.se  

Håtuna Pistol & 
Sportskytteklubb
Box 147, 746 23 BÅLSTA
info@hpssk.se
www.hpssk.se  

Järfälla  
Orienteringsklubb
Allan Wedin
Box 256, 
177 25 JÄRFÄLLA
Tel ..............................  08-583 516 28
allan@jarfallaok.se
www.jarfallaok.se

KN Atletklubb
Kjell Jonsson
Hjortronvägen 55, 
196 35 KUNGSÄNGEN
kungsangensatletklubb@gmail.com
www2.idrottonline.se/
kungsangensatletklubb-styrkelyft

KN Bågskytteklubb
Aspviksbacken, 
196 93 KUNGSÄNGEN 
Torbjörn Andersson
Tel ..............................  073-650 11 41
info@kbk.be
www.kbk.be 

KN Idrottsförening
Box 2048, 
196 02 KUNGSÄNGEN
Lennart Blomqvist
Tel ........................  08-581 726 24 (b)
Mobil ..........................  073-961 65 97
lennart.blomqvist@bredband.net
www.klubben.se/kungsangensif

KN Kampsports & Självförsvars 
förening
Peter Ljungqvist
Stafflivägen 3, 
196 38 KUNGSÄNGEN 
Tel ..............................  070-404 90 69
peter@kksf.se
www.kksf.se

KN Sportklubb
Box 2081, 
196 02 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 730 66
Fax ..............................  08-581 657 46
info@ksk.se
www.ksk.se

KN Sportfiskeklubb
Niclas Sobéus
Lejondals Gård, 
197 91 BRO
Tel ..............  073-899 86 41, klubben.
Info@ksfk.nu
www.ksfk.nu  

KN Tennisklubb
Skolvägen 22, 
196 30 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 733 90
Mobil ..........................  0733-87 31 25
info.ktk@telia.com     
www.kungsangenstk.se/ 

Kocktorp Motorklubb
Helene Heinrichs
Box 72, 197 22 BRO
Tel ...............  08-582 410 45 (Mek.h.)
Mobil ..........................  070-475 98 33 
cheva-55@hotmail.com
www.kocktorp.com

Sv Cykelsällskapet Stor  
Sthlm Norr
Staffan Rennerfelt
Mörbydalen 11, 
182 52 DANDERYD
Tel ................................  08-755 80 36

Tibble Kungsängen 
Bordtennisklubb
Hallonvägen 18, 
196 35 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  070-778 31 03
info@tkbtk.se
www.tkbtk.se

U-B Amerikansk 
fotbollsförening, Broncos
Michael Wennerholm
Lindstigen 16, 
197 32 BRO
Tel……………….0708-22 18 76
kontakt@ub-bronco.se
www.ub-broncos.se

U-B Budoklubb
Michael Aust
Bagarvägen 2, 197 30 BRO
Tel ..............................  08-581 752 32
ubbk@ubbk.org
www.ubbk.org  

U-B Gymnasiets IF
Maria Mattsson
Box 43, 
196 21 KUNGSÄNGEN
Tel arb ........................  08-581 693 07
Fax ..............................  08-581 692 93
maria.mattsson@edu.upplands-bro.se 

U-B Simsällskap
Box 46, 197 21 BRO
info@ubss.net  
www.ubss.net  

Musik-, 
dans- och 
teaterföreningar
Andreaskören
Eva Mering Andersson
Kakelstigen 43, 
196 38 KUNGSÄNGEN
Mobil ..........................  070-311 08 57
Tel arb ........................  08-581 614 60
Fax ..............................  08-581 766 02
eva.mering-andersson@
svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkankungsangen.nu 

Bro Låtgille
Kjell Sundberg
Rörsångarvägen 32,  
746 95 SKOKLOSTER
Tel ................................  018-38 64 14
kjell.sundberg@hotmail.com
www.brolatgille.se

Brunna Danssportklubb
Per Aastad
Jordgubbsvägen 5, 
175 49 JÄRFÄLLA
Tel ..............................  070-554 99 99
pelle@bdk.se
www.bdk.se

Capella Cantica
Alvar Nilsson
Ekhammarsvägen 68, 
196 31 KUNGSÄNGEN
Tel ........................  08-581 732 82 (b)
alvar.nilsson@tele2.se

Ceciliakören
Alvar Nilsson
Ekhammarsvägen 68, 
196 31 KUNGSÄNGEN
Tel ........................  08-581 732 82 (b)
alvar.nilsson@tele2.se

Studio Bro
Mikael Strandberg
Fagerdalsvägen 5,
746 52 BÅLSTA
Tel ..............................  070-440 14 03
strampan@hotmail.com
www.studiobro.se

KN Folkdansgille
Mats Högberg
Glimmerstigen 14, 
196 33 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 766 65
boatlife@hotmail.com
kfg.just.nu 

Kulturföreningen Plan B
Nina Blad
Stationsvägen 5, 
196 30 KUNGSÄNGEN
Tel ..................................  08-99 87 42
planb@bbx8.se

Patriarkus
Andreas Eriksson
Studiegången 7, 
416 81 GÖTEBORG
Tel ..............................  070-425 39 61
the-marmelade@hotmail.com 
alternativt: patriarkus@hotmail.com
www.patriarkus.se

U-B Kulturskolas  
Elevförening
Lars Thorsberg
Marmorstigen 28, 
196 33 KUNGSÄNGEN
Tel ......................... 08-581 695 03 (a)

U-B Musik & Teatersällskap
Anette Ericsson
Örnäsvägen 11, 
196 92 KUNGSÄNGEN
Tel ..... ………………08-83 39 36 (b)
Tel………………08-781 37 41 (a)
Mobil ..........................  073-634 44 00
aner519@gmail.com
www.umtskultur.se

U-B Sextetten
Karl-Fredrik Nielsen
Trombonstigen 13, 1 tr, 
196 37 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 660 45
Mobil ..........................  076-235 19 20
karl-fredrik.nielsen@comhem.se

Pensionärs-
föreningar
Kalevas Seniorer
Kontaktperson Osmo Aho
Box 25, 197 21 BRO
Tel ..............................  08-582 479 09
Mobil ..........................  070-729 15 75
kalevanseniorit@hotmail.com

PRO Bro            
Blomstervägen 9 B, 197 35  BRO
Tel ......................  08-582 408 75 exp.

PRO Kungsängen
Kontaktperson Lars Bergendahl
Krikonstigen 29, 
196 32 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 726 42
larske.bergendahl@telia.com
www.prokungsangen.com 

SPF Vikingarna  
i Upplands-Bro
Kontaktperson Gerd Kjellin
Dagcentralen Torget 4, 
196 30 KUNGSÄNGEN
(Exp 10.00 -12.00 tis, tor)
Tel ..............................  08-581 653 68 
info@spfvikingarna.net
www.spfvikingarna.net  

Politiska 
föreningar
Centerpartiet
Christina Brofalk
Rättarbodavägen 32, 197 91 BRO
Tel ..............................  08-582 407 47
Christina.Brofalk@telia.com

Folkpartiet Liberalerna i U-B
Martin Normark
Skyttens väg 65, 
196 31 KUNGSÄNGEN
Tel…………… ....  08-581 651 13 (b)
Tel ............................08-739 52 05 (a)
martin.normark@vattenfall.com

KD Upplands-Bro 
Skolv. 33, 196 34 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 732 00
Tina.Teljstedt@telia.com
www.kristdemokraterna.se

Miljöpartiet De Gröna U-B 
Anna Norberg
Villa Mirasol, 
196 34 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  073-926 29 01
mirasol@telia.com
www.mp.se/upplandsbro  



Moderat Ungdom  
Upplands-Bro
Box 2508, 196 02 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  070-639 12 28

Nya Moderaterna  
i Upplands-Bro
Box 2508, 196 02 KUNGSÄNGEN
Kontaktperson Marcus Sköld
moderaterna.net/upplands-bro/

Socialdemokraterna Bro        
Liisa Korkala
Snickarvägen 34, 197 30 BRO
Tel ........................  08-582 493 59 (b)
Mobil ..........................  070-459 79 10 
liikor@tele2.se
www.upplandsbro.sap.se     

Socialdemokraterna 
Kungsängen
Helena Austrell
Hallonv. 48, 196 35 KUNGSÄNGEN
helena.austrell@upplands-bro.se

Socialdemokraterna  
Upplands-Bro
Box 2033, 196 02 KUNGSÄNGEN
Kontaktperson Birgitta Nylund
Tel ..............................  08-581 719 82
Fax ..............................  08-581 759 66
socialdemokraterna@upplandsbro.
mail.telia.com
www.upplandsbro.sap.se 

Upplands-Bro Socialdem. 
Kvinnoklubb
Birgitta Holmström
Björnbärsstigen 32, 
196 34 KUNGSÄNGEN 
Tel .............................  08-581 663  80
kvinnoklubben@bredband.net
hem.bredband.net/kvinnoklubben/

Vänsterpartiet Upplands-Bro
Box 80, 196 22 KUNGSÄNGEN
www.vansterpartiet.se/upplands-bro   

Kyrkliga 
föreningar
Folkkyrkan i Upplands-Bro
Britt-Marie Gerdin
Gnejsstigen 4, 
196 33 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 719 76
per.gerdin@tele2.se
www.folkkyrkan.org

Församlingen Arken
Energivägen 9, Box 134, 
196 23 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-588 840 00
Fax ..............................  08-588 840 99 
info@arken.org
www.arken.org     

Förs.Kristna Gemenskapen Bro
Tommy Wiberg
Mandelblomstigen 16,197 34 BRO
Tel ................................  08-723 25 82
Tel ..............................  076 527 25 82
twiberg5@gmail.com
www.kristnaibro.com  

Hembygdens kyrka i Bro 
församling
Jan Owe
Ginstvägen 38, 197 34 BRO
Tel ..............................  0730-89 48 84
info@hembygdenskyrka.se
www.hembygdenskyrka.se

Jehovas Vittnen Upplands-Bro 
Förs. 
Börje Elvegård
Byggmästarvägen 4, 197 30 BRO
Tel .... …………….08-582 460 98 (b)
Tel ......................... 08-580 154 31 (a)
www.watchtower.org

KN Baptistförsamling
Anders Åhlén
Gamla Landsvägen 6, 
196 30 KUNGSÄNGEN
Tel ........................  08-581 736 42 (b)
Tel…………. 08- 581 745 02 (a)
info@skogakyrkan.se
www.skogakyrkan.se  

Svenska kyrkan Bro
Prästvägen 6, 197 30 BRO
Tel ..............................  08-584 808 80
Fax ..............................  08-584 808 90
Bro.pastorat.sth@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/
broforsamling

Svenska Kyrkans Unga i Bro
Louise Berglund
Prästvägen 6, 197 30 BRO
Tel ..............................  08-584 808 84
louise.l .berglund@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/
broforsamling  

Svenska kyrkan Kungsängen
Kyrkvägen 35, 
196 30 KUNGSÄNGEN 
Informatör: Christoffer Martinéus
Tel ..............................  08-581 614 64
Fax ..............................  08-581 766 02
christoffer.martineus@
svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkankungsangen.se

Ryttarföreningar
Lejondals Ryttarförening
c/o Carin Svensson
Kronbacka Lejondal, 197 91 BRO
Tel ..............................  070-589 02 13

Lennartsnäshalvöns 
Ridstigsförening
c/o Sune Carlén
Ensta Gård, 
196 93 KUNGSÄNGEN
Tel ......................... 070-341 34 84 (a)
Tel (b + fax) .................  08-756 48 76
scarlen44@yahoo.se

Upplands-Bro Ryttarförening
Prästtorp, 197 91 BRO
Tel ..............................  08-582 466 35
Fax ..............................  08-582 415 35
ridskolan@ubrf.se
www.ubrf.nu 

Samfällighets- 
och bostads-
rättsföreningar
Alholmens ekonomiska 
tomtägarförening
c/o Soila Kaasila
Söderbergavägen 16 A, 
163 46 SPÅNGA

Antennens Samf
Box 47, 196 21 KUNGSÄNGEN
styrelsen@rumbastigen.net
www.rumbastigen.net

Aspvik 
Koloniträdgårdsförening
Christina Jansson-Lindberg
Rörstrandsgatan 2, 
113 40 STOCKHOLM 
Tel .............................  073- 570 92 16

Brf Ekhammar, HSB
Fakturaservice 21420
112 84 STOCKHOLM
brf.ekhammaren@bredband.net
www.hsb.se/stockholm/ekhammar 

Brf Finnsta gård
Vallmostigen /Liljestigen, 
197 34 BRO
Tel .......................  08-582 404 88 exp
info@brffinnsta.se
www.brffinnsta.se

Brf Hovslagaren, HSB
Box 85, 
196 22 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 744 35
www.brfhovslagaren.se

Brf Kungsängsliljan
Bengt Anderson
Box 2045, 
196 02 KUNGSÄNGEN

Brf Mälarbranten
Tallrisvägen 3, 
196 39 KUNGSÄNGEN

Brf Norrhöjden
Box 162, 177 23 JÄRFÄLLA
Rolf Björinder
Tel ..............................  08-580 897 72
Tel ..............................  0708-74 09 55
www.hsb.se/norrastorstockholm/
norrhojden

Brf Norrboda
Box 85, 196 22 KUNGSÄNGEN 
Tel ..............................  08-581 744 35

Brf Norrgrinden
Blomstervägen 13, 197 31 BRO
Tel ..............................  08-582 476 00

Brf Lillsjön, HSB
Fakturaservice 21010, 
112 84 STOCKHOLM
Tel ..............................  08-581 744 35

Brf Repslagaren
Melofonstigen 8, 
196 37 KUNGSÄNGEN

Brf Trekanten 1
Prästhagsvägen 25 A, 
196 30 KUNGSÄNGEN
Ordf. Peter Ottosson
Tel ..............................  08-581 726 33
info@trekanten1.se
www.trekanten1.se 

Brf Utsiktshöjden 
Rolf Björinder 
Box 162, 177 23 JÄRFÄLLA
Tel ..............................  08-580 897 50
Mobil ..........................  0708-74 09 55
www.hsb.se 

Bro Prästgård 6:1 Samf.
Jannic Wrådhe
Köpmanvägen 9, 197 30 BRO

Eriksbergs Samf.
Clay Thorman
Husbyvägen 58, 197 91 BRO

Finnsta 1 Samf.
Box 94, 197 22 BRO
styrelsen@finnsta1.se
www.finnsta1.se    

Finnsta Koloniförening
Susan Simmons
Liljestigen 9, 197 34 BRO
Tel ..............................  08-582 466 25

Finnsta Skogssamf.
Börje Rangnitt
Vitrotsvägen 7, 197 34 BRO
Tel ........................  08-582 400 75 (b)
borje.rangnitt@swipnet.se

Fyrens Samfällighetsförening
Box 2059,
196 02 KUNGSÄNGEN
styrelsen@fyrens.se
www.fyrens.se

Gamla Bro Samf.
Bengt-Göran Eklund
Stationsvägen 58, 197 30 BRO
Tel ..............................  08-582 476 46

Gammeldansvägens Samf.
Kontaktperson Hans Borgström 
Gammeldansvägen 21 A, 
196 37 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 711 24
Mobil ..........................  070-571 61 24
hans.gdv.samf@gmail.com

Garvarens 
Samfällighetsförening
Leif Bornestrand
Klippingvägen 9, 
196 32 KUNGSÄNGEN
Tel .. …………….. 08-581 756 14 (b)
Tel ........................... 08-785 30 00 (a)
Mobil ..........................  070 885 10 07

Ginstvägens Samf.
Pernilla Owe
Ginstvägen 38, 197 34 BRO
Tel ..................................  08-38 71 39

HSB Brf Furuhällshöjden
Tibble Torg 3, 
196 34 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 744 35
Fax ..............................  08-581 742 30

Hyresgästföreningen 
Upplands-Bro
Ordf. Leif Öhman
Lärarvägen 7 F, 197 30 BRO
Tel ..............................  08-582 460 23

Håbo-Tibble Kyrkby Samf. 
förening
Johan Göterfeldt
Håbo-Tibble Kyrkby, 197 93 BRO

Kakelstigens Samf.
Box 109, 196 23 KUNGSÄNGEN
info@kakelstigen.se
kakelstigen.se

Kantelevägens Samf.
Erik Hollander
Kantelevägen 20, 
196 37 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 751 34

Klostervägens Samf. Förening
Niklas Karlsson
Klostervägen 26, 
196 31 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-583 561 30
Mobil ..........................  073-533 71 37
niklas@radiohead.se

Krikonets Samf.
Lennart Bohnstedt
Krikonstigen 45, 
196 31 KUNGSÄNGEN 
Tel ...... ………….. 08-581 731 73 (b)
Tel ........................... 08-790 44 06 (a)
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Kungsängens 
Villaägareförening
Rolf Tekolf
Bergvägen 13, 
196 30 KUNGSÄNGEN
kungsvilla@gmail.com
villaagarna.se/Lokalt/ABC/
Lokalforeningar/Kungsangens-
Villaagareforening

Kullens Samf.
Gipsstigen, 196 33 KUNGSÄNGEN
Tel ............................... 0705 93 73 67
britt.lonnroth@telia.com 

Lillsjöns Samf. förening
Peder Ax
Topasvägen 6, 
196 33 KUNGSÄNGEN
Tel ......................... 08-581 764 51 (b)
Tel ..........................08-524 938 29 (a)
peder.ax@hp.com

Lillsjö Södra Samf.
Rune Carlsson
Trollberga, 
196 93 KUNGSÄNGEN
Tel ........................  08-581 728 80 (b)
Tel .......................... .08-719 87 03 (a)
rune.carlsson@obus.se  

Långvreten/Näshagen Samf.
Tomas Lundqvist
Drängvägen 10, 197 92 BRO
Tel ..............................  08-582 445 35

Mariedals  
Tomtägareförening
c/o Elisabeth Zetterström
Pumpvägen 31, 197 92 BRO
Tel ..............................  08-582 447 70
lizbeth.eliza@yahoo.se

Mazurkans Samf.
Box 65, 196 22 KUNGSÄNGEN
Lina Kjällström

Mosaikvägens Samf.
Dalibor Sedlak
Torrnålsvägen 5, 
196 38 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 771 44
Mobil ..........................  070-461 71 15
dalibor.sedlak@telia.com
mosaik.samf@hotmail.se

Nylonvägen Samf.
Anne-Lie Ramström
Box 102, 196 23 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 716 82
Mobil ..........................  070-721 03 99
anne-lie.ramstrom@onoff.se
www.nylonvagenssamfallighet.se

Odonet Samf.
Vinbärsstigen 11 B, 
196 32 KUNGSÄNGEN
odonetvinb11b@gmail.com
www.odonet.abc.
villaagareforening.se

Pilvägens Radhusförening
Björn Gustafsson
Pilvägen 18, 197 32 BRO
Tel ..............................  08-582 462 01

Polkettstigens Samf.  
Box 2083, 196 02 KUNGSÄNGEN
www.polkettstigen.se

Poppelvägens  
Radhusförening
Georgi Blagoev
Poppelvägen 24, 197 32 BRO
Tel ..............................  08-500 279 23

Porfyrens Samf.
Marmorstigen 30, 
196 33 KUNGSÄNGEN
www.porfyren.se

Prosten Brf
Lantmätarvägen 15, 197 30 BRO
Tel .................. 08-582 410 85, kontor
brf.prosten@swipnet.se 

Radhusfören. Oxelvägen 
Niclas Ragnarsson
Oxelvägen 12, 197 32 BRO
Tel ..............................  08-582 474 99
Mobil ..........................  0736-50 06 20

Rumbastigens Samf.
Box 47, 196 21 KUNGSÄNGEN
Kontaktpers. Ulf Nordberg 
Tel ..............................  070-149 50 84
ulf.nordberg@telia.com

Råby Skogs Samf.
Karin Sidén
Bokstigen 22, 197 32 BRO

Rättarboda Fastighetsägareför.
Anders Melin
Blomsterkungsvägen 196, 
165 77 HÄSSELBY
Tel ............ ………… 08-89 47 71 (b)
Tel…………………08-698 12 43 (a)

Sadelmakaren, HSB:s Brf
Yvonne Skavhellen
Trombonstigen 1, 
196 37 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 742 95

Saltstigens Samf.
Björn-Inge Björnberg
Saltstigen 68, 
196 33 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  070-656 13 31
bjorn-inge@telia.com

Sidenvägens Samf.
Mats Vesterlund
Sidenvägen 8, 
196 38 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 740 61
Mobil ..........................  070-309 83 28
matswe@spray.se

Smidö Tomtägarförening
Ringuddslingan 7, 197 91 BRO
styrelsen@smido.se
www.smido.se

Stentorps Samf.
Markus Carlson
Ränselvägen 3, 197 92 BRO
Tel ..............................  08-582 444 90

Tangentens Samf.
Peter Burell
Orgelstigen 24, 
196 37 KUNGSÄNGEN
Tel ........................  08-581 756 07 (b)
Mobil ..................... 070-450 77 83 (a)
ordforande@tangenten.se
www.tangenten.se

Tangoslingans Samf.
Box 108, 196 23 KUNGSÄNGEN

Tarantellan, Brf
Tarantellastigen 77, 
196 37 KUNGSÄNGEN
allan.bertvald@tele2.se

Tibble, HSB:s Brf              
Box 85, 196 22 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 744 35
Fax ..............................  08-581 742 30
tibble@bredband.net
www.hsb.se

Tibblehöjdens Samf.
Lars Thorsell
Ålstavägen 10, 197 93 BRO
Tel ..............................  08-582 446 81
Mobil ..........................  070-299 28 65

Tibbleängens 
Trädgårdsförening
Ulla Nyland
Hallonvägen 90, 
196 35 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 659 51
ulla.nyland@bredband.net

Trädgårdssällskapet, 
Kungsängsliljan
Kristina Laghem
Organistvägen 7, 175 39 JÄRFÄLLA
Tel  .............................. 0733-37 20 69
jan.laghem@swipnet.se
www.trgkungsangsliljan.se

Tunnbindaren, HSB:s Brf
HSB Stockholm, 
112 84 STOCKHOLM

Upplands-Bro Villaägare
Östen Gidlund
Bomullsvägen 12, 
196 38 KUNGSÄNGEN
Tel ............................  070/581 655 80
ostgid@gmail.com
www.villaagarna.se/Lokalt/ABC

Vallby-2 Samfällighetsförening
Gunnel Sundblad
Helgestavägen 3,197 92 BRO
Tel ..............................  08-582 440 22  
gunnelsundblad@spray.se

Violinens Samf.
Stefan Gavelfält
Banjovägen 11, 
196 37 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 743 20

Vävaren, HSB:s Brf
Rikard Wik
Tvärflöjtsstigen 14, 
196 37 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  073-593 32 37
info@vavaren.net
www.vavaren.net

Yllevägens Samf.
Claes Åkerström
Yllevägen 7, 196 38 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 740 28
Tel ..............................  070 858 17 40 
claes.akerstrom@gmail.com

villaagarforening.se/ABC/
yllevagen/ 
Studieförbund
ABF Norra Stor-Stockholm
Box 2033, 196 02 KUNGSÄNGEN
Tel .........................  08-505 868 61/60
Växel ..........................  08-505 868 00
Fax ..............................  08-505 868 69
info.nss@abf.se
www.abf.se/nss/   

Folkuniversitetet
Box 6901, 102 39 STOCKHOLM
Tel ................................  08-789 41 00 
www.folkuniversitetet.se

Studieförbundet Bilda Öst - för 
kyrka och samhälle 
Bondegatan 21, 
116 33 STOCKHOLM
Tel ................................  08-727 18 00
Fax ................................  08-727 18 08
ost@bilda.nu
www.bilda.nu  

Medborgarskolan 
Stockholmsregionen
Box 19193, 
104 32 STOCKHOLM
Tel ................................  08-457 57 00
Fax ..................................  08-33 97 88
info.sthlm@medborgarskolan.se
www.medborgarskolan.se

NBV Stockholms län                   
Bergsunds Strand 43, 
117 38 STOCKHOLM
Tel ................................  08-671 10 80
stockholmslan@nbv.se
www.nbv.se/stockholm

Sensus Uppsala-Hsand
Box 1058, 
101 39 STOCKHOLM
Tel ................................  018-66 19 50
Fax ................................  018-69 56 09
uppsala@sensus.se
www.sensus.se

Studiefrämjandet i Norra  
Stor-Stockholm
Box 1316, 
172 26 SUNDBYBERG
Tel ..................................  08-98 19 80
0212@studieframjandet.se 
www.studieframjandet.se/nas 

SV Järfälla – Upplands-Bro
Box 151, 177 23 JÄRFÄLLA
Tel ........................ 08-580 197 10,-30
Fax ..............................  08-580 183 80
jarfalla@sv.se
www.sv.se/jarfalla-upplandsbro  

SISU Idrottsutbildarna
Smidesvägen 5, 
171 41 SOLNA
Tel ................................  08-627 40 00
Fax ..................................  08-98 78 58
sisu@stockholmsidrotten.se 
www.sisuidrottsutbildarna.se/ 
stockholm

Övriga
Bro Dart Club
Joanna Lukasiak
Fjärilsstigen 4, 197 35 BRO
Tel ..............................  070-233 72 53

Bro HåboBrukshundklubb
Box 157, 746 24 BÅLSTA
Tel ..............................  073-934 44 14
bro-habo@bredband.net
www.bhbk.se

Bro Härads Lottakår                       
Birgitta Hedin
Rönnbärsvägen 47, 
196 32 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  070-768 43 22
Mobil ..................... 073-437 58 71 (a)
birgitta.hedin@bredband.net

Hem- o Skolaföreningen, 
Finska
Lauri Keränen
Vallmostigen 34, 197 34 BRO
Tel ..............................  08-582 471 90

Jägareförbundet  
Upplands-Bro
Nils Bosson
Nyborgs gård, 197 92 BRO
Tel ..............................  0708-34 33 82 
nbosson@swipnet.se 
www.jagareforbundet.se/stockholm/
upplands-bro
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Järfälla Modellflyg Klubb
Michael Giörloff
Termovägen 76, 176 77 JÄRFÄLLA
Tel ..............................  08-583 566 46
michael.giorloff@bredband2.com
www.lany.se/jmfk

Järfälla/Upplands-Bro 
Godmansförening
Margareta Hjortzberg-Nordlund
Klostervägen 36, 
196 31 KUNGSÄNGEN
Tel .............................. 08- 581 703 40
fredrik.hj-nordlund@telia.com
www.rfs.se

Kaleva
Valma Hämäläinen
Box 25, 197 21 BRO
Tel ....................... 08-582 483 17(em)
Mobil ..........................  076-213 30 87
hamalainen.valma@hotmail.com

Kn Företagarförening
c/o Anna Jernström
Torget 2 A, 196 30 KUNGSÄNGEN
Mobil ..........................  070-439 22 39
Tel ......................... 08-581 725 59 (a)
jernstrompa@hotmail.com

KN Modellflygklubb B300
Tommy Östberg
Melofonstigen 4, 
196 37 KUNGSÄNGEN
ostberg.tommy@bredband.net
www.kmfk.se  

Kockbacka Kamratklubb
Lars-Göran Nystedt
Kockbacka, 197 91 BRO
Tel ..............................  08-584 811 40
Fax ..............................  08-582 484 35
lars-goran.nystedt@brandkaren-
attunda.se

Kommunal Stockholms län
Sektion Upplands-Bro
Furuhällsplan 1, 
196 81 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 692 36
Fax ...............................  08581 690 44
upplandsbro.stockholm@kommunal.
se 
www.kommunal.se/stockholm/
upplandsbro

Kurdiska Kvinnors Förening
Shina Ahmed
Mandelblomstigen 42, 197 34 BRO
Tel ..............................  073-958 36 94

Kvinnojouren Anna
Box 2024, 196 02 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-582 409 99
anna.upplandsbro@roks.se
www.kvinno-jouren.com  

Lions Club Upplands-Bro
Kjell Sundset
Rankhusvägen 36, 
196 31 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 713 11
kjell.sundset@swipnet.se

Lärarförbundets lokalavd. U-B
Upplands-Bro kommun
196 81 KUNGSÄNGEN
Kontaktperson Christina Nordlander  
Tel .......  08-581 692 37 (exp.tid 9-12)
lararforbundet@upplands-bro.
lararforbundet.se
www.lararforbundet.se 

Lärarnas Riksförbund
Furuhällsplan 1, 
196 81 KUNGSÄNGEN
Tel ......................... 08-581 693 31 (a)
Exp .............................  08-581 692 49

Naturskyddsföreningen i 
Upplands-Bro
Per-Ola Björn
Hästhovsvägen 17, 197 34 BRO
Tel ..............................  08-582 403 46
Mobil ..........................  070-323 67 09
p-o.bjorn@telia.com
www.naturskyddsforeningen.se/
upplands-bro

Qigong i Upplands-Bro
Arne Nordgren
Härnevi skolväg 14, 197 30 BRO
Tel ..............................  08-581 729 26
Tel ..............................  0723 18 75 00 
info@qigongupplands-bro.se
www.qigongupplands-bro.se

Stiftelsen Lövsta Gård
Lars Axelsson
Rankhusvägen 34, 
196 31 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 703 28
Mobil ..........................  070-681 37 92
Bokn. Lena .................  08-582 447 04
Mobil ..........................  070-768 18 20
l.axel@entreprenorbolaget.se
www.lovstagard.se 

Montessoriförskolan Pärlan
Skyttens väg 85, 
196 35 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 659 32
info@parlan.se
www.parlan.se  

Rädda barnen Järfälla/
Upplands-Bro
Airi Linjamaa
Gullvivestigen 44, 197 34 BRO
Tel ..............................  08-582 475 91
airi.linjamaa@hotmail.com
www.rb.se

Röda Korset, Bro Härads
Birgitta Sjö
Saltviksvägen 2, 
197 91 BRO
Tel ..............................  08-582 424 42
sjosab@yahoo.se

Vision, avd 128
Upplands-Bro kommun, 
196 81 KUNGSÄNGEN
Tel ......................  08-581 692 35 exp. 
Fax ..............................  08-581 690 44
vision@upplands-bro.se
www.vision.se 

Soldathemmet vid Svea 
livgarde
196 92 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 711 40
Fax ..............................  08-581 738 11

Stockholms ungdom
Anna Lasses
Eastmansvägen 35, 
113 61 STOCKHOLM
Tel ..................................  08-28 02 60
sus@stockholmsungdom.se
www.stockholmsungdom.se 

Svensk-Georgisk 
Ungdomsförening
Cissi Rostiashvili
Mastvägen 13, 
746 32 BÅLSTA
Tel ......................... 0769-39 51 09 (a)
Mobil ..........................  0171-10 16 76
svensk-georgisk.ungforening@
live.se
www.sve-geoungforening.webs.com

Syster Annas  
hjälpverksamhet  
Rumäniens barn
Anna Pettersson
Gripens Backe 8, 
196 34 KUNGSÄNGEN
kickiek48@hotmail.com
www.sos-romania.se/

Tibble Fotoklubb
www.tibblefotoklubb.se  

Tibble Radioamatörer i KN
Tilman D.Thulesius
Tel ..............................  08-581 710 33
www.qsl.net/sk0pt 

Tibble Sjöscoutkår
Box 42, 
196 21 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 732 55
Scoutlokalen, 
Monica Alenberg 
Tel ..............................  08-581 705 63
www.tibblesjoscout.se/

Unga för Unga
Shahin Mirbaghery
Pannåvägen 1, 
196 38 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  073-334 63 56
shahin.mirbaghery@gmail.com

Unga Örnar i Bro-Österåker
Bengt Johansson
Poppelvägen 13, 
197 32 BRO
Tel ........................  08-582 470 62 (b)
bengt.johansson@ungaornar.se
www.ungaornar.se    

U-B Anhörigförening
Kerstin Nyberg
Gröna vägen 15, 197 93 BRO
Tel ..............................  08-582 440 66
Mobil ..........................  073-352 44 84
kerstin.nyberg@habo-tibble.net
www.uahf.net

U-B Hemvärnskompani               
Börje Axlund
Kristallstigen 4, 
196 33 KUNGSÄNGEN
Tel ..............................  08-581 707 77
Fax ..............................  08-581 792 15
www.mil.se/hemvarnet 

U-B Intresseförening 
Montessori
Urfjällsvägen 2, 
196 93 KUNGSÄNGEN
kontakt@urfjall.se
www.urfjall.se 

U-B Rotaryklubb
c/o Kranz
Ådövägen 16, 197 91 BRO
Tel ..............................  0734-32 46 29
upplands-bro@rotary.se
www.rotary.se/2350/upplands-bro/ 

Vuxna På Gång (V.P.G.)
Gunnel Holmgren
Blomstervägen 4, 197 31 BRO
Tel ..............................  070-721 43 34
vpg-bro@hotmail.com

Vuxna På Gång, Brunna
Pernilla Burell
Orgelstigen 24, 
196 37 KUNGSÄNGEN
brunna.kungsangen@
nattvandring.nu
www.nattvandring.nu/brunna.
kungsangen

Örnäs-Lillsjöns 
Fiskevårdsområde
Christer Björklund
Gripens Backe 5, 
196 93 KUNGSÄNGEN
christer.bjorklund@telia.com
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033-700 71 00
  

info@diatel.se . www.diatel.se

-låter Dig göra bra affärer!

Professionell telefonpassning
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Den moderna tandvården
har fått ett namn.

Emaljkliniken.

En professionell tandläkarmottagning med den
senaste dentalteknologin, bl a digital röntgen
och där ingen behöver vara rädd för någon
tandläkare. Här finns bara snälla tandläkare.

Bland mycket annat,
så erbjuder Emaljkliniken

- fri tandvård för barn och
ungdom till och med 19 år

- vuxentandvård

- tandimplantat

- tandblekningar

- akut tandvård

Emaljkliniken i Kallhäll
Emaljvägen 16, 176 73 Järfälla

Telefon: 08-160 160
E-post: info@emaljkliniken.se

www.emaljkliniken.se

Emaljkliniken i Kallhäll är anslutna till Försäkringskassan
och medlem i Sveriges Tandläkarförbund.



Bättre Upplands-Bro! 
Du kan påverka! 

Följ aktuella händelser på 
www.fpupplandsbro.se
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ordf. Tina Teljstedt 0702-59 60 04 · Skolv. 33, 196 34 Kungsängen
www.upplandsbro.kristdemokraterna.se

Har du funderat på vilket samhälle 
du vill överlämna till dina barn? 
•  Vi kristdemokrater arbetar för valfrihet åt barnfamiljer.  
•  Valfrihet och värdighet åt äldre 
•  Vi sätter barn och ungas uppväxtvillkor i fokus.
•  Vi satsar på kulturella mötesplatser och en bygd    

Kom med i arbetet-bli medlem!
som lever och växer.

 Centerpartiet i Upplands-Bro  
 Skolvägen 33 
 www.centern.se/upplands-bro  

Gruppledare Christina Brofalk  
tel 08-582 407 47

Ordförande Lars Malmström  
tel 073-982 65 05 

Alliansens gröna röst

TA STEGET FULLT UT!!

Vi behöver dig också!

www.moderaterna.net/upplands-bro
Bli medlem, ring 0939-100 30 00
100:- dras på din telefonräkning

VALET

        2014



ASFALT
Asfalt i Kungsängen AB

Energiv. 17, 196 37 KUNGSÄNGEN ....  625 75 50
www.asfaltikungsangen.se

BANKER - HYPOTEK

Sparbanken i Enköping
Torget 1, ENKÖPING
Bro Centrum, BRO
Tfn .......................................... 0171-853 00
Telefonbank ......................................... 0171-854 54
www.sparbankenenkoping.se

BEVAKNINGSFÖRETAG

Larm Assistans Upplands-Bro 
Råbyv. 10, BRO ..................................  410 560 90
https://www.facebook.com/
LarmAssistansUpplandsBro

BIOGRAFER
Folkets Hus i Kallhäll

Gjutarplan 2, Box 2006, 
JÄRFÄLLA ............................................  583 504 00
www.folketshuskallhall.se
info@folketshuskallhall.se

BOSTADSFÖRETAG

Upplands Brohus AB
Österv. 5

KUNGSÄNGEN ........................... 562 487 00
www.upplands-brohus.se
Se även vår annons

ENERGIRÅDGIVNING
Energi och Klimatrådgivning

Tfn ............................................................  29 11 29
www.energiradgivningen.se

HEMSERVICE
STÄDNING PRIVATA HEM

Kungsv. 6 E
KUNGSÄNGEN ..............................  0736-58 06 06
www.stadservice.eu
Se även vår annons

KONDITORIER
Mazarin Konditori & Bageri

Fjärilstigen 4, BRO..............................  582 400 00

www.mazarinkonditori.se

KVINNOJOURER
Kvinnojouren Anna

Box 2024, 
196 02 UPPLANDS-BRO ....................  582 409 99
www.kvinno-jouren.com
Se även vår annons

KYRKOR, SAMFUND
Svenska Kyrkan Bro Församling

Prästv. 6, 197 30 BRO .......................  584 808 80
www.svenskakyrkan.se/broforsamling

Svenska Kyrkan Kungsängen-
Västra Ryds Församling

Kyrkv. 35, KUNGSÄNGEN ................... 581 614 60
www.svenskakyrkan.se/kungsangen

LÅS - LARM - LÅSSMEDER
Järfälla Låsservice AB

Girov. 11, Box 21
177 21 JÄRFÄLLA ......................................36 77 95

www.jarfallalasservice.se

MARKISER
RM Markiser & Persienner

Kritstigen 2
KUNGSÄNGEN ....................................  581 750 20

MASSAGE OCH FRISKVÅRD

Vardagshälsa ML
för ett liv i balans! .........................  070-915 83 01
www.vardagshalsa.se

MOTION OCH HÄLSA

Bodydiscipline Gym & Sports Club
Kyrkv., 4C, KUNGSÄNGEN .................. 581 720 13

www.bodydiscipline.se

Gymmix
Bra träning nära dig! 
Gruppträning och barnverksamhet. 
Mer info på www.gymmixkungsangen.se

NAPRAPATER

Naprapathuset
Österv. 8, KUNGSÄNGEN ......... 581 650 97
www.naprapathuset.se

NYFÖRETAGANDE
NyföretagarCentrum

Riddarplatsen 36, 3 tr, JÄRFÄLLA ........ 621 17 20
www.nyforetagarcentrum.se

PLÅTSLAGERIER
Plåtslagare Andersson RA AB

Ulleviv. 10, BRO ..................................  582 461 90
Mobil ................................................  070-664 94 32
www.platis.se
roger@platis.se

POLITISKA ORGANISATIONER
Upplands Bro Socialdemokratiska 
Arbetarekommun

Gamla Landsv. 4
KUNGSÄNGEN ....................................  581 719 82
www.socialdemokraterna.se/upplands-bro

PRIVAT UTFÖRARE INOM HEMTJÄNST 
OCH PERSONLIG ASSISTANS
Destiny´s Care AB

Postgårdsv. 1, KUNGSÄNGEN .....  070-497 62 88
www.destinyscare.se

RIDHUS, RIDSKOLOR
Upplands-Bro Ryttarförening

Prästtorp, BRO ....................................  582 466 35
www.ubrf.se
ubrf@telia.com

SANERING, FUKT, MÖGEL, RADON
Uams AB

Box 39, 746 21 BÅLSTA ..............  0200-77 55 77

www.uams.se
Se även vår annons

SKOLOR
Urfjälls Montessoriskola

Urfjällsv. 2, KUNGSÄNGEN ................  581 740 43
Förskola 1-5 år  ..................................... 581 740 41
Förskoleklass - skolår 5
Fritidsverksamhet ................................. 584 503 06
www.urfjall.se
skolexp@urfjall.se
rektor@urfjall.se

TANDLÄKARE - FOLKTANDVÅRDEN
Folktandvården

G:a Landsv. 2, KUNGSÄNGEN ...........  123 157 85
www.ftv.sll.se
Se även vår annons

TANDLÄKARE - 
PRIVATPRAKTISERANDE
Emaljkliniken i Kallhäll

Emaljv. 16, JÄRFÄLLA.........................  583 515 51
www.emaljkliniken.se
info@emaljkliniken.se
Se även vår annons

Riktnr 08 om inget annat anges

Ert Lokala Bevakningsföretag
 Vi utför följande Tjänster
 • Bevakning
 • Larmutryckningar
 • Receptionstjänster
 • Byggbevakning
 • Rondering
    och mycket mer...
 Tel. 08-410 560 90
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TAXI

Bålsta Taxi AB
Hantverkv. 4, BÅLSTA
Växel ................................... 0771-147 000
www.balstataxi.se
Ditt lokala bolag i Kungsängen Bro Bålsta

VETERINÄRER
Stavenborns  
Smådjurspraktik

Tidsbokning  .......................................  582 444 30
Fax .......................................................... 582 443 90

VÅRDCENTRALER

Capio Vårdcentral Bro
Broplan 3, BRO ......................... 120 010 50
www.capio.se

Riktnr 08 om inget annat anges

Vi tar hand om hela fastigheten.

Inom företaget arbetar bl.a. SSI-godkända
radonkonsulter, fuktskadeutredare,
snickare samt erfarna sanerare inom
olika områden t.ex. fukt/mögelskador,
asbest, PCB m.m. Företaget är certifierat
av SEMKO Certification inom standarderna
SS-EN ISO 9001:2000 och 14001:2004.

Tel. 0200-77 55 77 • www.uams.se

www.erikshjalpen.se0383-46 74 50

Erikshjälpen 
ger liv åt barns 
drömmar. 

Häng på  
du också!

      
   B

li  

månadsgivare
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Simhall • Bibliotek • Café
• SporthallGym

Hemma hos dig har du ett av världens 
bästa vatten. Det kommer från Norrvatten. 
Vi producerar och distribuerar dricksvatten 
till mer än en halv miljon människor i norra 
Storstockholm.
 

www.norrvatten.se

Upplands-Bros  
viktigaste livsmedel HYR UT

• BOSTÄDER • KONTOR • BUTIKER

www.upplands-brohus.se

Ring 08-562 487 00

033-700 71 00 

Professionell telefonpassning
-låter Dig göra bra affärer! 

info@diatel.se . www.diatel.se

upplandsbro.kommunguide.se



Folktandvården Kungsängen

Gamla Landsvägen 2

08-123 157 85

www.folktandvardenstockholm.se

Tandvård till fast pris
Från 45 kr per månad

Behöver du hjälp?
Tid samma dag

Sista minuten-tider
Undersökning till halva priset

Vi erbjuder dig
Till Folktandvården
i Kungsängen  
är alla välkomna!

Familjetandvård, seniortandvård,  

estetisktandvård implantatbehandling,  

tandhygienistbehandling och tandblekning.

ODR Total till hushåll

Vet du att kommunerna hjälper till att återvinna 
97 procent av soporna du sorterar? Nästan hälften 
blir nya saker! 

Även om vi i Sverige är duktiga på att sortera, 
skulle vi kunna bli ännu bättre. 

Utmana dina vänner om vem som sparar mest 
resurser och energi! Gå in på facebook.com/  
sveriges.storsta.miljororelse.

Läs mer på kommunens hemsida
www.upplands-bro.se/avfallblirmaterial

Förlovningsring




