Dags för
sandsopning

BOTKYRKA

Nu är det dags att sopa bort
vinterns sand från våra gång- och
cykelvägar. I år börjar kommunen
sopa upp sanden under vecka 13.
Mer information om när det
sandsopas i ditt område hittar du
på sidan nedan.
l botkyrka.se/sandsopning
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Safia Shire Raage och Nigina Abdukarimjonova från
företaget Eat Easier. I mitten William Appelgren,
mentor.

Klimatsmarta aktiviteter
lockade många
I samband med Earth Hour den 25 mars
arrangerade kommunen Klimatkul i Tumba
centrum ihop med flera samarbetspartners.
Besökarna kunde bland annat byta ut sina
gamla leksaker, delta i en återvinningsworkshop och kolla in elcyklar. Energi- och
klimatrådgivningen var där och berättade
om solfångare och laddstolpar för elbilar. Ett
populärt inslag var provsmakningen av både
vegetarisk, säsongsanpassad mat samt
smoothies gjorda på frukt som annars skulle
hamnat på tippen.

155 600

Tyck till om äldreomsorgen - du kan påverka
I mars skickade Socialstyrelsen ut en
nationell enkät där alla som har hemtjänst eller
bor på vård- och omsorgsboende får tycka till
om omsorgen. Resultaten presenteras till
hösten och har stor betydelse för utvecklingen
av Botkyrkas äldreomsorg.

till kommunens bibliotek,
medborgarkontor och
simhallar hittar du på
WWW.BOTKYRKA.SE

svarsdag är 26 maj. Du som har frågor om
undersökningen kan kontakta Socialstyrelsen
på telefon 031-730 31 80. Det går också bra
att ringa din hemtjänst eller boende.

Får du ekonomiskt
bistånd från kommunen?

Botkyrka kommun byter bank från
Swedbank till Nordea den 1 juni 2017. Bytet
innebär att du som får ekonomiskt bistånd från
Botkyrka kommun måste lämna dina
bankkontouppgifter på den ansökningsblankett som skickas hem till dig. Ange bank,
clearingnummer och bankkontonummer.
Bifoga även kontoutdrag. I det fall bankkontouppgifter inte kommer in till kommunen
kan utbetalning av ekonomiskt bistånd försenas. Kontakta din handläggare vid
eventuella frågor.

telefonsamtal kom in till kommunens
kontaktcenter 2016.

Nytt medborgarkontor i
Hallunda
Foto: Botkyrka kommun

ÖPPETTIDER

– Förra året var det ganska få som svarade,
särskilt inom vård- och omsorgsboendena. Vi
hoppas att fler svarar i år. Det är viktigt
eftersom vi använder enkäten för att förbättra
våra verksamheter, säger Petra Oxonius,
verksamhetschef för äldreomsorgen. Sista

medborgarkontor

Musikhuset öppnar igen

Foto: Johannes Liljesonr

Uppdatera din Botkyrkaapp

En ny version av Botkyrkas app finns tillgänglig. Du behöver ladda ner den för att dina
förslag, synpunkter och felanmälningar ska
hamna rätt. Med appen kan du till exempel
anmäla en trasig gatulampa eller lämna dina
synpunkter på kommunens verksamheter.
Sök på Botkyrka kommun på Google Play
eller App Store för att ladda ner Botkyrkaappen.

Kommunen firar Romernas
internationella dag 8 april

Diskutera lokala frågor i dialogforum
I dialogforum träffar du dina lokala politiker
och diskuterar frågor som berör och intresserar
dig. Här får du som Botkyrkabo möjlighet att
föra fram dina åsikter om lokala frågor i ett
tidigt skede av beslutsprocessen. En del av
frågorna som diskuteras på dialogforum
skickas vidare till berörda nämnder och
nämndernas svar skickas sedan tillbaka till dig

som deltagit vid dialogforum. Lokala
dialogforum finns i Alby, Grödinge, Fittja,
Hallunda-Norsborg, Tumba och Tullinge. Har
du en fråga som du tycker att dialogforum
borde ta upp? Tveka inte – mejla
dialogforum@botkyrka.se eller kontakta
någon av dina lokala politiker i dialogforum.
l Läs mer på botkyrka.se/dialogforum

Den 18 april flyttar medborgarkontoret i
Hallunda till nya lokaler i centrumets bottenvåning. 7-17 april håller det gamla kontoret
stängt på grund av flytt. Du kan istället
besöka någon av kommunens andra
medborgarkontor. Öppettider på det nya
kontoret blir vardagar klockan 10-16,
förutom torsdagar då kontoret är öppet till
klockan 18. Servicekontoret flyttar till större
lokaler tvärs över gatan och öppnar sitt nya
kontor den 11 april.
l Läs mer på botkyrka.se/

Utanför kommunhuset flaggar kommunen
med den romska flaggan samt är delarrangör
i firandet på Etnografiska museet. Romernas
internationella dag firas till minne av den
första romska kongressen som ägde rum i
London 1971. Romer har funnits i Sverige
sedan 1500-talet. I Sverige bor mellan
50 000 och 100 000 romer som delas in i
fem grupper. Romernas språk kallas é
romani chib och är sedan år 2000 ett av
Sveriges nationella minoritetsspråk.
l Läs mer på minoritet.se/romer

Fritidsgården Musikhuset i Norsborg
öppnar igen fredagen den 7 april. Fritidsgården har varit stängt sedan den 19 mars
på grund av oroligheter och ordningsproblem
i lokalerna. Fritidsgården kommer fortsätta att
vara stängt på söndagar, och kommer framöver ha en åldersgräns på 16 år. För dig som
är äldre än 16 år kommer kommunen fram till
sommaren skapa alternativa aktiviteter tre
kvällar i veckan. Detta blir ett steg i arbetet
mot att starta en mötesplats för unga vuxna
som är på gång för området HallundaNorsborg. Mer information om tid och plats
för de aktiviteterna kommer inom kort.
l För öppettider besök
botkyrka.se/idrottfritidochnatur och
för öppettider under påskhelgen
botkyrka.se/lov

Snart stundar
studenttider. På
nästa uppslag
träffar du elever
med bara veckor
kvar i skolan!
Redaktör: Marianne Wladis.
marianne.wladis@botkyrka.se
Tel: 08-530 618 05.
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Man tänker inte att det man gör ska ha så
stor betydelse. Folk har sagt ”Ni är
hjältar”, men det tycker inte jag. Vi har bara
gjort det som en normal jourfamilj gör.
Gunilla Wikström till tidningen Dagen om när hon och maken Eber var jourfamilj till
pojkarna Musa och Gabriel som uppmärksammats i tv-programmet Uppdrag
granskning.

(REP)ETERAR. Vidar Amundin är snart utbildad repacrobat och har under gymnasietiden rest och tränat med världartister.

VUXENLIVET VÄNTAR

Tio veckor kvar till
Snart, eller om en evighet, börjar sommarlovet. Eller inte. Just nu praktiserar
Joly Yacoub på en förskola. Samtidigt hänger Vidar Amundin i ett rep i
träningshallen hos Cirkus Cirkör. För båda gäller samma sak: Om tio
veckor går det ut gymnasiet och då börjar vuxenlivet. Vidar har redan
sommaren inbokad med jobb medan Joly hoppas att praktiken ska
övergå till en anställning.
Text: Per Han Foto: Tobias Fischer

blir Joly Yacoub och hennes
klasskamrater den första kullen gymnasieelever som tar examen från barn- och
fritidsprogrammet på Skyttbrink. I takt med
att kommunen växer gör sig Botkyrka
samtidigt redo för att göra plats för fler
gymnasieelever.
Som en del i processen blir Skyttbrink från
och med i höst Botkyrkas fjärde kommunala
OM TIO VECKOR

gymnasieskola med fyra kompletta program
och plats för 150 elever.
att hon i början
kände sig lite osäker på om Skyttbrink och
hennes program var rätt val, men tvivlen
försvann så snart terminen kommit igång.
– Skolan har varit bra. Lektionerna har
handlat om barn men på många olika sätt.
JOLY YACOUB BERÄTTAR

Vi har gått igenom allt från hur man leker
och lär små barn att tala till hur man lär dem
matematik. Det känns verkligen som jag har
fått lära mig ett yrke, säger Joly Yacoub.
till att Joly trivs är
skolans helt nyrenoverade lokaler och
känslan av att ”alla känner alla”.
Klassrummen är ljusa med stora fönster och
inredningen känns trivsamt modern.
Skyttbrink består av fem hus där varje
program har sina egna lokaler. Ett av de
centrala husen är ett ”hänghus” med soffor,
kafébord och stolar där eleverna träffas och
tar det lugnt mellan lektionerna.
EN BIDRAGANDE ORSAK

hos Cirkus
Cirkör är ett av de klassrum som tillhör S:t
Botvidsgymnasiets estetprogram. Nära
taket hänger Vidar Amundin upp och ner.
DEN STORA TRÄNINGSHALLEN

PEJLAT: Hur förbereder du dig inför studenten?
Ellinor Novellino, estetprogrammet,
S:t Botvids gymnasium
– Jag försöker få alla läxor gjorda.

Carolina Miranda, barn- och
fritidsprogrammet, Skyttbrink
–Jag vill inte ens sluta. Därför har jag
ännu inte planerat någonting.

Frederikke Holtmann-Egdö,
estetprogrammet, S:t Botvids
gymnasium
– Jag håller på att söka cirkusskolor
runtom i världen. Och så har jag köpt en
studentmössa.

Ha kul på
påsklovet i
Botkyrka

BOTKYRKAS GYMNASIESKOLOR

4 Fyra gymnasieskolor: S:t Botvid i
Hallunda, Tumba gymnasium i Tumba,
Tullinge gymnasium i Tullinge och från
hösten 2017 knoppas Skyttbrink i
Tumba av från Tumba gymnasium och
blir Botkyrkas fjärde gymnaisum.
Skyttbrink får 170 platser fördelat på
fem yrkes- och introduktionsprogram.

Det finns mycket att göra
under påsklovet i
Botkyrka. En öppen
idrottsdag i Tullingehallen 10 april med
möjlighet att prova en
rad olika sporter och en
specialkurs i teckning,
färglära, porträtt och
andra spännande tekniker hos D.I.T. Subtopia i
Alby är några exempel.

4 Antal platser: Botkyrka kommuns
gymnasieskolor erbjuder 800 platser till
nationella programmen och 370 platser
på introduktionsprogrammen.
Gymnasiesärskolan erbjuder 15 platser
på sina nationella program och 15
platser på introduktionsprogrammet.

4 Antal sökande till nationella
programmen: S:t Botvids gymnasium:

235 sökande till 119 platser, S:t
Botvids gymnasiesärskola: 15 sökande
till 15 platser, Tullinge gymnasium:
1 324 sökande till 242 platser, Tumba
gymnasium: 2 652 sökande till 438
platser.

Under påsklovet i Botkyrka kan du bland
annat vara med på öppen verkstad på
Mångkulturellt centrum i Fittja och utforska,
prova, känna och skapa magiska saker. Gå
på två spännande utställningar som visas
på Botkyrka konsthall just nu. Måla
självporträtt och andra bilder av olika
sorters papper i en workshop för alla
påsklovslediga barn och familjer, också i
Botkyrka konsthall.

– Jag har verkligen fått lära mig ett yrke, säger Joly Yacoub, som läst barn- och ungdomsprogrammet.

Foto: Studio Strandell

Eller varför inte delta i ett skogsmullelopp
vid Brotorpsbadet. Spring tillsammans med
Skogsmulle.

Vidar Amundin ville göra något fysiskt så han valde estetprogrammet, inriktning cirkus.

Cirkuseleverna tränar i Cirkus cirkörs träningshall i Alby.

l studenten
Vidar har, liksom cirkusartister oftast gör,
valt att fokusera på en enda disciplin:
Repakrobatik. På golvet sitter läraren Aedín
Walsh med blicken fäst på Vidar.
– I min grundskoleklass var jag och några
klasskompisar inställda på att göra
någonting fysiskt och roligt. Så vi åkte hit
och sökte in, berättar Vidar Amundin.
en typisk skoldag med
vanliga skolämnen fram till lunch. Därefter
börjar cirkusträningen som har minst 13
schemalagda timmar per vecka.
– Under eftermiddagarna är vi oftast här
till fem. Ibland längre. Vi får vara här till
kvart i nio, säger Vidar Amundin.
För Vidar har skolan varit toppen. Han
har fått resa och bo utomlands, träna med
världsartister och delta i ett antal
elevföreställningar. Med tio veckor kvar till
FÖR VIDAR BÖRJAR

Jag vill att
hjärnan ska
pausa från skolan i
ett år. Jag vet att
barnen tycker om
mig och hur jag ska
jobba för att de ska
lära sig.
Joly Yacoub

examen känner sig Vidar lugn. Det
teoretiska skolarbetet är så gott som klart,
vilket gör att Vidar kan fokusera än mer på

sin repakrobatik.
Visst blir det fest och flakåkning kring
skolavslutningen, men både Vidar Amundin
och Joly Yacoub siktar på att jobba heltid så
snart skolan har slutat. Vidar jobbar redan
helger på ett transportföretag medan Joly
har skrivit upp sig på en lista för att kunna
vikariera som barnskötare.
– Jag vill att hjärnan ska pausa från skolan
i ett år. Jag vet att barnen tycker om mig och
hur jag ska jobba för att de ska lära sig, säger
Joly Yacoub.
– Jag börjar jobba nu varje helg fram till
studenten och sedan heltid fram till augusti.
Sedan har jag tänkt att inte plugga under ett
år. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra men
i augusti ska jag åka motorcykel med mina
kompisar, berättar Vidar Amundin. d

Du kan också kolla in den organiserade
spontanidrotten, allmänhetens tider i
idrottsanläggningarna, de två badhusen,
fritidsklubbarna, fritidsgårdarna och
Botkyrka rackethall!
l Läs om fler tips på botkyrka.se/lov
Love Svensson

FRÅN BOTKYRKA.SE
Nytt parkeringsprogram
utvecklar framtidens
Botkyrka

l Den 4 april fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om ett parkeringsprogram
för kommunen. Det nya programmet ger
riktlinjer för hur kommunen ska hantera
parkering av bil och cykel i både bebyggd
miljö och vid nybyggnation.

Hemvärnets övning kan
orsaka bullereffekt

l Tisdag 4 april till och med söndag 16
april håller Hemvärnets stridsskola
skjutövningar på Vällinge skjutfält i Salem.

En oväntad vandring i
Tumba centrum – i finska
spår

AKTUELLT

i BOTKYRKA

Performancegruppen ReAct! och
medborgare i Botkyrka med finsk bakgrund
gör en upplevelsevandring i Tumba centrum.
Vandringen avslutas vid Spaaks konditori,
som bjuder på fika. Deltagande är gratis.
När: Torsdag 13 april kl. 12.30
Plats: Tumba centrum, start vid rullbandet,
ICA

Läs mer
www.botkyrk
a.se
Kontakta ko
m
Telefon: 08-5 munen
30 610 00
E-post: kont
aktcenter
@botkyrka.s
e

Gott om
entreprenörsanda

Temat när Botkyrkas företagare samlades för årets första
Näringslivsforum var entreprenörskap och näringslivsutveckling. Med 600
nystartade företag varje år inom vitt skilda branscher som byggande,
handel och redovisning finns det gott om entreprenörsanda i kommunen.
Text och foto: Michelle Marcher Lidén
TEMAT NÄR Botkyrkas företagare samlades
för årets första Näringslivsforum var
företagsutveckling och entreprenörskap.
Med 600 nystartade företag varje år inom
vitt skilda branscher som byggande, handel
och redovisning finns det gott om entreprenörsanda i kommunen.
- Botkyrka kommun befinner sig i en
expansiv fas. Detta beror på att vi är en
kommun som har flera projekt på gång,
bland annat Botkyrka Södra Porten AB som
är ligger längs med E4 i ett strategiskt bra
läge. 5-7 företag i veckan kontaktar oss på
näringslivsenheten för att visa sitt intresse
för att etablera sig i kommunen, säger Anna
Anderberg, Näringslivschef.

ligger strategiskt
placerad vid E4/E20 och utgör en vital del
av det regionala tillväxtområdet Södertörn.
Kommunen är en av Sveriges mest
internationella kommuner, med över 170
nationaliteter och 100 språk representerade.
Bland Botkyrkas unga entreprenörer ser det
inte lika ljus ut. Jämfört med andra
kommuner i södertörnsområdet har
BOTKYRKA

KOMMUN

Botkyrka färre unga entreprenörer. För att
bryta trenden erbjuds bland annat ett
ledarskapsprogram som arrangeras tillsammans med organisationen The Good
Talents Botkyrka. Här har unga mellan
15-25 år möjlighet att testa och utveckla sina
affärsidéer.
FÅR
utvecklas inom
ledarskap, projektledning, idé- och
affärsutvecklig och mycket mer. Ledarskapsprogrammet innehåller även ett
mentorskapsprogram
där
deltagarna
matchas med mentorer från det lokala
näringslivet.
DELTAGARNA

ANMÄL DIG TILL
MENTORSKAPSPROGRAMMET
Är du företagare i kommunen och vill
hjälpa unga entreprenörer att förverkliga
sina affärsidéer? Då är du varmt
välkommen att anmäla dig som mentor till
The Good Talents Botkyrkas mentorskapsprogram. Mer information om hur du går
tillväga hittar du här: thegoodtalents.com

l Påsklov i Verkstan
Tid: tisdag 11 april och torsdag 14 april
11-13 och 14-16
Plats: Mångkulturellt centrum,
Värdshusvägen 7, Fittja
Varje lov har sitt eget tema som vi utforskar
med hjälp av olika material och verktyg.
Från 6 år. Gratis.
Gruppbokning: info@mkcentrum.se.
Mer info: mkcentrum.se.

l Changers stories 2017
Tid: tisdag 11 april kl. 19-21
Plats: Albys Hjärta, Albyvägen 7
Kom och lyssna på Ailin Mi på Albys
Hjärta. Ailin är muralmålare och grundare
till gräsrotsnätverket STREETGÄRIS som
startade i Husby efter kravallerna 2013
och i dag finns representerade över hela
Sverige.

l Boxning i Ungdomens Hus
Tid: måndag 10 april och onsdag 12 april
kl. 18-19.30
Plats: Ungdomens Hus, Värdshusvägen
6b, Fittja
Kom och träna boxning med oss i
Ungdomens Hus. Roliga och tunga
boxningspass tillsammans med våra
erfarna boxningstränare. Träna hårt och må
bra! Mer info: fittja.nu.

l Dags för eldningsvecka och
vårstädning
Mellan den 15 och 23 april är det tillåtet
att elda mindre mängder
trädgårdsavfall. Tänk på att du inte får
elda så att det blir otrevligt eller farligt
för dina grannar. Du kan läsa mer om
eldningsveckan på botkyrka.se.

l Alby biblioteks mysterieklubb
Tid: tisdag 11 april kl. 13-15
Plats: Alby bibliotek
Mysterieklubben fortsätter med
deckarspel, boktips och hemliga uppdrag.
Spännande påsklovsklur för alla mellan 6
och 12 år. Vi ses i högkvarteret! Gratis.
Mer info: bibliotek.botkyrka.se

l Workshop: måla med papper
Tid: tisdag 11 april och onsdag 12 april kl.
13-14.30, torsdag 13 april kl. 9.30-11
Plats: Botkyrka konsthall, Tumba torg 105
Workshop för alla sportlovslediga barn och
deras familjer. Vi skapar självporträtt och
andra bilder av olika sorters papper.
Boka biljetter: 08-530 612 25
Gruppbokning: 070-88 613 18
Mer info: botkyrkakonsthall.se

NÄRINGSLIVSFORUM. Douglas Roos, entreprenör och dagens föreläsare, Ebba Östlin kommun-

styrelsens ordförande (S), Anna Anderberg, näringslivschef och Anna Kayal, näringslivsutvecklare
Botkyrka kommun, tillsammans med representanter från The Good Talents ledarskapsprogram.

l Fler påsklovsaktiviteter
Hitta fler aktiviteter under påsklovet på
botkyrka.se/lov
l Socialnämnden sammanträder
Tid: tisdag 18 april kl. 19
Plats: Kommunhuset, plan 2 rum 3,
Munkhättevägen 45, Tumba.
Bland ärendena finns:
• Kartläggning av personer som lever i
hemlöshet eller utestängda från ordinarie
bostadsmarknad i Botkyrka
• Utvecklingsmedel för 2017 till kommuner
för arbete mot våld i nära relationer
l Hemtjänstens roll i äldres omsorg
Tid: torsdag 20 april kl. 13-14.30
Plats: Mötesplats Grödinge, Ringvägen 2,
Grödinge
Informationsseminarium med frågor och
diskussioner om vilken roll hemtjänsten har
i kommunens äldreomsorg. Ansvariga från
vård- och omsorgsförvaltningen
medverkar.
Mer info: 072-59 669 21
botkyrka.se/motesplatser

l Påskstängt på Mötesplats Tumba
Skärtorsdagen den 13 april stänger vi på
Mötesplats Tumba klockan 12. Vi öppnar
åter tisdagen 18 april klockan 07. Väl mött
då! Vår målgrupp är personer 60+.
l Anhörigskap – en fråga om
relationer
Tid: onsdag 10 maj kl. 17-20.30
Plats: Xenter, Nisellsalen,
Utbildningsvägen 3, Tumba
Förläsningar och diskussion med
anhörigpanel. Kvällen vänder sig till dig
som är anhörig och till dig som arbetar
med anhöriga.
Anmälan senast 3 maj:
johan.nicander@botkyrka.se,
08-530 610 69. Allmänt om anhörigstöd:
botkyrka.se/anhorig
l Vård- och omsorgsnämnden
Tid: torsdag 20 april kl. 18.30
Plats: Kommunhuset, plan 2 rum 2,
Munkhättevägen 45, Tumba
Från dagordningen:
• Information projekt
hemgångsteam
• Rekommendation
ökad kvalitet nattetid
för boende

