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Du når oss på:
• Medborgarcenter:
08-530 610 00
• Botkyrka.se
• Botkyrka.se/synpunkter
• Twitter: @BotkyrkaKommun
• Facebook.com/
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Så funkar
vinterväghållningen
Snöröjning och halkbekämpning
prioriteras på alla vägar med mycket
trafik, bussvägar och centrala gång- och
cykelvägar. Därefter plogas och sopsaltas
övriga vägar. I kommunens webbkarta
finns information om vilka vägar som är
prioriterade förstahandsvägar och vilka
som är så kallade andrahandsvägar. På
kartan kan du lätt zooma in just din gata
för att se hur det ser ut i din närhet. Du
hittar webbkartan på: karta.botkyrka.se

Har du barn som ska börja i
förskoleklass eller måste byta skola för att
gå klart grundskolan 2018? Då måste du
göra ett aktivt skolval för att kunna påverka
vilken skola ditt barn kommer att börja i.
Du ansöker om skolplacering för ditt
barn mellan måndagen den 15 januari och
måndagen den 5 februari via vår e-tjänst.

Sök Botkyrkas stipendier
Botkyrka kommun delar årligen ut kulturoch idrottsstipendier samt utser Botkyrkas
stjärnor. Stipendierna kan delas mellan flera
pristagare. Utdelning sker i samband med
kultur- och idrottsfesten Vi är Botkyrka i
Hågelbyparken i slutet av augusti. Nominera
dig själv eller någon du tycker ska
uppmärksammas för sitt arbete och insatser.
Sista dag är torsdag 1 mars 2018! Läs mer
och hitta e-tjänst för ansökan och
nominering på botkyrka.se
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Dags att söka skola
Det är viktigt att du samtidigt ansöker om
fritidshemsplats och modersmålsundervisning.
Har du svårt att välja skola? Besök
skolornas öppet hus. Datum och tider
hittar du på botkyrka.se/oppethus.
Läs mer på botkyrka.se/skolvalet.

Välkommen till
Familjerådgivningen
Par eller familjer som behöver stöd kan
vända sig till familjerådgivningen. Vi för
inga journaler och det finns möjlighet att
vara anonym. Ett besök kostar 350
kronor och du kan få upp till fem samtal
på 1,5 timmar vardera. Familjerådgivningen är gemensam för flera
kommuner. Du kan läsa mer på
botkyrka.se/familjeradgivning

Lastning av varor hos Widrikssons åkeri AB i
Västberga.

Vill du jobba som
röstmottagare?
Den 9 september 2018 är det val till
riksdag, kommun och landsting.
För att genomföra ett val krävs det
ganska mycket jobb bakom så
kommunen behöver din hjälp.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra
som valinformatör eller röstmottagare.
Välkommen att läsa mer och söka på
botkyrka.se/valibotkyrka

Samordning
halverar utsläpp
Som ett led i arbetet med att minska
utsläpp har Södertörnskommunerna – som
Botkyrka ingår i – arbetat med samordnad
varudistribution sedan 2015. Redan i en
första fas har antalet leveranser till de
kommunala verksamheterna halverats och
det har skett en minskning med 70 procent
av koldioxidutsläppen och hälsoskadliga
luftföroreningar.
Ett viktigt bidrag till minskningen är att
kommunerna i sin upphandling har ställt
krav på biodrivmedel och att lastbilarna
ska ha låga utsläpp av luftföroreningar.
Den samordnade varudistributionen ger
också ökade möjligheter för lokala
leverantörer att delta i kommunala
upphandlingar. Läs mer i IVL Svenska
Miljöinstitutets rapport ”Utvärdering av
samordnad varudistribution i Södertörns
kommuner”. Rapporten finns i sin helhet
på sodertornskommunerna.se

UR KALENDARIET
l Är du anhörig till barn med NPF,
(neuropsykiatriskt funktionshinder)?
Tid: Start onsdag 14 februari, kl. 17.30 19.30. Serien avslutas 18 april.
Plats: Röda korsets mötesplats Kupan,
Tunatorget 3, Tumba
Sex onsdagar under våren 2018 ordnar vi
träffar för dig som är anhörig och vill möta
andra med liknande erfarenheter. Fokus på
barn mellan 6 och 22 år. Information och
anmälan: anhorigstod@botkyrka.se, lämna
förnamn och telefonnummer. För mer
information, välkommen att kontakta
anhörigsamordnare Saber Mehdizadeh på
0724-53 05 38. www.botkyrka.se/anhorig
l Bli YAP-stödperson!
Vi söker dig som vill göra skillnad för unga,
föräldrar och för dem som önskar hjälp
med att förändra sina liv. Vi söker även dig
som själv har haft missbruksproblem eller
som har levt med missbruk nära dig och
som vill använda dina erfarenheter till att
hjälpa andra. Som YAP-stödperson får du
en unik erfarenhet, en kostnadsfri
utbildning, ett löpande stöd och ett arvode.
Framförallt kommer du att göra stor
skillnad i en annan människas liv!
botkyrka.se/yapstodperson

l Hur kan jag som förälder förebygga
våld?
Tid: 15 februari kl. 18-20
Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba
Inspirationsföreläsning: Fem gånger mer
kärlek. För föräldrar med barn i åldern
3-12. Råd om hur du kan stärka relationen
med ditt barn, undvika onödiga bråk och få
vardagen att fungera smidigare. Vi berättar
om Botkyrkas våldsförebyggande arbete.
Vi bjuder på fika! Anmäl ditt intresse
senast den 31 januari till
duforalder@botkyrka.se

l Mötesplats Grödinge
Tid: må, ti och to kl. 10–14
Plats: Ringvägen 2, Grödinge
(bredvid Vårsta bibliotek)
Nu drar mötesplats Grödinge igång
igen. Qigong, gymnastik, filmvisning
och bokcirkel är exempel på härliga
aktiviteter för dig 60+. I vår blir det
även odling, semmeldag, samt klädoch modevisning. Tel. 072-596 69 21.
Se hela programmet på
www.botkyrka.se/motesplatser.

l Granskningsutlåtande för
Tumba skog
Samhällsbyggnadsförvaltningen har
upprättat ett granskningsutlåtande i
detaljplanen för Tumba skog.
Granskningsutlåtandet redovisar de
skriftliga synpunkter som inkommit till
kommunen under granskningstiden samt
kommunens förslag med anledning av
synpunkterna. Handlingen finns tillgänglig
på www.botkyrka.se/detaljplaner. Du kan
även beställa den på e-post
plan@botkyrka.se. Ärendet bedöms kunna
antas av kommunfullmäktige den 22
februari 2018. Efter antagandet kan
detaljplanen överklagas.
l Bygglovsservice till företagare
Botkyrka kommun erbjuder drop-inverksamhet två dagar i veckan för
bygglovsrådgivning till företagare.
Tider för bygglovsrådgivning:
Tisdag: 10–15
Onsdag: 10–15
(Lunchstängt: 12–13)
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l Ny e-postadress för allmän kontakt
med kommunen
Den 1 januari 2018 slogs kommunens
medborgarkontor och kontaktcenter ihop
till en enhet som nu heter
Medborgarcenter. I samband med
hopslagningen avvecklades kontaktcenters
e-postadress. Den nya e-postadressen för
kontakt är medborgarcenter@botkyrka.se
Samma telefonnummer som förut gäller,
08-530 610 00.
l Elevutställningen Fritt Fram
Söndag 28 januari kl. 14-16 är det
vernissage av elevutställningen ”Fritt Fram”
på Mångkulturellt centrum i Tumba. Årets
utställning vittnar om hopp för framtiden
och förhoppningsvis ger den dig som
besökare kraft att kämpa vidare, för
friheten och för demokratin. Konstnärerna
är tredjeårselever från bildestetiska
programmet på Xenter, Tumba gymnasium.
Läs mer om utsällningen på mkcentrum.se/
fritt-fram.

