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i BOTKYRKA

Du når oss på:
• Medborgarcenter:
08-530 610 00
• Botkyrka.se
• Botkyrka.se/synpunkter
• Twitter: @BotkyrkaKommun
• Facebook.com/BotkyrkaKommun
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Korttidsfamilj sökes
Foto: Bertil Strandell

Biblioteken fortfarande i topp. Läs mer på botkyrka.se/medborgarundersokning

Medborgarundersökningen

Låga betyg får framför allt äldreomsorgen och skolverksamheten, men
också renhållning, bilvägar, snöröjning,

Var med och gör din
stadsdel tryggare
Kommunen och Polisen i Botkyrka vill
tillsammans med dig som bor och verkar i
kommunen skapa förutsättningar för ett
hållbart Botkyrka – där våldet minskar.
Din hjälp behövs för att få en bild över hur
det ser ut i ditt område. Ser eller hör du något
i din stadsdel som rör våld och påverkar
tryggheten negativt kan du skicka ett mejl till
lagesbild@botkyrka.se. Då bidrar du till den
kunskap som behövs för vad som behöver
göras framöver. Stort tack för din hjälp!
Ring alltid 112 för att larma polisen vid
akuta händelser.

Sista chansen
att välja gymnasium
Du missar väl inte sista
ansökningsdagen för att välja
gymnasium inför hösten? Fram
till och med 15 februari kan du
göra ditt val. Läs mer om
Botkyrka kommuns fyra
gymnasieskolor på botkyrka.se.
Där hittar du också en länk till
kommunens gymnasiekatalog.
Valet gör du på gyantagningen.se

fritidsgårdar och klubbar samt
omsorgen för personer med funktionshinder. Det är också svårt att påverka i
kommunala frågor och genomföra nya
idéer.

Foto: Tesla

Nöjdheten med att leva och bo i
Botkyrka kommun är överlag bra men
jämfört med tidigare år är resultaten
genomgående sämre, i synnerhet när
det gäller trygghet. Men nedgången är
inte unik för Botkyrka utan är en trend i
regionen och landet.

Som korttidsfamilj tar ni emot ett barn i ert
hem vars familj, har behov av avlastning
under kortare perioder. Vi söker en korttidsfamilj till ett barn född 2012. Barnet har
omfattande behov av stöd i vardagen. Vi
söker en familj utan småbarn. Äldre barn är
inget hinder. Ni har stor empatisk förmåga
och förstår hur man arbetar med en tydlig
pedagogik i den dagliga livsföringen. Det är
även bra om ni har kunskaper om
lågaffektivt bemötande samt alternativ
kommunikation. Kontakta
enhetschef
Kristoffer Hoflund: telefon, 073-421 87 43,
e-post, kristoffer.hoflund@botkyrka.se.

Höga betyg får kultur-, fritids- och
friluftsaktiviteterna. I topp finns Lida,
Hågelby och biblioteken. Kommunen
har också blivit snabbare på att svara.

Ska du bygga i sommar?
Måndagen den 12 februari och onsdagen
den 7 mars arrangerar kommunens
bygglovsenhet informationsträffar om
bygglovspliktiga och anmälningspliktiga
åtgärder. Då finns det möjlighet att ställa
frågor till kommunens bygglovhandläggare.
Det är drop-in mellan klockan 17 och
19 båda kvällarna. Ingen anmälan
behövs. Platsen är plan 2 i kommunhuset,
i Tumba. Information om hela bygglovsprocessen, checklistor när du ska
söka bygglov eller anmälan finns på
botkyrka.se/bygglov.

Nya utbildningar på Xenter
Xenter har som första YH-anordnare i
Sverige beviljats utbildningarna Elfordonspecialist och Marintekniker. Xenter får
också fortsätta utbilda storkökstekniker,
livesändningsspecialister och IT-säkerhetsspecialister. Xenter anordnar sedan tidigare:
3D-tekniker, Expo-, skylt- och storbildsproducent, Fastighetsförvaltare, Fastighets-

tekniker, Hisstekniker, Operatör grafisk
produktion och VR-producent.
Välkommen på öppet hus: tisdag 20 mars
kl. 16-18, onsdag 11 april kl. 18-20, torsdag
19 april kl. 7.30 – 09.30. Bilden kommer från
Tesla, som sitter med i ledningsgruppen för
utbildningen Elfordonsspecialist.
Läs mer på xenter.se

l Miljö- och hälsoskyddsnämnden
sammanträder
Tid: måndag 12 februari kl. 18.30
Plats: kommunhuset, plan 2, rum 3
(Stange), Tumba
Ur dagordningen:
- Årsredovisning för 2017, miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

l Hur trivs du i Riksten
Tid: torsdag 15 februari kl. 18.30-20.30
Plats: matsalen i Rikstens skola
Hur är det att leva och bo i Riksten? Är du
nyfiken på planerna för den fortsatta
utvecklingen av området? Välkommen till
dialogmöte med dina lokala politiker!
Representanter från olika delar av
kommunen och byggbolag deltar.
Läs mer på botkyrka.se/tullingedialogforum

UR KALENDARIET
l Anhörigträff kognitiv
svikt/demenssjukdom
Tid: tisdag 6 februari kl. 15-17
Plats: Orrens servicehus, plan 2,
Gröndalsvägen 12 A, Tumba
Är du anhörig till någon som har
minnessvårigheter eller en demenssjukdom? Välkommen till en träff där du
kan dela erfarenheter med andra i liknande
situation.
Läs mer på botkyrka.se/anhorig
l Samråd - detaljplan för parkering
till S:t Botvids katolska församling
Tid: onsdag 7 februari till och med
onsdag 28 februari
Plats: kommunhuset, plan 2, Tumba
Förslaget till detaljplan syftar till att göra
om en obebyggd gräsplan till parkeringsplats vid S:t Botvids katolska kyrka.
Planområdet ligger vid Postängsvägen i
Fittja. Samrådet pågår mellan 7 februari
och 28 februari 2018. Förslaget finns då
att läsa på plan 2 i kommunhuset i Tumba
samt på botkyrka.se/samrad. Måndag 12
februari kl. 17.30-18.30 är det öppet hus
på plan 2 i kommunhuset i Tumba, dit du
kan komma och titta på förslaget och ställa
frågor. Vi behöver dina skriftliga synpunkter
senast den 28 februari 2018.

l Granskning - detaljplan för Orren 3
Tid: onsdag 7 februari till och med
onsdag 28 februari
Plats: kommunhuset, plan 2, Tumba,
Detaljplanen syftar till att möjliggöra
bebyggelse av ett flerbostadshus för cirka
nio bostäder på den inre delen av
fastigheten Orren 3. Planområdet ligger i
Tumba. Granskningen pågår mellan
onsdag 7 februari och onsdag 28 februari
2018. Förslaget finns då att läsa på plan 2
i kommunhuset i Tumba samt på
botkyrka.se/granskning. Vi behöver dina
skriftliga synpunkter senast den 28
februari 2018.

l Föreläsning om hjärtsvikt
Tid: söndag 11 februari kl.13-16
Plats: Xenter Botkyrka
Utbildningsvägen 3
200 000 har inte fått diagnos. Har du?
Föreläsning om hjärtsvikt med bland
annat demonstration av HLR,
hjärtstartare, blodtrycksmätning och
information från hjärt- och
lungföreningen.

l Tekniska nämnden sammanträder
Tid: måndag 12 februari kl. 19
Plats: Xenter, sal 243, Utbildningsvägen
3, Tumba
Ur dagordningen:
- Lokalförsörjningsplan 2018-2021.
- Utbyggnad av vatten och avlopp till
Skårdal.
l Samhällsbyggnadsnämnden
sammanträder
Tid: tisdag 13 februari kl. 18.30
Plats: kommunhuset, plan 2, rum 3
(Stange), Tumba
Ur dagordningen:
- Medborgarförslag – Bygg vägbulor vid
förskolan Kärrspiran
- Medarbetarundersökning 2017.
- Framtid Alby – Återrapportering av givna
uppdrag och förslag på fortsatt arbete

l Southside drive in-fotboll
Tid: fredag16 februari kl. 19-22
Plats: Idrottshuset, Tumba
Fotboll för alla barn och ungdomar från
12-18 år som vill lära sig spela fotboll!
Vi på fritidsgården Southside välkomnar
alla oavsett kön. Vi kommer spela
turneringar 5 mot 5. Fotbollen är gratis
men snacks, mat, frukt eller något att äta
eller dricka står ni själva för. Finns att köpa
på fritidsgården Southside ca 50 meter
bort från lokalen.

