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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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Botkyrkabor vid tiden för demokratins födelse i Sverige.

Tryggare för äldre att
komma hem från sjukhus
Nu är ett hemgångsteam igång i kommunen.
Hemgångsteamet hjälper äldre att komma
iordning hemma efter att ha varit på sjukhus,
till exempel se till att det finns mat, mediciner
och hjälpmedel på plats. Teamet är också en
länk till vanlig hemtjänst och övrig vård. För
att få stöd av hemgångsteamet ska man vara
över 65 år, ha vårdats på sjukhus och känna
stor oro inför att komma hem. Beslut om
hemgångsteam tas av biståndshandläggare.
l Läs mer på botkyrka.se.

Jubileum för demokratin!
Du kommer att kunna lyssna till
intressanta panelsamtal och
berättelser, gå på seminarier och
utställningar. Markera veckan i din
kalender. Börja med lördag 21 april

Håll Sverige Rent 2018
Var med och håll Botkyrka rent i vår! Nu är
det dags för årets skräpplockardagar 2018.
Runt om i landet plockar förskolor, skolor,
föreningar, företag och privatpersoner skräp
- både för att göra sin närmiljö lite finare och
för att visa att nedskräpning inte är okej.
Från 12 februari är anmälan öppen till Vi
Håller Rent! Anmäl dig före den första april
och få allt material – säckar, påsar och
handskar – gratis.
l Läs mer på botkyrka.se/vihallerrent

Utbildningsnämnden vill att
kommunen ska bygga en ny
högstadieskola för 590 högstadieelever från Hallunda och Norsborg.
Målet är att under år 2019 riva
nuvarande Brunnaskolan och bygga
en ny högstadieskola på samma tomt.
Planen är att den nya skolbyggnaden
ska byggas av moduler som tillverkas
i fabrik.
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Demokratin i Sverige fyller 100 år
och det ska firas i Botkyrka. Under en
veckas tid, från 21–27 april, anordnas
aktiviteter på temat.

Ny högstadieskola i Hallunda

och kom till Hallunda Folkets hus för att
fira jubiléets första dag med start
klockan 13.00.
Du bjuds på historiska tillbakablickar,
samtal om demokratins utmaningar i
Botkyrka i dag och hur det kan se ut i
framtiden samt kulturaktiviteter och
gemensam middag. Programmet
presenteras i mars. Håll utkik!

Kul på sportlovet i
Botkyrka!
Snart är det dags för Botkyrka Winter
Games 2018! Det blir massor av
aktiviteter att prova på inom idrott och
kultur.
Måndag och tisdag, 26 till 27 februari,
kör vi järnet i Tumba, onsdag 28 februari
till torsdag 1 mars kör vi racet i Hallunda.
Välkommen till fyra roliga och fartfyllda
sportlovsdagar! #botkyrkawintergames.
l Läs mer på botkyrka.se/lov

Du röstar väl i valet?
Snart är det dags igen för val i Sverige och
Botkyrka. Det händer mycket i politiken och
med demokratin i omvärlden, i Europa och
inte minst i Sverige.
Det är därför valet 2018, i Sverige och
Botkyrka, kan vara ett extra viktigt och
spännande val. Den 9 september är valdagen
för riksdag, landsting och kommunval.
Förtidsröstningen börjar den 22 augusti.

Kommunens insats i valet inriktas till allmän
information om valet och ett högt och mer
jämlikt valdeltagande.
Förberedelse och arbetet med planering av
olika valaktiviteter med olika organisationer
i Botkyrka är i full igång. Löpande
information hittar du på kommunens
webbplats, i lokala tidningar och i sociala
medier.

l Välkommen till Fritidsbanken
i Botkyrka!
Vill du låna sport- och fritidsutrustning
gratis? Välkommen till Fritidsbanken i
Botkyrka på Dalvägen 13 i Tumba. Den
drivs lokalt av Botkyrka kommun. Läs mer
på botkyrka.se/fritidsbanken

l Tjejforum - sök sommarjobb med
oss!
Tid: torsdag 22 februari kl. 17–20
Plats: Ungdomens hus i Fittja
Tjejforum är en plats för tjejer mellan
15-22 år i Ungdomens hus i Fittja.
Den 22 februari har vi arbetsmarknadsoch vuxenutbildningsförvaltningen på
besök som hjälper dig skriva CV och
personligt brev, och vägleder dig till
jobben. Snart är det sommar och dags att
söka sommarjobb! Är du intresserad av att
jobba under sommaren kan du komma till
oss för att få hjälp. Välkommen!

UR KALENDARIET
l Funktionsnedsättning - utbildning
och träff för anhöriga
Är du anhörig till någon med
funktionsnedsättning? I veckan är du
välkommen till en utbildning och en
anhörigträff.
Tid: 26 februari kl. 15–16.30, utbildning
Föreningen Attention (neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar) berättar om sin
verksamhet.
Tid: 28 februari kl. 15–16.30, anhörigträff
Kom och dela erfarenheter med andra i
liknande situation.
Plats: kommunhuset plan 1,
Munkhättevägen 45, Tumba
Läs mer om anhörigträffar och annat
stöd för anhöriga på botkyrka.se/anhorig

l Fredagsskoj på Storvretsbadet
Tid: fredagar kl. 15.15–16.15
Fredag 23 februari: livräddningsövningar.
Plats: Storvretsbadet, Odlingsvägen 41
i Tumba.
Pris: 20 kr i entréavgift för barn.
Ålder: 10 år och uppåt. Du behöver vara
simkunnig. Mellis finns att köpa.

l Välkommen till
ungdomsmottagningen!
Drop-in till barnmorska, sjuksköterska,
kurator: måndagar klockan 14–17. Drop-in
till barnmorska, sjuksköterska: tisdagar
klockan 14–16, onsdagar 8.30–9.30,
fredagar 11–12. Drop-in till kurator,
psykoterapeut: torsdagar klockan
14.30–15.30 för coachingsamtal och
15.30–16.30 för psykoterapeut. Kolla
alltid botkyrka.se/ungdomsmottagningen
för eventuella undantag.

l Framtidsfullmakt, testamente
och livsarkiv
Tid: tisdag 27 februari kl. 10
Plats: Ringvägen 2, Vårsta
Vem ska ta beslut åt dig när du själv
inte längre kan det?
Nu finns möjligheten att skriva en
framtidsfullmakt. Mötesplats Grödinge
(för dig 60 plus) har bjudit in familjejuristen Daniel Timén som berättar om
fullmakter, testamenten och livsarkiv.

l Lördagskul på Fittjabadet
Tid: lördagar kl. 13–14.30
Plats: Fittjabadet, Värdshusvägen 5 i Fittja
Pris: 20 kr i entréavgift för barn.
Ålder: 10 år och uppåt. Du behöver vara
simkunnig. Mellis finns att köpa.

l Fritidsbanken söker skidor
och stavar
Vill du bli av med din gamla utrustning men
vill att den ska komma andra till nytta och
glädje? Just nu söker vi carvingskidor
120–135 cm och stavar 90–110 cm.
Välkommen att höra av dig till
Fritidsbanken! Botkyrka.se/fritidsbanken

l Omsorgens handläggare flyttar
till nya lokaler
19 februari flyttar vård- och
omsorgsförvaltningens
biståndshandläggare och LSShandläggare till nya lokaler på
Hans Stahles väg 7, cirka 10 minuters
promenad från Tumba station. Under
flytten 15–16 februari kan handläggarna
inte ta emot spontana besök. Däremot
svarar handläggarna i telefon och du som
har bokat hembesök har ditt besök som
vanligt.

