Eldningsvecka
14–22 oktober är det tillåtet att
elda träd, grenar och kvistar. När
du eldar måste
du se till att dina
grannar inte
störs och att det
inte uppstår
fara för brand.
l Läs mer på
botkyrka.se/eldningsvecka
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Tavla som hänger på ungdomsmottagningen i
Hallunda. Bilden är beskuren.

Välkommen till
ungdomsmottagningarna

Foto: Tobias Fischer

Nu öppnar ungdomsmottagningen på
Stenvägen 4 i Storvreten, Tumba. Öppet
torsdagar klockan 9–12 med drop-in till
barnmorskor. Här kan du förnya recept, få
gratis kondomer, göra graviditetstest och
ställa frågor om kropp och sexualitet. Den
21 november öppnar ungdomsmottagningen i Hallunda en penis- och pung-dropin, POP, för dig som identifierar dig som
kille. Välkommen om du vill träffa Mårten,
sjuksköterska, eller Thomas, kurator –
tisdagar 9.30–11.30 på Hallundavägen 26.
l Läs mer på botkyrka.se/
ungdomsmottagningen

Dialog om centrala Tullinge – återkoppling!
Är du nyfiken på resultatet av dialogen om
utvecklingen av centrala Tullinge? Välkommen
på återkoppling!
Medverkar gör en dialogkonsult från Nyréns
arkitektkontor, projektgruppen från samhällsbyggnadsförvaltningen, representanter från

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

den fortsatta processen. Efter presentationerna blir det mingel och snittar. Dina
lokala politiker i Tullinge dialogforum finns
tillgängliga för att fånga upp dina synpunkter
på processen. Ingen anmälan krävs.
Välkommen torsdag 19 oktober klockan
18.30–20.30 i Falkbergsskolans matsal.

Under kvällen kommer en dialogkonsult från
Nyréns arkitektkontor att presentera
resultatet av dialogen – en projektledare från
samhällsbyggnadsförvaltningen berätta om

Botkyrka firar 10 år
med Intercultural cities

Foto: Botkyrka kommun

ÖPPET
TIDER

fastighetsägare och lokala politiker i Tullinge
dialogforum.

Nätverket Intercultural cities, ICC, bygger på
ett initiativ från Europarådet och Europeiska
kommissionen för 10 år sedan. Kravet för att
få ingå är en uttalad ambition att gå från
mångkulturalism till interkulturalism. Styrkan
med nätverket är att innehållet regelbundet
uppdateras genom nätverkets gemensamma
arbete framåt där Botkyrka kan vara med och
påverka och samtidigt få med sig goda
exempel att ta hem.
Foto: Estate Parkering AB

Ny inriktning för
närdemokratin
En välfungerande demokrati handlar inte
bara om att rösta i de allmänna valen utan
också om att du som medborgare ska kunna
vara delaktig i och ha möjlighet att påverka
samhällsutvecklingen mellan valen. Därför
har kommunfullmäktige nu beslutat om en
ny inriktning för närdemokratin i Botkyrka.
Inriktningen innebär att:
4 en dialogkommission tillsätts för att
arbeta fokuserat på en stadsdel i taget.
4 områdesutvecklingen stärks.
4 synpunktshanteringen utvecklas.

Nytt parkeringsbolag från 1 oktober 2017
Från och med den 1 oktober 2017 tar Estate
Parkering AB över och sköter all parkeringsövervakning för Botkyrka kommun.
– Estate Parkering AB är en servicekoncern
som bland annat hanterar parkeringsöver-

vakning, och vi ser fram emot att få samarbeta
med
dem,
säger
Ewa
Lönnkvist,
verksamhetscontroller på samhällsbyggnadsförvaltningen.

– För mig är det tydligt, alla Botkyrkabor ska
kunna vara med och utveckla kommunen.
Inga bra förslag ska gå till spillo. Jag är glad
att vi nu tar stora beslut för att fler av
Botkyrkabornas tankar och idéer ska kunna
tas till vara, säger kommunstyrelsens
ordförande Ebba Östlin (S). Den nya
inriktningen ska gälla från och med januari
2019.
l Läs mer på botkyrka.se/nardemokrati
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Botkyrka i topp tio avseende lärarlöner
enligt Lärarförbundets ranking.

Ny tidplan för
Allégårdens renovering
Efter att det blivit stopp i byggplanerna för
vård- och omsorgsboendet Allégården, på
grund av bland annat markförutsättningar,
görs nu en omstart av projektet. Sedan i
slutet av juni 2017 har tekniska
förvaltningen fördjupat undersökningar av
marken och husstommen. Nu förbereds en
ny upphandling av en entreprenör som ska
utföra arbetet och färdigställa Allégården.
Byggstarten är planerad till januari 2018. I
december 2018 ska nya Allégården stå klar
med 54 lägenheter.
l Läs mer på botkyrka.se

Bli kontaktperson
Ibland räcker det med att bara finnas till för
någon annan, som behöver en. Botkyrka
kommun söker trygga vuxna som kan tänka
sig att bli kontaktperson till en ungdom
mellan 10 och 20 år. Du fungerar som en
vuxen förebild och ett stöd i vardagen. Ni
träffas 1–2 gånger per vecka. Kontaktpersoner får regelbundet stöd från
socialtjänsten och ekonomisk ersättning.
l Läs mer på Botkyrka.se/
kontaktpersonbarn

Vill du ha kul på
höstlovet? Många
bra tips på nästa
sida.
Redaktör: Marianne Wladis.
marianne.wladis@botkyrka.se
Tel: 070-886 10 69

Bygg robotar med Lego på
höstlovet

AKTUELLT

i BOTKYRKA

Läs mer
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Är du mellan 10-16 år och gillar programmering och Lego™? Då är du välkommen till
Öppet Hus på Xenter för att tillsammans
med andra bygga och programmera robotar.
Ett mycket utvecklande, lärorikt och roligt
event. Ingen föranmälan krävs och
evenemanget är gratis!
Tid: onsdag 1 november kl 10-14
Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba

Höstlov i Botkyrka
Snart är det höstlov! Vecka 44, 30 oktober startar lovet och pågår till 3
november. Det finns mycket kul för dig att göra under lovet – till exempel
filmvisning, spökvandring, fotboll, dans och konst. Många av verksamheterna
är gratis!
Text: Love Svensson Foto: The Jens
OM DU ÄR 10–16 år och gillar skapande kan
du delta i Subtopias höstlovskurs FEAR.
Under veckan skapas en föreställning på
temat rädslor och i slutet av veckan visas den
upp för familj och vänner. Eller också kan
du gå till Alby bibliotek 1 november och
träffa redaktörer från ett bokförlag. De
berättar hur man blir en författare och hur
det fungerar att ge ut en bok.
På Botkyrka Dance Camp får du under
två dagar gå på olika dansworkshops i till

exempel voguing och afrobeat och testa på
att göra egna dansfilmer. För dig från 13 år.
på MKC & NoBo kan du
tillsammans med andra utforska, testa,
känna och skapa magiska saker. Alla från 6
år är välkomna. Är du 8–12 år och nyfiken
på animerad film? Testa på Stop Motion
med animatören och dockmakaren Robin
Thorman på Tumba bibliotek den 1
november.
I VERKSTAN

också på filmvisningar och
föreställningar: Teater Tummeliten spelar
Bockarna Bruse för alla barn från 3 år på
Tullinge bibliotek den 2 november, och 30
oktober visas dokumentärfilmen om
artisten Silvana Imam som de senaste åren
tagit Sverige med storm och vars
kompromisslösa texter har fångat en hel
generation.
DET BJUDS

på Hallunda bibliotek 1
november kommer berättaren med historier
från hela världen: spännande, vilda,
romantiska och roliga. När Sagohjulet är
uppställt får ett barn ur publiken snurra på
det. Vilken saga blir det?
För dig som gillar friluftsliv och rörelse
finns äventyrsvandring med skattjakt den 31
oktober på Lida friluftsgård. Gå på
Skogsmullestigen, leta skatter och byt tankar
om hur vi och djuren lever i vår natur. På Lida
kan du också leta efter ugglor i höstmörkret
den 2 november. Hitta alla ugglor som har
gömt sig på en stig. Stigen slutar vid en
lägereld med gemensam grillning.
I SAGOHJULET

rackethall kan du spela höstlovsbadminton mellan 30 oktober och 2
november, och i Idrottshuset är det drive infotboll den 3 november. d

Hitta alla ugglor
som har gömt sig på
en stig. Stigen slutar
vid en lägereld med
gemensam grillning."

DET HÄR OCH MYCKET MER
PÅ HÖSTLOVET!
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4 Skapa med teknik

måndag 30 oktober på Hallunda bibliotek
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l Läs mer om vad som händer på

l Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tid: måndag 23 oktober, kl. 18.30
Plats: kommunhuset, plan 2, rum 2,
Munkähttevägen 45, Tumba,
Från dagordningen:
• Motion (TUP) Förvärva, sanera och
exploatera attraktiv mark
l Dialog om centrala Tullinge –
återkoppling!
Tid: torsdag 19 oktober kl. 18.30-20.30
Plats: Falkbergsskolans matsal
Är du nyfiken på resultatet av dialogen om
utvecklingen av centrala Tullinge?
Välkommen på återkoppling och
information om den fortsatta processen.
En dialogkonsult från Nyréns
arkitektkontor, projektgruppen från
samhällsbyggnadsförvaltningen och
företrädare från fastighetsägare
medverkar.
Efter presentationen blir det mingel och
snittar. Dina lokala politiker i Tullinge
dialogforum finns tillgängliga för att fånga
upp dina synpunkter på processen. Ingen
anmälan behövs.

l Tyck till om soc sidor på
botkyrka.se
Vi vill förbättra socialtjänstens webbsidor
på botkyrka.se. Därför har vi lagt ut en länk
till en webbenkät med fem frågor på alla
sidor som socialtjänsten ansvarar för. Hjälp
oss gärna genom att ge dina synpunkter!
l Följ oss på Facebook!
Ta del av vad som händer i kommunen,
ställ frågor och tipsa om evenemang på
facebook.com/botkyrka

l Start för föräldraträffar
Att vara förälder kan vara det roligaste och
mest meningsfulla i livet, men också en
utmaning. På föräldraträffarna lyfts
vardagssituationer vi känner igen oss i och
hur vi kan göra för att minska och
förebygga konflikter. Läs mer och se alla
datum, tider och platser på botkyrka.se/
duforalder
l Socialnämnden sammanträder
Tid: tisdag 24 oktober kl. 19
Plats: kommunhuset, plan 2, rum Alytus,
Munkhättevägen 45, Tumba.

Höstlovsbadminton
måndag 30 oktober och torsdag 2
november i Botkyrka rackethall

4 Botkyrka Danscamp
tisdag 31 oktober och onsdag 1 november
på Riksteatern i Hallunda

4

Otäcka onsdag med spökvandring
onsdag 1 november och torsdag 2
november på Alby bibliotek

4

Drive in-fotboll fredag 3 november i

I BOTKYRKA

HÖSTHÄNG. I Botkyrka rackethall kan du spela badminton på höstlovet.

Chilla med Cirkör
söndag 29 oktober på Cirkus Cirkör i
Alby

Idrottshuset i Tumba

4

Teater Tummeliten spelar Bockarna
Bruse
torsdag 2 november på Tumba bibliotek

höstlovet på botkyrka.se/lov

l Temakvällar för anhöriga till
missbrukare
Tid: torsdagar kl. 17-19
Plats: Vuxenenheten, Munkhättevägen 49,
3 trappor.
Datum och teman:
• 26 oktober "Hur kan jag hantera mina
känslor som anhörig?"
• 30 november "Konfliktfri kommunikation"
• 21 december "Problemlösning"
Välkommen att kontakta Gunilla, telefon
0708-73 88 67, eller Saber, telefon
0733-80 78 89 för mer information!
l Vad gör äldre i Alby?
Tid: torsdag 2 november kl. 18-20
Plats: Albys hjärta, Albyvägen 7
Vad finns för aktiviteter för seniorer i Alby?
Vilken hjälp kan den som vill starta
aktiviteter få av kommunen? Prata med
dina lokala politiker i Alby dialogforum om
vad som finns och vad som saknas. Vi
bjuder på fika. Välkommen!

l Välkommen till
Kommunfullmäktige
Plats: Hallunda Folkets Hus, Bragesalen
Tid: torsdag 26 oktober 2017 kl. 17:30
Ur dagordningen:
• Kommunens delårsrapport 2, 2017
• Renovering, utbyggnad och
ombyggnation av Björkhaga skola
• Policy och riktlinjer mot våldsbejakande
extremism
• Svar på interpellationer och motioner
Välkommen att lyssna från åhörarplats eller
följ mötet via livesändning på webben på
botkyrka.se/kf-webbtv.
Sammanträdeshandlingar: botkyrka.se/kfhandlingar en vecka innan mötet. Vid
frågor: kontakta kommunsekreterare Sara
Hultqvist på 08-530 611 10.

