Grattis Finland!

BOTKYRKA

100 år av
självständighet.
Den 6 december
firade Finland sin
självständighet
från Ryssland.
I år blir det extra
firande då det är
100-årsjubileum. Grattis alla
Botkyrkabor med finskt ursprung!
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Nu förbättrar vi
informationen
till dig!
Botkyrka kommun har i olika former
frågat er invånare hur ni vill få
information från kommunen, och vad
som är viktigast att få information om.
Utifrån svar vi fått förstärker vi nu
informationen och renodlar den för att
skapa så stor nytta som möjligt.
Samtidigt byter vi namnet Pejl på
Botkyrka till Aktuellt i Botkyrka på de
sidor som publiceras här i tidningen.
Vi börjar med ny form och nytt innehåll
från och med vecka 2 2018.
Om du har synpunkter och idéer kring
det vi informerar om så hör av dig. Du
är välkommen att ringa eller e-posta
mig.

Jag önskar dig ett fint 2018!

.

marianne.wladis@botkyrka.se
Tel: 070-886 10 69

Enklare ansöka om
ekonomiskt bistånd

FLER VUXNA. Botkyrka kommun satsar mer pengar på att kunna anställa mer personal till skolan.

Bostadsbyggande
och mer resurser till
skolan kommande år
Nu har 2018 års budget och flerårsplaner för 2019–2021 klubbats i
kommunfullmäktige i Botkyrka. Stora satsningar görs på byggandet av
Nya Botkyrka och extra resurser i skolan.
Text: Ingeborg Giegold Foto: Botkyrka kommun

det knakar i söderförort och
Botkyrka jobbar vidare på uppdraget att
bygga 4000 bostäder före 2020. Över 400
lägenheter påbörjades i Botkyrka tredje
kvartalet 2017, det högsta antalet på över 40
år.
Botkyrka kommun är en av de kommuner
i Stockholms län som har bäst tillväxt enligt
en ranking från Syna. Många har insett
vilket gynnsamt läge Botkyrka har för både
förtätning av bostäder och etablering av
olika verksamheter.
–Vi lägger en budget för att stärka
Botkyrka och fortsätta den utveckling som
är på gång med 4000 nya bostäder, säger
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens
ordförande i Botkyrka. I takt med att vi
bygger nytt ska vi också ta hand om
utemiljön kring våra bostadsområden med
upprustning av parker och idrottsanläggningar.
DET VÄXER SÅ

satsas det på mer pengar
till skolan för att kunna anställa fler vuxna,
så kallade extratjänster. En annan satsning
görs för att ge möjlighet till äldre som
behöver hjälp för att kunna gå ut på en
promenad att faktiskt kunna göra det.
–Vi ska fortsätta att satsa på skolan och
omsorgen för det är Botkyrkaborna värda.
Ett exempel är att vi ska anställa 200
personer för att skapa studiero i skolan och
för promenadgarantin i omsorgen med
mera, säger Ebba Östlin.
INOM VÄLFÄRDEN

NÅGRA SATSNINGAR 2018
4 22 extra miljoner fördelas direkt till
Botkyrkas skolor.
4 200 personer anställs i välfärden för att
skapa studiero för elever och tryggare
omsorg för dem som behöver.
4 En promenadgaranti skapas för alla
inom hemtjänst och vård- och
omsorgsboende.
4 Parker och idrottsplatser rustas upp
4 Skattesatsen blir oförändrad.

Från 1 december 2017 ska du som
behöver ansöka om ekonomiskt bistånd
göra det med e-ansökan på Botkyrka.se.
Det enda du behöver är e-legitimation,
tillgång till dator, smartphone eller
surfplatta. På Mina sidor kan du sedan
följa ditt ärende och se hur det går med
din ansökan.
l Läs mer på botkyrka.se/
ansokekonomisktbistand eller prata
med din handläggare.

Snöbollen Cup för tjejer
För tolfte året i rad anordnar Tullinge
Fotboll Snöbollen cup. Årets cup pågår
fredag 15 december till och med söndag
17 december. Cupen är en inomhusturnering i fotboll (futsal) där lagen som
deltar är från tio år och uppåt. I år deltar
över 1000 tjejer från 126 lag och 54 olika
klubbar. Cupen spelas i tre hallar runt om
i Botkyrka; Idrottshuset och Storvretshallen
i Tumba samt Rikstenshallen i Tullinge. I tre
dagar är det fotboll för hela slanten och ett
myller av fotbollstjejer, tuffa matcher och en
härlig stämning. Vill du komma förbi och
heja fram Botkyrkas tjejlag?
l Läs mer på Snobollencup.se

SKATTESATSEN NÄSTA år är oförändrad trots

ett fortsatt tufft ekonomiskt läge för Sveriges
kommuner. Det gör att nämnderna får
fortsätta jobba på att ta fram effektivare
arbetssätt och smartare lösningar. d

Tullinges damjuniorer på Snöbollen cup 2016.
Foto: Claudia Virtanen.
Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

