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Nytt om Bredband och TV
Bredbandsnätet 
För att möta våra hyresgästers krav på valfrihet 
och öppenhet har vi nu kommit överens med  
Telenor Sverige AB (tidigare ”Bredbandsbola-
get”) om att öppna bredbandsnätet för kon-
kurrens av flera leverantörer av bredband samt 
andra tjänster via Telenors kommunikations-
operatör: Open Universe. 

Förutom ”Bredbandsbolaget” som vi erbjuder 
idag, kommer du att kunna välja mellan ytter-
ligare fyra leverantörer av bredband samt den 
nya tjänsten IP-telefoni. Det kommer också att 
finnas möjlighet att köpa IP-TV via bredbands-
uttaget från Canal Digital och ytterligare en 
(ännu inte bestämt vilken) leverantör för olika 
TV-utbud.

Via Open Universe väljer du själv mellan de 

olika leverantörerna och deras tjänster som du 
tecknar egna avtal med. Senast den 1 novem-
ber 2013 ska detta finnas tillgängligt. Mer in-
formation kommer du att få direkt från Open 
Universe.

Kabel-TV nätet
När vi nu har ett nytt avtal om vårt bredbands-
nät så kan vi göra en upphandling av ny leve-
rantör för Kabel-TV nätet. Avsikten är inte att 
väsentligt ändra kanalutbudet utan att genom 
upphandling konkurrensutsätta leveransen av 
Kabel-TV utbudet.  

Den nya leverantören kommer att kunna erbjuda 
flera olika Kabel-TV paket likande det som Tele2 
har idag. Upphandlingen beräknas vara klar vid 
årsskiftet 2013/2014. Mer information lämnas i 
kommande nyhetsbrev och via vår hemsida.

Nu vill
jag ha vår! 
När jag skriver detta så är 
det uppehåll i snöandet, 
vilket har varit ovanligt 
denna vinter.

Jag kan förstå att vissa 
tycker att snöröjningen  
ibland inte fungerar per-
fekt. Jag kan lova att vi gör allt för att snö-
röja på bästa sätt. Men ibland kommer det 
sådana mängder att vi måste prioritera vissa 
ytor.  Nu så här i feb-ruari tycker jag att da-
garna blir längre och jag kan bara hoppas att 
våren kommer tidigt i år!

Jag tyckte jag hörde en fågel kvittra i morse, 
det brukar vara ett gott tecken!

En tråkig sak som kommer fram när snön 
smälter är skräp. Snälla, tänk på att använda 
våra papperskorgar.

Våra områdesträffar som vi hade i Bro förra 
året ska vi upprepa i år. Under slutet av maj 
och början av juni ska vi ha ett antal träf-
far i Kungsängen. Du som bor i Kungsängen 
kommer att få en personlig inbjudan och vi 
berättar mer om det i nästa nummer!

En sak som vi har lagt lite mer fokus på är 
rondering. Det betyder att vi ännu mer är ute 
och ser över våra områden. Vi kollar att lam-
por lyser, dörrar är hela och att städningen 
sköts. 

Grannsamverkan och grannstödsbilen är  
något som jag vill slå ett slag för. Mer om 
detta och hur du kan bli en viktig person kan 
du läsa om på sista sidan.

Jag tycker att nyhetsbrevet är en viktig 
källa till information, och i detta brev har vi  
”staplat” upp en del notiser som kan vara bra 
att veta. Vet DU något som kan vara bra att 
sprida till fler, kontakta oss gärna via nyhets-
brevet@upplands-brohus.se eller i ett brev 
märkt med ”redaktionen” eller berätta för 
din bovärd. 

Nu är vi äntligen klara med upphandlingen 
av bredband, här bredvid kan du läsa lite mer 
om det.

Med en förhoppning om en tidig vår! 

Bästa hälsningar
Christer Lundberg
Förvaltningschef Bostäder

Vi ska bygga om Brohuset i Bro Centrum! 

FÖRKLARINGAR
B2 Bredband AB ”Bredbandsbolaget”, numera Telenor Sverige AB.

IP-TV = TV via bredbandsnätet

IP-telefoni = Telefoni via bredbandsnätet

Kommunikationsoperatör = En partner till oss (Open Universe) som erbjuder er som 
kund möjligheten att välja bland flera leverantörer både inom bredband, telefoni och TV.

brohusets nya fasad och mötesplats mot torget

stark visuell fasad utvecklar torgets solsida ljusa lokaler som blir en del av torget
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Vi har fått ett uppdrag av kommunens Kultur 
och Fritid att bygga om Brohuset så att det blir 
anpassat för deras behov och mer funktionellt. 
Samtidigt med att Brohuset bygger om passar 
Upplands-Brohus på att förbättra utemiljön i 
anslutning till butikerna i Centrumet. Arbetet 
med utemiljön planeras ske under sommaren/
hösten.

Så här säger Kultur och Fritidschefen  
Bo Larsson: 
”I år ska Brohuset i Bro Centrum rustas upp och 
byggas om. Planen är att huset ska få en ny fa-
sad och att väggar tas bort så att huset får en 
öppnare planlösning.

I en gemensam reception kommer du både få hjälp i biblioteksärenden samt hitta kommuninfor-
mation och simhallsreceptionen. Brohuset ska också få ett nytt café med torgservering. Detta är 
den första etappen som påbörjas redan nu i vår och som beräknas vara klart till årsskiftet. Därefter 
planeras ytterligare två etapper.”

Brandvarnare! 
Om du har problem med din
brandvarnare kontakta då din
Bovärd så fort som möjligt 
så att vi kan byta ut den åt dig. 
Det gör vi gratis!

BRO



Skadedjur som
kackerlackor och löss
Så här års är det många av oss som 
varit iväg på semester till ett varmare 
land och du kanske har fått med dig 
ett par ”fripassagerare” hem. Kacker-
lackor och löss är väldigt duktiga på 
att fixa egen lift. 

Ett tips! Låt din resväska - med kläder 
och allt - stå ute i kylan under minst 
en vecka innan du tar in den. Även 
inköpta andrahandsmöbler kan inne-
hålla skadedjur. Skulle det ändå ske 
att du ser eller misstänker att du har 
skadedjur hos dig måste du omgående 
kontakta oss. Det felanmäler du som 
vanligt till din Bovärd via Kundservice. 
Se kontaktuppgifter på nästa sida.

Aktiviteter under 2013
Påskpynta Bro Centrum i mitten av mars
För alla förskolebarn i Bro. Ett samarbete med med Norrgår-
dens förskola och Bro bibliotek. Bro Bibliotek.

NKI, Nöjd Kund Index
Vi kommer under april månad att sända ut en ny kundunder- 
sökning.

Områdesträffarna...
... med dig som hyresgäst i Kungsängen planerar vi att genom-
föra i maj/juni. Du får en personlig inbjudan med exakta tider 
och platser för träffarna.

Fest i Byn 
den 14 september i Bro Centrum, www.festibyn.se.

Jul- och Kulturmarknad
den 4 december i Bro Centrum, julkultur.se.

Vi bygger….
• Härneviskolan, nyproduktion av skola för 350 elever i Bro 

Klart början av feb 2013.

• UBG Hallen, tillbyggnad av sporthallen på Upplands-Bro 
gymnasium. Tillbyggnaden innehåller ett spinningrum för 
20 cyklar, teorirum samt förråd.

• Brohuset i Bro Centrum, Planerad start i vår. Steg 1 beräk-
nas vara klart vid årsskiftet.

• Kulturhuset i Kungsängen Centrum. Först spadtaget sker 
nu i vår. Beräknas vara klart till hösten 2014

Anmäl gärna trasig
utomhusbelysning
Om det är en armatur som tillhör kommu-
nen kontaktar du dem, annars felanmäler du 
det som vanligt till våra Bovärdar. Vet du inte 
vem som äger lampan kan du alltid fråga din 
Bovärd.

Det som göms i snö,
kommer upp i tö....
Hjälp oss att hålla ditt bostadsområde rent 
och snyggt. Släng inte skräp på backen utan 
använd dig av papperskorgarna eller ta med 
dig skräpet hem. Nu när snön smälter ser det 
inte så roligt ut med allt skräp som ligger. 

Mer om snö och
din parkeringsplats
Tänk på att du som hyr en parkeringsplats 
måste själv skotta din parkeringsplats.

Tack för att du håller ordning 
och reda i ditt trapphus 
Det underlättar för ambulans-, brand-  och 
städpersonal samt minskar brandrisken häl-
sar Jaana och Bengt, Bovärdar på Bergvägen.

Matning av fåglar
och andra djur
Tänk på att inte mata fåglar eller an-
dra djur från din balkong eller i ditt 
bostadsområde. Om du gör det så är 
risken stor att vi får besök av skadedjur 
såtom tex. råttor.  

Vill du ha ett fågelbord och sköta om 
det, kontakta Gunilla Kvarnström eller 
Tobias Pettersson via Kundservice, se 
nästa sida, så kanske de kan ordna en 
annan plats för ett fågelbord. 

Notiser

Vi behöver dina rätta kontaktuppgifter!
Det händer en hel del efter det att man flyttar in till oss. Man byter 
namn, telefonnummer och inte minst e-postadress. Till detta ny-
hetsbrev bifogar vi en blankett som vi gärna vill att du fyller i, så går 
vi in i vårt fastighetssystem och ändrar. Lägenhetsnumret hittar du 
högst upp på din ytterdörr. Du lämnar den enkelt i en av våra brev-
lådor vid Brokontoret eller vid Kungsängenkontoret eller e-postar till 
kundservice@upplands-brohus.se Allt för att vi enkelt skall kunna nå 
dig vid t.ex. reparationer. Tack på förhand hälsar Upplands-Brohus.

Enklaste sättet att betala hyran i tid
Det är viktigt att betala hyran i tid. Enklast gör du det via autogiro. 
Fyll i bifogad blankett och lämna även denna blankett till ett av våra 
områdeskontor i Bro eller i Kungsängen. Glöm inte att läsa igenom 
och skriv under. OBS! dessa uppgifter kan du INTE sända till oss via 
e-post eftersom du måste skriva under blanketten personligen.



Under förra året fick ni följa med Salim och Tobias under en ar-
betsdag. Nu är det Carina Axelsson, en av våra Boförmedlare, 
som ni får träffa. Carina har arbetat på Upplands-Brohus sedan 
1990 och har de senaste 15 åren arbetat som Boförmedlare. 
Våra Boförmedlare på Upplands-Brohus har hand om uppsäg-
ningar av hyreskontrakt och förmedlar lägenheter till nya hy-
resgäster. 

Vad gör en Boförmedlare?

Annika, Martina och Carina är våra Boförmedlare. Det är till dem du vänder 
dig när du vill byta lägenhet, söka parkeringsplats, säga upp din lägenhet  
eller har frågor kring din hyresavi.

Kl. 8.00
Morgonen börjar med en 
första genomgång av alla 
mail. Sedan behöver några 
kontrakt skrivas ut eftersom 
Carina bokat tid med en ny 
hyresgäst som kommer in 
under dagen för påskrift. 
Carina hinner även med att 
ringa till ett par kunder som 
står i kön för att bekräfta att 
de fått en lägenhet innan te-
lefonen börjar ringa. 

- Varje morgon brukar jag se över vår re-
ception i Kungsängen, och den här årstiden 
brukar vi tända några ljuslyktor så att det 
blir mysigt, säger Carina. 

Kl. 9.30
På förmiddagen fortsätter Carinas arbete med förmedling av lägenheter. 
Hon får både samtal och besök från blivande hyresgäster.  Det har även 
kommit in ett par uppsägningar och arbetet med att förmedla dessa lä-
genheter påbörjas på en gång. Det är på tisdagar och torsdagar vi lägger 
ut information på hemsidan om lediga lägenheter. De ligger sedan kvar 
i 7 dagar. Carina börjar med att prata med Tobias, arbetsledare och be-
siktningsman i Kungsängen, för att påskynda en besiktning. Hyresgästen 
ville själv få en besiktning gjord tidigt för att få veta om det skulle bli 
några kostnader i och med flytten. 

Carina har just nu ett särskilt uppdrag. Hon är kontaktperson för våra hy-
resgäster på Bagar- & Målarvägen och hjälper dem att få byta sin lägen-
het. Detta med tanke på den speciella situationen där och det eventuella 
rivningsprojektet. 

Kl. 11.30
Nu är klockan 11:30 och vi 
har lunch. Idag är det tors-
dag och då går alla tjejer på 
jobbet ut och äter tillsam-
mans. Detta har blivit en 
tradition eftersom vi arbetar 
ända till 19 idag.

45 minuter senare är Ca-
rina tillbaka på kontoret. Då 
har hon en liten stund över 
innan de inbokade besöken 
kommer. Hon passar då på 
och förbereder kvällens lä-

- Många av hyresgästerna på Bagar- och 
Målarvägen har fått sina önskemål upp-
fyllda. Jag håller koll på deras önskemål, 
försäkrar Carina.

genhetsvisning. På eftermiddagen brukar det inte vara lika många samtal 
som på förmiddagen. 

En fråga som Carina och hennes arbetskamrater ofta får från er är frågor 
kring hyresinbetalningar. Något som Carina gärna vill dela med sig är att:

•	 Hyran	måste	du	alltid	betala	i	tid.	Det	finns	inget	egentligt	undantag	
för detta. Vi har heller inga möjligheter att lägga upp avbetalningspla-
ner. Betalar man inte i tid så är det skäl för uppsägning. 

•	 TIPS!	Skaffa	gärna	autogiro	för	din	hyra,	då	slipper	du	oroa	dig	för	att	
du ska missa eller betala för sent. Det innebär att hyran dras automa-
tiskt varje månad från ditt bankkonto. 

- När våra hyresgäster sö-
ker bostad hos någon annan 
hyresvärd, så ringer de ofta 
och frågar oss om deras be-
talningshistorik för att kunna 
göra en bedömning av betal-
ningsförmågan, säger Carina.

- Det blir många timmar framför datorn, 
men det är ju ett praktiskt hjälpmedel för 
oss. Tänk förut, när vi använde kortlådor 
och karbonpapper, minns Carina. 

Kl. 15.00
Carina har fått meddelande 
från ett av kommunens äl-
dreboenden om att en bo-
ende har avlidit. Kontraktet 
ska avslutas och förvaltaren 
ska göra en besiktning för 
att en ny boende så små-
ningom ska flytta in. Då skri-
ver Carina ett nytt kontrakt 
och håller kontakt med de 
anhöriga. 

Kl. 18.00
På torsdagskvällar har vi extra öppet mellan kl. 16:30-19:00. Då kom-
mer många på besök till oss. En del vill söka bostad, andra vill träffa sin 
Bovärd och några har avtalat en tid för att teckna ett hyreskontrakt.  
Denna dag ska dock Carina visa lägenheterna som är lediga på Kyrkvägen 
9-11, det nya Trygghetsboendet.  Det tidigare servicehuset håller sakta 
men säkert på att omvandlas och nu behöver man inte ha ett bistånd 
från kommunen för att söka 
bostad. Det finns istället en 
åldergräns på 75 år för att 
få en bostad där. 

När Carina kommer till-
baka till kontoret, samlar 
hon ihop de intresseanmäl-
ningar hon fått på plats och 
förbereder sig sen att under 
kommande vecka ringa alla 
som varit med på visningen. 
Allt för att stämma av om 
de är intresserade. Denna 
typ av förmedling är lite annorlunda eftersom vi inte sköter kön via vårt 
förmedlingssystem. Tyvärr är det inte möjligt eftersom vi idag inte kan 
skilja ut åldern på de sökande. 

Jag frågande Carina om vad som kommer att hända i framtiden med 
hennes roll, och hon ser att mer och mer kommer kunden att kunna 

sköta själv. Att via hemsidan ta ut 
sin hyresavi eller få en elektronisk 
faktura, se sina kontrakt och även 
felanmäla. Felanmälan är inte 
en arbetsuppgift som Carina har 
utan den ska gå till Bovärdarna, 
men vid både kontraktskrivning 
och uppsägning av kontrakt kom-
mer det upp sådana frågor. Carina 
hänvisar då dessa till Bovärden.

Lägenhetsvisning är ingen vanlig arbets-
uppgift, men det är ett avbrott i de dagliga 
arbetsuppgifterna och roligt, ler Carina.



Upprustning av
gårdarna i Bro 

Här är hela vårt trädgårdsteam som arbetar med 
uteskötsel. Just nu är det fokus på snöskottning 
och planering för våren och sommarens arbete. 
Lovisa Melander är vårt nya tillskott och bredvid 
henne står Denise. Jenny med den röda tröjan är 
teamledare för gänget som även består av Micke 
till höger. Som vi tidigare berättat har vi utökat 
personalen och har nu 4 heltidsanställda och till 
sommaren kommer det även ett härligt gäng ung-
domar som hjälper till. 

och lekplatserna på Bergvägen och andra 
utomhusarbeten som vi inte hann innan 
snön kom, fortsätter vi med och slutför un-
der våren.

FÖRETAGSINFORMATION
AB Upplands-Brohus
Box 2070
196 02 Kungsängen
Tel.  08-5624 8700
Fax:  08-5845 0931
info@upplands-brohus.se
www.upplands-brohus.se

Nyhetsbrevets redaktion:
nyhetsbrevet@upplands-brohus.se 

Ansvarig utgivare:
Christer Lundberg, Upplands-Brohus

Nästa nyhetsbrev:
Maj 2013

Kundservice Bostäder 08-5624 8720

INFORMATION TILL DIG SOM HYRESGÄST

BOSTAD/PARKERINGSFÖRMEDLING, 
KONTRAKT- OCH HYRESAVIFRÅGOR:

Telefon & besökstid: 
måndag – torsdag: 09.30 – 11.30, 13.00 – 15.00
fredagar: 09.30 – 11.30
Mail: kundservice@upplands-brohus.se 
Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen

Öppettider:
Kungsängen reception:
Östervägen 5
Måndag – torsdag: 08.30 – 15.00
Torsdag även: 16.30 – 19.00
Fredag: 08.30 – 12.00
Lunchstängt må – to: 11.30 – 13.00

Vill du engagera dig och vara med
i Grannsamverkan? 
Ett fungerande Grannsamverkan mot brott en-
gagemang sänker brottsligheten och ökar trygg-
heten i bostadsområden, genom att de boende 
själva vidtar brottsförebyggande åtgärder och 
engagerar sig för sina grannars trygghet. Varje 
enskilt hushåll informeras kontinuerligt via en 
kontaktperson, som förmedlar information från 
den lokala polisen angående brott i det egna 
området och i närområdet. De boende hjälps åt 
att se över grannars hem och reagerar på miss-
tänksamma individer och företeelser. 

Kontakta Närpolisen för mer information om 
hur det går till. 

Ps! Grannsamverkan är
kostnadsfritt.

Närpolisen informerar
Vill du vara med och köra Grannstödsbilen? 
För att kunna delta som Grannstödsförare måste 
du ha körkort för bil och bedömas som lämplig. 
Ansökningshandlingar finns på Polisstationen i 
Kungsängen, Poliskontoret i 
Bro, Upplands-Brohus kontor 
i Kungsängen samt i kommu-
nens reception på Furuhälls-
vägen 1. 

Du kan även skicka ett mail 
till bjorn-bele.svensson@poli-
sen.se med namn och adress 
så skickar han dig en ansök-
ningsblankett med portofritt 
svarskuvert. Du hittar även 
mer information på hemsidan 
”Samverkan Upplands-Bro” på 
adress: www.14371.infoom.se.

Du kan även besöka polisen i 
Bro Centrum, mittemot Bro-
huset på onsdagar kl. 17.00 Bild från Fest i Byn 2011. Grannstödsförare Sven Karlsson & Björn 

”Bele” Svensson. Fotograf Jan Westin.

Centrum (Kyrkv.2) tisdagar mellan kl. 15.00 - 
19.00, hälsar Björn Svensson, Polisinspektör, 
Närpolisen Upplands-Bro.

- 19.00 eller i Kungsängens 

FELANMÄLAN OCH KONTAKT MED DIN BOVÄRD:

Telefontid & besökstid: 
måndag - fredag kl  08.00 – 09.00
besökstid även torsdagar  16.30 – 18.00
Övrig kontorstid kan du lämna meddelande via Kundservice eller maila oss på:  
kundservice.bro@upplands-brohus.se Besöksadress:  Norrgrindsvägen 2, Bro. 
Akuta problem eller störningar 
Dagtid: Kundservice 08-5624 8720
Efter kontorstid: Fastighetsjouren 08-5824 0794


