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Tack för dina åsikter!
strax innan sommarn fick du som bostadshyresgäst en marknads- 
undersökning att fylla i. en NKI-undersökning (nöjd-kund-index) där  
du svarar på hur nöjd du är i olika frågor med oss på Upplands-Brohus. 
Detta är dels ett kvitto till oss på att de arbeten vi utför gör dig nöjd och 
ger oss även indikationer på vad vi ska förbättra. Vi hade i majnumret 
lovat att presentera ett resultat men måste få återkomma med detta 
lite längre fram. 

Vi hade även områdesträffarna i Kungsängen denna vår. Du kunde då 
träffa Upplands-Brohus ledning tillsammans med våra bovärdar, arbets-
ledare och ansvariga för utemiljön. Vi har fått in många bra och konkreta 
förslag och några har vi redan påbörjat och slutfört. Andra förslag kräver 
både utredning och extra pengar för att gemomföras. Vi har gått igenom 
era förslag och gör nu en sammanställning som du som bor i Kungsängen 
kommer att få under hösten. 

Bilder från områdesträffen på Bergvägen i våras

Här är några av de förslag som vi redan tagit tag i och slutfört:

Farthinder på Svartviken

•	 Vi	har	satt	upp	flera	farthinder	på	Svartviksbacken	

•	 Kattnät	har	lagts	ut	över	sandlådorna	på	Svartviksbacken

•	 Flera	gångvägar	på	Bergvägen	har	stängts
 av så att genomfart inte är möjlig

•	 Många	sittplatser	är	uppfräschade
 på Bergvägen

•	 Vi	har	skapat	fler	sittplatser
 på Bergvägen

•	 Fotbollsplanen	på	Bergvägen	har	fått
 ett lyft

•	 Många	sjuka	stora	träd	har	tagits	ned
 på Östervägen

•	 Uppfräschning	av	fler	gårdar	på
 Östervägen är på gång Kattnät på Svartviken

BRO



Nya Fasanstigen fyller 10år!

På Fest i Byn blir det
barn- & familjeunderhållning när
Ebon Virres varieté besöker oss.

Med	sig	har	han	sina	kompanjoner	Wullger	och	Mimmi.	Medans	
den	store	direktören	Virre	trollar,	försöker	Wullger	förgäves	hålla	

koll	på	Mimmi,	som	gör	lite	som	hon	vill.

Det utlovas livsfarlig jonglering, trolleri och kanske lite publik-
medverkan? När de inte står på scen, kan ni träffa dom ming-

lande runt på festområdet.”

Ett	extra	arrangemang	på	Fest	i	Byn	från	oss	på	Upplands-Brohus!

Årets kallaste årstid närmar sig snabbt. 
Omställningen kan göra att många hy-
resgäster upplever att lägenheten känns 
både kall och dragig. Här får du några tips 
som du kan prova innan du kontaktar din 
Bovärd utifall du tycker det är kallt i lä-
genheten.

•  Är alla fönster, vädringsluckor och 
balkongdörrar stängda?

•  Står det möbler eller hänger det 
långa tunga gardiner framför ele-
menten?

 Möbler och gardiner som täcker 
termostaterna på elementen kan göra 
att termostaten får fel uppfattning om 
temperaturen i rummet och värmen 
sänks. Möbler och gardiner förhindrar 
också att värmen sprids effektivt i 
rummet.

•  Är luftintag bakom elementet eller 
andra väggventiler igensatta?

 Detta kan göra att luftcirkulationen 
minskar och att värmen inte sprids 
ordentligt genom lägenheten.

• Är det mindre än 20 grader i lägen-
heten?

 Mät i mitten av lägenheten och inte 
intill fönster, dörrar eller väggar. Är 
det fortfarande mindre än 20 grader i 
lägenheten, kontakta då din Bovärd. 

Tänk på att din kroppstemperatur är cirka 
37 grader. Därför kan ett element som är 
27 grader varmt kännas svalt. Det är fullt 
normalt att ditt element känns kallt emel-
lanåt. De slår till och från för att justera så 
att du alltid skall ha 20 grader i rummet.

Släpp fram värmen!
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Allsång på Fest i Byn

eBon virres vArietÉ

kl. 12 & 14

lördag 14 sept.
kl. 11-16
Tjuvstart kl.10

www.festibyn.sekl.10  M

eloDiKrysset

Kl. 15 spelar Erik akustiskt

eriK segersteDt

Huvudarrangörer: Handlarna i Bro Centrum, Upplands-Brohus samt Upplands-Bro kommun. Samarbetspartner: MoLeKul och alla medverkande föreningar.
Utförligare program och tider se www.festibyn.se. Med reservation för eventuella ändringar.

Föreningslivet
Marknad

Servering
Kommuntält

Barnaktiviteter
Prova-påPolitiker
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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@ubh.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

Bredband och Kabel-TV!    
Bredbandsnätet 
För	att	öka	valfriheten	och	erbjuda	fler	tjänster	och	leverantörer	via	bred-
bandsnätet, har vi träffat avtal med kommunikationsoperatören Open 
Universe. 

Förutom	Bredbandsbolaget	som	vi	erbjuder	idag,	kommer	du	att	kunna	
välja mellan leverantörer som ex Alltele, Bahnhof, Bredband2, Comhem, 
Net at once, T3, Tyfon och Universal Telecom av bredband samt den nya 
tjänsten Ip-telefoni. Det kommer också att finnas möjlighet att köpa Ip-
TV via bredbandsuttaget från Bredbandsbolaget, Canal Digital, Comhem 
och Viasat.  

Mellan	oktober	och	december	kommer	Open	Universe	att	skicka	ut	mer	
information och det är även via dem du kan få hjälp att välja vilka leve-
rantörer och tjänster som passar bäst för just dig. Avtal på tjänsterna 
tecknas via respektive tjänsteleverantör. Du som idag har ett löpande 
avtal med Bredbandsbolaget och inte vill ändra på den bredbandstjäns-
ten behöver inte göra någonting alls. 

Vi kommer även att lägga upp en länk på vår hemsida till dem under 
fliken	Hyresgäster/Bredband	och	Kabel-TV.

Detta avtal gäller tillsvidare alla våra områden förutom svartviksbacken.

FAKTARUTA
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.

Kabel-TV nätet
Upphandlingen om kabel-TV
är nu klar. Det är Tele2 som
även i fortsättningen är
leverantör. Det innebär inga
förändringar för dig som
hyresgäst. I din hyra för lägenheten ingår som tidigare, ett grundutbud 
och ett intressepaket som du själv valt. Om du önskar ett utökat eller 
ändrat utbud av TV-kanaker så kontaktar du Tele2, precis som tidigare.

Notiser
Vi byter ut och reparerar staket och plank på 
Råbystigen!
Arbetet har redan påbörjats och pågår under hela året. Vi sätter 
upp anslag i trapphuset när vi kommer till er.

Fågelvägen i Bro kommer i september få nya lägenhets-
dörrar. svenska skydd heter företaget som kommer att utföra 
arbetet. Ni kommer alla att få ett brev i brevlådan innan de 
kommer.

Grillning…
Vi hoppas att värmen fortsätter under hösten och då kanske du 
är sugen på att grilla. Tänk på att endast använda elgrill på din 
balkong på grund av brandrisk. 

I Bro har vi rensat bland alla cyklar. saknar du din cykel, så 
kontaktar du din Bovärd snarast. Vi spara cyklarna i 3 månader. 

Har du andra frågor eller undrar över något – kontakta din 
Bovärd via telefon: 08-5624 8720 eller maila dem. Längst 
ner här på sidan hittar du alla kontaktuppgifter.

Musikcafé
14-16, Florasalen på
Dagcentralen, Bro

Söndagarna den 22 /9 20/10
samt 17/11 kl. 14 – 16.

Mer info affischeras och finns med
i Svenska Kyrkan i Bros annonsering.

Fri entré
Kaffe & bulle 25 kr

i BroHyresgästföreningen

Samarrangemang av

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@ubh.se   Besöksadress:  Norrgrindsvägen 2, Bro. 
Akuta problem eller störningar 
Dagtid: Kundservice 08-5624 8720
Efter kontorstid: Fastighetsjouren 08-5824 0794


