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LEDAREN  GRILLSÄSONGEN ÄR HÄR
Använd gärna våra fasta grillplatser i bo-
stadsområden, men tänk på att se till att el-
den är släckt och lämna dessa i ordning ef-
ter dig. Att elda med engångsgrill är extra 
brandfarligt eftersom dessa är extremt var-
ma undertill och det kan vara svårt att vara 
säker på att de är helt släckta.

 All grillning på balkonger är förbjuden.

 DAGS FÖR SOMMARJOBBARE
I år blir det elva ungdomar mellan 15 och 
20 år som hjälper oss med allehanda träd-
gårdsskötsel under sommarmånaderna. 
Fyra av dem har varit här tidigare somrar 
och det är förstås extra kul att de vill kom-
ma tillbaka.

 HÅLL KOLL PÅ DINA HYRESAVIER
Du kommer att få både juli och augustis hy-
resavier i juni. Håll koll på att du betalar rätt 
faktura. 

Postnord har ibland problem med post-
utdelningen. Därför kan det vara bra att 
veta att du kan alltid hitta dina fakturor på 
Mina sidor. Vi erbjuder dessutom både au-
togiro och e-faktura.

 SOMMARÖPPET
Kontoret i Kungsängen kommer att ha ordi-
narie öppettider under sommaren, men be-
manningen är lägre. Därför kan vi inte till-
handahålla alla tjänster utan  kommer att 
prioritera akuta ärenden.  

Kontoret i Bro har öppet på måndagar 
och onsdagar mellan 8 och 11.30 samt tors-
dag ar mellan 16.30 och 19.00. Dessa tider 
gäller fram till den sista augusti.

I din hand har du ett nytt färskt nummer 
av Hemma hos Upplands-Brohus. För dig 
som är hyresgäst hos oss känns det för-
hoppningsvis tryggt och invant, för mig 
känns det nytt och spännande. När vi bör-
jade jobba med detta nummer av tidning-
en hade jag bara varit här på Upplands-
Brohus i några veckor.

Upplands-Bro är kommunen nära både 
landet och stan. På bara 30 minuter kan 
du ta dig till centrala Stockholm oavsett 
om du bor i Bro eller Kungsängen. Pendel-
tågstrafiken har nyligen fått både fler och 
tätare avgångar vilket förstås gynnar alla 
oss som bor eller jobbar i Upplands-Bro. 

Upplands-Bro är en expansiv kommun. 
Det är roligt att äntligen vara på plats och 
kunna bidra till och ta del av den utveck-
lingen.

Just nu är det högkonjunktur för all 
form av yttre skötsel hos oss på Upp-
lands-Brohus. Ett tiotal sommarjobbare 
är ett välkommet tillskott när arbetsbör-
dan växer och blommor ska planteras, 
gräsmattor klippas och rabatter rensas.

Jag vill passa på att tacka Lena Erdha-
ge som varit tillförordnad vd sedan Tore 
Olsson gick i pension i somras. Lena har 
under ett knappt år hanterat rollen som 
både vd och ekonomichef och haft en ut-
omordentlig koll på läget. 

Det är med glädje jag har tagit över sta-
fettpinnen som vd för ett välskött och ex-
pansivt företag.

Ann Hermansson Alm
vd Upplands-Brohus

David Sylvander är ny bovärd i Bro. Ef-
tersom han själv bor på Råbystigen sedan 
fem år känner han området väl och vet 
hur det mesta fungerar.

David trivs med att lösa problem och 
hjälpa andra. 

– Jag känner mig gladare och får mer 
energi av att träffa människor och ha 
möjlighet att hjälpa dem, säger David.

Annat var det under tiden som sopåka-
re för Ragnsells ute vid Arlanda. Det var 
ett tungt och ganska ensamt jobb.

David har alltid varit händig och utbil-
dade sig till Elektronikreparatör redan 
på gymnasietiden i Halmstad. Efter det 
fick han jobb som vaktmästare på en stor 
idrottsanläggning. Jobbet där var varie-
rat och roligt.

Även om David bara har hunnit jobba 
hos oss i en dryg månad känner han re-
dan likadant här. Ingen dag är den andra 
lik. Många hembesök och möten är inbo-
kade sedan tidigare, men det dyker också 
alltid upp ärenden av olika akut karaktär 
som han behöver ta sig an redan samma 
dag.

Utöver att hjälpa sina hyresgäster med 
olika praktiska problem i lägenheterna 
programmerar David passagetaggar (så-
dana som du kan öppna din port med) 
och förser de digitala informationstav-
lorna i trapphusen med aktuell informa-
tion.

På sin fritid spelar David ofta och gär-
na innebandy. Men att titta på sport, det 
lämnar han gärna över till andra!

David är ny bovärd i Bro

David Sylvander 
började som bovärd 
hos oss i mars. Foto: 
Lena Malmsten-
Bäverstam , Ordblick.
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Ann Hermansson Alm är ny vd 
på Upplands-Brohus. Foto: Lena 
Malmsten-Bäverstam, Ordblick.

Upplands-Brohus nya vd Ann Hermans-
son Alm lever ett aktivt liv. Hon både 
springer, åker skidor och spelar golf, of-
tast tillsammans med sin man. Hon har 
genomfört flera tjejklassiker och oriente-
rar också en del. Men hon har även tid för 
att träffa vänner, läsa och resa.

Längtade till Stockholm
Båda barnen har flyttat hemifrån, och 
när dottern flyttade till Stockholm för att 

studera bestämde sig Ann och maken för 
att följa efter. Nu har de sålt villan utan-
för Örebro och bosatt sig i en lägenhet i 
centrala Stockholm. 

Att pendla ut till kontoret i Kungsäng-
en har hittills flutit på bra, berättar Ann.

Ann tycker att det är spännande och 
utmananande att jobba inom allmännyt-
tan (kommunala bostadsbolag) och sök-
te aktivt ett passande jobb i närheten av 
Stockholm.

– Det är lite kul att det blev just på 
Upplands-Brohus jag fick jobb eftersom 
min mormor var född och uppvuxen i 
Bro, säger Ann.

Ann har redan hunnit sätta sig in i de-
lar av arbetet och tycker att det är roligt 
att få ansvara för ett välskött företag i ett 
expansivt skede. 

– Upplands-Brohus växer så det kna-
kar och en av våra utmaningar nu är att 
hitta kompetent personal och större lo-
kaler till oss själva. En annan är att bygga 
nya lägenheter till rimliga kostnader så vi 
kan hålla nere hyrorna även i nyproduk-
tion.

Ett sätt att sänka kostnaderna kan vara 
att söka investeringsstöd från staten, 
ett annat att bygga så kallade koncept-
hus, berättar Ann. Att bygga koncepthus 
innebär att samma typ av hus går att byg-
ga på olika platser, vilket leder till bespa-
ringar eftersom man inte behöver 
börja från början varje gång med 
att projektera, kalkylera och hand-
la upp. Att bygga större volymer 

av samma typ av hus innebär även stor-
driftsfördelar när man handlar upp arbe-
te och material.

Behövs det fler lägenheter?
Men finns det inte en risk för överetable-
ring? Det har ju stått mycket i media om 
att bostadsbranschen går dåligt och att 
flera bolag har svårt att sälja sina lägen-
heter. Hur påverkar det oss på Upplands-
Brohus?

– Självklart måste vi följa marknaden 
noga, säger Ann. Men det finns fortfaran-
de en stor efterfrågan på just hyresrätter, 
som är det vi erbjuder. Vi har en lång kö 
och många sökande till varje lägenhet. 
Ett exempel på det är våra nybyggda hus 
på Bagar- och Målarvägen. Där har vi nu 
fått sätta stopp för intresseanmälningar-
na till lägenheterna.

Ann Hermansson Alm 
är ny vd på Upplands-
Brohus. Hon började 
hos oss i  april och 
kommer närmast från 
Karlskogahem där hon 
varit vd i knappt tre år. 
Det var längtan till 
Stockholm och trivseln 
inom allmännyttan som 
fick Ann att söka sig till 
Upplands-Brohus. 
Hon har arbetat inom 
bostadsbranschen hela 
sitt yrkesverksamma 
liv och har en gedigen 
grund att stå på. Hon 
är både utbildad 
byggnadsingenjör och 
fastighetsekonom.

Aktiv och kompetent ny vd
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 INFORMATION FRÅN LOKALPOLISEN
Den 25 maj anordnade polisen och kom-
munen en synlighetsinsats. Då hade du och 
alla andra chansen att prata med de poliser 
som brukar patrullera bland annat i Upp-
lands-Bro.

Missade du den chansen kan du i stället 
träffa dem varje tisdag mellan 14.30 och 
16.30. De är i Bro udda veckor och i Kungs-
ängen jämna veckor. Tanken är att de ska 
vara synliga och tillgängliga för oss invå-
nare så de kommer framför allt cirkulera i 
de båda centrumen. Men ser du ingen po-
lis är du välkommen in till kommunhuset i 
Kungsängen och Brohuset i Bro så ringer de 
in poliserna.

En positiv nyhet är att inbrottstrenden i 
kommunen verkar vara på väg ner. Under 
första kvartalet i år genomfördes fem full-
bordade inbrott, medan det under samma 
period förra året genomfördes 20 stycken 
bara i Kungsängen. Kanske är det den ökade 
satsningen på grannsamverkan som gett 
resultat.

Du som är hundägare kan göra särskild 
nytta. Polisen utbildar hundägare i så kal-
lad nos- och spaningsverksamhet. Som 
hundägare är du ofta ute och promenerar i 
ditt område. Under nosutbildningen får du 
bland annat lära dig att bli uppmärksam 
på förändringar och eventuella tecken på 
brottslig verksamhet i ditt område.

Kontakta Albin Näverberg på  mejl albin.
naverberg@polisen.se eller sms till 0708-
95 15 08 om du vill delta i en nosutbildning.

Therese Fransson är nyanställd hos oss 
och jobbar  som gis-samordnare inom 

yttre miljö. Foto: Lena Malmsten-
Bäverstam, Ordblick

 Vi DIGITALISERAR KARTOR
Vi har påbörjat ett projekt att digitalisera 
kartor över våra bostadsområden. De digi-
tala kartorna där vi kan märka ut till exem-
pel parkbänkar och papperskorgar kommer 
att underlätta vårt arbete och leda till snab-
bare service och färre missförstånd.

Therese Fransson är anställd som GIS-
samordnare och ansvarar för projektet. 

Jumaali Alizada, Mattias Sundström, Mikael 
Ekström och Gustav Tomasson planterar 
sommarblommor. 
Foto: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick

Årets städdag bjöd på vackert väder

Den 18 maj var hela 
personalen ute och 
plockade skräp i våra 
bostadsområden. 

På bilderna syns  
från vänster till hö-
ger på övre raden 
Harry Kuusiniemi 
och Bengt Ekström,  
och på nedre Hå-
kan Örnelius och So-
fia Holmström. Foto: 
Upplands-Brohus
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FELANMÄLAN OCH KONTAKT MED DIN BOVÄRD:
Telefontid & besökstid:
måndag–fredag 08.00–11.30 
torsdag 16.30–19.00
kundservice.kungsangen@ubh.se respektive
kundservice.bro@ubh.se
Akuta problem eller störningar:
Dagtid, kundservice 08-5624 8720
Efter kontorstid, fastighetsjouren 08-5824 0794

AB Upplands-Brohus, www.ubh.se
Nyhetsbrevets redaktör: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick. lena@ordblick.se eller info@ubh.se
Ansvarig utgivare: Ann Hermansson Alm, Upplands-Brohus Nästa nyhetsbrev: September 2018

BOSTAD- OCH PARKERINGSFRÅGOR,
KONTRAKT- OCH HYRESAVIFRÅGOR:
Telefon & besökstid:
måndag–fredag 08.00–11.30
Endast besökstid:
torsdag 16.30–19.00
kundservice@ubh.se
Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen
Kundservice Bostäder 08-5624 8720

 GLÖM INTE  ATT SVARA PÅ NKI
Glöm inte att svara på vår NKI-enkät (nöjd 
kund-index). Det är mycket viktigt att du be-
rättar om du är nöjd eller inte nöjd med ditt 
boende. Får vi reda på det har vi större möj-
lighet att förbättra sådant som du eventu-
ellt inte är nöjd med. Enkäten finns på fler 
språk än svenska på www.ubh.se.

KOMMANDE UNDERHÅLLSARBETE

Reliningen fortsätter på Bergvägen
Etapp 2 av reliningen på Bergvägen på-
går för fullt. Denna gång är det stam-
marna på Bergvägen 16, 18 och 20 som 
renoveras. Dusch och toaletter finns på 
gården. 

Kamal Wali från Veterankraft jobbar främst 
med att hålla rent och fint i  vårt bostadsom-
råde i Bro, men hjälper även de övriga bovär-

darna när det behövs. Han kommer bli kvar 
hos oss till sista augusti. 

Foto: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick

 PARKVÄGEN 1 ÄR BEBODD
De boende har flyttat in i vår fastighet på 
Parkvägen 1 i Råby skog i Bro. Kommunen 
kommer att ersätta elljusspåret som togs 
bort i samband med bygget med ett nytt el-
ljusspår. 


