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LEDAREN

  
Vårt nyhetsbrev Hemma hos har getts ut 
i det här formatet under snart sju år och 
är och har varit mycket uppskattat. Vi om- 
och utvärderar ständigt vårt sätt att arbe-
ta och kommunicera, och har nu  bestämt 
oss för att erbjuda nya vägar att lära mer 
om oss och få ta del av information om 
Upplands-Brohus verksamhet. 

Numret du håller i din hand nu, num-
mer 3 2022, kommer därför att bli det sis-
ta i det här formatet. Senare i höst kom-
mer vi att ge ut det första numret av ett 
kundmagasin som kommer komma ut 
med två nummer per år. Däremellan 
kommer du få information via vår webb-
plats och ett digitalt nyhetsbrev.

Jag vill ta tillfället i akt och tacka Lena 
Malmsten Bäverstam, som varit nyhets-
brevets redaktör och som vi haft ett 
mycket gott samarbete med under mer 
än 10 år.

Avslutningsvis önskar jag er alla en fin 
höst!

  Ann Hemansson Alm, 
  vd Upplands-Brohus

 BEHÖVER DU LADDPLATS TILL DIN BIL?
I förra numret av Hemma hos informerade 
vi om att Upplands-Brohus tagit fram en av-
siktsförklaring om möjligheten att ladda el-
fordon. 

För att undersöka i vilket område efter-
frågan av laddplatser är störst kommer vi 
under hösten att skicka ut en enkät till alla 
hyresgäster. Vi vore mycket tacksamma om 
du tar chansen att besvara den. Ju fler svar 
vi får in, desto större möjlighet har vi att 
prioritera rätt när vi väljer i vilken ordning 
utbyggnaden av laddplatser ska ske.

 SÅ FÅR DU VARMT I LÄGENHETEN
Upplever du att det är kallt i din lägenhet? 
Det finns ett par saker du kan göra själv för 
att få det varmare.
1. Se till att det är fritt framför elementen. 

Det ska inte hänga tjocka gardiner el-
ler stå möbler som till exempel en soffa 
framför dina element.

2. Se till att luftventilerna vid dina föns-
ter är öppna. Det behövs för att det ska 
komma in ny frisk luft och att luften i 
hela lägenheten cirkulerar så att vär-
men sprids i lägenheten.

Om du kontrollerat dessa båda saker och 
det fortfarande är kallt kan du kontrollmäta 
temperaturen i midjehöjd i mitten av rum-
met. Om det är lägre än 20 grader kan du 
göra en felanmälan till oss.

Egil har en YH-utbildning och har job-
bat inom it-branschen sedan 2010. Han 
kommer närmast från Nordlo som är vår 
nuvarande it-leverantör. Förutom att se 
till att alla våra it-system fungerar och är 
driftsäkra kommer han kunna hjälpa oss 
att effektivisera våra ärendeflöden.
 Det kommer i förlängningen ge bättre 
och snabbare återkoppling från oss till er 
hyresgäster.

Egil började hos oss i augusti och kän-
ner redan att han trivs.

– Jag är supertaggad. Det är kul att få 
sätta tänderna i allt som behöver göras.

Egil bor med sin sambo och tre barn 
mellan 6 och 14 år i Knivsta. Han gillar 

att vandra och göra utflykter i skogen, 
med eller utan barn. På vintern åker han 
gärna längdskidor. Han tycker även om 
att arbeta i trädgården och lära sig mer 
om blommor och andra växter. 

– Det finns oändligt mycket att lära sig, 
säger Egil och berättar att Google Lens-
appen är perfekt om man som han är ny-
fiken och vill lära sig vad olika växter he-
ter.

Men hemma i trädgården finns inte 
bara blommor och andra växter. Familjer 
han också hönor som ger dem färska ägg.

– Det är trevligt och känns bra att inte 
behöva slänga matrester, säger Egil.

Nu mot ännu bättre service

– Stämningen är 
familjär och 

välkomnande här på 
Upplands-Brohus, 

säger Egil Hallhagen om 
sin nya arbetsgivare.

Foto: Lena Malmsten 
Bäverstam, Ordblick AB.

Egil Hallhagen är ny systemförvaltare hos Upplands-Brohus. Han ska hjälpa 
oss att arbeta effektivare och med ännu högre kvalitet. 
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Klädbutiken Mor & Dotter flyttar till 
Kungsängen centrum. Går allt enligt plan 
slår butiken upp dörrarna i november. 

Hos Mor & Dotter hittar du främst 
damkläder från svenska och danska mär-
ken men även skor, handväskor och en 
del inredning. Butiken är veganvänlig 
och säljer därför inga skinnprodukter.

Mor & Dotter drivs av just mor och 
dotter Susanne och Celinn Sjölander som 
båda bor i Kungsängen. De kompletterar 
varandra bra.

– Jag kanske kan tänka mer affärsmäs-
sigt medan Celinn står mer för ett ny-
tänk, säger Susanne som drivit företag i 
olika former under många år.

– Vi har verkligen jättekul tillsam-
mans, säger Celinn. Och det är bra att vi 
inte har samma stil och smak, på så sätt 
väljer vi att köpa in ett bredare sortiment 
som passar fler, säger Celinn.

Varje måndagskväll arrangerar Susan-
ne och Celinn liveshopping via Facebook. 
På så sätt når de ut även till kunder långt 
utan för kommunens gränser. Men buti-
ken satsar också på lokala event i butiken 
en gång i månaden. Under dessa bjuder 
de både på rabatter och en festlig stäm-
ning.

Till Mor & dotter är både du och din 
hund hjärtligt välkomna, och redan i dag 
kan du besöka butiken i Tibble.

Vilka färger och trender kommer 
vi få se i höst och vinter? 
– Det blir mycket jordnära färger med 
brunt som grund och orange och 
lila som accentfärger. Vi kommer se 
mycket stickat, västar och så kallade 
smockärmar, och de långa klänning-
arna verkar vara här för att stanna. 
Men sen till våren kommer färgex-
plosionen tillbaka, berättar Susanne 
Sjölander från Mor&Dotter.

Susanne och Celinn Sjölander 
driver butiken Mor och Dotter. 
I höst flyttar de butiken till 
Upplands-Brohus lokaler i 
Kungsängen centrum. 
Foto: Lena Malmsten Bäverstam, 
Ordblick AB.

 Mor & Dotter kommer   till centrum GENOMFÖRT UNDERHÅLL

NYA SOPSTATIONER PÅ BERGVÄGEN
Vi har nu haft de nya sopstationerna på 
Bergvägen i full gång i några månader 
och det mesta fungerar riktigt bra.

Behållaren för pappersförpackning-
ar kan dock lätt verka fullare än den är. 
För att den inte ska fyllas av främst luft 
är det viktigt att du viker kartonger och 
wellpapp ordentligt innan du trycker ner 
dem.
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För ökad gemenskap i Råby
Den 22 september fanns vi på Upplands-
Brohus på plats i Råby och anordnade olika 
aktiviteter för hyresgästerna i området. 

Vi ordnade bland annat fotbollsmatcher, 
olika tävlingar och lekar med fina priser 
samt ansiktsmålning för alla barn. Vi bjöd 
också på korv med bröd. 

Det blev en lyckad tillställning där hyres-
gästerna fick en möjlighet att träffa varan-
dra men också ställa frågor till oss som Hy-
resvärd.

PÅGÅENDE BYGGPROJEKT

FÖRBEREDELSER INFÖR ROTARBETE
Arbetet inför rotrenoveringen av våra 
hus på Fasanstigen pågår för fullt. NCC 
har påbörjat markarbeten på parkering-
en där våra evakueringsbostäder ska stå. 
Alla hyresgäster har erbjudits en ny par-
keringsplats.

Upplands-Brohus har inlett dialogen 
om evakuering med våra hyresgäster 
på Fasanstigen 25–38. Evakueringsbo-
städerna kommer att stå klara i början 
av nästa år och det är också då vi räknar 
med att påbörja själva rotrenoveringen. 

Du hittar mer information om projek-
tet på vår webbplats www.ubh.se. Har 
du frågor är du välkommen att kontakta 
oss på 08-562 487 99 eller fasanstigen@
ubh.se.

MARKARBETEN PÅ KOKILLBACKEN
Nu är vi igång med bygget av fyra hus på 
Kokillbacken i centrala Kungsängen. Hu-
sen ska totalt rymma 148 lägenheter. 

I ett av husen planerar vi  för ett trygg-
hetsboende med en tillhörande gemen-
samhetslokal i bottenvåningen.

Vi har genomfört en geoteknisk under-
sökning för att ta reda på hur markför-
hållandena ser ut. Undersökningen be-
hövs främst för att säkerställa att vi inte 
behöver påla marken innan vi bebygger 
den. Nästa steg är så kallade spontings-
arbeten och marksprängning. Innan vi 
börjar spränga kommer vi genomföra 
nödvändiga besiktningar och ta kontakt 
med berörda fastighetsägare.
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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 Det här är sista numret av Hemma hos UBH

I appen Upplands-Brohus och på vår webbplats hittar du Mina sidor. Där kan du enkelt 
göra en felanmälan.

Telefontid
Måndag–torsdag 08.00–12.00, 13.00 –15.00
fredag 9.00–12.00.

Mejladress
kundservice@ubh.se

KUNDCENTER 08-5624 8720

Öppettider i Kungsängen
Måndag och onsdag klockan 13.00 till 15.00.

Öppettider i Bro
Tisdag klockan 13.00 till 15.00 samt 
torsdagar klockan 13.00 till 18.00.

Brodagen den 10 
september lockade 
många besökare. 
Upplands-Brohus bi-
stod med bord, el och 
annat praktiskt inför 
och under dagen.
Foto: Stefan Hansson, 
Upplands-Brohus.

 NY AUTOMATISK BELYSNING
Nu har vi bytt till automatiska lampor i alla 
våra tvättstugor. Det innebär att det alltid 
kommer lysa i dem om någon är där, men 
vara släckt när de står tomma.

Örnstigens tvättstuga. 
Foto: Stefan Wallin.


