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Ledare

Efter en vädermässig
ovanlig vår-vinter blev
det äntligen sommar.
Även den blev inte riktig
vad man önskats sig, blöt
och inte speciell varm.
Och nu är snart hösten
här och vi får hoppas på
en bra sådan. Förra året
vid den här tiden var det
ganska kallt och blåsigt. I detta nummer
ger vi dig lite tips och råd så att du får en
behagligare värme i din lägenhet. Det är
när den första kylan kommer som du oftast
upplever det som kallast för då har värmen
ännu inte spridit sig i huset och till din
lägenhet.
Ett sätt att få veta vad ni som hyresgäster
tycker om ert boende, är att ställa frågor.
Det gjorde vi innan sommaren. Vi börjande
i Bro, där du som hyresgäst kunde träffa
personalen från Upplands-Brohus. Det
blev tre träffar och vi fick in många och
bra synpunkter. Här bredvid kan du läsa
lite mer. Under nästa vår planerar vi att
genomföra liknande träffar i Kungsängen.
Vi återkommer med mer information när
det närmar sig.
Ibland får vi frågor om hur man gör när
man ska flytta, hur jag säger upp lägenheten, hur och vad som ska städas m.m. Vi
har sammanställt de vanligaste funderingarna på nästa uppslag.
Magnus som varit arbetsledare i Kungsängen i sex år har valt att gå vidare i yrkeslivet, och vi önskar honom lycka till. Den
1 september kommer vår nya arbetsledare
Tobias Pettersson. Närmast kommer han
från bostadsbolaget Signalisten. Vi har fått
fler nya kollegor på Upplands-Brohus som
vi i detta nummer presenterar för dig.
Bästa hälsningar
Christer Lundberg
Förvaltningschef Bostäder

Släpp fram värmen!
Årets kallaste årstid närmar sig snabbt. Omställningen kan göra att många hyresgäster
upplever att lägenheten känns både kall och
dragig. Här presenterar vi några tips som kan
få inomhusklimatet att kännas behagligare
innan du tar kontakt med Bovärden utifall du
tycker det är kallt i lägenheten.
• Är alla fönster, vädringsluckor och balkongdörrar stängda?
• Står det möbler eller hänger det långa tunga
gardiner framför elementen?

Upplands-Brohus har stängt den 12–14 september.
Hela företaget kommer att ha en intern konferens mellan den 12–14 september. Under dessa dagar
kommer våra kontor att vara stängda och du kan endast felanmäla akuta problem via telefon. Detta gör
du då direkt till vår fastighetsjour 08-582 40794. Självklart har vi vår växel öppen som vanligt, så att du
kan lämna ett meddelande. Efter kontorstid är vår fastighets- och störningsjour öppen som vanligt.

Kom ut i kväll!

På Upplands-Brohus vill vi alltid bli bättre på det
vi gör, och bästa sättet att få veta vad ni tycker,
är att fråga er som bor hos oss.
Sagt och gjort, vi bestämde oss för att anordna
tre områdesträffar i Bro under rubriken ”Kom ut
i kväll!”
Vi ställde upp tält, bjöd på grillad korv och läsk
och stod beredda med penna och block. Vi fick
många besök och det var trevligt att få träffas på
ett lättsamt sätt.
När vi sammanställde era frågor och synpunkter
så var ni många som sa att ni trivdes i era bostadsområden, men att det fanns en del att göra
för att få dem ännu mera trivsamt.

Nu ökar vi tryggheten för
dig som bor på Bergvägen.
Under hösten startar vi upp ett mindre projekt i varje hus för att säkerställa så att det
inte sker rökspridning mellan lägenheter.
Arbeten kommer att utföras på vinden av
ventilationssystemet. Mer information sätts
upp i varje trapphus innan vi startar projektet
i just ditt hus.

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 inluften (t.ex. luftintaget bakom elementet) igensatt med t.ex. trasor eller liknande?
• Kontrollera andra väggventiler!
Detta kan göra att luftcirkulationen minskar
och att värmen inte sprids ordentligt genom
lägenheten.

De vanligaste synpunkterna handlade om bilkörning i bostadsområdet utan att visa hänsyn och
om utemiljön. Det var allt ifrån träd som var för
höga och skymmer solen, till gångvägar som behövde asfalteras. När det gäller bilkörningen så
har vi under sommaren satt upp bommar och
trafikhinder för att få era områden mera trafiksäkra. Vi har även lagat flera gropar i asfalten och
fortsätter nu att se över och åtgärda fler skador
på våra gångvägar.
Angående utemiljön och trädgård, så vet vi att
det behöver göras en del och har utökat personalstyrkan så att vi nu har fyra heltidsanställda
som arbetar med trädgård och som fortsätter
sitt arbeta med utemiljön. Stora arbeten samt
era övriga frågor och synpunkter sammanställer
vi i en prioriteringslista. Nästa vår kommer vi till
er som bor i Kungsängen.

Kabel TV upphandlingen
Vår TV-upphandlingen har stött på flera
problem som vi inte räknat med. Vi ber
om ursäkt för att det tagit sådan tid. Nu
går vi ut med en förnyad upphandling av
kabel TV- och bredbandstjänster. Vi hoppas
vara klara innan årsskiftet. Vi uppmanar er
därför igen att inte teckna långa avtal för
bredbandstjänster om ni vill avvakta villkor
som bolagets upphandling ger.

• Är ventilationen ovanför spisen helt öppen?
Öppna den bara när du ska laga mat.
• Är det mindre än 20 grader i lägenheten?
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 emellanåt. De slår till och
från för att justera så att du alltid skall ha 20 grader i rummet.

Nya medarbetare Sen i maj har vi fått flera nya medarbetare på Upplands-Brohus.

I mitten av maj börjande
Malin Thärn sin anställning
hos oss på ekonomiavdelningen.

Under sommaren började Jenny
Welch, vår nya trädgårdsmätare. Hon har både Bro och
Kungsängen som arbetsplats.

Vi välkomnar alla till Upplands-Brohus!

Gunnar Johansson har under våren vikariat som bovärd och under
sommaren arbetat med uteskötsel i Bro. Från 1 augusti har han
fast anställning som Bovärd på
Råbystigen 1-51 och Broterassen.

Martina Dornérus kommer
att ett par dagar i veckan
arbeta som vikarie med förmedling av våra bostäder.

Tobias Pettersson är från
1 september vår nya
arbetsledare för bovärdar i
Kungsängen. Han kommer
bland annat att ha hand om
besiktningar.
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Radio från stora scenen

Kl 11–16 FEST I BYN
Barn och ungdomsaktiviteter
Marknads- och föreningstorg
Hundens dag
Föreningsaktiviteter
Kommun- och politikertält

kl.12
kl. 15

kl.11

www.festibyn.se

Kl 19–24 Disko i Broskolans fritidsgård

Tältet:

Melodikryssfika 20 kr

Goda Smakens
Turkiska Köfte
med Bröd

50 kr

Korv och bröd
från Sibylla
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Upplands-Brohus på Fest i Byn
– Vi tänker på din hörsel!
I år har vi inget eget tält utan
samarbetar med Tinnitus-konsulten.
De delar ut öron-proppar till alla
och för yngre barn och hundar finns
det några hörselkåpor att låna. Vill
du själv investera i bättre så kallade
musikproppar, finns det att köpa.

Café i Brohuset
Servering hos
Mozaik Café

Glassdessert

Kycklingfileér

Joy 1 liter
olika smaker

Majas 900 gram

Pris 12:-

Pris 49:90

ordinarie 24 kr

GÄ

Mer info på

ordinarie 79:90

GÄ
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Flytta?
Vad ska jag tänka på vid en uppsägning och hur gör jag? Vad händer sen under min uppsägningstid. Här har
vi samlat en hel del nyttig information som du kan behöva. Även om du inte har planer på att flytta idag, så
har du bra information och tips som kan ha nytta av ändå.
Vad ska jag tänka på innan jag säger
upp min lägenhet?
Var framförallt ute i god tid när du ska säga upp
din lägenhet. Du har minst 3 kalendermånader
uppsägningstid och du ska de sista dagarna innan
du flyttar hinna med en hel del. Med god planering så underlättar du mycket för dig själv och
även för oss. Tänk på att du måste hinna städa
lägenheten, få en städbesiktning godkänt av oss
och lämna nycklarna din bovärd, senast kl. 12
den dagen du flyttar ut.

Hur säger jag upp min lägenhet?
Det kan du göra det på ett par olika sätt. På ditt
hyresavtal finns en ruta att fylla i för uppsägning.
Använd den och lämna den till oss uthyrare på
Kungsängen kontoret. Obs! Alla som står på hyresavtalet måste skriva under en uppsägning och
glöm inte eventuella garage eller parkeringsavtal.
Kan du inte komma in med det går det bra att
skriva ett brev och posta eller sända via E-post
till oss via: kundservice@upplands-brohus.se Det
är viktigt att dessa uppgifter då finns med i brevet: din/era namnteckningar, adress, lägenhetsnummer samt ditt telefonnummer och gärna en
e-postadress. Du skriver även in datum för uppsägning och önskad avflyttningsdag. Det är vid
detta tillfälle som du bestämmer vilken dag du
vill flytta ut. Du har alltid minst 3 kalendermånaders uppsägningstid!

Vad händer sen?

Tänk på att du även ska hinna med att städa balkong/
uteplats, garage och vinds- och källarförråd. Börja
i god tid eller behöver du extra dagar för att hinna
med? Då måste du säga till om det i samband med att
du säger upp lägenheten.

Flyttar du då in i en lägenhet som någon annan
lämnar samma dag, så får du oftast inte nyckeln
förrän kl. 13.00. Så det kan vara bra att behålla
sin gamla lägenhet 4–5 dagar efter flytt för att
hinna med.

Eget byte
Ska du göra ett eget byte måste detta godkännas
av oss på samma sätt som om du flyttar ut och in
till oss. Kontakta våra uthyrare på bostadsförmedlingen. Kontaktuppgifter hittar du på nästa sida.

VIKTIGA STÄDTIPS VID FLYTT!
Tänk på att du själv kan kontakta en
städfirma för att få hjälp med flyttstädning. Då har du även möjlighet att göra
ett RUT-avdrag. (det vill säga får 50 % i
skatteavdrag.) Vi hjälper dig gärna med
förslag på städfirmor som är duktiga och
utför flyttstädningar som vi kan godkänna. Gör gärna en egen kontroll av utförd städning med hjälp av vår checklista
innan flyttstädbesiktningen. Skulle du
ha anlitat en städfirma som inte följt vår
checklista, blir du ersättningsskyldig för
en ny städning.

Tänk nu!
–slipp kostnaderna vid flytten!

Se till att alltid torka rent runt dina spisplattor så
slipper det bli så här fastbränt. Du får i detta fall
betala för ny spis.

Vi lägger så snart det är möjligt ut din uppsagda
lägenhet på vår hemsida och efter 8-10 dagar
kommer några att ringa dig för visning av lägenheten. Du är då skyldig att visa dem din lägenhet
snarast, för de har bara en vecka på sig att tacka
ja eller nej till din lägenhet. Du kan givetvis ge
en fullmakt till någon annan som får hjälpa dig
att visa din lägenhet. Viktigt att du i så fall tar
upp detta i samband med att du säger upp lägenheten.

Besiktning av lägenheten,
hur går det till?
Våra besiktare Gunilla och Tobias kontaktar dig
och bokar en besiktningstid. Detta sker ca 1 – 1½
månad innan du flyttar. Du behöver inte ha allt
packat och klart tills dess, men ju mer behjälplig
du är med att visa eventuella skador och slitage,
desto färre överraskningar dyker upp senare.
Våra besiktare sammanställer ett protokoll och
återkopplar det till dig. I det får du reda på om
det är några skador eller fel som behöver åtgärdas och om det kommer att medföra en kostnad
för dig. Anledningen till att vi besiktar din lägenhet är för att den kommande hyresgästen övertar din lägenhet, men inte dina skador och ditt
slitage. Du får självklart återställa och åtgärda
uppkomna skador själv. Tänk då på att det måste
vara fackmannamässigt utfört och skall slutbesiktas och godkännas av oss innan du flyttar. Men
innan du återställer själv, gör då en kontroll mot
vad du fått för kostnadsuppskattning av oss, ifall
vi eller våra underentreprenörer utför arbetet.
Det kan bli billigare om det t.ex. finns ett åldersavdrag. Du kan alltid boka en förbesiktning om
du fundera på att flytta och vill vara förberedd,
men vi åtgärdar och reparerar alltid efter att du
flyttat ut.

Investera i en säng med en huvudgavel reda nu, så
skyddar du tapeten från fettfläckar. Så slipper du
betala för omtapetsering.

Flyttdagen närmar sig
Städning: I samband med besiktning av din lägenhet får du en checklista om flyttstädning och
du får en uppmaning att snarast kontakta din bovärd för flyttstädsbesiktning. Den besiktningen
kan ske så snabbt du har packat och det är städat
och klart. Skulle städningen inte bli godkänd och
du inte hinner städa om själv, tar vi in ett företag som utför en ny flyttstädning. Det kostar ca
4000 kr för en 3:a. Denna kostnad får du betala.

Nycklar och lås
Senast kl. 12 på flyttdagen skall du lämna in alla
dina nycklar. Då måste samliga nycklar du kvitterat ut lämnas in. Det måste vara exakt de nycklar du hämtat ut, både vid inflyttning samt de
extranycklar som du har kvitterat ut under din
boendetid. Skulle det saknas en nyckel behöver
vi byta låscylinder och det är en kostnad mellan 1000–3500kr, beroende på vilken låscylinder
som finns i ditt bostadsområde.

Du har innan sommaren fått ett brev från oss med bland annat information om detta:

Vår kravverksamhet övertas av Intrum Justitia.
Det stora flertalet hyresgäster betalar hyran i rätt tid, men tyvärr inte alla. I vår strävan att minska hyresförlusterna
och i stället ägna mer tid och ge en ännu bättre service åt våra hyresgäster har vi inlett ett samarbete med Intrum Justitia.

När vi frågade om Vad skulle du vilja se i ditt bostadsområde? Då önskar han att några fler engagerade sig och tog över, men att kanske den tiden
är förbi. Han skulle vilja ha tillbaka en fastighetsskötare som var stationerad uppe på Bergvägen
och som även hade en form av portvaktsfunktion. Så att man får ihop gemenskapen och att
det finns någon mer närvarande och en mera helhet, på nått sätt. Det är svårt att förklara. Det är
inget fel på våra Bovärdar Jaana och Bengt, det vill
han absolut poängtera. De är kanonbra och gör
ett fantastiskt jobb, men det är nog det med hans
egen roll som alltiallo från Kungsängens tågstation han vill försöka förmedla till oss.

Lär känna din granne
Under rubriken ”lär känna din granne”
har Upplands-Brohus för avsikt att presentera en hyresgäst som bor hos oss.
För många behövs det ingen närmare presentation av Bertil Borg. Han är en känd profil och
bott i kommunen sen början av 1959 och haft sin
arbetsplats vid tågstationen under 39år. Hos oss
på Upplands-Brohus har han varit en hyresgäst
långt innan alla husen på Bergvägen ens var färdigbyggda. 1967 kom han med fru och då 2 barn
till Bergvägen 18 och ett par år senare flyttade de
till en större lägenhet på Bergvägen 20. Familjen
hade då utökats med ytterligare ett barn. I det
huset bor han fortfarande kvar men har nu bytt
till en mindre lägenhet. Han trivs på Bergvägen
men hade väl önskat att han kunde ha fått bo lite
högre upp, för det är en vacker utsikt där ifrån.
Jag skulle vilja beskriva Bertil som den där eldsjälen som är med och engagerar sig i alla typer av
föreningar och aktiviteter men som också bryr
sig och hjälper en vän eller granne med det där
lilla extra. Han säger själv att det nog har att göra
med att han har ett sådan brett kontaktnät och
vet vem som skulle kunna veta något.
Sitt kontaktnät i kommunen började han bygga i
och med flytten till Kungsängen och sin anställning på Kungsängens tågstation. Det var en knutpunkt inte bara för att ta sig med tåg till och från
Kungsängen utan hade även en social funktion.
Station eller ska vi säga Bertil och alla de andra
anställda där, fungerade som en bricka i många
familjers dagliga logistik för att få dagen att fungera. En insats som inte alltid hade att göra med
deras arbetsuppgifter. Många är de som minns
att när de flyttade ut till ett växande Kungsängen
hämtade sina möbler från IKEA på stationen och
det var här man fick veta om det hade hänt nått
på byn. Då var ju Kungsängen inte lika stort och
många nyinflyttade kom från grannkommunen,
var i samma ålder och man kände varandra. Du
kunde lämna in din bilnyckel så att frugan kunde
hämta dem på vägen hem. De förmedlade små
viktiga meddelande långt innan SMS:en tid. ”Bertil, kan du hälsa min man att jag kommer att bli
sen ikväll! Det var kanske inte alltid så populärt
för hans egna barn att pappa hade koll på allt,

Intervjuare: Kjell Persson, Bokonsult
Vid pennan: Susanne Dexenius, Redaktionen.
men med facit i hand så har de nog överlevt de
med, säger Bertil.”
Förutom sitt arbete har han varit engagerad och
haft styrelseuppdrag i Hem och Skola och Stockholm Näs Hembygdsförening med dess kolonilotter, varit fotbollstränare och engagerad i Konsumentföreningen för att nämna några. Nu när han
fyllt 75-år har han bestämt sig för att trappa ner
och inte ta några fler uppdrag för som han säger
”då kan jag inte låta bli att engagera mig!”. De engagemang han har kvar är mycket uppskattade, han
är sekreterare i synskadades förening till vilka han
bland annat ordnar en årlig resa samt Musikcafét
i Servicehuset 6 gånger vår och höst. Tillsammans
med sin draghäst Björn Börlin, ”Brumme” som han
är mer känd som, har de nu hållit på i 10 år och
lyckats ordna 112 stycken Musikcaféer. Stolt berättar Bertil att de har ett snitt på 100 besökande
och många kommer både från Bålsta och Bro. Vi
har även haft långväga gäster från Nyköping berättar han stolt. Brumme är den som har kontakterna
med artisterna och sköter det. Hans fru bakar både
bullar och kakor till varje träff och jag, säger Bertil,
jag ser till att alla bord och stolar står på plats och
att alla får en sittplats. Ingen ska behöva vända i
dörren. Det är en arbetsdag från 11–18 varannan
söndag som de sköter helt ideellt.
Han har även varit engagerad i den lokala Hyresgästföreningen på Bergvägen. När de startade i
slutet på 60-talet hade de bland annat pubkvällar
och även ett daghem. Förebilden var en förening i
Kallhäll. Han har även varit med och tyckt till om
de förnyelseprojekt som vi på UBH har drivit uppe
på Bergvägen.

Närpolisen informerar:
• Den 6-8:e september genomför Polisen en
brottsförebyggande insats där vi fokuserar på
vardagsbrott. Vi kommer vara extra synliga i
kommunen dessa dagar på platser där många
vardagsbrott begås samt en del brottsförebyggande aktiviteter under Fest i Byn i Bro.
• Vi har haft en lugn sommar i kommunen
som man ser till antal inkomna polisanmälningar, vilket gläder oss. Dock har det
vart problem med mopedåkande på gångbanor och i bostadsområden. Vi har med
allmänhetens hjälp identifierat ett antal
unga ”mopedåkare” som vi gjort hembesök
hos. Syftet med besöken är att förklara för
ungdomen och deras föräldrar vad de genom åkandet gör sig skyldiga till samt vad
det kan få för konsekvenser. Vi vill slutligen
rikta ett stort tack till alla engagerade människor i kommunen som hör av sig till oss!
Närpolisen genom Gruppchef Niklas Kraft.
Mail: napo-upplandsbro.stockholm@polisen.se
Telnr: 010-5631796

Fortsätt följa och
kommentera vårt
arbete på Facebook,
”Polisen Upplands-Bro”.

INFORMATION TILL DIG SOM HYRESGÄST
Kundservice Bostäder 08-5624 8720
FELANMÄLAN OCH KONTAKT MED DIN BOVÄRD:
Telefontid & besökstid:
måndag - fredag
kl 8.00 – 9.00
Övrig kontorstid kan du lämna meddelande via Kundservice
eller maila oss på: kundservice.kungsangen@upplands-brohus.se
Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen

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

Akuta problem eller störningar
Dagtid: till din Bovärd via Kundservice
Efter kontorstid: Fastighetsjouren

BOSTAD/PARKERINGSFÖRMEDLING,
KONTRAKT- OCH HYRESAVIFRÅGOR:
Telefon & besökstid:

08-5624 8720
08-5824 0794

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

Öppettider:
Kungsängen reception:
Östervägen 5
Måndag – torsdag:
Torsdag även:
Fredag:
Lunchstängt må – to:

Nyhetsbrevets redaktion:
nyhetsbrevet@upplands-brohus.se
08.30 – 15.00
16.30 – 19.00
08.30 – 12.00
11.30 – 13.00

Ansvarig utgivare:
Christer Lundberg, Upplands-Brohus
Nästa nyhetsbrev:
nov/dec 2012

