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Nyheter för dig som är hyresgäst hos upplands-brohus

Än en gång rusar
tiden iväg!
Skriver detta och tittar ut i mörkret. Det känns
som tiden mellan sommar och vinter går snabbare nuförtiden. Detta är sista nyhetsbrevet för
2012 och det är dags att försöka sammanfatta
allt som hänt.
Som vi tidigare berättat startade vi i maj upp
områdesträffarna i Bro. Vi döpte det till ”Kom ut
i kväll!” Vi på Upplands-Brohus ställde upp ett
tält och bjöd in boende för dialog. Nästa vår bjuder vi in dig som boende i Kungsängen. Efter
sommaren har vi fortsatt att följa upp de synpunkter och bra idéer som kom från er. En av de
viktigaste frågorna rörde utemiljön. Läs mer om
det i artikeln här bredvid ”Vi renoverar gårdarna i
Bro”. Utemiljön är något vi ska fortsätta att prioritera och vårt trädgårdsgäng har en stor roll i den
utvecklingen.
Apropå miljö. Tidigare i vår genomförde all personal på Upplands-Brohus en miljöutbildning och
nu kan alla stolt visa upp ett miljökörkort.
Det är svårt att sammanställa ett helt år på ett
par rader, men min ambition är att vi hela tiden
ska utveckla oss och lyssna på er boende. Tveka
inte att höra av dig om du har några frågor eller
funderingar. I första hand vänder du dig till din
Bovärd eller dess arbetsledare/förvaltare, men
det går också bra att kontakta mig. Enklast gör du
det via vår kundservice. Se telefonnummer och
e-postadress på sista sidan. Tyvärr kan du inte
längre skicka ett e-postbrev via vår hemsida eftersom den gamla sidan havererade i höstas. Tråkigt tycker vi. Men håll ut, vår plan är att vi skall
utveckla den nu tillfälliga hemsidan till något
ännu bättre under nästa år. Läs mer om det på
vår hemsida.
En annan rolig sak är att det snart är jul med allt
vad har med sig, men tyvärr ökar bränder i hus
och lägenheter. Några bra tips finns som vanligt i
dessa tider, se ”tipsrutan” på nästa sida. För att
du lättare ska komma ihåg att släcka dina levande ljus skickar vi med en dekal som du kan sätta
upp på insidan av din ytterdörr. Behöver du fler,
kontakta din bovärd.
En annan viktig sak när man pratar bränder, är att
du har en hemförsäkring. Är man vållande och
saknar försäkring, så finns det risk att man inte
får någon ersättning. Skulle det
bli en stor eldsvåda och sprida sig
till andra lägenheter så kan man
även bli ersättningsskyldig för
dessa. Det är också Din hemförsäkring som ser till att du har
någon annanstans att bo. Så
tänk på det, har du ingen hemförsäkring så ordna det!
Till sist vill jag bara säga, från
oss alla till er alla, en riktigt
god jul! Och just det, glöm inte att släcka
ljusen när ni går hemifrån!
Bästa julhälsningar
Christer Lundberg
Förvaltningschef Bostäder

Vi renoverar gårdarna i Bro
Motorsågarna gick varma under oktober och
november på Örn- och Fasanstigen. På Råbystigen har vi gjort om alla mellangårdar. Det
känns väldigt roligt att kunna göra förändringar
som syns, och som är uppskattade. När våren
kommer och snön smälter så fortsätter vi vårt
arbete för att försköna i bostadsområdena. Vi

har även sett över belysningen på Örn- och Fasanstigen. Vi har bytt till starkare lampor, bytt
armaturer och genom ronderingar har vi bättre
koll på när de går sönder.

Råbystigen före

Råbystigen efter

Fågelvägen tujahäck, före

Fågelvägen tujahäck, efter

Snön kommer snart!

Nytt för i år är att vi kommer att börja snöröja tidigare på morgonen i Bro. Då slipper
snön bli nerkörd och nertrampad. Det kan
innebära att en del av er hör ljud. Vi hoppas
att ni har överseende med detta. Vi halkbekämpar med halkstopp och salt används
sällan för att skona vår miljö. I Bro har vi
egen personal som utför snöröjning och
Green landscaping har vi som entreprenör i
Kungsängen.
För att ni ska få så bra snöröjning som möjligt kan vi behöva lite hjälp från er.
Tänk på att:
• Din cykel skall stå i förrådet/cykelrummet
och inte utanför din port.
• Din motorvärmarsladd får inte hänga kvar
i uttaget. Förvara den i din bil när du inte
använder den. Annars är risken att sladden åker med plogbladet eller att något
barn kan leka med sladden och skada sig.

Bergvägen

Detta är ytterligare åtgärder vi prioriterat efter
vår dialog på områdesträffarna i Bro innan sommaren.

Upplands-Brohus
stänger kontoret
tidigare!
Onsdag den 12 december
stänger kontoret kl. 13.30
Fredag den 14 december
stänger kontoret kl. 10.30
Som vanligt har vår växel öppet och kan
hjälpa dig.
Tel. 08-5624 8700
Våra julöppettider hittar du på sista sidan
och på www.upplands-brohus.se

Nu är vi klara med ventilationssystemet på Bergvägen. Allt för att säkerställa att det inte skall
kunna ske någon rökspridning mellan lägenheterna.

#

Stämningsfullt dekorerad snittamaryllis.

Kupongpris 100:(ordinarie pris 200:-).
Gäller endast
8/12 2012 mot kupong.

10% på valfri presentförpackning!
Vi hälsar våra kunder välkomna
att provsmaka vår julsenap!
Gäller endast 8/12 2012 mot kupong.

#

0771-760 760

Sign: _____________________

v ä r d e k u p o n g

v ä r d e k u p o n g
Ge en tandläkarundersökning i julklapp!

Julklappstips!

Köp ett presentkort idag för
300 kr (värde 680 kr).
Gäller som betalning för en
tandläkarundersökning.

Gäller endast 8/12 2012 mot kupong.

Brotandläkarna
08-582 484 03

#

Sign: _____________________

#

Floristhörnan
08-582 405 55

Sign: _____________________

v ä r d e k u p o n g
Julmys!

Aktiviteter på
Jul- & Kulturmarknaden:
Tipspromenad 11-16 Start och mål hos Fokus Design
Träffa tomten 12 – 15 hos Brotandläkarna
Barn- och ungdomsfotografering 12 – 15

0 kr
0 kr

hos Brotandläkarna

20 kr

Ponnyridning på stora torget 12-15

20 kr

Gratis varm glögg
eller choklad!
i Upplands-Brohustältet 8/12!
Gäller dig som hyresgäst hos
Upplands-Brohus och din familj.
OBS! ta med kupong.

#

Upplands-Brohus-tältet

Sign: _____________________

Se mer information på www.julkultur.se

Det lilla trivsamma centrumet som gör det enklare för dig
Apoteksgruppen Apoteket Fenix 0771-760 760 • Klippoteket Bro 08-582 490 55 • Sibylla 08-582 470 22 • Sparbanken 0171-854 80/81 • Fastighetsbyrån
0171-854 84 • Fonus 08-582 470 90 • Floristhörnan 08-582 405 55 • Fokus Design 072- 017 95 10 • ICA Supermarket 08-582 495 00 • Bro ur och optik
08-582 499 60 • Bro spel och tobak 08-582 418 52 • Goda Smaken, Lounge/Matsal/Pizzeria 08-582 405 28 Poliskontoret Bro 010-56 31 796 • Café Mosaik
0737-229 555 • Kenzai hälso-center 08-761 30 01 • Brotandläkarna 08-582 484 03 • Bro skrädderi & skomakeri (kem och nycklar) 08-582 499 88 • Capio
Vårdcentral 08-1200 1050 • Övrigt: Bankomat och fri parkering i 2 timmar med P-skiva
Brohuset: Café och Simhall samt Upplevelsebad, Gym och Solarium Receptionen 08-581 690 99, Ungdomens hus 08-581 691 80, Bibliotek 08-581 695 90

Häng med vår arbetsledare!
På Upplands-Brohus har vi
2 stycken som arbetar med
likande
arbetsuppgifter.
Det är Arbetsledare Tobias i
Kungsängen och Förvaltare
Gunilla i Bro. Här får vi följa
med Tobias under en vanlig
arbetsdag.
Från första september fick
Kungsängen en ny arbetsledare, Tobias Pettersson. Tobias kommer som nyexaminerad fastighetsingenjör från
Nackademin i Solna men har
arbetat i fastighetsbranschen sedan 1998, bland annat på Riksbyggen och Signalisten.
Kl. 6.50
Arbetsdagen börjar kl 7.00
men Tobias och alla bovärdar är på plats tidigt. De
har en egen verkstad med
pentry och omklädningsrum
där de byter om till sina arbetskläder och träffas innan
arbetsdagen börjar.
- Den ena dagen är aldrig den andra lik. Jag försöker ta en kopp kaffe med
mina Bovärdar på morgonen. Det är skönt att stämma av lite i lugn och ro
innan det drar i gång på allvar.

Kl. 7.00
På morgonen tar Tobias
hand om det som kommit
in under kvällen och natten. De viktigaste ärendena
går först. Det kan vara mail,
kontrollera av väktarrapporter, något störningsärende
eller en akut arbetsorder.
Han behöver även stötta
och leda sina Bovärdar. Idag
bokar han in några avflyttningsbesiktningar som han
ansvarar för i Kungsängen. - Man vet aldrig vad som väntar när man
Han beställer några under- kommer till kontoret på morgonen. Det är
hållsarbeten av en lägenhet oftast full fart direkt.
som haft en brandskada,
ringa runt till entreprenörer och försäkringsbolag samt informerar hyresgästen hur det ligger till.

Kl. 9.00
Nu är det dags att gå ut och
besikta ett par lägenheter.
Vi följer med och ser att
han har med sig protokollet
från senaste besiktningen.
Han är systematisk och går
igenom rum för rum med
det nya protokollet i hand.
Väl nere på kontoret igen
sammanställer Tobias besiktningsprotokollet och gör
de beställningar som blivit
aktuella, till exempel mattoch tapetbyte. Besiktningsprotokollet och en eventuell
kostnad sammanställs och
överlämnas till den avflyttande hyresgästen.

Kl. 13.00
Tobias har ett tätt samarbete med förvaltaren Gunilla,
som är Tobias motsvarighet
i Bro. Idag är det en sådan
mötesdag. Andra dagar kan
Tobias och Gunilla träffa olika myndigheter som polisen
och socialmyndigheten för
att diskutera olika ärenden.
De har även löpande möten
med t ex olika entreprenörer
och bevakningsbolaget.
- Gunilla och jag träffas flera gånger i veckan i olika sammanhang. Vissa arbetsuppgifter gör vi tillsammans och ibland avlastar vi varandra.

Kl. 15.00
Den här eftermiddagen
fortsätter Tobias med att
följa upp ett problem med
fukt som upptäckts vid en
rondering. Nu får Tobias
använda sina byggtekniska
kunskaper. I detta fall har
han även hjälp av en fuktmätare för att felsöka vart
vattnet kommit ifrån så de
kan minimera skadan som
uppkommit.
– Vi kommer att lägga upp ett schema med olika tidsintervaller för att gå igenom alla allmänna utrymmen. Min erfarenhet av fastighetsbranschen är att ju
mer man ronderar ju fler felanmälan hinner man åtgärda innan hyresgästen
hinner upptäcka dem. Utan att rondera får man aldrig reda på hur fastigheten
”mår” vilket gör det svårt att veta vart vi ska lägga vårt fokus.

Kl. 16.00
Denna dag är nu slut och Tobias sammanfattar:
– Mina tre första månader här har varit hektiska men otroligt givande. Jag
ser fram emot ett fortsatt arbete för ett väl fungerande fastighetsbestånd.
Den stora nya utmaningen för mig har framför allt varit budgetansvaret
för bostäderna. Det har även varit många nya intryck och ansikten. Första
månaden fick jag presentera mig som ”nya Magnus” berättar Tobias, men
nu känner fler och fler igen mig.

Vad händer om du inte betala i tid?
Vi anlitar numera Intrum Justitia som tar hand om alla våra krav. Dit
skickar vi alla obetalda hyror och fakturor. Det innebär att UpplandsBrohus inte har möjlighet att i förväg lägga upp eller erbjuda avbetalningsplaner. Det är först när du fått ett kravbrev från Intrum Justitia som du i samtal med dem kan ta upp frågan. Var noga med att
betala din hyra i tid. Om du inte gör det, är det skäl för uppsägning.

Tips!

- På själva besiktningsdagen tittar jag på skador och slitage på ytskikten samt informerar
om hur en avflyttningsstädning går till. Jag
kollar igenom med hyresgästen om de har
alla nycklar samt berättar om vad som nu
händer för hyresgästen.

P Kontrollera att din brandvarnare har
fungerande batterier
P Lämna aldrig levande ljus obevakade
P Använd inte mossa och andra brandfarliga
dekorationer
P Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar
P Inga levande ljus på TV:n
P Inga levande ljus i julgranen
P Kontrollera att sladdarna till julgransbelysningen
och ljusstakarna är hela

Sopor, sopor, sopor….. under jul och nyårshelgen!
Sophämtning och återvinning
i våra bostadsområden!
Om du hjälper till med att sortera dina sopor och
slänga dem på rätt ställe, så minskar vi tillsammans sopmängden och vi får trevligare bostadsområden.
Veckan innan jul (17-23/12) hämtas soporna som
vanligt i våra bostadsområden.
Veckan efter jul och nyår är korta arbetsveckor
och det är då färre hämtdagar av sopor. Skulle
våra egna platser och kärl bli fulla, ringa gärna till
våra bovärdar på 08-5624 8720 och säg till om
det.

Tips om det är fullt!
Tänk på att du inte får ställa dina sopor bredvid
kärlen utan har ett eget ansvar att de kommer i
rätt kärl. Här bredvid kan du se hur du ska sortera
rätt i juletider.
• Det kan finnas fler kärl i ditt bostadsområde
som du kan använda
• Runt om i kommunen finns det flera återvinningsstationer samt två kretsloppscentraler
du kan använda för alla typer av sopor. Se
adresser och öppettider här bredvid.

En liten julsorteringsguide som hjälper dig att sortera rätt i juletider
Adventsljusstakar, ljusslingor
Lämnas som el-avfall på Brunna eller Skällsta
kretsloppscentral.
Glitter, julgranspynt
Slänger du i hushållssoporna (din soppåse).
Glödlampor
Lämnas som el-avfall på Brunna eller Skällsta
kretsloppscentral.
Julklapps- & omslagspapper
Sorteras som pappersförpackningar.
Julgran
Lämnas som trädgårdsavfall på Brunna
eller Skällsta kretsloppscentral.

Snören
Slänger du i hushållssoporna (din soppåse).
Stearinljus
Slänger du i hushållssoporna (din soppåse).
Värmeljushållare & marschaller
Sorteras som metallförpackningar.
Julkortskuvert
Släng alla kuvert i hushållssoporna (din soppåse).
Julkort
Sorteras som pappersförpackningar.
Spelande julkort
Lämnas som el-avfall på Brunna eller
Skällsta kretsloppscentral

Återvinningsstationerna
Kungsängen: Konsum Tibble Torg, Kungsvägen (Upplands-Brohus), Hallonvägen (HSB)
och Rönnbärsvägen (HSB).
Brunna:
Brunna kretsloppscentral, Coop-Forum och Artistvägen (Brunnaskolan).
Bro:
Skällsta kretsloppscentral, Finnstabergsvägen, Bro Centrum och Ridhuset Prästtorp.
Här kan du lämna tidningar, kartong, ofärgat och färgat glas, vissa plast- samt metallförpackningar. På
vissa ställen kan du även lämna hela och rena kläder till olika hjälporganisationer.

Julgranar efter jul
I år får vi hjälp av kommunen med hämtning av
alla julgranar. Hjälp oss att lägga din gran på
markerad plats. VIKTIGT! De får inte vara något
julpynt kvar i granen och du måste lägga den på
markerad plats senast den 13 januari. Vi kommer
att märka upp platserna med skyltar.
Kungsängen:
Bergvägens stora parkering, till höger om containern vid fotbollsplanen.
Bro
Vid sidan av grovsoprummen på Fasan- respektive Örnstigen samt Målar-Bagarvägen hittar du
en uppmärkt plats. På parkeringen vid Råbystigen
38 eller vid sidan av vår garageport vid Upplands-Brohus områdeskontor kan du lägga din
julgran.

Mer information hittar du på:
www.upplands-bro.se
Sök på: ”Sorteringsguide – miljöalmanackan”

Upplands-Bro kommun har två kretsloppscentraler
Ordinarie öppettider:
Måndag & onsdag
Tisdag & torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Öppet under jul och nyår:
Lördag 22 december
Söndag 23 december
24 – 26 december
Torsdag 27 december
Fredag 28 december
Lördag 29 december
Söndag 30 december
Måndag 31 december
Tisdag 1 januari
Från onsdag 2 januari

Brunna i Kungsängen

Skällsta i Bro

10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
Stängt
13.00 – 20.00
12.00 – 16.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00
Stängt
Stängt
Enligt ordinarie öppettider

10.00 – 14.00
Stängt
Stängt
Stängt
12.00 – 16.00
10.00 – 14.00
Stängt
Stängt
Stängt
Enligt ordinarie öppettider

Energiv 10, Kungsängen
Brunna industriomr. 08-581 706 34
Stängt
13.00 – 20.00
12.00 – 16.00
10.00 – 14.00
10.00 – 14.00

Ulleviv. 6, Bro
Skällsta ind.omr. 08-582 412 35
13.00 – 20.00
Stängt
12.00 – 16.00
10.00 – 14.00
Stängt

INFORMATION TILL DIG SOM HYRESGÄST
Kundservice Bostäder 08-5624 8720
Felanmälan och kontakt med din Bovärd:
Telefontid & besökstid:

Bostad/parkeringsförmedling,
Kontrakt- och hyresavifrågor:

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.

Telefon & besökstid:

Akuta problem eller störningar

Dagtid: till din Bovärd via Kundservice: 08-5624 8720
Efter kontorstid: Fastighetsjouren:
08-5824 0794

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

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 i jul 2012
Lördag – onsdag 22 – 26 december: stängt

Nyhetsbrevets redaktion:
nyhetsbrevet@upplands-brohus.se

Torsdag – fredag 27 – 28 december:
ordinarie öppettider

Ansvarig utgivare:
Christer Lundberg, Upplands-Brohus

Lördag – tisdag 29 dec – 1 januari: stängt
Mer info på www.upplands-brohus.se

Nästa nyhetsbrev:
Februari 2013

