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NYHETER FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS UPPLANDS-BROHUS

Nu är
äntligen
våren här!
Det var länge sen jag upplevde en sådan lång vinter.
Hoppas sommaren blir
varm och skön så att alla
kan värma upp sig! Under
april så skickade vi ut vår
kundundersökning, NKI. Genom att ni betygsätter vårt arbete, kan vi bli bättre och mer
lyhörda för vad ni tycker och tänker. I nästa
nummer så presenterar vi resultatet.
Nu är det dags för områdesträffarna i Kungsängen. När vi hade dessa i Bro förra året blev
det väldigt lyckat. En hel del punkter som
vi fick in, åtgärdade vi direkt. Vi satte upp
fartgupp, fler vägbommar, började rondera
oftare och tog tag i utemiljön. Vi återställde
gårdarna på Råbystigen till hur de såg ut förr
i tiden. På Örn- och Fasanstigen röjde vi sly,
klippte buskar och träd. Så jag hoppas att
det kommer många till dessa träffar. Det kan
löna sig. Mer info om detta här intill.
Sommaren står för dörren, och mer om balkonger och uteplatser finns i vår artikel.
Lite notiser finns som vanligt att läsa, mer
om det på sidan 2.
En händelse som är återkommande är
Kungskalaset. Tillställningen firar 5 år och
brukar vara en rolig folkfest. Vi får även fint
besök. Vem det är står på sidan 2.
Detta nyhetsbrev blir det sista jag skriver för
Upplands-Brohus. Jag kommer att fortsätta
inom branschen men på en annan ort.
Jag har trivts väldigt bra och kommer att
sakna medarbetare och hyresgäster.
Vill med det tacka för mig och hoppas ni alla
får en skön sommar!!
Bästa hälsningar
Christer Lundberg
Förvaltningschef Bostäder

Möt Upplands-Brohus på

25 maj kl. 11-15 i Kungsängens Centrum
Som vanlig kan du som är under 12 år
vara med på vårt sopsorteringstest.
När du klarat av att sortera rätt, bjuder vi dig på en glass, så långt lagret
räcker.
Välkomna önskar Upplands-Brohus.

Nytt kulturhus i Kungsängen
Onsdagen den 4 april togs det första spadtaget till ett nytt kulturhus på torget i Kungsängens
centrum. Ett hus som kommer att dockas på och läggas i vinkel mot vårt befintliga kommunalhus.

Över 200 personer hade samlats
framför kommunhuset för att
bevittna det första symboliska
spadtaget. Kommunstyrelsens
ordförande, Irène Seth (M)
berättade kort om resans gång
från tankar till idag. Regionchefen
Mikael Hellengren från Peab,
Styrelseordförande för UpplandsBro kommunfastigheter, Tom
Slettengren (M) samt Ordförande
för Kultur- och fritidsnämnden,
Jan Stefanson (KD) höll i spaden.

Kulturhuset ska vara en mötesplats där du kan besöka biblioteket, konsthallen, se teater och film, lyssna
på musik samt skapa och uppleva kultur i många olika former. Kulturhuset är en mötesplats för alla, en
plats för kultur och upplevelser där besökarna möter det oväntade. I kulturhuset ska finnas möjlighet till
både gemenskap och enskildhet, kommunikation och kontemplation och där det finns plats för det fria
lärandet.

Kom ut i kväll!
Upplands-Brohus arrangerar områdesträffar för att få bättre kunskap om hyresgästernas
önskemål om sitt boende.
Tider och plats för just ditt område:
Bergvägen 16-28, Svartviksbacken och Kungsvägen:
Torsdagen den 16 maj kl. 16 – 19. Vi träffas vid lekparken på Bergvägen
Öster-, Kyrk- och Ekhammarsvägen, G:a Landsvägen, Bergvägen 2 och Furuhällsvägen:
Onsdagen den 22 maj kl. 16 – 19. Vi träffas utanför vårt kontor i Kungsängen, Östervägen 5.
Välkomna önskar
Tore Olsson, VD med personal





Cirkus 21/5 18:30 på
Råby IP i Bro
Har du missat att köpa cirkusbiljetter?
Eventuella överblivna biljetter kan du köpa för 50 kr hos Konsum i
Kungsängen eller hos Bro Spel & Tobak i Bro fr o m 13/5.



Lördagen den 14 september
kl 10 - 16
Välkommen till KungsKalaset – årets största och festligaste arrangemang
i Kungsängens centrum som i år firar 5-årsjubileum. I år får kalaset besök
av Amy Diamond. Hon kommer att vara konferencier hela dagen och presentera Kulturskolans elever och många andra sjungande, musicerande och
dansande lokala förmågor. Hon kommer även att bjuda på några låtar och
signera.
Det blir också hattparad, Upplands-Bros
längsta tårta, föreningsaktiviteter, roligt
för barnen, Räddningstjänsten, Livgardet, Gymmixloppet,
Strongman-tävling,
utställningar
med
mera.
Även i år blir det
marknad på KungsKalaset. Till det har vi
ett antal marknadsplatser och marknadsstånd att erbjuda.
Antal marknadsstånd
är begränsat, så det
är först till kvarn som
gäller för dessa.
Amy Diamond

Foto: Monica Leksell

Mer info på www.kungskalaset.se eller ring MoLeKul tel 073-714 22 65
(kl 10–22).
KungsKalaset arrangeras av KungsNätet i samarbete med Upplands-Bro
kommun, Upplands-Brohus, Handelsbanken, Nordea, Sparbanken, Fastighetsbyrån, SkandiaMäklarna, BodyDiscipline och MoLeKul.

En dag med massor av barnaktiviteter,
artistuppträdande och prova-på-aktiviteter
från föreningslivet.
Gå in på www.festibyn.se där vi
löpande uppdaterar hemsidan.
Nu är det dags att anmäla dig till Fest i
Byn! Är du en förening gör du en föreningsanmälan, vill du sälja gör du en
marknadsplats-anmälan.
Viktiga datum:
T o m 5 aug – sista dag för bokning av ett bord
(förening), marknadsstånd (marknadsplats) eller
tältplatser (båda)
”Sista minuten bokning” t o m 31 aug delar vi
ut platser i centrumet löpande.
Har du frågor, vill genomföra en stor aktivitet eller
har idéer kontakta arrangörsgruppen för Fest i Byn
på telefonnummer: 08-581 69000 så kopplar de
till rätt person.
Välkommen till Fest i Byn – en dag att längta till!

Notiser
Att betala hyran i sommar
Du kommer att få två stycken hyresavier utskickade i juni. Dessa avser hyra
för juli och augusti.
Det är viktigt att du betalar med rätt
avi avseende perioden, se förfallodagen
på din hyresavi.

Nya mailadresser @ubh.se
Under våren har vi fått enklare mailadresser. Det räcker att skriva xxxx@ubh.
se
Även vår hemsida når du via www.
ubh.se. De gamla adresserna fungerar
fortfarande lika bra.

Problem med hemsidan
Tyvärr har vårt webhotell haft stora problem under våren och vår hemsida har
vid några tillfällen legat nere. Vi kan inte
annat än beklaga och har efter detta
valt att byta webhotell. Söker du lägen-

het så kan du enkelt lägga en genväg till
vår förmedling som ligger på en annan
webplats; http://marknad.upplands-brohus.se Dessa uppgifter har även vår växel
och kan förmedla till dig om du behöver
och detta fel uppstår igen.

ängen. Du kan också skriva ut den från
vår hemsida; www.ubh.se. Se längst ner
på sidan; Hyresgäst/betala hyran.

Tack för din hjälp

Fredagen den 17 maj lämnar all personal sina vanliga arbetssysslor och går ut i
våra bostadsområden och plockar skräp.
Vi passar samtidigt på att inspektera taken på våra fastigheter. En tradition vi
gjort i många år och som avslutas med
en gemensam lunch innan vi tar helgledigt.

Tack alla hyresgäster som lämnat in
blanketten med sina kontaktuppgifter.
Nu arbetar vi för fullt med att uppdatera våra register. Har du missat det, så
kan du alltid skicka ett mail till oss på
kundservice@ubh.se med ditt namn,
adress, lägenhetsnummer, bostadstelefon, mobiltelefon, arbetstelefon samt en
mailadress.
Tack även till er som väljer att betala hyran med autogiro. Då kan både du
och vi känna oss trygga med att din hyra
kommer in i tid. Vill du också betala hyran med autogiro? Hämta blanketten på
något av våra kontor i Bro eller Kungs-

Städdag för UpplandsBrohus

Städdag för dig på
Råby i Bro
Lokala hyresgästföreningen i Råby ordnar som vanligt en egen städdag i sitt
bostadsområde. I år blir det den 1 juni.
Mer information kommer sättas upp i
din trappuppgång.

Våra sommarjobbare på Upplands-Brohus
I år har vi 20 st sommarjobbare som hjälper oss med vår utemiljö. De första börjar redan i slutet av maj och sen är det full fart
ända fram till i augusti. Förutom att rensa ogräs, klippa buskar och gräs får de hjälpa till med att måla utemöbler och staket.

Du har ett ansvar att hålla den ren och snygg. Uteplatsen är tänkt att
användas för dina utemöbler, en plats att vara på och du får gärna odla
lite blommor om du vill, bara du håller den ren och snygg! Har du frågor
om din uteplats vänder du dig i första hand till din Bovärd.

Sommar, sommar, sommar….
Visst är det härligt med en uteplats eller en balkong. Och många av oss
tycker säkert att det är härligt en varm sommarkväll att få sitta där och
njuta. Det har vi alla rätt till men det medför ett ansvar mot dina grannar
och oss. Tänk på att du aldrig får störa en granne, oavsett om det är på
dagar, kvällar, på din uteplats eller balkong eller ifrån din lägenhet. Så visa
hänsyn och kanske bjud över en granne på fika.
Man får endast använda el-grill på balkongen.

Har du en uteplats?
Nu är det hög tid att vårstäda din uteplats, om du inte redan gjort det.

I höst kommer vi att se över alla uteplatser i Bro så mer information
kommer till dig som är berörd.

Har du balkong?
Även din balkong kan behöva vårstädas. Tänk då på din granne under
dig och städa med förnuft. En balkong kan bli en mysig oas och möblera
gärna med härliga sommarblommor. Här ovan ser du en av våra hyresgästers balkong. Du behöver dock tänka dig för hur du vattnar och du
får inte sätta fast eller förankra någonting i fasaden eller i balkongräcket
som kan medföra skador. Då kan du bli ersättningsskyldig. Ställer du ut
någonting på din balkong som kan blåsa ner, så är även det ditt ansvar. Så
här är det en balansgång. Har du frågor om din balkong, vänd dig då i första
hand till din Bovärd.

Under sommaren

har vi begränsat med personal och måste i vissa fall välja att prioritera det som är mest akut. Självklart har vi alltid ett par bovärdar och en av våra lägenhetsbesiktare på plats hela sommaren.
Vår kundservice är öppen som vanligt och hjälper dig att komma i kontakt med rätt person eller ta
ett meddelande. Trevlig sommar önskar Gunilla och Tobias med personal.

Öppettider
i sommar
Vårt kontor i Kungsängen har öppet som
vanligt under hela sommaren, dock med begränsad
bemanning. Därför kan svarstiderna
bli längre på telefon och vid besök.
Receptionen i Bro har semesterstängt vecka
28 & 29 (9 -22 juli) men du når våra bovärdar och arbetsledare som vanligt under hela
sommaren, via Kundservice.

Kundservice 08-5624 8720
Kundservice är öppet som vanligt och vi har
bovärdar på plats under hela sommaren. Till
Kundservice ringer eller e-postar du dina
ärenden och du hittar kontaktuppgifter på
sista sidan i nyhetsbrevet. Vill du prata med
en bovärd personligen ringer du mellan kl.
8.00 – 9.00 övriga tider tar de på Kundservice emot ditt meddelande och förmedlar
det vidare. Under sommarmånaderna hjälper våra bovärdar varandra och då har de
dubbelt så många hyresgäster att ta hand
om. Det betyder att du kan få vänta med en
åtgärd som inte är akut.

Ny medarbetare
Simon är vår nya fastighetsskötare som
tagit över arbetet efter Olle Eklund som
gått i pension. Deras arbetsuppgifter är
huvudsakligen att jobba med våra Kommunfastigheter.
Vi hälsar Simon välkommen!

Nymålad entré på Bergvägen

Under mars månad har vi målat om i alla entréer på Bergvägen 16 – 28. Under våren kommer
nya armaturer med bättre belysning att sättas upp i förrådsgångarna.

Före

Efter

INFORMATION TILL DIG SOM HYRESGÄST
Kundservice Bostäder 08-5624 8720
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
Efter kontorstid: Fastighetsjouren

08-5624 8720
08-5824 0794

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

FÖRETAGSINFORMATION
AB Upplands-Brohus
Box 2070
196 02 Kungsängen
Tel.
08-5624 8700
Fax:
08-5845 0931
info@ubh.se
www.ubh.se

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

Nyhetsbrevets redaktion:
nyhetsbrevet@ubh.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:
September 2013

