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Nyheter för dig som är hyresgäst hos upplands-brohus

Nyfiken på:
Per-Erik Åhlund, ny förvaltningschef bostäder
Du börjar snart din nya tjänst
på Upplands-Brohus. Hur känns
det?
Det känns stimulerande, engagerande och
roligt att komma tillbaka till
allmännyttan.
Upplands-Bro
är en kommun
med bra framåtanda, stora
ytor och goda möjligheter inför
framtiden.
Vad har du jobbat med tidigare?
Nu senast på Täby kommun kommunfastigheter som projektledare
och innan dess på Fastighets AB
Förvaltaren i Sundbyberg som förvaltare, teknisk förvaltare och projektledare.
Vad tror du kommer att bli en
av dina första utmaningar på
ditt nya jobb?
Att se, höra och bekräfta personalen jag ska jobba tillsammans med
och att lära känna fastighetsbeståndet, de olika områdena och de
varierande byggnadernas tekniska
lösningar.
Nu närmar vi oss julen med
stormsteg. Kommer du hinna
vara ledig något under julhelgen nu när du precis börjat på
ett nytt jobb? Hur brukar du
fira jul och finns det något på
julbordet du absolut inte kan
vara utan?
Ja, tanken är att jag ska vara ledig
över jul- och nyårshelgerna. Vi brukar alltid fira jul hemma i Solhem i
Spånga med familjen och släkten.
Julskinkan och den heminlagda sillen vill jag inte vara utan.

Mycket har förbättrats sedan
senaste NKI-mätningen
Nu har vi sammanställt resultaten från
vårens NKI-mätning. Glädjande nog ger
ni hyresgäster oss på Upplands-Brohus
högre betyg inom flera av de områden
som vi arbetat på att förbättra sedan
förra mätningen. Det gäller till exempel
våra bovärdar (enkelt att komma i kontakt, bemötande och service), inomhusklimatet (temperatur och ventilation),
säkerhet och trygghet i bostadsområdena, tvättstugor (utrustning, städat
och rent, tvättider) och utebelysning.
Samtidigt finns det tyvärr också områden där vi fått sämre betyg än tidigare
och är sådant som vi måste ta tag i. Hit
hör städning av entréer, hissar och trappor, sop- och källsorteringsutrymmen,
belysning i källare och vindsutrymmen

och säkerhet mot inbrott. Städningen
hoppas vi ska upplevas som bättre redan från årsskiftet då våra nya städentreprenörer tar över.
Målgruppen för enkäten var samtliga
Upplands-Brohus hyresgäster med undantag av de som bor i särskilda boenden. Totalt fick 1 814 hushåll möjlighet
att svara på enkäten. 45 procent (814)
svarade, vilket är något lägre än förra
enkäten 2010 då svarsfrekvensen var
50 procent.
Vi vill tacka alla er som tagit er tid att
besvara enkäten. Era synpunkter är
mycket värdefulla för oss och hjälper
oss att prioritera var vi ska satsa våra
resurser.

Släck ljusen-dekal

Förra året delade vi ut en släck ljusen-dekal till alla våra hyresgäster. Kontakta din bovärd om du behöver en ny dekal.

Brandvarnare!

Om du har problem med din brandvarnare kontakta då
din Bovärd så fort som möjligt så att vi kan byta ut den
åt dig. Det gör vi gratis!

Tips!
P Kontrollera att din brandvarnare har
fungerande batterier.
P Lämna aldrig levande ljus obevakade.
P Använd inte mossa eller andra brandfarliga dekorationer.
P Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar.
P Placera inte levande ljus på tv:n.
P Kontrollera att sladdarna till julgransbelysningen och elljusstakarna är hela.

Förbättrad utebelysning på Bergvägen
Vi har under 3–4 års tid arbetat med ny
utomhusbelysning på Bergvägen. Vi har
bland annat satt upp ny fasadbelysning
och ny belysning vid lekplatserna och
grillplatsen. Nu i den senaste etappen
har vi ersatt samtliga lampor i lyktstolparna på gården med nya klara energisnåla led-lampor. Även vid fotbollsplanen har nya led-lampor satts upp. Nya
lysrörsarmaturer har satts upp både
på det nedre och på det övre planet i

garaget och vi har satt upp fler lampor
utmed fasaderna för att undvika ”svarta
hål” och få mer ljus mot marken. Istället för närvarobelysningen i entréplanet
som tänts när någon kommer in i entrén kommer vi under den mörka tiden
på året ha entréerna ständigt upplysta.
Det görs för att det ska kännas tryggt
att komma hem mörka eftermiddagar
och kvällar.

Nya lysen på Bergvägen.

Notiser
Eventuell ombildning
i Svartviken
Hyresgästerna på Svartviksbacken
har fått ett erbjudande från oss
på Upplands-Brohus om att köpa
fastigheten för att ombilda lägenheterna till bostadsrätter. De har
till januari på sig att ta ställning till
det pris som satts på fastigheten.

Ingen avi till
autogirokunder
Från årsskiftet kommer du som
betalar hyran via autogiro inte få
någon papperfaktura. Hyran kommer fortsätta dras från det konto
du har uppgett.

Gemensam faktura
Istället för att skicka ut två separata fakturor på bostadshyran och
parkeringshyran skickar vi numera
ut en gemensam faktura för de
båda avgifterna.

Nya städentreprenörer
från årsskiftet
Från den 1 januari 2014 kommer
städningen av trapphusen i Bro
utföras av städfirman Effekt Svenska AB och i Kungsängen av städfirman Miab.

Fortsatt arbete med förslagen från områdesträffarna
Vi har fortsatt arbeta med de förslag som kom in under våra
områdesmöten i Kungsängen i våras. Sedan vår senaste rapportering har Kyrkvägen 8 fått en helt ny, bredare infart till

Den gamla smalare infarten till Kyrkvägen 8.

entrén med en ny mur och räcke. Vi har också tagit bort en
stor gran för att få in mer ljus i entrén.

Ny bredare och ljusare infart till samma fastighet.

Bergabacken som går från Kungsvägen till Bergaskolan har
äntligen fått en ledstång från förskolan och ner till vägen.
Även två nya bänkar har satts upp så den som behöver kan
sätta sig ner och vila en stund.

Gårdarna vid Östervägen görs i ordning. På tur är det gården
vid Östervägen 2–62 som ska få några nya lekställningar
och en allmän uppfräschning.

Ny väg med marksten och nyanlagd gräsmatta på en av
Östervägens gårdar.

Nytt räcke utmed Bergabacken.

Ny lekställning på en av Östervägens gårdar.

Extra viktigt sortera rätt kring jul
Veckorna efter jul- och nyår är korta arbetsveckor och därför har vi färre sophämtningar. Om du märker att våra kärl blir fulla så ring gärna din bovärd på
08-5624 8720 och säg till om det.
För att minska sopmängden och underlätta hanteringen är det viktigt att sortera
rätt. Här nedan kan du läsa hur du ska sortera rätt i jultider.
Så här sorterar du rätt i jultider:
Adventsljusstakar, ljusslingor och
glödlampor lämnas som elavfall på
Brunna och Skällsta kretsloppscentraler.
Glitter och julgranspynt slänger du i
hushållssoporna (din soppåse).
Julgran lämnas som trädgårdsavfall på
Brunna och Skällsta kretsloppscentraler.
Julklapps- och omslagspapper sorteras som pappersförpackningar.
Paketsnören slänger du i hushållssoporna (din soppåse).

Stearinljus slänger du i hushållssoporna (din soppåse).
Värmeljushållare och marschaller
sorteras som metallförpackningar.
Julkort sorteras som pappersförpackningar
Julkortskuvert: släng alla kuvert i hushållssoporna (din soppåse)
Spelande julkort lämnas som elavfall
på Brunna och Skällsta kretsloppscentraler.

Kretsloppscentralernas öppettider hittar du på kommunens hemsida:
www.upplands-bro.se.

Hämtning av julgranar efter jul
Även i år får vi hjälp av kommunen
med hämtning av julgranar. Hjälp
oss genom att lägga din avklädda
gran (utan julpynt) på rätt plats
senast den 13 januari. Vi kommer
att märka upp insamlingsplatserna med skyltar.
Kungsängen:
Bergvägens stora parkering, till
höger om containern vid fotbollsplanen.
Bro:
Vid sidan om grovsoprummen
på Fasan- och Örnstigen samt på
Målar- och Bagarevägen. På parkeringen vid Råbystigen 38 och vid
sidan av vår garageport vid Upplands-Brohus områdeskontor.

God jul och
gott nytt år
önskar vi på
Upplands-Brohus!
INFORMATION TILL DIG SOM HYRESGÄST
Kundservice Bostäder 08-5624 8720
Felanmälan och kontakt med din Bovärd:
Telefontid & besökstid:
måndag–fredag
8.00–9.00
Övrig kontorstid kan du lämna meddelande via Kundservice eller maila oss på:
kundservice.kungsangen@ubh.se.
Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen

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 i jul & nyår 2013
23 dec:
08.30–12.00
24–26 dec:
stängt
27 dec:
08.30–12.00
30 dec:
08.30–11.30
13.00–15.00

31 dec–1 jan: stängt
2 jan: 08.30–11.30, 13.00–15.00
besök 16.30–19.00
3 jan: 08.30–12.00
6 jan: stängt
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