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VÅRSKÖNT I BRO
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HEMMA HOS Maj 2015

1

LEDARE

Våren är här
Nu är det äntligen vår! Sandsopningen är
avslutad och det är dags att putsa fönster,
plantera blommor och ställa i ordning balkonger och uteplatser. Vi hyllar våren med
att uppmärksamma en av våra hyresgäster som tar extra väl hand om sin väl tilltagna uteplats. Se och läs här intill om hur
Yvonne Andersson på Råbystigen i Bro tar
emot våren.
Det är snart dags för vår årliga NKI-undersökning. Det är viktigt att just dina
synpunkter når fram till oss så vi kan agera för att se till att ditt boende och din boendemiljö blir så bra som möjligt. Därför
hoppas vi att du tar dig tid att svara på undersökningen.
För varje svar som vi får in kommer vi
att skänka tio kronor till Barncancerfonden. Vi hoppas självklart att detta ska bidra till att extra många kommer delta i
undersökningen.
Per-Erik Åhlund, förvaltningschef bostäder

Grön oas i
Det är viktigt att alla trivs med sin
närmiljö och du har ett ansvar för att
ta hand om din bostad. Disponerar
du över en uteplats i anslutning till
din lägenhet måste du sköta om den.
I ditt hyresavtal framgår det att du
till exempel måste klippa gräset och
eventuella buskar när det behövs. Din
uteplats ska inte kunna uppfattas
som ovårdad av dina grannar. En
av våra boende som gjort mer för
sin trivsel är Yvonne Andersson på
Råbystigen i Bro.
Yvonne Andersson har bott i åtta år i sin
lilla hyresetta på Råbystigen i Bro. Det
var den stora uteplatsen som lockade
henne hit. Uteplatsen som mer är som en
hel trädgård med sina 70 kvm är nästan
dubbelt så stor som lägenheten. Den ligger i ett härligt västläge som ger både eftermiddags- och kvällssol.
När Yvonne flyttade in på Råbystigen
bestod uteplatsen av en oanvänd jordplätt. Efter åtta års träget arbete har hon
förvandlat den till en grönskande oas.
Yvonne hyrde tidigare under många år
ett sommarhus. Därifrån tog hon med sig
flera hundra perenner till sin nya trädgård i Bro. Hon jordslog (planterade dem
Yvonne Andersson odlar sånt som hon
själv vill äta eller njuter av att titta på.
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Bro
tillfälligt) perennerna i pallkragar den
första sommaren och ägnade hösten och
vintern åt att rita upp sin nya trädgård.
Numera är det under våren trädgården
tar mest tid i anspråk. Rabatterna behöver fyllas upp med jord, luckras och gödslas. Perenner, klematis och rosor beskäras och tomaterna förodlas i små krukor
i ett litet växthus. Att få hem tunga jordsäckar utan bil har Yvonne löst genom att
rulla hem dem från en närliggande handlare i en gammal barnvagn hon hittat i
grovsoprummet.
– Alla kan odla, säger Yvonne. Man kan
odla i krukor, mjölkkartonger och lådor.
Tomater trivs i kruka och jag sätter dem
direkt i kogödsel.
Yvonne odlar både sånt som går att äta
och sånt som bara är vackert. En favorit
i trädgården är busken med amerikan-

Foton: Lena Malmsten-Bäverstam

ska blåbär. Den gav sju liter blåbär förra
sommaren. Yvonne tipsar också om en
smultronsort som inte revar sig, Rügen
även kallade månadssmultron.
Här är Yvonnes tips om du ska lämna
trädgården utan tillsyn och bevattning
några sommarheta dagar:
•
•

Sätt vattenfyllda upp- och nervända flaskor i rabatterna.
Sätt krukväxterna i en vattenfylld
balja.
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Är du bortrest i sommar?
Tänk på att inte hjälpa inbrottstjuven genom att skylta med att du är bortrest.
Några tips:
• Informera dina grannar om att du
ska resa bort.
• Sätt timers på några lampor och kanske en radio.

•
•

Avboka dagstidningen.
Be någon se till lägenheten ibland
och ta hand om posten, vattna dina
blommor och klippa gräset på uteplatsen.

Ta en fika i Kulturhuset
Äntligen har Kungsängen fått sitt efterlängtade Kulturhuskafé.
Här serveras enklare maträtter och
smarrigt fika. Det finns matiga sallader,
pajer och smörgåsar, kakor, smulpajer,
bakelser samt nyttiga smoothies, och det
mesta är hemlagat.
– Många är jättepositiva. Det märks

att vi är efterlängtade, säger Sara Salida
som driver Café Chris tillsammans med
sin man.
Idag har kaféet samma öppettider som
biblioteket, men planen är att förlänga
dessa.
När torget framför kulturhuset är klart
kommer kaféet ha en uteservering där.

Sara Saliba
driver både
Café Chris och
Sportbaren i
Kungsängen
tillsammans
med sin man
Fadi Salida.
Foto: Lena
MalmstenBäverststam
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Lyckad städdag
Skräpplockardagen är en årligt återkomamnde och uppskattad tradition. I år
hölls dagen den 24 april och all personal
från Upplands-Brohus deltog.
Vi plockade skräp i våra bostadsområden både i Kungsängen och Bro.
Samtidigt som vi arbetade för att våra
områden skulle bli fina hade vi trevliga
möten med flera av våra hyresgäster. Det
tackar vi för.

GENOMFÖRDA UNDERHÅLLSARBETEN
NYA HISSAR
Nu är arbetet med att byta ut hissarna
på Kyrkvägen 9–11 färdigt.
NY BÄTTRE BELYSNING
Vi har bytt ut lamporna i trapphusen på
Bergvägen. De nya lamporna ger bättre
ljus, men är ändå energisnåla.

KOMMANDE UNDERHÅLLSARBETE
RENOVERING AV BALKONGER
Balkongrenoveringarna på Örn- och Fasanstigen kommer tidigast komma igång
efter sommaren. Troligen kommer vi börja med balkongerna på Örnstigen.
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NYA MEDARBETARE
NY BOSTADSFÖRVALTARE
Stefan Göransson har just tillträtt tjänsten
som förvaltare bostad i Kungsängen. Han
ersätter Maria Mattsson.
Stefan ser fram emot att få jobba mer direkt mot er hyresgäster och få snabb återkoppling från er. Den stora, men spännande
utmaningen tror han blir att lära känna området, fastigheterna och arbetsgruppen.
Stefan kommer närmast från Uppsala
kommun där han arbetat som förvaltare.
NY BOVÄRD
Jimmy Andersson har alldeles i dagarna
börjat som bovärd för Bergvägen i Kungsängen. Han ersätter Jaana Eerikäinen.
Jimmy trivs med att jobba som bovärd.
Att ha direktkontakt med er hyresgäster
och den stora variationen i arbetet är det
han gillar mest.
Jimmy bor i Bålsta och jobbade tidigare
som bovärd på Sigtunahem.

Jimmy Andersson är ny bovärd i Kungsängen.
Foto: Lena Malmsten-Bäverstam
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Stefan Anderson är vår nya bostadsförvaltare i Kungsängen. Foto: Frida Ström

NY FÖRVALTNINGSCHEF
Susanne Bovallius börjar hos oss i augusti
som förvaltningschef för våra lokaler. Här
ryms bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och affärslokaler. Susanne ska
ansvara för fastigheterna. Hon kommer
att ha kontakt med de olika verksamhetscheferna kring frågor om till exempel anpassning av deras lokaler.
– Jag hoppas på att hitta ett bra sätt att
kommunicera på och sätta tydliga gränser mellan vad som är hyresgästens respektive hyresvärdens ansvar.
Susanne ser fram emot att börja jobba hos oss och komma närmare besluten.
Hon hoppas på att kunna påverka och utveckla verksamheten.
Susanne kommer närmast från en
tjänst som enhetschef i Stockholms stad
med ansvar för markförvaltning.

Ny grillplats
De boende på Kungsvägen har
fått en ny trevlig grillplats med
sittbänkar.

Foto: Lena Malmsten-Bäverstam

 IN ENGLISH
Our website www.ubh.se is very informative. You find helpful information there on
how to apply for apartments, as well as information for residents.
 WWW.BROCENTRUM.SE
Handlarna i Bro centrum har en ny gemensam hemsida. Här hittar du information om
vad som finns i centrum och de olika verksamheternas utbud och öppettider. Du
kommer förstås också kunna läsa om olika
kalendariehändelser såsom Fest i byn och
julmarknaden.
Adressen är: www.brocentrum.se
 DAGS FÖR KUNGSKALAS
Den 23 maj blir det fest i Kungsängen centrum. Då hålls Kungskalaset för sjunde
gången. Upplands-Brohus är i år en av arrangemangets sponsorer.

 DITT SVAR ÄR VIKTIGT
Den 18 maj kommer årets NKI-undersökning. För varje svar vi får in skänker vi tio
kronor till Barncancerfonden. Det betyder
att vi kan skänka nästan 20 000 kronor om
alla ni som bor hos oss svarar på undersökningen. Missa alltså inte att svara på NKIundersökningen.
I nästa nummer av Hemma Hos kommer vi berätta hur mycket pengar vi kunnat
skänka.
 SORTERING AV MATAVFALL
Matavfallssorteringen är nu införd i våra
fastigheter på Ekhammarsvägen 1–3, Gamla Landsvägen 1 och Bergvägen 2.
 BETALA RÄTT HYRESAVI
Obs! I juni kommer vi att skicka ut hyresavier för både juli och augusti. Tänk på att
betala rätt avi vid rätt tillfälle.
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NYA MEDARBETARE
Ny
lekplats

Barnen som bor på Svartviksbacken har fått en ny lekplats.

Foto: Lena Malmsten-Bäverstam

FELANMÄLAN OCH KONTAKT MED DIN BOVÄRD:
Telefontid & besökstid:
måndag–fredag 08.00–11.30
torsdag 16.30–19.00
kundservice.kungsangen@ubh.se respektive
kundservice.bro@ubh.se
Akuta problem eller störningar:
Dagtid, kundservice 08-5624 8720
Efter kontorstid, fastighetsjouren 08-5824 0794

BOSTAD- OCH PARKERINGSFRÅGOR,
KONTRAKT- OCH HYRESAVIFRÅGOR:
Telefon & besökstid:
måndag–fredag 08.00–11.30
torsdag 16.30–19.00
kundservice@ubh.se
Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen

Kundservice Bostäder 08-5624 8720

AB Upplands-Brohus, www.ubh.se
Nyhetsbrevets redaktör: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick. lena@ordblick.se eller info@ubh.se
Ansvarig utgivare: Tore Olsson, Upplands-Brohus Nästa nyhetsbrev: September 2015
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