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Bagar – Målarvägen Bro 

Inflyttning i våra nya hus på Bagarvägen och Målarvägen närmar sig och det är nu möjligt att 
boka sitt intresse för en lägenhet.  

För att se lediga lägenheter och få mer information gå in på vår hemsida: www.ubh.se 

/Nyproduktion Bagar-Målarvägen  

Inflyttning 

Preliminär inflyttningstidplan ser ut så här: 

Hus 4: 2017-11-02 

Hus 2: 2017-11-27 

Hus 6: 2017-12-18 

Hus 8: 2018-01-05 

Hus 7: 2018-02-07 

Hus 5: 2018-03-01 

Hus 3: 2018-03-29 

Hus 10: 2018-04-24 

Hus 12: 2018-05-25 

Hyror 

1 rok 29,5 kvm 5.722 kr/mån 

1 rok 30,2 kvm 5.785 kr/mån 

2 rok 53 kvm 8.380 kr/mån 

2 rok 56,5 kvm 8.695 kr/mån 

2 rok 59 kvm 8.920 kr/mån 

3 rok 67 kvm 10.002 kr/mån 

3 rok 77,1 kvm 10.912 kr/mån 

Det finns 3 stycken 1:or på 29,5 kvm och samtliga har uteplats. 
Lägenheter om 30,2 kvm har ingen balkong eller uteplats. 

Övriga lägenheter har antingen uteplats eller balkong. 

Vad ingår? 

I hyran ingår ett basutbud med tv-kanaler från Bredbandsbolaget. Det är svt 1, 2, 24, 

kunskapskanalen och barnkanalen samt TV4 (”must-carry-kanaler”).  

Kallvatten ingår också i hyran. Varmvatten och hushållsel debiteras separat. 

Varje lägenhet är utrustad med tvättmaskin och torktumlare, alternativt en 

kombitvättmaskin. Ingen tvättstuga finns i området. 

Till varje lägenhet finns ett förråd som är placerat antingen i källare eller på entréplan. Boende i 

hus 5, 6 och 8 har förråd i något av de intilliggande husen. 

Lägenheter om 1 rok på 30,2 kvm i hus 10 och 12 har förråd i lägenheten. 
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Övrigt 

Alla lägenheter har en förberedd plats för golvdiskmaskin. 

Bredband/TV (utöver basutbudet)/Telefoni: Separata avtal tecknas med vald operatör.   

Kommunikationsoperatören Open Universe kan ge tips och råd. 

 

Utrymmen för förvaring av barnvagnar, cyklar, rullstolar finns i alla hus. 

Postfack finns på entréplan i alla hus. 

Det kommer att finnas möjlighet att hyra parkeringsplats. Antalet platser är dock begränsat till 

0,6 plats/lägenhet. Om det finns platser kvar när området är helt uthyrt kommer dom att lottas 
ut.  

Hur går uthyrningen till? 

Uthyrningen sker enligt våra ordinarie uthyrningsregler vilket innebär att vi tar en 

kreditupplysning och där får inte finnas något skuldsaldo hos kronofogden.  

Vi vill även att du lämnar in uppgifter om ditt hushålls totala inkomster till oss, t ex i form av 

ett intyg från arbetsgivaren om du har en anställning. Av intyget ska framgå vad du har för typ av 

anställning och vad du har i inkomst. (Vi accepterar inte lönespecifikationer, kopia på 

deklaration, gamla anställningsintyg m m.) Hushållets totala bruttoinkomst (=inkomst före 

skatt) skall vara 3 gånger så stor som hyran. 

Som inkomst räknas t ex arbete, pension, studier, A-kassa, egen näringsverksamhet, 

föräldrapenning samt försörjningsstöd från Upplands-Bro kommun. 

Har du en annan hyresvärd än Upplands-Brohus behöver vi också bo-referenser. 

Bor du just nu i Upplands-Brohus bestånd kommer du att få behålla din kötid.  

Hur anmäler jag mig? 

Du anmäler ditt intresse på bifogad anmälningsblankett. Den finns också att ladda ner på vår 

hemsida så att du enkelt kan maila den till oss. Där kan du också se vilka lägenheter som är 

lediga. www.ubh.se  

Efter att vi fått in anmälan kontaktar vi dig för komplettering av uppgifter såsom styrkande av 

inkomst, referenser och vi kommer att ta en kreditupplysning på samtliga sökande.  

Därefter tilldelas du en handläggare och vi påbörjar uthyrningen.  

Om flera personer anmäler intresse till samma lägenhet använder vi principen ”först till 

kvarn…………” 

Skicka intresseanmälan till intresseanmalan@ubh.se  
Post: Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen 

Besöksadress: Östervägen 5 i Kungsängen 

Frågor?  

Telefon: måndag – fredag kl. 8 – 11.30 på telefonnummer: 08-5624 8730 

Mail: intresseanmalan@ubh.se  

Besök: måndag – fredag 8 – 11:30, torsdagar 16:30 – 19:00 på Östervägen 5 i Kungsängen. 
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UBH-noteringar 

Ärendenummer: 
 

 

(Vill du ha blanketten digitalt? Mail till intresseanmalan@ubh.se) 

Intresseanmälan  

Bagarvägen och 
Målarvägen i Bro 
 

Sökande: Eventuellt medsökande: 

Namn:   

Personnummer:   

Bostadsadress:   

Inkomst/månad: 
(inkl. skatt) 

  

Ange boendeform idag: 
Villa, hyresrätt eller bostadsrätt, 2:a hand, inneboende eller annat: 

  

Kontaktuppgifter: 
För dialog gällande uthyrningen. 

Telefon dagtid: Mailadress: 

  

Du kan via vår hemsida se husen och vilka lägenheter som är lediga.  www.ubh.se  

Se Nyproduktion Bagar-Målarvägen 

Anmälan kan göras till max 3 lägenheter. Vi prioriterar i den turordning du antecknat 

lägenheterna nedan. 

 Adress/hus nr: 
Lägenhetsnummer: 
/våningsplan: Storlek: (rok & Yta) 

1    

2.    

3.    
 

 Jag är intresserad av att hyra parkeringsplats (Sätt ett X i rutan framför) 
 

Efter att vi fått in anmälan kontaktar vi dig för komplettering av uppgifter såsom styrkande av 

inkomst, referenser och vi kommer att ta en kreditupplysning på samtliga sökande.  

Därefter tilldelas du en handläggare och vi påbörjar vi uthyrningen.  

 

Skicka intresseanmälan till intresseanmalan@ubh.se  
Post: Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen 

Besöksadress: Östervägen 5 i Kungsängen 

 

 

 

AB Upplands-Brohus förbehåller sig rätt att fritt välja hyresgäst utifrån företagets uthyrningspolicy  

samt att ta kreditupplysning. 
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Bagarvägen 2 

  Bagarvägen 4 

Bagarvägen 6 

Bagarvägen 8 

Bagarvägen 3 

Bagar- 

vägen 5 

Bagarvägen 7 

Målarvägen 10 Målarvägen 12 

Norr 

För att se lediga lägenheter 

besöker du vår hemsida 

www.ubh.se 

http://www.ubh.se/


 

 

 



 

Lägenhetsritningar Bagar-Målarvägen 
Lägenhetsritningar ör inte skalenliga mellan varandra. 

Obs! att lägenheterna kan vara spegelvända och att vissa kan ha uteplats istället för balkong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagarvägen: 

1 RoK – 30,2 m² 

5 785kr/mån 

 

 

Bagarvägen: 

1 RoK - 29,5 m² 

5 722kr/mån 

 

 

Målarvägen: 

1 RoK – 30,2 m² 

med förråd i lgh. 

5 785kr/mån 

 

 

Bagarvägen: 

2 RoK – 53 m² 

8 380kr/mån 

 

 



 

Lägenhetsritningar Bagar-Målarvägen 
Lägenhetsritningar ör inte skalenliga mellan varandra. 

Obs! att lägenheterna kan vara spegelvända och att vissa kan ha uteplats istället för balkong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagar & Målarv: 

2 RoK – 59 m² 

8 920kr/mån 

 

 

Bagar & Målarv: 

3 RoK - 67 m² 

10 002kr/mån 

 

 

Bagar & Målarv: 

3 RoK – 77,1 m² 

10 912kr/mån 

 

 

Bagar & Målarv: 

2 RoK – 56,5 m² 

8 695kr/mån 

 

 


