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DAGS ATT FLYTTA IN!

BROBYGGARNA 
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LEDAREN

Jag hade tänkt skriva om den underbara vå-
ren som är i antågande. Om hur det blir ljusa-
re och varmare och om hur allting väcks till liv 
efter en lång, mörk vinter. Sedan hände det 
som inte får hända – dödsskjutningen i Bro. 
Plötsligt var vårkänslorna som bortblåsta.

Mina tankar går naturligtvis till de när-
mast sörjande. De går till föräldrar, syskon 
och nära vänner till de två unga människor 
vars liv så tragiskt tagit slut. Tankarna går 
också till dig som bor i Bro, till dig som hör-
de skotten och till dig som vaknade upp och 
mötte polisens avspärrningar. 

Det är lätt att tappa modet och känna 
hopplöshet – att det inte går att vända den 
destruktiva utvecklingen. Det är också lätt 
att i sådana här stunder kräva snabba lös-
ningar på problem som vi låtit växa under 
årtionden. Vad får unga människor att välja 
vägen in i kriminalitet och utanförskap? Vad 
är orsaken till det? Om vi kunde hitta svaren 
på dessa frågor och hade resurser och verk-
tyg att lösa dem så skulle vi vara en bra bit 
på väg, tror jag.

Vi måste självklart fokusera på att skapa 
trygghet här och nu, det vill säga göra så-
dant som bidrar till ökad trygghet på kort 
sikt. Samtidigt måste vi – om vi inte bara 
ska åtgärda symptomen – vidta åtgärder 
som motverkar orsakerna till problemen. 

Det känns ändå som en liten tröst att vi 
inte sitter handfallna utan att ett aktivt 
trygghetsarbete pågår. Det sker på olika 
sätt, både genom fysiska åtgärder i form 
av förbättrad belysning och kameror, och 
genom mer långsiktiga och förebyggan-

de aktiviteter som satsningen på barns fri-
tidsaktiviteter, grannsamverkan och boin-
flytande. 

När det gäller trygghetsarbete är samver-
kan med andra A och O. Med anledning av 
det kommer vi, tillsammans med Hembla 
(den privata fastighetsägaren i Bro), kom-
munen, handlarna i Bro centrum och po-
lisen att bilda en ekonomisk förening. För-
eningens huvudsakliga fokus ska vara att 
skapa ett tryggare Bro centrum. Det områ-
de vi ska verka inom sträcker sig också över 
Råby och Finnsta. 

Arbetet bygger på att vi samarbetar med 
er hyresgäster, Hyresgästföreningen, övriga 
föreningar, skolan och andra lokala aktörer. 
Tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt!

Ann Hermansson Alm
vd Upplands-Brohus
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Råbystigens nya bovärd

Vår nya bovärd Rickard Jonsson bor i Bro 
med sin fru och sina två barn. Han tycker 
att det känns lyxigt att få nära till jobbet. 

Rickard har alltid tyckt om att fixa och 
dona. Han är händig och lär sig snabbt. 
Men det som lockade honom mest med 
jobbet som bovärd var att få jobba med 
människor och service.

- Jag har alltid tyckt om att hjälpa till. 
Det finns inget bättre än att se nöjda hy-
resgäster när jag har lyckats lösa ett prak-
tiskt problem hos dem, säger Rickard.

Vid sidan om jobb och familj är Rick-
ard väldigt aktiv. Han är dykare och dyk-
instruktör, han cyklar, springer och åker 
skidor. Hittills har han tagit sju hela så 
kallad klassiker (Vasaloppet 90 km på 
skidor, Vansbrosimningen 3 km, Lidingö-
loppet 30 km och Vätternrundan 300 km 
på cykel inom 12 månader) och i år satsar 
han på en halv klassiker.

- Med småbarn hinner jag inte träna 
riktigt lika mycket som tidigare, säger 
Rickard.

Det som lockar med dykningen är allt 
det vackra under vatten. Rickard dyker 
både på vrak och bland fiskar och koral-
ler och fotar och filmar det han ser. Dyk-
intresset delar han med sin pappa och de 
dyker ofta tillsammans.

Rickard Jonsson är ny bovärd i Bro. Han började hos oss den 1 februari och 
kommer att ansvara för delar av Råbystigen.

Rickard Jonsson började hos Upplands-Brohus den 1 februari. 
Han kommer att arbeta som bovärd för delar av Råbystigen.
Foto: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick
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Den 1 april kommer de första hyresgäs-
terna flytta in i våra nya hus på Bagar- 
och Målarvägen. En av dem som kommer 
flytta in under april är Karin Schylander. 
Hon ser fram emot flytten och pekar ut 
lägenheten som snart är hennes.

- Det var ren tur att jag fick syn på an-
nonsen om Upplands-Brohus externa kö 
till lägenheterna här på Bagar- och Mål-
arvägen. Jag var och handlade på Hem-
köp i Stäket och tog i förbifarten ett ex-
emplar av lokaltidningen och råkade se 
annonsen. Det här var hösten 2017 och 
precis när jag och min dåvarande sambo 
bestämt oss för att separera.

Bekvämt boende lockade
Karin visar en planlösning över den väl-
planerade lägenheten. Här finns gott om 
förvaring och både tvättmaskin och tork-
tumlare. Lägenheten har två sovrum och 
öppen planlösning med kök och vardags-
rum i ett. Karin som flyttar med sin 18-
åriga son från en bostadsrätt i Kallhäll 
har alltid tidigare ägt sitt boende. 

- Men nu när jag börjar bli lite äldre ska 
det bli skönt att inte behöva tänka på rän-
tor, amorteringar och eventuella reno-
veringar. Är det något som strular kom-
mer jag lätt kunna få hjälp med det. 

Redan i somras började Karin utfors-
ka sitt nya närområde. Hon gläds åt kom-
munens stora grönområden, men också 
närheten till pendeltåget. 

- Promenaden hit från stationen var 
så vacker med villaträdgårdar och blom-
mande syrenhäckar.

Byggaren har orsakat förseningen
Vi har tidigare berättat om de brister som 
byggaren varit ansvarig för och att des-
sa har lett till att inflyttningsdatumet för 
hyresgästerna på Bagar- och Målarvägen 
flyttats fram, inte bara en gång utan flera 
gånger. Men även om Karin har fått vän-
ta länge på att äntligen få skriva kontrakt 
och få ett bestämt inflyttningsdatum är 
hon väldigt positiv till det bemötande 
hon fått från oss på Upplands-Brohus.

- Jag har legat på och tjatat. Ett tag 

Karin Schylander är förväntansfull. Om bara en dryg månad kommer hon 
äntligen få flytta in i den alldeles nybyggda trean på Bagarvägen. 

-  Det känns som om jag vunnit högsta vinsten säger Karin. Jag har 
fått ett förstahandskontrakt på en helt nybyggd lägenhet i rätt storlek i 
Storstockholm! Jag som tidigare alltid ägt mitt boende och inte ens har haft 
förstånd att stå i någon bostadskö.

Äntligen dags att flytta in!
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ringde jag nog en gång i veck-
an för att få veta mer om in-
flyttningsdatum. Men alla jag 
har pratat med har varit väl-
digt trevliga och tillmötes-
gående. Så även om jag för-
stås känt viss frustration över 
att jag fått vänta länge för att 
få flytta in har jag hela tiden 
känt att jag blivit väl bemött 
av Upplands-Brohus.

Karin Schylander pose-
rar framför den lägenhet 

som snart kommer att 
bli hennes. Flyttlasset 

går den 1 april.
Foto: Lena Malmsten-

Bäverstam
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Det har inte kommit mer snö än van-
ligt denna vinter, men det har kommit 
mycket snö på kort tid vid flera tillfällen. 
I Kungsängen hyr vi in vinterunderhåll-
ning, men i Bro har vi flitiga medarbeta-
re som rycker ut även under helger och 
kvällar. 

Vi börjar redan halvfem
På vardagarna börjar vi ofta kring halv-
fem–fem, både för att det är enklare att 
köra maskinerna när det är lite folk ute 
och för att få undan så mycket som möj-
ligt i tid innan du som bor i våra områden 
behöver kunna ta dig fram på ett säkert 
sätt. För att inte störa er hyresgäster mer 
än nödvändigt börjar vi ploga och skotta 
först klockan sju på helgerna. Förutom 
att ploga så halkbekämpar vi.

Vi har maskiner i lite olika storlekar 

Mycket snö på en gång ställer krav

- Nu när snön har 
smält för denna gång 
passar det bra att 
lägga tid på att vårda 
maskinerna så att de 
fungerar som de ska 
när vi behöver dem 
igen, säger Jumaali 
Alizada och smörjer 
plogen på en av 
snöröjnings-
maskinerna.
Foto: Lena Malmsten-
Bäverstam, Ordblick

som passar att använda på olika ställen. 
Men Broterrassen och några trappor på 
Fågelvägen kräver handskottning. För 
det hyr vi in samma firma som sköter 
plogningen i Kungsängen. 

Eget ansvar för förråd och garage
Tänk på att det är du själv som ansvarar 
för att skotta framför ditt förråd och ga-
rage om du hyr ett sådant.

- Vi får ganska ofta beröm och upp-
skattning från folk som bor i området, 
det känns förstås bra. Men ibland är det 
någon som inte förstår att de själva måste 
skotta framför till exempel garageporten. 
Vi kan inte komma helt nära garageläng-
orna med maskinerna utan att riskera att 
skada dem, säger Jumaali Alizada.
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Brobyggare

Brobyggarna syftar till att fånga upp åsik-
ter och idéer, öka samverkan och driva 
konkreta trygghetsskapande projekt.

Brobyggarna ansvarar bland annat för 
kommunens tolv trygghetsvärdar. Tan-
ken med trygghetsvärdar är att det ska 
finnas vuxna ute på fredags- och lördags-
kvällar samt under Fest i byn och andra 
aktiviteter. 

Brobyggarna ansvarar också för grann-
stödsförarna som alla är sms-livräddare.

Malin vill sprida kunskap om vilka re-
surser som finns i Upplands-Bro. Ett 
exempel är Härnevimottagningen som 
vänder sig till dig med riskbruk-, miss-
bruk- och beroendeproblematik och som 
bor i Upplands-Bro. Dina anhöriga kan 
också vända sig hit för att få stöd och råd.

Ett enkelt sätt att öka tryggheten i din 
närmiljö är att felanmäla till exempel tra-
sig utebelysning. Det gör du enklast på 
kommunens webbplats, berättar Malin. 
Du hittar länken till felanmälan längst 
ner på sidan.

Föreningen Vuxna på gång anordnar 

nattvandringar i Bro för att öka trygghe-
ten där.

– Kom gärna och delta i nattvandring-
arna på fredags- och lördagskvällar i Bro, 
säger Malin. Vi träffas klockan 21 i Vux-
na på gångs lokal i Bro centrum (f.d. po-
liskontoret). Du behöver inte anmäla dig 
för att delta, men du måste vara minst 18 
år. 

I Brunna och Kungsängen är det med-
lemmar i föreningslivet som nattvandrar.

Malin är uppvuxen i Luleå, men bor i 
Bro sedan sex år. Hon har fem barn mel-
lan tre och 18 år. 

Malin har tidigare jobbat som djur-
vårdsinstruktör på Spånga gymnasium 
och var där skyddsombud. Det var så 
hennes intresse för trygghetsfrågor väck-
tes. Malin är sedan många år engagerad 
i Civilförsvarsförbundet och föreläser om 
krisberedskap och första hjälpen. 

Som brobyggare har Malin en unik 
möjlighet att påverka framtiden för sina 
barn och alla oss andra som bor eller ar-
betar i kommunen.
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Malin Grentzelius är en kommunens 
två brobyggare. Tillsammans med sin 
kollega Steven Kiabi driver hon det 
tvååriga projektet Brobyggarna för 
att öka engagemanget kring framför 
allt trygghetsfrågor hos oss som bor i 
kommunen.
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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 08-562 48 720
Efter kontorstid, fastighetsjouren 08-582 40 794

AB Upplands-Brohus, www.ubh.se
Nyhetsbrevets redaktör: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick. lena@ordblick.se eller info@ubh.se
Ansvarig utgivare: Ann Hermansson Alm, Upplands-Brohus Nästa nyhetsbrev: Maj 2019

BOSTAD- OCH PARKERINGSFRÅGOR,
KONTRAKT- OCH HYRESAVIFRÅGOR:
Telefon & besökstid:
måndag–fredag 08.00–11.30
Endast besökstid:
torsdag 16.30–19.00
kundservice@ubh.se
Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen
Kundservice Bostäder 08-562 48 720

 HJÄLP OSS HÅLLA ORDNING
Vi närmar oss slutet av vår omfattande re-
novering på Örn- och Fasanstigen. Efter 
sommaren hoppas vi att allt ska vara klart. 
Men fram till dess måste vi hjälpas åt lite 
extra för att hålla ordning i området. 

Eftersom sopsorteringshuset på Fasan-
stigen är stängt på grund av renoveringen 
har vi ställt upp två containrar där du kan 
slänga det som ska återvinnas. Contain-
rarna står mellan sopsorteringshuset och 
parkeringen. Vi tömmer dem en gång per 
vecka. Hushållssoporna slänger du som ti-
digare i de befintliga kärl som finns. ”Hol-
kar” för detta finns på fyra ställen inom Fa-
sanstigen.

Det är aldrig tillåtet att parkera inne i bo-
stadsområdet, men nu under renovering-
en är det viktigare än någonsin. Brandbil-
ar, ambulanser och sopbilar måste kunna 
komma fram!

 NY CARPORT PÅ PLATS
Efter en lång väntan på bygglov från kom-
munen har vi nu äntligen byggt en ny car-
port på Fasanstigen. Den nya carporten ser 
likadan ut som den som brann.

 NY PARKERINGSAVGIFT
Avgiften för besöksparkering kommer att 
höjas från och med den 1 mars.

Ny avgift för besökare blir: 5 kronor per 
timme och 50 kronor per dygn.


