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LEDAREN

Det finns många vårtecken. Ett av de mer 
säkra är när all personal på Upplands-
Brohus går ut tillsammans för att städa i 
våra bostadsområden. I år skedde det den 
10 maj. Städdagen är finalen på vår stora 
vårstädning.

Städdagen är uppskattad hos perso-
nalen eftersom det är både nyttigt och 
uppskattat att få komma ut i våra fina bo-
stadsområden – speciellt för oss som of-
tast sitter på kontoren. Att arbeta med 
attraktiva utemiljöer är viktigt eftersom 
utemiljön är en viktig del av boendemil-
jön. Den ska uppmuntra till rörelse och 
kreativitet men också ge utrymme för av-
koppling och rekreation. 

Det finns studier som visar att det grö-
na har en avstressande och läkande effekt 
på oss människor. Därför är det viktigt att 
vi värnar om det gröna och arbetar ekolo-
giskt hållbart och på så sätt bidrar till den 
biologiska mångfalden. 

Ett exempel på hur Upplands-Brohus 
kan bidra till biologisk mångfald är att 
inte rensa bort allt ogräs. Det vi ser som 
ogräs kan ofta vara en viktig resurs för 
andra arter. Vi kan även låta gräsklippa-
ren vila ibland – golfbaneidealet är ing-
et att eftersträva om man vill skapa bio-
logisk mångfald. Vidare kan vi planera för 
lång blomning genom att se till att alltid 
något är i blomning. Det gläder många 
insekter och bidrar också till ökad trivsel 
och välmående för oss människor. 

Jag önskar er en skön sommar då vi kan 
njuta av det gröna!

Ann Hermansson Alm
vd Upplands-Brohus

Upplands-Brohus kommer bygga fyra 
hus med sammanlagt omkring 120 lägen-
heter på den nyetablerade Kokillbacken 
intill Kungsängens centrum. 

Husen kommer rymma främst två-
or och treor samt ett eller två så kallade 
LSS-boenden med sex lägenheter varde-
ra. Vår förhoppning är att husen ska vara 
inflyttningsklara till årsskiftet 2022/-23.

Vår tomt är svårbebyggd eftersom den 
är smal och sluttar ner mot Enköpings-
vägen. Därför har det tagit tid att få fram 
färdiga planskisser, men nu kan vi stolt 
presentera dem. 

Redan nu pågår bygget av förskolan 
Ringblomman på Bergvägen. Det är vårt 
dotterbolag Upplands-Bro kommunfas-
tigheter som ansvarar för det. 

Vi bygger nytt i Kungsängen

Skiss över våra planerade hus på Kokillbacken i Kungsängen. I förgrunder ligger Enköpingsvä-
gen och högst upp i bilden skymtar Ringvägen. På omslaget ser du ett flygfoto över området. 
Vår tomt ligger närmast skogen och är ännu inte bebyggd.
 Visualisering: Total arkitektur. Omslagfoto över området idag: Mathias Rantanen.

Sedan den 13 maj arbetar Stefan Bivall 
hos oss som it-strateg. Han kommer ta 
ett helhetsgrepp kring vårt it-arbete.

Som hyresgäst hos oss kommer du så 
småningom märka att vi gör det ännu 
lättare för dig att utföra allahanda ären-
den via vår telefonapp. Det kan till exem-
pel handla om att felanmäla eller boka en 
tvättstuga.

Stefan Bivall kan it-branschen. Han har 
jobbat som leverantör till oss tidigare och 
känner därför våra behov ganska väl re-
dan nu. Stefan tycker det ska bli roligt att 
byta roll och jobba på beställarsida. 

– Jag tror jag kommer trivas bra här, 
det verkar vara ett skönt gäng. Det ska 
också bli skönt att få närmre till jobbet, 
säger Stefan som bor i kommunen sedan 
25 år.

Foto: Lena Malmsten-Bäverstam.

Vi förstärker vår 
it-kompetens
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Nu satsar vi på ett tryggare och trivsam-
mare Bro centrum med omnejd. Den 27 
maj var det årsmöte för den nystartade 
ekonomiska föreningen Bro utveckling. 
Bakom initiativet står Upplands-Brohus, 
Hembla (den privata hyresvärden i Bro), 
Upplands-Bro kommun, polisen och Fö-
retagarna. 

Med den amerikanska samverkansmo-
dellen BID (Business Improvement Di-
strict) som förebild kommer Bro utveck-
ling arbeta för att utveckla området i och 
kring Bro centrum.

Föreningen kommer jobba med fyra 
områden:

trygghet och säkerhet•	
gemenskap, trivsel och menings-•	
full fritid
utemiljö•	
kommunikation.•	

Rent konkret kan det till exempel hand-
la om allt från att förbättra utebelysning 
till att arrangera trivselaktiviteter. Först 
ut är en matmarknad med fokus på lokal-
producerad mat. Den första marknaden 
hålls redan den 19 juni. Du kan läsa mer 
om den i artikeln här intill.

– Vi vill ta tillbaka det offentliga rum-
met i Bro, säger Ann Hermansson Alm, 
vd på Upplands-Brohus. De som bor och 
vistas här ska trivas och känna sig trygga.

Rafif Makboul är Trygghets- och pre-
ventionschef i Upplands-Bro kommun. 
Hon hoppas att föreningar som är aktiva i 
Bro kommer att vilja bli medlemmar i Bro 
utveckling:

– Kommunen, Uppland-Brohus och 
Hembla kommer att finansiera Bro ut-
veckling. Även föreningar som är med-
lemmar kommer att bidra genom med-
lemsavgiften som är 500 kronor per år. 

Men det är också viktigt att de lokala 
handlarna engagerar sig. 

– Vi vill öka gemenskapen och göra Bro 
attraktivt. Även om man bor i en annan 
del av Bro ska det till exempel kännas na-
turligt att handla mat i Bro centrum, sä-
ger Rafif Makboul.

Ett tryggare, trivsammare 
och attraktivare Bro
Nu satsar vi på ett tryggare och trivsammare Bro centrum med omnejd. 
Den 27 maj var det årsmöte för den nystartade föreningen Bro utveckling. 

Tanken är att marknaden ska bli en tradi-
tion och återkomma en gång per månad. 
Här kommer du kunna köpa allt från ra-
barber och ägg till honung och andra de-
likatesser. Kanske blir det också lokal-
producerat öl.

Icahandlaren Örjan Josefsson som ock-
så sitter i styrelsen för Företagarna tror 
mycket på lokalt samarbete. Redan idag 
samarbetar han med Kvarnnibble  butik 
och musteri och säljer äppelmust som de 
producerar av bortvalda äpplen från Ica-
butiken i Bro. 

Örjan är en av dem som engagerar sig 
i matmarknaden. Två andra är Karina 
Tomtlund från Ålbrunna gård och Anna 
Lauritsen Tesch från just Kvarnnibb-
le gård. Framför allt Anna som driver en 
egen gårdsbutik har ett stort kontaktnät 
bland lokala matproducenter. Dessa har 
hon bjudit in till marknaden. 

– Kanske startar vi så småningom en 
så kallad reko-ring i Bro centrum. Då 
skulle vi kunna ha utlämning av förbe-
tald närproducerad mat i samband med 
marknadsdagarna, säger Anna Lauritsen 
Tesch.

Det är inte första gången Karina Tomt-
lund från Ålbrunna gård säljer sin hon-

ung i Bro centrum. Hon har sedan många 
år deltagit i bland annat Fest i Byn.

– Jag har många trogna honungsköpa-
re i Bro, säger Karina Tomtlund.

Men det ska inte bara gå att handla 
mat med sig hem, du ska också kunna bli 
mätt på plats under marknadsdagen i Bro. 
Bland annat kommer Ica grilla hambur-
gare med kött från Kvarnnibble gård.

Marknaden håller öppet mellan 15 och 
19. Öppettiden är inte slumpmässigt vald. 
Örjan Josefsson känner konsumenternas 
vanor väl och säger att många handlar 
just mellan dessa tider.

– Dessutom tror jag många äldre är in-
tresserade av matkultur, säger Anna Lau-
ritsen Tesch. För dem passar tiden vi valt 
väl. 

Vem vet, kanske kommer du till och 
med kunna köpa lokalodlade jordgubbar 
lagom till midsommar.

Välkommen till matmarknad i Bro!

Rafif Maboul 
är Trygghets- 

och preven-
tionschef. 
Foto: Lena 

Malmsten-
Bäverstam, 

Ordblick

Foto: Karina Tomtlund och 
Anna Lauritsen Tesch.

Redan den 19 juni arrangeras den 
första matmarknaden i Bro centrum. 
Bakom initiativet står Företagarna. 
Vi på Upplands-Brohus var snabba 
med att haka på och förser mat-
hantverkarna med montrar och bord.
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"Härligt att vårstäda"
Vi avslutade årets vårstädning med vår traditionsenliga städdag. Samtidigt 
som vi rensade rabatter och sandlådor från skräp fick vi en härlig dag i vårsolen.
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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: Augusti 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

OBS! Förmedlingen av bostäder är stängd 
veckorna 28 och 29. Kontoret i Bro håller stängt 
under hela juli.

Kundservice Bostäder 08-562 48 720

 KRISBEREDSKAP
Den 21 och 22 maj kunde den som vågade 
prova på att befinna sig i ett skyddsrum under 
anfall, mitt i Kungsängen centrum.

 GRILLA GÄRNA, MEN RÄTT
Nu är grillsäsongen här och det är härligt. 
Samtidigt är det viktigt att visa hänsyn och 
vara försiktig. 

Välkommen att grilla vid våra ordnade 
grillplatser. I Kungsängen har vi en sådan på 
Bergvägen och en på Kungsvägen. I Bro har 
vi för närvarande ingen grillplats på grund 
av renoveringen av Örn- och Fasanstigen. 

Du får inte grilla på balkongen eller an-
vända engångsgrillar.

GENOMFÖRT UNDERHÅLLSARBETE

Vi har bytt ut alla maskiner i tvättstu-
gan på Bergvägen 24.

Rolf Johansson och Peter Asmund från FRG, 
Frivilliga resursgruppen, visar upp både 
skyddsrummet och mat man bör ha hemma 
för att vara förberedd på en kris eller ett krig. 
Foto: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick.


