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ALLA HAR FLYTTAT IN 
LYCKAD FEST I BYN
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LEDAREN

Det blir sakta men säkert svalarare ute 
och skymmer tidigare på kvällarna. För 
Upplands-Brohus innebär hösten lövupp-
tagning, förberedelser inför vintersäsong 
och planering inför kommande år.

Den här hösten har vi även lyft blicken 
för att titta några år framåt. Ett exempel 
är den strategi som vår styrelse nyligen 
har antagit för hur vi ska arbeta med Bro 
centrum. E-handeln har ökat mycket de 
senaste åren. Därför behöver vi ompröva 
hur vi ska arbeta med vårt handelsutbud 
för att trygga att det finns ett centrum 
kvar i centrala Bro i framtiden. I strate-
gin står bland anant att Upplands-Brohus 
ska verka för att attrahera fler besökare 
till centrum och därmed få fler kunder till 
handlarna och ökad vuxennärvaro.

Vi fokuserar också på den sociala håll-
barheten och trygghetsarbetet. Ett exem-
pel på hur vi bidrar är att vi tillsammans 
med fastighetsägaren Hembla, handlarna, 
kommunen och polisen startat upp fören-
ingen Bro utveckling. Föreningens verk-
samhet ska leda till ett tryggare och mer 
attraktivt Bro. Vi kommer nu att mark-
nadsföra denna förening för att bli fler 
medlemmar som arbetar för att uppnå 
just detta. 

Den här ledaren har handlat mycket om 
Bro. Jag hoppas och tror att alla som bor 
i andra delar av kommunen tycker att det 
är bra att vi tillsammans verkar för ett att-
raktivt Bro. Det som är bra för Bro är för-
stås bra för hela kommunen.

Ann Hermansson Alm, 
vd Upplands-Brohus

Daniel Roxhagen är ny som bovärd på 
Bergvägen 24–28 och Svartviksbacken. 
Han började jobba hos oss på Upplands-
Brohus i juni och kommer närmast från 
Järfällahus där han arbetat i åtta år som 
fastighetsskötare. 

Två av Daniels tidigare kollegor jobbar 
sedan en tid hos oss. När Daniel fick veta 
att vi sökte ytterligare en bovärd blev han 
genast intresserad. 

– Det är roligt att prova på något nytt 
även om jobbet påminner en hel del om 
det jag har haft tidigare, säger Daniel. 
Även om jag inte har hunnit lära känna 
eller ens träffa alla känner jag redan nu 
att det är en bra stämning på Upplands-
Brohus. Och de hyresgäster jag hittills 
hunnit träffa har varit trevliga.

Daniel bor i kommunen och uppskat-
tar att han nu har det lite närmare till 
jobbet. Vill han kan han till och med cyk-
la hit.

För fyra år sedan flyttade Daniel till-
sammans med sin fru till ett lite äldre och 
dåligt underhållet hus. Nu lägger han all 
sin fritid på att fixa med huset, och det 
trivs han med.  

– Det är en skön känsla att veta att det 
blir bra gjort.

Daniel är självlärd och har haft många 
olika jobb, bland annat som chaufför och 
montör. Han är naturligt nyfiken och 
tycker om att lösa problem. Det kommer 
han förstås ha stor nytt av som bovärd 
hos oss på Upplands-Brohus.

Ny bovärd i Kungsängen

Daniel Roxhagen som kallas för Danne är
ny bovärd på Svartviksbacken och 

delar av Bergvägen i Kungsängen. Foto: 
Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick.

Vi har infört en ny funktion i Mina sidor och  
vår bostadsapp. Nu kan du enkelt göra en 
felanmälan för din bostad här. 

Felanmälan via Mina Sidor och bostads-
appen är öppen dygnet runt. Vår kundser-
vice som behandlar felanmälningarna är 
bemannad måndag till fredag under kon-
torstid. 

Du kan även se historik och status för 
dina tidigare felanmälningar i Mina Sidor 
och bostadsappen.

En guide för hur du kommer till Felanmäl-
an genom Mina sidor och bostadsappen 
finns på vår webbplats ubh.se och utskriven 
på papper på både kontoret i Bro och konto-
ret  i Kungsängen.

 NU ÄR DET ENKLARE ATT FELANMÄLA

Vid akuta fel ring 05-5624 8720 under 
kontorstid,  och till fastighetsjouren på 08-
5824 0794 under övrig tid.

Vår nya bovärd Daniel Roxhagen har tidigare jobbat hos Järfällahus.
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När Hasse Magnusson besökte sin vän 
Kristina på Örnstigen i Bro i början av 
maj hörde han plötsligt någon ropa att 
det brinner. Han reagerade snabbt och 
greppade Kristinas brandsläckare och 
sprang ut i trapphuset och en våning ner. 
Rök vällde ut ur lägenheten snett un-
der Kristinas och Hasse såg att där inne 
fanns en spjälsäng. Han har själv ett litet 
barnbarn på 19 månader och reagerade 
instinktivt. 

Lägenheten var full av rök och hela kö-
ket stod i lågor. Den brand som troligen 
startat i upphettad olja på spisen hade 
spridit sig till skåp, bord och bänkski-
vor. Brandmännen som kom senare tror 
att den som orsakat branden har försökt 
släcka den brinnande oljan med vatten i 
stället för att kväva den med en brandfilt 
eller ett kastrullock. 

Det gick inte att komma nära branden, 
men Hasse kunde stå i det intilliggande 
vardagsrummet och spruta på elden med 
brandsläckaren. Minnena från kvällen 
flyter ihop, men han tror att en granne 
gav honom ytterligare en brandsläckare. 

Det fanns inget barn eller någon annan 
i lägenheten, men Hasses ingripande kan 
ha räddat hela trappuppgången.

–  Vilken tur att Kristina hade en brand-
släckare, säger Hasse. Han bor själv i en 

av våra lägenheter på Svartviksbacken i 
Kungsängen och har fått sig en tankestäl-
lare. En brandsläckare är nog ingen dålig 
investering, även om de är ganska dyra.

Hasse andades in mycket av den farli-
ga brandröken och fick sitta och andas in 
syrgas. Ambulanspersonalen ville ta hon-
om med till sjukhuset, men Hasse tack-
ade nej. Ett dumt beslut tycker han nu i 
efterhand.

– Jag mådde riktigt dåligt under ganska 
lång tid efteråt. Kanske hade jag mått bra 
tidigare om jag följt med till sjukhuset.

Däremot ångrar han inte att han börja-
de släckningsarbetet och höll branden un-
der kontroll till dess att brandkåren kom. 

– Jag  skulle gjort samma sak idag,  säg-
er Hasse. Spjälsängen fick mig att inte 
tveka en sekund.

Tack för modigt ingripande!

RÅDIGA GRANNAR

Vi på Upplands-Brohus vill tacka och uppmärksamma Hasse Magnusson som 
med sitt rådiga ingripande hindrade en brand från att sprida sig. 

Den 7 september var det Fest i byn i Bro 
Centrum. I år var höjdpunkten invig-
ningen av aktivitetsparken på Råbyplan, 
endast 100 meter från centrum.

Aktivitetsparken är till för spontani-
drott och kulturaktiviteter och här kan 
man bland annat ägna sig åt parkour, 
klättring, skateboard, fotboll och basket 
samt träna i utegymet. Det finns även ett 
dansgolv med scen. Förhoppningen är att 
föreningar ska anordna spontanaktivite-
ter i parken. 

Under fest i byn uppträdde bland annat 
Nano, Peter Siepen, Iman Talabani och 
Jan Johansen på scenen i aktivitetspar-
ken. Sparkbanken delade ut stipendier. 

I centrum var det fullt av aktiviteter 
såsom vattenhjul, tivoli, BMX-freestyle-
uppvisning, ponnyridning, loppisar och 
marknadsstånd. Det gick också att träf-
fa både politiker, brandkår och förening-
ar. Butikerna hade fina erbjudanden, täv-
lingar och stämningen var på topp. 

Extra glädjande var förstås att Bro cent-
rums nya trådlösa nätverk invigdes. 

En riktig fest - i byn

 SOMMARFEST OCH MATMARKNAD 
Caroline från Candeline i Knivsta var en av de 
matproducenter som deltog i  Sommarfesten 
den 19 juni i Bro centrum. Centrum var fyllt av 
besökare som underhölls av alltifrån en clown 
till padelspel. Stämningen var hög och möj-
ligheten att kunna handla lokalproducerade 
matvaror lockade många. Störst avtryck gjor-
de nog trots allt Ica vars grillade hamburgare 
från Kvarnibble gård frestade smaklökarna 
hos en rad besökare.

Jan Johansen och Iman Talabani 
på scenen i aktivitetsparken. 

Foto: Uppands-Bro kommun.
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Hemma hos Karin
Förra gången vi träffade Karin Schylander fick vi nöja oss med att stå utanför 
hennes nya bostad på Bagarvägen i Bro. Då hade hon ännu inte hunnit få 
nyckeln till lägenheten. 

Nu är alla våra lägenheter på Bagar- och 
Målarvägen bebodda. Vi har hälsat på 
hos Karin Schylander som var en av de 
första att flytta in.

Flyttlasset gick den 16 april och då 
var det stor aktivitet i området. Alla som 
skulle flytta in samma dag fick ha hissen 
för sig själva under ett par timmar. Det 
flöt på smidigt, berättar Karin.

Nu har Karin och hennes son hunnit bo 
in sig i lägenheten och utforska en del av 
omgivningarna. Karin som jobbar i Sol-
lentuna påbörjar vardagarna med en kort 
promenad till Bro station. Under helger-
na och lediga sommarveckor har hon för-
längt promenaderna och bland annat 
gått till Bro kyrka och Bro hof slott för att 
äta lunch tillsammans med sina barn. 

Karin beskriver sitt nya bostadsområde 
som en smältdegel av olika kulturer och 
nationaliteter och tycker att alla är trevli-
ga, även om hon ännu inte lärt känna nå-
gon av de nya grannarna närmare. Hon 
beskriver området som lugnt och känner 
sig trygg när hon går till och från tåget. 

Karin vardagshandlar gärna lokalt i 
Bro, men lånar också ibland en bil för att 
storhandla i Barkarby.

Det enda hon saknar är närheten till en 
badplats. Kanske skaffar hon en cykel till 
nästa sommar så det blir lättare att ta sig 
till Hällkana eller Ådö för att bada.

Fullt utrustad lägenhet
För sin välplanerade trea på 67 kvm har 
Karin en hyra på 9 700 kronor. Det som 
tillkommer är el och varmvatten. Hon 
valde att köpa till en diskmaskin, i övrigt 
var lägenheten fullt utrustad. 

– Jag tycker fortfarande att det känns 
som om jag vunnit första pris. Tänk att 
jag har fått tag på ett förstahandskon-
trakt till en nybyggd lägenhet i Storstock-
holm, säger Karin när hon sitter ute på 
den rymliga balkongen. 

Att Karin är road av inredning märks. 
Hon har hunnit skapa ett trivsamt och 
inbjudande hem. Nu ser hon fram emot 
att snart byta ut sommarblommorna på 
balkongen mot ljung och andra frosttåli-
ga växter och framemot jul kommer jul-
gardinerna fram.

Karin Schylander trivs i sin ljusa trea på Bagarvägen i Bro.  
Foto: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick.

Karins  rymliga balkong har utsikt 
mot den lugna gatan och kvällssol. 

Foto: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick.
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FELANMÄLAN OCH KONTAKT MED DIN BOVÄRD:
Felanmäl via Mina sidor eller bostadsappen.
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

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: December  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 08-5624 8720

 HÅLL FRITT FRAMFÖR ELEMENTEN
Under hösten kan temperaturen ute ändras 
mycket. När solen lyser in på dagarna kan 
termostaten ibland slå av. Då är det extra 
viktigt  att tänka på vad du kan göra själv: 

Håll fritt framför elementen. En soffa •	
eller tjocka gardiner framför kan hindra 
värmen från att sprida sig i rummet.
Luftventilerna vid fönstren ska vara •	
öppna så att det kommer in frisk luft. 
Luften värms upp av elementet och 
sprids i lägenheten.
Du kan kontrollmäta temperaturen i läg-•	
enheten i mitten av rummet. Om det är 
lägre än 20 grader kan du göra en felan-
mälan till oss.

 DU FÅR INTE RÖKA PÅ ALLMÄN PLATS
Du ska alltid visa hänsyn till dina grannar 
och omkringboende. 

Från den 1 juli har vi en ny tobakslag och 
det är numera förbjudet att röka utomhus 
på vissa allmänna platser. Du får till exem-
pel inte röka vid en lekplats, busskur eller på 
en perrong eller uteservering. Självklart ska 
du inte heller röka nära porten till ditt eller 
någon annans hus. 

Förbudet gäller även elektroniska ciga-
retter, så kallade e-cigaretter. 


