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NYHETER FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS UPPLANDS-BROHUS · DECEMBER 2019

JOBBSATSNING I BRO
NYA REGLER KRING UTHYRNING
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LEDAREN

Det finns många goda krafter i Upplands-
Bro – vi är många som vill vara med och 
bidra till en positiv utveckling. Resultatet 
av allt det arbete som gjorts de senaste 
åren kan vi bland annat utläsa i samman-
ställningen av Villaägareföreningens årli-
ga trygghetsenkät. Den senaste enkäten 
genomfördes under evenemanget Fest-
i-byn den 7 september i år och resultatet 
visar att utvecklingen går åt rätt håll – att 
en vändning skett i kommunen.

Det innebär inte att vi ska slå av på tak-
ten – tvärtom! 

Som ett allmännyttigt bostadsbolag 
har vi en mycket viktig roll i arbetet med 
att skapa attraktiva och trygga livsmiljöer. 

Vi står för kontinuiteten genom vårt 
långsiktiga ägande och vår höga närvaro 
i våra bostadsområden. Det tillsammans 
med samarbetet med våra hyresgäster, 
kommunen och andra aktörer skapar 
goda förutsättningar för att vi tillsam-
mans ska lyckas nå framgång i att skapa 
livsmiljöer där människor känner sig tryg-
ga, mår bra och kan förverkliga sina fram-
tidsdrömmar.  

När vi nu summerar 2019 kan vi kon-
statera att det varit ett år fyllt med arbe-
te i trygghetens tecken och vi ser nu fram 
emot 2020 där vi med oförminskad ener-
gi ska fortsätta det arbetet. 

Till sist vill jag önska er alla en skön och 
avkopplande jul och ett gott nytt 2020!

Ann Hermansson Alm
vd Upplands-Brohus

Bro sushi & wok slog upp dörrarna i juli. 
Liang Xiao Chen som driver restaurang-
en med sin pappa berättar att det gått 
över förväntan. Det är många som ut-
tryckt sin glädje över att det äntligen 
finns en sushi i Bro.

Att det inte redan fanns en sushires-
taurang i Bro var avgörande när Liang 
Xiao och hennes pappa letade efter en ny 
lokal. Familjen driver sedan tidigare en 
restaurang i Hässelby och drev tills nylig-
en en vid Slussen.

Liang Xiao flyttade till Sverige som åt-
taåring och har växt upp i restaurangkök-
et. Hon är en erfaren sushikock som har 
jobbat i någon av familjens restauranger 
ända sedan hon tog studenten för cirka 
tio år sedan. 

Bro sushi & wok är öppet sju dagar i 
veckan. Måndag till lördag håller res-
taurangen öppet mellan 11 och 21 och på 
söndagar mellan 12 och 21. Vill du slip-
pa vänta går det bra att ringa och beställa 
mat på 070-429 22 87.

Sushi i Bro

Liang Xiao Chen 
driver den nya 
sushirestaurang-
en i Bro centrum. 
Restaurangen 
ligger intill cen-
trumparkeringen.
Foto: Lena 
Malmsten Bäver-
stam, Ordblick AB.

Homa Khosrawi och Moslim Akill Ali 
har öppnat Guldjobbet i Bro centrum. 
Båda har tidigare arbetat som både 
arbetsmarknadskonsulter och 
integrationsutvecklare på Upplands-
Bro kommun. 

Homa och Moslim trivdes bra på kom-
munen men kände sig också begränsade i 
vad de kunde göra för att hjälpa männis-
kor att få ett jobb. 

Därför valde de att starta eget som 
franchisetagare till Guldjobbet. Nu rik-
tar de främst in sig på tjänsten stöd och 
matchning, en tjänst som går ut på att 
matcha sökande med lediga jobb. 

Målgruppen är långtidsarbetslösa och 
nyanlända. Det är personer som kan be-
höva allt från en liten knuff i rätt riktning 
till hjälp med att skriva ansökningsbrev 
eller verifiera sina utländska utbildning-

ar och erfarenheter.
För att få hjälp av Homa eller Moslim 

måste du vara inskriven på arbetsför-
medlingen, men till och med det kan de 
hjälpa dig med.

– Det måste inte vara arbetsförmed-
lingen som hänvisat dig hit, du kan 
komma hit på eget initiativ också, säger 
Homa. 

Guldjobbet i Bro öppnade i slutet av 
oktober och efter bara en månad hade 
de kring 20 deltagare. Några av dem har 
redan slussats vidare: fyra personer har 
börjat jobba, tre har fått jobb från januari 
och två påbörjar en praktik strax före jul. 

– Från vår tid på kommunen har vi eta-
blerat bra kontakter med lokala företaga-
re. Det har vi stor nytta av nu eftersom de 
flesta av dem vi hjälper bor i Upplands-
Bro och vill jobba här. Vår vision är att 
bredda verksamheten och på sikt även 
jobba med rekrytering och bemanning, 
säger Moslim.

Ta hjälp mot ett guldjobb!

Är du ännu inte så bra 
på svenska kanske 
Moslim eller Homa kan 
hjälpa dig ändå, 
tillsammans behärskar 
de fem språk.
Foto: Lena Malmsten 
Bäverstam, Ordblick AB.
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Det är brottsligt att köpa eller sälja •	
hyreskontrakt.

Du behöver hyresvärdens samtycke •	
eller hyresnämndens tillstånd för att 
hyra ut din lägenhet i andra hand.

Du får inte ta ut en högre hyra än •	
vad du själv betalar. Men om du hyr 
ut din lägenhet fullt möblerad får du 
göra ett tillägg på högst 15 procent. 
Om el, bredband, tv-kanaler eller lik-
nande ingår i hyran, får du ta betalt 
för dina egna kostnader för dessa. 

Du behöver inte hyresvärdens sam-•	
tycke för att ha någon inneboende 
hos dig. Men för att det ska räknas 
som en inneboende måste du själv 
också bo i lägenheten. Den hyra som 
din inneboende betalar till dig ska 
vara proportionerlig i förhållande till 
den hyra du själv betalar. En innebo-
ende som disponerar hälften av lä-
genheten ska alltså inte betala mer 
än hälften av din hyra.

För att få genomföra ett lägenhets-•	
byte behöver du alltid samtycke från 
din hyresvärd eller tillstånd från hy-
resnämnden. 

Vi kommer att göra regelbund-
na kontroller för att säkerstäl-
la att ingen bryter mot den nya 
lagen. Den som gör det kan 
både förlora sin bostad och dö-
mas till böter eller fängelse.

På www.ubh.se kan du läsa 
mer om de nya reglerna.

Skärpt lag om hyreskontrakt

Ett av föreningens mål är att polisen till 
årsskiftet 2022/23 inte längre ska klassa 
Finnsta-Råby som ett utsatt område. För 
att nå dit måste brottsligheten minska 
och den upplevda tryggheten öka. 

Vägen dit ska bland annat gå via lju-
sare och öppnare gångstråk, bättre kom-
munikation mellan oss och er som bor i 
Bro och möjlighet till en meningsfull fri-
tid för alla åldrar.

Örjan Josefsson som driver Ica i Bro 
centrum är ordförande i föreningen. 

– Jag engagerar mig för mina kunders 
och min personals skull. Jag vill vara med 
och skapa en trivsam plats för de som bor 
i Bro, säger Örjan Josefsson.

I styrelsen sitter också representanter 
från Upplands-Brohus och den privata 
hyresvärden Hembla, och med på mö-
tena är en representant från kommunen 
och en från polisen. 

Alla föreningar och näringsidkare i Bro 
är välkomna som medlemmar. 

Bro utveckling har anställt en verk-
samhetsledare på halvtid som ska knyta 
kontakter och se till att styrelsens beslut 
verkställs.

Under 2020 kommer föreningen foku-
sera på:

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

– Föreningen är tänkt att fungera som 
en bro eller brygga mellan de som äger 
mark, bor eller verkar i Bro. I stället för 
att var och en ska se till sina egna behov 
och kanske bara byta trasiga lampor på 
sin egen tomt ska alla ta ett större gemen-
samt ansvar, säger Örjan Josefsson.

Ica-handlaren Örjan 
Josefsson är ordförande i 

den nystartade föreningen 
Bro utveckling. 

Foto: Lena Malmsten 
Bäverstam, Ordblick AB

Nu satsar vi på tryggheten i Bro
Nu har vi bildat den ekonomiska föreningen Bro utveckling.  Tillsammans ska 
vi arbeta för att hela Bro ska vara en bra plats att växa upp på. 

Lagen har skärpts kring uthyrning i andra hand, lägenhetsbyte och handel 
med hyreskontrakt. Bryter du mot lagen riskerar du att både förlora ditt 
hyreskontrakt och dömas till böter eller fängelse. Här sammanfattar vi vad 
som gäller.
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Från bovärd till fastighetstekniker

I stället för att serva er hyresgäster och 
hjälpa er med allehanda problem jobbar 
han nu mot olika kommunala verksam-
heter. Det kan till exempel handla om 
skolor, förskolor och äldreboenden. När 
jag träffar Jimmy har han precis förbätt-
rat belysningen hos förskolan Artisten i 
Brunna.

– Det är roligt att lösa problem och se 
att folk blir nöjda, säger Jimmy.

Jimmy hade jobbat som bovärd i näs-
tan tio år och tyckte att det var dags att 
prova något nytt. Han tycker om att ut-
mana sig och lära sig nya saker. Det han 
gillar bäst med sin nya roll är att den är 
väldigt omväxlande och att han får hela 
kommunen som arbetsplats. Jimmy trivs 
med att vara kvar hos oss på Upplands-
Brohus. Han bor i Bålsta och tycker fort-
farande att det är skönt att ha nära hem. 
Men framförallt tycker han att kollegor-
na är fantastiska.

– Det är väldigt kul med sammanhåll-
ningen här, säger Jimmy.

Jimmy är aktiv även på fritiden och äls-
kar att laga och äta god mat. I trädgården 
hemma har han förutom grillar, stekhäll 
och pizzaugn, både en rök och en egen li-
ten kolmila som han kan göra grillkol i. 
Tillsammans med sin fru och far har Jim-
my nyligen byggt om sitt hus så det blev 
dubbelt så stort som tidigare. De har nu-

mera ett tvåvåningshus med en stor in-
glasad veranda.

Jimmy är också en skicklig klättran-
de trädfällare. Uppe i trädet är han noga 
med säkerheten både för sig själv och 
andra och han är alltid fastspänd med en 
livlina. Det gör att han inte alls är höjd-
rädd. Men faktum är att han kan få lite 
svindel om han är med barnen i till exem-
pel Pariserhjulet på Gröna Lund. 

Du känner kanske redan igen Jimmy Andersson? Vi presenterade honom när 
han började hos oss som bovärd i Kungsängen. Nu har Jimmy bytt tjänst och 
arbetar istället som fastighetstekniker.

Jimmy Andersson jobbade tidigare 
som bovärd i Kungsängen. Sedan i 
somras är han i stället fastighets-
tekniker hos oss.
Foto: Lena Malmsten Bäverstam, 
Ordblick AB.

Nu blir vi tydliga med att du som hyr en 
lägenhet ska göra det för att själv bo i 
den, att du ska ha en hemförsäkring och 
att det finns en gräns för hur många per-
soner som får bo i lägenheten. 

 Liksom tidigare kan du som är 16 år el-
ler äldre ställa dig i bostadskön hos oss.

Vi fortsätter förmedla lägenheter ef-
ter kötid, men vi har ändrat kraven för att 
få skriva kontrakt. Oförändrat är att du 
måste vara minst 18 år, inte får ha några 
skulder hos Kronofogden eller till Upp-
lands-Brohus och att du måste kunna 
visa goda boendereferenser från tidigare 
hyresvärd. 

Nytt är att du inte får ha några betal-
ningsanmärkningar hos kronofogden. Du 
måste också kunna visa att du har sagt 

upp eller kommer att sälja din nuvarande 
bostad. Vi har dessutom tagit bort möj-
ligheten till borgenär och vårt tidigare 
inkomstkrav.

Du som idag är hyresgäst hos oss har 
förutom att söka ny lägenhet genom kön, 
också möjlighet att byta lägenhet med 
någon annan. Även här har vi ändrat reg-
lerna. 

För att få ett bostadsbyte godkänt be-
höver du ha haft ditt förstahandskon-
trakt i minst tre år, betalat hyran i tid un-
der det senaste året och maximalt fått ett 
skriftligt störningsbrev under de senas-
te tolv månaderna. Du behöver också en 
godkänd avflyttningsbesiktning.

På vår webbplats www.ubh.se kan du 
läsa hela uthyrningspolicyn.

Nya tydligare regler från 1 januari

För att det ska bli mer trivsamt och tryggt i ditt bostadsområde har vi 
uppdaterat våra regler kring uhyrning. Mycket är lika, men vi har förtydligat 
och ändrat en del.

 FELANMÄL ENKELT I MINA SIDOR
Numera gör du enkelt en felanmälan för din 
bostad i Mina sidor och vår bostadsapp. 

Felanmälan via Mina Sidor och bostads-
appen är öppen dygnet runt.

Läs mer på www.ubh.se och i förra num-
ret av Hemma hos Upplands-Brohus.
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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: Februari 2020

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

Kontakta din bovärd 
om du behöver en ny 

släck ljusen-dekal.

 TIPS I JULETID
Kontrollera att din brandvarnare har •	
fungerande batterier.
Lämna aldrig levande ljus obevakade.•	
Använd inte mossa eller andra brand-•	
farliga dekorationer.
Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar.•	
Kontrollera att sladdarna till julgrans-•	
belysningen och elljusstakarna är hela.

Stängt: 31 december–1 januari 
Öppet som vanligt: 2–3 januari.
Stängt 6 januari.

God jul och 
gott nytt år!

 SORTERA JULGRANEN RÄTT
Lämna din julgran på någon av kommunens 
uppsamlingsplatser eller direkt till krets-
loppscentralen i Bro eller Kungsängen.

ÖPPETTIDER UNDER JUL- OCH NYÅRSHELGERNA
Stängt: 24–26 december
Öppet som vanligt: 23 , 27 och 30 december.


