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Med anledning av Covid-19 
 

Vi har full förståelse för att många av er lokalhyresgäster har det tufft idag. Vi ser dock att det pågår 

massor av aktiviteter inom flera branschorganisationer såsom Svensk Handel, Företagarna och andra 

intresseorganisationer för att driva småföretagarnas frågor. Även om du inte är medlem där finns det 

information att läsa och ta del av. 

Ingen vet idag hur länge den nu rådande situationen kommer att pågå men vi är alla eniga om att vi 

måste hitta åtgärder på både kort och på längre sikt. Det senare är svårt då vi i nuläget inte kan 

förutspå hur länge vi kommer att befinna oss i denna situation. 

Har du akuta ekonomiska problem, hänvisar vi dig i första hand till din bank för ett lån. Det finns 
pengar avsatta från regeringen för att hjälpa småföretagare. Du kan också söka anstånd med betalning 
av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt hos Skatteverket. 

Som hyresvärd kommer Upplands-Brohus att underlätta på följande sätt: 

• Du som har kvartalshyra får betala månadsvis 

• De minimiöppettider som kan finnas i ditt kontrakt är inte ett krav 

• Du får självklart stänga din verksamhet om du behöver 

• Behöver du nyttja en yta utanför butiken för att möta din kund eller göra din affär utomhus 

är detta okej där Upplands-Brohus äger marken. Tänk bara på framkomligheten. 

Ovanstående punkter är ofta villkor i hyresavtalet, vilket innebär att det ses som avtalsbrott om 

dessa inte efterlevs. Vi bortser nu från dem till och med 2020-06-30.  

Utöver ovanstående kan du ansöka om anstånd med att betala din hyra. Är du i behov av denna hjälp 

vänligen meddela oss via kundservice@ubh.se så kontaktar en handläggare dig.  

 

Med vänliga hälsningar 

AB Upplands-Brohus 
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