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HAN LEDER SAMVERKAN I BRO
NYGAMMAL FISKBUTIK i KUNGSÄNGEN
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LEDAREN

Den tekniska utvecklingen i form av di-
gitaliseringen går fort. Idag kan vi med 
hjälp av den tekniken utveckla affärer och 
verksamheter på ett sätt som inte varit 
möjligt tidigare.

Vi på Upplands-Brohus ser här möjlig-
heter att öka kundnyttan för dig. Därför 
antog styrelsen under hösten 2019 en di-
gital strategi. 

Strategin ska hjälpa oss att priorite-
ra vad vi ska satsa på inom området. Det 
handlar om allt från hur vi ska bygga in 
teknik i våra fastigheter, till vilka dator-
system vi behöver för att kunna ge bra 
service till dig som hyresgäst. 

Ett exempel på hur vi med hjälp av den 
digitala tekniken strävar efter att förbätt-
ra servicen är att vi nu erbjuder förbättrad 
funktionalitet på Mina sidor. Före årsskif-
tet lanserade vi tjänsten Felanmälan på 
Mina sidor både på webben och i vår bo-
stadsapp.

Vi ser också att vi kan nyttja den digi-
tala tekniken när vi bygger nytt eller reno-
verar våra fastigheter. Ett exempel på det 
är att vi har möjlighet att mäta vattenför-
brukningen i lägenheten. Det innebär att 
du som hyresgäst kan ha koll på din vat-
tenförbrukning och bara betalar för det 
vatten du förbrukar.

Ann Hermansson Alm
vd Upplands-Brohus

 KOMMUNENS ANSVAR
Från den 15 januari är det kommunen som 
ansvarar för den yttre skötseln av hela Bro 
centrum. Gör eventuella felanmälningar till 
kommunens kontaktcenter.

 HÖJD HYRA DEL AV ÖKAD TRYGGHET
1 januari höjde vi hyrorna med 2,1 procent. 
Av dessa har vi avsatt 0,2 procent till trygg-
hetsskapande åtgärder. Vilka åtgärder vi 
kommer att satsa på bestämmer vi tillsam-
mans med Hyresgästföreningen.

 NY LOGOTYP
Våra logotyp har fått ett ny-
are och fräschare utseende 
som speglar vår tid. Vi har 
också passat på att upp-
daterade våra profilfärger. 
Det kan du bland annat se 
i denna tidning.

 FLER ANVÄNDER APPEN
Fler och fler använder appen eller Mina si-
dor på webben för att felanmäla. I diagram-
met nedan kan du se hur många procent av 
anmälningarna som kommer via app och 
webb i stället för via bovärdar och kund-
tjänsten. 

När projektet Brobyggare tog slut fick de 
tidigare brobyggarna Malin Grentzelius 
och Steven Kiabi jobb som fältassistenter 
i Upplands-Bro. De jobbar uppsökande, 
men har sin bas i det nya Trygghetscen-
tret i Brohuset.

En gång per år arrangerar de så kallade 
trygghetsvandringar i Bro, Kungsängen 
och Brunna. Den 20 februari var det dags 
för vandringen i centrala Bro. Då deltog 
representanter från polisen, brandkåren, 
kommunen, Hyresgästföreningen, Upp-
lands-Brohus, Upplands-Brohus kom-
munfastigheter och boende, bland dem 
fem ungdomar.

Deltagarna delade upp sig i fyra grup-
per och vandrade i gamla Bro, Finnsta, 
Råby och centrum. De fotade, anteckna-
de och gjorde åtgärdslistor. En sak de no-

terade denna gång var att det lätt samlas 
vatten på trappavsatsen ner mot Bro sta-
tion, två andra var trasig belysning och 
förvuxna buskage. 

Du hittar information om komman-
de trygghetsvandringar på kommunens 
webbplats, upplands-bro.se.

Vill du komma i kontakt med fältas-
sistenterna är du välkommen att besö-
ka dem i Trygghetscentret eller mejla 
trygg@upplands-bro.se.

Trygghetsvandring i Bro

Fältassistenterna Steven Kiabi och Ma-
lin Grentzelius. Foto: Lena Malmsten 

Bäverstam, Ordblick. Nedan ser vi deltagarna i trygghetsvandringen i 
Bro den 20 februari. Foto: Malin Grentzelius.
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Äntligen är vi igång på riktigt med Bro 
utveckling. Den 19 december samlades 
över 20 personer från både Upplands-
Brohus och flera av kommunens enheter 
för att tillsammans göra märkbar skill-
nad. Sly, buskage och träd sågades ner el-
ler beskars i Råby och Finnsta, utanför 
Bageri Mazarin och utmed Enköpingsvä-
gen vid Bro centrum. Syftet var att frigöra 
belysning och ta bort mörka platser som 
många upplever som lite obehagliga. 

Rasmus Vanagand är verksamhetsle-
dare för Bro utveckling. 

– Vi ska jobba långsiktigt och kortsik-
tigt parallellt, och göra sådant som märks 
både nu och om tio år, säger Rasmus.

Tillsammans med kommunens fält-
assistent Malin Grentzelius nattvandrar 
Rasmus ofta. Han ser det som ett bra sätt 
att få direktkontakt med både ungdomar 
och vuxna i Bro.

– Nattvandringarna är ett bra sätt att 
träffa invånarna och till exempel få höra 
vad de upplever om otrygga platser. 

Rasmus är själv både uppvuxen och 
bosatt i Upplands-Bro men har bott och 
arbetat utomlands i tio år. Han leder Bro 
utveckling på deltid och jobbar även med 
socialt entreprenörskap. Hans drivkraft 

är att göra skillnad i människors vardag 
oavsett om det handlar om en tryggare 
och trivsammare närmiljö i Bro, självför-
sörjning i ett afrikanskt land eller en ak-
tiv fritid för äldre. 

– Jag vill ägna mig åt Bro utveckling 
så länge jag kan göra skillnad, säger Ras-
mus. 

Bro utveckling – för din trygghet och trivsel

Rasmus Vanagand är verksam-
hetsledare för föreningen Bro 

utveckling. Foto: Lena Malmsten 
Bäverstam, Ordblick.

Medarbetare från Upplands-Brohus och flera av kommunens enheter arbetade tillsammans 
med att röja sly i och kring Bro centrum. Foto: Rasmus Vanagand och Kultur- och fritidskontoret.

Ett av målen för Bro utveckling är att du som bor i Bro ska känna dig tryggare. 
Ett sätt att nå dit är att ljusa upp utemiljöerna i Bro centrum och områdena 
intill. Nu börjar arbetet ta form och vi kan se några konkreta resultat.
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Kontorschef för nyöppnade Mäklarhuset 
i Bro är Fredrik Wingenblixt och mäklar-
kollegorna heter Niklas Davidsson och 
William Boström. 

– Vi tror på Bro. Här finns en stor 
marknad med många villor och fina bo-
stadsrätter, säger William Boström. 

Mäklarhuset är än så länge ensamma 
om att finnas på plats i Bro och det är de 
lite extra glada för.

Mäklarna är tillbaka i Bro

William Boström, Niklas Davidsson  
och Fredrik Wingenblixt jobbar som 
mäklare i Bro centrum. Foto: Lena 
Malmsten Bäverstam, Ordblick

– Att finnas på plats lokalt gör oss mer 
trovärdiga för kunderna. Vi visar att vi 
har bra lokalkännedom. Och faktum 
är att vi får fler spontanbesökare än vad 
man kanske kan tro. Många kommer in 
inför en kommande försäljning och stäl-
ler förberedande frågor. Efter det är för-
stås chansen stor att de vänder sig till just 
oss när det väl är dags för försäljning, sä-
ger William.

De flesta köparna bor redan i kommu-
nen eller i någon av grannkommuner-
na Järfälla och Håbo. Men ibland kom-
mer det även trångbodda innerstadsbor 
som byter en mindre lägenhet mot villa. 
Många kunder har också vuxit upp i Bro 
eller Kungsängen återvänder hit när de 
själva får barn.

– Välkommen att knacka på om du är 
nyfiken på att byta bostad, hälsar Willi-
am och hans kollegor. Vi svarar gärna på 
frågor och finns på plats måndag till fre-
dag mellan 9 och 17, men ofta även under 
kvällstid.

Mäklarhuset är tillbaka i Bro centrum sedan nyår. De håller till i samma lokaler 
som de gjorde redan för sex år sedan.  Nu storsatsar de med tre mäklare. Ett 
tecken på att de tror på marknaden i Bro. 

Nu satsar Upplands-Brohus och kom-
munen ytterligare på trygghet och kon-
taktskapande. 

Sedan 1 september kör en bil från Ra-
pid säkerhet runt i Upplands-Bro under 
kvällar och nätter. De finns på plats när 
butiker stänger för dagen och när ung-
domsgäng samlas på kvällen. 

Personalen är väktare som tidigare har 
jobbat som trygghetsvärdar. De arbetar 
alltid två och två och är handplockade hos 

Rapid för uppdraget hos oss i Upplands-
Bro. Deras uppdrag är att skapa kontakt, 
signalera trygghet och sätta gränser.

Fredrik Molin är vice vd på Rapid och 
beskriver väktarnas arbete som väldigt 
brett. Förutom att observera och rappor-
tera eventuellt stök eller kriminalitet kan 
de också åka på larm om hjärtstopp eller 
enklare jourjobb som att tillkalla rörmo-
kare vid läckande vatten i någon av våra 
fastigheter.

– Stämningen brukar dämpas 
positivt när vi kommer till exem-
pelvis Bro ungdomsgård. Vi lyss-
nar på ungdomarna och försöker 
fungera som en brygga mellan 
dem och andra vuxna. Men mär-
ker vi att ett brott begås eller är på 
gång tillkallar vi polis.

Fredrik ser positivt på trygg-
hetsarbetet i kommunen. 

– Här finns en medvetenhet om 
de problem som finns och vi an-
griper dem från flera håll tillsam-
mans med kommunen och Upp-
lands-Brohus, säger han. 

Väktare som bygger broar

Fredrik Molin (ovan) är vice vd på 
Rapid säkerhet. Han tycker att 
Upplands-Bro ligger långt fram 
när det gäller proaktivt trygg-
hetsarbete. Två av väktarna som 
patrullerar Upplands-Bro är 
Didar och Rabin. 
Foto: Lena Malmsten Bäverstam, 
Ordblick.

GENOMFÖRT UNDERHÅLL

 NYMÅLAT FÖR ÖKAD TRIVSEL 
Vi har målat om trapphusen på Örnstigen 
2–12 i Bro och kommer fortsätta med sex 
trapphus till under året.

 BELYSNING FÖR ÖKAD TRYGGHET
Vi fortsätter förbättra belysningen på går-
dar och vid entréer.

Vi har förstärkt ytterbelysningen på 
Östervägen 2–62 och 3–67 i Kungsängen 
och bytt till starkare utvändig entrébelys-
ning på Bergvägen 16–28 i Kungsängen.
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Felanmälan
Telefon- & besökstid: 
måndag–fredag 08.00–11.30
torsdag 16.30–19.00

Bro: Norrgrindsvägen 2 
kundservice.bro@ubh.se

Kungsängen: Östervägen 5 
kundservice.kungsangen@ubh.se

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: Juni 2020

Bostad- och parkeringsfrågor, 
kontrakt- och hyresaviärende
Telefon- & besökstid: 
måndag–fredag 08.00–11.30 

Endast besökstid: torsdag 16.30–19.00
Kungsängen: Östervägen 5 
kundservice@ubh.se

Akuta problem eller störningar? 08-5624 8720

Fiskhandlaren mitt i centrum

Lasse Ribbefjord är en av två delägare 
till Bröderna Axelssons fisk. Strax före 
jul öppnade han upp en riktig fiskbutik i 
Kungsängen centrum. Dit har han tagit 
med sig sin trogna kundkrets från fiskbi-
len i Brunna, men också fått många nya 
kunder tack vare det centrala läget.

– Jag har fått ett jättetrevligt bemötan-
de. Många kommer in för en pratstund 
och en kopp kaffe i samband med att det 
ska inhandla sin middag, säger Lasse.

Utbudet i butiken är stort. Här finns 
allt från räkor och andra skaldjur till rökt 
och färsk fisk av alla de slag, men även oli-
ka såser och andra tillbehör. Varje mor-
gon åker Lasse till partihallarna i Årsta 
och Slakthusområdet och köper in fisk 
och skaldjur. Priset varierar från dag till 

dag eftersom det styrs av hur stor fångst 
som fiskarna har fått. 

Till våren kommer Lasse locka med 
färdiga spett för grillning. Nu är det rä-
kor, röding och strömmingsfiléer som 
säljer allra bäst.

Det är inte många förortscentrum som kan skryta med att ha en riktig fiskbutik. 
Nu kan Kungsängen göra det!

Lasse Ribbefjord mitt i Kungsängen centrum. 
Foto: Lena Malmsten Bäverstam, Ordblick.

KUNDCENTER 08-5624 8720


