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Nytt bageri i Kungsängen
Lars-Erik gör fint för sig 

och sina grannar
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LEDAREN

Det är en märklig tid vi befinner oss i. Jag 
syftar naturligtvis på den pandemi som 
påverkat allas vår vardag de senaste må-
naderna. 

Mina tankar går främst till dem som 
mist nära och kära eller som kanske förlo-
rat sitt livsverk i en konkurs. 

I jämförelse med deras lidande ter sig 
de anpassningar vi alla rekommende-
ras göra i vår vardag som ganska futtiga. 
Självklart ställer det till det att vi tillfälligt 
stängt våra kundcenter för spontanbesök 
eller att vi avstår från att utföra reparatio-
ner som inte är akuta, men vi vet ju alla 
varför. 

Jag upplever att det finns en stor för-
ståelse och att denna pandemi också vi-
sat alla de goda sidor som finns medmän-
niskor emellan. 

Det finns hur många goda exempel 
som helst bland våra hyresgäster som 
vittnar om hur grannar hjälper varandra 
för att de som tillhör någon riskgrupp ska 
slippa utsättas för smitta. 

Det finns också många exempel i vår 
kommun på hur näringsidkare varit krea-
tiva och tagit initiativ både för att få sin 
verksamhet att överleva i denna svåra tid 
men också för att ställa upp för kommun-
invånarna. Jag tänker bland annat på alla 
som skänkt till exempel handsprit och 
skyddsmaterial till vården och omsorgen. 

Även om vi alla önskar att vi sluppit 
denna erfarenhet med corona så får vi 
ändå påminna oss om alla de goda krafter 
som visar sig gång på gång.

Jag önskar er alla en skön sommar.
Ann Hermansson Alm, 

vd Upplands-Brohus

Från augusti utökar café Petjos sin verk-
samhet och inviger ett eget bageri med 
butik. 

I juni får de nyckeln till lokalen allde-
les intill sitt café. Då börjar det intensiva 
arbetet att omvandla lokalen till ett mo-
dernt och fräscht bageri med butik. Det 
första de kommer göra är att byta ut gol-
vet mot ett gjutet, slipat och lackat indu-
strigolv. 

– Det blir både hållbart och lätt att hål-
la rent berättar Dani Abdallahad, en av 
bröderna som driver Petjos.

Längst in mot väggen kommer bak-
ugnarna stå och det kommer finnas bak-
bord både i rummet bakom och synliga 
för kunderna.

Företaget har anställt en bagare och 
en konditor. Eftersom lokalen är ingla-
sad mot Kungsängenpassagen kommer 
mycket av deras arbete ske så att kunder-
na kan se det.

Vem vet, nästa års lördagsnöje i Kungs-
ängen kanske blir att hänga i passagen 
och titta när konditorn gör ätbar konst?

Petjos utökar med bageri

Än så länge är det helt tomt 
i lokalen, men bara om någon vecka 

kommer här vara fullt av aktivitet.  
Redan den 3 augusti är det tänkt 

att bageri Petjos ska öppna.
Foto: Lena Malmsten Bäverstam, 

Ordblick AB

Dani Abdallahad är en av de tre bröder 
som driver Petjos i Kungsängen. 

Han berättar entusiastiskt om 
expansionsplanerna i Kungsängen.

Foto: Lena Malmsten Bäverstam, 
Ordblick AB

En bredbandsuppkoppling kan hjälpa dig 
som ska jobba, plugga eller vill hålla kon-
takt  med barnbarnen hemifrån. 

Tillsammans med våra leverantörer er-
bjuder vi gratis bredband på 10 Mbit till dig 
som i dag inte har någon aktiv bredbands-
tjänst. Vi hoppas att detta kan vara en liten 
hjälp i en besvärlig tid. Du väljer fritt bland 
våra leverantörer och det finns ingen bind-
ningstid.

Erbjudandet gäller terminen ut, men kan 
komma att förlängas beroende på hur sam-
hällsbehovet ser ut.  Ta del av erbjudandet 
via webben: portalen.openuniverse.se eller 
per telefon: 0770-82 55 55.

 ETT TRYGGARE BRO FORTSATT I FOKUS
Nu börjar vi kunna se konkreta resultat av 
Bro utvecklings arbete. Bro utveckling har 
bland annat:

kartlagt och arbetet för att åtgärda •	
klotter snabbare i Bro
initierat ett permakultursprojekt i en av •	
parkerna i Råby (framför förskolan) där 
människor kan mötas och odla ihop
medfinansierat ett feriejobbsprojekt •	
som heter ”Tillsammans för Bro” som 
kommer pågå i sex veckor för 40 ung-
domar som kommer att bygga, pyssla 
och fixa i Bro i sommar.
omplacerat krukor, lagat samt förbätt-•	
rat vägbommar och ställt ut några be-
tongsuggor i Bro för att begränsa (och 
försvåra) crossåkningen där fotgängare 
är i Bro centrum.  

 GRATIS BREDBAND TILLS VIDARE
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GENOMFÖRT UNDERHÅLL

 NYMÅLAT FÖR ÖKAD TRIVSEL 
Vi har målat om alla trapphus med jämna 
nummer på Örnstigen.

 BELYSNING FÖR ÖKAD TRYGGHET
Vi har bytt ut trapphusbelysningen på 
Kungsvägen 1–3.

PÅGÅENDE UNDERHÅLL

 VI SATSAR PÅ NY BELYSNING
Vi slutför byte till ledbelysning i trapphu-
sen på Råbystigen under sommaren. 

Även trapphusbelysningen på Gamla 
Landsvägen 1, Ekhammarsvägen 1A–1C 
och 3A–3C samt Bergvägen 2A–C byts 
under sommaren.

På Östervägen byter vi fasadbeslys-
ningen under sommaren.

 NY LEKPLATS I RÅBY
Vi anlägger en ny, modernare och säk-
rare lekplats på Råbystigen. Området är 
avspärrat i samband med arbetet. För-
hoppningsvis kommer lekplatsen kunna 
invigas lagom till midsommar.

Micke Halmos och Maria Guven 
började båda jobba hos oss på 
Upplands-Brohus den 14 april.
Foto: Lena Malmsten Bäverstam, 
Ordblick AB

Micke Halmos är ny bovärd i Kungsäng-
en. Han började hos oss som den 14 april. 
De första veckorna har varit intensiva, 
men roliga berättar Micke.

– Jag har både lärt mig hitta i område-
na och hjälpt många boende med att till 
exempel byta kran eller rensa avlopp.

Micke har länge varit nyfiken på fast-
ighetsbranschen, men det var mötet med 
människor som lockade honom att söka 
jobbet som bovärd. De senaste åren har 
han jobbat på en däckverkstad i Bålsta 
och där hade han inte några längre kund-
relationer. Tidigare har han jobbat som 
bland annat dörrvakt, filmklippare och 
kabelmontör. 

Micke bor i Bålsta med sin familj och 
på fritiden motionerar han med hunden 
och styrketränar.

När du ringer till Upplands-Brohus är 
det mycket möjligt att du kommer få 
prata med Maria Guven. Hon är vår nya 
kundvärd och har jobbat hos oss sedan 
den 14 april. 

Maria hjälper till med alla typer av frå-
gor kring ditt boende. Hon kommer för-
dela sin tid mellan kontoren i Kungsäng-
en och Bro och träffa er hyresgäster både 
i kundcentret och via telefon. 

Våra kundcenter är tills vidare bara 
öppna för bokade besök, men Maria har 
haft att göra ändå:

– Jag har bland annat hjälpt kunder 
med avifrågor och intresseanmälningar, 
berättar Maria. 

Maria har studerat logistik och eko-
nomi på Södertörns högskola. Det pas-
sar fint eftersom hon utöver jobbet som 

Vi välkomnar två nya medarbetare
Micke Halmos är ny bovärd och Maria Guven ny kundvärd hos Upplands-
Brohus. De ser båda fram emot att ha kontakt med dig som bor hos oss.

kundvärd blir systemansvarig för vår te-
lefoni. 

Parallellt med jobbet håller Maria på 
att avsluta sina studier och ta en fil. kand. 
Tidigare har hon jobbat med inkasso och 
i en kundtjänst. 

Maria bor i Jakobsberg och tycker om 
att sjunga och dansa på fritiden. 
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Sedan Lars-Erik Jern och hustrun Gun-
nel sålde sommarstugan för snart 20 år 
sedan har han låtit sin odlarglädje kom-
ma till nytta för fler. Han håller fint i och 
omkring entrén till Bergvägen 20 där han 
och hustrun bor sedan 40 år.

Lars-Erik är lite som en trädgårds-
tomte. Han sopar, plockar skräp, krattar 
bort kottar och håller ordning i rabatter-
na. Till sin hjälp har han fått en hel del 
redskap från Upplands-Brohus, men han 
har också en del egna som han behöll när 
han sålde sommarstugan 2011.

I rabatten närmast entrén och intill 

uteplatsen växer bland annat rosa och 
vita löjtnantshjärtan, rosenspirea, blå-
klint, tulpaner, penséer och en forsythia-
buske. Här finns också ett äppelträd som 
brukar blomma vackert på försommaren. 
Äppelsorten passar bättre till mos än till 
att äta som de är, berättar Lars-Erik.

Även intill muren mot lekplatsen har 
Lars-Erik ordnat med en rabatt. Här väx-
er bland annat en ståtlig kaprifol.

Lars-Erik verkar omtyckt av grannar-
na och småpratar med alla som kommer 
förbi under vårt möte. Men ibland har 
han rutit till. Då har det handlat om att 

något barn klättrat i äppel-
trädet vars grenar dignat av 
tunga äpplen och Lars-Erik 
blev orolig för att grenarna 
skulle gå av. 

Att hålla fint omkring sig 
är naturligt för Lars-Erik. Ib-
land hjälper Gunnel till. 

– Det är hon som ser vad 
som passar ihop och hur han 
ska plantera för att det ska bli 
finast. Jag hade till exempel 
inte kommit på att det skulle 
vara varannan gul, varannan 
lila när jag planterade pensé-
erna, säger Lars-Erik.

Lars-Erik Jern har bott i Upplands-Bro kommun hela sitt liv. 
De första åren bodde han i Bro, men sedan flyttade han in i en 

banvaktarbostad vid Kungsängen station. Han har varit hyresgäst 
i Uppands-Brohus sedan 1980 och under dessa 40 år bott

 i två olika lägenheter i samma port. 
Foto: Lena Malmsten Bäverstam, Ordblick AB.

Han gör fint där du bor

Hur kan du visa hänsyn?
För att alla ska trivas i våra bostadsområ-
den finns det några saker du särskilt ska 
känna till inför sommaren:

ha koll på din katt så den inte skadar •	
eller förorenar lekplatser, trädgårds-
ytor eller utrymmen i huset
mata inte fåglar från fönster, balkong •	
eller på marken
grilla bara på avsedda grillplatser•	
sätt inte upp pooler eller studsmattor •	
i våra områden.

De flesta av oss mår bra av att ha det fint omkring oss. Någon som tagit detta 
ett steg längre är Lars-Erik Jern på Bergvägen i Kungsängen. Han låter fler 
glädjas åt blomsterprakt och ordning och reda.
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Vi följer Folkhälsomyndighetens råd. Av 
omtanke om dig som hyresgäst och om våra 
medarbetare håller vi tills vidare vårt kund-
center stängt för besök.

Vi kan hjälpa dig med de flesta ärenden 
antingen via ”Mina sidor” på vår webbplats 
ubh.se, via vår mobilapp eller på telefon 08-
5624 8720 (öppet 08.00–11.30 vardagar).

Om det inte går, bokar vi in dig för ett be-
sök.

Tillsammans tar vi ansvar!

 KUNDCENTER STÄNGT FÖR BESÖK

 BESTÄLL SUSHI VIA NÄTET

Bro Sushi & Wok har gjort det enklare att 
beställa hem mat. 

Beställer du via deras webbplats slipper 
du stå i kö eller vänta i telefon. Du hämtar 
enkelt din beställning hos Bro Sushi & Wok.

Beställ här: qopla.com/bro-sushi&wok.

 VI HAR VÅRSTÄDAT

Den 8 maj genomförde vi vår traditionella 
vårstädning ute i bostadsområdena.  

Foto: Jumaali  Alizada,  Upplands-Brohus


