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NYHETER FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS UPPLANDS-BROHUS · DECEMBER 2020

NY DELIKATESSBUTIK I KUNGSÄNGEN
MÖT VÅR NYA TRÄDGÅRDSMÄSTARE
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LEDAREN

Med knappt en månad kvar till jul konsta-
terar jag att 2020 går mot sitt slut – ett 
år vi sent ska glömma. 2020 har både satt 
vårt tålamod på prov och utmanat vår 
kreativitet. 

Även om vi alla säkert är helt eniga om 
att det bästa varit om pandemin aldrig 
uppstått med tanke på hur den drabbat 
många av oss så finns det alltid något po-
sitivt i allt det negativa. Jag tänker fram-
förallt på de positiva effekter pandemin 
har haft på vår miljö världen över. Vi kan 
nu se hur effekterna av framför allt mins-
kat resande men säkert också en minskad 
konsumtion har påverkat våra utsläpp i 
rätt riktning. 

Upplands-Brohus verksamhet ska bi-
dra till en hållbar utveckling. Det innebär 
att vi ska tillfredsställa våra behov idag 
utan att äventyra kommande generatio-
ners möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.  Jag är därför stolt och glad över 
att vår styrelse antagit en strategi för hur 
vi på ett strukturerat sätt ska arbeta för 
att minska vår energianvändning i Upp-
lands-Brohus och därmed minska våra kli-
matavtryck i syfte att kunna lämna efter 
oss en värld full av möjligheter till kom-
mande generationers hyresgäster.

Avslutningsvis vill jag passa på att 
tacka er alla för det här året och för det tå-
lamod och den förståelse ni haft för vårt 
sätt att anpassa verksamheten under 
pandemin. Jag vill också önska er alla en 
riktigt god jul och ett gott nytt år!

  Ann Hemansson Alm, 
  vd Upplands-Brohus

Ny servicechef på plats i Bro

Stefan började jobba inom byggsektorn 
1980. 1994 började han på Telia och stan-
nade där i 13 år. Sedan dess har han varit 
egenföretagare och drivit byggföretaget 
RUM1 bygg och inredning AB tillsam-
mans med sin sambo. Nu tycker han att 
det är roligt och spännande att åter vara 
anställd.

– Jag ville prova något annat och hit-
tills är jobbet både roligt och intressant. 
Men det är förstås mycket att sätta sig in 
i. Organisationen har tidigare sett lite an-
norlunda ut, därför är det en utmaning 
att få allt på plats.

Stefan bor på landet mellan Bro och 
Kungsängen. Att ha nära till jobbet känns 
bra. Han är uppvuxen på landet i Dalarna 
och det var länge en dröm att åter kunna 
bosätta sig lantligt. För 15 år sedan slog 
drömmen in. Han och sambon köpte en 
tomt nära Örnässjön och byggde sitt hus.

Att underhålla, bygga ut och bygga om 
verkar vara en hobby för Stefan. Han gör 
det gärna både hemma och i föräldra-
hemmet i Dalarna. Men han tycker också 
om att vistas i naturen och om somrarna 
blir det gärna en tur med motorcykeln el-
ler båten. 

Stefan Hansson är vår 
nya servicechef. 
Foto: Lena Malmsten 
Bäverstam, Ordblick AB

 HUSKURAGE FÖR ALLAS TRYGGHET
Som en del i vårt trygghetsarbete har Upp-
lands-Brohus antagit en policy för Huskura-
ge. 

Vi uppmuntrar dig som hyresgäst att visa 
civilkurage om du hör att en granne far illa. 
Det innebär att vi vill att du kontaktar poli-
sen vid pågående våld.

Att som utsatt veta att grannarna bryr sig 
och kan kalla på hjälp kan skapa hopp. Att 
veta att någon kommer agera när våld an-
vänds kan hindra någon från att använda 
våld. 

Vår policy om Huskurage stämmer väl 
överens med vårt arbete att stödja den lo-
kala kvinnojouren Anna. 

I ditt trapphus och på vår webbplats kom-
mer du inom kort hitta mer information om 
vad du som hyresgäst kan bidra med i kam-
pen mot att stoppa våld i hemmet. 

 TRYGGHETSVANDRING I KUNGSÄNGEN
Den 2 december deltog personal från Upp-
lands-Brohus i en trygghetsvandring. Även 
personal från kommunens tekniska avdel-
ning, trygghets- och säkerhetsavdelning, 
fritidsavdelning och polisen deltog.

Under trygghetsvandringen uppmärk-
sammade vi miljön och sådant som behö-
ver åtgärdas. Vi hittade belysning som be-
höver bytas, buskage som behöver klippas 
ner eller tas bort och klotter som behöver 
tvättas bort.

Denna vandring blev lite annorlunda än 
tidigare eftersom vi hade anpassat den ef-
ter Folkhälsomyndighetens rekommenda-
tioner. Ingen från allmänheten kunde delta, 
men många hade mejlat in sina önskemål 
och synpunkter till trygg@upplands-bro.se.

Stefan Hansson började som ny 
servicechef hos oss den 2 november. 
Han sitter på vårt kontor i Bro och 
ansvarar för serviceenheten med 
fastighets- och drifttekniker samt 
våra bo- och miljövärdar.
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GENOMFÖRT UNDERHÅLL

 NYA BOMMAR PÅ PLATS
För att förhindra biltrafik på gångvägar i 
våra bostadsområden har vi som trygg-
hetsåtgärd monterat ett antal vägbom-
mar. Vi har monterat en bom mellan Ek-
hammarsvägen 1 och 3, tre bommar 
på Svartviksbacken och två bommar på 
Bergvägen 16–28.

 NY FASADBELYSNING
Vi har bytt ut all fasadbelysning på Berg-
vägen 16–28 för att göra området ljusare.

 NYASFALTERADE GÅNGVÄGAR
Vi har lagt på ny asfalt på gångvägen på 
Kyrkvägen 9–11, eftersom den tidigare 
var i väldigt dåligt skick. Vi har även as-
falterat den gångväg vid Svartviksbacken 
som tidigare var en grusväg.

 JÄMNARE VÄRME PÅ RÅBYSTIGEN
Nu får du som bor på Råbystigen lika 
varmt som din granne. För att få en jämn 
och säker värme i alla cirka 400 lägenhe-
ter på Råbystigen har vi genomfört ett 
omfattande arbete för rengöra värme-
systemet. 

Vi har spolat rent systemet och instal-
lerat ett rengöringsaggregat för att kun-
na fortsätta hålla det rent. Vi har ock-
så installerat en anordning som tar bort 
syret i den luft som finns i systemet. Det 
kommer på sikt hålla systemet renare.

De anordningar som funnits tidiga-
re har varit för små. Därför har det varit 
svårt att få en jämn och säker värme i vis-
sa av områdets lägenheter.

Vår nya trädgårdsmästare

Wioletta Aszenbrenner har just tillträtt sin nya tjänst som trädgårdsmästare 
hos oss på Upplands-Brohus. Vi är verkligen glada över att ha fått chansen till 
att rekrytera en utbildad och erfaren trädgårdsmästare.

Wioletta började den 1 december. Ett av 
hennes första uppdrag var att ljusa upp 
intill trygghetsboendet i Kungsängen ge-
nom att glesa upp i växligheten mellan de 
två parkeringarna där. 

– Jag är själv hyresgäst hos Upplands-
Brohus och har alltid blivit glad när nå-
gon planterat vårblommor och gjort fint 
utanför mitt hus. Det är jättekul att jag nu 
fått chansen att göra lika fint. Men visst 
är det lite pirrigt också, allt är ju nytt. 

Att Wioletta bor hos oss ser hon som 
en fördel. 

– Som hyresgäst tror jag att jag kan se 
andra behov. Det är jättekul att nu kun-
na göra något åt dem. Min närmaste chef 
Stefan är också ny, så ingen av oss kom-
mer tänka att vi ska göra som vi alltid har 
gjort. I stället har vi möjlighet att komma 
med nya idéer och förslag på lösningar.

Wioletta utbildade sig till trädgårds-
mästare i Polen. Hon gick en femårig ut-
bildning inriktad på både trädgårdssköt-
sel, trädgårdsananläggning och så kallad 
hortikultur. De senaste åren har hon job-
bat som trädgårdskonsult hos PLW en-
treprenad.

Wioletta kom till Sverige 2009 efter att 
ha arbetat som trädgårdsmästare i Nor-
ge under två år. Hon lärde sig svenska 
och provade på olika yrken såsom nagel-

skulptör och assistent inom hemtjänsten. 
Men längtan till trädgårdsarbete och ute-
miljöer fick henne att återvända till job-
bet som trädgårdsmästare.

Jumaali Alizada som ansvarat för vår 
trädgårdsskötsel under de senaste två 
åren stannar kvar hos oss, men blir bo-
värd. 

Wioletta Aszenbrenner är vår nya 
trädgårdsmästare. 

Foto: Lena Malmsten Bäverstam, Ordblick AB
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 INRE RENOVERING PÅ FASANSTIGEN
Vi planerar en stor inre renovering av husen 
på Fasanstigen 1–44 i Bro. Husen byggdes 
1969 och det är därför dags att byta vatten- 
och avloppsstammar. Sedan husen byggdes 
har ingen större inre renovering gjorts. Där-
för uppstår det nu ibland läckor och andra 
problem. För att undvika sådant i framtiden 
renoverar vi nu alla lägenheter i området. 

Vi planerar att genomföra renoveringen 
från början av 2022. Fram till dess kommer 
vi hyra ut lägenheter som blir lediga i om-
rådet med så kallade korttidskontrakt. Det 
innebär att den som flyttar in avstår besitt-
ningsskydd och därför måste flytta ut med 
en månads uppsägning. 

Vi kommer stoppa ordinarie underhåll av 
husen fram till renoveringen och endast ut-
föra det mest akuta funktionsuppehållan-
de åtgärderna.

Just nu undersöker vi vilka renoveringar 
vi behöver utföra. 

Vi har ett avtal med Hyresgästföreningen 
om att du som hyresgäst kommer ha möjlig-
het att påverka vissa delar av renoveringen. 

Elif Ayhan (t.h.) jobbar på Upplands-
Brohus. Hon har just ätit lunch på 
Marie´s Delikatesser i Kungsängen 
centrum tillsammans med sin väninna 
Victoria Hardt som rest från Danderyd.
– Det var väldtigt gott, säger de båda.
Foto: Lena Malmsten Bäverstam, 
Ordblick AB

Delikatessbutik i Kungsängen
Den 7 november slog Marie´s Delikatesser upp dörrarna mitt i Kungsängen 
centrum. Lokalen är rymlig och rymmer både en rejäl delikatessdisk och en 
liten lunchhörna. 

 ETT MER LEVANDE BRO CENTRUM
Bro centrum ska vara en trygg plats att vis-
tas på och en naturlig mötesplats. Vi arbe-
tar därför för att skapa ett affärs- och servi-
ceutbud som är hållbart över tid. Målet är 
att få hit både verksamheter som har lite 
längre öppettider och sådana som lockar 
fler till centrum under dagtid.

Vi hoppas på att nästa år kunna erbjuda 
mat och dryck, skönhet och second hand i 
Bro centrum.

Som många säkert redan vet har tobaks-
affären i Bro centrum gått i konkurs. Det är 
mycket tråkigt och extra olyckligt när tryck-
et på paketutlämning är som störst. Trycket 
är högt för att det snart är jul och för att vi 
befinner oss i en pandemi och fler handlar 
via internet.

Som hyresvärd kommer vi att prioritera att 
få tillbaka ytterligare en aktör som kan läm-
na ut paket, men under den här julen kom-
mer vi endast ha utlämning av paket från 
Postnord i Bro centrum.

På Marie´s Delikatesser kan du köpa de-
likatesser såsom ostar, kött, chark, chok-
lad och praliner. Du kan också äta en väl-
lagad lunch och beställa catering. Från 
och med vecka 51 finns en konditor på 

plats och du kommer kunna köpa tårtor, 
bakelser, wienerbröd och andra bakverk.

Många av varorna i butiken kommer 
från lokala producenter. Till exempel 
kött från Nibble gård och ost från Skogs-
backen.

Hittills har mottagandet varit varmt, 
berättar Marie Karlsson som driver buti-
ken. 

– Kunderna är fantastiska. Det verkar 
verkligen finnas en efterfrågan för vårt 
utbud här i Kungsängen.

Marie har under många år arbetat på 
Coop och bland annat startat två nya 
Coopbutiker, en i Sundbyparken och en 
i Vinsta. Hon har stor vana från att ar-
beta med charkuterier och andra deli-
katesser. Planerna var att öppna en egen 
delikatessbutik i Sundbyberg för ett par 
år sedan, men där var hyrorna höga och 
konkurrensen stor. Här i Kungsängen är 
hyresnivån lägre och konkurrensen om 
kunderna mindre, vilket gjorde att Ma-
rie vågade satsa på en butik här. Till sin 
hjälp har hon sju anställda, varav tre ar-
betar heltid.

Butiken är öppen måndag till onsdag 
9–18, torsdag till fredag 9–19 och lördag 
10–15.30. Fram till jul erbjuder den oli-
ka former av rabatter varje dag. Följ bu-
tikens sida på Facebook om du vill se da-
gens erbjudande.

Marie Karlsson 
driver en 

delikatessbutik 
intill torget i 

Kungsängen. 
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I appen Upplands-Brohus och på vår webbplats hittar du Mina sidor. Där kan du enkelt 
felanmäla din bostad eller din parkeringsplats.

Telefontid: 
måndag–torsdag 08.00–16.00
fredag 8.00–12.00

Mejladress:
kundservice@ubh.se

Akuta problem eller störningar övrig tid: 08-5824 0794

KUNDCENTER 08-5624 8720

 DU NÅR OSS ENKELT OCH SÄKERT 
Vi håller våra kontor stängda på grund av 
coronapandemin, men du har andra sätt att 
nå oss:

Mina sidor via www.ubh.se och i mobil-•	
appen ”Upplands-Brohus”.
Telefon: 08-5624 8720 (måndag–tors-•	
dag 08.00–16.00, fredag 8.00 –12.00).
Mejl: kundservice@ubh.se.•	

Har du ett planerat besök av oss och har 
sjukdomssymptom ber vi dig att avboka 
mötet. Det gör du enklast via telefon eller 
mejl.

Så här arbetar vi på Upplands-Brohus för 
att hindra smittspridning:

Alla som är förkylda eller har andra co-•	
ronasymptom stannar hemma.
Vi tvättar händerna och använder des-•	
infektion före och efter varje besök.
Vi håller avstånd och följer tvåmeters-•	
regeln så ofta vi kan.
Vid planerade besök frågar vi alltid om •	
alla är friska.
Vi tar inte i hand eller har annan fysisk •	
kontakt.

Kontakta din bovärd 
om du behöver en ny 

släck ljusen-dekal.

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

 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.


