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LEDAREN

Att ensam inte är stark får vi ständigt be-
kräftat. Ett exempel är Upplands-Brohus 
samarbete med Bro utveckling. 

I Bro utveckling arbetar vi med närings-
liv, kommun, polis och föreningsliv. Ge-
nom samarbetet har vi uträttat saker 
som hade varit svårt för oss att göra på 
egen hand. Tillsammans har vi bland an-
nat röjt sly, sanerat klotter och förbättrat 
belysning för att öka tryggheten. 

Vi är nu mycket stolta över att vi även 
kommer vara en del av det arbete som går 
under namnen Omdaning Bro och som in-
itierades av kommunen i slutet av 2020. 

Omdaning Bro ska fungera som ett pa-
raply eller som en sammanhållande kraft 
av alla de insatser som görs redan i dag 
och som planeras framåt både på kort 
och på längre sikt. 

Inom ramen för Omdaning Bro kom-
mer arbetsgrupper bildas. Dessa ska 
bland annat arbeta med frågor som till 
exempel framtida bebyggelse, hur man 
skapar goda förutsättningar för närings-
livet och sysselsättning samt med frågor 
som rör fritid och rekreation. 

Du kan läsa mer om omdaning Bro i no-
tisen här intill.

Det finns mycket positivt i Bro som 
vi ska värna om och ta tillvara, men det 
finns även saker som behöver utvecklas. 
Tillsammans ska vi skapa framtidens håll-
bara småstad – Bro – där hög tolerans, 
trygghet och människors lika värde står i 
centrum.

  Ann Hemansson Alm, 
  vd Upplands-Brohus

blandningen av nyproduktion, renove-
ring och ombyggnad var något som lock-
ade Urban att vilja jobba hos oss.

Urban bor i Sollentuna tillsammans 
med sin sambo och deras två barn. Han 
tycker om att sporta och röra på sig, på 
vintern åker han både slalom och längd-
skidor, på sommaren cyklar han. Urban 
är också tränare för sonens fotbollslag. 
Som tidigare fotbollsspelare tycker han 
det är roligt att få dela med sig av sina 
kunskaper och erfarenheter till nästa ge-
neration. 

– Att leda barn har många likheter 
med att leda vuxna i arbetslivet. Jag tyck-
er att jag har stor nytta av min tränarroll 
på jobbet, säger Urban.

Urban har bott i Stockholm sedan slu-
tet av 1990-talet, men är uppvuxen i Häl-
singland. Han har numera ett landställe 
mellan Söderhamn och Hudiksvall.

– Det är ett bra sätt att ha kontakt med 
hembygden, tycker Urban vars föräldrar 
bor kvar i Hudiksvall.

Urban Larsson är ny chef för vår pro-
jekt- och teknikavdelning. Han har lång 
och gedigen erfarenhet från bostads-
branschen och är utbildad byggnads-
ingenjör. Närmast kommer Urban från 
Sollentunahem där han var fastighetsut-
vecklingschef.

Urban ser fram emot att få arbeta med 
både vår planerade nyproduktion på Ko-
killbacken och att förvalta och utveck-
la vårt befintliga bostadsbestånd. Just 

Han ska leda ny- och ombyggnader

Urban Larsson 
började hos oss
den 4 januari. 
Foto: Lena 
Malmsten 
Bäverstam, 
Ordblick AB.

 KOMMUNEN SATSAR PÅ BRO
Den politiska visionen är att Bro på sikt ska 
bli mer av en levande småstad än en förort. 
Ett steg på vägen är kommunens satsning 
Omdaning Bro. Enligt kommunstyrelsens 
ordförande Fredrik Kjos (M) är det bland an-
nat viktigt att öka närvaron av vuxna i de 
centrala delarna av Bro.

– Vi vill ha in arbetsplatser i Bro centrum. 
En ökad vuxennärvaro skulle ge ökad trygg-
het och även bidra till ett levande centrum 
och bättre service för alla Brobor, eftersom 
fler skulle göra sina ärenden där: äta lunch, 
gå till frisören, köpa blommor till exempel, 
säger Fredrik Kjos.

Omdaning Bro ska samla fysisk planering 
och aktiviteter från kommunen, bostadsbo-
lag, polisen och andra aktörer. Kommunen 
har anställt Maria Acaldo för att samordna 
arbetet. Det långsiktiga målet är att vända 
utvecklingen i Bro. En viktig del är att akti-
vera och involvera Broborna. Rent konkret 
kommer Omdaning Bro bland annat omfat-
ta:

• ny bostadsbebyggelse
• utveckling av Bro centrum
• utveckling av Bro station
• skapande av nya mötesplatser
• fler arbetstillfällen i Bro.
Redan i sommar kommer kommunens 

feriejobbare forma en rad aktiviteter inom 
Omdaning Bro. Med Sommar i Bro ska ferie-
jobbarna utöver att rensa ogräs, måla om 
med mera, skapa olika aktiviteter för dig 
som bor i Bro. Ungdomarna kommer an-
svara för att både utforma och hålla i akti-
viteterna, därför vet vi ännu inte vilka dessa 
kommer bli. Men vi vet att aktiviteterna ska 
vara tillgängliga för alla och rikta sig till oli-
ka målgrupper, som exempelvis föräldrale-
diga, ungdomar och seniorer. 



HEMMA HOS Mars 2021 54 HEMMA HOS Mars 2021

Vi välkomnar Fias hälsorum till Bro 
Centrum. Sofie Hedberg som driver Fias 
hälsorum hyrde tidigare in sig hos en an-
nan salong i Bro. Nu disponerar hon över 
två behandlingsrum och ett litet pentry 
mitt emot simhall och bibliotek. 

– Det passar min verksamhet väldigt 
bra att ha två behandlingsrum. I det ena 
har jag en brits som är bäddad med lakan 
och kudde. Här tar jag emot klienter som 

behåller kläderna på under behandling-
en, det kan till exempel handla om aku-
pressur eller avslappnande tuinabehand-
ling. I det andra rummet utövar jag bland 
annat klassisk massage och lymfmassa-
ge. Där har jag en bänk med infravärme 
och använder ofta oljor. Jag måste enkelt 
kunna bädda om mellan varje klient.

På sikt hoppas Sofie även kunna erbju-
da öronakupunktur som sägs motverka 
alltifrån stress, oro och ångest till sömn-
problem. Under den behandlingen sitter 
man upp.

Coronapandemin har självklart på-
verkat Sofies verksamhet. Många avbo-
kar sin behandling med kort varsel när de 
känner sig lite krassliga.

–Det är jag tacksam över att de gör, sä-
ger Sofie som hittills har klarat sig från 
Corona.

Sofie har anpassat behandlingarna ef-
ter de nya förutsättningarna. Numera ger 
hon inte ansiktsmassage, och självklart 
använder hon alltid munskydd. Många 
av Sofies kunder tillhör riskgruppen för 
Corona och när hon behandlar dem sät-
ter hon även på sig ett ansiktsvisir.

Sofie startade Fias hälsorum för sju år 
sedan. De flesta av hennes kunder kom-
mer från Bro och Kungsängen, Bålsta 
och Järfälla. Sofie har avtal med Benify 
vilken innebär att till exempel kommu-
nanställda kan använda sin friskvårds-
peng för behandling hos henne.

Fias hälsorum i Bro

Sofie Hedberg driver FIas 
Hälsorum i Bro centrum. 

Hon erbjuder ett brett utbud 
av friskvårdsbehandlingar. 

Nedan visar Sofie ett öra 
med akupunkturpunkter. 

Foto: Lena Malmsten 
Bäverstam, Ordblick AB.

 DET SOM GÖMS I SNÖ KOMMER UPP ...
Äntligen är det vår och vi går mot ljusare ti-
der. Helt, rent och snyggt är något vi från 
Upplands-Brohus hela tider strävar efter att 
uppnå.

Nu när snön försvunnit så har det kommit 
fram väldigt mycket skräp. Vi jobbar hela ti-
den med att hålla undan och vi har vid flera 
tillfällen varit ute och vårsstädat extra.

Vi behöver din hjälp med att hålla rent 
från skräp runt ditt boende. Har du förslag 
på hur vi kontinuerligt ska kunna ha rent 
och snyggt runt våra boenden, mejla gärna 
dina tips till kundservice@ubh.se.

Lyckas vi inte hålla rent kommer vi behö-
va ta in extra personal för uppgifterna och 
det kommer på sikt att påverka våra hyror 
och det vill vi såklart undvika.

Fias Hälsorum har flyttat till Bro Centrum. Sedan januari välkomnar 
Sofie Hedberg  sina klienter till en ljus lokal med två behandlingsrum. 
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Dennis Woldert 
började som 
fastighetstekniker 
den 4 januari. 
Foto: Lena 
Malmsten 
Bäverstam, 
Ordblick AB.

Dennis Woldert började arbeta hos oss 
som fastighetstekniker den 4 janua-
ri. Hans uppdrag är att hjälpa förskolor, 
skolor, LSS-boenden och äldreboenden 
med allehanda tekniska och praktiska 
problem.

På sitt förra jobb, i kundtjänsten på 
American Express, blev det mer av att 
sitta vid skrivbord. Under Coronapan-
demin arbetade Dennis dessutom hemi-
från.

Arbetet som fastighetstekniker hos oss 
är väldigt rörligt. Dennis får sina upp-
drag direkt i mobilen och åker sedan ut 
till kunderna för att lösa deras problem.

– Jobbet är både omväxlade och kul. 
Jag är ju lite händig och gillar att laga sa-
ker, säger Dennis.

Dennis är uppvuxen på Smidö utanför 

Bro och gick fordons- och transportpro-
grammet på Upplands-Brogymnasiet. 
Efter lumpen fick han jobb som lastbils-
tekniker hos Mercedes Benz.

Numera bor Dennis tillsammans med 
sin fru och två barn i radhus i Järfälla. De 
tycker båda att det är roligt att fixa med 
huset och har tidigare renoverat en lä-
genhet tillsammans. 

– Min fru ser vad som kommer bli 
snyggt och projektleder, jag utför, säger 
Dennis.

Men det tycker han bara är kul. Dennis 
intresse för att laga saker har till och med 
fått honom att köpa prylar som han lagar 
och sen kan sälja vidare. Senast handlade 
det om en kamera, men den har han be-
hållit.

Vår nya fastighetstekniker

Faruk Yildiz hoppas på att slå upp dör-
rarna till nya Brogrillen mittemot Flo-
risthörnan i Bro Centrum redan i maj. 
Den 9 maj är nämligen en stor dag för 
Faruk och hans välkända tunnbrödsrul-
le. Det är både hans födelsedag och tunn-
brödrullens dag.

– Nu får jag mer plats för alla långvä-
ga gäster som kommer hit för att äta min 
prisbelönta Videgårdsrulle, säger Faruk.

Faruk har varit verksam i Bro sedan 
1983. Under många år drev han den lite 
större restaurangen intill och sedan 2002 
driver han Brogrillen.

Nu kommer verksamheten expandera. 
Faruk får större, centralare lokaler, och 
kommer ha ytterligare någon anställd. 
Konceptet blir dock vara detsamma; en 
grill i världsklass.

Faruk har uppmärksammats för sin 
goda mat och sitt enorma engagemang 
i Bro. Han är en central person som får 
många att trivas här. Faruk har genom 
åren blivit utnämnd till både årets Upp-
lands-Broare och Min lokala hjälte. Han 
har också fått ta emot Damernas stora 
pris. Själv säger han att det är kärleken 
till människor som driver honom. 

– Jag älskar folk och älskar att jobba. 
Jag hjälper gärna människor och bjuder 
hemlösa på mat. Många barn och ungdo-
mar pratar med mig om saker de inte vill 
eller vågar prata om hemma, säger Faruk.

 VAD HÄNDER PÅ FASANSTIGEN?
Arbetet med att planera den inre renove-
ringen på Fasanstigen fortsätter. Under 
mars har vi haft både digitala och fysiska 
möten med er som bor i området.

En intern projektgrupp på Upplands-Bro-
hus arbetar vidare med att ta reda på vad 
som behöver göras mer exakt. Nästa steg är 
att sätta samman en samrådsgrupp bestå-
ende av boende, Hyresgästföreningen och 
Upplands-Brohus. 

Vi hoppas på att påbörja renoveringen i 
början av nästa år och vi kommer hålla på 
i cirka tre till fyra månader i varje trapphus. 
Under tiden som vi renoverar stammarna i 
ditt trapphus kommer vi erbjuda dig en eva-
kueringsbostad i ett närliggande område.

Faruks kommer till centrum
Den omåttligt populära grillmästaren i Bro, Faruk Yildiz, flyttar Brogrillen till 
Bro Centrum. Han hoppas på att kunna öppna redan i maj.

Faruk Yildiz är en välkänd profil i Bro.
Foto: Lena Malmsten Bäverstam, Ordblick AB.
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I appen Upplands-Brohus och på vår webb-
plats www.ubh.se 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

KUNDCENTER 08-5624 8720

 KUNDCENTER STÄNGT TLLS VIDARE
För att skydda både dig och vår personal är 
våra kundcenter i Bro och Kungsängen tills 
vidare stängda för besök. Behöver du till ex-
empel kvittera ut nycklar behöver du därför 
boka en tid för ditt besök. 

På www.ubh.se kan du läsa mer om hur vi 
arbetar för att följa myndigheternas rekom-
mendationer. 

 MÖJLIGHET ATT OMBILDA LÄGENHET 
Enligt Upplands-Brohus ägardirektiv för 
2021 ska bolaget ge hyresgäster i utvalda 
områden möjlighet att ombilda sina lägen-
heter från hyresrätt till bostadsrätt. Till att 
börja med kommer vi erbjuda er som bor på 
Fasanstigen 37–47 i Bro och på Svartviks-
backen 1–18 i Kungsängen.

Är ni som bor på dessa adresser intresse-
rade, är nästa steg att ni bildar en bostads-
rättsförening och anmäler till oss att ni är 
intresserade av att ombilda lägenheterna. 
För att vi ska gå vidare och ta fram ett pris 
på fastigheten måste minst hälften, 50 pro-
cent, av hyresgästerna stödja bostadsrätt-
föreningens önskemål att ombilda lägen-
heterna till bostadsrätter.

 ÖKAD TRYGGHET i BRO
Våra löpande kundundersökningar visar att 
den upplevda tryggheten har ökat bland 
våra hyresgäster i Bro. För våra hyregäster i 
Kungsängen var den upplevda tryggheten 
hög redan tidigare.

 Diagrammet nedan visar hur alla våra 
hyresgäster upplever tryggheten i sitt bo-
stadsområde.

 LOGGA IN MED BANK-ID
Nu kan du logga in på Mina sidor med bank-
id. På sikt kommer du också kunna signe-
ra dina avtal digitalt. Vi inleder med parke-
ringsavtalen som du redan i vår kommer 
kunna signera digitalt.

Akuta problem eller störningar övrig tid: 
08-5824 0794


