
 
 

 

  

  Kungsängen den 19 maj 

  
 Till alla hyresgäster på Fasanstigen 1–44 

 
  

 
 
INFORMATION OM SAMRÅD 
 

Samråd inför renovering  
Upplands-Brohus har tillsammans med Hyresgästföreningen tillsatt en samrådsgrupp bestående 
av fem hyresgäster boende på Fasanstigen. Vi har gjort ett urval av de hyresgäster som anmält 
intresse av att vara med i samrådsgruppen. För att få en representativ grupp har urvalet skett 
utifrån adress, storlek på lägenhet, boendesituation, ålder, kön samt hur länge man bott på 
Fasanstigen. De som ingår i samrådsgruppen för att representera er hyresgäster är följande: 

Namn Adress Telefon E-post 
Kristina Sten  Fasanstigen 9  070–7331145 Stambytesteen@gmail.com 
Helena Juntunen Fasanstigen 29   hellojuntunen@gmail.com 

Tedros Afework Fasanstigen 31  073–4001160 tedrosafework2@hotmail.com 

Ronja Lindstedt Fasanstigen 36 073–7830006 ronja.lindstedt@outlook.com 
Alfred Simba  Fasanstigen 44 073–7629424 mulenda_a@live.se 

 
 
Boendes på Fasanstigen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 kontaktar i första hand Kristina Steen  
Boendes på Fasanstigen 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 36, 38 kontaktar i första hand Ronja 
Lindstedt  
Boendes på Fasanstigen 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29 kontaktar i första hand Helena Juntunen  
Boendes på Fasanstigen 24, 26, 28 ,31, 33, 35 kontaktar i första hand Tedros Afework 
Boendes på Fasanstigen 30, 32, 34, 40, 42, 44 kontaktar i första hand Alfred Simba 
 
Ni kan självklart kontakta andra medlemmar i samrådsgruppen vid behov men vi har delat upp 
ansvaret på olika hus för att förenkla kontaktvägarna.  
 
Samrådsgruppen kommer att träffas vid tre tillfällen för att prata om era önskemål, förslag och 
synpunkter inför renoveringen. 
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Datum för samrådsgruppens möten är följande: 
 
Tisdagen den 18 maj 18:00-20:00 
 
Tisdagen den 1 juni 18:00-20:00 
 
Tisdagen den 15 juni 18:00-20:00 
 
Anteckningar kommer att föras vid varje samrådsmöte och kommer att läggas upp på Upplands-
Brohus hemsida under fliken Pågående projekt > Fasanstigen 1–44 > Samråd. Har ni inte tillgång 
till dator eller möjlighet att gå in på hemsidan, kontakta ombyggnadsamordnare så ser vi till att 
du får informationen som lagts upp på annat sätt.  
 

Ni kan kontakta samrådsrepresentanterna, ombyggnadssamordnare samt hyresgästföreningen 
med frågor, förslag och synpunkter inför och efter samrådsmötena. När alla samrådsmöten är 
genomförda kommer vi att sammanställa de önskemål och förslag som framkommit under 
mötena. Därefter kommer Upplands-Brohus att se över möjligheterna att tillmötesgå de 
inkomna förslagen för att sedan kunna presentera renoveringen i sin helhet.  

 
 
Vid frågor gällande samrådet kontakta oss gärna på  
 
Ombyggnadssamordnare: fasanstigen@ubh.se eller på 08-562 487 99  
 
Hyresgästföreningen: bengt.johansson@swedoaid.org eller på 070- 311 35 85  

Samrådsrepresentanter: Se kontaktuppgifter till respektive samrådsrepresentant ovan. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
AB Upplands-Brohus 
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