
Söker du en kontorslokal? 
Kungsängens Centrum ligger i Upplands-Bro kommun ca 3 mil från Stockholm utefter västra 
sträckningen av pendeltåget med egen station. Från centrumet går det ett flertal matarbussar ut till 
andra delar av kommundelen. I dag har centrumet flera fastighetsägare som äger lokaler i centrumet 
och Upplands-Brohus är en av dem.  
Centrumet har ett flertal banker, mäklare, frisörer, restauranger och två gym. Både ICA Nära och Coop 
Konsum finns i centrumet. Vi har även blomsterbutik, tobaksaffär, en klädbutik, garnaffär, gym, 
solarium/hudvård m.fl. och ett systembolag. I augusti 2014 invigde kommunen ett stort Kulturhus 
innehållandes ett bibliotek, en samlingsplats med många kulturaktiviteter både dagtid och kvällar samt 
helger. 

Söker du en butikslokal? 
Kontakta oss på nedanstående mailadress så får du en annan Intresseanmälningsblankett eller besök vår 
hemsida www.upplands-brohus.se/lokaler   
Vi ser gärna nya koncept/verksamheter som idag inte finns i Kungsängen och som kan bidra till en bra 
mix. Den skall vara inriktad på ”sälj” och skapa trafik av besökande till centrumet, med butiksöppettider.

Till dig som söker en lokal för kontor eller annan service! 
Fyll i följande sidor och sänd den till oss via mail. Vi bekräftar att vi tagit emot den och återkopplar så 
fort vi kan om vi har något som passar ditt behov. Om inte så spar vi din intresseanmälan ett par år. Vi 
tar alltid en sedvanlig UC innan vi går vidare i en dialog om etablering. I uthyrningsprocessen ber vi om 
att få utdrag ur belastningsregistret och vi ställer krav på en bankgaranti motsvarande en årshyra.  

Har vi något ledigt? 
Om vi har lediga lokaler hittar du en beskrivning om varje lokal på vår hemsida. 
Se www.upplands-brohus.se/lokaler under rubriken ”ledigt just nu”.  

Skicka sidan 2 och 3 tillsammans med din affärsplan till: 

E-post:
lokaler@ubh.se 

Brev: 
AB Upplands-Brohus 
c/o Susanne Dexenius 
Box 2070, 196 02 Kungsängen 
Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen 
Telefon: 08-5624 8720, www.ubh.se



Kontaktuppgifter   Datum: 

Sökandes namn: 
Ägare för verksamheten) 

Personnr:   

Adress: 

Telefonnr, dagtid: Mobiltel: 

Mailadress: 

Annan viktig info: 

Medsökandes namn: 
 (annan delaktig person i verksamheten): 

Personnr: 

Adress: 

Telefonnr, dagtid: Mobiltel: 

Mailadress: 
Annan viktig info: 
(finns det fler sökande/delägare så bif. även uppgifter om dem. ) 

Företaget: 

Verksamheten/butiken är/kommer att drivas som en:  
 Enskild firma.  Handelsbolag  Aktiebolag  ej klart 
Är företaget registrerat:  Ja, fyll i uppgifterna nedan  Nej, fortsätt på nästa sida 

Företagsnamn: Org.nr för HB el AB: 

Adress: 

Telefonnr, dagtid: 

Mailadress: 

Hemsida: 

Berätta kort om dig själv och din arbetsbakgrund och om du idag har någon verksamhet/butik samt din roll i den tänkta 
verksamheten/butik. 

Berätta kort om dig själv och din arbetsbakgrund och om du idag har någon verksamhet/butik samt din roll i den tänkta 
verksamheten/butik. ( tex. delägare, operativt ansvarig i butiken, odyl.) 



Verksamhet och eventuella tjänster: 
Beskriv kort ditt koncept, vad du vill sälja och hur din verksamhet kommer att se ut? Bif. gärna referensmaterial och 
bilder.  (meddela också om du har tänkt överta en befintlig verksamhet och i så fall vilken!) 

Lokal: 
Hur många m² är du minst i behov av? Vilka andra krav och lokalanpassningar ställs på din lokal för att bedriva din 
verksamhet: (t.ex. myndighetskrav, personalutrymmen, tillträde på dygnet, tillgänglighet för besökande etc.) 

Finansiering: 
Beskriv hur finansieringen av verksamheten kommer att göras, eget kapital resp. lånat kapital samt vem som är 
långivare. (gäller inte om du bedriver verksamhet idag. Vi vill senare se en ett bokslut el. likande) 

Referenser: 
För både företaget och delägare/den operativt ansvarig för verksamheten 
(namn + tel.) t.ex. annan fastighetsägaren/ samarbetspartners/leverantörer/chefer odyl  
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