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LEDAREN
Upplands-Bro kommun har som mål att
bli klimatneutrala till år 2030. UpplandsBrohus är en viktig aktör för att målet ska
nås och bolaget har därför som ett av sina
affärsmål att minska sin energianvändning.
Bostadssektorn står för en betydande
del av Sveriges energibehov där till exempel uppvärmningen står för 26 procent av
energibehovet och för 9 procent av koldioxidutsläppen. De senaste två åren har
Upplands-Brohus och systerföretaget
Upplands-Bro Kommunfastigheter sammanlagt minskat sin totala energianvändning med 5 procent.
Bolagen har en strategi för energieffektivisering som bygger på att i första hand
minska energiförluster, det vill säga att se
till att husen inte ”läcker” värme. I andra
hand ska vi återvinna den energi som tillförts och när vi säkerställt det kan vi börja
producera egen energi genom till exempel solceller. För 2022 och framåt planerar vi flera åtgärder för att bidra till kommunens mål och därmed också minska
våra klimatavtryck.
Som hyresgäst och kommuninvånare
kan du också vara med och bidra till att
kommunens mål uppfylls. Ingen kan göra
allt, men alla kan göra någonting. Med
det här nyhetsbrevet följer en broschyr
som innehåller tips om hur du kan bli energismart!
Nu närmar sig året sitt slut och jag vill
därför passa på att önska en riktigt god
jul och ett gott nytt år!
		
Ann Hemansson Alm,
		
vd Upplands-Brohus
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 VÄLKOMMEN ATT BESÖKA OSS IGEN
Nu är våra kontor i Kungsängen och Bro
åter öppna för personliga besök.

 JULBELYSNING GER JULSTÄMNING
Fredagen den 26 november tände kommunalråd Fredrik Kjos julbelysningen i både
Kungsängen och Bro centrum. I samband
med det bjöd kommunen på glögg, pepparkakor och julmusik.

Öppettider i Kungsängen
Tisdagar och fredagar klockan 08.00 till
11.30.
Öppettider i Bro
Måndag och onsdag klockan 13.00 till
16.00 samt torsdagar klockan 13.00 till
16.00 och 18.00 till 19.00.
 JULLUNCH I GEMENSKAP
Petjos café och GC kök och bar i Kungsängen bjuder åter in till en kostnadsfri jullunch
i gemenskap.
– Det är viktigt att alla har något att se
fram emot under julen, säger Dani Falksund
Abdallahad som driver Petjos café tillsammans med sina bröder. Vi hoppas att vår och
GC:s jullunch ska skänka glädje till många.
Rotary Upplands-Bro och Sparbanken Enköping stöttar arrangemanget ekonomiskt.
Välkommen till GC kök och bar på julafton mellan 11 och 14!
 RYMLIGARE ICABUTIK
Ica i Bro känns både rymligare och större.
Tack vare att butiken inte längre är postombud har den fått
större yta. Det
har man utnyttjat till att både
ha fler kassor
och fler varor i
sitt sortiment.

Är du nästa grannstödsförare?
Vill du göra en insats för ett bättre och
tryggare Upplands-Bro och har möjlighet att ägna någon eller några dagar i månaden åt att vara vardagshjälte?
Som grannstödsförare arbetar du
brottsförebyggande och trygghetsskapande i samarbete med polisen och räddningstjänsten.

Ni är alltid två förare som åker tillsammans i bilen och du får utbildning i bland
annat första hjälpen och HLR.
Kontakta Malin Grentzelius på malin.
grentzelius@upplands-bro.se eller 085183 22 91 om du är intresserad eller vill
veta mer.

Icahandlaren Örjan Josefsson
är nöjd med ombyggnaden av
butiken. Foto: Lena Malmsten
Bäverstam, Ordblick AB.
HEMMA HOS December 2021

3

Tillsammans spar vi energi
Upplands-Brohus har som mål att värna om en långsiktig och uthållig användning av naturresurser och minskad miljöpåverkan. En väg dit är att minska vår
energianvändning. Vårt mål är att 2023
ha minskat den med 8 procent jämfört
med 2019. För att nå dit behöver vi din
hjälp. Tillsammans med denna tidning
får du därför en folder full av tips på hur
du kan spara både energi och pengar.
Några av tipsen från foldern:

Vi på Upplands-Brohus arbetar aktivt för
att hålla nere vår energianvändning. Det
gör vi bland annat genom att
• underhålla och rengöra våra värme- och ventilationssystem så att de
fungerar på bästa sätt
• inventera och ersätta energitjuvar såsom äldre ljuskällor och tvättstugeutrustning
• installera digitala vattenmätare för
att snabbt kunna uppmärksamma
läckande toaletter eller andra vattenläckage
• återvinna den värmeenergi som finns
i våra fastigheter genom frånluftvärmepumpar och värmeväxlare.

Julhandla lokalt!
Varför gå över ån efter vatten? Stötta dina lokala butiker genom att göra dina
inköp inför den stundande julhelgen hos dem. I Kungsängen och Bro hittar du
de finaste delikatesserna, de vackraste blommorna och de godaste bakverken.
Tillsammans skapar vi ett levande centrum.

Foto: Lena Malmsten Bäverstam, Ordblick AB.

Illustration: Anna Windborne.
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Lena Runesdotter från Uppvinnarna sålde bland annat de
vackra tändrosorna gjorda av
äggkartong och stearin.

GENOMFÖRT UNDERHÅLL

Upplands-Brohus trädgårdsgrupp bjöd
på varm glögg och pepparkakor.

RENARE FASADER LEVER LÄNGRE
Du tycker kanske att det är snyggt med
klätterväxter på fasaden. Tyvärr leder
växtligheten till ökad risk för mögel- och
fuktskador.
Några av våra fasader på Råbystigen i
Bro var kraftigt bevuxna. Nu har vi rensat dem på växtlighet för att få hållbara
och trevliga fasader.

Lyckad Juleria i Bro
Det var många som trotsade de kalla vintervindarna och besökte Julerian i Bro centrum
den 9 december. Utställarna var fler än någonsin och kvaliteten på deras varor var hög.
Bland utställarna fanns flera lokala gårdar som sålde allt från honung, bakverk och ostar
till charktekurier. Här fanns också fint hantverk, återbruk och brända mandlar. Kort sagt,
allt som hör en riktig julmarknad till.
Flera gårdar från Upplands-Bro
ställde ut på Julerian, bland annat Norrboda gård som sålde
stenmalet mjöl.
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Brobon Staffan Öberg sålde
sina egna böcker på Julerian,
bland annat deckare som utspelar sig vid Höga kusten.
Foto: Lena Malmsten
Bäverstam, Ordblick AB.

HEMMA HOS December 2021

7

Få en varmare och säkrare jul
 SÅ FÅR DU VARMT I LÄGENHETEN
Upplever du att det är kallt i din lägenhet?
Det finns ett par saker du kan göra själv för
att få det varmare.
1. Se till att det är fritt framför elementen.
Det ska inte hänga tjocka gardiner eller stå möbler som till exempel en soffa
framför dina element.
2. Se till att luftventilerna vid dina fönster är öppna. Det behövs för att det ska
komma in ny frisk luft och att luften i
hela lägenheten cirkulerar så att värmen sprids i lägenheten.
Om du kontrollerat dessa båda saker och
det fortfarande är kallt kan du kontrollmäta
temperaturen i midjehöjd i mitten av rummet. Om det är lägre än 20 grader kan du
göra en felanmälan till oss.

 TIPS I JULETID
• Kontrollera att din brandvarnare har
fungerande batterier.
• Lämna aldrig levande ljus obevakade.
• Använd inte mossa eller andra brandfarliga dekorationer.
• Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar.
• Kontrollera att sladdarna till julgransbelysningen och elljusstakarna är hela.
 SORTERA JULGRANEN RÄTT
Lämna din julgran på
någon av kommunens uppsamlingsplatser eller direkt
till kretsloppscentralen i Bro eller Kungsängen.

KUNDCENTER 08-5624 8720
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 08.00–12.00, 13.00 –15.00
fredag 8.00–12.00
Mejladress:
kundservice@ubh.se

Öppettider i Kungsängen
Tisdagar och fredagar klockan 08.00 till 11.30.
Öppettider i Bro
Måndag och onsdag klockan 13.00 till 16.00
samt torsdagar klockan 13.00 till 16.00 och
18.00 till 19.00.

AB Upplands-Brohus, www.ubh.se
Nyhetsbrevets redaktör: Lena Malmsten Bäverstam, Ordblick. lena@ordblick.se eller info@ubh.se
Ansvarig utgivare: Ann Hermansson Alm, Upplands-Brohus Nästa nyhetsbrev: Mars 2022
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