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NYHETER FÖR DIG SOM ÄR HYRESGÄST HOS UPPLANDS-BROHUS · MARS 2022

LÄS OM VÅRA SKYDDSRUM
NY LOGOPEDMOTTAGNING I BRO
FARLIGT LADDA BIL PÅ FEL STÄLLE
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LEDAREN

Det är nog få av oss i Sverige, som bara för 
någon månad sedan, trodde att ett krig 
skulle utbryta så nära oss. Vårt land inne-
har världsrekordet i fred, vilket konkret 
betyder att Sverige inte har varit i krig på 
över 200 år. Att vi har haft fred så länge 
ska vi vara mycket tacksamma för. Det 
räcker med att se de bilder som visas på 
människor som mist sina nära och kära – 
och utöver det sitt hem – så förstår man 
att det dessa människor drabbats av är 
näst intill outhärdligt att ta in. Nu sker allt 
detta bara en dagstur med bil härifrån. 

Att ett krig pågår så nära får många av 
oss att börja fundera över vad det skulle 
innebära om vi blev anfallna – om kriget 
kom till Sverige. De senaste veckorna har 
vi fått många frågor från hyresgäster om 
var våra skyddsrum är belägna. Om det 
och en del andra saker om skyddsrum kan 
du läsa på MSB:s webbplats samt på sid-
sta sidan i denna tidning.

Mitt i all bedrövelse känns det trots 
allt bra att det ljusnar och att solen börjar 
värma. Denna värme tar vi med oss i tan-
karna till våra medmänniskor i Ukraina.

  Ann Hemansson Alm, 
  vd Upplands-Brohus

 FORTSATT FOKUS PÅ TRYGGHET I BRO
Verksamheten i vår BID, Bro utveckling, på-
går för fullt. Som vi tidigare informerat om 
fokuserar vi på att förbättra den upplevda 
tryggheten i de centrala delarna av Bro. Det 
gör vi tillsammans med olika aktörer. För att 
arbetet ska bli mer effektivt och för att öka 
delaktigheten i föreningen har ett antal ar-
betsgrupper bildats. 

I arbetsgrupperna pågår bland annat 
planeringen av feriesatsningen, Ung Kraft, 
som kommer att genomföras under som-
maren. I år hoppas vi kunna ta emot ännu 
flera ferieungdomar, vars uppdrag blir att 
göra Bro ännu finare. Bland annat förs en di-
alog med Broskolan om vad vi kan göra för 
att sätta extra guldkant i och runt skolan. 

Aktivitetsgruppen har just dammat av 
listan över olika aktiviteter, som planerats 
i Bro centrum. Tack vare att corona-restrik-
tionerna lyfts bort är dessa möjliga att ge-
nomföra för första gången på länge. Vi går 
en spännande vår till mötes med massor av 
aktiviteter som vi hoppas och tror ska leda 
till ett än tryggare Bro.

Upplands-Brohus har kommit långt i di-
gitaliseringen av vår kundservice. Du 
som hyresgäst kan sköta de flesta av dina 
ärenden via vår webbplats eller vår app. 
Pernilla tror ändå att det kommer gå att 
genomföra små effektiviseringar och på 
så sätt frigöra mer tid till exempelvis per-
sonliga möten med nya hyresgäster.

Hennes ambition är att alla som arbe-
tar i kundservicen ska ha var sitt ansvars-
område där de får fördjupade kunskaper, 
samtidigt som de ska kunna gå in i olika 
roller och täcka upp för varandra. 

– Det kommer att minska sårbarheten 
och göra vår service än mer tillgänglig för 
våra hyresgäster, säger Pernilla. Men det 
kommer förstås också vara roligare för 
oss som arbetar här.

Kundservicen finns för dig som hyres-
gäst hos oss. Pernillas mål är att vi ska bli 
effektivare i vårt dagliga arbete och på så 
sätt kunna ge den bästa servicen.

Närmast kommer Pernilla från bo-
stadsbolaget SKB där hon var inhyrd 
enhetschef för deras kundcenter. Före 
dess arbetade hon med personalsupport 
på byggföretaget NCC under sex år och 
inom läkemedelsbranschen i 20 år.

Pernilla bor i Viksjö, är gift och har två 
vuxna barn och en liten hund. På fritiden 
tycker hon om att träna, både styrka och 
rörlighet, att umgås med vänner och att 
planera för kommande inrednings- och 
ombyggnadsprojekt tillsammans med 
maken. Före pandemin reste de en del, 
men de senaste åren har paret som så 
många andra spenderat mer tid hemma. 
Det har fått dem att intressera sig mer för 
sitt eget boende.

Nu vill Pernilla snabbt komma in i ar-
betet och förstå hur Upplands-Brohus 
fungerar. 

– Jag lär mig saker varje dag, säger Per-
nilla med ett leende.

Pernilla basar över kundservicen

Pernilla Juelsgaard är ny chef på Upplands-
Brohus kundservice. Foto: Lena Malmsten 
Bäverstam, Ordblick.

Pernilla Juelsgaard är sedan 
februari chef för Upplands-Brohus 
kundservice. Hon kommer ha ansvar 
för både service och uthyrning av 
lediga lägenheter.
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gen. Det kommer finnas lägenheter i oli-
ka storlek och med olika antal rum.

Just nu pågår upphandling av den en-
treprenör som ska utföra renovering-
en, men vi vet redan nu att ingen kom-
mer behöva flytta förrän tidigast i januari 
2023.

När det sedan är dags att flytta tillba-
ka kommer din lägenhet kännas som ny. 
Du kommer få ett helt nytt badrum och 
kök, nya ytskick i alla rum, nya elledning-
ar och vattenstammar. Lägenheten kom-
mer också vara bättre ljudisolerad och 
ha större tillgänglighet tack vare bredare 
dörröppningar och lägre trösklar. För att 
bli så energieffektiva som möjligt kom-
mer vi även återanvända värmen från 
frånluften och byta fönster.

Har du några frågor är du välkommen 
att kontakta Marina på fasanstigen@
ubh.se.

Visningslägenheten på Örnstigen 17 är 
färdigrenoverad. Här kommer du som 
berörs av rotrenoveringen på Fasansti-
gen få möjlighet att se hur din lägenhet 
kommer att se ut efter renoveringen. Du 
kommer också kunna göra vissa materi-
alval.

När renoveringen av just din lägenhet 
närmar sig kommer ombyggnadssam-
ordnaren Marina Blom bjuda in dig till 
ett möte i visningslägenheten. Tillsam-
mans kommer ni gå igenom tillvalsblan-
ketten och göra en behovsanalys. 

Under de cirka tio veckor som din lä-
genhet renoveras kommer vi erbjuda 
dig en evakueringsbostad i närområdet. 
Det kan antingen handla om en tillfälligt 
obebodd lägenhet på till exempel Fasan- 
eller Råbystigen, eller en lägenhet i den 
tillfälliga bostadslängan som är tänkt att 
placeras utmed parkeringen på Fasansti-

Nu är visningslägenheten klar!

Det är Marina Blom 
du kommer träffa i 
visningslägenheten 
på Örnstigen 17. 
Foto: Lena Malmsten 
Bäverstam, Ordblick.

Bilderna visar visningslägenheten på Örnstigen under och efter renoveringen. 
Foto: Lena Malmsten Bäverstam.
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Olliver Englund är ny byggprojektledare hos oss på Upplands-Brohus. Han 
kommer att arbeta med både om- och nybyggen.

Olliver är utbildad vid Stockholms tek-
niska institut och inriktade sig där på låg-
energibyggnation. Närmast kommer han 
från bostadsbolaget Stockholmshem.

Olliver började hos oss den 1 februari 
och trivs redan väldigt bra. Han uppskat-
tar att jobba i en lite mindre organisation 
och att ha större möjlighet att påverka 
både sitt eget arbete och helheten. En ut-
maning han ser fram emot är att utveck-
la våra äldre fastigheter så att de kommer 
göra av med mindre energi och värme.

Som byggprojektledare kommer Olli-
ver ha ett övergripande ansvar och följa 

ett projekt från början till slut.
– Det känns väldigt roligt att få vara 

med och påverka bostadsbyggen i min 
egen hemkommun, säger Olliver som 
både bor och är uppvuxen i Kungsängen.

Tillsammans med sin amerikanska fru 
bor han i kedjehus i Brunna och har en 
fyraårig dotter och en son på ett och ett 
halvt år. Han gillar utomhusaktiviteter 
och har en jägarexamen, men nuförtiden 
ligger fokus främst på barnen. Lite träd-
gårdsskötsel hinner han också med och 
vem vet, kanske skaffar familjen en liten 
motorbåt så småningom.

Olliver – ny byggprojektledare

Olliver Englund kommer bidra till vårt arbete med att bli energieffektivare. 
Foto: Lena Malmsten Bäverstam, Ordblick.

 LADDA ELBIL FEL KAN ORSAKA BRAND
I dag har Upplands-Brohus inga egna ladd-
ningsplatser till elbilar. Men det ska det bli 
ändring på! Under året kommer vi ta reda 
på var det passar att placera fordonsplat-
ser med möjlighet till laddning. Vi kommer 
även etablera några laddningplatser på för-
sök under året.

Du får absolut inte ladda din elbil i van-
liga vägg- och motorvärmaruttag eftersom 
det kan orsaka brand. Det beror på att dessa 
uttag inte är gjorda för den stora belastning 
som laddning av en elbil medför.

När vi bygger nya bostadsområden kom-
mer fordonsplatser med laddningsfunktion 
att finnas.

Vi har träffat mottagningens verksam-
hetschef Linnea Thomasdotter som se-
dan flera år även driver en logopedmot-
tagning i Tumba.

– Jag sökte aktivt efter en lämplig lokal 
just i Upplands-Bro eftersom jag sett att 
det behövs en logopedmottagning här. 
Att det inte har funnits någon logoped i 
kommunen på länge har lett till långa kö-
tider till mottagningarna i kringliggande 
kommuner. Det har även lett till längre 
restider för patienterna och en del av dem 
har därför inte haft möjlighet att komma 
till logoped tillräckligt ofta, säger Linnea.

Det är framför allt barn med antingen 
en språknedsättning samt barn och vux-
na med läs- och skrivsvårigheter som re-
mitteras till logopedmottagningen. 

En dyslexiutredning tar en halv dag 
och består av olika tester. Ett barn med 
en språknedsättning träffar logopeden 
kortare stunder, men flera gånger. Ofta 
hendleder logopeden även föräldrar och 
personal på förskolan för att de ska kun-
na hjälpa barnet att uppnå en fungeran-
de kommunikation.

Bro centrum får logopedmottagning
Logopedteamet Stockholm öppnar upp i Bro centrum. Logopedteamet är en 
privatägd logopedverksamhet som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. 

Linnea Thomasdotter 
driver den nya logoped-
mottagningen i Bro.
Foto: Lena Malmsten
Bävrestam, Ordblick.
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I appen Upplands-Brohus och på vår webbplats hittar du Mina sidor. Där kan du enkelt 
göra en felanmälan.

Telefontid: 
måndag–torsdag 08.00–12.00, 13.00 –15.00
fredag 9.00–12.00

Mejladress:
kundservice@ubh.se

KUNDCENTER 08-5624 8720

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.

 SKYDDSRUM HOS UPPLANDS-BROHUS
Frågan om skyddsrum har aktualiserats de 
senaste veckorna. Det här kan vara bra att 
veta:
1. Det finns skyddsrum i många av Upp-

lands-Brohus fastigheter. På MSB:s 
webbplats (Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap) finns en interak-
tiv skyddsrumskarta där du själv kan 
leta upp närmaste skyddsrum: msb.se.

2. Om Sverige skulle drabbas av krig 
blir du uppmanad att gå till närmsta 
skyddsrum. Det betyder att även om 
skyddsrummet ligger i någon av Upp-
lands-Brohus fastigheter kan det kom-
ma att användas av personer som inte 
bor i huset. Dörren kommer att stå öp-
pen, det kommer alltså inte behövas 
någon tagg eller nyckel för att komma 
in.

3. Många skyddsrum används som förråd 
när det inte är krig. Det är MSB som be-
slutar om och när skyddsrummen ska 
öppnas. När beslutet är fattat har vi 
som fastighetsägare (tillsammans med 

andra) 48 timmar på oss att ställa i ord-
ning skyddsrummen för sitt ändamål. 

4. I ett iordningsställt skyddsrum ska det 
finnas vatten på kärl, värme, ventila-
tion och toalettmöjligheter. Däremot 
finns det exempelvis inte mat eller fil-
tar. På msb.se kan du läsa om vilka sa-
ker som kan vara bara att ta med till 
skyddsrummet.

5. Ett skyddsrum är till för att skydda den 
civila befolkningen om vi skulle drab-
bas av krig. Ett skyddsrum skyddar från 
till exempel bomber, splitter, radioakti-
vitet och gas. Man ska kunna vistas sä-
kert i ett skyddsrum i upp till två dygn.

6. Svenska skyddsrum är endast avsedda 
för människor.

7. Skyddsrum ska vara uppmärkta med en 
tydlig vit skylt märkt ”skyddsrum”.


