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JÄRVA BESTÅR AV TVÅ STADSDELS-
OMRÅDEN, RINKEBY-KISTA OCH 
SPÅNGA-TENSTA. I DESSA INGÅR 
FÖLJANDE BOSTADSOMRÅDEN: 

AKALLA, HUSBY, KISTA 
HJULSTA, TENSTA, RINKEBY

I NORRA STOCKHOLM 
LIGGER JÄRVA!

RINKEBY-
KISTA

SPÅNGA-
TENSTA

Stadsdelsområden
i Stockholm



ör tio år sedan togs initiativ till att bilda en 
förening för fastighetsägare på Järvafältet.         

     Inspiration hade hämtats från så kallade BID:s 
(Business Improvement Districts) som finns i USA 
och Kanada. Inte minst i New York finns det flera 
lyckosamma projekt där fastighetsägare gått sam-
man och tagit över ansvaret för offentliga platser 
med ökad trygghet och ökade fastighetsvärden 
som följd. Verkliga win-win projekt. Det fanns 
också en del likartade projekt i Göteborg. Med 
dessa kunskaper i bagaget och med ett starkt 
stöd från Stockholm stad tog Svenska Bostäders 
dåvarande ledning initiativet till grundandet av 
den första lokala fastighetsägarföreningen i 
Stockholmsregionen.

Tanken var att skapa ett väl förankrat och lokalt 
samarbetsorgan för att arbeta med trygghetsfrå-

gor men också med skötsel och upphandlings-
frågor. Detta skulle också ske i nära samarbete 
med stadsdelsförvaltningen och polisen. I initial-
skedet fanns också ett nära stöd från projektet 
”Järvalyftet”.

Föreningen bildades och fick nära nog omedel-
bart en hög anslutningsgrad och kunde börja med 
konkreta frågor. Nu har föreningen funnits i tio år 
och är väl etablerad i området och har även fått 
efterföljare i Skärholmen, Rågsved samt Hässelby-
Vällingby. Erfarenheten visar att BID:s på svenska 
är här för att stanna och gör skillnad i våra utsatta 
bostadsområden både för fastighetsägarna och 
våra kunder/hyresgäster.

Pelle Björklund
Ordförande

VÄLKOMMEN 
TILL VÅR STADSDEL
f 
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DET FÖRSTA 
INITIATIVET



december 2004 tog en enhällig styrelse i all-
männyttiga Svenska Bostäder, Järvas största 

fastighetsägare ett beslut. Utgångspunkten var 
att Svenska Bostäder skulle ta ett ökat ansvar i 
socioekonomiskt utsatta områden, i första hand 
på Järvafältet.

Som en följd av detta tog Svenska Bostäder 
2006, i samarbete med stadsdelsförvaltningarna 
i Järva initiativ till omfattande kartläggningar av 
hela Järva. Bland annat undersöktes de boendes 
sociala liv, upplevda trygghet samt utsatthet för 
brott. Kartläggningarna visade att det fanns stora 
behov av trygghetsskapande och brottsförebyg-
gande åtgärder i Järva. Det fanns problem med 
våldsbrott på centrala platser i Järva, våld i nära 
relationer, en hög andel bilstölder och skade-
görelse på fordon samt stora problem med bo-
stads- och källarinbrott i vissa delar av Järva. 

Andra problem som upplevdes som stora av 
invånarna var nedskräpning och skadegörelse 
samt buskörning med moped och motorcykel. 

MÅNGA OTRYGGA PLATSER 
OCH MILJÖER
Det identifierades många otrygga platser och 
miljöer, både offentliga och inne i bostadsfastig-
heterna. Problembilden gav Svenska Bostäder och 
alla andra aktörer i området möjlighet att ta fram 
konkreta handlingsplaner för minskad brottslighet 
och ökad trygghet.

Svenska Bostäder insåg samtidigt att ett bo-
stadsföretag inte kommer längre än till den egna 
fastighetsgränsen i trygghetsarbetet. De boende 
däremot påverkas av situationen i hela området. 
Ska hela området förbättras krävs samverkan.

ETT EFFEKTIVT 
TRYGGHETSARBETE 
För att underlätta ett effektivt trygghetsarbete 
inom hela Järva behövdes ett utökat och forma-
liserat samarbete mellan Järvas fastighetsägare. 
Resultatet från kartläggningarna samt idén om 
att bilda en förening presenterades för inbjudna 
fastighetsägare i Husby Träff i juni 2006. Året 
efter bildades föreningen Fastighetsägare i Järva 
på initiativ av Svenska Bostäder i nära samarbete 
med Fastighetsägarna Stockholm1.

FLERA FÖREBILDER
Förebilderna till föreningen var de två föreningar 
som några år tidigare hade bildats i Gamlestaden 
och Centrala Hisingen i Göteborg samt de Business 
Improvement Districts (BID), som först bildades i 
Kanada och USA i slutet av 70-talet. I New York 
har BID de senaste 25 åren, vid sidan av en effek-
tivare polis, blivit en viktig faktor för en mycket 
positiv utveckling med kraftigt minskad brottslig-
het och ökad trygghet. BID arbetar utifrån lokala 
förutsättningar med renhållning, evenemang, 
skyltning och säkerhet med mera.

TRYGGHET ÖKAR 
FASTIGHETSVÄRDET
Fastighetsägare i Järva var redan från början 
öppen för alla fastighetsägare, kommunala som 
privata. Associationsformen är en ideell fören-
ing med rätt att bedriva näringsverksamhet. Det 
beslutades att föreningen helt och hållet skulle 
finansieras av medlems- och serviceavgifter. Detta 
betyder att föreningen aldrig har varit bidrags-
beroende utan kan bedriva ett gemensamt, lång-
siktigt och trygghetsskapande arbete. Verksam-
heten bygger på övertygelsen om att det inte är 
en konkurrensfördel om grannfastigheten upplevs 
som otrygg, utan tvärtom. Ett tryggare Järva leder 
till ökade fastighetsvärden.

1 I Stockholm har ytterligare tre föreningar bildats, i 
Skärholmen, Rågsved och Hässelby-Vällingby. Samtliga 
fyra föreningar har ett mycket nära samarbete.

i 
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Befrämja och underlätta samarbete mellan 
fastighetsägare och andra aktörer på sätt 
som stämmer med föreningens ändamål.

Befrämja och stimulera positiv 
värdeutveckling på fastighetsbe-
ståndet i stadsdelen.

Bevaka och tillvarata 
medlemmarnas intressen 
i övrigt utifrån stämmo- 
eller styrelsebeslut. 

Befrämja och stimulera 
att höja Järvas anseende 
och status i omvärlden. 

Befrämja och stimulera positiv 
utveckling av Järva som lokal-
samhälle när det gäller handel 
och service, kommunikationer, 
trafikmiljö och fysisk miljö. 

Befrämja och stimulera åtgärder som 
innebär en så hög upplevd trygghet och 
trivsel och en så låg uppmätt brottslighet 
som möjligt i Järva.

Jag heter Bela Johansson och sitter i styrelsen för 
Fastighetsägare i Järva och är nu en av få i styrelsen som 
är kvar sedan starten. Alla andra har gått vidare till nya 
uppdrag. Redan vid bildandet tyckte jag att det var en jätte-
bra idé att försöka få alla olika krafter att se till stadsdelens 
och områdets bästa. Det tycker jag fortfarande.

Mitt engagemang idag sträcker sig till att jag sitter i styrel-
sen och att jag är ambassadör för föreningen gentemot vår 
styrelse och andra bostadsrättsföreningar i området. Medlem-
skapet är en självklarhet för mig och jag hoppas att fler bo-
stadsrättsföreningar i Järva ska se fördelarna med att vara 
med. Vi har andra förutsättningar än hyres- och lokal-
fastighetsägarna både på gott och ont. En fördel är att vi har 
en unik kunskap eftersom vi bor i området. En nackdel är att 
alla boende och styrelsemedlemmar i bostadsrätter kanske 
inte ser en lönsamhet med nära lokalt samarbete med andra 
fastighetsägare, staden och polisen.

Fastighetsägare i Järva har handlat upp flera olika gemen-
samma entreprenader och ser till att dessa fungerar. Jag 
önskar att fler bostadsrättsföreningar upptäcker dessa.

Mitt smultronställe måste nog ändå vara Akalla. När man 
en solig dag går genom Akalla by och ser barnen, som kan vara 
medlemmar i 4H, leka på lekplatsen och familjerna som grillar 
och spelar minigolf, då känns det bra. Om man fortsätter 
öppnar sig landskapet mot ängen där folk sitter i gräset, 
spelar fotboll och rider på hästar. Då får jag en känsla av fri-
het och mångfald. Längre ner finns det ett koloniområde där 
entusiaster kan odla eller bara plåga sin kropp. Promenaden 
fortsätter till Granholmstippen som numera heter Granholms-
toppen, med en utsikt över hela Akalla och ännu längre bort. 
Ett stort, fint och öppet landskap.
  

BELA JOHANSSON
HSB BRF PORKALA 
STYRELSEMEDLEM

FÖRENINGEN FASTIGHETSÄGARE I JÄRVA HAR SOM MÅL ATT:
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FÖR CIRKA 6000 ÅR SEDAN låg hela Järva-
fältet under havsytan, som då var 35 meter 
högre än idag. Inlandsisen hade under tusen-
tals år tryckt ner landmassan. När den börjar
smälta sätter landhöjningen ordentlig fart 
och ger mer och mer mark att leva och bo-
sätta sig på. Kobbar och skär börjar synas 
här och var i det hav som bildats av smält-
vattnet från isen. Järvafältet är vid den här 
tiden rena skärgårdsidyllen. Så småningom 
får en liten ö kraft att höja sig över havet. 
Det är den ön som flera tusen år senare 
skulle komma att få namnet Akalla.

Säkert vet man inte, men det är fullt möjligt 
att det var nu som de första människorna 
började utforska området. Det fanns gott om 
säl och annat villebråd att jaga och fiska. 
Det mesta av Järvafältet låg fortfarande 
under vattenytan. Men med tiden steg fler 
och fler öar upp ur vattnet. Det var på dessa 
öar Hjulsta, Rinkeby, Tensta och Husby kom 
att byggas och som slutligen blev hem för 
tiotusentals människor.

Det övergripande målet för Fastighetsägare 
i Järva är att positivt påverka värdeutveck-
lingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och 
lokalfastigheter i Järva. Det övergripande 
målet är i sin tur specificerat i fyra delmål:

MÅL 1
ÖKAD UPPLEVD TRYGGHET

MÅL 2 
TILLTALANDE FYSISK MILJÖ

MÅL 3
ÄNDAMÅLSENLIG STADSPLANERING OCH 
EFFEKTIVA KOMMUNIKATIONER

MÅL 4
HÖGT ANSEENDE OCH STATUS

Föreningen har en styrelse med medlemsrepresentanter 
som väljs på en stämma samt ett kansli som arbetar på 
styrelsens uppdrag. Lokalpolischefen samt de båda stads-
delsdirektörerna är adjungerade i styrelsen.

FÖRENINGEN HADE I NOVEMBER 
2017, 28 MEDLEMMAR:
Akalladalens samfällighetsförening • Areim/Skanska • 

BRF Arninge 1 • BRF Björnö • BRF Odense • BRF Pargas 

nr 195 • BRF Porkala nr 249 • BRF Päronet nr 7 • 

BRF Rinkeby Park • BRF Rödby • BRF Sibeliusgången 26 

• BRF Stockholmshus nr 24 • BRF Stockholmshus nr 25 

• ByggVesta • D Carnegie • Einar Mattsson • Familje-

bostäder • FastPartner • HSB • Micasa • Olov Lindgren 

• SISAB • SKB • Stockholmshem • Svenska Bostäder • 

Teoge • Viktoria Park • Åke Sundvall

Totalt äger och förvaltar medlemmarna 18 237 av de 
24 840 bostäder som finns i Järva (motsvarande 73 pro-
cent). Medlemsavgiften för 2018 är 1000:-/år. Plus en 
serviceavgift som är 200:- per lägenhet och år för hyres-
rätter och 100:- per lägenhet och år för bostadsrätter och 
samfälligheter. Lokalfastighetsägare betalar en service-
avgift på 5:-/m2 uthyrd lokalarea.

Budgeten för 2017 är 4 miljoner kronor. De största 
utgifterna är personal- och lokalkostnader. Föreningen 
har ingen budget för konkreta åtgärder på platser eller 
i lokal- eller bostadsfastigheter.

JÄRVAS 
HISTORIA

 Foto: Lennart af Petersens 1960/Stockholmskällan

 Foto: Stockholmskällan



FRIDA NORDLÖF
LOKALPOLISOMRÅDE 
JÄRVA

Föreningen Fastighetsägare i Järva bildades 2007. Idag, 
tio år efter starten har vi kommit en bra bit på väg mot 
vår vision, att Järva ska vara en trygg, trivsam och väl 
fungerande del av Stockholm med ett bra anseende 
och hög status. Vilken är din relation till föreningen?

Polisen har en mycket god och väl fungerande relation till
Fastighetsägare i Järva. Förutom de forum som polisen bjuds 
in till regelbundet sker en fortlöpande kontakt och uppdater-
ing vad gäller händelser i området, både gällande det situatio-
nella och sociala, i fastigheterna och dess omnejd. Förutom 
fastighetsägarna verkar många aktörer i deras närhet och 
informationsdelningen är avgörande för att polisen ska kunna 
fatta beslut och agera i frågan.

Fastighetsägare i Järva är en mycket användbar plattform för 
att träffa aktörer som verkar i området för att diskutera plats-
er, situationer och gemensamma och riktade åtgärder.

Fastighetsägare i Järva lyfter upp och trycker på hur viktigt 
det är att alla aktörer gör det dom kan för att vi tillsammans 
ska få maximal effekt och nå våra mål i området. Över åren 
har polisen sett goda resultat vad gäller säkerhet i boendemil-
jöerna och det är idag betydligt mer tydligt att flera aktörer 
tillsammans tar större ansvar istället för att överlåta ansvar 
på en myndighet eller enskilt företag.

En av Fastighetsägare i Järvas uppgifter är att till-
sammans skapa en plattform för fastighetsägarna för 
ett hållbart, långsiktigt och gemensamt arbete för ett 
tryggare boende. Hur ser ditt engagemang ut idag?

Polisen samverkar med staden/stadsdelen samt övriga aktörer 
i vårt lokalpolisområde. Då området är stort med många 
fastighetsägare har fastighetsägare i Järva blivit en använd-
bar kontaktyta för att nå ut eller få information från enskilda 
fastighetsägare, samverka kring frågor och sprida information 
om händelser och trender som vi ser utifrån vårt perspektiv. 
Polisen bjuds in till forum, vi närvarar på trygghetsvandringar 
och lokalpolisområdeschefen sitter med i Fastighetsägare i 
Järvas styrelse.

Polisens arbete med fastighetsägare i området har, i och 
med Fastighetsägare i Järvas bildning, effektiviserats då 
bättre ingångar och snabbare kontaktvägar har skapats. Åter-
koppling och uppföljning sker regelbundet.

Hur har din organisation utvecklats i området 
under de senaste 10 åren? Har Fastighetsägare i 
Järva varit delaktiga i detta arbete?

Polisen i Sverige har de senaste åren genomgått en omorgani-
sation och gått från att vara 21 stycken polismyndigheter till 
att bli en. Närpolisen i Södra Järva och i Kista har slagits ihop 
och blivit ett lokalpolisområde. Polisen har delat in sina polis-
områden beroende på utsatthet och därmed haft möjlighet 
att styra resurser på ett annat sätt än tidigare. Lokalpolisom-
råde Järva har fått ökade resurser och möjlighet att ha fler 
tjänster som jobbar brottsförebyggande och med samverkan i 
området. Det blir lättare för samverkansaktörer att komma i 
kontakt med polisen och ha närvaro i forum som har behov.

Fastighetsägare i Järva är på detta sätt en bra partner som
hänvisar kontakter rätt i båda riktningar. Polishuset i Rinkeby
blir klart om två år och utvecklingen fortsätter med mer 
rekrytering. Med nya polishuset hoppas vi på en ökad närvaro 
av andra myndigheter eller företag och Fastighetsägare i Järva 
kommer fortsätta vara en viktig part i det framtida arbetet. 
Fastighetsägare i Järva är en seriös förening och vi har ett 
stort behov att samverka med dem.

Järva har många smultronställen. 
Vilken är din favoritplats i området?

Järvafältet är unikt och jag tror att många missar hur väl-
besökt och omtyckt det egentligen är.
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NÄR VI KOMMER FRAM TILL BRONSÅLDERN 
är området runt Järvafältet ett typiskt in-
nerskärgårdslandskap. Det som hade varit 
öppet hav hade förvandlats till vikar och 
nästan hela Akalla hade rest sig ur vattnet. 
Nu börjar man livnära sig på åkerbruk och 
boskapsskötsel men jakt och fiske är fort-
farande en viktig näringskälla.

Långt senare, för ungefär 1000 år sedan, 
kommer vikingarna till Järvafältet. Gravfält 
och runstenar vittnar om denna invandring. 
Landhöjningen fortsätter och den gamla 
havsbotten har blivit fin betesmark. Igelbäck-
en är vid den här tiden fortfarande ett stort 
och mäktigt vattendrag.

EFTER ETT RIKSDAGSBESLUT beslöt riksda-
gen att Stockholms garnison skulle förvärva 
gårdarna på Järvafältet för att anlägga ett 
stort övningsområde. 1907 stod övningsfältet 
klart. När det var som störst omfattade det 
5 000 hektar. Fram till 1970 var Järvafältet 
ett militärt övningsområde. Där förberedde 
den svenska armén sig i händelse av krig. Det 
mesta som handlade om Akalla och resten 
av Järvafältet var då hemligt. Inga fiender 
skulle få veta vad militären övade på. Därför 
vet vi ganska lite om vad som hände här. 

Söder om Igelbäcken, rakt genom skogen,
gick Krutbanan, en järnväg för militära ända-
mål. Banan var aldrig utritad på vanliga kar-
tor. Krutbanan var 3 km lång och användes 
främst för att frakta ammunition. Spåret 
revs upp i slutet av 1980-talet och banvallen 
är idag gång- och ridväg.

SAMTLIGA HAR UPPDRAG SOM KONSULTER MED 
OMFATTNINGEN 2,8 HELÅRSTJÄNSTER.

BUDGET 2017 

4.000.000
KRONOR

2017 HAR FÖRENINGEN ETT KANSLI PÅ 
KÄMPINGEBACKEN 4 I TENSTA MED 

EN VD OCH TRE MEDARBETARE, 
SOM ARBETAR PÅ STYRELSENS UPPDRAG.

KANSLI OCH BUDGET

 Foto: Stockholmskällan 1915

 Foto: Jan Ehnemark 1956/Stockholmskällan



TRYGGHET



et går inte att separera trygghetsskapande 
arbete från brottsförebyggande. Den brotts-

typ som oftast drabbar Järvas invånare, liksom 
övriga svenskar, är stöldbrott, såsom bostadsin-
brott, stölder ur bilar, cykelstölder och källarin-
brott. De inledande kartläggningarna visade att 
personer som drabbats av brott under senaste året 
känner sig mer otrygga än andra. När man själv 
utsatts för brott uppfattas hela bostadsområdet 
som mer otryggt. 

En slutsats är därför att förebyggande av var-
dagsbrottslighet i hela bostadsområdet ökar den 
upplevda tryggheten hos många boende. Om ökad 
trygghet sedan gör att fler människor vistas ute 
minskar vardagsbrottsligheten ytterligare och så 
vidare. Annan vardagsbrottslighet som kan skapa 
generell otrygghet är synlig skadegörelse, oavsett 
om den drabbar någon privatperson eller inte.

Fastighetsägare i Järva utgår i sitt brottsföre-
byggande och trygghetsskapande arbete från 
rutinaktivitetsteorin (Cohen och Felson) och 
teorierna enligt ”Fixing Broken Windows” 
(Kelling och Coles).

Enligt rutinaktivitetsteorin krävs det tre om-
ständigheter för att ett brott ska uppstå:

• EN MOTIVERAD GÄRNINGSMAN

• ETT TILLGÄNGLIGT BROTTS-
 OFFER ELLER ETT BROTTSOBJEKT

• FRÅNVARO AV "KAPABLA VÄKTARE"

Föreningen fokuserar i första hand på punkterna 
två och tre. Dessa åtgärder är offerorienterade 
och ska förhindra att färre människor ska drabbas 
av brott eller känna sig otrygga i sitt eget bostads-
område. Antalet människor som kan tänka sig att 
begå brott kommer på kort sikt inte att minska. 
Det ska däremot vara betydligt svårare för barn 
och ungdomar som växer upp i Järva att utsätta 
andra för brott och inleda en brottskarriär.

Dessa punkter är de enklaste för en fastighetsäga-
re att genomföra, samtidigt finns det inga regler 
i lagstiftningen eller riktlinjer från myndigheter 
kring detta. Föreningen fyller därför en funktion 
som ingen annan gör.

d 
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Arbetet med att försöka minska antalet motiver-
ade gärningsmän (social brottsprevention) är själv-
klart också viktig, men i första hand en fråga för 
föräldrar, skolor och myndigheter.

Kartläggningarna i Järva visar att det finns ett 
generellt behov av ordning och reda, rent och stä-
dat. Skadegörelse och nedskräpning hamnar alltid 
högt upp när de boende får rangordna problemen 
i sitt bostadsområde. Därför ligger denna fråga 
också högt upp på föreningens dagordning.

KARTLÄGGNINGAR OCH 
UPPFÖLJNINGAR
För att kunna göra rätt trygghetsåtgärd på rätt 
plats krävs grundläggande kunskap om problemen i 
ett område. Grunden i föreningens trygghetsarbe-
te är kunskap hämtade från kartläggningar. I dessa 
ingår studier av den polisanmälda brottsligheten 
samt enkätundersökningar med frågor om upplevd 
otrygghet där experterna, alltså de boende, 
kommer till tals. Av de kartläggningar som 
gjorts sedan 2006 har de första fyra i Järva 
följts upp med nya kartläggningar. Föreningen 
gör hela tiden kontinuerliga uppföljningar av 
polisanmälningsstatistik vilket bland annat 
redovisas i brottsplatskartor.

TRYGGHETSBESIKTNING/
CERTIFIERING
Kartläggningarna visar att många miljöer som 
källare, tvättstugor, trapphus och gårdar upplevs 
som otrygga. I delar av Järva begås det periodvis 
många bostads- och källarinbrott. Inbrott i bo-
städer upplevs ofta som mycket kränkande av de 
drabbade. Det skapar också mycket otrygghet i 
hela omgivningen. Skadegörelse är ett annat van-
ligt problem i bostadsområden. 

Det finns också problem med 
cykel- och mopedstölder. Därför 
har vi utvecklat checklistor som 
arbetsverktyg för trygghetskontroll av bostads-
fastigheter och parkeringar. Dessa är i första hand 
anpassade för befintlig bebyggelse. Listorna är av-
sedda för flerbostadshus men kan också användas 
vid nybyggnation. De ger medlemmarna underlag 

FÖRE EFTER
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PÅ 1960-TALET bestämde Stockholms stad 
att Järva skulle bli det stora utbyggnads-
projektet under miljonprogrammet. För att 
klara målet att bygga en miljon lägenheter 
på tio år blev man tvungen att bygga snabbt 
och mycket. Våren 1970 lämnade militären 
Järvafältet. Byggandet av bostäder hade då 
redan börjat.

På Södra Järvafältet skulle det på fem år 
byggas ett helt nytt samhälle med plats för 
över 30 000 invånare. Så snabbt hade det al-
drig byggts tidigare. De första hyresgästerna 
flyttade in i Tensta 1968. Ett år senare stod 
Tensta Centrum klart, lagom till julhandeln.

Tusentals hyresgäster flyttade in i sina 
lägenheter medan Tensta fortfarande var en 
lerig byggarbetsplats. Och långt innan några 
servicefunktioner var på plats. Den enda 
matbutik som fanns huserade i en barack, 
som för vissa låg 1,5 kilometer bort. Dag-
hemsplatserna var få och missnöjet stort.
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PROCENT FULLBORDADE INBROTT/BOSTAD
MEDLEMMAR

för konkreta åtgärder. I besiktningen ingår frågor 
om belysning, buskage, lekplatser, cykelparke-
ringar, entrédörrar, trapphus, lås, källarförråd, 
tvättstugor och mycket mer. Frågorna handlar om 
både fysiska åtgärder och förvaltningsrutiner. 

Trygghetsbesiktningarna har sedan starten 2007 
varit föreningens viktigaste verktyg för att stimu-
lera medlemmarna att skapa tryggare boende-
miljöer. Dessa besiktningar genomförs av fören-
ingen själv och är en service som ingår för alla 
medlemmar.

Under 2016 och 2017 har föreningen tillsammans 
med systerföreningarna utvecklat besiktningar-
na till en trygghetscertifiering där fastigheterna 
poängbedöms utifrån checklistan. Syftet är att 
öka motivationen för ytterligare åtgärder samt att 
öka kunskapen hos byggföretag som planerar nya 
bostäder i Järvaområdet.

PROCENT FULLBORDADE INBROTT/BOSTAD
ICKE MEDLEMMAR
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 Foto: Lennart af Petersens 1971/Stockholmskällan
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Föreningen Fastighetsägare i Järva bildades 2007. Idag, 
tio år efter starten har vi kommit en bra bit på väg mot 
vår vision, att Järva ska vara en trygg, trivsam och väl 
fungerande del av Stockholm med ett bra anseende och 
hög status. Vilken är din relation till föreningen?

Jag är idag vice ordförande i föreningen. Till vardags arbetar 
jag på bransch- och medlemsföreningen Fastighetsägarna 
Stockholm. När föreningen bildades år 2007 var jag borgar-
rådssekreterare i Stockholms stad. I den egenskapen deltog 
jag också på det allra första mötet med Fastighetsägare i 
Järva. På den tiden upptog Järvalyftet och Vision Järva 2030 
en stor del av min tid. Jag är glad för att vara tillbaks i områ-
det, utvecklingen på Järva engagerar verkligen mig, både dess 
tuffa utmaningar och alla de möjligheter som finns.

En av Fastighetsägare i Järvas uppgifter är att tillsammans 
skapa en plattform för fastighetsägarna för ett hållbart, 
långsiktigt och gemensamt arbete för ett tryggare boende. 
Hur ser ditt engagemang ut idag?

Jag är ju den enda i styrelsen som inte representerar ett 
fastighetsbolag utan en organisation. Det finns framförallt två 
skäl till att vi från Fastighetsägarna Stockholm är med.

1) Fastighetsägarna Stockholm spelade en central roll för att 
få bildandet av Fastighetsägare i Järva till stånd.

2) I egenskap av branschorganisation har vi både kompetens 
och ett nätverk som vi kan använda för att plocka upp särskil-
da frågor att driva vidare gentemot beslutsfattare etc.

Hur ser du på utvecklingen av boendemiljön i Järva under 
de här 10 åren? Finns det något du skulle vilja förändra 
eller förbättra?

Det är ingen tvekan om att det finns ett väldigt starkt engage-
mang och en kunskap om området hos alla de fastighetsägare
som sitter i Fastighetsägare i Järvas styrelse. Det speglas 
också i hyregästundersökningar, de är nöjdare nu och trivs 
bättre än för tio år sedan. Fastighetsägarna i området har 
gjort mycket brottsförebyggande arbete. Det syns till exempel 
i statistiken för bostadsinbrott, här kan verkligen fastighets-
ägare göra skillnad. Sedan finns det mörka moln över området 
på grund av att rättsväsende och socialtjänst brister. Jag tänk-
er på droghandel, det grova våldet och gängmord som tyvärr 
drabbat Järva på senare år. Även integrationen måste stärkas 
– skolor och arbetsmarknad måste förbättras ytterligare. Får 
man bukt med detta finns det helt klart potential för området 
att blomstra. 

Det finns en enorm kraft och potential i den stadsutveck-
ling vi har framför oss, inte minst i Rinkeby. Exempel på detta 
är Rinkebystråket, Rinkebyterrassen på överdäckningen av E18 
samt kopplingen mot Ursvik via Rinkeby Allé.

Hur har din organisation utvecklats i området under 
de senaste 10 åren? Har Fastighetsägare i Järva varit 
delaktiga i detta arbete?

För mig är lokala fastighetsägarföreningar som den i Järva 
ett lysande exempel på hur fastighetsägare tillsammans kan 
arbeta med lokal utveckling i praktiken. Det handlar om ett 
lokalt engagemang som skapar förutsättningar för bättre 
boendemiljöer för hyresgästerna. Men bara det faktum att det 
finns en förening som Fastighetsägare i Järva i området signal-
erar ju till andra aktörer att här är en grupp som tror på den 
här platsen, vilket såklart också kan locka mer investeringar i 
området. Det ger också Stockholms stad en tydlig partner för 
utveckling i området.

Järva har många smultronställen. 
Vilken är din favoritplats i området?

Ja, det är svårt att välja ett smultronställe. Jag väljer två. 
Café Mynta på Rinkebystråket, för en härlig rustik lunch, 
sedan en promenad över Spånga kyrka till Tensta och vidare 
till Folkhems radhus på Järingegränd, som är några riktiga 
arkitektoniska pärlor.

FASTIGHETSÄGARE I JÄRVA
ANTAL MEDLEMMAR 2017

28

HELENA OLSSON
FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM 
STYRELSEMEDLEM
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En förutsättning för att bygga ut Järvafältet 
hade också varit att tunnelbanan drogs dit. 
Men det skulle dröja ända till 1975 innan 
Järvaborna fick sin tunnelbana. Tensta fick 
utstå mycket kritik. Men lärdomarna från 
misstagen som gjordes där tog man med sig 
in i framtiden, när det var dags att bebyg-
ga Norra Järvafältet. Gator, markytor och 
servicefunktioner i Akalla, Husby och Kista 
skulle vara färdigbyggda samtidigt som 
bostadshusen. 

AKALLA OCH KISTA fick så småningom ett 
stort antal arbetsplatser. I Kista har ett fler-
tal IT-företag etablerat sig. 2002 uppfördes 
Kista Science Tower. 2008 invigdes den ut-
vidgade Kista Gallerian med Kistamässan.

Mellan södra och norra Järvaområdet finns 
stora grönområden. Järvafältet är rikt på 
fornminnen, främst gravfält från järnåldern. 
Ett flertal gårdar är också bevarade, flertalet 
med anor från 1600-talet och de är populära 
utflyktsmål med djur, café och aktiviteter. 
Här ordnas många kulturarrangemang, lopp-
marknader och andra evenemang. 

Hästa gård ligger mitt emellan bostads-
områdena Hjulsta och Akalla och gården 
driver Stockholms enda jordbruk med kor 
och hästar. 

MEDLEMSAVGIFT 2018
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Föreningen Fastighetsägare i Järva bildades 2007. Idag, 
tio år efter starten har vi kommit en bra bit på väg mot 
vår vision, att Järva ska vara en trygg, trivsam och väl 
fungerande del av Stockholm med ett bra anseende och 
hög status. Vilken är din relation till föreningen?

Jag har varit engagerad i styrelsen sedan starten.

En av Fastighetsägare i Järvas uppgifter är att till-
sammans skapa en plattform för fastighetsägarna för 
ett hållbart, långsiktigt och gemensamt arbete för ett 
tryggare boende. Hur ser ditt engagemang ut idag?

Familjebostäder bedriver ett omfattande utvecklingsarbete 
inom Järva och då framförallt i Rinkeby. Ett antal större 
projekt inom stadsdelsutveckling, som till exempel utveckling 
av en ny affärsgata i Rinkeby, etablering av ny polisstation 
med cirka 250 poliser, utveckling av Folkets Hus i Rinkeby och 
givetvis så arbetar vi med trygghet och långsiktig hållbarhet i 
våra fastigheter och med boende i området.

Hur tycker du att det är att vara medlem i Fastighets-
ägare i Järva? Motsvarar ditt medlemskap de förvänt-
ningar du hade? Finns det något du skulle vilja förändra 
eller förbättra?

Det är bra och utvecklande för mig och vår organisation att 
vara en del av föreningen. Det är möjligt att föreningen spän-
ner över ett för stort geografiskt område, en lösning skulle 
kunna vara att bilda undergrupper för respektive stadsdel.

Hur har din organisation utvecklats i området under 
de senaste 10 åren? Har Fastighetsägare i Järva varit 
delaktiga i detta arbete?

Vår organisation har haft en positiv utveckling, föreningen 
har bidragit till denna utveckling framförallt genom olika 
samarbetsformer exempelvis gemensam bevakning, trygg-
hetsbesiktningar, gemensamma utbildningar och seminarium 
med mera. Jag tror mycket på det pågående arbetet med 
trygghetscertifiering.

Järva har många smultronställen. Vilken är din favorit-
plats i området?

Rinkeby och då framförallt Rinkebystråket.

Totalt äger och förvaltar medlemmarna 
18 237 av de 24 840 bostäder 

som finns i Järva 
(motsvarande 73 procent).

27%

73%
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öreningen har sedan starten haft ett mycket 
nära samarbete med Trafikkontoret, stads-

    delsförvaltningarna, polisen och enskilda med-
lemmar för att öka tryggheten i Järva. Åtgärder-
na kan handla om renhållning, bättre belysning, 
trafikhinder och en vackrare trädgårdsmiljö.

Vi har också utvecklat ett mycket nära samar-
bete med polisen och Trafikkontoret när det gäller 
att omhänderta stulna mopeder och skrotbilar. 
Detta för att förebygga buskörning och bilbränder.
Sedan 2016 har vi ett formaliserat samarbete med 

NÄROMRÅDET

Kista Science City angående Kista företagsområde.

TRYGGHETSVANDRINGAR
För ökad trygghet utanför medlemmarnas fastig-
heter genomför föreningen trygghetsvandringar i 
samarbete med polisen och stadsdelsförvaltning-
arna. Till dessa bjuds boende och ansvariga in på 
vandringar där skadegörelse, klotter, dålig belys-
ning, igenväxta gångvägar med mera antecknas i 
protokoll och åtgärdas.

f 

Fastighetsägare i Järva 10 år 17



PLATSUTVECKLING
Föreningen samarbetar med Trafikkontoret, stads-
delsförvaltningarna, polisen och enskilda medlem-
mar för att öka tryggheten på platser som identi-
fierats som otrygga. Åtgärderna kan handla om 
bättre skötsel, bättre belysning, trafikhinder och 
en vackrare trädgårdsmiljö. Några av de platser 
där föreningen genom samarbete åstadkommit 
konkreta resultat är bland annat Sibeliusgången i 
Akalla, Kista Busstorg, Tenstagången och 
Skårbygränd i Rinkeby.

BILAR OCH MOPEDER
En mycket stor andel av invånarna i samtliga kart-
läggningar tycker att buskörning med moped i bo-

stadsområdet är ett stort problem. 
Många av dessa mopeder är stulna 
och/eller trimmade. Föreningen 
har deltagit i årligen återkomman-
de mopedinventeringar med början i Järva 2007. 
Sedan dess har behoven minskat och enskilda 
medlemmar har numera direktkontakt med polisen 
då stulna eller övergivna mopeder påträffas.

GEMENSAMMA UPPHANDLINGAR
Föreningen genomför offentliga upphandlingar 
som medlemmarna kan ansluta sig till. Detta gäller 
gemensam bevakning, parkeringsövervakning, 
hämtning av grovavfall samt städning av miljö-
stugor. Detta gör att fastighetsägarna direkt kan 



tjäna på att vara medlemmar samtidigt som vi 
tillsammans kan arbeta för att kvalitetssäkra och 
samordna tjänsterna.

GEMENSAM BEVAKNING
Sedan 2009 finns Järvaväktarna i Järvas samtliga 
stadsdelar. Cirka hälften av föreningens medlem-
mar deltar idag i tjänsten. Tjänsten som Fastig-
hetsägare i Järva gemensamt skapat avviker från 
traditionell bevakning i flera avseenden. Järva-
väktarna ska arbeta med att utveckla goda relatio-
ner till boende och besökare i området. Detta görs 
genom besök i skolor, fritidsgårdar och föreningar, 
förstahjälpeninsatser, starthjälp till bilister vid 
behov, samt närvaro i området vid mötesplatser. 

Därutöver innefattar tjänsten även förebyggande 
och riktad bevakning hos de medlemmar som är 
anslutna till tjänsten. I dagsläget arbetar en bil 
mellan kl 12-01 och ytterligare en bil mellan kl 19-
05. Båda bilarna är bemannade med två väktare.

GROVAVFALL OCH 
PRODUCENTANSVARSAVFALL
Föreningen har sedan 2008 haft en pågående 
funktionsentreprenad som omfattar 
hämtning av grovavfall och förpack-
ningar. Entreprenaden innebär att 
avfallskärlen aldrig ska vara fulla. 
Merparten av föreningens medlemmar 
är anslutna till tjänsten.



ÅTERVINNINGSTEAM
Föreningen erbjuder sedan 2008 
kompletterande städtjänster till 
den gemensamma avfallsentre-
prenaden. Järva återvinningsteam 
städar och sorterar varje arbetsdag 
i och kring drygt 100 miljörum i Järva. Järva åter-
vinningsteam är dessutom extra ögon i bostads-
området och de håller regelbunden kontakt med 
Järvaväktarna.

PARKERINGSÖVERVAKNING
Övervakningen innehåller förebyggande syn, sam-
verkan och tidig åtgärd på tomtmark. Istället för 
en traditionell parkeringsövervakning köper med-
lemmarna tid av entreprenören, som får en mindre 
del av kontrollavgifterna. Entreprenören arbetar 
på ett relationsskapande sätt för att hjälpa boen-
de och besökare att parkera rätt. Dessutom finns 
ett funktionsavtal för parkeringsautomater.

KOMMUNIKATION
Information har alltid varit en viktig del av i för-
eningens arbete. Framförallt medlemsinformation. 
2009 och 2010 delade föreningen ut tidningen 
”Hemma i Järva” till samtliga hushåll i Järva. Där-
efter köpte föreningen annonsutrymme i en lokal-
tidning under en tid. Sedan 2017 skickar förening-
en ut nyhetsbrev varje kvartal. Information finns 
också på föreningens hemsida www.jarvafast.se.

SEMINARIER
Genom åren har föreningen genomfört ett stort 
antal seminarier med ämnen som är av gemen-
samt intresse. Frågor som tagits upp är brottspre-
vention, våld i nära relationer, skadedjur, otillåten 
andrahandsuthyrning och narkotika i fastigheterna. 

ANDRA ENGAGEMANG
Andra områden som föreningen har engagerat sig 
i är gemensam skadedjursbekämpning och oriente-
ringstavlor. 

Föreningen har också försökt påverka staden 
och riksdagen i ett antal frågor som berör Järva.
 

Hemma i Järva. Föreningens tidning 2009-2010.

järva
Hemma i

Alexandra
    Pascalidou

Tryggare  
hos Familjebostäder

Wallenstams 
fina tvättstugor

Stora
förväntningar på 
framtidens Järva

”Rinkeby påverkar hela mitt liv”
EN TIDNING OM TRYGGHET OCH TRIVSEL I AKALLA, HUSBY, HJULSTA, TENSTA OCH RINKEBY

Nr 1-2009 

järva
Hemma i

Guleed
    Mohamed

Färre bilbrott 
med rattkrycka

Ny sopsortering gör 
Järva renare 

Miljonhus blir 
miljöhus

”Tensta – en gratiskurs till världen”
EN TIDNING OM TRYGGHET OCH TRIVSEL I AKALLA, HUSBY, HJULSTA, TENSTA OCH RINKEBY

Nr 2-2009 

 

järvaHemma i

Radha

Klottret  
minskar

Bästa skyddet 
vid lägenhetsbrand

Järva-andan ska ge

framtidstro

”Området har blivit lugnare”

EN TIDNING OM TRYGGHET OCH TRIVSEL I AKALLA, HUSBY, KISTA, HJULSTA, TENSTA OCH RINKEBY

Nr 3-2009 

 

järva

Luciano
    väktare i Järva

Alla kan larma

112 
Stoppa 

skadedjuren
Nya gårdar ökar  

tryggheten

”Vi känner ungdomarna här”
EN TIDNING OM TRYGGHET OCH TRIVSEL I AKALLA, HUSBY, KISTA, HJULSTA, TENSTA OCH RINKEBY

Nr 4-2009 

järva
Hemma i

Amina
    brandkårens informatör

Volontär hos
polisen

Rent och tryggt centrum
Skolan ska ge alla  samma chans

”Vi ger gratis brandutbildning”
EN TIDNING OM TRYGGHET OCH TRIVSEL I AKALLA, HUSBY, KISTA, HJULSTA, TENSTA OCH RINKEBY

Nr 1-2010 
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Föreningen Fastighetsägare i Järva bildades 2007. Idag, 
tio år efter starten har vi kommit en bra bit på väg mot 
vår vision, att Järva ska vara en trygg, trivsam och väl 
fungerande del av Stockholm med ett bra anseende och 
hög status. Vilken är din relation till föreningen?

Vi har varit medlemmar i flera år både i Järva och i Skär-
holmen, det ger oss kontakter med andra fastighetsägare 
och möjlighet till samverkan.

En av Fastighetsägare i Järvas uppgifter är att till-
sammans skapa en plattform för fastighetsägarna för 
ett hållbart, långsiktigt och gemensamt arbete för ett 
tryggare boende. Hur ser ditt engagemang ut idag?

Vi jobbar både med föreningen, där vi medverkar i de projekt 
som föreningen håller i, samt att vi arbetar för att själva 
skapa en tryggare miljö. Vi har anställda trygghetsvärdar som 
jobbar med barn och ungdomar på kvällar och helger. För 
ungdomar har vi olika aktiviteter inom bland annat idrott. 
Dessutom erbjuder vi sommarjobb.

Hur tycker du att det är att vara medlem i Fastighets-
ägare i Järva? Motsvarar ditt medlemskap de förvänt-
ningar du hade? Finns det något du skulle vilja förändra 
eller förbättra?

Ja, det tycker jag. Vi har ett bra samarbete som jag inte ser 
på andra orter där vi har fastigheter.

Hur har din organisation utvecklats i området under 
de senaste 10 åren? Har Fastighetsägare i Järva varit 
delaktiga i detta arbete?

Vi har blivit mycket bättre på att samverka med andra fastig-
hetsägare. Vi lägger mycket arbete på att skapa ett tryggare 
boende dessutom tar vi ett socialt ansvar på ett helt annat 
sätt en tidigare.

Järva har många smultronställen. 
Vilken är din favoritplats i området?

Järvafältet!

JONAS HAGSTRÖM
D CARNEGIE 
FD STYRELSEMEDLEM

 JÄRVA 2017...
...det är inte helt lätt att utvärdera resultat av föreningens arbete i generella värden eftersom 
det har förutsatt och förutsätter konkreta åtgärder av medlemmar och samarbetspartners. 
Järva har under perioden också påverkats av andra faktorer som ligger utanför vår kontroll, 
som till exempel ekonomisk utveckling, kriminalpolitik, skolresultat och politiska beslut.

Vad vi kan säga är att Järva 2017 är betydligt renare, mer välstädat och vackrare än 2007. 
Under denna period har också flera medlemmar i det närmaste utrotat brottslighet i och kring 
fastigheterna och många boende känner sig tryggare. Många platser har genomgått förändringar 
med till exempel bättre belysning, planteringar, trafikhinder och förbättrade skötselrutiner.
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Bob Reklambyrå 2017    
Foto; Riccardo Palombo  sid 3, 6, 8, 14, 16, 21.   Övriga bilder: Fastighetsägare i Järva, Stockholmskällan.



VÅR VISION:
JÄRVA SKA VARA EN TRYGG, 
TRIVSAM OCH VÄL FUNGERANDE
DEL AV STOCKHOLM MED BRA 
RYKTE OCH HÖGT ANSEENDE. 



Fastighetsägare i Järva, Kämpingebacken 4, 163 68 Spånga. 

info@jarvafast.se  www.jarvafast.se


