
Felguiden 
- en liten hjälpreda när något måste åtgärdas

www.stockholm/rinkeby-kista   www.stockholm/spanga-tensta

rinkeby-kista stadsdelsFörvaltning 
spånga-tensta stadsdelsFörvaltning
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här ställer vi upp för varandra
under devisen ”Järva-andan – omtanke och stolthet” visar vi  
att vi på Järvafältet ställer upp för varandra. på gator och torg,  
i bostadskvarteren, i butiker och restauranger. Järva-andan är ett 
nätverk av goda krafter inom Järvaområdet med målet att tillsam-
mans skapa ett tryggare och trevligare område att bo och verka i.  
du som anmäler fel bidrar till detta, och vår förhoppning är att 
denna guide ska vara dig till hjälp.

www.jarvaandan.se

Lugnt på stan i Rinkeby-kista

Fältgrupp (stadsdelsförvaltn.): 508 02 288
Medborgarvärdar i Rinkeby: 
mobil 076-12 91 561, 076-825 15 70
Medborgarvärdar i Husby: 
mobil 076-825 17 71, 076-12 01 275
ungdomsvärdar: kontaktperson dejan 
stankovic 508 01 590 
polisens volontärer: 
hanna Carlander 070-26 08 643
Föräldrar nattvandrare:
rinkeby: ibrahim Bouraleh 070-760 25 02
akalla: Margareta sjöborn 073-93 10 736
husby: Mossa ansara 070-734 01 39 
Kista: aleksandar-pal sakala 073-6451839

Lugnt på stan i spånga-tensta

Fältgrupp (stadsdelsförvaltningens):
ahmed Kan, fältassistent, 076-825 23 25
nattvandring tensta
ulf andrée 076-8252333
trygg i tensta och tensta against Crime
roland Ki 076- 12 03 451
abdoulie Joof 076-12 03 452
polisens volontärer: 
hanna Carlander 070-26 08 643

Järva-andans buss sprider aktuell
information. telefon direkt: 076-1201279
samordnare: 070-5980555



Stockholms stads driftcentral
Är felet på gården där du bor? Kontakta värden eller bostadsrättsför-
eningen. Hänger det ut buskar/träd från tomter? Då är det fastighets-
ägaren där växten står som är ansvarig. 

All annan anmälan görs till Driftcentralen på telefon 651 00 00, eller 
www.stockholm.se/felanmalan, dygnet runt! Lägg gärna in Driftcen-
tralens nummer  i din mobil och www-adressen som favorit i din dator.

Till Driftcentralen ringer du om något är fel eller behöver åtgärdas med
•	 Buskar, sly och skadade träd på allmän mark
•	 Felparkerade fordon och skrotbilar 
•	 Gropar i gator och parkvägar, halka, snöröjning
•	 Hissar, rulltrappor och offentliga toaletter
•	 Klotter 
•	 Nedskräpning (t ex krossat glas, bilbatterier, fulla papperskorgar)
•	 	Trasiga	bänkar,	bommar,	lampor	eller	trafiksignaler
•	  Vattenläcka
•	  Skadedjur utomhus
•	  Döda/skadade djur (smådjur)

Frågor eller förslag till stadsdelsförvaltningen
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, växel 508 03 000  
Medborgarkontoret i Tensta centrum, 508 03 047
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, växel 508 01 000 
Medborgarkontoret i Rinkeby Folkets hus, 508 02 800 
Medborgarkontoret i Husby, Trondheimsgatan 3, 508 01 050

Pågående brott 
Vid pågående brott, akut eller allmän fara ring alltid 112 (SOS Alarm).  

Övriga tips till polisen. Frågor om pass och tillstånd
Vid övriga ärenden till polisen som inte är akuta, pass, tillstånd samt 
misstankar	om	brott	kan	du	ringa	114	14	oavsett	var	du	befinner	dig.

Västerortspolisens tipsnummer dygnet runt är 010-563 03 33. Telefon-
svararen lyssnas av kontinuerligt. Du kan alltid vara anonym.

Närpolisen i Södra Järva, vardagar kl 9-15 (lunch 12-13), 010-563 04 79  
Närpolisen i Kista, vardagar kl 12-15, onsdag stängt, 010-563 04 32

Brottsofferjouren i Spånga-Kista
För stöd om du drabbats av brott, ring 36 44 99. Ansluten till BOJ, 
brottsofferjourernas riksförbund.

Stödcentrum för Unga brottsoffer
För unga som utsatts för brott och behöver stöd, ring närpolisen i 
Södra Järva, 010-563 04 32.

Kvinnofrid
Tensta Kvinnojour, ring 36 38 70.
Kvinnofridsteamet Rinkeby-Kista, jourtelefon 508 02 021 vard. kl. 8-16  
Kriscentrum för kvinnor 508 25 544, jourtelefon 429 99 40 dygnet runt.

Istappar, snö på hustak eller halka vid stuprör
Istappsjouren vardagar kl 8-16.30 på 653 68 39,  
övrig tid Driftcentralen 651 00 00.

Klotter i kollektivtrafiken, skadade busskurer m m (SL)
Ring	Stockholms	Lokaltrafik	på	600	10	00	eller	gå	in	på	www.sl.se	
och anmäl felet. Övrigt klotter, ring Driftcentralen 651 00 00.

Skrotbilar
Ring Driftcentralen på telefon 651 00 00 

Miljöstationer
Överfulla/stökiga miljöstationer anmäls till FTI, Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen på 0200-88 03 11

Hushållssopor
Hushållssopor som inte hämtas eller andra frågor kring hushållssopor. 
Ring Stockholms stads kontaktcenter 508 00 508 eller 508 465 40.

Viltolycka
Ring polisen, 112, vid olycka med älg, rådjur eller annat större djur.

Skadedjur
Driftcentralen 651 00 00 har kontakt med Skadedjursgruppen. Ring 
om till exempel rådjur eller råttor orsakar skada. Vid många anmäl-
ningar skickas skadedjursgruppen ut.

Tamdjur som misstänks far illa, ring Länsstyrelsen 08-785 40 00. 


