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Föreningen bildades den 4 juni 2007 efter en tids förberedelsearbete, bland annat genom en interims- 
styrelse som tillsattes i november 2006. Initiativtagare till föreningen var Svenska Bostäder i nära sam-
verkan med Fastighetsägarna Stockholm. Ett av underlagen för bildandet var en omfattande kartlägg-
ning och faktasammanställning som Svenska Bostäder genomfört för hela Järva. Kartläggningen redovi-
sades i rapporten Järvas Framtid. Rapporten visade på värdet av samverkan mellan fastighetsägare och 
bostadsrättsföreningar (brf), samtidigt som den underströk vikten av att utveckla ett nära samarbete 
med andra intressenter som polisen och stadsdelsnämnderna. Därför skapades denna förening.

På mötet den 4 juni 2007 antogs en verksamhetsplan där bland annat mål, vision, syfte och verksam-
hetsmål fastställdes.

FASTIGHETSÄGARE I JÄRVA

 ● Föreningen erbjuder trygghetsbesiktningar till 
medlemmarna och kan ge förslag på brotts- 
förebyggande åtgärder. Dessa besiktningar 
kan på sikt leda till en trygghetscertifiering 
av fastigheten.

 ● Medlemmarna har möjlighet att ansluta sig 
till gemensamma och kostnadseffektiva entre-
prenader för bevakning, parkeringsövervak-
ning/parkeringsautomater, grovavfallshämt-
ning samt städtjänst för miljöstugor.

 ● Föreningen arbetar aktivt med samverkan för 
att rusta upp problematiska platser.

 ● För ökad trygghet utanför medlemmarnas 
fastigheter genomför föreningen trygghets-
vandringar i samarbete med polisen och 
stadsdelsförvaltningen som resulterar i proto-
koll med åtgärds- och förbättringsförslag.

 ● Föreningen erbjuder sina medlemmar semina-
rier med aktuella ämnen.

 ● Tillsammans får vi en starkare röst och kan 
vara med och påverka utvecklingen av Järva. 
Vi har en nära dialog med stadsdelsförvalt-
ningen, trafikkontoret och lokalpolisen.

MEDLEMSNYTTA
Det finns många goda skäl till ett medlemskap i Fastighetsägare i Järva:
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STYRELSE 2019
Styrelsen har under 2019 haft sju protokollförda sammanträden. Styrelsen har sedan stämman i mars 
2019 haft följande sammansättning:

LEDAMÖTER
Åsa Steen, Svenska Bostäder, ordförande

Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm, vice ordf.

Linda Jansson, Hembla  
(ersatt under året av Sanel Hasic)

Lars Björk, Familjebostäder

Karl-Johan Lindahl, HSB

Christer Pettersson, Brf Björnö

Claes Göthman, SKB

Bela Johansson, Brf Porkala

Mats Carinder, Fastpartner  
(ersatt under året av Dario Flygberg)

Roger Larsson, Stockholmshem

Henrik Källåker, Victoria Park

Ylva Forslund, Einar Mattsson Byggnads AB/Hjulstahem

Adjungerade

Niclas Andersson, Järva lokalpolisområde 

Per Kjellander, Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 
(ersatt under året av Fredrik Jurdell)

Ulla Thorslund, Kista-Rinkeby Stadsdelsförvaltning 
(ersatt under året av Susanne Leinsköld)

Stefan Mattsson, Svenska Bostäder

Revisorer

Lennart Röcklinger, auktoriserad revisor

Mats Larsell, Stockholmshus nr 25

Revisorsuppleant

Maria Mannerholm, Micasa

Herbert Silberman, Brf Pargas

Valberedning

Per Forsling, Stockholmshem (sammankallande)

Anna Mölgård, Stadsledningskontoret, Stockholms stad

KONTOR OCH BEMANNING
Föreningens kontor är beläget på Kämpingebacken 4 i Tensta. Styrelsen har valt att inte anställa egen 
personal utan att köpa administrativa och andra tjänster på konsultbasis.

Henrik Larsson har arbetat heltid under våren och därefter avslutat sin konsulttjänst. Karin Göransson 
efterträdde Henrik under hösten på 60 procent. Anna Degerfeldt har arbetat 60 procent under året. 
Lennart Levander har under året arbetat 80 procent.

Ulf Malm har anlitats som ansvarig för föreningsverksamheten (”VD”) med en arbetsinsats motsvarande 
40 procent.

Lennart Levander, Anna Degerfeldt, Ulf Malm och Karin Göransson
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EKONOMI OCH RÄKENSKAPER
Ekonomiadministrationstjänster köps av ÅFA AB. Under 2019 har redovisningskonsulten Cecilia Bergh 
ansvarat för föreningens redovisning.
Föreningens ekonomiska resultat för denna period framgår av separat årsredovisning.

MEDLEMMAR
Det finns 25 120 bostadslägenheter i Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby.  I december 2019 
var cirka 73 procent av hushållen eller 17 908 lägenheter i Järva anslutna till föreningen genom sin 
hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.

Medlemsavgiften har, under 2019 liksom tidigare år, varit 1 000 kronor inklusive moms och serviceav- 
giften 200 kronor exklusive moms per hyresrättslägenhet och 100 kronor exklusive moms per bostads-
rättslägenhet/egna hem och år. Serviceavgiften för lokaler är 5 kronor exklusive moms per kvadratme-
ter och år uthyrd till verksamhet som hanterar betalningsmedel. 

Totalt hade föreningen 27 medlemmar under året. Följande fastighetsägare var medlemmar i förening-
en under 2019:

Bostadsrätter
Brf Björnö
BRF Brandsö
Brf Odense
Brf Pargas
Brf Päronet nr 7
Brf Porkala
Brf Rinkeby Park Nr 1
Brf Rödby
Brf Sibeliusgången 26
Brf Stockholmshus nr 24
Brf Stockholmshus nr 25

Fastighetsbolag med lokaler
FastPartner
SISAB

Fastighetsutvecklare
Areim/Skanska

Kommunalägda hyresrätter
Familjebostäder
Micasa
Stockholmshem
Svenska bostäder

Privatägda hyresrätter
ByggVesta
Einar Mattson
Hembla
HSB Stockholm
Olov Lindgren
SKB
Teoge
Victoria Park

Samfälligheter
Akalladalens samfällighet

Samarbetspartners till föreningen är Fastighetsägarna Stockholm, de båda stadsdelsförvaltningarna i 
Järva, lokalpolisområdet samt Storstockholms Brandförsvar. Under hösten 2019 höll föreningen en  
styrelsekonferens med en workshop kring föreningens utveckling och fortsatta arbete.
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VERKSAMHET
Det övergripande målet för Fastighetsägare i Järva är att genom ökat samarbete skapa ett tryggare 
Järva samt positivt påverka värdeutvecklingen för hyresfastigheter, bostadsrätter och lokalfastigheter 
genom att arbeta för:
1. ökad upplevd trygghet och minskad polisanmäld brottslighet 
2. tilltalande fysisk miljö
3. ändamålsenlig stadsplanering och effektiva kommunikationer
4. högt anseende och status

Verksamhetsmålen finns redovisade i en verksamhetsplan för 2020. I nedanstående avsnitt redovisas de 
viktigaste genomförda aktiviteterna i föreningen under 2019.

Trygghetsbesiktningar och trygghetscertifiering
Föreningen har under tidigare år genomfört trygg- 
hetsbesiktningar åt medlemmarna. I nuläget är 
merparten av medlemmarnas fastigheter besikti-
gade. Under 2019 har trygghetsbesiktningar eller 
uppföljande besiktningar gjorts hos ByggVesta, 
brf Porkala, Familjebostäder, Hembla, Einar 
Mattsson, HSB, och Svenska Bostäder. Föreningen 
har också varit delaktig i tidigt planarbete med 
Skanska/Areim och för nyproduktion med Svenska 
Bostäder (Ledinge). Einar Mattson, Tensta, och 
Hembla, Rinkeby, planerar omfattande upprust-
ningar av fastighetsbeståndet och kansliet har 
medverkat med råd.

Vår nye medlem, brf Brandsö har ett hus som blev 
vår första trygghetscertifierade fastighet. Flera 
besiktningar har resulterat i möjlighet att bli 
certifierade, men i avvaktan på överenskommelse 
med Hyresgästföreningen har ingen fastighet cer-
tifierats. Fastighetsägarna Stockholm har i samråd 
med de fyra föreningarna under 2019 fortsatt 
uppvaktat Hyresgästföreningen i syfta att nå en  
överenskommelse men inte lyckats.

Föreningen beviljades under 2018 medel från BRÅ  
att utvärdera resultaten av trygghetsbesiktningarna  
som metod. 
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Gemensam bevakningsentreprenad
En av strategierna för en minskad brottslighet och 
ökad trygghet är en gemensam bevakning genom 
trygghetsvärdar. Under året har tjänsten utförts 
av SOB då vi nyttjade möjligheten att förlänga 
ett optionsår.

Trygghetsvärdarnas arbetsuppgifter frångår den 
traditionella bevakningen i många avseenden. En 
stor del av bevakningstiden ska avsättas till att 
utveckla goda relationer till boende och besökare 
i området. De ska känna till och förstå att väk-
tarna finns till för områdets trygghet. Utöver att 
jobba relationsskapande arbetar väktarna med 
rondering och riktad bevakning.

Trygghetsvärdarna har under 2019 funnits i Järva 
under större delen av dygnet. Under kvällar och 
tidiga nätter arbetar två bilar i området. Varje bil 
är bemannad med två väktare. 12 medlemmar är 
anslutna till entreprenaden.

Parkeringsövervakning tomtmark
Avtalet för parkeringsautomater hos Europark 
förlängdes ett optionsår. 
En ny upphandling avseende parkering genom-
fördes och vanns av ett nytt parkeringsbolag, 
SmartPark. Upphandlingen överklagades av Apcoa 
och Förvaltningsrätten beslutade att upphandl- 
ingen ska göras om. Ny upphandling lades ut i 
slutet av december.

Gemensam avfallsentreprenad
Den första entreprenad som föreningen handlade 
upp var en avfallsentreprenad i syfte att för-
bättra Järvas hantering av avfall. Entreprenaden 

omfattar hämtning av grovsopor, s.k. producent- 
ansvarsavfall och visst farligt avfall. Föreningen 
ansvarar för samordning av kvalitetskontroll och 
dialog mellan beställare och entreprenör. Genom 
en samordning har avfallshanteringen förbätt-
rats och blivit mer kostnadseffektiv. Ragn-Sells 
är upphandlad entreprenör för uppdraget. 18 av 
föreningens medlemmar deltar med cirka 16 761 
lägenheter.

Järva återvinningsteam
Som ett komplement till den gemensamma av-
fallshanteringen erbjuds medlemmarna anslutning 
till Järva återvinningsteam. Teamets huvudsakliga 
uppgift är att städa i och kring miljörum och kom-
plettera sorteringen så att den bättre stämmer 
med efterfrågade materialfraktioner. Teamet 
informerar och visar även de boende hur de ska 
sortera sitt avfall. Entreprenaden omfattar 10 
medlemmar. Ny upphandling genomfördes under 
2019 och Belles fick fortsatt förtroende.

Framtagande av brottsplatskartor
Under 2019 har brottsplatskartor tagit fram base-
rats på polisanmälningsstatistik för 2018 i Akalla, 
Husby, Kista (inklusive företagsområdet), Rinkeby 
och Tensta/Hjulsta.

Förvaltarträffar
Som ett led i att stötta medlemmarna och för-
valtningspersonalen i området har föreningen 
arrangerat och administrerat två förvaltarträffar 
under 2019. Träffarna har baserats på vilka behov 
förvaltarna haft och har fungerat som nätverks-
möten, inspirations- och idéutbyten.
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Platssamverkan
Akalla
Föreningen har under 2019 fortsatt arbetet med 
att skapa ett tryggare gång- och cykelstråk i 
Akalla genom arbetsgruppen Trafikgrupp Järva, 
i vilken föreningen samverkar med Trafikkonto-
ret, polisen och stadsdelsförvaltningen. Arbetet 
har under 2019 fokuserats i en arbetsgrupp för 
pilotprojektet med höj- och sänkbara pollare på 
Sibeliusgången.

Föreningen har administrerat och deltagit i alla 
samverkansmöten, men framförallt arbetat med 
behörigheter och rutiner, kommunikationen till 
och från medlemmar, samt frågor kring access till 
och från faren. En workshop med berörda aktörer 
hölls på detta tema i mars. Föreningen planerade 
även en trygghetsvandring inne i faren för att 
bedöma tryggheten i alternativa tillfartsvägar.

Tensta
Föreningen arrangerade ett trygghetsprogram till 
en dag i Spånga Tensta Stadsdelsförvaltnings sats-
ning ”Sommar på torget” som pågick under två 
veckor på Tensta torg. Sommar på torget syftade 
till att erbjuda intressanta sommarslovsaktivi- 
teter för barn och unga och deras familjer.  
Föreningen stod på plats med en karta för att 
fånga upp de boendes ”bra” och ”otrygga”  
platser samt för att informera om vår verksam-
het tillsammans med Svenska Bostäders bovärdar 
och en representant för Civilförsvaret som bl.a. 
demonstrerade hjärt- och lungräddning. 
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Rinkeby
Samverkan och åtgärder för ökad trygghet och 
minskad brottslighet har gjorts i flera omgångar i 
Skårbygränd. Under 2019 togs ett omtag tillsam-
mans med samverkansgruppen efter att vi stöttat 
FastPartner i uppsägningen av arrendet för den 
brottsutsatta grillkiosken. Föreningen har varit 
fortsatt sammankallade i en samverkansgrupp 
bestående av Fastighetsägare i Järva, Familje-
bostäder, Trafikkontoret, Polis, FastPartner och 
Stadsdelsförvaltningen och administrerat mötena. 
Föreningen har även bekostat projekterings-
handlingar, idéskisser och beslutsunderlag. Då 
staden satsar ekonomiskt på platsen. På gruppens 
initiativ började Trafikkontoret redan under 2018 
med att bygga om gatumarken ur ett trygghets-
perspektiv för att bland annat komma till rätta 
med olagliga parkeringar och brottslig aktivitet i 
vändzonen. Under hösten 2019 startade anläggan-
det av det ”nya Skårbygränd”.

Föreningen har också deltagit och protokollfört 
brister i platssamverkansgrupper, bland annat 
kring Bredbyskolan.

Fastighetsägare i Järva har även låtit ta fram nya 
förbudsskyltar i bockad plåt om att inte mata 
fåglar, som ett led i att stärka kunskapen kring 
att fågelmatning även matar råttor. Nya skyltar 
har satts upp på Rinkeby torg samt beställts till 
självkostnadspris av flera medlemmar. 

Föreningen har även tagit fram en ny och uppda-
terad orienteringskarta över Rinkeby som möter 
besökare på torget.

Kista i samverkan
Under året har samarbetet med Kista Science City 
fortsatt. Föreningen har drivit en arbetsgrupp 
kallad Kista i samverkan. Arbetsgruppen består 
av ett antal fastighetsägare samt representanter 
från staden och arbetar med utemiljöfrågor i  
företagsområdet. Under året har en områdes-
vandring genomförts. Kista i samverkan har även 
drivit frågor rörande skyltning. Fastighetsägar-
kartor uppdateras regelbundet. En ronderande 
väktare som utgår från Kista Galleria patrullerar 
företagsområdet mellan kl 14-22 under vardagar 
och följs upp via kansliet.
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Trygghetsvandringar
Under 2019 har föreningen genomfört totalt sex 
stycken trygghetsvandringar samt deltagit i ytter-
ligare en. Föreningen har genomfört trygghets-
vandringar i Akalla, Husby, Rinkeby och Tensta, 
samt en trygghetsvandring med skolelever i ett 
område mellan Kista och Husby med en uppföl-
jande vandring med vuxen. Vandringarna arrang-
erades tillsammans med stadsdelsförvaltningarna 
och polisen samt i samarbete med Kvarnbacka-
skolan. Föreningen deltog dessutom i en vandring 
i Hjulsta, arrangerat av Einar Mattssons. 

Föreningen har också utvecklat en app under 
2019 för att kunna protokollföra trygghetsvand-
ringarna mer tidseffektivt.

Skadedjur
Under 2019 framkom att problematiken kring 
nedskräpning och råttor fortfarande kräver ge-
mensamma åtgärder, framförallt i Rinkeby.  
Föreningen har deltagit i samverkansmöten 
kallade av Rinkeby Kista Stadsdelsförvaltning på 
uppdrag av SLK, samt som ett led i detta arbete 
gjort en kartläggning av vilka åtgärder som redan 
görs bland medlemmarna. En sammanfattning 
med rekommendationer ska återkopplas till med-
lemmarna under 2020.

Trafikgrupp Järva
Föreningen övertog ordförandeskapet under 2019 
samtidigt som vi administrerat möten och skrivit 
protokoll. Gruppen arbetar bland annat med att 
lyfta trafik- och parkeringsproblematik för lösning 
inom gruppens kompetens och ansvarsområden. 
Föreningen har även kvalitetssäkrat hindersinven-
teringen som tagits fram i gruppen samt bistått i 
arbetet med att kartlägga räddningsvägar, doku-
mentering och förstudier av pilotprojektet. 

Två arbetsgrupper som kommer från Trafikgrupp 
Järva är Pilotprojekt pollare på Sibeliusgången 
och elektroniskt låssystem till bommar.

Elektroniskt låssystem
Föreningen har administrerat möten i en av 
Trafikgrupp Järvas arbetsgrupper kring ett elek-
troniskt gemensamt låssystem för fordonshinder i 
Järva. Projektet är ett unikt pilotprojekt av flera 
skäl. Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista samar-
betar tillsammans med Polis, Trafikkontoret och 
Fastighetsägare i Järva för en sammanhängande 
och effektiv lösning på osäkerheten och otrygg-
heten med otillåten fordonstrafik på gång och 
cykelbanor. I dagsläget går de flesta bommarna 
att öppna med en brandkårsnyckel, som är enkel 
att införskaffa men även enkelt att manipulera 
låset. Under året har gruppen och stadsdelarna 
gjort en gemensam upphandling av ett elektro-
niskt låssystem, planerat testområden, gjort 
konsekvensanalyser och deltagit kommunikations-
arbetet. Föreningens VD sitter dessutom med i 
den styrgrupp som bildats under åren samt har 
kvalitetsgranskat en hindersinventering m.m. För-
hoppningen är att även fastighetsägare ska kunna 
ansluta till systemet inom kommande år.
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Information/kommunikation
Under 2019 har föreningen intensifierat arbetet 
med kommunikation i syfte att stärka kommuni-
kationen till befintliga och presumtiva medlem-
mar samt övriga intressenter. Kommunikationen 
ska stötta föreningens arbete och bidra till 
föreningens mål att öka områdes attraktivitet och 
i förlängningen öka fastighetsvärdena. Föreningen 
har under året anlitat en kommunikatör som även 
arbetar för systerföreningarna i Hässelby- 
Vällingby, Skärholmen och Rågsved.

Seminarieverksamhet
Föreningen har under 2019 genomfört ett flertal 
informations-/utbildningstillfällen med represen-
tanter från de olika entreprenaderna samt polis 
och stadsdelsförvaltning. Dessutom har förening-
en medverkat vid ett antal externa seminarietill-
fällen samt tagit emot ett antal studiebesök.
Information/seminarium med ämnet brottsföre-
byggande förvaltning har hållits hos en medlem.

Medlemsrekrytering
Föreningen har under 2019 haft ett rekryterings-
möte särskilt riktat till bostadsrättsföreningar i 
norra Järva.

Hemsida, sociala medier och nyhetsbrev
Under året har Fastighetsägare i Järva fått en ny 
moderniserad hemsida och ett LinkedInkonto. Se-
dan tidigare är föreningen aktiv på Facebook och 
Twitter. Under året har även nyhetsbrevet fått ny 
design och det skickas som tidigare till medlem-
mar, samarbetspartners och övriga intressenter.

Kommunikationsnätverk
Det finns ett kommunikationsnätverk gemensamt 
med systerföreningarna i Hässelby-Vällingby, 
Skärholmen och Rågsved där de som arbetar med 
kommunikation (eller av annan anledning vill vara 
med) är med. Syftet med nätverket är att sprida, 
dela och få relevant information inom hållbart, 
långsiktigt arbete för ett tryggare boende. 
Genom nätverket vill vi också påverka så att vi 
gemensamt bidrar till att lyfta fram arbetet som 
görs för tryggare, trivsammare och välfungerande 
stadsdelar och därmed positivt påverka värdeut-
vecklingen på hyresfastigheter, bostadsrätter och 
lokalfastigheter i respektive område. Ett mail 
med, information från föreningarna och med in-
formation som medlemmarna vill dela med sig av, 
skickas ca 1 ggr/månad till nätverket.  
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Nätverk
Lokala BRÅ för Rinkeby/Kista samt Spånga/Tensta 
är viktiga nätverk för den brottsförebyggande 
verksamhet som föreningen bedriver. Föreningen 
har varit representerad vid lokala bråmöten på 
Järva.

Utvärdering
Fastighetsägare i Järva har erhållit medel från 
Brottsförebyggande rådet för att utvärdera effek-
ten av de trygghetsbesiktningar som har genom-
förts av föreningen sedan starten 2007.
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linkedin.com/company/Jarvafast

@Jarvafast

facebook.com/Jarvafast

Fastighetsägare i Järva
Kämpingebacken 4, 163 68 Spånga
info@jarvafast.se
www.jarvafast.se
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