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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:

@jarvafast

Hör av dig så berättar vi mer om föreningen, medlemskapet och brottsförebyggande förvaltning: info@jarvafast.se

jarvafast.se @jarvafast

Trygghetsbesiktning, foto: Stefan Grandlund
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STYRELSE 2020
Styrelsen har under 2020 haft sju protokollförda sammanträden. Styrelsen har sedan stämman i mars 
2020 haft följande sammansättning:

LEDAMÖTER
Åsa Steen, Svenska Bostäder, ordförande

Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm, vice ordf.

Sanel Hasic, Hembla

Lars Nylund, Familjebostäder

Karl-Johan Lindahl, HSB

Madeleine Brisère, SKB

Jenny Berggren, Micasa  
(ersatt under året av Tommy Sjökvist)

Bela Johansson, Brf Porkala

Igor Borg, Fastpartner

Martin Toller, Stockholmshem

Henrik Källåker, Victoria Park

Ylva Forslund, Einar Mattsson Byggnads AB/Hjulstahem

Adjungerade

Niclas Andersson, Järva lokalpolisområde

Fredrik Jurdell, Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 
(ersatt under året av Toni Mellberg)

Susanne Leinsköld, Kista-Rinkeby Stadsdelsförvaltning

Emil Westerdahl, Svenska Bostäder

Revisorer

Lennart Röcklinger, auktoriserad revisor

Mats Larsell, Stockholmshus nr 25

Revisorsuppleant

Herbert Silbermann, Brf Pargas

Krister Andersson, Brf Brandsö

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.

Linnea Eklöf har arbetat 100 procent. Anna Degerfeldt har arbetat 40 procent under våren och däref-
ter avslutat sin konsulttjänst. Jonathan Gustafsson-Berg efterträdde Anna och har arbetat 40 procent. 
Lennart Levander har under året arbetat 80 procent.

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

Jonathan Gustafsson- 
Berg, Linnea Eklöf, 
Ulf Malm och Lennart 
Levander
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EKONOMI OCH RÄKENSKAPER
Ekonomiadministrationstjänster köps av ÅFA AB. Under 2020 har redovisningskonsulten Cecilia Bergh 
ansvarat för föreningens redovisning.
Föreningens ekonomiska resultat för denna period framgår av separat årsredovisning.

MEDLEMMAR
Det finns drygt 25 000 bostadslägenheter i Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby.  I decem-
ber 2020 var cirka 72 procent av hushållen eller cirka 18 000 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 serviceavgif-
ten 200 kronor exklusive moms per hyresrättslägenhet och 100 kronor exklusive moms per bostadsrätts-
lägenhet/egna hem och år. Serviceavgiften för lokaler är 5 kronor exklusive moms per kvadratmeter 
och år uthyrd till verksamhet som hanterar betalningsmedel. 

Följande 27 fastighetsägare var medlemmar i föreningen under 2020:

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
Ailon

Kommunalägda hyresrätter
Familjebostäder
Micasa
Stockholmshem
Svenska bostäder

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

Samfälligheter
Akalladalens samfällighet

Samarbetspartners till föreningen är Fastighetsägarna Stockholm, de båda stadsdelsförvaltningarna i 
Järva, lokalpolisområdet samt Storstockholms Brandförsvar.

Föreningen har också ett mycket nära samarbete med systerföreningarna i Stockholm: Skärholmen, 
Rågsved, Hässelby-Vällingby. Utanför Stockholm har vi ett nära samarbete med BID Gamlestaden och 
Fastighetsägare i Centrala Hisingen i Göteborg, BID Sofielund och BID Möllevången i Malmö samt  
Tryggare Väsby i Upplands Väsby.

I vårt engagemang mot våld i nära relationer har vi ett samarbete med Alla Kvinnors Hus.
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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 2021. I följande avsnitt redovisas de  
viktigaste genomförda aktiviteterna i föreningen under 2020.

Trygghetsbesiktningar  
och trygghetscertifiering
Föreningen har under tidigare år genom-
fört trygghetsbesiktningar åt med-
lemmarna. I nuläget är merparten av 
medlemmarnas fastigheter besiktigade. 
Under 2020 har trygghetsbesiktningar 
eller uppföljande besiktningar gjorts hos 
Familjebostäder, Hembla, Einar Matts-
son, HSB och Svenska Bostäder. Fören-
ingen har också varit delaktig i tidigt 
planarbete för nyproduktion hos Ailon, 
Kista.

Garagebesiktningar har gjorts hos Einar 
Mattsson, Olov Lindgren, Hembla, 
Familjebostäder, Viktoria Park, Svenska 
Bostäder och Stockholmshus 25.
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Gemensam bevakningsentreprenad
En av strategierna för en minskad brottslighet och 
ökad trygghet är en gemensam bevakning genom 
trygghetsvärdar. Entreprenaden förlängdes under 
2020 av samtliga anslutna förutom FastPartner 
och Familjebostäder som valde att inte förlänga 
ett sista år. Entreprenaden är nu inne på sitt sista 
år och föreningen undersöker intresset för att 
göra en ny upphandling under 2021.

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 fram tills november 2020 
haft två bilar bemannade med två väktare. De 
har funnits i Järva under större delen av dygnet. 
Efter att två medlemmar valde att inte förlänga 
så togs en ny fördelningsnyckel fram som resul-
terade i en bil med två väktare.  Nio medlemmar 
var anslutna till entreprenaden vid årsskiftet 
20/21.

Parkeringsövervakning tomtmark
En upphandling 2019 avseende parkering genom-
fördes och vanns av SmartPark. Upphandlingen 
överklagades av Apcoa och Förvaltningsrätten 
beslutade att upphandlingen ska göras om. Den 
nya parkeringsentreprenaden vanns av Apcoa och 
trädde i kraft 2020-03-01. Avtalet löper om 2 år 
med option om ytterligare 2+1 år.

Avtalet för parkeringsautomater hos Europark 
upphörde 2020-05-31.

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. producen-
tansvars-avfall och visst farligt avfall. Föreningen 
ansvarar för samordning av kvalitetskontroll och 
dialog mellan beställare och entreprenör. Genom 
en samordning har avfallshanteringen förbättrats 
och blivit mer kostnadseffektiv. Ragn-Sells är 
upphandlad entreprenör för uppdraget. 
18 av föreningens medlemmar deltar med nästan 
17 000 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 tio 
medlemmar.

Framtagande av brottsplatskartor
Under 2020 har brottsplatskartor tagit fram base-
rats på polisanmälningsstatistik för 2019 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 2020. 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 2020 följt upp arbetet med 
trafikhinder i form av höj- och sänkbara pollare 
på Sibeliusgången i Akalla genom att genomföra 
en intervjustudie med lokalhyresgästerna längst 
gången. Uppföljningen visade att en majoritet 
av hyresgästerna var mycket positivt inställda 
till förändringen, och såg en markant skillnad i 
motortrafik på Sibeliusgången. Ett antal av de 
intervjuade tyckte att hindren hade försvårat 
leveranser till deras verksamhet och att det var 
svårt att få information om var de kan vända sig 
för frågor.

Tensta
Under andra halvan av 2020 har Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning startat upp platssamverkans-
grupper kring Tensta centrum. Fastighetsägare 
i Järva har under året deltagit i två grupper, en 
med fokus på kultur och event, och en med fokus 
på den öppna droghandeln. Vardera grupp har 
samlat berörda aktörer runt Tensta C, där bland 
annat Fastighetsägare i Järva och några medlem-
mar har deltagit. Syftet med platssamverkan är 
att få bort den öppna droghandeln från Tensta 
centrum, samt att göra platsen mer trygg och 
trivsam genom såväl fysiska förändringar i stads-
miljön, som genom aktiviteter och en positiv 
närvaro i centrum. 

Rinkeby
Arbetet med att öka tryggheten och minska 
brottsligheten på Skårbygränd har under 2020 
avslutats, och den nya trappan på Skårbygränd 
har invigts. 

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har under 2020 
startat en platssamverkansgrupp för Basargången 
i Rinkeby. Syftet med gruppen är att motverka 
den otillåtna försäljningen och öka tryggheten på 
platsen. Fastighetsägare i Järva deltar i arbets-
gruppen tillsammans med berörda medlemmar.

Invigning av upprustningen av Skårbygränd i Rinkeby som bland 
annat inneburit rivning av en grillkiosk som bidrog till en otrygg 
miljö, ny integrerad belysning och en trappa som förbinder  
Skårbygränd med Norra Rinkebyvägen och Norra stadsparken.
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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 områdesvandring genomförts. 
Fastighetsägare i Järva uppdaterar fastighetsä-
garkartor regelbundet. En ronderande väktare 
som utgår från Kista Galleria patrullerar företags-
området mellan kl 14-22 under vardagar och följs 
upp via kansliet.

Kansliet har även tagit fram brottsstatistik för 
Kista och jämförbara områden med liknande 
struktur (arbetsplatsområden samt områden med 
ett lika stort antal pendeltågsresande per dag), 
och redovisat detta för samverkansgruppen.  
Föreningen har även varit med i arbetet med 
framtagandet av den nya planen för Kista  
företagsområde, Kista 5.0, genom intervjuer och 
workshops.

Vidare har Fastighetsägare i Järva bidragit till 
trygghetsinsatser i utemiljön, så som att göra en 
inventering över platser att aktivera, samt genom 
att se över ägarförhållanden gällande grönska och 
andra utemiljöfaktorer.

Foto: Kista Science City
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Trygghetsvandringar
Under 2020 har föreningen genomfört totalt fem 
trygghetsvandringar samt deltagit i ytterligare 
en. Föreningen har genomfört trygghetsvandring-
ar i Akalla, Husby, Rinkeby och Tensta. Vandring-
arna arrangerades tillsammans med stadsdels-
förvaltningarna och polisen. Föreningen deltog 
dessutom i en vandring i Hjulsta, arrangerad av 
Einar Mattsson. 

Föreningen har också utvecklat en egen app 
under 2020 för att kunna protokollföra trygghets-
vandringarna mer tidseffektivt.

Digitala bomlås i Järva
Föreningen har administrerat och deltagit i 
planeringen av arbetet med digitala bomlås i 
Järva, både som deltagare i projektgrupp och 
styrgrupp. Projektet är en unik pilot av flera skäl. 
Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samarbetar 
tillsammans med Polis, Trafikkontoret och Fast-
ighetsägare i Järva för en sammanhängande och 
effektiv lösning på osäkerheten och otryggheten 
med otillåten fordonstrafik på gång- och cykelba-
nor. De flesta bommarna i området har tidigare 
gått att öppna med en brandkårsnyckel, vilket 
har varit alldeles för sårbart för att bommarna 
ska fungera effektivt. 

Under året har gruppen driftsatt fas 1, där totalt 
30 bommar fick nya lås i en form av pilot Fas 2 
har påbörjats under hösten och beräknas vara fär-
digställt under följande år. Föreningen har även 
fått ekonomiskt stöd från brottsförebyggande 
rådet för att göra en utvärdering på projektet. 
Vidare är förhoppningen är att även att fastig-
hetsägare ska kunna ansluta till systemet inom 
kommande år.

Benjamin Dousa (M), ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD)
och Ole-Jörgen Persson (M), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd vid invigningen av digitala bomlås.
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Information/kommunikation
Under 2020 har föreningen fortsatt arbetet med 
kommunikation i syfte att stärka kommunikatio-
nen till befintliga och presumtiva medlemmar 
samt övriga intressenter. Kommunikationen ska 
stötta föreningens arbete och bidra till fören-
ingens mål att öka områdes attraktivitet och i 
förlängningen öka fastighetsvärdena. Föreningen 
har under året anlitat en kommunikatör som även 
arbetar för systerföreningarna i Hässelby-Välling-
by, Skärholmen och Rågsved.

Oriktiga hyresförhållanden 
Under 2020 har föreningarna gemensamt sam-
manställt mycket av den samlade kunskap som 
finns hos medlemmarna kring oriktiga hyresför-
hållanden och hur man upptäcker detta. Detta 
har resulterat i en trapphusinformation och en 
checklista som finns att ladda ner på hemsidan.

Våld i nära relation
Arbetet för att förebygga våld
i nära relationer ingår som  
en del i föreningens arbete 
för minskad brottslighet 
och ökad trygghet. 
Syftet med detta är att fler 
kvinnor och barn som utsätts
för våld skall söka och få hjälp för att 
kunna ta sig ur sin situation. Därmed skall 
antalet offer för våldsbrott minska.

Fastighetsägare i Järva har ett samarbete med 
Alla Kvinnors Hus och tillsammans med dem och 
våra systerföreningar har vi tagit fram ett infor-
mationsmaterial. Detta är riktat mot den som är 
utsatt eller orolig för att någon i sin närhet är 
utsatt att sätta upp i trapphus och tvättstugor. 
Samt ett informationsblad riktat mot dem som 
arbetar i fastigheterna.

Föreningen tog fram en layoutad och tryckt 
version av föreningens verksamhetsberättelse för 
2019 med syftet att använda denna för att infor-
mera om föreningens arbete gentemot befintliga 
intressenter och presumtiva medlemmar.

Seminarieverksamhet
I januari 2020 genomförde föreningen ett semina-
rium om ”trygg lokaluthyrning” tillsammans med 
systerföreningarna och Fastighetsägarna Stock-
holm.

Under övriga året har planerade seminarier ställts 
in på grund av pandemin. De planerade utbild-
ningarna för våra medlemmar avseende våld i 
nära relation tillsammans med Alla Kvinnors Hus 
och systerföreningarna kommer att genomföras 
under 2021. 

Medlemsrekrytering
Föreningen har under året haft ett flertal en-
skilda möten och kontakter i syfte att värva fler 
medlemmar.

Hemsida, sociala medier och nyhetsbrev
Föreningen uppdaterar regelbundet och har fort-
satt att utveckla hemsida. Vi är också aktiva på 
LinkedIn och Facebook. Nyhetsbrevet har under 
året skickats ut vid tre tillfällen till medlemmar, 
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 spri-
da, dela och få relevant information inom håll-
bart, 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 ungefär varannan månad till nätverket.

Misstänker du 
som arbetar 
med fastigheter 
att allt inte 
står rätt till 
hos de boende?
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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 ett antal olika lokala 
nätverk.

Föreningen deltar också i forskningsnätverket Ur-
bana utvecklingsområden URBX samt det europe-
iska nätverket European BID Exchange.

Utvärdering
Fastighetsägare i Järva har tidigare erhållit medel 
från Brottsförebyggande Rådet för att utvärdera 
effekten av de trygghetsbesiktningar som har 
genomförts av föreningen sedan starten 2007. 

Under 2020 fick föreningen även medel från BRÅ 
att utvärdera effekten av de digitala bomlåsen.

Vår nya medlem Ailon, planerar drygt 500 lägenheter i Kista. 
Fastighetsägare i Järva ger råd i tidigt planeringsskede om hur 
de kan bygga in trygghet redan från början.
Genom att bygga rätt från början kan man minska både kost-
naderna och risken för brott samt öka tryggheten för hyresgäs-
terna. Här gör vi ett platsbesök på bygget i Kista.

Trygghetsarbete är ett ständigt pågående förvaltnings- och 
underhållsarbete. Här är vi på trygghetsvandring i Rinkeby till-
sammans med Stadsdelsförvaltningen Rinkeby-Kista, lokalpoli-
sen, föreningar, boende, Trafikkontoret, SISAB, Hembla m fl.

Samverkan är A och O, här är vi på besök på Kista brandsta-
tion för informationsutbyte och diskussion om samarbete med 
Storstockholms brandförsvar.

I Järva arbetar fastighetsägarna med att öka trygghet och 
trivsel för sina hyresgäster, det har pågått länge och pågår 
fortfarande och resultatet syns tydligt i både inbrottsstatistik 
och trygghetsmätningar.

Tre framgångsfaktorer för ökad trygghet och trivsel enligt 
Birgitta Lindström, förvaltare hos Svenska Bostäder i Tensta:
• håll i
• ha rent, snyggt och tryggt
• det vi gör är för hyresgästernas bästa och för deras trygghet 

så att de ska kunna leva och bo på en plats dit folk vill 
komma.

Trygghetsarbetet behöver ofta börja i den egna källaren. Hos 
Hembla innebär upprustningen av källarna att de fräschas upp 
och sektioneras med säkra burar i stål. Dörrarna in till de olika 
sektionerna i källarna byts ut och portarna in till källarna har 
okrossbart glas och lås med både kod och bricka.
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