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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  
samverkan med Fastighetsägarna Stockholm. Ett av underlagen för bildandet var en omfattande  
kartläggning och faktasammanställning som Svenska Bostäder genomfört för hela Järva. Kartläggningen 
redovisades i rapporten Järvas Framtid. Rapporten visade på värdet av samverkan mellan fastighets- 
ägare och bostadsrättsföreningar, 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
verksamhetsmål fastställdes.

FASTIGHETSÄGARE I JÄRVA

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

 ● Medlemmarna har möjlighet att ansluta sig till gemensamma kostnadseffektiva entreprenader  
för bevakning, parkeringsövervakning/parkeringsautomater, grovavfallshämtning samt städtjänst 
för miljöstugor.

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

 ● För ökad trygghet utanför medlemmarnas fastigheter genomför föreningen trygghetsvandringar 
i samarbete med polisen och stadsdelsförvaltningen som resulterar i protokoll med åtgärds- och 
förbättringsförslag.

 ● Föreningen erbjuder sina medlemmar seminarier med aktuella ämnen.

 ● Tillsammans får vi en starkare röst och kan vara med och påverka utvecklingen av Järva. Vi har en 
nära dialog med stadsdelsförvaltningen, 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
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STYRELSE 2021
Styrelsen har under 2021 haft sju protokollförda sammanträden. Styrelsen har sedan
stämman i mars 2021 haft följande sammansättning:

LEDAMÖTER
Åsa Steen, Svenska Bostäder, ordförande

Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm, vice ordf.

Sanel Hasic, Hembla  
(ersatt under året av Daniel Sedighha Mattsson)

Lars Nylund, Familjebostäder

Karl-Johan Lindahl, HSB

Madeleine Brisère, SKB

Tommy Sjökvist, Micasa 

Bela Johansson, Brf Porkala

Igor Borg, Fastpartner

Martin Toller, Stockholmshem

Henrik Källåker, Victoria Park  
(ersatt under året av Daniel Sedighha Mattsson)

Ylva Forslund, Einar Mattsson Byggnads AB/Hjulstahem

Herbert Silbermann, Brf Pargas

Adjungerade

Andreas Borgbrandt, Järva lokalpolisområde

Toni Mellblom, Spånga-Tensta Stadsdelsförvaltning 
(ersatt under året av Victoria Callenmark)

Susanne Leinsköld, Kista-Rinkeby Stadsdelsförvaltning

Emil Westerdahl, Svenska Bostäder

Revisorer

Lennart Röcklinger, auktoriserad revisor

Krister Andersson, Brf Brandsö

Revisorsuppleant

Sievert Balkeståhl, Akalladalens samfällighetsförening

Elin Sundqvist, Familjebostäder

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. Jonathan Gustafsson Berg 
och Linnea Eklöf har arbetat heltid som projektledare i föreningen. Lennart Levander har under året 
arbetat 80 procent som brottsförebyggare i föreningen. Ulf Malm har anlitats som ansvarig för fören-
ingsverksamheten (VD) med en arbetsinsats motsvarande 40 procent.

Jonathan Gustafsson-Berg, Linnea Eklöf, Ulf Malm och Lennart Levander

Helena Olsson Åsa Steen
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EKONOMI OCH RÄKENSKAPER
Ekonomiadministrationstjänster köps av ÅFA AB. Under 2021 har redovisningskonsulten Cecilia Stolpe 
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 december 
2021 var cirka 76 procent av hushållen eller cirka 19 000 lägenheter i Järva anslutna till föreningen 
genom sin hyresvärd, bostadsrättsförening eller samfällighetsförening.

Medlemsavgiften har, under 2021 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 kvadrat- 
meter och år uthyrd till verksamhet som hanterar betalningsmedel.

Följande 29 fastighetsägare var medlemmar i föreningen under 2021:

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 
SBB
SKB
Victoria Park

Samfälligheter
Akalladalens samfällighet

Nära samarbetspartners till föreningen är Fastighetsägarna Stockholm, de båda stadsdelsförvaltning-
arna i Järva, Trafikkontoret, lokalpolisområde Järva samt Storstockholms Brandförsvar. Föreningen har 
också ett mycket nära samarbete med systerföreningarna i Stockholm: Skärholmen, Rågsved, Hässel-
by-Vällingby. Utanför Stockholm har föreningen ett nära samarbete med systerföreningar i Göteborg, 
Malmö och Upplands Väsby.

I engagemanget mot våld i nära relationer har föreningen 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 2022. I nedanstående avsnitt redovisas de  
viktigaste genomförda aktiviteterna i föreningen under 2021.

Trygghetsbesiktningar 
och trygghetscertifiering
Under 2021 har 40 trygghetsbesiktningar gjorts i 
fastighetsbestånd hos Familjebostäder,Hembla, 
Einar Mattsson, HSB, SKB, SBB, Stockholmshem 
och Svenska Bostäder. Detta innebär att det en-
dast är ett mindre antal fastigheter som inte har 
en besiktning, eller en besiktning som är äldre än 
fem år.
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Gemensam bevakningsentreprenad
En av strategierna för en minskad brottslighet 
och ökad trygghet är en gemensam bevakning 
genom trygghetsväktare. Under 2021 genomförde 
föreningen en ny upphandling av väktartjänster 
till medlemmarna. Vinnande anbud lämnades av 
Commuter Security Group (CSG), som startade 
sitt uppdrag den 1 november. Entreprenaden 
täcker 10 320 lägenheter i hela Järva. Avtalstiden 
är två år med möjlighet att förlänga två år till.

Trygghetsväktarnas 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.

Trygghetsväktarna har två bilar bemannade med 
två väktare och finns i området 14:00-
02:00 samt 18:00-04:00.

Parkeringsövervakning tomtmark
Parkeringsentreprenaden förlängdes av samtliga 
anslutna medlemmar. Förlängningen innebär att 
Apcoa kommer att fortsätta leverera parkerings-
övervakning för perioden 2022-03-01 fram till 
2024-02-28, efter det har medlemmarna möjlig-
het att förlänga avtalet ett år till.

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-
tansvarsavfall 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 upp-
handlad entreprenör för uppdraget. 12 av fören-
ingens medlemmar deltar med nästan 12 000
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 sju 
medlemmar.

Framtagande av brottsplatskartor
Under 2021 har brottsplatskartor tagit fram base-
rats på polisanmälningsstatistik för 2020 i
Akalla, Husby, Kista (inklusive företagsområdet), 
Rinkeby och Tensta/Hjulsta.
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Platssamverkan
Tensta
Fastighetsägare i Järva har under verksamhets-
året 2021 fortsatt delta i de samverkansgrupper 
som stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta har 
startat upp i Tensta centrum. Den ena gruppen 
har haft fokus på kultur och event, och den andra 
på den öppna droghandeln. Grupperna har samlat 
berörda aktörer runt Tensta C, där bland annat 
Fastighetsägare i Järva och berörda medlemmar 
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 stadsmiljön, 
som genom aktiviteter och en positiv närvaro i 
centrum.

Under 2021 har Fastighetsägare i Järva tillsam-
mans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 
återstartat en samverkansgrupp kring Risingeplan 
i Tensta. Gruppen arbetar med de problem som 
finns kring parkering, närvaro, skräp och annat 
som gör platsen otrygg. Deltagare i gruppen är, 
förutom föreningen, Victoria Park, polisen,
stadsdelsförvaltningen, förskolan Mellangården, 
SISAB samt trafikkontoret.

Rinkeby
Fastighetsägare i Järva har tillsammans med 
FastPartner, Familjebostäder, Stockholmshem, 
Svenska Bostäder, Rinkeby-Kista stadsdelsför-
valtning, ByggVesta, Rinkeby Folkets Hus samt 
Hyresgästföreningen, uppmärksammat Rinkebys 
50-årsjubileum under verksamhetsåret 2021.  
Firandet har varit utspritt under året och har 
bland annat innehållit utställningar, stadsvand-
ringar, ökad tillgänglighet till Rinkebyarkivet och 
återkommande aktiviteter med nytto- och kultur-
inslag på Rinkeby torg under 10 fredagar. Ett stort 
firande tog plats på Rinkeby torg lördagen den 6 
november.

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 fö-
retagsområdet. Under året har en områdesvand-
ring genomförts. Fastighetsägare i Järva uppda-
terar fastighetsägarkartor, brottsplatskartor och 
brottsstatistik kontinuerligt. 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 2021 har föreningen genomfört sex trygg-
hetsvandringar i Husby, Rinkeby, Kista och  
Tensta. Vandringarna arrangerades tillsammans 
med stadsdelsförvaltningarna och polisen.  
Föreningen deltog dessutom i en vandring i  
Hjulsta, arrangerad av Einar Mattsson. 

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. Föreningen har fått ekono-
miskt stöd från brottsförebyggande rådet för att 
göra en utvärdering på projektet. Målsättningen 
är att fastighetsägare ska ansluta till systemet 
kommande år.



    Verksamhetsberättelse 2021  Fastighetsägare i Järva   9

Information/kommunikation
Under 2021 har föreningen fortsatt kommunikationsarbetet i syfte att stärka kommunikationen till 
befintliga och presumtiva medlemmar samt övriga intressenter. 

Föreningen tog fram en layoutad version av verksamhetsberättelsen för 2021. Syftet var dels att göra 
den mer lättillgänglig för medlemmarna, dels att informera om föreningens arbete gentemot andra  
befintliga intressenter och presumtiva medlemmar. Under året har vi bland annat skrivit om Einar 
Mattssons långsiktiga och systematiskt arbete i Hjulsta med aktiv förvaltning och närvaro. Vi har även 
skrivit om Stockholmshems arbete med brottsförebyggande förvaltning och Svenska Bostäders systema-
tiska trygghetsarbete som saknar motsvarighet i Sverige. Fokus har under året även lagts på kommuni-
kationen kring Rinkebys 50-årsfirande.

Lördagen den 6 november gick det stora finalfirandet av stapeln för Rinkeby 50 år. Det bjöds på uppträdanden med bland annat 
musik, dans, trolleri, fanfarer och olika aktiviteter. Dagen till ära hade en jubileumsbakelse tagits fram.
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Hemsida, Sociala medier och nyhetsbrev
Föreningens hemsida uppdateras regelbundet och 
föreningen är aktiv på LinkedIn och Facebook. 
Föreningens nyhetsbrev har skickats ut vid tre 
tillfällen till medlemmar, samarbetspartners och 
övriga intressenter. Nyhetsbrevet har drygt 440 
mottagare varav ca 35-40 procent öppnar dessa 
vilket är godkänd statistik.

Under 2021 har vi lagt ut 46 nyheter på hemsi-
dan som haft 6.726 unika sidvisningar, vilket är 
62,8 procent mer är året innan. Besöken kommer 
främst direkt via webbadressen eller direktlänkar, 
google och LinkedIn.

Under 2021 har vi gjort 69 inlägg på LinkedIn. 
1.429 unika personer har sett något av inläggen 
som totalt under året har 100.765 visningar och 
2.546 reaktioner (gillningar, delningar och  
kommentarer).

71 inlägg är gjorda på Facebook under året och 
8.305 personer ha sett något av dessa (räckvidd). 
Värt att notera är att ett enskilt inlägg generera-
de 3.908 av dessa visningar. Det kan härledas till 
att det delades av 8 andra aktörer, därav stads-
delsförvaltningen, polisen och hyresgästfören-
ingen. Inlägget handlade om kommande gemen-
samma trygghetsvandringar i Rinkeby och Husby. 
Totalt hade föreningens Facebooksida cirka 600
interaktioner under året (delat, gillat och  
kommenterat).

Kommunikationsnätverk
Föreningen har ett gemensamt kommunikations-
nätverk med systerföreningarna i Hässelby-
Vällingby, Skärholmen och Rågsved. Syftet med 
nätverket är att sprida, dela och få relevant 
information inom hållbart, långsiktigt arbete för 
ett tryggare boende. Ett mail med, information 
från föreningarna och med information som med-
lemmarna vill dela med sig av har skickats ut vid 
fyra tillfällen under 2021 till ca 90 mottagare.

Seminarieverksamhet
Under 2021 har två olika  
seminarier om våld i nära  
relation genomförts  
tillsammans med 
systerföreningarna i  
Stockholm. Första delen genomfödes digitalt vid 
två tillfällen med anledning av pandemin. Det 
andra seminariedelen kunde genomföras fysiskt 
hos Fastighetsägarna vid två tillfällen.
Andra seminarier har under året ställts in på 
grund av pandemin.

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

Misstänker du 
som arbetar 
med fastigheter 
att allt inte 
står rätt till 
hos de boende?
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Nätverk och omvärldsbevakning
Lokala BRÅ för Rinkeby/Kista, Spånga/Tensta 
samt platssamverkangrupper är viktiga nätverk 
för den brottsförebyggande verksamhet som  
föreningen bedriver. Föreningen har varit repre-
senterad i ett antal olika lokala nätverk.

Under 2021 medverkade vi med sakkunskap i 
Boverkets regeringsuppdrag att undersöka förut-
sättningarna för stärkt platssamverkan.
Föreningen deltar i forskningsnätverket Urba-
na utvecklingsområden URBX, Fastighetsägarna 
Stockholms nätverk för BIDs och fastighetsägar-
samverkan samt det europeiska nätverket  
European BID Exchange.

Utvärdering
Fastighetsägare i Järva 
har erhållit medel från 
Brottsförebyggande Rådet 
för att utvärdera effekten 
av de trygghets- 
besiktningar som har 
genomförts av föreningen 
sedan starten 2007.  
Utvärderingen presen- 
terades under 2021 och 
visade på tydliga  
samband mellan medlemmarnas åtgärder och en 
kraftig minskning av inbrott i bostad.

Under året har firandet av Rinkeby 50 år pågått på olika sätt. 
Det har varit aktiviteter på torget på fredagar, boksignering av 
boken ”Rinkeby – Världens Torg i 50 år” skriven, tecknad och 
fotograferad av Rinkebybor i samarbete med Gunilla  
Lundgren, stadsvandringar, utställningar och mycket annat.

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.

Mikael Holmberg, förvaltare hos Stockholmshem i Järva, har 
lång erfarenhet av brottsförebyggande förvaltning. Han menar 
att lokal närvaro och att ta sig tid att lyssna är en framgångs-
faktor. En annan grundläggande tanke är att varje avflyttning 
kostar, om hyresgästerna bor kvar under längre tid så blir det 
bättre ekonomi.

Trygghetsbesiktningarna, som är en medlemsförmån, utgör 
ett av de grundläggande arbetssätten för att bedöma vilka 
åtgärder som behövs för att öka trygghet och säkerhet i med-
lemmarnas fastigheter. En av medlemmarna som trygghetsbe-
siktigat under året är SKB.

Långsiktigt systematiskt arbete, aktiv förvaltning och närvaro 
är konceptet för Ylva Forslund, områdesförvaltare, Kim Norén, 
förvaltare och deras kollegor när de arbetar med att öka 
tryggheten och trivseln i Einar Mattssons fastigheter i Hjulsta.

2021 vann Einar Mattsson två kundkristaller för ”Största lyft av 
serviceindex” i kategorierna lägenheter respektive lokaler.



    Verksamhetsberättelse 2021  Fastighetsägare i Järva   12

linkedin.com/company/Jarvafast

@Jarvafast

facebook.com/Jarvafast

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