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HUSET PÅ
HÖJDEN
DANSA, SY OCH
MYCKET MERA

NU HYR VI UT RIDDAREN
FÖR DIG SOM ÄLSKAR JAKAN
GÅRDSFEST PÅ HÅRSTA BACKE

INNEHÅLL

Tryggare i Jakan C
Tryggheten är en av de frågor vi har jobbat mycket
med under 2019, och det fortsätter vi med även
under 2020. Nu ser vi att det ger resultat!

E

nligt polisen minskar nu antalet anmälda brott vid
stationsområdet i Jakobsbergs centrum. Det är ett
glädjande tecken på att vi är på väg åt rätt håll när
det gäller trygghet och trivsel. Jämfört med för ett år
sedan har vi nu ett ökat samarbete med både kommunen
och polisen. Detta gör det lättare att fördela och samordna
resurserna. Järfällahus har också utökat satsningen på
trygghetsvärdar som ronderar i vissa av våra områden
under kvällar och nätter.
Dessutom är vi med och startar ett nytt projekt, Centrumutveckling, som ska bidra till ett mer livaktigt och attraktivt Jakobsbergs centrum. Detta är ett samarbete med
Järfälla kommun och det kommunägda bolaget Järfälla
Näringsliv. Roliga aktiviteter planeras och det blir en hel
del dialog med alla som bor, besöker och driver verksamhet i Jakan C. Vi hoppas på ett stort deltagande. En trygg
och positiv upplevelse av en plats skapar vi ju tillsammans.
Även andra lokala centra - Viksjö, Kallhäll och Barkarby kommer att beröras av projektet i ett senare skede. Läs mer
om detta på sidan 14.
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Rutas frisördröm
Har salong i Järfällahuslokal.

Ny plan för Barkarby C
Arbete pågår med ny detaljplan.

Du som älskar Jakan

Nytt projekt för trevligare centrum

Huset på höjden
Aktiviteter för alla åldrar

Hon lär alla att sy

Roghayes öppna syateljé

Man blir pigg av dans

Dancehall för barn 6-12 år

Armband och ny webb

Nyheter för en smartare vardag

Så jobbar vi snabbare

Vid arbeten i din bostad

Matavfallsåtervinning
Invigning på Hårsta backe 3 mars

Riddaren och varning
Fakta om Riddaren, tips från polisen

Uthyrning av Riddaren

Snart kan du hyra våra nya bostäder
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Huset på höjden är ett centrum för kultur och föreningsliv på Söderhöjden. Här pågår massor av verksamhet som
bidrar till en positiv känsla i hela grannskapet. Läs om
det på sidorna 6-9.

BO I JÄRFÄLLA
Postadress: Järfällahus AB, Box 197,
177 24 Järfälla
Tel: 08-580 836 00
E-post: jhab@jarfallahus.se
Webbplats: www.jarfallahus.se

Jag önskar dig en trygg, aktiv och rolig vår!

FELANMÄLAN:
Via Mina sidor på jarfallahus.se
eller på tel 08-580 836 00.

Zara Lahouar
TF VD, JÄRFÄLLAHUS
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Ruta förverk

– Jag har kämpat, och nu
är min dröm verklighet. Jag
har en egen frisörsalong!
Det säger Ruta som klipper,
permanentar, förlänger
och stylar hår i den lokal
hon hyr av Järfällahus på
Drabantvägen 4.

R

uta kom till Sverige från
Eritrea 1992. Hon flydde
kriget och byggde upp ett
liv här med familj och ett yrkesliv som undersköterska. Men
drömmen om att arbeta som
frisör fanns kvar hela tiden.
– När jag var liten brukade jag
fläta håret på mina kompisar,
berättar Ruta. Jag har alltid känt
att det här är något jag måste
göra. 2015 var jag utbildad frisör
och för ett par år sedan tog jag
över min frisörsalong, som
redan funnits i 30 år.

RUTAS TVÅ UTBILDNINGAR,
undersköterska och frisör, ser
hon som en tillgång. Att ha
arbetat inom vården gör henne
lyhörd och bra på att ta hand
om människor.
FRISÖRYRKET GER en omväxling
som Ruta uppskattar.
– Det är jätteroligt, säger hon.

Det här ska bli förskolans
där förskolebarnen komm
äta sin lunch.
Ruta klipper håret på människor i alla åldrar. Hon tycker om det sociala i arbetet och känner ansvar
för att varje kund ska känna sig nöjd och fin i håret.

Man får träffa människor i olika
åldrar. Det är ett stort ansvar att
se till att varje kund blir nöjd.

inte tvätta med för varmt vatten,
inte tvätta för ofta och att alltid
använda bra produkter.

RUTA KLIPPER ALLA människor,
unga som gamla. Hennes specialitet är afrohår. Hennes bästa
tips när det gäller hårvård är att

FÖR DIG SOM bor hos Järfällahus
erbjuder Ruta rabattkupongen
här nedanför. Boka din tid på
tel 08-580 304 79.

Rabatt hos Dalina salong på Drabantvägen 4
Som boende hos Järfällahus får du 10 % rabatt på en hårbehandling (klippning/färgning
/permanent/förlängning) samt 5 % rabatt på en hårprodukt. Gäller vid ett tillfälle per kund.
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adress: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erbjudandet gäller endast under 2020 för boende hos Järfällahus mot inlämnande av ifylld kupong. Kan ej bytas mot pengar eller varor.

NY DETALJPLAN FÖR BARKARBY C
Läs om detaljplanen på kommunens webbplats jarfalla.se. Klicka på ”Pågående planarbeten” under rubriken ”Bygga och bo”.

Just nu arbetar Järfälla
kommun med att ta
fram en ny detaljplan för
Barkarby centrum. Tanken
är att det på sikt ska kunna
leda till ett lyft för området
med fler bostäder och en
mer livaktig miljö.

N

är kommunen funderar
på att förändra bebyggelsen i
ett område, börjar det med en
ny detaljplan. Den styr utformningen av området framöver.

ATT TA FRAM en detaljplan är
en process i flera steg som kan
ta lång tid att genomföra. I det
arbetet tittar man på många
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olika faktorer såsom stadsbild,
grönområden, gångstråk, vägar,
trafik, markförhållanden, tänkbara platser för nybyggnation,
natur och vatten, fornminnen
och kulturbyggnader i området
m m. Målet är att utreda om det
är lämpligt att bygga på platsen.

PLANOMRÅDET FÖR Barkarby
centrum ligger utmed järnvägen
vid pendeltågsstationen Barkarby. Så här skriver kommunen på
sin webbplats: ”Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flera
bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, utreda möjligheten
till infartsparkering och möjliga
platser för centrumverksamhet.”
JUST NU ARBETAR kommunen
alltså med att ta fram ett förslag till detaljplan. Sedan går
planen ut på samråd. Då har

alla i Järfälla rätt att se och ha
synpunkter på planen. Efter det
bearbetas förslaget på nytt och
granskas sedan. Till slut klubbas
den nya detaljplanen av kommunfullmäktige. Planen kan
överklagas inom tre veckor efter
beslutet. Först efter det börjar
det konkreta planerandet för
eventuell nybyggnation.

JUST NU FINNS informationen
om detaljplanearbetet för
Barkarby C på kommunens
webbplats*. När det är dags
för samråd visas kommunens
utkast och övergripande idé upp
för allmänheten. Det kan tidigast ske under hösten 2020. Då
kommer du som bor i området
att ha möjlighet att se förslagen, ställa frågor och skicka in
synpunkter.
*jarfalla.se/plan/barkarbyc

Nytt projekt utvecklar våra lokala lokala centra

Se hit, alla som älskar Jakan!
Järfällaborna älskar
sina lokala centra. Men
centrumbebyggelsen
i Jakobsberg, Kallhäll,
Viksjö och Barkarby lever
med en nedåtgående
trend. Det vill kommunen,
Järfällahus och Järfälla
Näringsliv ändra på i ett
nytt projekt.

F

ördelarna med platserna
är många. I våra lokala centra
samsas äldre och ny bebyggelse.

Konstverken i Jakobsbergs
centrum är omtyckta landmärken. Medan Viksjö har
en hel del ny bebyggelse har
Kallhäll sina Bolindermiljöer
och sin närhet till vattnet.

SAMTIDIGT FINNS risker. Butikerna lever med skarp konkurrens, centrumen har för få
besökare och många tycker att
trygghetskänslan kunde vara
bättre på kvällar och nätter.
DÄRFÖR HAR KOMMUNEN inlett
projekt Centrumutveckling i
samarbete med Järfällahus och
Järfälla Näringsliv. Målet är
att vända trenden, ta tillvara

fördelarna och göra platserna
mer levande och mer attraktiva
att bo och verka i.

TILL EN BÖRJAN löper projektet under 2020. Fokus ligger
i första hand på Jakobsbergs
centrum under 2020.
– Alla människor i våra centra
är viktiga i det här arbetet, säger
projektledare Ingela Isaksson
på kommunens samhällsbyggnadsavdelning. Vi kommer att
ha dialog med ägare, handlare,
föreningar och privatpersoner.
Ett sådant här projekt kan inte
göra allt, men vi kan hjälpa till
att starta samarbeten och initiativ som gör stor skillnad.

6

Välkommen till Huset på höjden
Läxhjälp

Dancehall

Tisdagar och torsdagar
kl 17.00-20.00.
Arrangör: Rädda Barnen
i samarbete med Huset på
höjden.
Läxhjälpare finns på plats.
Ta med dig dina läxor och
skoluppgifter. För barn och
ungdomar i grundskola och
gymnasium. Vi håller till i
galleriet, bildateljén eller
processrummet.
Drop-in och kostnadsfritt.

Onsdagar kl 17.30-18.30.
Arrangör: Unga Mål.
Dancehall för barn och
ungdomar, 6-12 år. Kom och
dansa dancehall kostnadsfritt med Jade Dockery. Inga
förkunskaper krävs! Du får
gå igenom grunderna och
lära dig olika koreografier.
Anmälan: begränsat antal
platser. Anmäl dig genom
att skicka e-post till
unga.mal.jarfalla@gmail.com.
Ange ditt namn och ålder.

Öppen
syateljé

Filmklubb för
pensionärer

Lördagar kl 12.30-15.30.
Arrangör: Huset på Höjden.
Öppen syateljé/verkstad
med handledning av
Roghaye Hosseini. Ta med
eget tyg och lär dig att sy
eller få hjälp med något
du påbörjat. Från 17 år och
uppåt, öppet för alla. Drop
in och kostnadsfritt!

Vissa fredagar under
våren har PRO:s filmklubb
filmvisning för pensionärer
i Husets lilla biograf. Datum
för visningarna är 20 mars,
3 april samt 17 april. Alla
filmer har kostnadsfri entré.
Du behöver gå med i filmklubben genom att uppge
mobilnummer eller e-post
till tanja.siiteri@abf.se
eller 08-505 868 00.

Vill du bli fotomodell för en dag?
Under våren kommer vi att anlita vår fotograf för ta
bilder av familjer i våra områden. Vi söker därför familjer
som vill vara fotomodeller under några timmar. Som tack
bjuder vi på en biokväll. Du får också de professionella
bilderna att behålla för privat bruk. Är du intresserad?
Skicka dina kontaktuppgifter och ett foto på dig och
din familj till anmalan@jarfallahus.se så hör vi av oss.
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Studie- och
yrkesvägledning för unga
Onsdagar kl 18.00-20.00.
Arrangör: Järfälla kompetenscentrum
För dig upp till 25 år som
saknar sysselsättning och
gymnasieexamen, välkommen att få vägledning i hur
du kan komma vidare samt
få hjälp med att skriva CV.
Drop-in och kostnadsfritt!

Musikcoachning
Lördagar kl 12.00-20.00.
Arrangör: Huset på Höjden.
Vill du lära dig mer om att
spela in sång eller musik,
eller behöver du hjälp med
mixning och mastring?
Boka studiotid med vår
amerikanska musikcoach
Darryl Dchi Thomas.
Kontakta hph@jarfalla.se
för att boka tid. Kostnadsfritt. Drop in i mån av plats.

1 700 m² lokaler för föreningar

OM HUSET PÅ HÖJD

Kultur- och aktivite
tshus för alla
åldrar.

•

Engelbrektsvägen

•
•
•
•
•
•
Jade Dockery är husvärd i Huset på höjden. Hon leder också dansgrupper, både
fasta och öppna. Läs om hennes öppna dansgrupp för barn på nästa uppslag.

EN

•

45, Söderhöjden.
Drivs av Järfälla ko
mmun.
Byggt och ägt av Jä
rfällahus AB.
Öppet ons 15.00-21
.00,
tor-fre 13.00-19.0
0, lör 12.00-16.00.
Tillgänglig miljö.
E-post hph@jarfal
la.se,
tel 08-580 227 10,
tel 070-002 30 57.
www.jarfalla.se/hph
,
Facebook och Inst
agram.

Nu har kultur- och aktivitetshuset på Söderhöjden varit
igång i ett drygt år. Här har
Järfällas föreningar tillgång
till 1 700 kvadratmeter fina
lokaler fulla av möjligheter.

yta med en scen och stolar. När
du fortsätter framåt passerar
du musikstudios, mixerrum,
filmstudio, en liten bio och
längst bort ett dramarum och en
dansstudio. En trappa upp finns
ett kök för matlagningskurser
och liknande samt ateljéer för
måleri och sömnad.

HUVUDFOKUS FÖR Huset på
höjden är att få det lokala
föreningslivet att blomstra
med hjälp av bra lokaler. Även
företag kan hyra in sig, och
som privatperson kan du delta
i de öppna aktiviteterna, låna
mediastudios, se utställningar
och fika i cafét.

HUSET LIGGER LÄNGS den långa
terrassen som förr kallades
”ABF-terrassen” eller ”Volvotaket”. Lokalerna hade länge
stått oanvända tills Järfällahus
byggde om dem till ett välutrustat allaktivitetshus 2018.

DET ÄR EN UPPLEVELSE bara att
gå genom korridoren. Järfälla
hembygdsförening har montrar
där de ställer ut föremål som
anknyter till Järfällas historia.

ORDNAR DU VERKSAMHET som
är öppen för alla kan du hyra
lokal gratis. Annars kostar det
mellan 40 kr och 195 kr i timmen
beroende på verksamhet.
Just nu huserar också Järfälla
Kulturskola här medan deras
ordinarie lokaler byggs om.
Kom gärna och hälsa på i Huset
på höjden, det är värt ett besök!

DET FÖRSTA SOM möter dig som
besökare är Café Ryati och en

TITTAR DU UT genom fönstret
ser du den långa muren där
skolelever målat visionära
bilder av framtidens Järfälla.
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Roghaye leder
öppen syateljé

”Jag vill
lära alla
att sy!”
ÖPPEN SYATELJÉ

• Lördagar kl 12.3
0-15.30.
• För alla.

– Att sy är viktigt för mig och jag
vill gärna lära ut vad jag kan, säger
Roghaye som leder den öppna
syateljén i Huset på höjden.

– Alla är välkomna hit. Det
spelar ingen roll om du är
man eller kvinna, ung eller
gammal - jag vill lära alla
att sy!
Det säger Roghaye Hosseini
som leder den öppna syateljén på Huset på höjden.
Roghaye har både studier och
familj att tänka på, men så ofta
hon hinner vill hon sy. Varje lördag mellan 12.30 och 15.30 riggar
hon upp låne-symaskiner i en
av lokalerna på övervåningen i
Huset på höjden. Sedan är alla
välkomna dit för att sy, laga kläder, prata och fika tillsammans.
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• Syateljén i Hus
et på höjden.
• Du tar med tyg/
material, allt anna
t
finns på plats.
• Drop in - ingen
föranmälan.
• Gratis!

TYG TAR DU med själv. Symaskiner, saxar, tråd, resårband och
andra tillbehör finns på plats.
Roghaye hjälper gärna till om
något är svårt att sy.
– Hon är snäll och jätteduktig,
intygar Halima Abdulla som
brukar komma till den öppna
syateljén nästan varje vecka. Jag
gillar att komma hit och träffa
folk, umgås och prata. Det är
roligt att träffa människor från
olika länder och kulturer.

DET GÅR INTE att ta miste på
passionen i Roghayes intresse
för sömnad. Innan hon kom
till Sverige 2015 hade hon en
liten butik i Iran där hon sydde
kläder på beställning. Just nu

studerar hon för att bli personlig assistent. Drömmen är att
i framtiden bli sjuksköterska,
men sömnaden kommer alltid
att finnas med i bilden. Hon syr
både sina egna och familjens
kläder.
– När min dotter ser en klänning
på TV eller i en film vill hon genast att jag ska sy den, berättar
Roghaye och visar upp en vacker
rosa barnklänning i glansigt tyg
som hon arbetar på.

DEN ÖPPNA syateljén har funnits i ungefär ett år. Det kostar
ingenting att komma dit.
– Det här är viktigt för mig,
säger Roghaye och ler. Alla är
välkomna!

DANCE HALL

Amelia dansar dancehall i
Huset på höjden. Bakom henne
syns Thais, Kayla, Celine, My
och Amanda. Flera av dem bor
på Söderhöjden och kommer
hit varje onsdag.

Dancehall får barn att röra på sig

”Man blir pigg av dans”
– Det är bra att röra på sig.
Då blir man pigg!
Det säger Amelia, en av
barnen som brukar komma
till Huset på höjden på onsdagkvällarna för att lära sig
dansa dancehall.

B

arnen dansar och showar
framför de stora speglarna i dansstudion i Huset
på höjden. Rummet är fyllt av
rytmer och glad energi.
– Jag är övertygad om att barn
ofta kan mer än man tror, säger
hon. Därför brukar jag utmana
dem lite mer än man kanske gör
på en vanlig dansskola. Det är
fantastiskt att se dem utvecklas
och bli bättre och bättre. Jag
längtar till det här varje vecka!

DANSSTILEN KALLAS dancehall
och kommer från Jamaica. Här
blandas hip hop, ska och reggae
till en medryckande blandning.
Jade började genom att lära sig
från Youtube, och sedan har
hon varit med i den professionella dansgruppen Blackout
DanceCrew.
BARNEN I GRUPPEN är överens
om att det är roligt att dansa.
– Jade är jättebra och visar stegen tydligt, tycker Keyla.
– Man får gemenskap och nya
vänner i gruppen, säger My som
gärna vill bli musikalartist när
hon blir stor.
Den drömmen delar hon med
flera i gruppen.
- Jag skulle vilja bli berömd,
säger Amanda. Jag vill leda
dansklasser och göra shower.

• Onsdagar kl 17.3
0-18.30.
• För barn 6-12 år
.
• Dansstudion i H
uset på
höjden.
• Öppen nivå - in
ga
förkunskaper behö
vs.
• Drop in - ingen
föranmälan.
• Gratis!

JADE ÄR UPPVUXEN i Viksjö
men kommer ursprungligen
från England. 2018 bildade
Jade föreningen Unga Mål med
sikte på dans och idrott för barn
och ungdomar. Hon arbetar på
fritidsgård och hade märkt att
många ungdomar i Järfälla var
sysslolösa och ensamma.
– Många sitter hemma och isolerar sig med sin teknik, säger
Jade. Det är synd. De behöver
känna tillhörigheten i en grupp.
Därför startade jag Unga mål.
Oavsett vilken ekonomi man
har ska man kunna röra på sig
och må bra.
HUSET PÅ HÖJDEN betyder
mycket för många, menar Jade.
– Här finns så många möjligheter! I framtiden kommer det
säkert finnas stora stjärnor som
börjat sin karriär här.
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ARMBAND MED NYCKELBRICKA
Praktisk nyhet för barn och vuxna

N

u kan du köpa ett armband som innehåller
samma funktioner som
din vanliga nyckelbricka
(Aptusbricka). Bandet finns i två
storlekar: barn och vuxen. Det
kostar 200 kr styck. Du köper

armbandet i Boservice på Drabantvägen 2. Vi programmerar
in samma behörigheter som du
har på din vanliga nyckelbricka.
Bara du som är kontraktsinnehavare (ditt namn står på

kontraktet) kan köpa armband.
Och glöm inte att ta med din
legitimation. Armbandet är
ju en nyckel och därmed en
värdehandling, så vi tänker på
säkerheten. Välkommen att göra
vardagen lite mer praktisk!

Ny mobilanpassad webbplats i vår

J

ärfällahus lanserar snart sin
omarbetade webbsida som
blivit tydligare, enklare och
snyggare. Den nya webbsidan
är mobilanpassad, så snart kan du
enkelt hitta det du söker både på
din dator och i din mobiltelefon.

RESPONSIV,
ANPASSAR SIG
EFTER MOBILSKÄRM

FOKUS FÖR UTVECKLINGEN av
den nya webbsidan är att på ett
enkelt sätt ge våra hyresgäster och
övriga intressenter den service
och information de söker. Den
nya webbsidan följer även de
tillgänglighetskrav vi har att följa
som en modern digital informationskanal. Till det räknas bland
annat mobilanpassning.

OM DU EFTER lanseringen av
hemsidan upptäcker något som
verkar felaktigt, hör gärna av dig
så att vi snabbt kan fixa till det
eventuella felet. Skicka ett e-post
till jhab@jarfallahus.se.
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SMARTA
GENVÄGAR

INFO OM
DRIFTSTÖRNINGAR

TYDLIGARE
INFO OM VÅRA
OMRÅDEN

NY FLIK
”VI BYGGER”
PÅ STARTSIDAN

SÅ JOBBAR VI SNABBARE I DIN LÄGENHET
Viktigt vid fönsterbyte och andra arbeten

Följ alltid det som står i aviseringen som du får av oss när vi behöver komma in i din lägenhet och utföra underhåll.

Vi behöver din hjälp när vi
genomför reparationer och
renoveringar i din lägenhet.
Om vi samarbetar går det
fortare och smidigare för
både dig och oss.

H

ar du gjort en felanmälan
om något som inte fungerar hemma hos dig? Eller genomför vi
renoveringar i din lägenhet? Då
är det viktigt att du hjälper oss.
Plocka undan så att vi kommer
fram och har plats att arbeta. Följ
de instruktioner du får av oss och
se till att släppa in oss på utsatt tid.

DET PÅGÅR ETT STORT projekt
med hållbarhetsåtgärder i Tallbohov sedan ett par år tillbaka.
Just nu håller vi bland annat
på att byta ut alla fönster. Det
innebär att vi behöver komma
in i lägenheterna. Då behöver
vi din hjälp. På de aviseringar vi
skickar till dig inför fönsterbytet
finns en rad instruktioner. Det
är viktigt att du följt dessa redan
kl 07.00 på morgonen. Det är då
vår entreprenör börjar arbeta.

HJÄLP OSS SÅ HÄR:
1. OM DU INTE ÄR HEMMA, lämna
lägenhetsnyckeln i nyckeltuben i
din lägenhetsdörr. Lämna nyckel
till alla lås som du låser. Se till
att man lätt kan ta ut nyckeln
utifrån (inga nyckelringar som
kan sitta i vägen).
2. PLOCKA UNDAN ur fönster.
Ta ned gardiner, gardinfästen,
hållare och annat som är monterat på eller nära fönstren. Vi
har inte möjlighet att ersätta
eller montera tillbaka sådant
som lämnats kvar.
3. LÄMNA ETT UTRYMME fritt
från möbler: minst 1,5 meter
framför fönstren samt en gång
på cirka 1,2 meter från ytterdörren till fönstren. Vi bär in de
nya fönstren genom balkongdörren, därför behöver vi en
gång från balkongdörren genom
vardagsrummet.
4. DAMM OCH SMUTS går inte att
undvika helt. Täck därför över
möblerna med exempelvis gamla
lakan. Skydda mattor.

5. DET BLIR LÄTT KORSDRAG
i lägenheten vid fönsterbytet.
Om du har saker lösa så kan de
blåsa ned och gå sönder, så flytta
gärna bort sådana saker.
6. HUSDJUR bör inte vara hemma
under tiden vi arbetar i din
lägenhet. Det är för ditt husdjurs
säkerhet, så de inte kan ta sig ut
genom fönstren när dessa byts.
FRAMFÖR ALLT: SLÄPP IN OSS
på rätt dag och tid. Vid varje
arbete vi utför i din lägenhet
behöver du hjälpa oss för att vi
ska kunna genomföra arbetet.
Enligt hyreslagen är du skyldig
att möjliggöra för oss att utföra
nödvändiga renoveringar. Skulle
du inte göra det kan det sluta
med att du får stå för en del av
kostnaden som förseningen
av arbetet innebär. Och när du
gjort en felanmälan är det svårt
för oss att hjälpa dig, om du
inte först hjälpt oss. Så se till att
plocka undan och släppa in oss.
Både du och vi vill ju att din
bostad ska vara fin, trivsam och
fungera. Tack för att du hjälper
oss se till att den är det!
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LADDBOX FÖR ELBIL

Funderar du på att skaffa en
bil som helt eller delvis drivs
av el? Om du har garageplats
kan du nu anmäla intresse för
att också hyra en laddbox till
platsen. Boxen kostar 650 kr
i månaden. Då ingår installation av en bra och säker box,
drift av boxen samt el till din
personbil.

INVIGNING FÖR INSAM

Gårdsfest med grillkorv 3 mars fö
Tisdagen den 3 mars går startskottet för
insamling av matavfall på Hårsta backe. Det firar
vi med en gårdsfest för alla boende i området.

U

nder hösten har förberedelserna pågått för att
vi ska kunna införa insamling av matavfall på
Hårsta backe. På sikt kommer alla våra områden
att kunna dela upp matavfall och restavfall (annat
brännbart hushållsavfall). 2023 införs en lag som säger
att möjligheten ska finnas för alla hushåll i Sverige.

ORSAKEN ÄR MILJÖN och framtiden. I längden är det
ohållbart att bara bränna upp matavfallet, som är fullt
av näring och energi. Istället ska vi röta matavfallet i
särskild rötningsanläggning. Då blir det till biogödsel
för ekologisk odling samt biogas som driver bland
annat bussar i hela Stockholmsområdet. Då har vi också
använt matresterna på bästa sätt.
Du börjar med att göra en
intresseanmälan via vår
webbplats www.jarfallahus.
se. I nyheten om laddboxar
finns en länk till ett formulär.
Sedan tar vi reda på om det
fungerar rent tekniskt med
en laddbox på just din plats.
Vi hör i så fall av oss med ett
avtal, och när det är påskrivet
installerar vi boxen.

PÅ HÅRSTA BACKE innebär förändringen en modernisering av hela systemet för sopor. De gamla sopnedkasten
i trapphusen är utdömda av arbetsmiljöskäl. De kommer
att ersättas av två sorters behållare på gården: en för
matavfall (i särskild brun papperspåse) och en för
restavfall (hushållssopor i plastpåse). Det blir en chans
för våra hyresgäster att verkligen göra något bra för
den miljö vi själva och våra barn ska leva med i framtiden.

NOMOR AB SANERAR

Vi har gjort en upphandling
gällande sanering av skadedjur. Resultatet är att det
numera är företaget Nomor
AB som hjälper oss bli av med
eventuella råttor, vägglöss
och kackerlackor i våra
områden. Om du misstänker
att din lägenhet
drabbats av
skadedjur, gör
en felanmälan.
Sedan tar vi
kontakt med Nomor, som hör
av sig till dig för ett besök.
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VAD ÄR RESTAVFALL?
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MLING AV MATAVFALL

ör dig som bor på Hårsta backe

GÅRDSFEST
Vi inviger insamling av matavfall

Tisdag 3 mars kl 16.00-19.00
För dig som bor på Hårsta backe (Dackevägen)
• Grillkorv och dricka • Roligt för barnen •
• Tipspromenad • Vinn biobiljetter •
• Kvittera ut kod till matavfallsbehållare
och startpaket med påsar och hållare •
• Allt du behöver veta om
matavfall och restavfall •
• Hjärtligt välkomna! •

GRATIS KORV
FÖR ALLA
PÅ HÅRSTA
BACKE

VAD ÄR MATAVFALL?

går att äta” och lite till.
Matavfall är ”allt som
en ägg och avocado),
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Har du åkt buss id
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av matavfall!
Om vi i Sverige åt
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för 85 000 bilar.

TACK FÖR MATEN!
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Om alla som bor på Hå
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allt sitt matavfall till åte
till nästan
fordonsgas som räcker
ckan.
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ANSÖK OM STIPENDIUM

Den 15 mars är sista dagen att
ansöka om årets Novastipendium. Det är Järfällas
eget stipendium för ung kultur.
Det riktar sig till barn och
unga under 20 år och fungerar
som ett bidrag till spännande
och kreativa idéer inom
kulturområdet.

Summan är på 60 000 kr
och kan delas upp i flera
delstipendier, så att flera
projekt har möjlighet att få stöd.
Det kan sökas av föreningar,
förskolor, skolor, församlingar,
institutioner, kulturgrupper
eller liknande.
Bakom stipendiet står
Järfällahus AB, Jakobsberg
Centrumgalleria AB, HSB Norra
Stor-Stockholm och Järfälla
kultur/Järfälla kommun.
Ansökningsblankett finns på
kommunens webbplats jarfalla.se.

TALLBOHOVS UTEMILJÖ
Vårt projekt med Hållbarhetsåtgärder i Tallbohov går snart
in i ett nytt skede. Hittills har
det handlat mycket om den
tekniska hållbarheten av husen
med bl a ventilation, relining,
fasad och fönsterbyten. Nu har
vi påbörjat arbetet med den
sociala hållbarheten, det vill säga
ökad trygghet och en trevligare
utemiljö.
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DET HÄR ÄR KVARTERET RIDDAREN
132 nya lägenheter vid Riddarparken i Jakobsberg
•

Plats: Centrala Jakobsberg
nära Riddarparken.

•

4-8 våningar med
sammanlagt 132 lägenheter.

•

82 enrummare,
33 tvårummare och
17 trerummare.

•

Sammanlagt 5 401 m² boyta.

•

En förskola och två lokaler i
markplan.

•

Garage i källare.

•

Entreprenör: JSB, John
Svensson Byggnadsfirma.

•

Arkitekt: Origo Arkitekter.

Så här kommer kvarteret Riddaren att se ut sett från gården. Till höger på bottenvåningen
syns förskolans uterum i vitt med terrass på taket.

Polisen om hur du skyddar dig mot bedragare:

”LÄMNA ALDRIG UT KOD OCH BANKKORT”
På senaste tiden har ett
antal äldre utsatts för bedrägerier i Järfälla. Polisen
manar nu till försiktighet.

D

et handlar om ett antal anmälda brott mot äldre personer.
Någon ringer upp och uppger
att de är från till exempel Swish
eller från polisen.
– De har fått målsägande att tro
att någon tagit ut pengar i deras
namn och att de därför måste
lämna ifrån sig koder, berättar
kommunpolis Ida Dehnisch. Det
har till och med hänt att bedragaren kommit till adressen och
hävdat att han måste ta bankkort, mobiler och värdesaker i
beslag.

MEDELÅLDERN PÅ de drabbade
är 88 år. Ett signalement på
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bedragaren är att det är en man
i 40-årsåldern som är lång,
har normal kroppsbyggnad
och sandfärgat hår samt pratar
svenska utan brytning.

POLISENS TIPS ÄR att man ska
vara ytterst kritisk till främlingar
som begär värdehandlingar.
Polisen använder inte det tillvägagångssättet.
– Lämna aldrig ut kod och bankkort, säger Ida. Om någon säger
sig vara polis kan du kontrollringa
till polisen på 114 14 och ta reda på
om det stämmer. Att låtsas vara
polis är ett brott i sig.
LÖNAR DET SIG att anmäla den
här typen av brott?
– Ja, säger Ida. Vi gör en brottsplatsundersökning när sådant
här händer. De har liknande
problem i bland annat Skåne
och vi arbetar för att kartlägga

problemet. Vi går ut med information via vårt seniorråd och på
andra sätt, till exempel här i Bo
i Järfälla. Har du äldre släktingar,
tipsa dem gärna om att vara
försiktiga.

Kommunpolis Ida Dehnisch varnar för att
lämna ut värdehandlingar såsom kort och
koder till främlingar.

START FÖR UTHYRNING AV RIDDAREN
Bostadsväljaren digital nyhet på vår webbplats
Snart annonserar vi ut de
nybyggda lägenheterna i
Riddaren på vår webbplats.
Vår digitala bostadsväljare
hjälper dig få snabb information om lägenheterna.

B

yggandet av vårt nya
bostadshus Riddaren går enligt
planen. Totalt blir det 132 helt
nybyggda lägenheter:
82 enrummare, 33 tvårummare
och 17 trerummare.

NU UNDER VÅREN börjar vi
annonsera ut lägenheterna på
vår webbplats jarfallahus.se. I
sommar räknar vi med att de
första hyresgästerna kan flytta in.

INFLYTTNINGEN ÄR uppdelad i
tre etapper. Uthyrningen sker i
omgångar under våren. När det
gäller de kommersiella lokalerna sker inflyttningen senare
under året. Det handlar dels
om en förskola som kommer att
hyras av Järfälla kommun, dels
ett par mindre lokaler lämpliga
för t ex kontorsverksamhet. Är
du intresserad av att hyra dessa
mindre lokaler, kontakta vår uthyrare av kommersiella lokaler
Katja Meller.
UTHYRNINGEN SKER som alltid
via våra tre köer: interna kön
(för dig som redan bor hos Järfällahus), externa kön (för dig
som bor eller arbetar i Järfälla) och Bostadsförmedlingen

(för dig som varken bor eller
arbetar i Järfälla). Varje kö får
ungefär en tredjedel av de lediga
lägenheterna. Håll utkik på vår
webbplats jarfallahus.se för
kommande information om hur
uthyrningen går till.

FÖR ATT HJÄLPA dig att välja
finns Bostadsväljaren på vår
webbplats. Med hjälp av digital
visualisering kan du se vilka
lägenheter som ligger ute för
uthyrning och vilka som redan
är uthyrda. Klicka på önskad
lägenhet för att se information.
Med Bostadsväljaren blir det
tydligt var varje lägenhet ligger
i huset och vilka egenskaper
den har. Dessutom kan du se en
typlägenhet visualiserad i 3D.

Preliminär tidslinje:
Uthyrning Etapp 1

FEB

Uthyrning Etapp 2

MARS
/APRIL

Uthyrning Etapp 3

APRIL
/MAJ

Inflyttning Etapp 1

1 JULI

Inflyttning Etapp 2 16 SEPT
Uthyrning lokaler

SEPT

Inflyttning Etapp 3

1 NOV

Inflyttning lokaler

NOV

Våra uthyrare Henrik Lundin och Annelie Ivstrand
besöker en tvårummare i Riddaren tillsammans
med Agneta Lundström, chef för uthyrningen.
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Avsändare:
Järfällahus AB, Box 197,
177 24 Järfälla
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UPP TILL 6 000 KR

kan du spara per år genom att minska ditt
matsvinn. Ungefär en tredjedel av all mat i
Sverige slängs. Cirka 19 kilo ätbar mat per
person och år slängs i soporna, och 26 kilo
mat och dryck hälls ut i avloppet. Ett hushåll kan spara 3 000 – 6 000 kronor per år
på att
planera inköpen bättre och äta upp
resterna istället för att kasta dem.

SLADDRIGA
MORÖTTER

rödbetor och kålrötter blir
fina igen om du
lägger dem i kallt vatten en
stund.

BARA 5 MINUTER
kortare tid i duschen gör
en stor vattenbesparing. Du kan spa
ra
22 000 liter vatten per år.

KISS, BAJS OCH TOAPAPPER
är det enda du kan spola ned i toaletten. Allting annat
skapar stopp i rören. Så spola aldrig ned bindor,
tamponger, hushållspapper, baby wipes eller kattsand.

Källa: wwf.se
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Gör egen nyttig och god

BANANGLASS

av bananer som håller på att bli gamla.
Skiva bananerna, frys in och mixa i matberedare. Du kan smaksätta med kanel eller
kakao och toppa med hallon.

BIND KOLDIOXID
Du sparar på miljön och på
dig själv när du köper ekologiskt.
Ekologisk odling gör jorden mer
bördig och binder koldioxid i marken.
Den sparar också fossil energi genom
att inte använda konstgödsel. Och du
slipper farliga bekämpningsmedel.
Några ”värstingar” är kaffe, druvor
och bananer som ofta besprutas hårt.
I druvor, som har tunt skal, kan
gifter lagras. Sådant undviker du
med ekologisk mat.
Källa: naturskyddsforeningen.se

