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STORA OCH SMÅ TOG FÖRSTA SPADTAGET TILLSAMMANS

Nu börjar vi bygga det nya huset Riddaren
Fredagen den 2 februari togs första spadtaget för det som ska bli
första bostadshuset av flera under de närmaste åren. Byggnaden
kommer att innehålla en förskola, och därför passade det bra att
barn från Lasse-Maja Förskola var med och grävde.
I DEN TRESKAFTADE spaden höll
Pether Fredholm som är VD för byggentreprenören JSB, Järfällahus styrelseordförande Mikael Jämtsved (MP) och
Järfällahus tf VD Håkan Berg.
– Den här spaden blir speciell, säger
Mikael Jämtsved. Vi kommer att använda
den för alla första spadtag framöver och
märka den med vilka byggen det handlar
om. Det blir en påminnelse om hur viktigt
det är att ha en hållbar verksamhet och
återanvända saker när det går.
DE DUKTIGA BARNEN som hjälpte till
med grävandet är fem- och sexåringar
från Lasse-Maja förskola. Hjälmarna och
spadarna fick de ta med sig efteråt.

Pether Fredholm, Mikael Jämtsved och Håkan Berg.

Grävande förskolebarn vid första spadtaget för Riddaren. Sedan blev det bulle och dricka för både stora och små.

5,6 miljoner från Boverket för tryggare
utemiljö i Lilla Ulvsättra
Järfällahus har sökt och beviljats 5,6 miljoner kronor
från Boverket för ett stort projekt som ska öka tryggheten
och trivseln i bostadsområdet Lilla Ulvsättra, Termovägen i Kallhäll. Totalt satsas drygt 11 miljoner.
Järfällahus vill satsa på att förbättra
tryggheten och trivseln för alla sina
hyresgäster, och just nu är området Lilla
Ulvsättra i fokus. Där initieras nu ett
ambitiöst projekt med upprustning av
utemiljön och andra åtgärder för en bättre
boendemiljö. Arbetsnamnet är ”Aktivitet
och mötesplatser för alla”.
TOTALT BERÄKNAS PROJEKTET
kosta 11 250 000 kr under ca ett och ett
halvt år. Hälften av summan kommer
från Järfällahus egen budget. Den andra
hälften, 5 625 000 kr, är alltså stöd från
Boverket inom ramen för förordningen
om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bakgrunden till det är att Lilla
Ulvsättra omfattar Termovägen, och
adresserna på Termovägen ingår bland

– VI ÄR OTROLIGT GLADA att kunna
genomföra det här projektet, säger Zara

Plats: Mellan Drabantvägen och
Magnusvägen, nära Riddarparken i
centrala Jakobsbserg.
Antal lägenheter: 132.
Höjd: 4-8 våningar.
Storlekar: 81 enrummare, 34
tvårummare, 17 trerummare.
Inflyttning: Troligen från och med
början av 2020.
Uthyrning: Troligen via våra vanliga köer. Ingen tidsplan finns ännu.
Hyra: Inte förhandlad ännu.
Fordonsplatser: I garage i källarplan.

dem som Boverket utsett som lämpliga
för ett sådant projekt. Det är alltså endast
detta område som Järfällahus kunnat
söka bidraget för.
FÖR ATT FÅ Boverkets bidrag ska åtgärderna vara klara före september 2019. Det
ingår också att man ska samarbeta med
hyresgäster, kommun, polis med flera
aktörer i området. Företaget Urban
Utveckling leder arbetet. Det ska handla
om åtgärder som är trygghets- och trivselskapande och som kommer alla boende
i området till del. Det kan till exempel
handla om bättre belysning, nya planteringar, upprustning av lekplatser och dylikt.

FAKTA OM RIDDAREN

Cykelplatser: Ett flertal under tak.

ÖPPETTIDER
Det blir en hel del förändringar av utemiljön på Termovägen framöver. På bilden syns fastighetsskötaren Kentha, fastighetschefen Zara, förvaltaren Roger, fastighetsskötaren Annika och kommunpolisen Magnus som alla kommer att vara involverade i detta 11-miljonersprojekt..
Lahouar, affärsområdeschef fastighet på
Järfällahus och den som tagit initiativ till
ansökan. Samverkan är viktigt för att få
ett bra resultat. Vi kommer att börja
under våren med någon typ av undersök-

ning som ska visa vad de boende i området tycker och efterfrågar. Vi kommer
också att bjuda in hyresgästerna till
möten och arbetsgruppen. Det blir ett
jättelyft för området!

AVVIKANDE ÖPPETTIDER
UNDER VINTERN
Skärtorsdag 29 mars Vi stänger 13.00
Långfredag 30 mars Stängt
Annandag påsk 2 april Stängt

I ÖVRIGT HAR VI ÖPPET
SOM VANLIGT:
Mån–ons: 08.00–17.00 (stängt 11.30–12.15)
Tors: 08.00-19.00 (stängt 11.30-12.15)
Fre: 08.00–13.00

KORT OCH GOTT

Ny bostadskö för dig mellan 16 och 25

TACK, BIRGITTA!

Nu finns en ny ungdomskö och möjlighet att logga in på Mina sidor
med Bank-ID eller mobilt Bank-ID. Ungdomskön gör det möjligt att
hyra de särskilda ungdomsbostäder vi bygger just nu i Barkarby.

Birgitta Lindström, förvaltare för bland
annat Barkarby
C, slutade på
Järfällahus den
22 januari.
Tack, Birgitta,
och lycka till i
fortsättningen!

När du som är ung
registrerar dig i vår
externa bostadskö, ställs
du också automatiskt i
ungdomskön om du är
mellan 16 och 25 år.

NYTT JOBB FÖR SARA
Sara Rafiq,
bostadskonsulent, går över
till en ny roll
hos Järfällahus.
Hon blir trygghetsstrateg på
hållbarhetsavdelningen
från 1 mars. Fokus kommer att ligga på att
driva Järfällahus trygghetsarbete i samverkan med kommun, polis och övriga
aktörer i våra bostadsområden.

TILLHÖR DU DEN här ålderskatergorin
och redan står i vår externa bostadskö,
har du nu poäng i ungdomskön från den
dag då du registrerade dig. Efter att du
fyllt 26 år försvinner poängen i ungdomskön. Men du står kvar i den externa kön.
Som vanligt måste du logga in minst en
gång om året för att behålla köpoängen.
DEN SOM FLYTTAR in i en av våra
ungdomsbostäder har naturligtvis förbrukat sina poäng i ungdomskön. Men
man behåller sina poäng i externa kön.
Det gör att man kan söka en vanlig lägenhet när man blir för gammal för att bo i
ungdomslägenhet.

VÄLKOMMEN, JULIA!
Vi välkomnar
Julia
Bashmakova,
som började
som energistrateg den 15
januari.
Välkommen,
Julia!

TACK,
JOACHIM!
Joachim Dohlin, chef för IT
och digitalisering på Järfällahus, slutar den
23 april. Tack,
Joachim, och
lycka till i fortsättningen!

– TANKEN ÄR ATT man ska kunna bo i
en ungdomslägenhet medan man samlar
köpoäng i den vanliga, externa kön, säger
Agneta Lundström, uthyrare på Järfällahus. Kötiden är i genomsnitt ungefär sex
år i externa kön idag, och det gör att ungdomar har svårt att få ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Men jag vill
påminna om hur viktigt det är att fortsätta logga in för att uppdatera sig i kön,
annars förlorar man sin kötid precis som
alla andra i den externa kön.

Flyttar du in i en
ungdomslägenhet, måste
du fortfarande logga in på
Mina sidor minst en gång
om året för att stå kvar i
externa kön.

UNGDOMSLÄGENHETERNA blir de
första lägenheterna där uthyrningsprocessen är digital ända fram till kontraktsskrivning. De som tecknar kontrakten kommer att signera med hjälp av
BankID. På sikt kommer detta eventuellt
att införas för annan uthyrning också.

TACK,
EMMA!
Emma Eklund,
projektchef,
slutar på Järfällahus den 16
februari. Tack,
Emma, och
lycka till i
fortsättningen!

När du som är ung registrerar dig i vår
externa bostadskö, ställs du också automatiskt i ungdomskön om du är mellan 16
och 25 år. Poäng i ungdomskön ger rätt
att söka våra särskilda ungdomsbostäder
i Almen i Barkarby när dessa är klara. Vi
räknar med att inflyttningen ska ske
etappvis under våren 2018.

Så hyr du ungdoms- eller studentbostad i Barkarby
Ungdomsbostäderna

Studentbostäderna

VAR? Vi bygger just nu våra första

VEM? Du kan köa från 16 års ålder

VAR? Vi bygger just nu 28 studentbo-

28 ungdomsbostäder i huset Almen
på Vinggränd 4 i Barkarby C, "gamla
Barkarby centrum".

och teckna kontrakt från 18 års ålder.
När du fyller 26 år förlorar du din ungdomsbostad eller din plats i ungdomskön (men inte i externa bostadskön).

städer i huset Almen på Vinggränd 4 i
Barkarby C, "gamla Barkarby centrum".

MER KLIMATSMART TALLBOHOV
Som vi tidigare berättat pågår ett stort
projekt för hållbarhetsåtgärder på
Tallbohov. Inom
ramen för det har
vi bytt spiskåporna
i alla lägenheter på
Snapphanevägen
76-94. Investeringen
gjordes för att spara energi och därmed
uppnå våra miljömässiga mål. Nu kan
vi se att åtgärden haft god effekt.
Fjärrvärmeförbrukningen för augusti
t o m december 2017 har sjunkit hela
10 % jämfört med samma period 2016
tack vare de nya spiskåporna och injusteringen av luftflödena! Nu upphandlar vi en fortsättning på dessa
åtgärder, så att även resten av lägenheterna på Tallbohov ska få nya spiskåpor. Vi har också bytt alla takfläktar
på Tallbohov. Fläktbytet har minskat
elförbrukningen med 11%.

HUR? Ungdomsbostäderna förmedlas
via vår särskilda ungdomskö.
Registrera dig som bostadssökande på
jarfallahus.se. Du som är i rätt ålder
registreras då automatiskt i både ungdomskön och i vår externa bostadskö.

NÄR? Ungdomsbostäderna byggs just
nu och kommer att vara klara under
våren, tidigast i april. Vi går ut med
information på www.jarfallahus.se när
du kan börja söka.

Mer information på www.jarfallahus.se

högskola eller svensk folkhögskola i
Stockholms län. Du kan köa från 16 års
ålder. Du studerar i en omfattning om
minst 15 poäng per termin och kan bo i
studentlägenheten under maximalt 6 år.

HUR? Studentbostäderna förmedlas
via Bostadsförmedlingen, se deras
webbplats www.bostad.stockholm.se.

NÄR? Studentbostäderna byggs just

VEM? För dig som är mellan 18 och

nu och kommer att vara klara under
våren, tidigast i april.

35 år och studerar på universitet,

Mer information på www.bostad.stockholm.se

Så ser student- och ungdomsbostäderna ut
Lägenheterna är inte klara
ännu, men den här bilden
visar hur de kommer att se
ut. Tidigast i april kan de
första hyresgästerna flytta
in.
De flesta av de nya ungdoms- och studentlägenheterna som just nu byggs i Barkarby
är enrummare med rejäla badrum. I
genomsnitt är de 26 m² stora. Det finns
också ett fåtal tvårummare. Till varje
bostad hör ett litet förrådsutrymme.
VISSA LÄGENHETER HAR helt
nybyggda badrum, vilket ger en något
högre hyra. De badrum som är kvar
sedan tidigare är förstås äldre och ger
därför en något lägre hyra. I genomsnitt
handlar det om en månadshyra på ca 5 000
kr för en etta och ca 8 000 kr för en tvåa.
Då är el, vatten och bredband inkluderat.
BYGGET ÄR LITE försenat jämfört med
tidigare planering. Vi planerar nu för att
de första hyresgästerna ska kunna flytta
in 1 april.

Våra nya student- och ungdomsbostäder i huset Almen är inte klara ännu, de byggs just nu. Den här bilden är en simulering av hur en typisk sådan enrummare kommer att se ut. Möbler ingår förstås inte i hyran
men däremot bredband, el och vatten.

Hur källsorterar jag rätt?

Ny organisation på Järfällahus

Vissa saker är lite svårare än andra att källsortera rätt.
Men ge inte upp! Källsortering är ett utmärkt sätt att
leva klimatsmart! Här kommer lite intressanta fakta.

Under våren görs ändringar i Järfällahus organisation.
Samtidigt rekryteras ny personal.

Rätt strö i kattlådan
Kattsand består av importerad lera som inte kan förbrännas och som bryts i miljöskadliga dagbrott. Den
hör inte hemma bland hushållssoporna utan måste
lämnas ordentligt förpackad som grovsopa, helst på
Görvälns återvinningscentral. Därför är det
smartare att använda t ex träpellets, kattströ eller tidningpapper i kattlådan.

Värmeljus - dela på koppen och brickan
En klassiker bland svårsorterat skräp eftersom den består av två sorters metall. Det är
bara att bita ihop och peta loss den lilla runda brickan i botten på koppen. Brickan är
gjord av järn. Koppen, däremot, är gjord av aluminium som har en mycket lägre smältpunkt. Järnet lyfts upp med hjälp av en magnet, och sitter det fast i koppen så följer aluminiumet med. Sedan brinner aluminiumet upp när järnet smälts. Det enda som blir
återvunnet då är den lilla runda brickan. Både koppen och brickan ska källsorteras
som metallförpackning, men de måste vara separerade från varandra.

Organisationen på Järfällahus ändras
under våren. Bland annat handlar det om
att nybyggnationsavdelningen har slagits
ihop med Fastighetsutveckling och
Projekt. Kommunikation är numera en
stabsfunktion som för ögonblicket lyder
direkt under VD i väntan på en ny
kommunikationschef.

LÖPANDE INFORMATION om vilka
lediga tjänster som finns på Järfällahus
hittar du på www.jarfallahus.se under fliken Om Järfällahus och sedan rubriken
Jobba hos oss.

NÄR DET GÄLLER fastighetsskötare så
arbetar de från 1 mars i större team under
fyra förvaltare. Detta för att effektivare
kunna täcka upp för varandra vid
arbetstoppar eller sjukdom. Vi berättar
mer om detta på jarfallahus.se.
SAMTIDIGT PÅGÅR rekryteringen av
en ny, permanent VD för Järfällahus.

Förändringar görs i Järfällahus organisation för
att bli mer flexibla och effektiva.

Laddstolpar för elbilar på Hammarvägen i höst
två laddstolpar med plats för att ladda
fyra bilar. Stolparna kommer att finnas
på Hammarvägen på Söderhöjden.
Åtgärden delfinansieras av ett bidrag på
30 000 kr från Klimatklivet.
KLIMATKLIVET ÄR ETT
investeringsstöd till lokala
och regionala åtgärder som

Järfällahus har som ambition att
på sikt ha laddstolpar för elbilar i
alla våra bostadsområden. Vi börjar med Hammaren, där de första
fyra stolparna ska komma på
plats till hösten.

minskar utsläppen av koldioxid och
andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen är en del av statsbudgeten som
riksdagen beslutat om. Man ansöker via
Naturvårdsverket. Den åtgärd man
ansöker pengar till måste vara mer
ambitiös än vad lagen kräver.
STOLPARNA KOMMER ATT vara
publika, så att vem som helst kan köpa el
till sin bil via dem.
– Laddstolparna kommer på plats i höst,
säger Sofia Tyvik, energistrateg på Järfällahus. Förhoppningen är att vi ska kunna
fortsätta att installera fler stolpar i andra
områden sedan.

Äntligen bygger vi!
För första gången sedan 2011 ska Järfällahus få starta ett nytt byggprojekt. Den
2 februari tog vi det första spadtaget för
projektet som kallas Riddaren och som
ligger i centrala Jakobsberg. Det blir 132
lägenheter varav de flesta är ettor.
TILL SOMMAREN 2020 beräknas
de första hyresgästerna kunna flytta in
och i oktober samma år ska huset vara
helt färdigbyggt. Järfällahus är garanten för att det ska erbjudas bostäder i
alla kostnadsklasser i Järfälla, så att alla
har möjlighet att ha någonstans att bo.
Oavsett om det är ungdomen som äntligen ska få flytta hemifrån eller änkan
som inte längre orkar bo i villan, så ska
vi finnas där för alla. För att Järfällahus
ska kunna vara den garanten så krävs
det att vi bygger fler bostäder. Därför
har Järfällahus fått uppdraget att bygga
300 bostäder per år, och nu börjar vi
närma oss att kunna nå det målet inom
något år.
JAG TYCKER DET är otroligt roligt att
få vara med när Järfällahus utvecklar
och förbättrar Järfälla och ser fram
emot många första spadtag
framöver!

Järfällahus har fått 30 000 kr i bidrag från projektet Klimatklivet för att kunna
installera våra två första laddstolpar för elbilar.
Allt flera elbilar rullar på våra vägar. Det
händer också att hyresgäster efterfrågar
möjlighet att ladda elbilar i våra bostadsområden. Till hösten tar vi ett steg mot
den framtiden då vi installerar våra första

ORDFÖRANDEN
HAR ORDET

Mikael Jämtsved
Järfällahus
styrelseordförande

Jag tycker att Järfällahus personal
lyssnar och samarbetar. Jag är aktiv i
Hyresgästföreningen och har, som
förtroendevald, en bra relation med
dem.
Vladimir Jeric
Boende på Hårsta backe

Fett blir till miljövänlig fordonsgas
Vi installerar en ny, miljövänlig fettavskiljare till
restaurang Ikaros.
Den 31 januari fick barnen på Lasse-Maja
Förskola i Barkarby Centrum prova på
hur det är att vara grävmaskinist.

Anledningen var de byggarbeten som
pågår nära förskolan i samband med ombyggnationen av restaurang Ikaros kök.
Järfällahus gräver ned en fettavskiljare där
fett från restaurangen samlas upp för att
sedan fraktas bort och omvandlas till miljövänlig biogas. Biogas används i sin tur för
att driva fordon såsom bilar och bussar.

KORT OCH GOTT

– Det här är första
gången Järfällahus
installerar den här
typen av miljöanläggning, säger projektledare Michael Good.

NY BELYSNING I ULVSÄTTRA
Ett projekt för bättre inomhusbelysning
har startat i Lilla Ulvsättra, Termovägen i
Kallhäll. All belysning kommer att bytas i
trapphus och tvättstugor. Det blir
modern och miljövänlig LED-belysning
som är rörelsestyrd. I maj beräknas arbetena vara klara.

Barnen på LasseMaja
förskola vid grävmaskinen.

Snart kan du få avin via Kivra Logga in med BankID

SNÖRÖJNING VID PARKERING

Under våren ansluter vi oss till Kivra, din digitala
brevlåda för bland annat myndighetspost.

Nu kan du logga in på Mina sidor med BankID eller
mobilt BankID.

– Det här blir ännu ett sätt för dig som
hyresgäst att få din avi och på sikt kanske
också annan post från Järfällahus. Du
missar inget utan ser din viktiga post
oavsett var i världen du befinner dig.
Det säger Joachim Dohlin, digitalisering
och IT-chef på Järfällahus.

Du kan förstås logga in med ditt
användarnamn och lösenord precis
som vanligt. Men nu finns också
alternativet att logga in med BankID
eller mobilt BankID.

m m. I Kivra kan du också betala fakturorna, signera vissa avtal och andra
smarta funktioner. Du får en avisering
via e-post varje gång det kommer något
till dig i Kivra, så att du vet när du ska
logga in och kolla din post. Det finns
också en app att använda, då får du en
pushnotis.

KIVRA ÄR EN säker, elektronisk brevlåda som är gratis för dig som
kund. Du behöver bara gå in
på kivra.se och registrera dig.
Allt som krävs är att du har ett
mobilt BankID. Sedan får du
all post från 1 500 anslutna
företag och myndigheter till
Kivra istället för som papperspost. Praktiskt och miljövänligt!

PÅ SIKT KOMMER du troligen
också att kunna göra vissa ärenden
med BankID som du idag måste
göra personligen på plats. Det
handlar framför allt om att signera
kontrakt på fordonsplatser. Vi återkommer med information om när
detta är infört.

DÖRRKNACKANDE FÖRSÄLJARE

DET KAN HANDLA om
deklarationspapper, fakturor,
post från Försäkringskassan

NÄR DET GÄLLER uthyrning av
lägenheter kommer vi att fortsätta
med egenhändig signering ett tag
till, men på sikt kommer även detta
att ske elektroniskt. Ett undantag är
uthyrningen av ungdomsbostäder,
som kommer att vara helt digitaliserad redan i år.

25 % boenderabatt på Nox

9 000 hundlortar i månaden

Nox är en hypermodern musikstudioanläggning på
Söderhöjden, nära blivande Huset på höjden.

Varje månad används drygt 9 000 av de hundbajspåsar
som finns att få vid rastgårdarna i vår kommun.

Mervärde för Järfällahus boende!
Vi på Nox erbjuder rabatter på våra tjänster i samarbete med Järfällahus. Kan du
uppvisa att du är boende hos Järfällahus så får du 25 % rabatt på samtliga av våra
olika tjänster. Du kan hyra konferensrummet till rabatterad kostnad, du kan få
rabatt på studio tid eller nedsatt kostnad vid hyra av stora salen där du kan bland
annat utföra yoga, dans, foto eller arrangera större möten.
Tveka inte att kontakta oss på Nox! Du når mig på tel 073-348 70 80.
Pelle Broberg, VD Nox AB

"Varför plogar
ni inte ordentligt kring
bilarna på
parkeringarna?" Den
frågan får vi
ibland av
hyresgäster
som hyr fordonsplatser.
Svaret är att
man behöver en rejäl marginal mellan
plogen och bilarna för att säkerställa att
inga bilar blir skadade. Kör plogbilen för
nära, kan din bil rispas eller bucklas av
misstag. Det vill vi förstås inte.
Du som hyr fordonsplats, du vet väl om
att du själv ansvarar för att skotta och
sanda platsen? Det står i kontraktet.

BankID är en elektronisk identitetshandling. Du ansöker
om BankID och mobilt BankID hos din bank.

Du som är hundägare, du plockar väl upp
hundbajset efter din fyrbenta vän?
Järfällahus värnar om en ren och
trevlig utomhusmiljö. Därför är vi
med och sponsrar de påsar för
hundbajs som tillhandahålls gratis
på kommunens rastgårdar.
VARJE MÅNAD går det åt mer än
9 000 påsar! Påsarna är starka och
vattentäta, så att du inte ska
behöva bli kladdig om handen
när du använder dem.
Samtidigt är påsarna 100 %
biologiskt nedbrytbara, så
de utgör inget miljöproblem.
DET ÄR FÖRETAGET TiksPac
som fyller på påsarna och sätter
upp de trevliga skyltarna vid
varje rastgård. Vad TiksPac betyder?
Ja, läs Tiks baklänges!

Då och då får vi höra från våra hyresgäster
att dörrknackande försäljare rör sig i våra
områden.
Det väcker
ofta frågor.
Här kommer svaren
på några av
dem:
Får försäljare gå runt
i våra områden?
Ja. Vi kan inte hindra dem. Men vi har
inga överenskommelser eller avtal med
dörrknackare. Däremot har Hyresgästföreningen rätt att gå runt i våra fastigheter
och erbjuda hyresgästerna medlemskap
(det är förstås frivilligt att gå med).
Lämnar Järfällahus ut brickor?
Nej. Vi ger aldrig ut portbrickor eller
nycklar till försäljare.
Måste jag släppa in dem i porten?
Nej. Du är inte skyldig att släppa in dem.
Vad händer om jag handlar
eller ingår avtal vid dörren?
Du är fri att köpa av dörrknackande försäljare eller teckna avtal med dem. Men
Järfällahus har inget ansvar för köpet
eller det du handlar.

BYTE AV INNERTAK
Nu byter vi innertaken i vissa entréer i
Lilla Ulvsättra. De entréer som är berörda
finns längs gårdens
innercirkel.
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