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GRANNFIKA
SAMUEL BJUDER HEM
SINA GRANNAR

NovaStipendiet
GE VÄGGLÖSSEN EN MATCH
Drabbade Anna berättar

delades ut i
Jakobsbergs centrum
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Hej! Jag heter Zara Lahouar och är tillförordnad
VD för Järfällahus. Det blir alltid lite rörigt när
ett företag byter VD, men Järfällahus har bra
personal som sluter upp och ser till att verksamheten går framåt på ett bra sätt.

V

id påsk slutade Peter Sjerling som VD för Järfällahus. Under ett par veckor var Björn Lindforss
arbetande styrelseordförande. Sedan blev jag, som
annars är förvaltningschef på Järfällahus, utsedd till
tillförordnad VD tills en permanent VD är rekryterad.
Mitt mål är att Järfällahus ska fortsätta att jobba på och se
framåt. Planerad renovering och andra projekt ska kunna
fortsätta. Jag tänker till exempel på Ulvsättra Utomhus,
ett stort projekt för trevligare och tryggare utomhusmiljö
på Termovägen som du kan läsa om på sidan 4.

N
V

u kommer sommaren och semestrarna. Många är
lediga, så även vi på Järfällahus. Om du får vänta
lite extra på att komma fram på telefon eller få din
felanmälan åtgärdad så ber vi om överseende med det.
i vill också påminna om våra regler för trivsel och
säkerhet i områdena. Bland annat är det viktigt
att bara grilla på de särskilda grillplatserna, aldrig
på balkongen. Läs mer på tidningens baksida om våra
sommarregler. Enligt en ny lag får du inte längre röka på
lekplatserna. Det kan du läsa om på sidan 11.
Jag önskar dig en riktigt skön sommar!

Zara Lahouar
TF VD, JÄRFÄLLAHUS

2

2
3
4
5
6

Hej, jag heter Zara
Järfällahus tf VD har ordet.

Grannfika

Samuel bjöd in sina grannar.

Återbruk och bilfritt
Konstprojekt i Lilla Ulvsättra.

Utveckling av Sångvägen

Detaljplan ska tas fram.

Karriär och grovsopor

Järfällahus nya karriärsida.
Vi byter till mindre kärl för grovt avfall.
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Svar och störningar
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Så funkar förvaltning
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Nybyggda radhus

14
16

NovaStipendiet utdelat

Svar på några aktuella frågor.
Så gör du om grannen stör.

Två team tar hand om våra hus.

Återuppbyggt i Viksjö och Stäket.

Ny tobakslag

Rökning förbjuden på lekplatser.

150 meter streetart

Ungdomar målar vid Huset på höjden.
Notiser.
60 000 kr till barnens kultur.

Guidad naturvandring
Anmäl dig inför 12 juni.
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Jag hade
in
att det sku te förväntat mig
lle betyda
för mig pe
så mycket
rsonligen.
N
u
känne
mer hemm
a, att jag h r jag mig
ör till.

I soffan hemma hos Samuel sitter grannarna Thelma, Inger, Birgitta, Viveka, Birgit, lilla Stacey,
Lilian och Crystal. Till höger serverar Samuel saft till Thelma och te till Birgit.

- Nyckeln till trygghet är
att folk lär känna varandra.
Därför bjuder jag hem alla
mina grannar två gånger
om året. Jag kallar det
grannfika, säger Samuel
Westman, hyresgäst på
Drabantvägen.
När vi ringer på dörren till
Samuel Westmans lägenhet
öppnar han med ett stort leende.
Vi välkomnas in och sätter oss i
soffan med Viveka Ferm, Birgit
Ehrlund och Inger Pettersson
som är där för sjätte gången.

- JAG HAR BOTT här sedan 1976,
berättar Viveka. Men Samuel är
den första som har bjudit hem

oss alla på det här sättet. Det är
jättetrevligt!

DET RINGER PÅ dörren igen och
flera grannar kommer. Samuel
säger att fikat är klart, och alla går
in i köket och hämtar kaffe och
hembakade bullar.

LILIAN DANIELSON ÄR med på
grannfika för första gången. Hon
har döttrarna Thelma, Crystal och
Stacey med sig. Lilian kommer
från Nigeria men har bott i
Järfälla i tio år och stortrivs.

– Mina grannar är så snälla,
säger hon. Att få komma hit och
lära känna alla som bor i huset
bättre gör att barnen känner sig
trygga och att vi trivs.
Även Markus Josefsson, vice
ordförande i Järfällahus styrelse,
dyker upp med sin fru Loukris.

De bor också i huset och är med
på grannfika för första gången.

SAMUEL JOBBAR SOM närvarocoach på Järfälla gymnasium och
driver trygghetsarbete där.
– Jag gillar att bygga relationer,
säger han. Både privat och på
jobbet. Jag har bott 20 år i den här
lägenheten, och det här är tredje
året jag bjuder in till grannfika.
Det är så roligt! Jag hade inte förväntat mig att det skulle betyda så
mycket för mig personligen. Nu
känner jag mig mer hemma, att
jag hör till. Jag har ett bra boende
och fina grannar!
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ÅTERBRUK OCH BILFRIA GÅRDAR
Skapande dagar i Lilla Ulvsättra i juni

Hur återvinner man mormors gamla porslinstallrikar samtidigt som man bidrar till en
tryggare utomhusmiljö? Det kommer de boende i Lilla Ulvsättra snart få uppleva.

D

et senaste året har projektet Ulvsättra utomhus
pågått. Det genomförs av
Järfällahus med hjälp av bidrag
från Boverket. Bidraget på 5,6
miljoner kronor matchas av
samma summa från Järfällahus.
Målet är att skapa en bättre,
roligare och tryggare utomhusmiljö i området.

till två tillfällen med skapande.
Tillsammans med en konstnär
från Remakebolaget kommer de
skapa mosaikmönster som ska
fästas på tre stora betongkrukor.

I DE BOENDEDIALOGER som
genomförts i projektet har en
önskan varit att öka tryggheten
genom att minska biltrafiken på
gårdarna. Parallellt har därför
även delprojektet Bilfria gårdar
pågått.

MOSAIKEN KOMMER från
gammalt kakel och porslin. På
så vis återanvänds sådant som
alltför ofta bara slängs, miljön
tas om hand och alla minnen
som finns i det gamla porslinet
får leva vidare. Betongkrukorna
bidrar i sin tur till de bilfria
gårdarna. Krukorna kommer att
placeras ut som farthinder så att
biltrafiken hindras men cyklar
och gående lätt kommer fram.

FÖR ATT TA TILLVARA de
boendes kreativitet, mormors
gamla tallrikar och samtidigt
möta önskemålen i de båda
projekten bjuds de boende in

SAMTIDIGT BÖRJAR också
arbetet med att förverkliga
planerna för Cirkeln och
Torget. Det är Urban utveckling
som varit med och tagit fram

planerna, genom att samla
in de boendes synpunkter
via enkäter, intervjuer och
en gårdskväll förra våren.
Vi på Järfällahus har fortsatt
dialogen med hyresgästerna
under hösten och våren genom
ytterligare en gårdsdag och i en
fokusgrupp.

NU SÄTTS PLANERNA i
verket. Redan under vecka
21 påbörjades markarbeten
och rivning av den befintliga
utemiljön. Sedan kommer
arbetet att fortgå fram till sista
september. Förhoppningsvis
bjuder den nya utemiljön på
många nya minnen medan
mosaikkrukorna låter gamla
minnen leva vidare.

För dig so
på Termovm bor
ägen
Dag:
M

åndag 10 ju
ni och 		
Onsdag 12
ju
ni
Tid:
16.00-19.0
0
Plats:
Lokalen p
å
Termoväg
e
n 84
Ta med:
Gamla tall
rikar/pors
lin
Anmälan
: Senast f
re d a g 3 1 m
till sara.r
aj
afiq@jarf
a
llahus.se.
Du s o m a
nmäler dig
får smörg
och dricka
ås
.D
delta även u är välkommen att
utan anm
älan, men
kan vi inte
då
lova dig n
ågot fika.

4

Utveckling av Sangvagen
START FÖR FRAMTAGANDE AV DETALJPLAN

D

en 6 maj tog kommunstyrelsen beslut om att
en detaljplan ska tas
fram för hur området Sångvägen kan förändras i framtiden.

MÅLET ÄR ATT på olika sätt
lyfta området. Man vill skapa
en tryggare boendemiljö
och förstärka lokal service
på ett sätt som leder till en
bra helhetslösning där god
boendemiljö, attraktiva gårdar
och mötesplatser för lek och
utevistelse tillvaratas och
vidareutvecklas.
OMRÅDET SÅNGVÄGEN är i
behov av en större utveckling.
Dels ur fastighetsteknisk
synpunkt, men också ur ett
socialt hållbarhetsperspektiv.

Bostäderna är byggda 1972 och
bedöms vara i stort behov av
renovering, bl a för att uppnå
mål inom energieffektivisering.
I kommunens mål och budget
för 2019-2021 ingår också ett
uppdrag för kommundirektören
att ta fram en åtgärdsplan att
omklassificera kommunens
utsatta områden för en tryggare
boendemiljö. Där ingår
Sångvägen.

ÄN SÅ LÄNGE finns inga
beslut om vilka åtgärder
som ska göras i området.
Följande är exempel på idéer
som nämns i underlaget till
kommunstyrelsens beslut.
•

Bygga på en våning på
befintliga trevåningshus.

•

Två nya bostadshus, 9-12
våningar, över befintliga
garagenedfarter (byggrätten
kan säljas till annan aktör för
att finansiera upprustning).

•

Anlägga energieffektiviserande
åtgärder på taken.

PLANERNA ÄR SOM sagt i ett
mycket tidigt skede. Det kan
ta ungefär två år innan en
detaljplan vinner laga kraft. Om
ungefär ett år kan planen gå ut
på samråd, då alla i kommunen
kan se planerna och uttala sig
om den innan den godkänns
av kommunfullmäktige. Det
kommer att dröja flera år innan
någon byggnation kan starta.

Den här illustrationen visar i vitt vilka
tänkbara förändringar som kan göras i området Sångvägen i framtiden. Bland annat
handlar det om två föreslagna nya hus, ett
i varje ände av området. Påbyggnaderna på
höghusen gäller bättre tekniska lösningar
gällande värme och ventilation. Påbyggnaden på de låga husen på Nibblevägen kan
innehålla bostäder.
Observera att de föreslagna byggnaderna
är gjorda som en volymstudie och ger
ingen exakt bild av hur det kommer att
se ut. Mer utvecklade förslag kommer att
redovisas av kommunen i samband med
samråd längre fram i tiden.

5

Jobba hos Järfällahus
Ny karriärsida på jarfallahus.se

V

i har höga ambitioner
och en djärv vision – att
vara en samhällsbyggare
med ledartröja. Därför har vi nu
utvecklat en ny karriärsida.
VI VILL INTE BARA skapa bra och

integrerade bostadsområden
utan också få människor att
växa. För att lyckas med det och
på bästa sätt finnas där för dig
som hyresgäst behöver vi också
de bästa medarbetarna.
– GENOM ATT utveckla

karriärsidan vill vi göra det

lättare för alla att
få en bild av oss
som arbetsgivare,
säger Mikaela,
HR-assistent på
Järfällahus. Vi
är också väldigt
stolta över att
vara ett företag
som just nu har
80 % kvinnor i
ledningsgruppen.
Något vi hoppas
ska inspirera både dig som bor
hos Järfällahus och dig som
funderar på att söka jobb hos oss.

2019
Övergång under
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På vår karriärsida kan du se vilka lediga
jobb som finns och hur du kan söka dem.
Sidan hittar du på jarfallahus.se eller via
direktlänken jobb.jarfallahus.se.

ÅTERVINNINGSCENTRALENS ÖPPETTIDER:
SORAB.SE/ANLAGGNINGAR/GORVALN
med de stora containrarna, men
nu går vi över till 660-literskärl
av grön plast.
ÖVERGÅNGEN SKER steg för steg

under 2019, ett område i taget.
Vi sätter upp information om
när förändringen sker i just ditt
område.
I DE NYA KÄRLEN för grovt avfall

Ny byter vi containrarna
för grovt avfall mot mindre kärl. Orsaken är lagar
och bestämmelser kring
arbetsmiljön för dem som
tömmer.
6

D

et handlar om arbetsmiljö. De containrar där
vi hittills samlat in grovt
avfall (”grovsopor”) kan inte
tömmas på ett sätt som är säkert
enligt dagens lagstiftning. Järfällahus har under en övergångsperiod haft dispens att fortsätta

kan du slänga till exempel
paraplyer och små möbler
såsom en pall. Däremot får
det inte plats en soffa, ett bord
eller en fåtölj. Dessa riktigt
stora saker måste du göra
dig av med på en kommunal
källsorteringscentral. Den
närmaste är Görvälns
återvinningscentral på
Återvinningsvägen, mellan
Nyårsvägen och Görvälns
griftegård.

Anslagstavlan

STÖRNINGSJOUREN,
NÄR GRANNEN STÖR

Kan jag ge bort mina köpoäng?

Nej. Dina köpoäng är perso
nliga. Så är det i alla våra kö
er. Du kan
alltså inte ge poängen till nå
gon annan.
Tips: Har du barn över 16 år
som bor hemma och inte stå
r på
nuvarande lägenhetskontra
kt, kom ihåg att de kan reg
istr
era sig i
externa kön och ungdomskö
n. Då samlar de egen kötid
.

Hur kan jag fa en lägenhet i Riddaren?

byggs just nu, är beräknad till
Inflyttningen i huset Riddaren, som
mer att börja några månader
sommaren 2020. Uthyrningen kom
r att hyras ut på samma sätt som
innan dess. Lägenheterna komme
s
innebär att några lägenheter hyr
våra andra lediga lägenheter. Det
a),
fäll
Jär
i
bar
som bor eller job
ut via vår externa kö (för personer
redan bor hos Järfällahus)
några via vår interna kö (för dig som
i Stockholm (för personer som
och några via Bostadsförmedlingen
Du som hyresgäst står automavarken bor eller jobbar i Järfälla).
ett köpoäng per dag. Om du bott
tiskt i den interna kön och samlar
nhet kommer du att kunna söka
minst tre år i din nuvarande läge
onseras ut i den interna kön på
lägenheterna i Riddaren när de ann
jarfallahus.se.

Vad gäller för grillning?
Du får bara grilla på de särskilda grillplatserna i våra
områden. Du
får alltså inte grilla på balkong, uteplats och liknande.
Orsaken är
förstås brandrisken. Dessutom kan rök och os störa
grannarna
om du grillar på fel plats.

Varför är det fel pa
bredbandsnätet ibland?å

Det kan bero på olika orsaker. I samband med
är det
strömavbrott kan problem uppstå. Ibland
ats
skad
rn
fibe
att
kabelbrott, till exempel för
Det
ten.
av misstag i samband med grävarbe
händer också att nätet blir vandaliserat. Vår
nätoperatör ansvarar för att felsöka och laga
när nätet inte fungerar.
tör.
Din första kontakt är alltid din tjänsteleveran
har
de
och
Bara de kan starta felsökningen
er.
alltid senaste informationen om vad som händ

Att bo i flerbostadshus innebär
att du ibland hör eller på annat
sätt märker av dina grannar.
Det är svårt att undvika helt.
Däremot ska ingen behöva stå
ut med att gång på gång bli
störd av hög musik nattetid
eller liknande. Därför finns
Störningsjouren.

NÄR DU BLIR STÖRD av dina
grannar på kvällar och nätter,
ring Störningsjouren. De kan
komma och dokumentera
störningen. Detta är helt
nödvändigt för att vi ska kunna
agera mot någon som stör.
STÖRNINGSJOUREN ber den som
stör att dämpa sig och skickar
sedan en rapport till Järfällahus.
Vi kan då varna den som inte
sköter sig. Störningsjourens
rapport är också värdefull om
det går så långt att fallet kommer
upp i hyresnämnden, vilket
är vad som krävs för att vi ska
kunna avhysa en hyresgäst.
RING OCKSÅ Störningsjouren om
du ser att obehöriga personer
håller till i källare och liknande.

STÖRNINGSJOUREN

nås på tel 08-658 11 60.
Öppettider:
Sönd - torsd 20.00-03.00
Fred - lörd 20.00-04.00.

Blir bowlinghallen kvar?

Ja. Järfällahus och Bowling Bu
lls ägare har tecknat
ett nytt åttaårigt kontrakt som
innebär att bowlinghallen på Söderhöjden blir kva
r även i fortsättningen.
- Jag är glad att vi kunnat nå
en överenskommelse,
säger Björn Lindforss, arbetande
styrelseordförande
för Järfällahus. Vi är angelägna
om att verksamheten, som samlar bland annat
äldre och paraidrottare, ska kunna fortsätta även
under kommande år.
Nu har vi försäkrat oss om att
det blir möjligt.
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Michaels team
HEJ, VI HAR HAND OM BLAND ANNAT

VIKSJÖ, KALLHÄLL OCH SÖDERHÖJDEN!
M

MICHAELS TEA

e:
Fastighetsskötar
, Ramiro, Pär,
Jan-Erik, Marco
Annika, Karzan
Christian, Torun,
och Kenth.
nus.
Förvaltare: Mag
nt: Akam.
Förvaltarassiste
ichael.
Områdeschef: M
Områden:
,
en, Lilla Ulvsättra
Stäket, Kulingväg
n,
arkarby C, Pilote
Söderhöjden, B
,
n, Södra berget
Handformarväge
h
oc
n
llen, Talle
Fotbollstugan, Ku
Högby.
Annika, Jan-Erik, Pär, Torun, Magnus, Karzan, Akam, Christian, Ramiro och Marco.

FÖRVALTNINGEN TAR HAND OM DITT HUS

F

örvaltningen är den del av
Järfällahus som tar hand
om våra fastigheter: husen
och marken runt omkring.

SEDAN EN TID tillbaka är
förvaltningen uppdelad i
två team. Varje team leds
av en områdeschef som har
övergripande, organisatoriskt
ansvar för teamets arbete.
Som hyresgäst är det mycket
sällan du behöver ha direkt
kontakt med områdeschefen.
Däremot kan det hända att
du har kontakt med områdets
förvaltare ibland.
FÖRVALTAREN STYR över teamets
dagliga arbete och är arbetsledare
för fastighetsskötarna. Dem har
du säkert träffat, antingen ute
på gården eller i samband med
att de lagat något i din lägenhet.
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FASTIGHETSSKÖTARNA tar hand
om ditt område rent praktiskt
och ser till att allting fungerar.
Ibland lagar de själv saker som
gått sönder, ibland tillkallas
någon entreprenör som utför
arbetet.

DET FINNS OCKSÅ en
driftavdelning med
specialistkunskap om bland
annat vatten, avlopp, värme och
ventilation. Om du till exempel
felanmäler att det är för kallt
i din lägenhet, är det ofta
fastighetsskötaren som kommer
och gör en första kontroll.
Om något är fel och behöver
åtgärdas, går ärendet vidare till
vår driftavdelning eller till en
entreprenör.

VID SIDAN AV förvaltningen
finns andra avdelningar
som deltar i skötseln av våra
bostadsområden. Vi har
till exempel två snickare.
Snickeriet ligger på Tallbohov,
”under” radhusen som vi kallar
Tallbacken.
Felanmälan gör du på
– Vi lagar allt som har med
snickerier att göra, berättar
Ulf, en av snickarna. Det kan
på jarfallahus.se
handla om dörrar, bänkskivor,
skåpluckor eller trösklar. Även
För alla ärenden ring
utomhus gör vi jobb som gäller
08-580 836 00
till exempel bänkar eller en
pergola.
Charbel och Fadi i natten på väg från Hårsta backe.

Mina sidor

Lasses team
HEJ, VI HAR HAND OM BLAND ANNAT
TALLBOHOV OCH SÅNGVÄGEN!
LASSES

TEAM

Fastighe
tss
Håkan, L kötare:
ehel, Fred
rik, Regin
Mikael, D
ald,
avid och
A
rash.
Förvaltar
assistent
er:
Corina, A
kam.
Områdes
chef: Lar
s.
Områden
:
Sångväge
n,
Engelbre D-området,
ktsområd
et,
Hammar
en,
Hårsta ba Städet, Släggan,
ck
Dackehö e, Tallbohov,
jden och
Tallbacke
n.
Håkan, David, Mikael, Arash, Corina och Akam.

HUR KONTAKTAR JAG JÄRFÄLLAHUS?

H

är följer några vanliga
frågor och svar om hur
du kontaktar Järfällahus
i olika situationer.

VAD SKA JAG GÖRA NÄR NÅGOT
ÄR TRASIGT I LÄGENHETEN
ELLER HUSET?
Gör en felanmälan. Då
kommer ditt ärende in i vårt
system tillsammans med rätt
kontaktuppgifter. Felanmälan
gör du enklast som inloggad på
Mina sidor på jarfallahus.se. Du
kan också ringa 08-580 836 00
under våra öppettider.
VART RINGER JAG MED MINA
FRÅGOR OCH SYNPUNKTER?
Ring alltid 08-580 836 00. Då
kommer du till Boservice och
Felanmälan. Om du behöver
tala med en specifik person
kan de bedöma vem som ska ha

samtalet.
NÄR RINGER JAG
FASTIGHETSSKÖTAREN ELLER
FÖRVALTAREN?
Din första kontakt är alltid
Boservice. Du når dem på
08-580 836 00 och via e-post
jhab@jarfallahus.se. Det är först
när du har ett pågående ärende
som du kan kontakta en särskild
person på Järfällahus direkt.

VAD GÖR JAG OM NÅGOT GÅR
SÖNDER PÅ KVÄLL ELLER HELG?
Om det inte är akut, gör en
felanmälan via Mina sidor eller
vänta till nästa vardag. Är det
akut (t ex om det finns risk för
vattenskada) ring 08-580 836 00
och välj tonvalet till vår jour.
Den har öppet sep-maj från kl
17.00 och jun-aug från kl 16.30.
VART RINGER JAG NÄR

BREDBANDET INTE FUNGERAR?
Kontakta din tjänsteleverantör,
alltså företaget som du köper
bredbandet, TV:n eller telefonin
av. Bara de kan felsöka och
lämna ärendet vidare till
driftoperatören vid behov.
Järfällahus personal har
varken rättighet eller
kompetens för att arbeta i
bredbandsnätet. Dessutom har
tjänsteleverantören alltid den
mest aktuella informationen.
NÄR SKA JAG INTE RINGA
JÄRFÄLLAHUS?
Du har ett visst ansvar att själv
hålla din lägenhet i gott skick.
Du ska bl a rensa golvbrunn,
byta säkringar (”proppar”), byta
ljuskällor (belysning), hålla
rent och inte låta temperaturen
gå under 16 grader annat än
tillfälligt. Misstänker du att
du har ohyra såsom vägglöss,
kontakta Anticimex direkt.
Brinner det, ring 112.
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Nybyggda radhus
ÅTERUPPBYGGT I STÄKET OCH VIKSJÖ

Tennisvägen 75 när vi bjöd
in grannarna för att besöka ett av de nya radhusen.
Röda mattan var utrullad
och fika serverades.
Nedan syns kök och
badrum på Anna Skyttes
gränd. Det är samma
standard som i de nya
radhusen på Tennisvägen.

Sammanlagt sju nya radhus har tagits i bruk under våren.
Tre av dem finns på Tennisvägen på Södra berget i Viksjö.
Tre finns på Anna Skyttes gränd i Stäket.

O

rsaken till nybyggena
är att de ursprungliga
radhusen förstörts i
bränder. De gamla byggnaderna
gick inte att rädda utan vi fick
bygga nytt.
– Vi har satsat på energieffektiva lösningar, säger Petrus
Tahan, projektledare. Det har
även resulterat i en högre
standard än vanligt. Några
exempel på det är golvvärme
i hela nedervåningen, handdukstork i badrummet och
induktionshäll på spisen. De
nya bostäderna är också lite
större än de gamla och som sagt
mycket mer energisnåla.

PÅ TENNISVÄGEN anordnade vi

en visning för omkringboende
efter önskemål från grannarna.
Vi bjöd på fika och intresserade
fick se sig omkring i ett av husen
innan de nya hyresgästerna
flyttade in.

Tre bostäder på
Anna Skyttes
gränd i Stäket
som återuppbyggts efter en
brand. De nya
radhusen är mer
energieffektiva
än de gamla.

PÅ ANNA SKYTTES GRÄND gjorde

vi en livesändning med visning
av alla rummen i ett av de nya
radhusen. Filmen finns att se på
Järfällahus facebooksida.

LAG MOT RÖKNING
PÅ ALLMÄN PLATS
Gäller bland annat lekplatser

Från 1 juli är det förbjudet att röka på lekplatser och i andra offentliga miljöer.

Den 1 juli blir det förbjudet
att röka utomhus på vissa
platser som allmänheten
har tillgång till. Det gäller till
exempel lekplatserna i våra
områden.

I

sommar träder en ny lag
i kraft som heter Lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den ersätter bland
annat den tidigare tobakslagen. Den nya lagen innebär att
flera nya rökfria miljöer införs:

uteserveringar, perronger,
busshållplatser, taxizoner,
idrottsanläggningar, sjukhus
och vårdcentraler m m. Även
lekplatser omfattas om allmänheten har tillgång till dem.
FÖR DIG SOM boende hos

Järfällahus betyder det här att
du inte får röka på till exempel
lekplatser och utanför entréer
som allmänheten har tillgång
till. En port som du måste ha
portbricka för att komma in i
berörs inte. Men ett hus där det
till exempel finns restauranger

eller butiker får alltså rökförbud
även utanför på gatan.
RÖKFÖRBUDET GÄLLER inte bara

tobak utan också örtprodukter,
e-cigaretter och vattenpipor.
Läs mer om rökförbudet på
folkhalsomyndigheten.se.

KORTott
och g

150 METER NY STREE

Ungdomar målar på muren vid

• NYA MEDARBETARE

Vi välkomnar följande nya
medarbetare på Järfällahus:

•

Christian,
fastighetsskötare.

•

Reginald,
fastighetsskötare.

•

Urban Sundin, driftchef.

•

Katja Meller, uthyrare
kommersiella lokaler.

•

Anette Ekström,
tillförordnad
kommunikationschef.

RELINING PÅ TALLBOHOV
På Tallbohov pågår ett stort
projekt med hållbarhetsåtgärder.
Vi har utfört en hel del arbeten
för bättre värme och ventilation i
många lägenheter. Just nu utför vi
relining, en slags stamrenovering.
I skrivande stund utförs arbetena
på Snapphanevägen 144-226.
Relining innebär i korthet att
rören fodras för att hålla längre.
Det är ett alternativ till ett fullständigt stambyte, vilket skulle
påverka hyresgästerna mera.
– Arbetena går framåt, säger Li
Andersson, hyresgästkoordinator.
Vi gör allt vi kan för att hyresgästerna ska påverkas så lite som
möjligt av arbetena, men det är
oundvikligt att en del hyresgäster
behöver en tillfällig toalett
och få duscha i en duschvagn.
Entreprenören har börjat prova
en ny metod som förhoppningsvis
innebär att
reliningen
går lite
fortare.
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er,

stadieeleverna Israa Abdul Kad

torpskolan, omgiven av hög
Olga Williams, bildlärare på Käll
tedt.
Nys
Aboalkoor Hussein och Love

Muren är 150 meter lång och full av färgglad street art. Med
stöd från Järfällahus målar elever från tio skolor dåtiden,
nutiden och framtiden på terrassens mur vid Huset på höjden, kultur- och aktivitetshuset på Söderhöjden.

D

e tittar på skisserna och
målar med sprayfärger i
alla regnbågens färger.
Hussein, 14 år, berättar:
- VI MÅLAR TRE olika vägar: en

som leder till dåtiden, en till

nutiden och en till framtiden.
I nutiden byggs det mycket i
Järfälla. I framtiden är det mer
uppbyggt, mer utvecklat. Färgen
på träden visar hur tiden går
med olika årstider. En stor fot
vandrar in i framtiden.

ET ART VÄXER FRAM

d kulturhuset Huset på höjden

KORTtt
och go

HUSSEIN ÄR EN av de

konstintresserade barn och
ungdomar som deltar Huset
på höjdens målningsprojekt.
Arbetet leds av Micke
Rickman och Elie Gerbaka
från Streetcorner, en förening
som verkar för urban kultur.
Micke och Elie är själva
uppvxna i Järfälla och träffades
för ett tjugotal år sedan på
bildlektionerna i Aspnässkolan.
Nu är de glada att kunna göra
den här insatsen i sin kommun.
- JAG ÖNSKAR ATT något sådant

här funnits när jag var liten,
säger Micke. Man kunde spela
fotboll, men det fanns inget för
oss som gillade att måla. Nu vill
vi ge tillbaka något till barnen
och ungdomarna i Järfälla.
Det här väcker deras intresse
och ger stolthet över det egna
närområdet.
DE BÖRJADE MED två workshops

på varje skola, då eleverna fick
bolla idéer och göra skisser.
Detta i nära samarbete med
bildlärarna, som kommer att få
ett eget hörn av muren att måla.
– DET HÄR PROJEKTET är

underbart, säger Olga Williams,
bildlärare på Källtorpskolan.

SOMMARÖPPETTIDER

Från 1 juni och fram till och med
30 augusti gäller sommaröppettider hos Järfällahus. Det
innebär att vi stänger redan
16.30 måndag-torsdag. I övrigt
öppnar vi 08.00 som vanligt och
stänger 12.00 på fredagar.
Målningen leds av barndomskompisarna
Micke Rickman och Elie Gerbaka från
föreningen Streetcorner.

Det blir starten för ett
graffitiprojekt på min skola.
Det pågår renoveringar på
Källtorpskolan, och eleverna
kommer att få måla på
väggarna. Då blir de här
eleverna experterna som
sprider kunskapen - de kan ju
mer om spraymålning än jag
nu!
EN ANNAN AV eleverna som

målar är Love från klass 8A på
Källtorpskolan.
– Jag har alltid varit intresserad
av att måla, säger hon. Det
är jätteroligt och man blir
avslappnad. Det är en lättnad att
få måla, även om jag aldrig blir
helt nöjd med resultatet.

SOMMARPAUS FÖR
INTERNA KÖN / BYTEN

12 juni - 12 augusti har vi uppehåll i handläggningen när det
gäller vår interna bostadskö
samt lägenhetsbyten. Bytesansökningar som inkommer
efter 11 juni kommer alltså att
handläggas efter 12 augusti.
– En orsak till uppehållet är att
personalstyrkan är begränsad
under högsommaren. Vi är
färre uthyrare än vanligt och vi
är beroende av förvaltningen
som utför besiktningar i
samband med byten, säger
Agneta Lundström, chef för
uthyrningsverksamheten.

NYA LADDSTOLPAR

Snart invigs två nya laddstolpar
med plats för laddning av fyra
elbilar. Stolparna kommer
att finnas på parkeringen vid
Vasavägen 119-125. Du betalar
både P-avgift och laddavgift via
laddkoll.se och deras app.
Sedan tidigare finns fyra laddstolpar vid Huset på Höjden.

NYA TAXERINGSVÄRDEN

I sommar presenterar Skatteverket nya taxeringsvärden. Det
kommer att påverka fastighetsskatten, och därmed hyran, för
de lokalhyresgäster som idag
betalar fastighetsskatt på sin
lokal eller sitt lager.
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SJU SKOLKLASSER
FICK NOVASTIPENDIET
Sju skolor fick dela på 60 000 kronor för att förverkliga sina
drömprojekt inom kultur för barn och ungdomar. Detta tack
vare NovaStipendiet, som delades ut för tolfte gången.

D

en 13 maj delades årets
NovaStipendium ut i
Jakobsbergs centrum.
Först redovisade fjolårets stipendiater sina kulturprojekt.
Sedan var det dags för de nya
stipendiaterna att få sina checkar.
Årets stipendium gick till sju
skolor som skapat projekt inom
musik, konst och läsning.

Stipendiet instiftades 2008 för
att inspirera och öka intresset
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för kultur. Bakom stipendiet
står Järfällahus, Citycon och
HSB Norra Stor-Stockholm
i samarbete med Järfälla
kommun. Sedan starten har
över 1 000 barn och unga fått
glädje av Novastipendiet.

Utdelare vid årets ceremoni
var Torsten Friberg,
kultur-, demokrati- och
fritidsnämndens ordförande.
Konferencier var Marc Devin.

ÅRETS STIPENDIATER:
• Fjällenskolan – Läslust och
skrivglädje, 14 000 kr .
• Berghemskolan – Nyfiken
på Nationalmuseum,
13 000 kr.
• Vittra Jakobsbergs förskola
– Vi utrycker oss på olika sätt,
10 000 kr .
• Orio Herrestaskolan –
Skapande musik, 10 000 kr.
• Herrestaskolan – Samspel
och uttryck 8 000 kr.
• Gårds förskola – Bockarna
Bruse, 4 000 kr .
• Fastebolskolan – Våra
nordiska djur, 1 000 kr.

Guidad tur till
naturen i Viksjö
Vi får vandra bland 600-åriga ekar och besöka en fornborg med storslagen utsikt
över Mälaren. Följ med på naturvandring den 13 juni i Görvälns naturreservat!

I

samarbete med Järfälla kommun erbjuder vi våra hyresgäster en guidad vandring i
Görvälns naturreservat. Vandringen är gratis för dig som bor
hos Järfällahus.

hagmarkerna ligger fornborgen
Gåseborg och övervakar den
forna farleden med den kanske
mäktigaste utsikten över
Mälaren i hela länet.

NATURGUIDE PEDER CURMAN visar

vägen nära Sandvikskolan.
Vi rekommenderar att du
går, cyklar eller åker buss
till samlingsplatsen. Om
du har bil finns det några
parkeringsplatser vid
Sandvikskolan.

oss Hummelmora hage. Där har
ekarna vuxit sig stora i uppåt
600 år. Vid Mälarens strand
växer en ek med drygt 6,5 meter
i omkrets! Som kontrast till

VI SAMLAS VID Hummelmora-

välkommen att delta även utan
anmälan, men då kan vi inte
lova dig något fika.
DEN 2 SEPTEMBER kl 17.00-19.00

blir det en ny naturvandring
för dig som boende hos
Järfällahus. Då går vi från
Säby gård till Igelbäcken.
Du är också välkommen att
delta i kommunens allmänna
naturguidningar (se jarfalla.se
för mer information).

ANMÄL DIG SENAST 10 JUNI. Du som

anmäler dig får en fikapåse med
smörgås, dricka och frukt. Du är

OM NATURVANDRINGEN 13 JUNI
DAG OCH TID:

Torsdag 13 juni kl 18.00-20.00.

SAMLING:

Mitt emot Sandvikskolan på andra sidan Hummelmoravägen,
vid informationstavlan där elljusspåret börjar.

TA MED:

Bra skor. Kläder efter väder. Tag med sittunderlag om du vill.

ANMÄLAN: Senast 10 juni till e-postadress anmalan@jarfallahus.se.
LÄNGD:

Ca 3 km.

TID:

Ca 2 timmar.
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Avsändare:
Järfällahus AB, Box 197,
177 24 Järfälla
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Ha en try
Det är inte tillåtet att ställa upp

studsmattor
och pooler

Du får bara grilla på

grillplatserna!

i våra områden. Orsaken är att de
kan utgöra en säkerhetsrisk.

JÄRFÄLLA KOMMUNS
MILJÖDIPLOM

Inte på balkongen eller nära huset.
Orsaken är brandfaran och att dina
grannar har rätt att slippa rök och os.

Lat faglarnamat
n
hitta sin ege

Järfällahus har än en gång fått motta

enligt Svensk Miljöbas.
Vår miljöstrateg Outi Kilkki fick
motta diplomet den 8 maj.

Har du balkonglådor?
Häng dem på

INSIDAN

av balkongräcket. Annars
rinner vattnet ned till
grannen när du vattnar.

mat
gger ut
Om du lä åttor, möss och
u fram r
lockar d ra skadedjur.
and

Sommartid är grann-tid. Lär känna dina
grannar. Ta en fika tillsammans. Hjälps åt
att se till att porten är stängd - den får inte
ställas upp. Ha överseende med varandra,
men kom ihåg att

Plocka alltid up

BAJSET

efter din hund eller katt.

Huset ska vara
”i vila” kl 22.00-07.00
så att det är tyst på nätterna även på
sommaren för de som behöver sova.

Håll alltid din hund eller katt

KOPPLAD

när djuren vistas utomhus.

