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Hyrorna klara för nya studentoch ungdomsbostäderna
Nu pågår ombyggnaden för fullt. Det
före detta äldreboendet ska bli smålägenheter för dig som studerar eller är
mellan 18 och 25 år.
Nu pågår byggandet av 56 smålägenheter
- hälften av dem ungdomsbostäder och
hälften studentbostäder - i det hus på
Vinggränd 4 som tidigare var äldreboendet Almen. Under hösten har rivningsarbete pågått inuti huset. I november startade byggarbetena. De beräknas pågå
under minst fyra månader.
Inflyttningen sker under våren 2018,
en våning i taget. De flesta av bostäderna
är ettor på i genomsnitt 26 m², men det
finns också några få tvåor.
HYRAN ÄR FÖRHANDLAD med
Hyresgästföreningen. Ettorna kommer
att kosta runt 5 000 kr i månaden och tvåorna runt 6 700 kr i månaden. Hyran
inkluderar då el, vatten och bredband. För
en hållbar miljö och för att korta byggtiden

har de befintliga, fullt
användbara
badrummen
sparats. Dessa
lägenheter har
en något lägre
Skiss som visar Almens exteriör efter ombyggnaden.
hyra än de som
ut i början av året, troligtvis i januari.
har helt nybyggda badrum. Boende i studentUnder tiden du står i ungdomskön eller
lägenhet betalar ingen hyra på sommaren,
bor i ungdomslägenhet står du kvar i vår
så deras hyra fördelas istället på nio månaexterna kö och samlar köpoäng. Dessa
der och blir något högre.
poäng kan du sedan använda för att hyra
en vanlig lägenhet när du fyllt 26 år.
UTHYRNINGEN AV ungdomslägenheterna
Studentbostäderna hyrs ut via
sker via vår nya ungdomskö. När du
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB,
registrerar dig som bostadssökande ställs
www.bostad.stockholm.se.
du automatiskt också i ungdomskön om
Mer information om uthyrningsregler
du är 16-25 år gammal. Du kan sedan söka
och dylikt finns på www.jarfallahus.se.
ungdomslägenheterna när de annonseras

Klimatsmart Järfällahus sparar
"40 villor om året" på varmvatten
Sedan 2009 har Järfällahus genomfört en rad åtgärder som gynnar klimatet och miljön.
Bara när det gäller varmvatten har vi sparat 1,05 GWh. Det är lika mycket energi som
krävs för att värma upp ca 40 villor under ett helt år!
20%

20%

20%

16%
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El

Värme

Andel köpt energi
(inkluderar el och värme)

Järfällahus minskning 2009-2017
Mål satta av Järfälla kommun fram till 2025

SJU AV VÅRA bostadsområden har deltagit i ett vattensparprojekt under april till
och med juni 2017. Det gäller Övre- och
Nedre Hammaren, Söderhöjden, Kulingvägen, Dackehöjden och Högby.

VI INSTALLERADE OLIKA vattenbesparande produkter i sammanlagt
1 700 lägenheter. Det handlade bland
annat om snålspolande munstycken på
kranar och dusch samt kontroll av toalett-

stolar för att
förhindra att
de stod och
rann. Detta
ledde till en
besparing på
motsvarande
25 400 m³
vatten per år.
Sofia Tyvik, miljö- och hållbarVarmvattnet
hetsansvarig på Järfällahus.
värms förstås
till samma temperatur som tidigare. Det
är en hälsofråga. Den minskade mängd
vatten som värms upp ledde till besparingen på motsvarande 1,05 GWh per år.
Totalt minskade åtgången på kallvatten
med 11 % och åtgången på varmvatten
med 18 %.
– Projektet visade mycket bra resultat,
säger Sofia Tyvik. På bara något år kommer
vi att ha tjänat in kostnaden för åtgärderna.

VD MALIN SÖDERMAN HAR AVGÅTT

Håkan Berg tillförordnad VD
Den 1 december tillkännagavs att Håkan Berg blir
ny tillförordnad VD för
Järfällahus.
Den 17 november avgick Malin Söderman
som VD på Järfällahus. Nu har alltså
Håkan berg tillträtt som tillförordnad VD.
- Nu påbörjar vi en rekryteringsprocess,
säger Järfällahus styrelseordförande
Mikael Jämtsved (MP). Vi räknar med att ha
en permanent VD på plats senast till hösten.
Håkan Berg, tillförordnad VD på Järfällahus.
HÅKAN BERG ÄR 60 år gammal och
har varit i fastighetsbranschen sedan
1988. En stor del av hans karriär har han
ägnat åt HSB. Så sent som den 30 november
lämnade han ett 14-årigt uppdrag som VD
för HSB Norra Storstockholm. Efter tiden
på HSB har han nu startat egen konsultverksamhet och inom ramen för det åtagit
sig uppdraget som tillförordnad VD på
Järfällahus.Järfälla är välkänd mark för
Håkan Berg. Han har arbetat länge på
HSBs kontor i Jakobsbergs centrum och
tidigare bott några år i Vattmyraområdet.

HÅKAN BERG BESKRIVER sig själv
som en tydlig och samtidigt lagbyggande
person. Han brinner för frågor om arbetsmiljö, mångfald och tolerans.
- Det är en stor utmaning att få komma
till ett företag som står i startgroparna för
att expandera, säger han. Jag har lång
erfarenhet att arbeta med både byggande
och förvaltningsutvecking. Det som driver
mig är mötet med människor. Det här blir
ett händelserikt uppdrag, och det uppskattar jag!

Sofia tipsar: så lever du klimatsmart i vardagen
Ditt boende står för ungefär en tredjedel av dina koldioxidustläpp som
privatperson. Du kan göra en hel del för att bo och leva mer klimatsmart.
•
•
•
•
•
•
•

Släck lampan när du lämnar rummet och använd lågenergilampor.
Håll ventilerna öppna och stäng inte in radiatorerna bakom möbler och gardiner.
Låt inte vattnet rinna i kranen i onödan.
Felanmäl droppande kranar.
Duscha kortare tid.
Tina fryst mat i kylskåp. Kylan gör att kylskåpet inte behöver jobba lika hårt.
Kyl mat på balkongen på vintern istället för att låta kylskåpet jobba så hårt.

Det här är första gången vi gör ett stort
projekt som bara är till för att gynna miljön
och klimatet.
ÄVEN PÅ ANDRA sätt har Järfällahus
gjort klimatsmarta åtgärder under de
senaste åren. I enlighet med ett riksdagsbeslut har vi som mål att andelen köpt
energi ska minska med 20 % till 2025.
Hittills har den minskat med 8 %.
– Vi har bland annat bytt till nya, energisnålare och bättre takfläktar på hela Tallbohov, berättar Sofia Tyvik. Sammanlagt
handlar det om cirka 115 fläktar.
SEDAN 2009 HAR Järfällahus minskat
koldioxidutsläppen med 10 %.
• Elförbrukningen har minskat med 16 %
• Värmeförbrukningen har minskat med 6 %
• Antal körda mil har minskat med 14 %
• Vattenförbrukningen har minskat med 7 %

Den största delen av minskningen beror
på lägre förbrukning av fjärrvärme. Men
det har också spelat stor roll att Järfällahus minskat sitt bilåkande.

ÖPPETTIDER
AVVIKANDE ÖPPETTIDER
UNDER VINTERN
25-26 dec 2017
1 jan 2018		

Stängt
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

Mycket på gång just nu i Barkarby C

HUSET PÅ HÖJDEN NAMNGIVET
Nu är det bestämt: namnet på kultur- och
aktivitetshuset som vi just nu bygger på
Söderhöjden blir Huset på höjden. Under
november har en namntävling pågått för
att döpa huset. Det vinnande bidraget,
som skickades in av Leena Cronelöv,
utsågs bland ett tjugotal förslag. I juryn
satt Järfällahus styrelseordförande
Mikael Jämtsved, ordföranden i kultur-,
demokrati och fritidsnämnden Mika
Metso samt Avin Omar och Julia Sambia,
två ungdomar som deltagit i kommunens
arbete med demokratifrågor.
Huset, som hittills gått under arbetsnamnet Huset på höjden, ligger på en
plats som tidigare kallades "ABF-terrassen"
eller "Volvo-taket". Järfällahus bygger nu
om lokalen från grunden. Hösten 2018
ska allt vara klart för invigning. Där
kommer att finnas utställningslokaler,
undervisningskök, filmvisningslokal m
m. Det är Järfälla kommun som kommer
att driva kultur- och aktivitetshuset.
Vid det här bladets pressläggning
planeras priset att delas ut vid en ceremoni
på Pyramidtorget i Jakobsbergs centrum
den 6 december.

Så här såg det ut i augusti. En betongren lokal.

SEDUMTAK PÅ BIBLIOTEKET
Vi har lagt ett sedumtak på biblioteket.
Taket består av olika sorters sedum, en
fetbladväxt som kan växa utan jord. Fördelarna är många. Växterna absorberar
föroreningar från luften och isolerar mot
både kyla och värme. De skyddar takets
tätskikt mot UV-strålning och dämpar
buller.
Framför allt suger växterna åt sig regn
och smält snö på ett bra sätt. Avrinningen
från taket kan minska med upp till 50 %!
Detta minskar risken för översvämning
vid kraftigt regn.
Dessutom är det förstås grönt och fint.

I höst och vinter genomför vi flera förbättringsprojekt i Barkarby C.
GAMLA PENDELNEDGÅNGEN
IKAROS KÖK
Köket i restaurang Ikaros byggs om. Som
syns på bilden görs allt om från grunden.
Det blir moderna, energisnåla maskiner
och en allmän modernisering av köket.
Det håller därför stängt till och med april
2018. Själva lokalen kan dock fortsätta att
användas under tiden.

DAGVERKSAMHETEN

BELYSNING

Vissa ytor (väggar och golv) har
renoverats i dagverksamhetens lokaler.
På bilden syns Magnus Remmert, biträdande förvaltare för kommersiella lokaler.

Arbetet för
bättre belysning
i området fortsätter. Tidigare
har bostadshuset fått nya
belysningspållare på gården
och nya, upplysta portnummer. Nu har turen kommit
till centrum, som fått förnyad och förbättrad belysning vid butiker, frisör och
restaurang för att skapa ett ljusare, tryggare
och trevligare intryck.

November. Nu är lokalen en byggarbetsplats.

ALMEN

FÖRSKOLAN
Nästa höst ska kultur- och aktivitetshuset
vara klart. Den här visionsbilden visar hur
lokalen kan bli en inspirerande mötesplats för
järfällabor och lokalt föreningsliv.

LÄGESRAPPORT TALLBOHOV
Hållbarhetsåtgärderna på Tallbohov
fortsätter. Än så länge arbetar vi med
de tekniska hållbarhetsåtgärderna, som
behöver göras för att husen ska hålla
och som också är bra för de boendes
inomhusklimat.
I våras installerade vi nya spiskåpor/
kolfilterfläktar i ett av husen. Till våren
2018 räknar vi med att kunna fortsätta
byta fläktar över spisarna i resten av området.
Under november
och december arbetar
vi med olika åtgärder
gällande varmvattencirkulationen.
Samtidigt för vi en
boendedialog med hyresgäster som bor i
området och med Lokala Hyresgästföreningen. Målet är bland annat att kartlägga
önskemål och behov gällande tryggheten
och trivseln utomhus. På motsatt sida kan
du läsa om trygghetsvandringarna som är
en del av denna dialog!

Förskolan Lasse-Majas tak av plåt har
blivit grundligt rengjort under hösten.
För att förskolan skulle slippa stänga
gjorde vi arbetena under några helger.

Almen, det före
detta äldreboendet på
Vinggränd 4,
byggs om till
smålägenheter
för ungdomar
och studenter.
Huset är därför
avspärrat som byggarbetsplats.

0,69 % hyreshöjning 2018
NÄSTA ÅRS HYRESHÖJNING blir
0,69 % från den 1 januari 2018. Det motsvarar en hyreshöjning på ca 50 kr för en
genomsnittlig trerummare.
Detta är andra delen av en tvåårig
hyresöverenskommelse. Järfällahus och
hyresgästföreningen Järfälla kom överens
om 2018 års höjning redan inför 2017, då
höjningen blev 0,65 %.

Nedgången till gamla pendeltågsstationen
har fyllts igen. Delarna ovan jord rivs nu i
vinter. Istället kommer vi att skapa en
snygg och prydlig yta som öppnar upp
centrum på ett tryggt och trevligt sätt.
Till våren blir det bland annat planteringar här för att få in grönska i gatubilden.

Byggstart för Riddaren
i mars 2018
Upphandlingen är färdig och tidsplanen klarnar allt mer
för byggandet av vårt första helt nya hus på flera år. I
mars 2018 beräknar vi att kunna sätta spaden i jorden.
Nu är vi ett steg närmare att börja bygga
det nya huset Riddaren. Järfällahus har
tecknat kontrakt med byggföretaget JSB,
John Svensson Byggnadsfirma AB.
I MARS 2018 kan entreprenören
börja bygga. Lite mer än två år senare,
under sommaren 2020, är de första lägenheterna klara för inflyttning.
I sista etappen bygger vi en förskola
med fyra avdelningar.
Inflyttningen i bostäderna sker sedan i
etapper, ett trapphus i taget.
JÄRFÄLLAHUS HAR FÅTT i uppdrag
av ägaren, Järfälla kommun, att komma
upp i en byggtakt på 300 nya bostäder om
året. Det är en lång process med bland
annat planförfarande och upphandling
innan man kan börja bygga. Men nu närmar
sig alltså byggstarten för Riddaren.

TIDSPLAN:
•
•
•
•

Mars 2018 - Byggstart.
Början av 2020 - Start för uthyrning.
Juli 2020 - De första lägenheterna
beräknas vara klara.
Från juli 2020 - Inflyttning i
etapper.

FAKTA OM RIDDAREN
• Plats: Centrala Jakobsberg nära
Riddarparken.
• 4-8 våningar.
• 132 lägenheter.
• 82 enrummare, 33 tvårummare,
17 trerummare.
• Sammanlagt 5 401 m2 boyta.
• En förskola i markplan.
• Två lokaler i markplan.
• Garage i källare.

ÄVEN OMRÅDENA Övre hammaren
och Nedre hammaren är inkluderade i
hyreshöjningen den här gången. Här
hade man för några år sedan en separat
hyresförhandling som sträckte sig fram
till 2017. Men nu ingår de alltså i den allmänna hyresförhandlingen igen.
Hyran för en genomsnittlig trerummare höjs
med en femtiolapp från 1 januari 2018.

Riddaren sett från Riddarparken. Byggnaden kommer att ha varierande höjd och olika fasadmaterial.

Trygghetsvandringar på Tallbohov

KORT OCH GOTT
TACK, PETER!

hetsåtgärder Tallbohov. Vi ser vandringen som en metod för att skapa en
bättre närmiljö för våra hyresgäster.
- TRYGGHETSVANDRINGEN gör att
människor kommer samman och diskuterar viktiga frågor, säger Lisa Voltaire
som är hyresgästkontakten i projektet. Vi
vill ha en dialog med de boende i området.
De är experter på sitt boende och därför
ser vi denna trygghetsvandring som en
bra chans att ta tillvara på deras tankar
och idéer.

Under oktober och november har vi genomfört två
trygghetsvandringar i Tallbohov.

GENOM ATT TILLSAMMANS besöka
olika gårdar, tvättstugor, trapphus och
andra utrymmen fick vi in mycket värdefull information från alla deltagare.
- Arbetet med att åtgärda en del av de
saker som kom fram under vandringarna
har vi redan påbörjat, säger Lars Jonasson,
förvaltare Tallbohov. Till exempel handlar
det om städning och ej fungerade belysning i ett av cykelförråden som vi besökte.

Vi från Järfällahus har i samverkan med
närpolisen deltagit i trygghetsvandringarna tillsammans med fokusgruppen och

JÄRFÄLLAHUS GÖR DET här för att få
ett beslutsunderlag till vad vi kan göra för
åtgärder, både på kort sikt och på lång

Trygghetsvandring i ett garage på Tallbohov. I mitten syns förvaltare Lars Jonasson.

representanter från Järfälla kommun och
Lokala Hyresgästföreningen. Järfällahus
gör detta som en del i projektet Hållbar-

sikt. Detta i samverkan med kommunen
och polisen för att se vad vi kan göra för
samlade åtgärder.
– Vi vill göra rätt insatser vid rätt tillfällen och även göra bra prioriteringar, säger
Lars Jonasson.

TACK, CONNY!
Conny, fastighetsskötare för
kommersiella
lokaler, slutade
på Järfällahus
den 1 november.
Tack, Conny,
och lycka till i
fortsättningen!

TACK, BODIL!

Fokusgruppen samlas i den mysiga visningslägenheten för att prata om trygghet.

Grannstödsbilen gör vår kommun tryggare

VERKSAMHETEN DRIVS av kommunen och lokalpolisen i Järfälla. Järfällahus
är samarbetspartner. Det hela startade
för elva år sedan.
– Det var jag och polisen Roland Borgström som tog initiativet här i Järfälla,
berättar Lasse Danielsson. Jag är föreningsmänniska och har jobbat i 40 år på
Järfälla kommun, så det här är ett bra sätt
att fortsätta vara aktiv i kommunen.

Du kan söka till grannstödsförare
om du:
• Är över 18 år.
• Har körkort för bil.
• I övrigt bedöms som lämplig
(t ex inte har nedsatt förmåga till
bilköring av medicinska skäl).

MED I BILEN den här dagen finns också
Gunnar Evstedt, pensionerad polis och

Grannstöd patrullerar i kommunen
med bil dagtid i brottsutsatta områden. Grannstödsförarnas uppdrag:

Observera - Rapportera - Åtgärda
Ansökningsblankett finns på
www.jarfalla.se. Klicka på "Kommun
och politik" och skrolla sedan ned till
"Trygghet".
Eller kontakta kommunpolisen via
e-post till albin.naverberg@polisen.se.
Skriv namn och adress så får du en
blankett och ett portofritt svartkuvert
hem i brevlådan.

Lokalpolisen AlbinNäverberg med grannstödsförarna Lasse Danielsson och Gunnar Evstedt.

EN FÖRDEL MED grannstödsförarna är
att de inte har polisernas rapportskyldighet.
- Det innebär att du kan tipsa grannstödförarna och vara anonym när de för tipset
vidare till oss på polisen, säger Albin
Näverberg.

Sofia Andersson,
systemekonom,
har sagt upp
sig och jobbar
sin sista dag
den 22 december. Tack, Sofia
och lycka till i
fortsättningen!

SÅ BLIR DU
GRANNSTÖDSFÖRARE

De är varken poliser eller väktare utan
vanliga medborgare som vill hjälpa till att
öka tryggheten genom att patrullera i
kommunen. Uppdraget är att observera,
rapportera och åtgärda. När polisen inte
hinner med att informera allmänheten,
varna vid inbrottsvåg eller rapportera
skrotbilar och skadegörelse till kommunen, kan grannstödsförarna hjälpa till.
Och så handlar det om närvaro. Att finnas och synas ute ökar tryggheten i kommunen.
− Vi har över 50 förare i Järfälla just nu,
berättar kommunpolis Albin Näverberg.
Och det är glädjande att både kvinnor och
män anmäler sig. Men vi behöver ännu
flera grannstödsförare!

mångårig järfällabo. Som grannstödsförare verkar han mest förebyggande och
trygghetsskapande. Men ibland kan
insatsen bli mer konkret. Han minns en
händelse i somras:
– Vi såg en bil som verkade misstänkt.
När vi bad polisen kolla registreringsnumret visade sig bilen ha flera brister
och en förare utan körkort. Vi följde efter
och rapporterade positionen ända tills
polisen hann ifatt och kunde stoppa bilen.

Bodil, ett välkänt ansikte i
Boservice och
medarbetare på
Järfällahus
sedan 1991, går i
pension den 31
januari. Tack,
Bodil, och lycka
till i fortsättningen!

TACK, SOFIA!

- Vi grannstödsförare gör nytta i förebyggande
syfte. Det är ett bra sätt att kanalisera sitt
samhällsengagemang och samtidigt
komma ut och träffa folk, säger
Lasse Danielsson, grannstödsförare.

FÖRARNA ARBETAR IDEELLT men
bjuds på mat under passen. De får en kortare utbildning av polisen och går eller
åker sedan i grannstödsbilen två och två.
Ett vanligt pass sträcker sig ungefär mellan nio eller tio på morgonen till tre eller
fyra på eftermiddagen, vilket är den tid
då det begås flest inbrott i Järfälla. En del
förare patrullerar också kvällar och helger.

Peter Lövinder,
förvaltare för
Söderhöjden,
D-området och
delvis även för
våra områden i
Viksjö, slutar
på Järfällahus
vid årsskiftet.
Tack, Peter, och lycka till i fortsättningen!

Grannstödsbilen nås på
tel 070-736 35 45

TACK, PAUL!
Paul Head, bostadskonsulent och
medarbetare på Järfällahus sedan 24 år
tillbaka, gick i pension den 31 oktober.
Tack, Paul, och lycka till i fortsättningen!

JULKALENDER PÅ INSTAGRAM
Har du sett Järfällahus julkalender på
Instagram? Nu kan du vara med på slutspurten fram till julafton! Varje dag lägger vi ut ett foto på dagens datum uppsatt
utomhus i någon av våra bostadsområden. Sen gäller det att hitta dagens siffra
först. Den som hittar siffran tar den med
sig till Boservice på Drabantvägen 2 och
får en julklapp. Julklapparna passar för
dig som är mellan 3 och 12 år gammal.
Välkommen att delta!

Bredbandsbolaget sänder i kabeln
Under hösten har Canal Digital ersatts av
Bredbandsbolaget som operatör i Järfälla
-hus kabel-tv-nät. Orsaken är att Telenor,
som äger de båda andra företagen, har
valt att låta Bredbandsbolaget ta över
leveransen i vårt kabel-tv-nät. De informerade sina kunder om detta i oktober.
NÄR DET däremot gäller det
öppna bredbandsnätet,
så fungerar det
som vanligt: ett
flertal olika leve-

rantörer konkurrerar om dig som kund,
och du väljer fritt bland tjänster och leverantörer.
FÖR ATT SE vad som finns och beställa
tjänster kan du t ex gå in på zmarket.se
(det som tidigare hette qmarket.se) och
enkelt logga in med din adress. Föredrar
du att prata med en människa är du välkommen att ringa Bredbandsrådgivaren
på tel 010-130 79 79.
Ett av de här paketen kan bli ditt! På Instagram
visas dagens siffra som du ska leta efter.

Fem brännheta tips för en säker julhelg
Varför är Järfällahus så noga med att man inte får
ställa barnvagnen i trapphuset? Och varför ska jag
lägga pengar på en hemförsäkring? Svaret är att det
handlar om din säkerhet. Här kommer fem riktigt heta
tips som kan rädda både ditt liv och din ekonomi om
olyckan är framme.

Nu startar Barkarby Science, ett center
för hållbar stadsutveckling och samhällsbyggnad i Barkarby. Järfällahus
blir en av delägarna i bolaget som blir en
arena för innovativ utveckling.
TANKEN ÄR ATT skapa en utvecklingsarena för forskning, innovation
och utbildning inom samhällsbyggnad
och hållbar stadsutveckling. Barkarby
Science blir en plattform där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans
kan ta fram ny teknik som snabbt
testas i verkliga förhållanden och därigenom får praktisk tillämpning.

VAKTA LEVANDE LJUS NOGA
Levande ljus är mysiga men också en brandfara som orsakar många bränder varje år.
•
•
•
•
•

Barkarby Science för
forskning och utveckling

Släck alltid ljusen innan du lämnar rummet.
Lämna aldrig barn eller husdjur ensamma med brinnande ljus.
Undvik ljusstakar av trä och andra brännbara material.
Använd inte vitmossa i adventsljusstaken, den kan börja brinna.
Använd inte marschaller eller eldkorgar/braskorgar.

AKTÖRERNA SKA KUNNA verka för
och understödja högre utbildning och
forskning samt skapa förutsättningar
för arbetstillfällen och projekt där ny
teknik och nya metoder för långsiktigt
hållbar stadsutveckling kommer att
användas.

KOLLA BRANDVARNAREN
Tryck på den lilla knappen på brandvarnaren.
Tjuter det till? Bra, batteriet fungerar fortfarande.
Är det tyst? Gör genast en felanmälan till Järfällahus (du kan t ex ringa 08-580 836 00). Vi byter batteriet eller vid behov hela brandvarnaren!

SÅ HÄR SÄGER Järfällahus styrelseordförande Mikael Jämtsved (MP):
– Våra ambitioner för Järfälla är skyhöga.
Barkarbystaden ska bli den bästa staden
att bo, jobba och leva i. Ambitionen
är att sätta nationellt fokus på det
arbete inom samhällsutveckling och
stadsbyggnad som Järfälla bedriver,
och med det här samarbetet kommer
innovativa lösningar inom hållbar
samhällsbyggnad att kunna utvecklas
och förverkligas här i Järfälla.

SKAFFA EN HEMFÖRSÄKRING
Ibland är olyckan framme. Då är det mycket viktigt att du har en bra hemförsäkring.
Skulle du råka orsaka en brand, kan du bli ruinerad om du inte är försäkrad.
Har du ingen hemförsäkring ännu, så ring ett
försäkringsbolag redan idag!

Lämna aldrig barn ensamma med levande ljus. Och använd inte ljusstakar av trä eftersom de kan
börja brinna.

HÅLL UTRYMNINGSVÄGARNA FRIA

EXTRA UTRUSTNING

Barnvagnar, kassar med julklappspapper och liknande blir bränsle vid en brand. Så lämna dem
aldrig i trapphuset.
Om huset ska utrymmas måste det vara fritt i
trapphuset. Inga saker får stå där - då är de i vägen
när du ska ta dig ut och brandkåren ska ta sig in.
Parkera inte framför porten. Om du gör det,
står din bil i vägen för brandkår och ambulans vid
en brand.

Skulle det börja brinna, har du stor nytta av extra
utrustning för att kunna släcka branden.
Med en brandfilt kan du kväva elden när det
inte är lämpligt att släcka med vatten, t ex om det
är en elektrisk apparat eller en kastrull med olja
som brinner.
En brandsläckare gör att du kan släcka mindre
bränder själv, innan de växer och sprider sig. Men
brinner det rejält ska du förstås ändå ringa 112.

INITIATIVET ÄR TAGET av Järfälla
kommun och i samarbetet ingår förutom Järfällahus också Atrium Ljungberg, E.ON Värme Sverige, NCC, Scania
och Skanska. Akademin representeras
av ett samarbete med Södertörns högskola, och det förs långt gångna samtal
om samarbete även med KTH. Ärendet
om bildande av Barkarby Science
beslutas i kommunfullmäktige den 18
december.

Inga monster i våra avlopp
Läste du om den jättelika fettklumpen i Londons avloppssystem? En sådan vill vi förstås inte ha i Järfälla.
DEN VAR EXTREM. Den vägde 130 ton,
var 250 meter lång och hård som cement.
Klumpen bestod av olja och smör som
sköljts ned i vasken och stelnat där
tillsammans med våtservetter, blöjor och
tamponger som spolats ned i toaletten.
Självklart ställde "monsterfettklumpen"
till mycket besvär och orsakade stora
kostnader. Helt i onödan.
DET ENDA DU får spola ned i toaletten
är kiss, bajs och toalettpapper. Inte hushållspapper, 0ch absolut inte blöjor, bindor och liknande.

SENIORKÖN FÖR ALLA ÖVER 60

OLJA OCH ANNAT fett från matlagningen ska inte sköljas ned i avloppet.
Det stelnar där och skapar stopp. Är det
lite fett i stekpannan, torka ur med hushållspapper och kasta i vanliga soppåsen.
Är det mycket olja eller fett, häll i t ex en
PETflaska,
skruva på
locket och
kasta i
soppåsen.
När den
förbränns
Matfett som stelnat och
blir oljan
skapat stopp i ett rör.

Den som registrerar sig i vår externa
bostadskö och är minst 60 år blir numera
aktiverad också i seniorkön. Tidigare var
man tvungen att kryssa i att man ville stå
i seniorikön, men numera går det alltså
automatiskt om man har rätt ålder.

UNGDOMSKÖN FÖR ALLA UNGA
Miljötratten gör det enkelt att ta hand om matolja på rätt sätt. Du kan få en gratis av Järfällahus!
bra bränsle som värmer våra hus. Miljötratten gör det enkelt att samla ihop
matoljan. Skruva fast tratten på flaskan.
Kläm fast flaskans lock under locket på

tratten, så har du det när flaskan är full
och ska kastas. Kom till Boservice på Drabantvägen 2 får du en grön miljötratt
helt gratis!

Snart inrättar Järfällahsu en särskild
ungdomskö för dig som är 16-25 år. Detta
för att kunna hyra ut de ungdomslägenheter vi bygger i Barkarby. Du som registrerar dig i vår externa kö, eller som redan
står där, blir automatiskt placerad även i
ungdomskön om du har rätt ålder.
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