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Fem miljoner för trygghet
på Sång- och Nibblevägen
Järfällahus har beviljats knappt fem miljoner kronor från Boverket för ett stort projekt
som ska öka tryggheten och trivseln i vårt bostadsområde Sångvägen.
Trygghet är en prioriterad fråga för Järfällahus och för hela Järfälla kommun.
Därför har Järfällahus sökt och fått
bidrag från Boverket för att kunna skapa
en tryggare och trevligare miljö i området
Sångvägen, som består av Sång- och
Nibblevägen i centrala Jakobsberg.
TOTALT BERÄKNAS projektet kosta
9 875 000 kr under ca två år. Hälften av
summan kommer från Järfällahus egen
budget. Den andra hälften, 4 937 500 kr,
är alltså stöd från Boverket.
BIDRAGET DELAS UT inom ramen för
förordningen om stöd till utemiljöer i
vissa bostadsområden. Bakgrunden till
det är att Sångvägen ingår bland de områden som Boverket utsett som lämpliga för
ett sådant projekt. Deras kriterier handlar framför allt om medelinkomsten
bland de boende i området.

DETTA BLIR DET andra projektet för
trygghet som finansieras till lika stor del
av Boverket och Järfällahus. Det första
projektet, som startade tidigare, är
Ulvsättra Utomhus. Läs mer om det här
till höger!
ÅTGÄRDERNA SKA VARA klara
under 2020. Vi kommer att samarbeta
med hyresgästerna, Järfälla kommun,
Polisen och andra aktörer i området. Det
ska handla om åtgärder som är trygghetsoch trivselskapande och som kommer
alla boende i området till del.
FOKUS ÄR PÅ olika delar av utomhusmiljön, bl a belysningen i området. Exakt
vad som ska göras bestämmer vi tillsammans med de boende. Du som bor i området kommer att bjudas in till dialog. Håll
utkik efter information om det under
våren!

– Under våren startar projektet, säger Zara
Lahouar, förvaltningschef.

– VI ÄR OTROLIGT GLADA att kunna
genomföra det här projektet i ännu ett
område, säger Zara Lahouar, förvaltningschef och initiativtagare.

Studsmatta och bilfritt i Lilla Ulvsättra
Studsmatta, mer möjligheter att grilla och en bilfri gård.
Det står på de boendes önskelista för utomhusmiljön på
Termovägen inom ramen för projektet Ulvsättra Utomhus.
För några månader sedan började dialogen om hur Lilla Ulvsättra ska kunna få en
tryggare, trevligare utomhusmiljö. Projektet, Ulvsättra Utomhus, genomförs av
Järfällahus med hjälp av bidrag från
Boverket. Bidraget på 5,6 miljoner kronor
matchas av samma summa från Järfällahus.
DE BOENDE HAR vid ett par tillfällen
bjudits in till roliga utedagar på gården
med fika och dialog. Många bra idéer har
kommit in. Vid senaste tillfället, 19 september, presenterades förslaget till hur
gårdarna ska göras om.
SAMTIDIGT DROG delprojektet Bilfria
gårdar igång. Många hade uttryckt en
önskar om att öka tryggheten på gården,
framför allt för barnen, genom att minska
biltrafiken. Ett hundratal barn deltog i en

Området Sångvägen byggdes 1972 och innehåller 460 lägenheter. Nu ska utomhusmiljön förbättras och ge ökad trygghet med hjälp av bidrag från
Boverket. Boende i området kommer att bjudas in till dialog under våren.

Josefina,
en av våra
kommunikatörer,
och ett av
barnen
som deltar
i kampanjen Bilfria
gårdar.

enkäten om just detta och fick varsin
T-shirt med budskap om bilfria gårdar.
SJÄLVA ARBETENA STARTAR till
våren. Först ut är Cirkeln, den stora gården
i mitten av området. Bland annat blir det
en större studsmatta så att fler barn kan
hoppa samtidigt och en större grill för att
tillgodose behovet av fler grillplatser.
Zara Lahouar är förvaltningschef och
initiativtagare till Ulvsättra Utomhus. Vad
händer nu, Zara?
– JUST NU JOBBAR Järfällahus med att
göra en översyn av belysningen i området.
Vi ska se hur vi kan utöka belysningen för
att få ett ljusare intryck även under de
mörka perioderna av året. Och under vintern och våren fortsätter en fokusgrupp
av boende med att arbeta fram förslag
kring utemiljöerna i området.

JÄRFÄLLAHUS
ÖPPETTIDER
Fredag 14 december
24-26 december
Måndag 31 december
Tisdag 1 januari 2019

Vi stänger 11.00
Stängt
Stängt
Stängt

ÖPPETTIDER
Mån–tor: 08.00–17.00 (stängt 11.30–12.15)
Fre: 08.00–13.30

LÄSARUNDERSÖKNING VISAR VAD BOENDE VILL HA
KORT OCH GOTT
SAMRÅDET OM SÖDERHÖJDEN
Järfälla kommun har hållit samråd kring
planerna för att komplettera Söderhöjden
med nya bostäder. Förslaget handlar om
att ge området en modernare stadskaraktär som innebär ljus, liv och rörelse även
under kvällar och helger. Bland annat
arrangerades två öppet hus-träffar i
Nybergskolan, då alla intresserade var
välkomna att se planerna och lämna sina
synpunkter. Dessutom har kommunens
demokratiambassadörer, lätt igenkännbara på sina gröna jackor, gått runt på
Söderhöjden och informerat de boende på
flera olika språk.

Både papperstidning OCH digital information
Två av tre gillar Bo i Järfälla och mer än åtta av tio vill
fortsätta få den i pappersform i brevlådan. Det är
några av resultaten från vår läsarundersökning.
Vi har genomfört en läsarundersökning.
Ett hundratal personer tog chansen att
säga sin mening om det här bladet och om
Järfällahus kommunikation i allmänhet.
– VI VILL TACKA alla som tog sig tid att
svara, säger Johannes Wikman Franke,
kommunikationschef. Tack vare er vet vi
mycket mer om vilken information och
kommunikation som efterfrågas. Fem av
er som svarade har vunnit biobiljetter.
RESULTATET AV ENKÄTEN visar tydligt att Bo i Järfälla, som du just nu läser,
är viktig för hyresgästerna. 66% tycker
tidningen är bra eller mycket bra. Hälften
skulle gärna se ett annat format medan
knappt hälften tycker den är bra som den är.
De flesta, 85 %, vill fortsätta få tidningen i pappersform i brevlådan. Hela

Projektchef Sassan Sanjari pratar med Vladimir
Jeric från Hyresgästföreningen vid öppet hus
den 10 oktober. Järfällahus bjöd på frukt, dricka
och smörgåsar vid tillfället.

TACK FÖR DITT ENKÄTSVAR
Mer än var tredje som fått vår nya hyresgästenkät har skickat in sina svar.
– Svarsfrekvensen är 33,7 %, säger Zara
Lahouar, förvaltningschef. Det kanske
inte låter så mycket, men det är en högre
siffra än än vad andra jämförbara
bostadsbolag har. Vi har också ovanligt
många som använder möjligheten att
svara på andra språk än svenska.
Svarar du på enkäten på webben finns
enkäten översatt till ett antal olika språk.
Oavsett språk så svarar du helt anonymt.
Järfällahus får bara se statistik över hur
nöjda de boende är i olika frågor.
Varje år skickas enkäten ut till hälften
av våra hyresgäster i olika områden. Efter
två år har alla hushåll haft chansen att
svara. Stort tack för att du delar med dig
av dina åsikter!

HEMTJÄNST SLIPPER NYCKEL
Snart behöver hemtjänsten inte längre
bära runt på stora nyckelknippor med
nycklar till alla brukare de hjälper i deras
hem. Järfälla kommun har börjat installera en funktion på insidan av lägenhetsdörrarna som gör att behörig personal
kan öppna dörren utifrån med hjälp av en
mobillösnin. Det innebär ökad säkerhet
för brukarna och en mer praktisk vardag
för hemtjänstpersonalen.

93 % vill ha den lika ofta eller
ännu oftare än idag.
VAD VILL LÄSARNA helst
läsa om? Mest populärt är nyheter om vad som händer i bostadsområdena samt om Järfällahus byggplaner. Mer än hälften är intresserade av
att få mer sådan information.
ÄVEN DIGITALA KANALER efterfrågas. 83% kan tänka sig att delta i en
facebookgrupp kopplat till boendet. Nästan 79 % kan tänka sig att få push notiser i
Järfällahus app eller via Mina sidor.
74% tar gärna emot sms från Järfällahus, och då bör det handla om tillfälliga
fel och liknande.
Information via Facebook är källan till
att två av tre svarande deltog i enkäten.

VI VÄLKOMNAR
Vi välkomnar Håkan som ny fastighetsskötare och Mikael som ny systemansvarig på Järfällahus.

VI STÄNGER 11.00 DEN 14 DEC
Fredagen den
14 december
stänger vi
kl 11.00.

VAD TYCKER DU OM BO I JÄRFÄLLA?

Olika vägar till information och kontakt med Järfällahus:
WEBBPLATSEN
WWW.JARFALLAHUS.SE

AVISERINGAR

KUNDFORUMET
KUNDO

BOUTVECKLING

Finns på webbplatsen.
Här kan du ställa frågor,
få svar och se andras svår
på liknande frågor.

Vårt samarbete för trivsel
och trygghet tillsammans med Hyresgästföreningen. Varje höst
inbjuds du som boende
till boutvecklingsmöte.

BOSERVICE

TELEFON

E-POST

Här kan du se dina köpoäng, dina
fakturor/avier, OCR-nummer,
göra felanmälan
och boka tvättstuga m m.
Finns som app!

Välkommen att besöka oss på Drabantvägen 2 under våra öppettider!

Vårt växelnummer är 08-580 836 00.

Du kan kontakta en enskild medarbetare
eller mejla till jhab@jarfallahus.se.

FACEBOOK

INSTAGRAM

HYRESGÄSTENKÄTEN

FOKUSGRUPPER

Järfällahus
officiella
facebooksida.

instagram
@jarfallahus.

Kommer till dig
vartannat år. Du
varar helt
anonymt.

Ibland bjuder vi in
boende att delta i
fokusgrupper
kring t ex trygghet
eller renoveringsprojekt.

LINKEDIN

APPEN

Vår företagsprofil
på LinkedIn.

Ett enkelt sätt att få
tillgång till Mina sidor
mobilen. Här kan
du t ex göra göra
felanmälan.

Snart börjar insamling av matavfall

Nyheter,
fakta, tips,
kontaktuppgifter, Mina
sidor m m.

Lappar i din brevlåda
eller anslag i porten
som ger viktig information, ofta om arbeten i huset eller i din
lägenhet.

MINA SIDOR

VI AVTACKAR
Några av våra medarbetare har slutat. Det
är fastighetsskötarna Christofer, Jim och
Paula. Till dem säger vi stort tack och
lycka till i fortsättningen.

HUR LÄSER DU BO I JÄRFÄLLA?

Hejsan! Jag skulle vilja skicka ett
stort tack till fastighetsskötaren
Kentha, som varit otroligt professionell och tillmötesgående! Vi har haft
några felanmälningar i vår bostad
den senaste tiden och Kentha har
verkligen varit ett föredöme! Han har
följt upp ärenden och varit otroligt
snabb på att åtgärda felen som varit.
Tack för din proffsiga inställning och
trevliga bemötande!
Samori William , D-området

Under 2019 börjar Järfällahus erbjuda sina hyresgäster
separat insamling av en viktig naturresurs: matavfall.
Dina matrester är inte bara skräp. De kan
bli biogödsel till åkrarna och biogas som
driver bilar, bussar och andra fordon.
Därför börjar Järfällahus nu ett projekt
för att ge så många hyresgäster som möjligt en chans att sortera ut sitt matavfall.
Idag har bara området Tallen i Viksjö
insamling av matavfall, men i framtiden
blir det alltså betydligt fler hushåll.
MATAVFALL KAN VARA till exempel
skal, blast, kaffesump, te, matrester och
hushållspapper. Det är lätt att samla in
resterna i en särskild brun papperspåse
och lämna den i rätt kärl.
DET INSAMLADE matavfallet transporteras till Uppsala Vatten & Avfall AB

där det rötas. Rötning är en process som
bildar biogas. Av det som blir kvar efter
produktionen framställs biogödsel till
lantbruket.
– Vi har börjat gå igenom våra bostadsområden för att se var kärlen för matavfall kan ställas, säger Outi Kilkki, miljöstrateg och ansvarig för projektet.
Projektet har fått namnet Bruna påsen.
Målet är trygga,
välfungerande
avfallsutrymmen med
rätt sorterat
matavfall. Då
blir miljönyttan stor!

JÄRFÄLLAHUS HISTORIA RÅN KOMMUNHUSET TILL RIDDAREN

Grattis Järfällahus, 65 år den 12 december!

Minns du?
Vi firar 65 år av bostäder åt järfällaborna. Kommer du ihåg de här händelserna?

Den 12 december 2018 fyller Järfällahus 65 år. Vi vill
gärna berätta lite om hur bolaget kom till och om vår
roll i Järfälla kommuns historia. Läs vidare och följ med
på en resa genom årtiondena med Järfälla kommuns
allmännyttiga bostadsbolag Järfällahus AB!
Järfälla kommun var glest bebyggd fram
till andra världskriget. Den sista december
1945 bodde 4 353 invånare i kommunen.
De bodde i små villasamhällen och den
årliga tillväxten var då bara runt hundra
personer per år.
Idag är det
annorlunda.
År 2017 hade
i Viksjö under
75 000
uppbyggnad i april
personer
valt att kalla 1978. I bakgrunden
syns Tennisvägen
Järfälla sitt
77-83.
hem, och
kommunen

Kommun Fastighets AB. Det uttalade syftet var att färdigställa ett kommunhus.
Trots det tydliga målet började man snart
att köpa mark för andra ändamål så som
bostäder, vägar, parker och industrier. Det

I SAMBAND MED den kärvare ekonomin i början av nittiotalet satte staten
stopp för subventionerna. Järfällahus AB,
liksom alla andra hyresvärdar, blev
tvungna att helt finansiera sina egna
kostnader via hyresintäkterna. Hyrorna
hade dittills varit runt 50 % av de faktiska
kostnaderna.Nu fick de höjas kraftigt.

Lundområdet

fortsätter nu att växa
med flera medborgare varje år.
EFTER KRIGET accelererade befolkningsökningen, bland annat tack vare
flygflottiljen vid Barkarby flygfält och att
SJ utökade. Vid slutet av fyrtiotalet ökade
befolkningen med 500 personer per år.
Det behövdes nya lösningar för boendet.
Som på så många andra ställen i landet
väcktes tankarna på att starta ett kommunägt bostadsbolag.
DEN URSPRUNGLIGA intentionen var
inte att erbjuda bostäder till privatpersoner.
Tanken var istället att försöka bygga de
kommunala förvaltningslokaler som saknades. Det handlade främst om ett kommunalhus med bibliotek men även om
brand- och polisstation.
JÄRFÄLLA FÖRSAMLING, som ägde
mark i Jakobsberg, gick 1953 samman med
Järfälla kommun och bildade Järfälla

kostnaderna hade skenat. De statliga
byggregleringarna hade dragit upp byggkostnaderna samtidigt som man inom
hyresbolagen hade vant sig vid att staten
skulle bära kostsamma byggen av nya
bostäder.

så hett eftertraktade bygget av kommunhuset blev därigenom en smula försenat.
BOLAGET GICK SÅ småningom samman med de av HSB startade stiftelserna
Hammaren och Barkarby. Dessa hade
redan byggt ett antal hyresbostäder i
kommunen. Sammanslagningen innebar
att Järfällahus tog sina första steg mot det
som i dag är företagets huvuduppgift: att
vara en kommunal hyresvärd.
Bostadsbeståndet har ökat genom åren.
Särskilt när man sommaren 1989 köpte AB
Stockholmshems stora fastighetsbestånd i
Järfälla på över 2 700 lägenheter.
NÄR SEDAN NITTIOTALET och krisår
kom blev det en stor omsvängning för
hela hyresmarknaden i Sverige. Staten
hade dittills subventionerat hyrorna för
att låginkomsttagare skulle få möjlighet
till bra bostäder. En effekt av detta var att

Tack Järfälla
kommuns bildarkiv

FÖR ATT FÅ kontroll på kostnaderna och
därmed hålla hyrorna i schack tvingades
man dra ner på byggandet av nya bostäder.
Därefter byggde Järfällahus AB knappt
några nya bostäder under lång tid. I början
av 2000-talet ombildades en del av
hyresbeståndet till bostadsrätter.

Husargränd

ska byggas här. Så här
såg platsen ut i augusti
1962. Till höger går
Allévägen, som nu är
Viksjöleden, bort mot
Drabantvägen.
nytt uppdrag
från sin politiskt tillsatta styrelse att börja
bygget av nya hyresrätter. Att både bygga
nytt och förvalta och utveckla de bostäder
bolaget redan äger är ett mycket större
uppdrag jämfört med tidigare.

Balkonger byggs på Nedre Hammaren
1990.

DET ÖVERGRIPANDE SYFTET är
dock detsamma sedan länge: att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder. Bygget av de första nya
hyreshuset, Riddaren, har inletts och
beräknas vara färdigt under

DET ÄR BARA de senaste åren
som Järfällahus AB har fått ett

Söderhöjden

under uppbyggnad
omkring 1965.
Här går Frihetsvägen.
Stockholmshem bygger
husen till vänster. I nederkant syns Nybergskolan.
Bakom husen syns det
som ska bli
Dackevägen.

Kungaparet inviger Jakobsbergs
galleria. Foto: Anders Qwarnström.

2020. Flera andra byggprojekt är på gång.
Så grattis Järfällahus, som erbjudit ett hem
att bo i för järfällabor i 65 års tid!
Jonas Sahlberg

Tallbohov

som bidragit med bilderna.
De är tagna av Gunvor Willberg, Olle Malmberg, Krister
Sandström, Oscar Bladh
och Hann Marie
Berndes.

Lilla Ulvsättra under uppbyggnad
1992.

byggs upp
1968.

Samir och Viktor skjuter konfetti på
Järfällafestivalen 2016.

DU HAR VÄL SETT MAGASINET
För att fira att vi fyller 65 år har vi
gjort en särskild utgåva av en här
tidningen, som du fått i brev
lådan. Här minns vi det som
varit, firar det som är och
går mot centrum och
ser fram emot framtida
där syns Tallbohovskolan
projekt samtidigt som vi
och sedan Tallbohovs
provar att göra Bo i
gästhem under byggnation.
Järfälla i magasinsformat.

Snapphanevägen

I bakgrunden syns Vattmyraområdet och till höger går
Enköpingsvägen
mot Kallhäll.

Torpet Tallbohov

var ett torp som lydde
under Säby gård.
Fotot är taget 1913-14.
Framför stugan syns
Judit och John Lif.

Samma fastighetsskötare - ny organisation
OMRÅDESCHEF

OMRÅDESCHEF

Michael Makdissi. Områdeschefen har ett övergripande ansvar.

Lars Jonasson. Områdeschefen
har ett övergripande ansvar.

FÖRVALTARE

FÖRVALTARE

Magnus Remmert. Förvaltaren
är den du ska vända dig till i första
hand om du har frågor eller
synpunkter.

OMRÅDEN
Sångvägen, D-området,
Engelbrektsområdet, Hammaren,
Städet, Släggan, Hårsta backe,
Tallbohov, Dackehöjden och
Tallbacken.
De mindre lokaler som finns
insprängda i dessa områden.

Två områdeschefer sköter om våra hus tillsammans med
förvaltare och fastighetsskötare. Så ser organisationen av
vår förvaltning ut sedan 1 november.

Jeannette Andersson. Förvaltaren är den du ska vända dig till i
första hand om du har frågor eller
synpunkter.

OMRÅDEN
Söderhöjden, Stäket, Kulingvägen,
våra områden i Viksjö, Barkarby och
Kallhäll.
De mindre lokaler som finns
insprängda i dessa områden samt
större lokalfastigheter.

Nu görs en justering av hur Järfällahus
organiserar förvaltningen av sina fastigheter. Den nya organisationen innebär att
två områdeschefer, Michael Makidissi
och Lars Jonasson, har övergripande
ansvar för var sin halva av vårt fastighetsbestånd.
TILL SIN HJÄLP har områdescheferna
två förvaltare, Jeannette Andersson och
Magnus Remmert. De jobbar i team med
fastighetsskötarna och ansvarar för det
dagliga arbetet.
DU BEHÅLLER SAMMA fastighetsskötare som förut. Fördelen är att fastig-

hetsskötarna arbetar i större grupper och
därför får lättare att fördela arbetet vid
semestrar och annan frånvaro.
FÖR DIG SOM hyresgäst är förvaltaren
den första kontakten om du har frågor
eller synpunkter. Men felanmälan gör du
via Mina sidor eller på tel 08-580 836 00.
NÄR DET GÄLLER kommersiella lokaler
så hanteras lokalerna nu i samma organisation som bostäderna. Större lokalfastigheter hanteras av områdeschef Michael
Makdissi och av förvaltare Magnus
Remmert.

Ladda bilen gratis till nyår
Nu är Järfällahus första laddstolpar för laddning av
elfordon klara. De finns på Söderhöjden och är just nu helt
gratis att använda.

1,5 % hyreshöjning 2019

I november installerades våra allra första
laddstolpar för laddning av elfordon. Det
handlar om två stolpar med fyra laddplatser vid Huset på höjden på Söderhöjden.

Nu är hyresförhandlingarna klara inför nästa år. Våra
hyror kommer att höjas med 1,5 % från 1 januari.
1 januari 2019 höjs Järfällahus hyror med
1,5 %. Det är resultatet av årets hyresförhandlingar.
JÄRFÄLLAHUS VD PETER Sjerling
menar att förhandlingarna gått bra och att
höjningen behövs. Järfällahus hyror är
just nu relativt låga.
– Från Järfällahus sida är vi nöjda med
utfallet av förhandlingarna, säger Peter
Sjerling. Höjningen på 1,5% - något högre
än snittet hittills i år - motiveras av att
snitthyran i Järfällahus ligger lägre än hos

jämförbara allmännyttiga bostadsföretag
i regionen. Vi vill också
uttrycka vår belåtenhet
när det gäller den positiva och konstruktiva
andan i de samtal som
förts med hyresgästföreningen!
VID EN HYRA på
6 000 kr i månaden
motsvarar 1,5 % en
höjning på 90 kr.

Här kommer några regler och goda
råd för att slippa olyckor i jul- och
nyårshelgen.

KOLLA BRANDVARNAREN
Tryck på den lilla knappen på brandvarnaren. Det ska tjuta till. Hörs det inget
är batteriet slut. Gör då en felanmälan (till
exempel som inloggad på Mina sidor på
www.jarfallahus.se) så byter
vi batteriet eller
hela brandvarnaren.

HÅLL KOLL PÅ TÄNDA LJUS
Tända ljus orsakar bränder varje år. Släck
alltid ljus när du lämnar rummet. Lämna
aldrig barn eller husdjur ensamma med
tända ljus.

INGA PAPPERSKASSAR I
TRAPPHUSET
Lämna aldrig skräp, kassar med julklappspapper eller annat material stående i
husets allmänna utrymmen. De blir
bränsle vid en eld och hindrar människor
från att ta sig ut ur ett brinnande hus.

GRANEN ÄR EN GROVSOPA
När granen är avklädd ska den kastas som
grovt avfall, antingen på Görvälns återvinningscentral eller i våra särskilda
kärl/containrar för grovt avfall.

JÄRFÄLLAHUS HAR FÅTT ett bidrag
på 30 000 kr från Naturvårdsverket för
ändamålet. Pengarna kommer i form av
klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet.

INGA RAKETER

LADDPLATSERNA ÄR tillgängliga för
vem som helst. Just nu och fram till årsskiftet är det dessutom helt gratis. 2019
kommer en betallösning att införas så att
man betalar för parkering och el.
På sikt kommer flera laddstolpar att
installeras i våra områden.

Säkerhet i juletid

Så här ser de nya laddstolparna ut. Under det
som är kvar av 2018 kan du ladda bilen gratis!

Det är inte tillåtet att skjuta upp raketer
eller avfyra smällare i
våra områden.
Orsaken är
brandfaran
men också
omsorg om
husdjuren
och vår
miljö.

HELA JÄRFÄLLAS KULTUR- OCH AKTIVITETSHUS HAR ÖPPNAT

Huset på höjden har något för alla
JÄRFÄLLAHUS, som äger och förvaltar
lokalen, har byggt om denpå uppdrag av
Järfälla kommun, som nu driver Huset på
höjden. Huset är en modern, välutrustad
och tillgänglig mötesplats för alla åldrar
på Engelbrektsvägen 45 (ingång nära Frihetsvägen 37). Här finns café, musikstudio, danssal, kök och många andra lokaler. Här kan föreningar hyra lokaler för
verksamhet. Privatpersoner kan boka tid
i mediastudio.
För mer information och bokning,
mejla hph@jarfalla.se eller följ HPH på
Facebook och Instagram.

INGA MARSCHALLER
Marschaller och eldkorgar är fina, men
de orsakar alltför lätt bränder. Därför ber
vi dig att avstå från dem i våra områden.

SLÄPP UT VÄRMEN I RUMMET

Ovan: Erika visarvar Hembygdsföreningens
museum kommer att finnas. Nedan: Filmstudio.

Verksamhetsledare Erika Magnusson
med husvärdarna Hanaa Hendo, Ida Lövestam och
Sofia Armenteros Engleson. Mellan caféföreståndarna
Lucho Villalobos och Acke Abdi står integrationsrådgivaren Talal Imam.

Att luften ska kunna cirkulera kring
elementen är viktigt för ett bra klimat
i bostaden. Stänger man in eller
blockerar radiatorn (elementet) stänger
termostaten av värmen när den känner
att den omgivande luften är cirka 22
grader. Soffor, hyllor och gardiner kan
skapa denna oönskade effekt. Så lämna
fritt kring radiatorerna och släpp ut
värmen i rummet.
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