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Föreningen bildades den 10 juni 2020. På föreningsstämman konstituerades 
föreningens styrelse. Stadgar och verksamhetsplan antogs där bland annat 
mål, vision, syfte och verksamhetsmål fastställdes.

Initiativtagare till föreningen var Väsbyhem i nära samråd med enskilda 
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. En interimsstyrelse tog fram 
verksamhetsplan samt stadgar under våren 2020.

Tryggare Väsby – Fastighetsägare i samverkans arbetsområde är centrala 
Upplands Väsby. Området till öster om pendelspåret och Ladbrovägen, men 
väster om E4:an. Innanför Hasselgatan i norr till Mälarvägen i söder.

Styrelsen för Tryggare Väsby, ideell förening  
(org. nr 802531-4223), avger härmed följande verksamhetsberättelse  

för verksamhetsåret 2020.

Inledning
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Styrelsen har under 2020 haft tre ordinarie protokollförda styrelsemöten.

Styrelse

Styrelse 2020

Ledamöter
Amra Barlov Lindqvist, AB 

Väsbyhem, ordförande

Henrik Tufvesson,  
Fastighetsägarna 

Stockholm, vice ordförande

Stefan Niklasson, HSB 
Brf Optimus

Otto Reimann Varg, Rikshem 
AB

Gunilla Ridström,  
Brf Suseboparken

Adjungerade
Emma Rauf Otworowski,  

Brottsförebyggande strateg 
Upplands Väsby kommun

Daniel Wilhelmsson,  
kommunpolis LPO Sollentuna

Revisorer
Christian Dahlström,  

Finnhammars Revisionsbyrå AB

Revisorssuppleant
Olof Carlsson,  

Finnhammars Revisionsbyrå AB

Valberedning
Thérèse Fleetwood,  

trygghetssamordnare 
Väsbyhem AB

Kontor och bemanning
Styrelsen har valt att under 2020 inte anställa  
egen personal utan att köpa administrativa och 
andra tjänster.

Karin Göransson (verksamhetsledare) har  
varit konsult på ca 60 % arbetstid. Detta motsvarar 
en arbetstid om ca tre dagar i veckan.

Ekonomi och räkenskaper
Ekonomiadministrationstjänster köps av ÅFA AB 
med redovisningskonsulten Cecilia Stolpe som 
ansvarig.

Räkenskapsåret löper från 10 juni till 31 decem-
ber 2020. Föreningens ekonomiska resultat för 
denna period framgår av separat årsredovisning.  
AB Väsbyhem har erbjudit sig att stå för Tryggare 
Väsbys budget fram till årsskiftet 2020/2021,  
vilket föreningen har tackat ja till.

Avgifterna för medlemskapet bereddes av 
styrelsen under hösten 2020:

•  Serviceavgift hyresfastighetsägare,
500 kronor/lägenhet och år

•  Serviceavgift bostadsrättsförening,
120 kronor/lägenhet och år

•  Serviceavgiften lokalfastighetsägare,
5 kronor per kvadratmeter/år eller enligt
separat förhandling

• Medlemsavgift, 1000 kronor/medlem

Avgifterna är exklusive mervärdesskatt.
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Medlemmar

Det fanns per 31 december 2020 cirka 6 105 bostäder  
i flerbostadshus i centrala Upplands Väsby. Vid samma tidpunkt 

var 3 164 lägenheter (52 %) anslutna till föreningen genom sin  
hyresvärd eller bostadsrättsförening. 

Tio medlemmar har tillkommit under året, ingen har lämnat föreningen. 
I arbetsområdet ingår även de två större centrumen Väsby Centrum  
och Sigma Centrum, med ett flertal lokalhyresgäster. Ägarna till de två 
centrumen är anslutna till Tryggare Väsby.

Medlemmar 2020

AB Väsbyhem

BRABO AB

BRF Suseboparken

BRF Gamla Väsby 1179

BRF Korpkulla

BRF Kullavägen

GERP Väsby Centrum AB

HSB BRF Optimus 

HSB BRF Terrassen 

Rikshem AB
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Det övergripande målet för Tryggare Väsby är att genom  
ökat samarbete skapa ett tryggare och trivsammare Väsby samt  

att positivt påverka värdeutvecklingen för hyresfastigheter,  
bostadsrätter och lokalfastigheter.

Verksamhet

Det gör vi genom att arbeta för:

•    Minskad polisanmäld brottslighet och  
ökad upplevd trygghet

•    Tilltalande fysisk miljö

•    Ändamålsenlig stadsplanering och  
effektiva kommunikationer

•    Högt anseende och status

I nedanstående avsnitt redovisas de viktigaste 
genomförda aktiviteterna i föreningen under 2020.

Minskad polisanmäld brottslighet  
och ökad upplevd trygghet
Tryggare Väsby har under hösten 2020 arbetat  
för att etablera relationer till de olika brottsföre-
byggande forum som finns i kommunen. 
Ambitionen är att arbeta med konkreta åtgärder, 
men också lära av varandra och hitta goda 
exempel som kan spridas till andra:

•     Områdesvandringar 
Föreningen har genomfört två områdes- 
vandringar, en enskilt med polisen och en 
tillsammans med medlemmar och styrelse  
i samband med ett kickoff-event i oktober. 
Genom dessa vandringar dyker olika frågor 
upp gällande röjning av vegetation, belysning 
och skyltar bl.a., vilka protokollförs och  
vidarebefordras till berörd aktör.

•     Samarbete med kommunen 
Tryggare Väsby har etablerat ett nära sam- 
arbete med kommunen, främst med brotts- 
förebyggande strateg, men även andra 
kommunala funktioner. Information och kunskap 
delas mellan medlemmar och kommun.

•     Samarbete med polisen 
Tryggare Väsby har etablerat ett nära  
samarbete med både kommun- och områdes-
polis, vilket ger en fördjupad förståelse för 
lägesbilden i centrala Väsby. Information och 
kunskap delas mellan medlemmar och polis.

•     Lokala BRÅ 
Tryggare Väsby har deltagit i brottsföre- 
byggande rådet i Väsby och har under hösten 
år 2020 medverkat på två ordinarie möten. 
Kansliet har presenterat föreningen och 
berättat om Tryggare Väsbys verksamhet.

•      Brottsstatistik och kartläggningar 
Under året har fastighetskartan uppdaterats.
Tryggare Väsby har genomfört en områdes- 
analys för en medlems räkning där de arbetar 
fram ett förslag till kommunen för att bygga, 
centralt i Väsby. Områdesanalysen bygger 
bl.a. på den statistik som Tryggare Väsby får 
genom Lokala BRÅ. En säkerhetskonsult har 
fått genomlysa ritningarna över det tänkta 
byggprojektet.

Foto: Lotta H
öckert

Fr. v.: Hardan Al Haimi, trivselvärd, Daniel Wilhelmsson, kommunpolis Sollentuna 
LPO, Emma Rauf Otworowski, brottsförebyggande strateg Upplands Väsby 
kommun, Khaled Fayad, trivselvärd, Rille, områdespolis Sollentuna LPO. 
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forts. Verksamhet

Tilltalande fysisk miljö
Platsfokus är ett långsiktigt och strategiskt arbete 
med att Väsby skall vara tryggt, trivsamt och väl 
fungerande. Det har mynnat ut i flera olika former 
för samverkan i Väsby med de anslutande fastig-
hetsägarna, kommun och polis.

•     Platssamverkan centrala Väsby 
Efter sommaren 2020 var lägesutvecklingen 
negativ avseende händelser eftermiddag- och 
kvällstid vid Väsbyskolan och dess närområde. 
Med anledning av det sammankallade kom-
munen till möten för att gemensamt prata om 
lägesbilden och skapa en samsyn kring vad 
respektive verksamhet kan vidta för åtgärder 
för att vända utvecklingen. Tryggare Väsby 
deltog i mötesserien och denna samverkan har 
bl.a. resulterat i åtgärder kring den centralt 
belägna parken Elis Park.

•     Platssamverkan Sigma 
Sedan i november 2020 sammankallar kansliet 
till platssamverkan kring Sigma centrum. Det 
rör sig om två fastighetsägare; kommunen och 

Väsbyhem. Det pågår arbete för att ta fram  
ett belysningsprogram för att stärka trygghet 
och trivsel på ytan bakom Sigma.

•     Platsutveckling Hasselskogen 
Det finns en problembild där boende i de 
anslutande fastigheterna vid Hasselskogen 
upplever en otrygghet via oönskat häng vid 
sina portar. Det har noterats att det distribueras 
droger i närheten. Tryggare Väsby har initierat 
en dialog med kommunen som äger marken 
som gränsar till fastighetsägaren. Tryggare 
Väsby har föreslagit ett antal åtgärder bl.a.  
en hundrastgård och förbättrad belysning, för 
att skapa trygghet och nya sociala flöden.

•     Klotter och nedskräpning 
Ordning, reda, rent och snyggt i närmiljöerna 
är högt prioriterade frågor av Väsbyborna. 
Detta är grunden i Broken Windows-teorin. 
Under hösten 2020 har kansliet handlat upp  
ett klotterteam och ett återvinningsteam. 
Klotterteamet åtgärdar klotter, på fastigheter 
tillhörande medlemmar som vill nyttja tjänsten, 
inom 24 h efter anmälan. Återvinningsteamet 
arbetar med rondering av miljöstugor som  
lätt blir otrygga platser i bostadsområdena. 
Leverantören eftersorterar, städar och kör  
bort dumpat avfall kring miljöstugorna.

•    Ökad närvaro 
Tryggare Väsby har lämnat utrymme i  
avtalet med leverantören som tillhandahåller 
klotterteamet, att man ska kunna anlita en 
lokal förening eller andra resurser att rondera 
BID-området i förebyggande syfte.
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forts. Verksamhet

Ändamålsenlig stadsplanering  
och effektiva kommunikationer
Upplands Väsby är under utveckling och det är 
många byggprojekt som planeras. Området 
Fyrklövern ligger i centrala Upplands Väsby, 
sydost om Väsby Centrum. 14 olika aktörer är 
aktuella för att utveckla platsen och bygga  
bostäder men också bygga för verksamheter  
och införliva andra kvaliteter. Här finns möjlighet 
att bygga upp till 2 000 bostäder och en större 
park planeras.

•     Trygghets- och trivselfrågor 
Dessa är kärnan i Tryggare Väsbys verksamhet. 
En medlem i föreningen vill bygga i Fyrklövern 
och arbetar för att få marktilldelning av 
kommunen. Föreningen kunde i det arbetet 
bistå med en områdesanalys ur ett trygghets-
perspektiv, samt en säkerhetskonsultation. 
Målet är att husen ska byggas rätt från  
början så att de är trygga livsmiljöer när  
de är färdigställda.

•     Seminarier 
Under året har Tryggare Väsby deltagit i 
Väsby Promotions frukostmöte om Minskad 
brottslighet och ökad trygghet tillsammans 
med kommun, polis samt centrumledningen 
för Väsby Centrum. Tryggare Väsby har 
samarbetat med Väsby Promotion som är  
en länk till näringslivet i Upplands Väsby.
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Högt anseende och status
Tryggare Väsby vill vårda och lyfta platsvaru- 
märket Upplands Väsby. Det innebär att  
föreningen arbetar med att kommunicera de 
positiva rubrikerna, genom att bl.a. skriva om  
de åtgärder som genomförs i trygghetsskapande 
syfte. Det påverkar trygghet och trivsel positivt  
att vara transparent.

•     Nyhetsbrev  
Tryggare Väsbys nyhetsbrev skickas till  
medlemmar, samarbetspartners och övriga 
intressenter och tar upp aktuella händelser 
inom föreningen eller där Tryggare Väsby 
deltagit. Under hösten och vintern 2020 har  
tre nyhetsbrev skickats ut.

•     Events  
Under 2020 har föreningen haft ett event,  
en kick-off för uppstart av föreningens  
verksamhet.

•     Tryggare Väsbys hemsida,  
www.tryggarevasby.se 
Hemsidan lanserades efter sommaren, med  
egen grafisk profil och logotyp. Här beskrivs 
verksamheten för den som är nyfiken, och 
nyheter som är relevanta för medlemmar, 
samverkanspartners och Väsbybor.

•     Sociala medier  
Tryggare Väsby har ett LinkedInkonto för  
att driva trafik till hemsidan. Nyheten skrivs  
på hemsidan och en LinkedIn-post länkar  
till den. Många verksamma i Väsby finns på 
LinkedIn, vilket gör det till en bra plattform  
för att nå ut med Tryggare Väsbys budskap.

forts. Verksamhet

Foto: Tara R
ashed

Fr. v.: Otto Reimann Varg, Rikshem AB, Thérèse F, AB Väsbyhem, 
Ulf Johnsson, brf Terrassen, Karin Göransson, Tryggare Väsby, 
Ulf Malm, Svensk Trygghetscertifiering AB.
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Styrelsen för Tryggare Väsby – 
Fastighetsägare i samverkan, ideell förening.

Digitala underskrifter

Amra Barlov Lindqvist
Ordförande

Stefan Niklasson
Ledamot

Henrik Tufvesson
Vice ordförande

Gunilla Ridström
Ledamot

Otto Reimann Varg
Ledamot


