Verksamhetsberättelse
1 jan – 31 december 2021

Inledning
Styrelsen för Tryggare Väsby, ideell förening
(org. nr 802531-4223), avger härmed följande verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2021.

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.
Det första hela verksamhetsåret har handlat till stor del om att etablera
relationer, grundläggande verksamhet och direkt medlemsnytta.
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.
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Styrelse
Styrelsen har under 2021 haft fem ordinarie protokollförda styrelsemöten.

Styrelse 2021
Ledamöter

Adjungerade

Revisorer

Peyman Rezapour,
AB Väsbyhem, ordförande

Emma Rauf Otworowski,
Brottsförebyggande strateg
Upplands Väsby kommun

Christian Dahlström,
Finnhammars Revisionsbyrå AB

Henrik Tufvesson,
Fastighetsägarna Stockholm,
vice ordförande
Stefan Niklasson,
HSB BRF Optimus
Otto Reimann Varg,
Rikshem AB

t.o.m 2021-06-30
Daniel Wilhelmsson,
kommunpolis LPO Sollentuna
fr.o.m 2021-07-01
Daniel Momeni,
kommunpolis LPO Sollentuna

Gunilla Ridström,
BRF Suseboparken
Fredy Duran,
BRF Kullavägen
Carola Nyholm,
BRF Gamla Väsby 1179
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Revisorssuppleant
Olof Carlsson,
Finnhammars Revisionsbyrå AB

Valberedning
Thérèse Fleetwood,
trygghetssamordnare
Väsbyhem AB

Styrelseordförande Peyman Rezapour och verksamhetschef Karin Göransson

Kontor och bemanning

Avgifterna* för medlemskapet under 2021

Styrelsen har valt att under 2021 anställa Karin
Göransson (verksamhetsansvarig) på 100% arbetstid.

• S
 erviceavgift hyresfastighetsägare,
500 kronor/lägenhet och år

Ekonomi och räkenskaper

• Serviceavgift bostadsrättsförening,
120 kronor/lägenhet och år

Ekonomiadministrationstjänster köps av ÅFA AB med
redovisningskonsulten Cecilia Stolpe som ansvarig.
Räkenskapsåret löper från 1 januari till 31 december
2021. Föreningens ekonomiska resultat för denna
period framgår av separat årsredovisning.

• S
 erviceavgiften lokalfastighetsägare,
5 kronor per kvadratmeter/år eller enligt
separat förhandling
• Medlemsavgift, 1 000 kronor/medlem
Avgifterna är exklusive mervärdesskatt.

*
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Medlemmar
Per 31 december 2021 fanns det ca 6 105 bostäder i flerbostadshus i centrala
Upplands Väsby. Vid samma tidpunkt var 3 520 lägenheter, d.v.s 58 % anslutna till
föreningen genom sin hyresvärd eller bostadsrättsförening. Fem 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 2021
AB Väsbyhem

BRF Björkvalla

BRF Gamla Väsby 1179

BRABO AB

HSB BRF Dragonen i Väsby

HSB BRF Optimus

GERP Väsby Centrum AB

BRF Korpkulla

BRF Suseboparken

Rikshem AB

BRF Kullavägen

HSB BRF Terrassen

BRF Bleckis

BRF Väsby Fyr
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Verksamhet

Trygghetsbesiktningar
I Tryggare Väsbys medlemskap ingår det en trygghetsbesiktning för den medlem som är i behov av detta. Två
medlemmar har under 2021 nyttjat förmånen som ger
ett byggnadstekniskt kunskapsunderlag av medlemsfastigheten. Detta används sedan för att jobba med
situationell prevention i de egna husen, vilket i sin tur
leder till tryggare bostadsområden.

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. Detta gör vi genom att arbeta för:
• Minskad polisanmäld brottslighet och
ökad upplevd trygghet

Samarbete med kommunen

• Tilltalande fysisk miljö

Tryggare Väsby har etablerat ett nära samarbete med
kommunen, främst med brottsförebyggande strateg, men
även andra kommunala funktioner. Information och kunskap delas mellan medlemmar och kommun. Föreningen
och kommunen har till exempel samarbetat kring två
seminarier i år: Trygghet i Väsby samt Våld i nära relation.

• Ändamålsenlig stadsplanering och
effektiva kommunikationer
• Högt anseende och status
Till höger redovisas de viktigaste genomförda
aktiviteterna i föreningen under 2021.

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

Minskad polisanmäld brottslighet
och ökad upplevd trygghet
Tryggare Väsby har under året 2021 arbetat för att
etablera relationer till de olika brottsförebyggande
forum som finns i kommunen. Ambitionen är att arbeta
med konkreta åtgärder, och lära av varandra och hitta
goda exempel som kan spridas till andra.

Lokala BRÅ
Tryggare Väsby har deltagit i brottsförebyggande rådet
i Väsby och har under hösten år 2021 medverkat på två
ordinarie möten. Kansliet har presenterat föreningen
och berättat om Tryggare Väsbys verksamhet, samt
representerat medlemmarna på mötet.

Trygghetsvandringar
Tryggare Väsby har genomfört tre trygghetsvandringar
under året. Boende, polis och kommun har varit
inbjudna och på en av vandringarna följde även politik
och näringsliv med, via Väsby Promotion – en följd av
den effektiviserade platssamverkan som sker just nu i
stationsområdet. Genom dessa vandringar dyker olika
frågor upp gällande röjning av vegetation, belysning
och skyltar bland annat, vilka protokollförs och vidarebefordras till berörd aktör.

Brottsstatistik och kartläggningar
Under 2021 har Tryggare Väsby skapat en statistisk lägesbild och utifrån detta tagit fram brottsplatskartor för att
se utvecklingen i Sigma. Vilka insatser som behövs på
vilken plats baseras delvis på detta underlag. Tryggare
Väsby har genomfört en områdesanalys för stationsområdet i och med att föreningen ingår i en effektiviserad
platssamverkan kring platsen. Områdesanalysen bygger
bland annat på kunskap och info från medlemmarna,
och den statistik som Tryggare Väsby tillhandahåller.
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Tilltalande fysisk miljö

Klotter och nedskräpning

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 fastighetsägarna, kommun
och polis.

Ordning, reda, rent och snyggt i närmiljöerna är högt
prioriterade frågor av Väsbyborna. Kansliet har genomfört en ny upphandling för leverantör av klottersanering.
Klotterteamet åtgärdar klotter, på fastigheter tillhörande
medlemmar som vill nyttja tjänsten, inom 24 h efter
anmälan. Liselott Lööf Entreprenad AB vann med sitt
anbud och det nya avtalet kan nu förlängas, med 1+1+1
– dock högst fyra år. Samarbete med E.ON kring
kabelskåpen i Upplands Väsby. En av Tryggare Väsby
initierad samverkan ledde till att E.ON klottersanerade
sina 2 000 kabelskåp i kommunen, och fortsatte
saneringarna löpande fram till årsskiftet.

Platssamverkan stationsområdet i Väsby
Upplands Väsby stationsområde har under en längre
tid varit ett område som upplevs som otryggt, och nu
prioriteras platsen på olika sätt i trygghetsarbetet.
Tryggare Väsbys medlemmar ingår i samvekansområdet
där det också pågår flera byggprojekt, de flesta flerfamiljshus. Föreningen representerar medlemmarnas
intressen i gruppen och för dialog med byggaktörerna.

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.
Föreningen har sett över möjligheter att utveckla en för
medlemmarna gemensam tjänst gällande bevakning
eller trivselvärdar.

Platsutveckling Sigma
Sedan i slutet på 2020 sammankallar kansliet till platssamverkan kring Sigma centrum. Det rör sig om två
fastighetsägare som är berörda; kommunen och Väsbyhem. Ett belysningsprogram har tagits fram för baksidan
av Sigma C, för att stärka trygghet och trivsel på ytan
bakom Sigma. Tryggare Väsby har också tagit fram
ett förslag för Väsbyhems räkning på hur man fysiskt
skulle kunna utveckla ytorna med mötesplatser och
integrerade ekosystemtjänster. Tryggare Väsby har sökt
medel från Boverket åt Väsbyhem och har beviljats
375 000 sek till projektet.

Ändamålsenlig stadsplanering
och effektiva kommunikationer
Det pågår många olika byggprojekt i Väsby, vilka en
del fortfarande är i planeringsstadiet. Tryggare Väsby
har som ambition att bidra med ett trygghetsperspektiv
i tidiga skeden, samt att rekrytera de nya fastighetsägare som etablerar sig i området.

Platsutveckling Hasselskogen
Det finns en problembild där boende i medlemsfastigheterna vid Hasselskogen, HSB BRF Terrassen, har
rapporterat om en del otrygghetsskapande händelser.
Tryggare Väsby har initierat en dialog med kommunen
som äger marken som gränsar till fastighetsägaren.
Tryggare Väsby har föreslagit ett antal åtgärder såsom
förbättrad belysning, för att skapa trygghet.

Trygghets- och trivselfrågor
Tryggare Väsby har etablerat en viss dialog med
projektet Väsby Entré och tagit kontakt med de
byggaktörer som ska bygga bostäder i Väsby, inom
BID-området.
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Högt anseende och status

Sociala medier

Tryggare Väsby vill vårda och lyfta platsvarumärket
Upplands Väsby. Det innebär att föreningen arbetar
med att kommunicera de positiva rubrikerna, genom
att bland annat skriva om de åtgärder som genomförs i trygghetsskapande syfte. Det har en direkt
påverkan på trygghet och trivsel hos de boende,
att vara transparent.

Tryggare Väsby har ett LinkedInkonto för att driva trafik
till hemsidan. Nyheterna publiceras på hemsidan och
en LinkedIn-post länkar till den. Många verksamma i
Väsby finns på LinkedIn, vilket går det till en bra
plattform för att nå ut med Tryggare Väsbys budskap.

Nyhetsbrev
Tryggare Väsbys nyhetsbrev skickas till medlemmar,
samarbetspartners och övriga intressenter och tar
upp aktuella händelser inom föreningen eller där
Tryggare Väsby deltagit. Under 2021 har fyra nyhetsbrev skickats ut.

Tryggare Väsbys hemsida – tryggarevasby.se
Hemsidan har utvecklats under 2021 med flera nya
flikar, för att göra det tydligt hur organisationen ser
ut. Huvudsyftet är dock att skapa konkret innehåll
kopplat till verksamheten för att skapa nyheter som
är relevanta för medlemmar, samverkanspartners
och Väsbybor.

Events
Tryggare Väsby har som mål att förankra verksamheten
genom att ge stöd till Väsbybor genom att synas i
publika sammanhang. Föreningen har haft en kick-off
och deltagit i två olika julfiranden, organiserade av
Väsbyhem.

Seminarier
Under 2021 har föreningen haft två olika seminarier:
Trygg i Väsby och Våld i nära relation. Båda seminarierna arrangerades i samarbete med kommun, polis
och Väsbyhem. Föreningen har planerat för ännu ett
seminarium gällande kompetensbehov fastighetsbranschen i samverkan med systerföreningarna i
Stockholm, Fastighetsägarna Stockholm, HSB,
Arbetsförmedlingen och Upplands Väsby kommun.
Detta har skjutits upp och kommer i stället att hållas
under 2022.

Boendedialoger
Tryggare Väsby har haft en boendedialog gällande
baksidan av Sigma centrum för att få feedback på det
som planeras med mötesplatser och integrerade
ekosystemtjänster (se rubrik Tilltalande fysisk miljö >
Platsutveckling Sigma).
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Styrelsen för Tryggare Väsby –
Fastighetsägare i samverkan, ideell förening.
Digitala underskrifter

Peyman Rezapour
Ordförande

Henrik Tufvesson

Gunilla Ridström

Vice ordförande

Ledamot

Otto Reimann Varg

Stefan Niklasson

Ledamot

Ledamot

Fredy Duran

Carola Nyholm

Ledamot

Ledamot

10

