
Med fokus på bra Miljö 
och ökad trygghet!



Här vill vi presentera Skärholmens Fastighetsägares 

verksamhet och några av de projekt som vi har drivit 
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och erfarenheter från våra framgångsrika samarbeten. 

Vi vill visa de fördelar du får som medlem och hur de 

kan gynna dig som fastighetsägare.



geMensaM 
avfallshantering
Under våren 2011 !ck medlemmarna möjlighet 
att ansluta sig till en gemensam avfallsupphand-
ling. Ragn-Sells sköter insamlingen av grovav-
fall. Som komplement till avfallstjänsten erbjuds 
även medlemmarna anslutning till Skärholmens 
återvinningsteam som drivs av Modéns Städ & 
Fastighetsservice AB.

Återvinningsteamet städar och gör dagliga kon-
troller i miljörummen, sorterar avfall som hamnat 
fel och informerar boende hur de ska sortera sitt 
avfall. Avfallsvärdarna som är rekryterade från 
Skärholmen rapporterar till Ragn-Sells om de 
upptäcker överfyllda behållare eller andra pro-
blem. Syftet är att det ska vara rent och snyggt 
i miljörummen och att avfallet som Ragn-Sells 
hämtar ska vara rätt sorterat.

Projektet har varit mycket lyckat. Numera hålls 
källsorteringsrummen med omgivande ytor 
kontinuerligt rena vilket skapar en trevlig miljö 
för de boende. För medlemmarna innebär den 
gemensamma upphandlingen sänkta kostnader 
för avfallshanteringen. Dessutom skapar den här 
satsningen även ett "ertal nya arbetstillfällen. 

trygghetsbesiktningar
Skärholmens Fastighetsägare erbjuder trygghets-
besiktningar med uppföljningar. Detta är ett stöd 
i det långsiktiga arbetet med att utveckla trygg-
heten och säkerheten i och omkring bostäderna.
Trygghetsbesiktningarna presenteras muntligt 
och skriftligt. I besiktningen framgår vilka bris-
ter som !nns rörande trygghet och säkerhet 
samt förslag till hur fastighetsägaren kan 
avhjälpa dessa. 

i trygghetsbesiktningen 
tittar vi på:

branddörrar

vilka är vi? vad vill vi?
Skärholmens Fastighetsägare är en ideell fören-
ing som samlar fastighetsägare och bostadsrätts-
föreningar i området. Vi har varit verksamma 
sedan 2008 och arbetar för att stadsdelarna i 
Skärholmen ska vara trygga och trivsamma. 
Dessutom ska de vara väl fungerande att bo, 
arbeta och trivas i. 

Vår vision är att Skärholmen ska vara en del av 
Stockholm med bra rykte och högt anseende. 
För att komma dit arbetar vi med att positivt 
påverka värdeutvecklingen på hyresfastigheter, 

bostadsrätter och lokaler. Det gör vi genom att 
sätta fokus på vikten av en tilltalande miljö, en 
bra stadsplanering, e#ektiva kommunikationer 
och en ökad upplevd trygghet.
 
I den här broschyren presenterar vi "era av våra 
projekt som samtliga ger en bra bild av hur vi 
jobbar med att nå våra mål.
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Mopedinventering
Buskörning med moped var ett problem för 
många boende i stadsdelsområdet Skärholmen. 
Detta visade en trygghetsundersökning gjord 
av Svenska Bostäder och Skärholmens stasdels-
förvaltning. De omfattande mopedstölderna var 
ett annat stort problem. 
Tillsammans med polisen initierades därför 
arbetet med mopedinventeringar. Upptäckta 
mopeder har anmälts till polisen som har 
kontrollerat och forslat bort de som varit stulna. 
Resultatet har blivit ett minskat buskörande 
med mopeder i vårt område.

lekplatsinventering
Under Vårbergs boendedialog framkom att "era 
var missnöjda med den be!ntliga lekutrustningen 
på bostadsgårdarna. Av den anledningen genom-
förde Skärholmens Fastighetsägare en invente-
ring av medlemmarnas lekutrustning. Resultatet 
delgavs respektive medlem.

slyröjning Med 
utökad belysning
Skärholmens Fastighetsägare inventerade ett 
centralt stråk i Vårberg som används daglig-
en och som länge upplevts som misskött och 

kunna förbättras togs fram och presenterades för 
stadsdelsförvaltningen och Söderortsvisionen. 

Resultatet blev att Skärholmens stadsdelsförvalt-
ning fällde en del träd samt att Tra!kkontoret 
förbättrade belysningen. Platsen är nu överblick-
bar och upplevs tryggare och trevligare.

förbättringar i 
ditt näroMråde!
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trygghetsskapande 
åtgärder i bredäng 

trygghetsanalys av hela stadsdelen. Nyckeplatser 
som upplevdes otrygga av boende och platser 
som var brottsbelastade enligt polisens brotts-

felanmäldes och stadsdelsförvaltningen !ck ta 

problem åtgärdats.

Walk 127
Skärholmens Fastighetsägare driver projektet
”Walk 127” där föreningsaktiva kartlägger och 
felanmäler klotter och skadegörelse i området. 
Målet är att förbättra utemiljön och öka trygg-
heten i Skärholmens stadsdelsområde.

Projektet startade våren 2012 och innebär att 
personer från Skärholmens stadsdelsområde gör 
vandringar i boendemiljön. De återrapporterar 
fel och brister som exempelvis trasiga lampor 
eller klotter till fastighetsägaren eller till Tra!k-
kontorets driftcentral. Redan under våren märk-
tes stor skillnad. Färre brister rapporterades in, 
vilket tyder på att de snabbt blir åtgärdade.
Rutterna som ungdomarna går bygger på infor-
mation från Boendedialogen och inledningsvis 
har de gått i Skärholmen och Vårberg. 

upprustning av 
vårbergsgången
Vårbergsgången har länge upplevts som eftersatt. 
Under våren 2012 initierade därför Skärholmens
Fastighetsägare ett upprustningsarbete av platsen.

Målet var att med gemensamma krafter ge 
Vårbergsgången ett välbehövligt lyft för att göra 
platsen trivsam och trygg för boende och be-
sökare. Projektet !nansierades av berörda fastig-
hetsägare och i upprustningsarbetet deltog 
Stena Fastigheter, HSB Stockholm, centrum-
ägaren Broadgate & Stendörren Fastigheter och 
Skärholmens stadsdelsförvaltning. 
Arbetsgruppen diskuterade gemensamt vad som 
behövde göras och delade på kostnaderna. Möten 
hölls på plats och beslut kunde tas direkt. Detta 
sätt att snabbt komma till beslut e#ektiviserade 
arbetet och redan under sommaren 2012 kunde 
de boende i Vårberg börja se utvecklingen.

Under projektet har nya blomlådor, bänkar och 

beläggning har målats röd och en förenings-
tavla !nns nu på platsen så att boende och 
besökare kan annonsera. Projektet var mycket 
lyckat och uppskattas av fastighetsägare och 
boende i området.

ökad trygghet 
i oMrådet!
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seMinarier och 
utbildningar
Skärholmens Fastighetsägare har genomfört "era 
seminarier och utbildningar med aktuella ämnen 
för medlemmarna. Bland annat har polisen och 
brandförsvaret berättat om sitt arbete i stads-
delarna. Dessutom har vi tagit upp ämnen som:

 från räddningstjänst och polis

 bestånd” i praktiken

annonser i tidningen 
södra sidan
Föreningens första verksamhetsmål handlar om 
att öka stadsdelsområdets anseende och status. 

information om det goda arbete som görs. 
Skärholmens Fastighetsägare har åtta annons-
sidor i lokaltidningen Södra Sidan inbokade per 
år. Annonserna sprider kunskap om föreningens 
arbete med trivsel och trygghet. Vi tar gärna 
emot bra tips på spännande material till 
kommande annonser!

övrig verksaMhet

 ägarkartor vid behov

 övriga aktörer i Skärholmens stadsdelsområde

aktiv verksaMhet!
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våra MedleMMar
Skärholmens Fastighetsägare består av både 
stora och små fastighetsägare i Bredäng, Sätra, 
Skärholmen och Vårberg. I vår styrelse är "era 
av dessa medlemmar representerade såväl som 
några av våra samarbetspartner. 
Du kan läsa mer om vilka som är medlemmar 
och om vilka som ingår i styrelsen på vår hem-
sida www.skarholmensfastighetsagare.se

saMarbetsparter
Skärholmens Fastighetsägare samarbetar med 
"era aktörer som är verksamma i och utanför 
Skärholmens stadsdelsområde. 
Några av dessa är:

bli MedleM
Alla fastighetsägare, lokalfastighetsägare 
och bostadsrättsföreningar i Bredäng, Sätra, 
Skärholmen och Vårberg är välkomna att 

oss på föreningskansliet så berättar vi mer om 
de fördelar ett medlemskap skulle ge dig.

kontakt

information om föreningen, våra projekt eller 
nytt medlemskap. 
adress: Måsholmstorget 3, 127 48 Skärholmen
Jan Schmidt 
VD
tel: 073-720 72 20 
e-post: jan.schmidt@skafast.se
Mirja $årlin 
Projektsamordnare
tel: 072-370 59 14 
e-post: mirja.tharlin@skafast.se

MedleMMar och 
saMarbetsparter!
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www.skarholmensfastighetsagare.se


