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Allmännyttan

• Samhällsansvar

• Affärsmässiga principer





Nya och upprustning av utegård, 
projekt 2019 - 2021

Stambyten fastigheterBoendekraft 
Gårdsambassadörer, initiativ 

och aktiviteter

Qvinna i Botkyrka
all städning trapphus 

och tvättstugor

TrädgårdsBo, 
och 

Stadsodling

Ny mötesplats, Värdshusv.10
”Vardagsrummet”

Sponsring och samarbeten
Ny policy



Vårt hem – vår trygghet



Tre av landets 
särskilt utsatta områden

Mål:
Fittja, Alby, Norsborg bort från listan år 2025
Upplevd trygghet öka med 5% år 2020
Fastighetsvärdena öka



Fysiska åtgärder



Fittja: Stora utmaningar och stora möjligheter

• 1389 lägenheter

• 7500 bor i våra lägenheter

• Byggt 1971-1973

• Disponibel inkomst per hushåll 
27 800 kr/mån



Renovering – en drivkraft för hållbarhet



Viktigt med kommunikation

• Visualisering av processen -
köksbordsmodellen

• Effektiv dialog med hyresgästerna

• Inbjudningar till 
informationskvällar och öppet 
hus 

• 90 procent av de boende i huset 
besökte utställningslokalen –
hyresgästmedgivanden samlas in 
på en månad



Förutsättningar för vår renovering 

• Hyresgästerna bor kvar under renoveringen

• Vi renoverar bara det som är nödvändigt, 
slänger inte material och kök som fungerar bra

• Vi involverar hyresgästerna och uppmuntrar till 
delaktighet

• Vi renoverar till en standard som hyresgästerna 
är villiga att betala för och anser sig ha råd med

• Vi erbjuder tillval för de hyresgäster som vill det



Exempel 
situationell prevention

• Renoveringarna: 
Öka insyn mellan entré och tvättstuga
Ljusinsläpp
… och renoveringsarbetet 
stör ut kriminalitet

• Utemiljösatsningar:
Bort med buskar, skapa bättre belysning

• Minska tillträdet till hissar och trapphus



Stödja det goda
Mota det onda



Exempel 
social prevention

• Qvinna i Botkyrka

• Konstkuben

• Samarbeten och sponsring med 
föreningslivet

• Utemiljösatsningar:
Platser för gemenskap, kvinnor och 
barn, alla åldrar



Vi gör det tillsammans!

• EST: 
Kommun, Polis, 
Botkyrkabyggen

• Hyresgäster 

• Boendekraft

• Hyresgästförening

• Föreningar

• Socialtjänst mfl



Nyårslöfte 2019: Fler trygghetssatsningar

• Trygghetsvandringar

• Ökad bevakning i Alby

• Ny mötesplats mm i Fittja 

• Utreda HK-flytt till Alby

• Motarbeta olovlig andrahand 



Tack!


