Presentation av Norra Järva Stadsdelsråd
Norra Järva Stadsdelsråd bildades på initiativ av Nätverket Järvas framtid på ett möte i
Husby konsthall den 24 februari 2014 som en partipolitiskt och religiöst obunden
förening av engagerade boende i Husby, Akalla och Kista.
Grundningsmötet hölls efter en lång rad förberedande möten och aktiviteter ända sedan
kravallerna i maj 2013.
Stadsdelsrådets ändamål är enligt stadgarna:
“Att i kontakterna med politiker, tjänstemän, sociala
institutioner och bostadsföretag eftersträva ett
samarbete på de boendes villkor i lokala frågor”.
Plusgirokonto: 714654-1
Organisationsnummer: 802488-7021
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Mera om bakgrunden:
Norra Järva Stadsdelsråd var tillsammans med Nätverket Rädda hyresrätterna och 18 aprilkommittén
en av initiativtagarna till kampanjen Nej till marknadshyra. Årets årsmöte har pga pandemin skjutits
upp och beräknas hållas i slutet av oktober, men så här formulerade vi oss i förra årets
verksamhetsberättelse, som ger en bra bild av en tidvis intensiv verksamhet som naturligt lett fram till
kampen mot marknadshyra. :
“Stadsdelsrådets ambition har precis som tidigare varit att, efter årsmötet och tex Husby Gårdsdagen
då vi fångar upp boendes synpunkter och önskemål, fortsätta att driva på i ortens mest brännande
frågor, som:
●
●
●
●
●
●
●

Att bryta utvecklingen mot en allt mer segregerad stad.
Likvärdig skola.
Riktiga jobb, där arbetsmarknaden öppnas för Järvas unga och arbetslösa.
Bra och väl underhållna bostäder, utan stora hyreshöjningar i samband med nödvändiga och
varsamma renoveringar.
Miljörättvisa i frågor som Förbifart Stockholm vs kollektivtrafik och Järvafältets grönområden,
där vi också stödjer förslaget om stads- och trädgårdsodlingar.
Mötesplatser, diskussionsmöten och meningsfulla fritidsaktiviteter.
Järva Café-möten, stormöten och Husby Gårds-dagen som forum för diskussioner och
dialoger i ortens frågor.

Förutom traditionsenliga aktiviteter vid Valborgsmässoelden och Husby gårdsdagen har årets största
insatser gjorts inför, under och som en följd av:

1. Den framgångsrika kampen för att rädda Husbys natur vid Järvafältet och runt Husby gård
mot det korkade förslaget att såga ned träden, dra en bilväg mellan Akalla och Kista längs Järvafältet i
Husby och bygga av 700 bostäder runt Husby gård - där vi istället föreslog att bygga längs
Hanstavägen! Efter namninsamlingar, dörrknack och ett opinionsmöte på Husby gård i samband med
förra årsmötet den 24 mars dröjde det bara några veckor till vi fick ett informellt besked av
stadsborgarrådet Joakim Larsson att planerna inte ska genomföras.
Stadsdelsrådet har också reagerat mot den dåliga informationen i samband med rivningen av delar av
alla parkeringshus för nybyggen, som en annan del av den planerade extrema förtätningen av Husby.

2. Bostadskampen har i övrigt varit årets huvudfråga.
a) Stadsdelsrådet har som en av initiativtagarna till bildandet av det stadsövergripande
Nätverket Rädda hyresrätterna på ett möte i Folkets Husby den 5 dec 2018 deltagit i flera
gemensamma aktiviteter i staden.
b) Den 9 maj organiserade stadsdelsrådet ett större informationsmöte på temat “Våra
hyresrätter är inte till salu - Nej till ombildningar” i Folkets Husby i samarbete med
Hyresgästföreningen, där även bostadsforskaren Dominika Polanska deltog tillsammans med
Tomas Henriksson från hyresgästföreningen. Här i Husby har vi också tillsammans med
aktiva i lokala hyresgästföreningen på Oslogatan knackat dörr och informerat
hyresgästerna i det enda kvarter som fått “erbjudande” om ombildningar här. Någon
ombildning har sedan dess heller inte blivit aktuell vare sig i Husby eller Rinkeby, samtidigt
som kampen fortsätter mot ett fåtal ombildningsförsök i andra ytterstadsdelar.

c) “Bostad åt alla” var temat för stadsdelsrådets torgmöte på Husby torg lördag 21
september om kampen för allas rätt till en bra bostad i en god och grön miljö runt Järvafältet.
Torgmötet hölls sex dagar innan den stora klimatstrejken 27 september (där vi presenterade
våra egna bidrag till en Green New Deal för klimatet: avgiftsfri kollektivtrafik, fortsatta
protester mot Förbifart Stockholm, klimatsmarta renoveringar och stadsodlingar på
Järvafältet).

d) Under det stora bostadspolitiska evenemanget Bostadsvrålet i Folkets Husby den 28
september höll vi i en punkt med rubriken: "Husby – en historia av lokal mobilisering för
rätten till en god bostad och boendemiljö. Vad kan vi lära oss av ortens kamphistoria
alltifrån Järvalyftet och protesterna mot D. Carnegie/Hembla till kampen för att rädda
det gröna Järvafältet?"
e) På förfrågan från bostadsforskare i Uppsala medarrangerade vi fredagen den 11 oktober en
rundvandring i Husby med FN:s fd bostadsrapportör Raquel Rolnik, följt av ett kortare
seminarium i Folkets Husby.

f)

Välfärdsalliansen är ett bredare samarbete mot de värsta delarna av januariavtalet
(marknadshyror, försämrad LAS, borttagen värnskatt, otillräcklig finansiering av välfärden och
klimatåtgärder mm) där Norra Järva Stadsdelsråd deltagit i samordningsgruppen från dag 1.
Initiativet togs sedan kontakter etablerats även med en av Stockholms mest aktiva
fackföreningar, Seko Stockholm, i samband med den demonstration vid Stadshuset som
Rädda hyresrätterna samlade till i början av 2019.
I Välfärdsalliansen ingår utom Norra Järva Stadsdelsråd: Hyresgästföreningen Region
Stockholm, Nätverket Rädda hyresrätterna, Seko Stockholm, Elettan, Unga byggare,
Nätverket för gemensam välfärd och Klimataktion.
Större evenemang under verksamhetsåret har varit ett stormöte i ABF-huset den 30 mars
2019 där även Fridays For Future deltog med rubriken “Välfärd, trygghet och
klimaträttvisa! Dags för ny folkrörelse”.
“Upp till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa var även temat för en demonstration
som Välfärdsalliansen höll från Sergels torg till Mynttorget den 16 maj 2019. Den 14
november arrangerade Välfärdsalliansen även ett större möte i ABF-huset om en Green New
Deal för rättvis klimatomställning.

3. “Hur kan vi stoppa marknadshyror och bostadsspekulation?” var temat för året 2020:s första
och mycket välbesökta stormöte i Folkets Husby den 5 februari, som arrangerades gemensamt av
Norra Järva Stadsdelsråd, Ort till ort och Hyresgästföreningen Järva, i samarbete med
Hyresgästföreningen Region Stockholm och Välfärdsalliansen. Moderator var Ilhan Kellecioglu, Ort till
ort, inledande talare var Simon Safari, Hyresgästföreningens regionordförande, Ann-Margrethe Livh
från Hyresgästföreningen Järva, Arne Johansson från stadsdelsrådet och Monika Roll från Seko
Stockholm.
Stormötet i Husby var också startpunkt för en gemensam protestdag med Hyresgästföreningn
Region Stockholm och Välfärdsalliansen mot januariavtalets negativa konsekvenser, som
planeras till lördagen den 18 april, som kommer att kräva ett aktivt engagemang från
stadsdelsrådet, vars speciella uppgift blir att lyfta motståndet mot marknadshyror och den
bostadsspekulation som D.Carnegies/Hemblas ägare Kvalitena, Blackstone och Vonovia har blivit
sinnebilden för.
Styrelsen har under det senaste året bestått av Arne Johansson, ordförande, Göran Kärrman,
kassör, Anita Karp vice ordf., Kerstin Piglet Wikström, Mahbobe Englund, Safia Ahmed, Houria Bzioui,
Khalifeh Shahrivar, Adolfo Ovalle och Monica Eknert. Revisorer har varit Mats Leander och Yngve
Lindström och valberedning Sandra Mandell och Abdullahi Yusuf..
Facebooksidorna för Förortsrådet Norra Järva Stadsdelsråd, Nätverket Järvas framtid och det nya
Nätverket Rädda hyresrätterna har unde året använts flitigt för att följa, diskutera och agera i en rad
av ortens viktigaste frågor.

Husby den 19 februari 2020
Styrelsen”

