
Trots att Rinkebyborna redan
förra året lämnade förslag om
lösningar på det nyligen ocku-
perade huset i området, har
Stockholmspolitiker inte gett
dem någon respons. Däremot
bjöds organisationen jagvillha-
bostad.nu in till ett möte med
två borgarråd i förra veckan
för att diskutera husets
framtid.   

Rinkebybon Mohamed Hagi
Farah är besviken. 

En vecka efter att Rinkebyhusets
vänner påbörjade ockupationen av
huset på Rinkeby allé tömde poli-
sen huset på ockupanter och besö-
kare. Även personer som anslöt sig
till huset under evakueringen
greps. Samtliga 27 gripna, som
släpptes senare på fredagen, är
misstänkta för olaga intrång och
egenmäktigt förfarande. 

– De flesta i huset låg och sov
när polisen kom in. Vissa poliser
uppträdde hotfullt och vi blev
bortbussade från huset till Solna
polisstation, eskorterade av flera
polisbilar med sirenerna på, säger
Martin som egentligen heter
något annat. Han var en av dem
som greps. 

Martin berättar om en polis
som flera gånger uttalade sig rasis-
tiskt:

– En polis hade uppenbart dis-
kriminerande beteende. Bland
annat sade han ”Har somaliska
föreningen gått vilse”, ”Fattar du
inte svenska” och ”Jag vill också
bygga ett nytt samhälle, fritt från
den här migrationspolitiken”.

ARBETAREN FICK under fredagskväl-
len vara med på ett stormöte i
Rinkeby Folkets hus med om-
kring hundra deltagare. Rinkeby-
bor tillsammans med Rinkeby-
husets vänner diskuterade hur de
nu ska gå vidare. Trots att många
kände sig besvikna över att huset
inte längre är öppet för Rinkeby-
borna, framhöll andra att ett av
målen har uppnåtts: att husets
framtid nu kommer att beslutas
på politikernivå i stället för på
tjänstemannanivå (se Arbetaren
46/2009). 

På stormötet rapporterades att
fastighetskontorets chef Torbjörn
Johansson, som varit den tjänste-
man som begärt rivningslov,
besökt huset efter polisens evakue-
ring med besked om att fastighets-
kontoret inte kommer att riva

huset i nuläget, utan ska genomfö-
ra en sanering. 

Torbjörn Johansson säger till
Arbetaren att företaget Rivners AB
har börjat miljösanera byggnaden. 

– Jag kommer att föreslå för
fastighetsnämnden, som har möte

den 15 december, att en rivning av
huset genomförs, säger Torbjörn
Johansson. 

MOHAMED HAGI FARAH från Järva
föräldraallians, som Arbetaren
tidigare har intervjuat, tackade
ockupanterna på mötet.

– Vi har länge kämpat för att
förbättra situationen i Rinkeby,
och ni är som små blommor hos
oss och jag önskar att detta växer.
Polisen väntar bara på att det ska
bli bråk här, men jag tycker att vi
måste fortsätta vår kamp på ett
fredligt sätt nu.

– Problemen är inte bara för-
valtningshuset, vi har under de
senaste tre året förlorat så mycket
här i Rinkeby, sade Mohamed
Hagi Farah.

– Att polisen och politikerna
reagerar så snabbt säger något om
att politikerna blivit rädda för den
organisationskraft som finns här i
Rinkeby, säger Martin.

FÖRRA VECKAN KALLADE stadsbygg-
nads- och fastighetsborgarrådet
Kristina Alvendal, M, och ytter-
stads- och bostadsbolagsborgar-
rådet Joakim Larsson, M, till ett
möte med bland andra organisa-
tionen jagvillhabostad.nu, som
arbetar för att lösa unga männis-
kors bostadssituation. I lördags
träffade organisationen Rinkeby-
husets vänner och Rinkebybor på
manifestationen som anordnades
på Rinkeby torg. 

– Som vi förstår det är det sta-
dens ambitioner att bygga bostä-
der på den här platsen och kanske
särskilt bostäder för unga, säger
organisationens verksamhetschef
Elsa Reimerson. 
Hur hanterar ni att kommunen
pratar med er, men inte med
Rinkebyborna?

– Vi är en egen organisation
och vi representerar unga som inte
har en egen bostad. Det är kom-
munen och staden som måste se
till att dialogen fungerar, om det
inte fungerar så är det kommunens
problem. Vi kan och vill inte vara
någon mellanhand som ska sköta
dialogen. Ser vi en chans att påver-
ka bostäder för unga gör vi det,
säger hon.

MOHAMED HAGI FARAH ÄR besviken
på politikerna. För trots att de
lämnade ett medborgarförslag om
att göra det gamla förvaltnings-
huset till studentbostäder redan i
maj 2008 har politikerna inte hört
av sig. 

– Inom projektet för det så kal-
lade Järvalyftet så finns det något
som heter Järvadialogen. Under
en vecka i oktober lämnade vi Rin-
kebybor 8 000 förslag till politi-
kerna, men man blir ledsen att de
inte pratar med oss och svarar på
våra önskemål, säger han. 

En manifestation kommer att
anordnas under torsdagen i sam-
band med stadsdelsnämndens
möte.
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”De flesta i huset
låg och sov när
polisen kom in.”
Martin, en av de gripna.
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