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Uttalande kring [Gårdslokalerna och
lokala mötesplatser för ungdomar]
(HR-2021/3)

Vi begär nu att våra stängda gårds- och fritidslokaler ska öppnas och civilsamhället ges
bättre möjligheter att mobilisera mot brottsligheten. Det är uppenbart att ett en ensidig
satsning på fler poliser, längre straff och övervakning inte löser nyrekryteringen till den
gängkriminalitet som plågar våra områden och ökar den otrygghet som skapas i ett samhälle
med underminerad och segregerad välfärd. Vägen till trygghet kräver på alla plan en helt
annan politik för jämlika livsvillkor och social upprustning.

För att stoppa nyrekryteringen av barn och unga till kriminaliteten krävs det som till och med
rikspolischefen Anders Thornberg uttalat en mobilisering av hela samhället. Det är nu upp till
politiker, förvaltningar och bostadsföretag att visa sin respekt för det växande engagemanget
hos både föräldrar, ungdomar och det lokala föreningslivet på Järva.

Mammornas manifestation är det senaste tecknet på att civilsamhället nu med allt större
skärpa kräver att få bidra med egna förslag och insatser. Det akuta krisläget kräver snabba
och meningsfulla dialoger om de 34 krav som har väckts av mammornas manifestation och
de 34 liknande krav som väcktes av Norra Järva Stadsdelsråd efter förra sommarens
dödsskjutning i Husby.

Grunden för all trygghet i samhället är trygga och goda uppväxtvillkor i sunda och säkra
miljöer – alltifrån hemmet till skolan, bostadsområdet, arbetsplatsen och föreningslivet. Då är
också civilsamhällets krav på öppna mötes- och fritidslokaler centrala.

Ett viktigt förslag i dagens akuta läge som borde vara enkelt att lösa är att de boende och
lokala föreningar snarast återfår tillgången till de många idag stängda eller uthyrda
gårdslokaler som är byggda för hyresgästerna men idag är stängda.

En väl organiserad tillgång till dessa skulle skapa helt andra möjligheter för grannar att
mötas, lära känna varandra, stärka civilsamhället och skapa tryggare bostadsområden.
Något som vore särskilt viktigt för barnen och de föräldrar som oroar sig för sina barns
framtid.
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Vi kräver också att den stängda ungdomsgården Reactor (där den var belägen från början
innan flytten till lokalerna i centrum) öppnas för meningsfulla fritidsaktiviteter och social
gemenskap för ungdomar. Vi anser att lokalen är mycket bättre anpassad för verksamheten
än övervåningen i gamla Husby träff. Det finns en fotbollsplan och en basketplan precis
utanför.  Förutom det finns det lokaler för dans, kampsport, och gym. På nedre våning finns
det biorum, DJ bås, verkstad för konst m.m. och en kafeteria. Varför inte öppna den igen
efter en renovering i samarbete med de unga?

Vi begär därför:

1) Snabba möten mellan representanter för ortens föreningsliv och Svenska bostäder och
andra bostadsföretag om hur de stängda gårds lokalerna på bästa sätt kan öppnas för de
boende.

2) Ett möte med stadsdelen och staden om öppning av ungdomsgården Reactor.

Husbyrådet är ett generationsöverskridande råd som startade under hösten 2021. Det ska engagera boende för att hitta nya vägar för
inflytande och delaktighet i Husby. Rådet består av 11 ledamöter boende i Husby. Läs mer om Husbyrådets arbete på husbyradet.se.
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