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Protokoll från Husbyrådets
sammanträde (16 november 2021)

Plats. Folkets Husby, Stockholm.

Närvarande ledamöter. Essraa Hussein, Inga Harnesk, Tavin Alimoradi Nasrabadi, Arne
Johansson, Mohammed Said Sheikh Ali, Abdullahi Abdullahi, Nasrin Sulemani, Simon
Debesay, Faduma Aweys Sheikh Mohamed.

Andra närvarande. Hana Al-Khamri, Ola Möller.

Dagordning

1. Sammanträdet öppnar

2. Aktivitet – analytisk förberedelse inför motet med Stadsdelsnämnden
3. Lägesrapport & Omvärldsbevakning

3.1. Vad har hänt i Husby
3.2. Vad har hänt i Politiken
3.3. Gemensam diskussion & analys av det som hänt

4. Följa upp pågående arbete och uppdateringar från alla arbetsgrupper
5. Ansvarsfördelning, vägar framåt & nästa möte

5.1. Kortsiktig plan (aktuella händelser och frågor att bedriva nu)
5.2. Långsiktig plan (år 2022)

6. Övrigt

Anteckningar

§ 1 Sammanträdet öppnar
Essraa öppnade mötet med en läges runda där alla fick berätta hur de har ha� det sedan sista
sammanträde och hur de mådde.
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§ 2. Lägesrapport & omvärldsanalys
Omvärldsgruppen föredrog en lägesrapport som sammanfattad det som har hänt i omvärlden kopplat
till Husby.

§ 2.1 Vad har hänt i Husby?

- Omvärldsgruppen tillsammans med Ort till ort, Norra Järva Stadsdelsråd med mera har ha�
möten om frågan kring fritidsgårdar, gårdslokaler och Reactor.

o Husbyrådet har publicerat ett uttalande kring detta med begäran att öppna dessa
lokaler.

o Förslag på ny skrivning ang reactor-frågan: att se Framtidens Hus som en
kompletterande verksamhet till Reactor.

o Arbetsgruppen krokar arm med andra lokala föreningar – för att dels sprida uttalandet,
dels skapa och bygga långsiktiga samarbeten och relationer med relevanta aktörer i
området

- Det är aktuellt att boka träffar med Framtidens hus, fritidshuset, kulturhuset för att följa deras
verksamhet

§ 2.2 Vad är på gång inom stadsdelen och staden?

- Möte torsdagen den 18/11 med oppoisitionen i regionen i FH kl. 18.00
- Möte torsdagen den 25/11 med Rinkeby-Kista sdf på FH kl 18.00-18.45. Rådet diskuterade

vikten av att delta på detta möte.
o Här finns möjligheter att ställa frågor om förebyggande åtgärder

- Demokratiskolan har 3 events:
o 2/12 – hur staden fungerar
o 9/12 – barnrätt
o januari – aktivism och påverkan

§ 2.3 Gemensam diskussion & analys av det som hänt

Rådet betonade vikten av att kroka arm med lokala föreningar; bygga och skapa långsiktiga
samarbeten och relationer; att delta på relevanta möten med politikerna. Vidare betonade rådet vikten
av att vi reagerar vid incidenter – att ha beredskap för att agera. Exempelvis kan det handla om att ha en
ljusmanifestation m.m.
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Rådet beslutade om en prioriteringslista för fyra aktuella frågor och punkter framöver:

1. Lokala uppropet om gårdslokalerna, fritidsgårdarna och Reactor
2. Mötet den 25/11 med Rinkeby-Kista sdf
3. Boka ett möte med Husby Nattvandrare innan den 4/12
4. Förbereda inför mötet med Stadsdelsnämnden.

§ 3. Följa upp pågående arbete och uppdateringar från alla arbetsgrupper

Delaktighetsgruppen föredrog en presentation av en aktivitet som rådet kan stå värd för i Husby.

- Husbykvällar/HR Kvällar: Ett forum för dialog med husbybor med sy�e att engagera
medborgarna samt relevanta föreningar i området.

- Föreslår datumet 11/12 eller 18/12 för första Husbykvällen
- Olika teman på Husbykvällar:

o Bostadsfrågor
o Lokaler
o Skjutningar

- Målgrupper:
o Familjer och föräldrar
o Ungdomar
o Alla åldrar

Kommunikationsgruppen föredrog en kort uppdatering:

- Viktigt att hålla sociala medierna i gång
- Förslag på att ha en rutin kring hur vi ska publicera inlägg och liknande
- Förslag på att anordna en folkomröstning – systemet är klart att använda!

Rådet beslutade om att fastställa 18/12 till första eventet av ”Husbykvällar”. Förberedelsearbetet ska
fördelas på alla arbetsgrupper med specifika uppgi�er att göra.

§ 4. Ansvarsfördelning, vägar framåt och nästa möte

Mötet den 18/11 med Global Village: Rådet beslutade att den som vill medverka får göra det och
återapportera till HR vid nästa sammanträde.
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Mötet den 25/11 med Rinkeby-Kista sdf: Rådet beslutade att utgå från våra uttalanden som bas till
argumentation, nämligen om Mammornas manifestation samt Lokalgårdsfrågan.

Husby Nattvandrare: Rådet beslutade att Omvärldsgruppen ska planera och ordna detta möte med
nattvandrarna.

Lokala uppropet om lokalerna:

- Rådet beslutade att uttalandet ska spridas på hemsidan och sociala medier
- Rådet beslutade att kontakta relevanta föreningar angående detta uttalande
- Rådet beslutade att börja planera möten med Hembla och Svenska Bostäderna

o FH nämnde att de har möjlighet att hjälpa rådet med att arrangera ett sådant möte
o Skicka till Hedvig och förslag på tid osv.

Pressträff: Rådet beslutade att vi kan anordna en pressträff när vi känner oss redo för detta.

HR Kvällar: Rådet beslutade att fastställa 18/12 kl 13-16 som ett första event för rådets ”Husbykväll”

- Rådet föreslog att koppla innehållet till målgruppen
- Rådet föreslog att bjuda in någon artist till eventet

o Idle?
o Melody?

- Rådet föreslog att Daniel (arbetade förut på Reactor) skulle kunna bjudas till eventet.
- Rådet beslutade att målgruppen blir ungdomarna och lokalproblemet med fokus att prata om

vad ungdomarna behöver.
- Essraa gör en to-do lista på arbetsuppgi�er och skickar till alla grupper.

Inför 2022:

- Sammanträdet i december� planera alla kommande sammanträden för 2022
- Börja planera Husby-kvällarna
- Utvärdera Höstterminen
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§ 5. Övrigt
Inga övriga frågor uppkom.

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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