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När brandkåren kom till Björkhagsplan
Lite före kl 17 torsdag den 13 februari HUR KUNDE DET HÄNDA?
–Förmodligen är det någon som slängt en
körde brandbilar och ambulans upp
fimp bland soporna. Det är så det oftast
framför huset. Strax därpå ringde en
granne: Hela trapphuset är fullt av rök! börjar
GJORDE VI RÄTT SOM STANNADE INNE?
Första tanken – ta sig ut ur huset fortast
–Man ska alltid stanna i sin lägenhet med
möjligt. Men vänta, är det så man ska göra?
fönster och dörrar stängda. Om det inte brinFörvirring och viss oro sprider sig i vår lilla
ner i den egna lägenheten förstås.
familj. Även hunden känner något i luften –
VAD SKA MAN GÖRA FÖR ÖVRIGT?
är det röken eller vårt ovana beteende han
–Bara vänta på att vi kommer och tar
reagerar på?
hand om allt. Det är också på så vis man får
Jag ringer 112 och få veta: Stanna kvar i
aktuell information. När det hela är över gå vi
lägenheten och håll dörrar och fönster
förstås inte runt och berättar det för alla. När
stängda. Vi lyder uppmaningen och känner
ni ser att vi ger oss av är faran
oss något lugnare.
över.
Efter någon halvtimma lämnar brandbilarna Björkhagsplan och vi förstår att vi kan
Alltså:
andas ut.
En vecka senare ringer jag brandmästaren Släng inte fimpar i soporna.
på Katarina Brandstation, Peter Bergström.
Täpp inte till sopnedkastet.
VAD VAR DET FÖR SLAGS BRAND?
Håll sopluckor och dörrar
–Det brann i sopnedkastet, i själva röret.
till trapphuset stängda.
Det kom en hel del rök men någon fara var
Stanna i lägenheten.
det aldrig. Vi släckte med pulversläckare. Såna
Håll fönster och
här bränder är ganska vanliga.
ytterdörrar
VARFÖR SÅ MYCKET RÖK I TRAPPHUSET?
stängda.
–En lucka till sopnedkastet stod öppen.
Dom ska alltid vara stängda, just för att
förebygga liknande händelser. Precis som att
dörrarna mellan korridor och trapphus alltid
ska vara stängda för att en brand inte ska
sprida sig.

Nazistiska
aktiviteter i
Kärrtorp ger
avtryck även
i Björkhagen

22 december: Folkvandring
till Kärrtorp och den stora
demonstrationen mot rasism.

figur inom rörelsen bosatt sig i området och
sedan drar hit sina åsiktsfränder för att göra
sin närvaro märkbar. Det handlar mycket om
att visa att man finns till och att sprida
propaganda. Det räcker med en handfull
individer för att skapa olust i ett område.
Oftast under en kortare period.
–Det rör sig inte om några stora grupper, men medlemmarna är hängivna och
skaffar sig status inom gruppen genom att
delta i sådana här aktioner.
–När de sedan möts av motstånd från
vanliga
människor i området ser de tillSka vi som vanliga hyresgäster vara rädda?
fälligtvis
en anledning till att trappa upp sina
Jag frågar Anders Dalsbro, redaktör på
aktiviteter.
Samtidigt är jag övertygad om att
tidskriften Expo, som kartlägger högerdet
antirasistiska
motståndet är viktigt och
extremistiska grupper.
ger
positiva
effekter.
–Man ska inte vara rädd, men man ska ha
respekt för att det handlar om folk som inte DEN FÖRSTA DEMONSTRATIONEN I KÄRRär främmande för att ta till våld.
TORP, SOM ANGREPS AV NAZISTERNA, VAR
Lite senare fick vi veta att vårt hus bara
JU EN REAKTION MOT KLOTTRET.
var ett av många i Björkhagen och Kärrtorp
–Ja, och då kom motreaktionen i form av
som blivit drabbade. Hur kommer det sig att det våldsamma angreppet på den fredliga
det sker just här?
demonstrationen. Bara ett fåtal av nazisterna
–Det kan bero på att någon ledande
var bosatta i närområdet. De flesta andra

När vi gick ut en morgon i början
av december möttes vi av klotter
sprejat på portar och fasad. Inte
de vanliga taggarna den här
gången utan hakkors och
nazistiska slagord. Man påmindes
om Hitler och förintelsen. Det
kändes minst sagt olustigt. Var
detta ett hot riktat speciellt mot
oss och vårt hus?

kom från olika delar av Storstockholm, några
var från andra städer.
–De som utgör den hårda kärnan i
Svenska Motståndsrörelsen – som
organisationen kallar sig – är väldigt
ideologiskt motiverade och har varit med
sedan 90-talet. De här ungdomarna som
gillar att slåss har lockats in i en miljö där
våldet är självklart. De motiveras med
ideologiska argument. Här är alltså våldet
något positivt.

allt fånga upp unga personer innan de blir för
involverade. Samtidigt måste man komma
ihåg att det är en politisk miljö med
övertygade aktivister.
–Att visa, som det gjorts i Kärrtorp, att
den nazistiska ideologin inte hör hemma i
vårt samhälle är en viktig markering. Man ska
inte låta sig skrämmas och avstå från att
reagera. Det är självklart att vi diskuterar och
sprider information om tendenser som hotar
vårt demokratiska samhälle.

FRYSHUSET HAR JU ETT PROJEKT SOM
SYFTAR TILL ATT LOCKA UNGDOMAR BORT
FRÅN DEN HÄR VÅLDSMILJÖN.

OM DU SÅG NAZISTER KLOTTRA PÅ DIN
PORT, VAD SKULLE DU GÖRA?

–Det är ju jättebra om man kan hjälpa
individer att lämna den här miljön – framför

–Svår fråga. Men ringa till polisen är väl
ett naturligt första val.

Aftonbladet.se har skrivit en hel del i det här ämnet, liksom naturligtvis expo.se
där Anders Dalsbro jobbar. Främlingsfientliga sajter ger vi inga hänvisningar till,
men de finns.

Årsmöte i vår Lokala
Hyresgästförening
De tio medlemmar som kommit till mötet
fick åtminstone ett tillfälle att le. Kassör
Anders Heyman kunde berätta att föreningen
i somras badade i pengar när SveBo råkade
sätta in 110.000 kronor för mycket på vårt
konto – som senare naturligtvis måste
återbetalas. Men ändå..
Annars är årsmötets uppgift att hålla på
formerna. Här Lenas rapport från mötet.
Staffan Arvidsson och Magnus Porsner
avgår ur styrelsen. Den nya styrelsen:
Magnus Jonsson, plan 8, ordförande
Anders Heyman, plan 7, kassör
Jenny Lindahl, plan 8
Monica Hallberg, plan 6
Lena Heyman, plan 7
Birthe Galt, plan 6, suppleant (ny)
Anders Heyman redogjorde för ekonomin –
som är god – och det blev plats för övriga
frågor.

Vi berättade bland annat lite om fester
och utflykter genom åren. Ingen fest aktuell
den närmaste tiden, men när bygget är klart
och hyresgäster flyttat in i det nya huset, då är
det dags att fira!
Några nya grannar undrade om gamla
Blad finns att läsa någonstans för den som vill
veta mer om husets historia. (Det gör det,
fråga Olle Eriksson, plan 9!)
Vi kom också in lite på hakkorsen som
klottrats i området på senare tid. Tanken är
att till bomötet senare i vår bjuda in någon
som kan informera om främlingsfientliga och
nazistiska rörelser i dagens Sverige. Vilka är
de? Hur aktiva just längs linje 17?
Några hyresgäster är missnöjda med
uppföljningen av fönsterrenoveringen. Vi
beslutade att samla in synpunkter i en enkät,
sammanställa svaren och överlämna till
SveBo. Enkäten har nu lämnats i samtliga
brevinkast. Beskriv såväl det som blev bra som
det som inte funkar!
Monica Hallberg tar emot svaren som vi
hoppas blir många.

NYTT
HÅL
HÄR I
HÖST
Den blandning av verksamheter och boende
som arkitekten planerade in från början blir
allt tunnare. Staden blir mer steril och en fin
service för Björkhagsborna försvinner.
Jan Berghök som driver Sköndals Däck har
Vad tänker Svenska Bostäder? Frågan får
blivit uppsagd av Svenska Bostäder och ska ha stå öppen tills vidare.
lämnat sina lokaler den sista september. Hans
idéer om hur verksamheten skulle kunna
Jan Berghök och
fortsätta fick inget gehör hos värden.
däcken lämnar
–Jag kände ett visst hopp om att kunna
plats för det nya
bita mig fast i lokalen och komma in genom
ett hål i baksidan eller något sånt. Kanske ha huset mot
en kundmottagning i det nya huset. Men det Malmövägen.
gick inte. Dom vill passa på att renovera i hela
garaget.
BETYDER DET ATT GARAGET SKA UTRYMMAS?
–Ja tydligen, under en viss tid.
Vilket skulle betyda att även de som har
plats i garaget kommer att drabbas.
Nu ser sig Jan om efter nya lokaler som
inte ligger alltför långt bort. Han har blivit
erbjuden att flytta in i det nedlagda bageriet
på Halmstadsvägen i samma hus som
Europeiska Cykelimporten, men det känns
inte som ett hållbart alternativ.
En epok går i graven. Det har varit
bilverkstad i lokalerna sedan huset byggdes.

Bilverkstan och däcksfirman får flytta
på sig när det snart är dags att
påbörja nästa fas av nybyggnationen.

