
På bomötet den 28 april behandlades problemet med
den växande främlingsfientligheten i Sverige.
Föreläsningen av Maria-Pia Cabero från Expo refereras
på nästa sida. Även kanelbullen får sin förklaring.

Nya planer för Hammarbyhöjden –
Björkhagen

Linda Palo från
Stadsbyggnadskontoret
informerar .

I mitten av maj fick vi besök av Stads-
bygnadskontoret. I en tillfällig utställ-
ning på Malmövägen visades de nya
planerna för stadsdelen upp.
Huvudsakligen tre områden berörs:
Hammarbyvägen, som ska överdäckas,
Hammarbyskogen och västra Nytorps

Gärde. Dessutom görs smärre insatser
i Björkhagens centrum.

Hela programmet finns på nätet:
www.stockholm.se/hammarbyhojden-bjorkhagen

Fram till den 29 augusti är det möjligt
att skriftligen lämna synpunkter till
Stadsbyggnadskontoret.
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Maria-Pia Cabero från Expo var
inbjuden att föreläsa om nazism
på bomötet den 28 april.

Anledningen var naturligtvis händelserna i
Kärrtorp den 15 december i fjol, då den
lokala organisationen Linje 17 ordnade en
demonstration mot den nazism som börjat
göra sig märkbar i stadsdelen.

Denna fredliga manifestation attackerades
av nazister. Polisens närvaro på Kärrtorps torg
var helt otillräcklig och våldsamt bråk upp-
stod mellan nazister och vänsterextremister.
Aktivister på båda sidor som begick olagliga
handlingar har sedermera gripits och blivit
dömda till fängelse.
KVÄLLENS FÖREDRAG handlade inte så mycket
om dessa händelser utan mer om vad som
ligger bakom; hur den nazistiska rörelsen ser
ut och vad som kännetecknar dess ideologi.
Maria-Pia Cabero sammanfattade tankegodset
med begreppet ”organiserad intolerans”.

Nazismen vill inte ha en demokratiskt
vald riksdag utan en helt annat typ av styre.
Allt som kan betecknas som ”osvenskt” anses

mindre värt, avvikande grupper är inte
önskvärda.

Det finns en nazistisk tradition i Sverige
sedan 30-talet. Under vissa perioder har den
synts mer, under andra kan den tyckas ha
upphört, men den har aldrig helt försvunnit.
Idag visar den sig alltmer öppet. Det är
framför allt två grenar det finns anledning att
se upp med.
DE SOM VAR AKTIVA i Kärrtorp tillhör SMR,
Svenska Motståndsrörelsen, som är en öppet
nazistisk organisation. Den andra grenen,
Svenskarnas Parti, vill framstå som mer
rumsren och storsatsar inför höstens val i 35
kommuner.

Svenskarnas Parti, SvP, (hette tidigare
Nationalsocialistisk front) har på senare tid
lyckats få nya medlemmar bland annat genom
avhoppare från Sverigedemokraterna och
andra rasistiska organisationer och söker
attrahera väljare som vill ha en ännu mer
extrem invandringspolitik än SD.
I HÖSTENS VAL hoppas de på att få represen-
tation i upp till tio kommunala församlingar. I
deras taktik ingår att inte framstå som öppet
nazistiska. Bland deras mer spektakulära idéer
är att den som lyckas erövra mandat i någon
kommun ska DNA-testas för svenskhet samt
att belöna det första ”svenskfödda” barnet
varje år.

SMR är däremot inget parti utan en öppet
nazistisk organisation som låg bakom
upploppen i Kärrtorp. Ledarna, ofta bildade,
är samma personer som var verksamma redan
på 80- och 90-talen och flera av dem har nu
bosatt sig i Sunnansjö i Dalarna.

SMR verkar genom att sprida propaganda
och delta i våldsamma aktiviteter. Det är svårt
att säga exakt men det rör sig kanske inte om
fler än 150-200 aktivister men medlemmarna
är hängivna och synnerligen våldsamma. De
vill uppfattas som fanatiska – vilket de också
är - och det finns en intern poängliga som
bland annat premierar våldshandlingar, som i

Maria-Pia Cabero justerar
projektorn inför kvällens
föreläsning.



Kärrtorp där nazister kastade glasflaskor mot
helt vanliga människor.

Förutom mot invandrare riktar de sitt hat
mot vänstern och HBTQ-personer. Deras
ideal är blonda infödda svenskar och den enda
samlevnadsform som godkänns är
kärnfamiljen. Likheten med nazismen i
Tyskland på 30-talet är slående.
HUR GÅR VI VIDARE? frågade Maria-Pia Cabero.

–Genom att stärka medvetenheten och
sammanhållningen i närområdet.
Att vara uppmärksam på yttringar
av nazistisk verksamhet som t.ex.
klotter och anmäla allt sånt till
närpolisen. Inom delar av Polisen
centralt – som SÄPO - finns god
kännedom om antidemokratiska
rörelser och deras förehavanden.
På lokal nivå är kunskapen inte
alltid lika hög.
OCH SÅ VAR DET DET HÄR MED

KANELBULLEN.
Kanelbullens dag  startades

den 4 oktober 1999 av Hem-

bakningsrådet. 2013 beslöt Expo och Röda
Korset att göra dagen också till sin, som en
symbol för ett samhälle där vi tar hand om
varandra.

I kontrast mot nazisternas hakkors står
kanelbullen för värden som omtanke och
antirasism.  Styrelsen i LH Sockerbiten ska
senare ta ställning till om också vi ska delta i
firandet den 4 oktober.

Kanelbullar, kul idé tyckte

Birthe Galt, Lena Heyman, Anders
Heyman, Monica Hallberg och Jenny
Edlund på bomötet om nazismen i
Sverige.



På ett möte i Björkhagens skola den 14
maj presenterade Stadsbyggnads-
kontoret sitt förslag till förtätning av
vår stadsdel. Redan för ett år sedan fick
vi veta vad som var på gång och nu har
arbetet tagit ytterligare ett steg och
blivit lite mer detaljerat.

 Det handlar i huvudsak om tre områden,
men förslaget innebär också förtätningar inom
befintlig bebyggelse. Mellan 2 100 och 2 600
nya bostäder ska byggas, vid Hammarbyvägen
som däckas över, i Hammarbyskogen och på
västra Nytorps Gärde. Dessutom görs smärre
insatser i Björkhagens centrum.
MÖTET VAR VÄLBESÖKT och publiken minst sagt
engagerad. Det ställdes en rad frågor kring
projektet, men många inlägg var väl snarare
protester mot förändringar överhuvudtaget.

De planer som mest berör oss här i huset
handlar om Björkhagens Centrum. Linda
Palo från Stadsbyggnadskontoret presen-
terade projektet och svarade på frågor.

–Björkhagens centrum behöver förtätas
vilket skulle förbättra kundunderlaget
betydligt. Fler boende skulle förbättra såväl

kommersiell som samhällelig service. Svenska
Bostäder vill utöka sina möjligheter att hitta
hyresgäster till sina lokaler.
I förslaget ingår att bygga bostäder på
taken till både Kulturskolan Raketen och
längan mot Halmstadsvägen där bl.a.
vårdcetralen ligger. Är inte det ett
ödesdigert ingrepp i en kulturhistoriskt
unik miljö?

–Tänk på att detta är ett förslag som ska
diskuteras i flera omgångar och instanser.
Även ni boende ska ju säga vad ni tycker.
Ingenting är bestämt ännu.

Planer kan ju ändras. Hur gick det med
bostadshuset på Karlskronavägen som det
vara så mycket diskussioner om för ett år
sedan? Det är ju nu ersatt av en förskola.

–Där tog vi hänsyn till synpunkter från
olika remissinstanser.

Från de boende?
–Ja, men framför allt från Stadsmuseet

och Skönhetsrådet. Men vi lyssnar även på
dem som bor i området. Vi befinner oss nu i
ett skede där vi vill samla på oss så mycket
synpunkter som möjligt.

Den här skissen är
hämtad från det nya
programmet för
Hammarbyhöjden –
Björkhagen. Idén är
att bygga nytt ovanpå
och invid befintliga
hus (skolan, vårdcen-
tralen och stadsdels-
förvaltningen) samt
att få plats med ett
smalt hus tänkt som
studentbostäder
mellan T-banan och
Malmövägen.

Finns det kanske
andra och bättre
idéer?


