
	

Kamrater,

Hoppas det är bra med er trotts 
omständigheter i området.

Ja! det är ju mycket som händer här i 
Akalla-Husby-Kista. Husby vårdcentral 
har blivit flyttad till Akalla. Samma sak har 
hänt med postutdelningen i Husby. 
Stackarn Husbyborna måste hela vägen till 

Akalla eller Kista för att sköta postärenden. 

Och nu vill alliansen sälja Husby badet 
vilket lär leda till avgiftshöjning och 
minskning av personal.

Vänsterpartiet Kista har varit ute och 
demonstrerat mot allt orättvisa vid flera 
tillfälle. Vi har delat ut flygblad, pratat 
direkt med människor i torget och utanför 
tunnelbana station. 

Vi har även haft två torgmöte med politiker 
från Stockholm Stad och landsting med 
tema “Världens bästa sjukvård” vilket är 
en kampanj som vänsterpartiet har just nu i 
hela landet. För mer info besök gärna 

www.varldensbastasjukvard.se 

Som sagt, det är mycket som händer och vi 
alla behövs om vi vill att samhälle ska bli 
bättre. Det går ju inte att sitta hemma och 

klaga. Regeringen måste få veta hur en stor 
majoritet av Sveriges befolkning har det 
just nu. 

Ni som kan, kom gärna till våra 

torgmötena, demonstration, dela flygblad, 
medlemsmöte osv.  
Ni som inte har möjlighet att delta skriv 
gärna till regeringen och olika myndigheter 
och berätta hur Du mår. T.ex. 

har du varit med om något i vården som 

gjort dig ledsen, arg, besviken eller 
upprörd? Vänd dig alltid till 
patientnämnden! 

Vi hade årsmöte i februari och i samband 
med det så valdes en ny styrelsen för 2011. 
Tyvärr så valde Barbro Ernemo och Lars 
Abrahamsson att inte fortsätta i styrelsen 
p.g.a.. personliga skäl. 

Jag vill härmed tacka båda Barbro och Lars 
för alla dessa år och deras insats för ett 
bättre samhälle. 

Vi har samtidigt fått två nya ungdomar i 
styrelsen. Abdi Rahim Hassan och Sila 
Özgüven. Båda väldigt aktivt i Ungvänster 
och med dem har vi blivit ännu mer 
starkare. Vi behöver ju flera ungdomar i 
partiet. Välkomna Abdi och Sila.

Jag vill också tacka Gunilla Bhur som har 
valt att sluta som ledamot i Rinkeby-Kista 
Stadsdelsnämnden. Hon har suttit i SDN 
många år och har gjort ett jätte bra jobb!  
Mer info om stadsdelsnämnden från 
Gunilla finns på nästa sidan.

Kamrater, 

Hoppas på att träffa alla er den 19/6 i 
Akalla by. 
Men om vi inte syns vill Jag önska er en 
trevlig och en rättvist sommar! Besök 
gärna våran hemsida kista.vansterpartiet.se 
eller facebook gruppen ”Vänsterpartiet 
Kista” för info om kommande aktiviteter 
mm.

Med kamratliga hälsningar

Leo Ahmed, 
Ordförande
Tfn: 076 27 21 439
leo.ahmed@vansterpartiet.se
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Leo Ahmed, Ordförande

Gunilla Bhur, ledamot

MariaElena Gonzales, Ledamot

Nevin Kamilagaoglu, Ledamot

Abdi Rahim Hassan, Ledamot

Styrelsen 2011

Sila Özgüven, Ledamot
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En skön sommar tillönskas alla 
vänsterpartister i Rinkeby och 
Kista från Gunilla Bhur!

Nu lämnar jag stadsdelsnämnden i 
Rinkeby-Kista där jag i åtta år 
debatterat med borgarna, haft dialog 
med medborgarna och samarbetat 
med socialdemokrater och 
miljöpartister om vår lokala politik. 
Det har varit mestadels roligt och 
känts viktigt men under några 
stunder faktiskt ilska och tårar. De 
första fyra åren styrde vi 
tillsammans i S, V och Mp och (v)i 
var som parti större än 
miljöpartisterna. Vi arbetade i en 
koalition med skolan, förskolan och 
omsorgen och samarbetet var 
beslutat i Stadshuset. Trots detta 
gick vi vänsterpartister emot en 
nedläggning av Akallaskolan och 
Akalla servicehus som 
socialdemokraterna  och miljöpartiet  
drev. 

Nedläggningarna stoppades 
tillfälligt. Idag är det beslutat  av 
Alliansen att lägga ner Akallaskolan 
p g a minskat elevunderlag i 
kombination med att skolan har fått 
förfalla. Man kommer att bygga ut 
Stenhagsskolan som blir en 0-9-
skola. Akalla servicehus är 
omvandlat till seniorboende och har 
nästan bara privata utförare, den 
kommunala äldrevården har så gott 
som utplånats.

Stödet från Stadshuset till oss lokala 
politiker var inte så utvecklat då i 
början av 2002 – det fanns inget 
mentorskap. Idag får vi hjälp och 
stöd genom kurser och vi får mallar 
om hur man lägger en budget eller 
svarar på remisser. Då var det att 
kasta sig handlöst ut och en del  

skrivelser har jag ångrat genom 
åren.

Vi vänsterpartister är duktiga, 
ambitiösa och engagerar oss i de 
lokala frågorna. Genom åren har jag 
besökt äldreboenden, förskolor, 
skolor, gruppboenden för 
funktionsnedsatta, ungdomsgårdar  
och andra verksamheter som vi 
ansvarat för. De flesta som jobbar i 
verksamheterna  betonade att 
politikerbesök var mycket välkomna 
men tyvärr sällsynta. 

En viss oro fanns i stadsdelen bland 
äldre ungdomar dvs unga över 15 år 
under åren 2003 och 2004. Vi  
besökte ungdomsgårdarna och 
stödde aktivt en gymförening som 
var nedläggningshotad. Fryshuset 
bjöds in och man hade utbildning för 
ungdomsvärdar. Insatserna mynnade 
till slut ut i ”Reactor” ett 
ungdomshus för unga över 15, där 
de unga själva fick vara med och 
besluta. Vi denna tid var Kista 
stadsdel en egen enhet och Rinkeby 
en egen. Båda stadsdelarna hade en 
egen kultur för hur man styrde.

Efter att borgarna vunnit valet 2006 
började utförsäljningar och 
privatiseringar av kommunala 
verksamheter. Stadsdelarna Rinkeby 
och Kista slogs ihop till en(Rinkeby 
15.000 invånare, Kista 45.000). 
Utförsäljningarna kallades nu 
”Valfrihet”! Först ut att utmanas var 
Familjecentralerna som hade samlad 
kompetens med barnavård, 
mödravård, familjevård och 
rådgivning samt öppen förskola. 
Idag finns det dyr privat 
familjerådgivning i Kista. Öppen 
förskola har lagts ut på entreprenad 
och barnavård finns i bara Kista C.

Dalhagsskolan i Husby lades ner – 
helt emot folkviljan i Husby. En 
liten väl fungerande skola skulle 
bort ,man hänvisade till vikande 
elevunderlag i stadsdelen och 
bortsåg från skolans goda resultat.

Demonstrationer, uppvaktande i 
Stadshuset mm hjälpte inte. Barnen 
splittrades till olika skolor. Nästa 
dråpslag mot Husby var den s k 
upprustningen av Svenska Bostäders 
fastigheter. Boende hade länge 
klagat på kalla lägenheter och 
eftersatt underhåll – nu kom ett 
beslut om en total makeover med ett 
s k ”referenskvarter ”där de boende 
skulle flyttas ut i månader under 
renoveringen. Vid en återflyttning 
skulle hyrorna höjas med 40%! Stor 
uppståndelse och folket bildade på 
ett stormigt stormöte  Nätverket 
Järvas framtid - ett nätverk som 
skulle få stort inflytande och 
samlade alla sorters människor från 
stadsdelen. (V)i var aktiva och med i 
nätverket och deltog i ett ”Socialt 
forum för Järva” som hölls under två 
dagar i Husby träff. 

Föreläsare, debattpaneler med både 
barn och vuxna, underhållning och 
dans och musik gjorde allt till en 
lyckad tillställning. Enligt min 
mening ett av de bästa ögonblicken 
under hela perioden jag arbetat i 
nämnden. SAMARBETE mellan 
folket!

I Rinkeby försvann samtidigt mer 
och mer av arbetsplatser och service. 
Förvaltningshuset flyttades till 
Kista, försäkringskassan lades ner, 
arbetsförmedlingen likaså som sedan 
blev Jobbtorg. Centrum såldes ut till 
ett privat engelskt bolag Boultbee 
som skulle visa sig vara handlarnas 
främsta fiender. Hyreshöjningar, 
bristande säkerhetskontroll och 
eftersatt underhåll blev resultatet. 
Vänsterpartiet protesterade både 
lokalt och i Stadshuset. Träfflokaler 
för funktionsnedsatta skulle 
konkurrens-utsättas och det slutade 
med att Träff 10:an i Husby lades 
ner. 

Förvaltningshuset i Rinkebys beslöt 
Alliansen att riva – vi ville istället 
bevara och bygga om till 
ungdomsbostäder.
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Medlemskväll för 
Vänsterpartiet Kista
Söndagen den 19 juni kl 14.30-ca.18.30 kommer vi 
att arrangera en medlemskväll i Akalla by .
Vi kommer att prata politik och umgås med 
varandra, Föreningen bjuder på lätt mat och musik! 
Missa inte det! 
Tacksam om ni kan meddela mig om ni har 
möjligheten att komma så att vi kan planera inköp 
etc. 
Var god anmäl er senast söndagen den 12 juni. 
Självklart får du ta med hela familjen och skriv 
gärna hur många ni blir och om ni är allergisk eller 
behöver särskild kost.

Informations möte om 
Järvafältet
Ni som är medlem i Vänsterpartiet Kista är välkommen till 
en informations möte som handlar om Järvafältet.
Ann-Margarethe Livh, gruppledare för Vänsterpartiet i 
Stockholm Stad kommer att informera oss.
Ni som har möjlighet att komma behöver anmäla till mig 
senast den 15 juni.
Plats: Stockholm Stadshuset
Tid: kl 18.30 (Fika från kl 18.00)

Vi blev ensamma med detta förslag 
och stödde en ockupation som höll 
på en lång tid men slutade med 
polisinsats med vräkning och tumult. 
Huset jämnades med marken och 
öronmärktes av alla andra partier till 
ett moskébygge. Vi var emot – inte 
en moské i sig - men att man i staden 
struntade i alla demokratiska regler 
när det gällde planeringsprocessen. 
Vi ville ha en helhetsplan för 
järvaområdet och att man frågade 
medborgarna. 

Under de senaste 2 åren har 
vårdnadsbidraget som KD drev 
igenom inom Alliansen visat att fler 
kvinnor (98% kvinnor 2 % män)
stannar hemma med barn och en stort  
antal barn får inte delta i den 
utvecklande förskolan som vi har i 
stadsdelen. Det innebär husarrest för 
kvinnor och barn! Samtidigt växer 
antalet privata förskolor där man 
saknar insyn och kontroll från 

kommunens sida och ett stort antal är 
religiösa, vilket strider mot FN:s 
barnkonvention om barns rätt att 
växa upp utan politisk eller religiös 
påverkan. Mer allvarligt är att det är 
segregerande med religiösa förskolor 
och att den positiva utveckling som 
det innebär att träffa barn med olika 
bakgrund förloras. Idag är det lika 
många privata förskolor som 
kommunala i stadsdelen. Om man 
läser statistik från stadens hemsida 
finner man att antalet utbildade 
förskollärare är färre på de privata 
förskolorna, att barngrupperna är 
större och föräldrapåverkan minst.

I och med att borgarna även tog bort 
ansvaret för skolan från 
stadsdelsnämnderna saknar vi 
kunskap om skolsituationen idag och 
skolbarnomsorgen är ett förlorat 
kapitel. Det finns nästan ingen 
skolbarnomsorg kvar i stadsdelarna. 

Där finns oändligt mycket att göra 
om vi återtar makten år 2014!

I uppdraget att vara politiker i en 
stadsdelsnämnd ingår att delta i den 
sociala delegationen. Där tar man 
beslut om omhändertaganden och allt  
som innefattar social omsorg; 
familjer och ensamstående med 
sociala problem. Den ärendebunten  
är numera flera centimeter tjock – 
vilket talar ett tydligt språk om 
situationen för befolkningen i det 
alliansstyrda Stockholms segregerade 
förorter. 

Jag har säkert missat en del politiska 
händelser men lämnar härmed över 
bollen till mina efterträdare Anki 
Erdmann från Rinkeby och Leo 
Ahmed från Kista – jag är övertygad 
att de kommer att göra ett utmärkt 
jobb. Det är alltså med lite sorg men 
också lättnad jag lämnar mitt 
uppdrag.

Demonstrera mot privatisering av Husbybadet.
Datum och Tid: den 16 juni kl 17.00
Plats: Husby torg



	

Rädda Husby!

Vi som bor i Husby har samma behov 
av vård och service som andra 
människor i Stockholm. 

Vi behöver en familjecentral med 
mödravård, barnavård och öppen 
förskola i vårt närområde. Här i Husby 
bor många barnfamiljer, en del med 
många små barn. De ska inte behöva 
släpas runt till andra stadsdelar. 

Vi behöver Folktandvård och en 
landstingsdriven vårdcentral som vi 
kan lita på och som vi lätt kan nå. 
Hälsoläget i Husby är inte bättre än på 
andra håll, tvärtom. Vårdbehoven är 
stora och befolkningens hälsa behöver 
ofta utredas noga. Vi föreslår därför 
att Husby får en forskningsenhet med 
inriktning på en mångkulturell 
stadsdels varierande behov av vård 
och omsorg. 

Vi behöver postservice, kanske i 
högre grad än många andra 
stadsdelar eftersom vi har tät kontakt 
med världen utanför Husby. 

Och vi behöver bra 
friskvårdsinrättningar, som till 
exempel Husbybadet, som nu hotas 
tas ifrån oss. Vi vill inte sälja ut 
Husbybadet, det sista vi har kvar av 
samhällets satsningar på en alltmera 
försummad stadsdel. 

Husby behöver fler arbetstillfällen, 
inte färre, som blivit resultatet av alla 
nedskärningar och utflyttningar!

             För mer info:

              Vänsterpartiet Kista

Leo Ahmed

Ordförande

Telefon: 076 2721 439

leo.ahmed@vansterpartiet.se

http://kista.vansterpartiet.se
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