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1 Introduktion

Efter att ha sett detaljplaneförslaget för Husby har vi valt att skriva detta brev
i syfte att dela med oss av v̊ara synpunkter kring förslaget. Vi hoppas genuint
att ni p̊a Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Svenska Bostäder
läser igenom detta och beaktar dessa synpunkter inför kommande beslut.

2 Detaljplaneförslaget

Fr̊an förslaget kan man se att ni har planerat en rad omfattande förändringar i
Husby. Det första man kan se är att ni tydligt planerar att utöka antalet bostäder
i omr̊adet, detta genom att konstruera höga flerbostadshus med 5-16 v̊aningar
lokaliserade i Husbys centrala delar. Byggaktörerna är Svenska Bostäder(SB)
och Hembla, varav den senare har ett oroväckande anseende bland sina hy-
resgäster. Dessutom s̊a har FN varnat för Hembla och deras affärsidé, där de
utför ytliga renoveringar i miljonprogramsomr̊aden för att sedan chockhöja hy-
ran med cirka 40%(Claesson, 2019).

3 Synpunkter

3.1 En redan tätort blir ännu tätare

Att ni planerar bygga m̊anga bostäder i centrum av Husby kommer leda till
en ordentlig förtätningen i Husby. Det är redan extremt tr̊angt i Husbys cen-
trala delar, och att bosätta fler folk centralt kommer att resultera i ytterligare
förtätning i omr̊adet. Vidare kan dessa höga flerbostadshus komma att p̊averka
Husbybornas psykologiska upplevelse av omr̊adet. Höga byggnader kan medföra
att de boende upplever en känsla av klaustrofobi, samtidigt som höga byggnader
kan resultera i minskad insläpp av solljus i omr̊adet vilket i sin tur kan leda till
en ökad psykisk ohälsa.

En hög befolkningstäthet kan även öka risken för stegrande brottslighet i omr̊adet.
Enligt myndigheten Br̊a, finns det en stark korrelation mellan ökad befolk-
ningstäthet samt ökad brottslighet och kriminalitet. Stockholm, som är den
folktätaste staden, hade högst anmälda brott per 100 000 inv̊anare år 2019, vil-
ket var 25% högre än Region Syd som var näst högst. Detta enligt Br̊a är en
tydlig indikation p̊a att en ökad folktäthet ökar risken för växande kriminalitet.
Husby är redan ett omr̊ade som präglas av grovt kriminalitet dagligen, i syn-
nerhet nu p̊a senare tid d̊a allt fler unga män förlorar sina liv till följd av den
grovt normaliserade kriminaliteten i omr̊adet.
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3.2 Vart ska Husby Moskén ta vägen?

I detaljplaneförslaget ser vi att ni vill bygga bostäder p̊a Edvard Griegsg̊angen
7A. P̊a den platsen finner man en av Husbys viktigaste verksamheter ur alla
möjliga synvinklar, nämligen Husby islamiska Kulturcenter(Mer känd som Hus-
by Moskén i folkmun).

Husby Moskén är Husbys mest besökta verksamhet i omr̊adet. Husby Moskén
grundades år 1986 och har sedan dess utgjort en allmän plats för b̊ade religiösa
och sociala sammankomster för muslimer. Moskén är en välbesökt plats med
hundratals besökare dagligen och under fredagar brukar cirka 1000 personer dy-
ka upp. Under den heliga fastem̊anaden Ramadan brukar det dyka upp cirka
1000 muslimer varje dag. Moskén har även 600 betalande medlemmar som bi-
drar till verksamheten varje m̊anad och antalet medlemmar ökar stadigt. Dessa
siffror är en tydlig indikation p̊a Husby Moskéns betydelse i omr̊adet.

Just att ni vill bygga bostäder p̊a Moskéns nuvarande plats är en indikation p̊a
att ni inte har fullt insyn kring Moskéns betydelse för Husbyborna. Därav vill
vi inleda med att belysa n̊agra av Moskéns fördelar för Husbys befolkning och
i synnerhet muslimerna i Husby.

Första fördelen med Moskén är att muslimer har en samlingsplats där de kan
utföra sin dagliga dyrkan i och därmed uppn̊a ett själsligt och socialt välbefinnande.
Det finns en stark korrelation mellan en muslims välbefinnande och moskéer.
Rahhal(2019) har belyst att muslimer har en hög livstillfredställelse som är
starkt kopplat till deras själsliga välm̊aende. Moskéer är en plats som bidrar till
en ökad själslig välm̊aende vilket i sin tur medför till en högre livstillfredställelse
hos muslimer och därmed en lyckligare befolkning.

En annan fördel är att man sysselsätter ungdomar med diverse aktiviteter i
Moskén. Dessa aktiviteter formar ungdomarna till duktiga och hederliga med-
borgare. Moskén är även med och arbetar aktivt med att förebygga kriminali-
tet i omr̊adet genom samtal, föreläsningar, konferenser och nattvandring bland
annat. Inte minst i samband med Husby Kravallerna år 2013, där kom Hus-
by Moskén att spela en avgörande roll gällande att stoppa kravallerna samt
p̊abörja förebyggande arbete mot liknande handlingar, n̊agot som kan bekräftas
av närpolisen bland annat. Husby Moskén var även med och vandrade i omr̊adet
i syfte att förebygga potentiellt v̊aldsamma upplopp i samband med en eventuell
Koranbränning som var planerad att ske lördag den 12/9-2020. Även detta var
n̊agot som uppskattades väldigt mycket av närpolisen.

Ytterligare en fördel med Husby Moskén och dess lokalisation är den dagliga
cirkulationen av folk till och fr̊an Moskén under dygnet, vilket medför en ökad
närvaro i Husbys centrala delar som i sin tur leder till en ökad trygghet. Detta
är n̊agot som uppskattas bland föräldrarna i omr̊adet.
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Att bygga bostäder p̊a Husby Moskéns nuvarande plats kommer att orsaka en
rad problematiska situationer för Verksamheten. Dessa problem är följande;

• Vart ska Husby Moskén ta vägen ifall bygget blir av? Den nuva-
rande lokalen är en bra plats för Moskén s̊aväl geografiskt som funktionellt.
Moskéns nuvarande plats underlättar för verksamheten att agera som en
positiv samhällskraft under dessa mörka tider.

• Ifall Moskén stannar kvar p̊a samma plats och bygget blir av, hur ska
man bedriva verksamheten medan man har massa hyresgäster ovan sig?
Det finns exempel p̊a ett flertal moskéer inom Stockholms län som har
haft sin verksamhet under hyresrätter och som har tvingats lägga ned
som en konsekvens av detta. Det är väldigt sv̊art för moskéer att bedriva
verksamheten p̊a ett fungerade sätt när man har massa hyresrätter ovanför
sig.

3.3 Avslutningsvis

Vi först̊ar att det finns press p̊a er att bygga bostäder p̊a grund av den r̊adande
situation som Stockholm befinner sig i. Dock bör detta inte ske p̊a bekostnad
av de boende. Att förtäta en redan folktät förort och att konstruera hyresrätter
ovanp̊a en av omr̊adets viktigaste verksamheter kommer att orsaka större skada
än nytta för omr̊adet. Om ni önskar att förbättra tillst̊andet i omr̊adet, bör ni
istället samarbeta med de verksamheter som arbetar förebyggande för Husby
likt Husby Moskén.
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