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Renovering av Folkets hus lokaler i Rinkeby
Folkets Hus i Rinkeby har en avgörande roll för ett välfungerande föreningsliv och det
långsiktiga demokratiska arbetet i stadsdelen. Byggnadens centrala placering och föreningens
verksamhet bidrar till att skapa mötesplatser inte bara för de 56 medlemsföreningarna som
använder lokalerna, utan också för de tusentals personer som deltar i läxhjälp,
mentorskapsprogram, studiecirklar och workshops, utbildningar, barn- och
föräldraverksamhet, föreningsstöd, föreläsningar och kulturevenemang.
Sedan tre år tillbaka har verksamheten varit begränsad med anledning av den omfattande
renovering som sker i föreningens lokaler. Det är bra att lokaler renoveras men i detta fall har
det fått negativ påverkan på den viktiga roll som Folkets Hus fyller inte bara för
Rinkebyborna utan även för medborgarna i hela Järva. Med tanke på den utveckling som skett
i Järva under mandatperioden är det ytterst olyckligt att lokalerna inte kan nyttjas fullt ut. Det
finns nu många verksamheter som har planer för aktiviteter under våren och skulle idealt
behöva en fungerande lokal redan den kommande månaden.
Det går att ifrågasätta de politiska ambitioner som finns hos den borgerliga majoriteten för
Järva som helhet. Försäljning av Tensta träff, stängningar av mötesplatser för ungdomar och
när ungdomsgårdarna väl öppnar så finns det ingen plats för social samvaro som bygger
förtroende utan endast strukturerade aktiviteter såsom CV-skrivande. Med tanke på
trångboddheten i området och att det är viktigt att unga har social samvaro i nära anslutning
vuxna så behövs aktiviteter både med och utan krav för att framgångsrikt locka unga till
stadens verksamheter.
Vi socialdemokrater har blivit uppmärksammade på att tiden för att återöppnande av lokalerna
nu riskerar att dra ut över valåret. Detta är djupt olyckligt då lokalerna är en viktig mötesplats
i det folkbildande arbetet inför valet. Bolaget har som fastighetsägare ett ansvar och intresse
att upprustning och renovering i fastigheten sker korrekt och skyndsamt. Vi vill därför fråga
bolaget följande:

1. Finns det möjlighet att öppna upp lokalerna inför vårterminen och vad kan bolaget
göra för att tillse att detta sker?
2. Vad är anledningarna till att perioden för renoveringar blivit utdragen?
3. Vilka ytterligare verktyg anser bolaget behöva för att ta ett ökat socialt ansvar kring
sina fastigheter och samverka med civilsamhället i enighet med gällande direktiv?

