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Kampen för att rädda Rinkebyhuset fortsätter även sedan Fastighetskontoret fått
polisen att kasta ut ockupanterna och öppna dörren för en rivningsfirma. Men
än är det inte för sent då man nu tvingats säga att ett slutligt beslut måste tas av
politikerna och inte som hittills bara av fett betalda tjänstemän.
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Att det skulle vara billigare att riva och (någon gång) bygga nytt än att använda
huset till små lägenheter är en ren lögn. Huset är byggt för små bostäder och
kan även användas för lokaler till föreningar, hantverkare och, som under
ockupationen, en mötesplats för ungdomar och Rinkebybor av alla åldrar och
nationaliteter mm.
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Kampen för Rinkebyhuset vill också visa att vi har fått nog av alla försämringar
och¨utflyttad service. Rinkeby och andra förorter ska upprustas för de boende
här på villkor som vi har råd med och på ett sätt som ger oss jobb - inte rivningsfirmor! Kom med i kampen och kräv besked var Kista-Rinkebys lokala
politiker står.
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