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nyheter

Fortsatt bråk om
kyrkans nya lokal
Borättsordförande avgår efter hot i hemmet.
Turbulensen kring
syrianska kyrkans
planerade festlokal
fortsätter.
Nyligen ﬁck
bostadsrättsföreningen Trädets
ordförande besök
av tre män som uppmanade honom att
sluta bråka. Hotet
ﬁck honom att avgå.

SO

Protesterna mot syrianska
kyrkans planerade festlokal
i Hallunda har pågått länge.
Namnlistor och överklaganden har avlöst varandra. Invånare i området har vittnat
om hur de redan i dag störs
av biltraﬁk och oväsen från
privata fester som arrangeras i kyrkans lokaler. Nu
befarar de att det blir ännu

värre om kyrkan får bygga
ut sin festlokal. Byggärendet överklagades därför nyligen ännu en gång, denna
gång till miljödepartementet.
Men i slutet av februari
steg tvisten in i en ny fas.
En morgon ringde det på
hemma hos bostadsrättsföreningens ordförande i
Hallunda, den förening som
uttalat sig mest offentligt i
byggfrågan. När ordföranden öppnade lägenhetsdörren möttes han av tre
okända män. Mannen blev
ombedd att sluta bråka med
kyrkan och han upplevde
besöket som hotfullt.
Efter händelsen bestämde
han sig för att avgå som
ordförande. Han anmälde
dessutom det hotfulla besöket till polisen.
Edip Noyan (m), kyrkans
representant i byggfrågan,
ställer sig frågande till ho-

◗ Claes Göran Nordlanders nattsömn rubbas

Claes Göran Nordlander har varit tvungen att byta sovrum för att kunna sova på nätterna. Med en ny festlokal vid den syrianska kyrkan i Hallunda tror han att
det kommer att bli ännu svårare att sova.
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Grannar störs av
festerna i kyrkan
Syrianska kyrkan planerar bygga ännu större festlokal

Mitt i den 11 december 2007.
ten. Själv har han inte hört
talas om dem och misstänker att berättelsen är tagen
ur luften.
– Det hela är absurt. Vi
har inget otalt med någon,
säger han.
– Det är mycket möjligt
att detta bara är illvilliga
rykten, annars borde det
ha kommit fram. De som
klagar på bygget vill bara
jävlas med oss och fördröja
bygget.

Ryktena om hoten har
dock spridit sig till folk som
bor i området. Flera har
kontaktat Lokaltidningen
Mitt i och en av dem har
skrivit brev till kommunstyrelsens ordförande med en
uppmaning till kommunen
att inte ”låta gangsters styra
samhället”.
Än så länge har polisen inte
påbörjat någon utredning
om hoten, anmälan ligger
fortfarande kvar i högen av
anmälda brott som inte har
högsta prioritet. Men enligt
förundersökningsledaren
ska brottet utredas.
Representanter från bostadsrättsföreningen som
Lokaltidningen Mitt i har
talat med har valt att inte
uttala sig om den aktuella
händelsen.
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