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Misstänkt knivmord

Sorg efter 19-åringens död
En 19-årig Tenstabo avled
i onsdags kväll sedan han
hade blivit svårt knivskuren i Rinkeby. I torsdags
samlades ungdomar till en
minnesstund. En person
är anhållen, misstänkt för
dådet.
A Tensta
19-åringen hade själv tagit
studenten från Ross Tensta
gymnasium, och han fort

satte att komma tillbaka och
hälsa på sina vänner där.
På torsdag förmiddag
brann ljus vid entrén till sko
lan, och i Tensta community
center samlades ungdomar
till en minnesstund. Stäm
ningen var mycket känslo
fylld och några grät. De fles
ta verkade mest dämpade.
– Han var en glädjespri
dare, det känns bara fuckat,
säger en pojke i gymnasieål

dern som vill vara anonym.
Polisen fick larm om en
knivskärning i Rinkeby vid
kvart i sju på onsdagskväl
len. Den 19-årige mannen
påträffades svårt skadad
nära Hinderstorpsgränd
med sticksår i bröstet. Han
fördes till sjukhus och avled
senare under kvällen.
Ryktet om händelsen
spred sig snabbt på sociala
medier, och den anonyme

tonåringen som Lokaltid
ningen Mitt i talar med hör
de till dem som tog sig in till
sjukhuset på kvällen.
– Det var så mycket folk
där att vi inte kunde få någon
information. Jag var där i un
gefär 20 minuter, för jag vil
le inte vara för mycket börda
för hans familj, säger han.
Så snart det kom fram att
19-åringen hade avlidit bör
jade minnesord och kondo

leanser strömma in till hans
facebooksida. Under tors
dagskvällen arrangerade
hans kamrater en egen min
nesstund med ljus nära sin
gamla skola.
– Det känns hemskt, det är
hjärtskärande. Ingen förtjä
nar att dö så. Jag tycker synd
om hans familj, säger en av
dem.
Polisen har inlett en för
undersökning om mord, och

arbetade under torsdagen
med att följa upp förhör.
Teknisk undersökning
har också genomförts på
platsen. Under fredagen an
hölls en person, misstänkt
för mordet. Det är fortfaran
de oklart vad som orsakat
mordet på 19-åringen.
Tobias Bernander
tobias.bernander@mitti.se
tel 08-550 550 73

Återvinning

Här blir gamla däck till smycken
På Refo i Akalla får cykeldäck, gamla reklamvepor
och slipsar nytt liv – de
görs om till armband,
väskoroch halsband.
Samtidigt är återvinningsverkstaden ett
integrationsprojekt där
Järvabor får praktisera.
AAkalla
Mitt emot Microsoft i teknik
byn på Finlandsgatan i
Akalla huserar för tillfället
ett gäng konstnärer och
hantverkare – eller rema
kare som de kallar sig – i ett
par luftiga lokaler på botten
plan.
– Vi har fått låna lokalen,
som har stått tom under lång
tid. Det är en del av Refos
koncept, att vi sätter upp en
pop up shop tillfälligt, be
rättar Liselotte Norén, som
startade Refo i Akalla för ett
halvår sedan.
Refo är ett återvinnings
projekt som kan beskrivas
som en skapande verkstad
där återvinning är nyckel
ordet. Här arbetar ett an
tal remakare, designer som
skapar nya produkter av
återvunnet material. Men
det är också ett jobbprojekt,
där arbetslösa från Järva får
utbildning i entreprenör
skap.
– Förutom den hantverks
mässiga delen finns det an
nat att göra här, man kan
jobba med produktfotogra
fering, med sociala medier
eller sortera kläder. Genom
att vara här lär man sig hur
man tar sig från en idé till en
verksamhet, säger Liselotte
Norén.
Anna Björkman är en av
remakarna som arbetar i
Akalla. Hon samlar på sig
det mesta som hon återbru
kar, men har en förkärlek för
cykelslangar och tangent
bord, som hon gör om till
bland annat armband och
broscher.
– Jag gillar att jobba till
sammans med andra rema
kare, vi lär oss av varandra,
säger hon.
Idén till Refo väcktes för
cirka tre år sedan, då Lise
lotte Norén träffade ett par
ungdomar från Järva som
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Liselotte Norén
och remakaren
Anna Björkman,
som gör smycken
av bland annat
cykelslangar och
gamla tangentbord, hoppas fler
får upp ögonen
för Refo i Akalla.

ville starta en pantautomat
för kläder, där folk kunde
lämna in kläder som de inte
använder.
– De ville göra det för barn
som inte hade så mycket
kläder skulle få kläder så de
kunde gå till skolan utan att
frysa, men också för att kän
na att de har fina kläder att
ha på sig. För mig som bor i
Spånga var det ett uppvak
nande när jag förstod att det
finns barn som inte har or
dentligt med kläder i dagens

Sverige, säger Liselotte No
rén.
Hon har jobbat som en
treprenör sedan hon var 14
år. Efter pantomaten tänkte
hon att man borde göra mer
för att återvinna kläder. Hon
visar hur det kan se ut när de
tar vara på herrskjortor som
lämnats in. Avklippta armar
har sytts om och blivit små
avlånga väskor, perfekta för
att slå in en flaska med.
– Tänk om de här kunde er
sätta engångspåsarna i guld

som de säljer på systemet.
De har cirka 15 återför
säljare i Stockholm, och har
öppet varje onsdag mitt på
dagen i Akalla. Liselotte No
rén önskar att fler i teknik
byn upptäcker att de finns i
området. Hon visar upp en
ryggsäck som är sydd av ve
por som gör reklam för före
tagen efter vägarna.
– Företag kan beställa
ryggsäckar eller skopåsar
sydda av deras egna reklam
vepor som ett statement för

Design och remake

Fokus på
återvinning

l Refo är en förkortning av
ReFocus. ”Vi vill fokusera på
att återvinna kläder samtidigt som vi skapar möjligheter till utbildning, praktik
och nätverk för personer i
utanförskap”.
l Refo tar emot kläder,
smycken, väskor, skor, tyg,
spets och mycket annat.

att man bryr sig om miljön:
”vi har gjort good shit”.
Refo samlar f ortfarande in
kläder, framför allt barnklä
der, som de gör till paket i oli
ka storlekar.
– Vi tar vara på nästan allt.
Antingen går det till design
och remake, eller till refo
paket, säger Liselotte Norén.
Linda Dahlin
linda.dahlin@mitti.se
tel 08-550 552 68

