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Blinkarp lilla stjärna där. Del 1. 
 
 

Vi, Edward Nordén, jordbrukare och fritidspolitiker i 
Centerpartiet i Svalövs kommun; Gunnar Axén, riks-
dagsledamot och ordförande i riksdagens socialför-
säkringsutskott, och jag, åkte till asylboendet Blinkarp  
i Röstånga, drivet av Attendo AB, för att med egna ögon 
se hur det ser ut och med en förhoppning om att få kontakt 
med en del av dem som bor där. När vi hade parkerat 
bilen såg vi att en klunga om fem, sex mån stod vid en stor 
sten utanför ingången till innergården, runt vilken fyra hus 
var grupperade i en fyrkant. Det var mycket lätt att få 
kontakt med dem, alla ville prata, alla tycktes glada över 
att få ett välkommet avbrott i vardagen. De var inte så 

många, först en handfull, sedan anslöt sig några till. Anledningen till att inte särskilt många, bara 
kanske ett tiotal, var ute och uppe, var att de andra höll sig inne och vilade eftersom det är 
Ramadan.  
 
Medan vi stod och berättade vilka vi var och varför vi var där och bekantade oss med varandra, 
kom en person fram som presenterade sig som en av Attendos anställda och undrade om vi hade 
problem (?) och om vi behövde hans hjälp på något sätt. Vi hälsade på honom och förklarade att  
vi inte hade några problem och inte behövde hjälp och efter att vi talat om vilka vi var och att vi ville 
prata med männen som bodde där, avlägsnade han sig. ”Vi serverar lunch klockan tolv; 
mellan klockan tolv och klockan ett”, sa han och vi lovade respektera tiden. 

 
Efter en stund visade männen, samtliga syrier (syriska 
kurder och en kristen), oss huset med det vackra 
namnet Östan, som de bor i. Genom en smal, 
linoleummatte-korridor med ett antal dörrar med kodlås  
på var sida om korridoren, kom vi in i vad som skulle 
föreställa ett vardagsrum eller samlingsrum. Några 
slitna och fula soffor, ett bord, en bänk med en ganska 
stor tv. Och ett skåp på vilket det stod några paket med 
bland annat dadlar, som männen bjöd oss på. Inget 
annat. Kalt, otrivsamt, fuktigt och dålig luft. Det var en 
mycket, mycket varm dag, vilket nog var en del av 
förklaringen till den mycket tryckande atmosfären 

inomhus, men att rummet var synnerligen otrivsamt hade inget med vädret att göra. 
 
Ytterligare några boende som hört att vi var där och anslutit sig, var ivriga att få prata. Mest att 
säga hade till en början Sati, som pratade så mycket och hade så många frågor, att mannen som 
tolkade hade svårt att hänga med. Avbrottet i tristessen var verkligen mycket välkommet, samtliga 
var öppna och alla sa, nästan med en mun, att de var oerhört tacksamma mot Sverige som tagit 

emot dem, att det kändes mycket bra att vara i 
trygghet, fjärran från den osäkra och instabila 
situation som råder i delar av Syrien (”Dock inte 
i hela landet”, påpekade en man som jag pratade 
enskilt med en stund). 
 
Jag bad att få se rummen de bor i. Issam, som 
redan hade fått PUT men inte kommit vidare från 
transit-boendet, visade mig två av dem. Ett var 
kanske – svårt att veta exakt, vi mätte inte – 14-16 
kvm. ”This is the bigger room”, sa han lite generat, 
”there are two rooms like this, the rest are smaller”, 

och öppnade sedan dörren till ett annat rum, se bilden Det var troligen inte mer än högst 12 kvm 
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och utrymmet mellan de två tvåvåningssängarna var inte ens en meter.  
Här lever alltså fyra, för varandra främmande, män i månader… Edward Nordén trodde inte att 
man, enligt svenska djurhållningsregler, ens skulle få hålla fyra grisar i ett sådant utrymme: ”Fyra 
grisar på 2-3 kvadratmeters yta var att röra sig på. Inte lagligt. 10-12 kvm kan vara lagligt.” Det var, 
ärligt talat, inte en vacker syn. Man kan tycka att det är okej under rådande katastrofala situation 
där det kommer så många asylsökande varje dag, varje vecka i en aldrig sinande utan bara 
ökande ström, att man tillfälligt kan bo så här. Är det kris så är det och då blir det inte möjligt att 
erbjuda något stjärnboende. Men här fanns män som varit på Blinkarp i ett halvår, någon eller 
några hade – enligt männen vi pratade med, varit där uppemot ett år. 
 
Så här står det i Migrationsverkets kravspecifikation för att lokaler ska bli godkända som asyl-
boenden, vilket torde innebära att rum där fyra personer ska bo måste vara minst 20 kvm stora: 
 

 
 
Efter en stund flyttade vi ut på gården när den stillastående, varma luften inomhus blev för svår.  
På gården fanns en bänk av plankor som var – om jag minns rätt, – åttkantig och var byggd runt 
en plantering. Där var bra att sitta, det fläktade lite och alla fick plats, även om många valde att bli 
stående. Vi undrade hur många som fanns på boendet, någon sa ”150″. Vi vet inte om det 
stämmer, men det ska vi ta reda på genom samtal med Attendo. Boendet sägs på Attendos 
hemsida ha platser för 135 personer. Eftersom det är Ramadan och många – inte alla – fastar  
och därför låg och sov under dagen, var det lugnt och fridfullt och inte så många som rörde sig 
utomhus. 
 
När artigheter och vackra ord om Sveriges mottagande av syrier hade uttalats, kom också en hel 
del andra saker upp. Några frågade varför andra, som kanske kommit senare än de själva, 
snabbare hade fått permanenta uppehållstillstånd (PUT). En man undrade hur länge han skulle 
vänta på att skickas till Tyskland, dit han hade kommit först med visum. Han var helt införstådd 
med, och förstod, reglerna om att hans ansökan ska prövas i det första Schengenlandet en 
asylsökande kommer till och tyckte att hans fem månader i Sverige var en alldeles för lång tid när 
han ändå inte skulle stanna här. ”Why I am still here? Why Sweden not sending me to Germany?  
It costs money to keep me here, why Sweden keep me here and not send me to Germany?”, 
undrade en här välutbildade mannen (jag tror han var elektroingenjör). Vi kunde inte svara… 
Fortsättning följer i Blinkarp lilla stjärna där. Del 2. 
 
OBS! Alla fotografier tagna och publicerade med tillstånd av de män vi träffade. Alla namn som 
nämns är autentiska och alla har gett tillstånd till att de anges. ”We are in Sweden now, we are not 
afraid”, sa de. Skön inställning, men den kommer de att få revidera så småningom… 
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Blinkarp lilla stjärna där. Del 2. 
 

 
Vi hade pratat i en timme med den grupp syrier (på bilden tre av ett tiotal) 
som hade samlats när vi kom till Blinkarp. Klockan 13 serverades lunch 
och några av dem, som av olika anledningar inte fastade släntrade iväg 
till den ytterst påvert och oinspirerat möblerade matsalen. Det var ett 
ganska litet avlångt rum med bord och bänkar och längst fram stod de 
två Attendo-anställda och slevade upp mat (det verkade vara ris blandat 
med kycklingbitar) från stora plåtfat. Maten levereras med bil från någon 
cateringfirma i Malmö (sex miljövänliga mil…) varje dag och den mat 
som låg på syriernas tallrikar såg inte på något sätt lockande ut. De fick 
inte ens ta mat själva, utan den lades alltså upp av Attendos personal. 
Detta jämförde några av männen med hur det var på ett annat, icke-
Attendoboende, där det var ljust och trevligt i matsalen och det dukades 
upp buffé så att alla fick ta så lite eller så mycket mat de ville ha. 

 
Så här står det i Migrationsverkets kravspecifikation för vad som ska serveras och finnas på ett 
anläggningsboende för asylsökande under rubriken ”Boendeform 2: Anläggning som inte möjliggör 
självhushåll och där kosten ingår”: 
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Här bör påpekas att även om de vi träffade inte tyckte att maten var någon direkt kulinarisk 
upplevelse, så klagade de inte på annat än att den var så trist. De var tacksamma över det 
mottagande de fått i Sverige och tyckte, framgick det, att Sverige faktiskt är för generöst. Mer om 
det i nästa del i den här lilla rapportserien. Männen hade dock gärna sett att maten hade tillagats 
på plats och tyckte också att när över 100 personer ska äta så är det för lite med två anställda som 
lägger upp mat och det kan man ju inte annat än hålla med om. Och det är inte de anställdas fel, 
det är Attendos, som inte organiserar det hela på ett bättre sätt och som inte har personal så att 
det räcker. Nog kan man tycka att den vinst som Attendo gör av våra skattepengar för att driva 
boendena, skulle räcka till att göra måltiderna lite trivsammare och mer välsmakande och det 
kunde finnas tillräckligt med personal. 
 

Medan männen åt gick vi en promenad i omgivningarna och kunde 
konstatera att det inte fanns någonting alls att göra i omgivningarna. 
Vi ville prata med några grannar och höra hur mycket kontakt de har 
med boendet och vad de tycker. Men vi såg inte till några människor 
alls. Vi gick till ett av husen, som låg vackert i en lummig trädgård. 
Gunnar stegade upp för den lilla trappan och knackade på och vi 
väntade ett bra tag, men ingen var hemma. Samma sak med de 
övriga få husen, inte en människa syntes till. 
 
Hur Attendo uppfyller Migrationsverkets krav på aktiviteter och 
kontakt med samhället, inskrivet i verkets kravspecifikation, är svårt 
att veta. Mer om bland annat det i Blinkarp lilla stjärna där. Del 3. 

 

 
 
OBS! Alla fotografier tagna och publicerade med tillstånd av de män vi träffade. Alla namn som 
nämns är autentiska och alla har gett tillstånd till att de anges. ”We are in Sweden now, we are not 
afraid”, sa de. Skön inställning, men den kommer de att få revidera så småningom… 
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Blinkarp lilla stjärna där. Del 3. 
 
 
I en bloggpost på Attendobloggen, med rubriken ABT Röstånga ska vara välkomnande och tryggt, 
skriver Attendos vice vd Margareta Nyström den 10 december 2013 med anledning av en text i 
Aftonbladet: 

 
I Aftonbladets blogg (Länken på Attendobloggen fungerar inte. Min 
anm.) om flykten från krigets Syrien beskrivs den 8 december 

situationen på ABT Röstånga – Blinkarpsgården – som är ett asylboende några mil 
utanför Landskrona. Vi känner inte igen oss i den beskrivning som presenteras där. I 
texten görs gällande att boendet drivs utan medkänsla och engagemang. 

 
Kommentar efter vårt besök på Blinkarps asylboende: Med två anställda som ska utföra alla 
sysslor inklusive städning, mathantering, reparationer och småfix etc, finns det inte tid för särskilt 
mycket ”medkänsla och engagemang”. Det är inte eller de boendes uppfattning, att det bjuds på 
sådan lyx. De har tydligt och klart fått veta att Attendo endast står för just det som också sägs i 
bloggen: 

 
Uppdraget handlar om att, mot ersättning, tillhandahålla sängplats 
och mat. 

 
Kommentar efter vårt besök på Blinkarps asylboende: De boende säger 
att de anställda som jobbar två åt gången har så mycket att göra – för 
mycket på ett så stort boende – att de inte hinner tala med de 
asylsökande, än mindre hjälpa dem med något. Inte ens ett trasigt dörrlås 
har de hunnit åtgärda trots flera påstötningar. Det känns otryggt för dem 
som bor i rummet med trasigt lås, särskilt som det förekommit stölder 
bland de asylsökande (vissa asylsökande har stulit saker ur rummen hos 
andra asylsökande). 
 
En fråga som skulle vara intressant att få svar på är: har Attendos vice vd 
Margareta Nyström själv besökt boendet Blinkarp i Röstånga? Om ja: har 
hon haft samtal med de boende där? 

 
För oss berättade de boende om tristessen. Boendet är beläget ute på landet och nu, sommartid, i 
en fantastisk och grönskande natur. Men långt borta från byn utan kommunala och andra 
förbindelser med omvärlden blir tillvaron för alla dessa män (det är främst ensamma män som bor 
där, en del familjer finns också men de stannar ofta inte så länge) oerhört enahanda. Det finns 
inget datorrum, som på många andra boenden. Inget litet bibliotek eller överhuvudtaget några 
böcker eller tidningar och tidskrifter att läsa. Men, som det så fint heter hos Attendo: 
 

Boendet erbjuder även gym, biljard/pingis-rum, aktiviteter som syftar 
till att öka trivseln samt trådlöst nätverk. 
 
Så här ser det ut. Hade Margareta Nyström sett det med egna ögon (och 
även resten av boendemiljön, såväl de klaustrofobiskt små celler där fyra 
för varandra främmande män bor tillsammans, hade hon nog inte ens 
nämnt att det fanns biljard/pingisrum… Något gym såg vi inte till och ingen 
av de boende nämnde heller något om att det skulle finnas. Det kanske det 
gör, men om det ser ut som biljard/pingisrummet så är det inte heller ens 
värt att nämna. 
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Och så här ser ”lekplatsen” ut för de barn i familjer som tidvis också finns 
på boendet. Vad då? Ser ni inte lekplatsen på bilden? Titta noga! Den 
hänger ju där, från en trädgren. Gungan. Den röda. 
 
I nästa del, del 4, kommer männen mer till tals. De berättar lite om sig 
själva och om hur de ser på boendet och sin situation och Sverige. Och vad 
de anser om Sveriges beslut att bevilja alla syrier permanenta 
uppehållstillstånd, om hur de ser på framtiden. 
 
I den sista delen, del 5, berättas lite om vad samhället anser om att så 
oerhört många asylsökande placeras i en liten by, om vad Polisen har att 
säga och hur det ser ut vad gäller Räddningstjänstens utryckningar till 

boendet Blinkarp. Dessutom några ord om det korta besök på HVB-hemmet mitt i Svalöv, som var 
det var det sista vi hann med innan vi reste tillbaka till Stockholm. 
 
OBS! Alla fotografier tagna och publicerade med tillstånd av de män vi träffade. Alla namn som 
nämns är autentiska och alla har gett tillstånd till att de anges. ”We are in Sweden now, we are not 
afraid”, sa de. Skön inställning, men den kommer de att få revidera så småningom… 
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Blinkarp lilla stjärna där. Del 4. 
Posted on torsdag, 10 juli, 2014 by meritwager 
 

 
Vi träffade alltså på Blinkarp ett antal syriska män (se tidigare inlägg) och 
dessutom en, bara en, kvinna som kom ut en stund och satte sig med oss 
vid den skrangliga, delvis trasiga och färgavflagnade ”bordbänken” bakom 
ett av de fyra husen. Jag ska här återge vad de sa, berättade, frågade. Det 
blir ingen sammanhängande berättelse utan en blandad kompott av vad vi 
fick höra. Vi var ju tre personer som besökte asylboendet: Gunnar Axén, 
riksdagsledamot och ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott som 
bland annat hanterar migrationspolitiska frågor, Edward Nordén, 
jordbrukare och fritidspolitiker i Centerpartiet i Svalövs kommun och jag. Vi 
samtalade dels alla i en större grupp; dels samtalade vi alla tre besökare 
enskilt med flera av männen. Och med kvinnan. 
 

Det vi möttes av först, som också påpekas i Blinkarp lilla stjärna där. Del 1. var stor tacksamhet 
från alla över att Sverige tagit emot dem. De uttryckte alla en känsla av trygghet och frihet, att de 
inte var rädda för att något våldsamt skulle drabba dem. De bjöd oss varmt välkomna in i huset, 
som under kortare tid för en del, längre tid för andra, var och varit deras hem i Sverige. De bodde 
alla i huset Östan, som var ett av de fyra väderstreckshusen grupperade runt en innergård. Den 
enda kvinnan vi träffade bodde i ”familjehuset” Nordan. 
 
Något som flera påpekade var att de kände en stilla förtvivlan över att inte få lära sig svenska. 
Issam, som jag vill minnas har varit på Blinkarp i fyra, fem månader, har knappt träffat några 
svenskar alls och inte lär sig fler svenska ord än ”tack” och ”hej”. Varken han eller de andra hade 
en aning om hur Sverige är uppbyggt och fungerar, hurudana svenskarna är, vad som förväntas av 
dem i – och av – det svenska samhället. Blandade uttalanden, ömsom återgivna på den engelska 
några av dem talade, ömsom översatta till svenska. En av männen, Issam, som också är den som 
uttalar sig i videoklippet längst ner, efter texten: 
 

I have my permit to stay already, but I am still here and not learning anything. I want 
learn Swedish, I want to meet Swedish people, I want to work. 

 
Jag beklagade att han, som redan har PUT måste gå kvar på Blinkarp utan att lära sig något alls 
om det land han nu ska leva i men förklarade också att det helt enkelt inte finns bostäder åt alla 
som kommer. Det visste han redan och hade också förståelse för det, men tyckte att Sverige inte 
automatiskt skulle bevilja alla som säger sig fly från krig och våld i Syrien PUT utan utreda alla 
ordentligt. Annars blir det för dyrt och för farligt för Sverige. Och själv längtade han ut, bort från 
Blinkarp och att starta ett liv i vad som nu ska vara hans hemland. 
Den enda kvinnan vi träffade: 
 

I want leave this place. Look my face, very bad (pekar på utslag på halva ansiktet)! I 
must leave, go from here. Very bad. Mosquitoes! 

 
Jag förklarade för kvinnan som vill bort från myggorna, att hon inte kan undkomma dem 
någonstans i Sverige och att vi alla drabbas av myggbett. Förmodligen har ingen i Sverige talat om 
för henne att man här inte får dödliga sjukdomar av myggor, vilket man kanske riskerar att få i 
hennes hemland, och att hennes oro var obefogad. Men eftersom det sällan finns någon att tala 
med och ställa frågor till så kände hon panik över sina myggbett. 
 
En av männen svarade på frågan: ”Vad gör ni här på vintern”, apropå att de berättat att de inte 
hade vinterkläder: 
 

Stay inside. Boring when long winter. 
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Att de fick mat varje dag var de tacksamma för, men jämförde samtidigt med ett annat boende där 
de sett att de asylsökande fick på platsen lagad mat och fick ta mat själva. Det fick de inte göra på 
Blinkarp (läs tidigare texter i serien). Och efter att ha sett miljön och även maten som serverades 
kunde vi konstatera att så skulle vi inte vilja ha det i månader… Jag skulle nog inte ens vilja äta av 
den ditkörda (sex mil…) och snabbuppvärmda maten en enda gång. 
 
Ett problem som ökar isoleringen är att Blinkarp ligger en bra bit utanför byn och det finns ingen 
kollektivtrafik. En minibuss kör från Blinkarp till ICA fyra dagar i veckan, mellan klockan 09.30 och 
klockan 11.00. På frågan när de kör tillbaka fick vi svaret: 
 

No. They not drive back. We walk 35 minutes. In summer OK. In winter not good. 
 

Fredagar, lördagar och söndagar går ingen minibuss alls till ICA. Men det 
verkade inte bekymra männen nämnvärt, de har ändå inte pengar att köpa 
något för så det spelar inte så stor roll, menade de. 
 
Det är också svårigheter med att komma i kontakt med vården för dem 
som har fysiska eller psykiska problem. De boende på Blinkarp får ca 750 
kronor i månaden som ska räcka till allt. Det kostar att åka till läkare, det 
kostar att gå till läkare. Det kostar att ringa till läkare och det är samtidigt 
omöjligt att ringa och boka tid hos läkare när man inte talar svenska och 
inte heller engelska. Inte ens om man talar halvdålig engelska blir man 
förstådd. I Attendos åtagande ingår inget annat än att tillhandahålla mat 
och husrum, vilket innebär att de inte, mer än i undantagsfall, hjälper 

någon att få kontakt med vårdcentral eller läkare. 
 
Önskemål om wifi framfördes, som det var nu – det kunde jag själv konstatera – så fungerade det 
svajigt och främst strax utanför Attendos och Migrationsverkets gemensamma kontor. Att ha ett 
datorrum hade varit trevligt, det finns på många andra asylboenden. Kanske skulle det vara svårt 
att få det att fungera med tidsbokningar så att alla får tillgång till datorer, men en del har egna 
datorer med sig och mobiltelefoner som kan användas för surfning så om det åtminstone fanns 
tillgång till trådlöst internet så skulle det betyda mycket. 
 

Lite storstilat skriver Attendos vice vd Margareta Nyström så här på Attendo-
bloggen under rubriken ABT Röstånga ska vara välkomnande och tryggt: 
 

Medarbetarna står regelbundet för transporter in till lokalsamhället 
och hjälper till med att översätta brev, skjutsa föräldrar med små 
barn, gravida kvinnor och äldre vid behov. Tillsammans med Röda 
Korset delar vi regelbundet ut kläder när det behövs. Boendet 
erbjuder även gym, biljard/pingisrum, aktiviteter som syftar till att öka 
trivseln samt trådlöst nätverk. Vi har regelbunden samverkan med 
Röda Korset, Polisen, skolan och Migrationsverket. 

 
Att ”medarbetarna regelbundet står för transporter in till lokalsamhället” har kommenterats ovan. 
Det trådlösa nätverket har också kommenterats, det fick i alla fall inte jag med min senaste modell 
av iPhone kontakt med, annat än precis utanför kontoret, men det svajade och kontakten bröts titt 

som tätt. Något gym såg vi inte till men det är möjligt att det finns ett sådant. 
Om det finns och om det är i samma skick som biljard/pingisrummet så kan 
man förstå om det inte frekventeras särskilt ofta… 
 
Det upplevs som problematiskt att Migrationsverket inte finns på plats trots att 
det bor 135 asylsökande (ibland fler, enligt männen), om man nu inte räknar 
de två timmarna på måndagar, förstås… 
 
Attendos vice vd skriver så vackert om det här boendet. Har hon varit där? 
Har hon sett biljard/pingis-rummet? Har hon sett bespisningslokalen (jag kan 
inte kalla det matsal…) och provsmakat maten? har hon suttit på den rangliga 
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utemöbeln bakom huset Nordan? Har hon pratat med de boende om hur de klassificerar boendet, 
särskilt de som kunnat jämföra med andra boenden som får samma ersättning från 
Migrationsverket per plats som Attendo? 
 
Flera av syrierna – även de som ännu inte fått PUT (permanent uppehållstillstånd) – undrade 
varför Sverige tar emot och ger PUT så lättvindigt åt alla som säger sig vara syrier från Syrien. 
”Alla människor i Syrien behöver inte lämna landet”, påpekade de. ”Det finns lugna delar av landet 
också, Migrationsverket borde kontrollera varifrån folk kommer och varför de kommer”, tyckte 
männen, ”inte bara lättvindigt låta alla få stanna”. Och: 
 

There are the criminals and the terrorists also coming to the 
Sweden. Maybe he has killed someone or done robbery or any bad 
things. What you think he will do in the Sweden? You think he will 
be good? Why the Sweden Migration not check everybody? This no 
good. No good for Sweden! 
 
Och: 
 
Why Sweden not send back the Palestinian not coming from 
the  Syria? They not Syrians, they not come from the Syria! Also 
coming real Syrians but they have already the permit long time in 
Italy and Germany and other country in the Europe. They come for 
the benefits in the Sweden only. They want the Sweden pay for the 
houses and the food and children school, everything. Why the 
Sweden not sending them back? Too many people coming to the 
Sweden. Not good. Not good at all. 

 
Översättning: Jag heter Issam Alo, jag är från Syrien och har varit här i cirka fyra 

månader. Jag ser att många människor kommer till Sverige, de vill bo i Sverige. Jag vet inte om de har skäl att vara i 
Sverige, det finns många som inte har några skäl för att få stanna här. De kommer för att de vill bo här, jag vet inte varför 
regeringen tillåter att de bor här. Jag hoppas att regeringen fattar beslut gällande människorna som bor här (på Blinkarp. 
Min anm.) så att de kan leva sina liv och gå i skolan och komma i kontakt med svenska folket. 
 
Dessa män, mitt ute i ingenstans på den skånska landsbygden, sa exakt detsamma som miggorna 
har skrivit i otaliga texter här på bloggen. Ljuger alla? Är det bara Fredrik Reinfeldt och de 
världsfrånvända miljöpartisterna som vet vad som händer på asylområdet? Och Migrationsverkets 
aningslösa och ansvarslösa ledning som beslöt bevilja alla syrier och många ”syrier” PUT i Sverige 
– som enda land i EU, i hela världen? I stället för att, som utlänningslagen stadgar, utreda varje fall 
enskilt och ge dem TUT (tillfälliga uppehållstillstånd) och återsända alla asylbedragare till de länder 
där de redan har PUT eller – i vissa fall till och med medborgarskap! – så att de inte stannar här 
och belastar det knakande asylsystemet så att det brister helt. 
 
I nästa del berättas lite om stölder och annan brottslighet, om vårt besök hos Polisen och om de 
uppgifter vi fått fram vad gäller falsklarm från Blinkarp och kostnader för dessa. Och en glimt från 
vårt korta besök på hemmet för minderåriga, ensamkommande asylsökande mitt i Svalöv. 
 
P.S. Elektroingenjören, som hade visum till Tyskland i sitt pass och därför ska sändas dit för 
asylprövning i enlighet med Dublinförordningen, var sorgsen. Han undrade varför han inte skickas 
till Tyskland utan hålls kvar i Sverige – ”and costing money for the Swedish people”, som han sa. 
Han var fullt införstådd med att reglerna var som de var och ville komma iväg eftersom han förstod 
att han inte skulle få PUT i Sverige. Han tyckte att tid slösades när han inte fick sina handlingar 
tillbaka och inte skickades för asylprövning till Tyskland… ”Why?”, undrade han, ”why they keep 
me here and not send me to Germany?”. Vad skulle jag svara? 
 
OBS! Alla fotografier tagna och publicerade med tillstånd av de män vi träffade. Alla namn som 
nämns är autentiska och alla har gett tillstånd till att de anges. ”We are in Sweden now, we are not 
afraid”, sa de. Skön inställning, men den kommer de att få revidera så småningom…  

Videoklipp	  med	  Issam	  Alo	  	  
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Blinkarp lilla stjärna där. Del 5. 
 
  

 
Efter att vi lämnat asylboendet Blinkarp, beslöt vi oss för att 
försöka få en bild av hur det såg ut vad gällde de många falsklarm 
som vi hade hört utlöstes där och som Räddningstjänsten fick 
rycka ut på. Alltså bakgrunden till larmen, antal och kostnader. 
Eftersom sådana uppgifter är offentliga, tog vi reda på om det 
fanns fog för talet om att det var oproportionerligt många alarm 
som kom just från asylboendet. 
 

De siffror vi fick fram var att det under 2013 utlöstes totalt 250 larm i Svalövs kommun. 27 av de 
utlösta larmen kom från Blinkarps asylboende. Såvitt vi förstod var samtliga falsklarm, men om jag 
har fel på den punkten så hoppas jag att någon som har andra uppgifter hör av sig så att jag kan 
göra en rättelse. Under 2014, fram till den 8 juli som var den dag då vi besökte Svalövs kommun, 
hade 19 larm utlösts av asylsökande på boendet. Det är orimliga proportioner och det måste 
givetvis ses som helt oacceptabelt. 
 
Vid varje larm åker åtta man ut till det larmande stället. Det är ju väldigt många som då inte är 
tillgängliga om det skulle komma ett annat, riktigt larm från någon annan del av den till ytan stora 
kommunen! Varje larm kostar 5.500 kronor och såvitt känt är det Migrationsverket = skattebetal-
arna i hela riket, som betalar. För 27 larm under 2013 torde kostnaden ha varit 135.000 kronor  
(det kostade 5.000 kronor per utryckning förra året). Pengar som kunde ha använts till något 
vettigt, som till exempel informationstillfällen för de boende på Blinkarp om vad det faktiskt innebär 
i fråga om felanvända mänskliga och monetära resurser när de trycker på larmknappen. Och till 
annat, som kanske en ny utemöbel och/eller en lekplats åt barn. Behov finns definitivt. 
 
Att de asylsökande okynnestrycker på larmknappen är givetvis inte okej, men när man placerar ett 
hundratal män och ett antal familjer långt ute på landet utan någon som helst möjlighet att ta sig 
därifrån och utan förströelse och utan att se några svenskar överhuvudtaget, så blir det här ett sätt 
för dem att få något att hända i den monotona vardagen. En vardag som bara avbryts av oattrak-
tiva måltider som fraktats dit sex mil från Malmö och slevas upp från stora alumimiumtråg, och 
väntan på dagens post som delas ut mellan klockan 14.00 och 15.00 fem dagar i veckan. 

 
Vi fick en pratstund med Polisens stationschef Rickard Gartér, som var 
vänlig nog att ta emot vår lilla tremannadelegation som travade in oanmäld. 
Han berättade en del om verksamheten och var medveten om att när man 
placerar ett så oproportionerligt stort antal asylsökande i lugna orter på den 
skånska landsbygden, så är det ofrånkomligt att det blir problem. På ICA, 
till exempel, förekommer en hel del stölder. En liten butik klarar inte av 
sådant och det blir otryggt för alla inblandade att aldrig veta vad som ska 
hända när personer från asylboendet släntrar in. Pressbyrån sades ha lagt 
ner på grund av stölder och rån, nu gapar tomten där den stod tom mitt i 
byn. På intet sätt påstås det att ”alla asylsökande stjäl”, men det räcker 
med att ett antal gör det. Det kostar pengar för ICA-handlaren och för att 
polis måste tillkallas i den mån man ringer polisen när stölder begås. Och 
det spiller över på alla asylsökande att ett antal missköter sig och begår 
brott. För det stjäls också cyklar och iPhones och annat, bland annat för att 

finansiera visst narkotikabruk på boendet.  
 

Som Issam på asylboendet sa: 
 
It is not good some people are stealing from the ICA. I feel when I come 
there, the people look and think I am not Swedish, I am also from the people 
that are stealing. 
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Och så är det, naturligtvis. 
 
Polisen i Svalövs kommun ska få viss förstärkning, men skulle behöva mer – kanske två poliser till. 
Svalövs kommun är som sagt stor till ytan och det är omöjligt att täcka hela kommunen med alltför 
få poliser. 
 
Det verkar som om man lokalpolitiskt har ganska god – men kanske inte riktigt tillräcklig – kunskap 
och insikt om vad regeringens nya tvångsingripande innebär och får för konsekvenser för deras 
samhälle, här exemplifierat av Svalövs kommun. Alltså att regeringen kör över den kommunala 
självbestämmanderätten och låter Migrationsverket placera asylsökande där det kan finna lediga 
hus utan någon som helst hänsyn till möjligheterna för små orter att ”svälja” alla dessa främmande 
människor med allehanda behov och som invånarna på orten inte vet något om. 
 
Enligt uppgift stöds Sverigedemokraterna i Svalövs kommun av 19 procent av väljarna trots att de 
inte ens är särskilt aktiva. Det indikerar med stor tydlighet att folk har fått nog av överförmynderi 
och att mottagandet av asylsökande i så stora volymer (ja, nu använde jag det adekvata svenska 
ordet för ”stora massor”). Det visar inte – vilket svenska medier snabbt skulle dra slutsatsen att det 
gör – att människorna i Svalöv är ”rasister” eller något annat av de gängse epitet som journalister i 
Sverige använder när de inte vill rapportera om verkligheten. Att svenska medier är så snabba att 
sätta etiketter på människor hämmar det öppna samtalet, klarspråkstalandet. Folk är rädda att bli 
uthängda och utfrysta. För ingenting, egentligen. Många samtal med kunniga och engagerade 
människor blir därför i stället slutna. De börjar så gott som alltid med frasen: ”Jag kan inte säga det 
här öppet för då kommer jag att stämplas som…” Sätt in valfria etikettsord för att avsluta 
meningen. 
 
Vad gäller det som hanteras politiskt så torde det vara så, att på en mindre ort, långt borta från 
storstaden Stockholm, där folk känner varandra – eller känner till – förstår man att det gäller att 
samarbeta och jämka för att det ska bli så bra som möjligt för kommunens invånare.  Och för det 
mycket mindre antal asylsökande som man kan ta emot och kan hantera i bygden. Man måste 
helt enkelt kunna samarbeta över partigränserna och representanter från alla partier behöver sätta 
sig ner och samtala – inte debattera – rakt och öppet och försöka komma fram till hur man ska 
agera. Det går faktiskt också att säga nej. Att hänvisa till den kommunala självbestämmanderätten 
och säga: 
 

Stopp, vi klarar inte detta och det kommer inte en enda person 
till hit till vår kommun utan att vi, enligt den kommunala 
självbestämmanderätten, ger klartecken. Punkt. Slut. 
 
Det enda som behövs är att man är eniga och står på sig.  
Sverige är inte en diktatur. Ännu. 
 
Vi besökte även hemmet för ensamkommande minderåriga 
asylsökande, som för tillfället hyste fem afghanska pojkar/unga 

män. Det finns inte så mycket att säga om det annat än att det såg propert ut och att personalen 
var vänlig och tillmötesgående. Dock finns det en hel del att säga generellt om det oerhört dyra 
system som har utvecklats inom asylindustrin i Sverige, just på området ”ensamkommande 
minderåriga asylsökande”, även felaktigt kallade ”flyktingbarn”. Det har tagits upp otaliga gånger 
här på bloggen av olika aktörer (sök på ”ensamkommande” eller ”minderåriga” så kommer en hel 
del texter upp). 
 
Om någon vill kommentera – positivt, negativt – min ”Blinkarp lilla stjärna där”-serie så är han/hon 
välkommen! Här kan man skicka mejl och det är bara jag som läser mejlen. 	  
 
Till slut: Kontakt tas med Attendo om boendet i Blinkarp, riksdagsledamoten Gunnar Axén kommer 
säkert att förmedla intryck från besöket (inte minst kan han hänvisa till miniserien här på bloggen!), 
Edward Nordén, lokalpolitiskt engagerad inom Centerpartiet har kanske en del nya insikter och 
erfarenheter att dela med sig av lokalt. Och jag skrev rapporten. 


