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Polisen har fortfarande inga misstankar om vem som anlagt branden på ungdomshuset Cyklopen
i Högdalen. I ett brev som når länspolismästaren i morgon, tisdag, kräver borgarrådet Madeleine
Sjöstedt att utredningen får högsta prioritet.
Ingen är ännu gripen för att ha anlagt branden som gjorde att ungdomshuset Cyklopen brann ner till grunden i
höstas. Madeleine Sjöstedt ser det som mycket olyckligt.
- Utredningen verkar stå helt stilla och jag är väldigt orolig över att polisen inte gör några framsteg. Jag kan inte alls
bedöma om de gjort tillräckligt, men så länge mordbranden inte klaras upp har vi ett hot, säger hon.
Stellan Åkebring, kriminalinspektör vid Söderortspolisen, bekräftar att de i dagsläget inte har någon misstänkt.
- Vår utredning pågår och vi studerar mobilsamtal och bevakningskameror från tidpunkten samt de som blivit utsatta
för attentatet, säger han.
Madeleine Sjöstedt meddelar att hon förväntar sig ett svar på hur utredningen löper från länspolismästaren Carin
Götblad.
- Jag har inte skrivit ett sådant här brev tidigare, men jag vill ha ett svar för att försäkra mig om att polisen gör sitt
yttersta. Det enda jag vet är att det ser mörkt ut, säger hon.
Menar du att ni ska hjälpa polisen?
- Det vore förmätet av mig att säga hur polisen ska arbeta, mitt önskemål är bara att de reder ut fallet. Det finns
inget allvarligare brott än de som är till för att tysta människor. Ingen ska hotas till livet för att de bildar en förening.
Men enligt polisen är fallet svårlöst.
- Det handlar om ett hatbrott och är självklart prioriterat, men vi kan inte göra mycket mer än att avvakta resultat just
nu, säger Stellan Åkebring.
Carin Götblad har sökts för en kommentar.
Natalie Roos Holmborg
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