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ALBY

Många skrev under listan för en folkomröstning.
Foto: Lejla Bibezic

Unga Albybor vill rösta om
försäljningen
ALBY  I lördags startade fyra Albyungdomar namninsamlingen ”Alby är inte till

salu”. Nu hoppas de kunna stoppa försäljningen av lägenheterna på Albyberget till

en privatvärd genom en folkomröstning. En av de som stödjer kampanjen är

artisten Aki från hiphop-gruppen Labyrint.

Det var på Botkyrkabyggens första informationsmöte i förra veckan som Albybon

Emma Dominguez och tre av hennes kompisar fick veta att beslutet om

utförsäljningen redan var taget.

– Det var en jobbig stämning på mötet och vi fick information om att det inte fanns

något att göra åt beslutet, trots att många boende var emot det, säger Emma

Dominguez.

– Jag är mest arg över är att de har kört över alla.

Tillsammans med tre kompisar och representanter från Vänsterpartiet och

Hyresgästföreningen bestämde hon därför att starta en namninsamling. Med 6 000

namnunderskrifter kan frågan tas upp genom en folkomröstning.

– Nu känns det inte lika hopplöst längre. Vi satte igång i lördags och redan då

samlade vi in 100 underskrifter.

Det är flera saker som oroar Emma Dominguez och hennes vänner om en privatvärd

tar över Albyberget.

– En värd som är kommersiell har inte samma ansvar gentemot kommunen. Botkyrka

har ju sagt att de ska ställa vissa krav men hur ska vi veta att de kommer att uppnås.

Det handlar också om osäkerheten om vad som ska hända med hyrorna, fortsätter

hon.

Målet är att namninsamlingen ska vara klar vid årsskiftet och fram till dess ska de

arrangera flera utåtriktade aktiviteter.

– Vi kommer att organisera en stödkonsert med artister från området och vi ska även

knacka dörr och finnas på internet.

Hiphopartisten Aki är beredd att hjälpa till.

– Om det arrangeras någon typ av stödkonsert för att få till fler namnteckningar så

kommer Labyrint och spelar utan tvekan, säger Aki till DN Sthlm.

Andra hyresgäster på Albyberget är också kritiska till att lokalen där

informationsmötena hålls är för små så att alla inte får plats.

– På det första mötet var vi tjugo personer som inte blev insläppta. Dessutom har

informationen bara gått ut på svenska, trots att det är allmänt känt att folk inte kan

språket så bra, säger Jannika Ojeda Meftah.

Elin Aronsson
elin@sodrasidan.se

RELATERAD INFORMATION

RÅDGIVANDE OMRÖSTNING

En kommunal folkomröstning är rådgivande. Om 10 procent av de röstberättigade

i kommunen begär en folkomröstning måste kommunfullmäktige pröva om en

sådan ska hållas. Men om två tredjedelar av kommunfullmäktiges ledamöter

röstar nej blir inte folkomröstningen av.

RELATERADE ARTIKLAR

”Folkinitiativ är alltid välkomna”
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