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ÅSIKT & DEBATT

Försäljningen i Alby är bra
för oss alla!
ÅSIKT & DEBATT När jag läser senaste Södra Sidan blir jag minst sagt förvånad över
att ni tar in en annons från Alby är inte till salu.
Detta verka vara en kampanj för att Botkyrkabyggen AB som är kommunalägt av oss
som bor i kommunen ska avstå en försäljning av Alby, som måste säljas för att
fastighetsägaren ska kunna rusta upp andra delar av sitt bestånd.
Men tidningen skriver inget alls om motsatsen, det vill säga vilka fördelar det skulle
vara med en försäljning. Om det kommer en annan fastighetsägare som kanske får
till att befolkningen i Alby blir lite annorlunda fördelad och att det bildas fler
bostadsrätter som drar dit högre avlönade människor så är det till gagn för alla oss
som bor i Botkyrka. Det blir en mångfald även på lägenhetssidan med fler som
betalar en högre skatt och bidrar till ett bättre och mer intressant kommun för alla oss
som bor här.
Försäljningen gör också att resterande fastigheter kan rustas upp utan jättestora
hyreshöjningar vilket gynnar oss alla.
Och vi får inte glömma att det är Botkyrkabyggen AB som äger fastigheterna som har
rätten att sälja när helst de önskar. När Botkyrka kommun som äger bolaget har sagt
att lägenheterna ska säljas, vad är då problemet? Varför ska alla lägga sig i allt som
ägaren gör med sin egendom?
Och varför tar ni på Södra Sidan in en halvsida med en protest mot försäljningen men
ingen annons för oss alla som tycker om att det ska säljas? Inte ett pip om att det
finns en positiv sida. Det är svagt av Södra Sidan.
Själv bor jag i hyreslägenhet hos Botkyrkabyggen i Storvreten och är positiv till en
försäljning.
Jag tror att det finns många som jag själv som är heligt förbannade på alla
hatkampanjer som fortskrider mot en försäljning av Alby. Det finns många som
uppskattar detta jättemycket men som inte orkar ta debatten mot både tidningar och
kampanjande hyresgästföreningar samt arga hyresgäster som inte ser längre än
näsan räcker.
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