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ALBY

”De t handlar inte bara om försäljninge n av huse n på Albybe rge t. De t här handlar
om utförsäljninge n av allm ännyttan och privatise ringar. Vi sk a fortsätta k äm pa
m e d att sam la in nam n.”, säge r Maria Afram , Ange lina Younadam och Em m a
Dom ingue z.
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Polis hindrade protest i
Alby

ALBY Det finns intresserade köpare av husen på Albyberget. Det bekräftar
Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.
Förra torsdagen möttes Alby är inte till salu av polis när de ville prata med
spekulanterna.
De 1 300 lägenheterna på Albyberget ska säljas till en privatvärd. Nu sprids ryktet i
Alby om att potentiella köpare besöker lägenheterna. Och Botkyrkas kommunalråd
Katarina Berggren (S) bekräftar att det finns företag som är intresserade.
– Mer än så kan jag inte säga. Det kommer klarna inom några veckor, säger hon.
Inte heller vill hon säga om det är ett eller flera företag som har visat intresse.
– Men en köpare måste måste leva upp till kommunens krav om att vara långsiktiga
och ha en vilja att ta ansvar för Albys utveckling, säger Katarina Berggren (S).
Förra torsdagen möttes folk från Alby är inte till salu av tre polispiketbussar,
väktarbilar, en Säpobil och en polishelikopter när de ville bjuda potentiella köpare på
bullar.
– Vi har hört från flera boende att intresserade köpare har besökt deras lägenheter
och mätt och fotat. Nu skulle de göra det igen. Då ville vi gå dit för att prata med dem
och bjuda på bullar, säger Emma Dominguez från Alby är inte till salu, som samlar in
namn för en folkomröstning om försäljningen.
Men på Facebook skrev folk att de skulle gå dit för att kasta sten och bajs och ”knulla
deras morsor.”
– Det var inte vi som skrev det, det var folk som inte ens bor här, någon var tio år och
bodde i Haparanda. Vi förklarade att det inte alls var tanken och tog avstånd från det,
säger Maria Afram.
Men kommunen och polisen tog hoten på allvar.
– Det är oacceptabelt att odemokratiska krafter vill utnyttja det här, säger Katarina
Berggren (S) och påpekar att hon inte räknar Alby är inte till salu som odemokratiska.
Ungdomarna från Alby är inte till salu förstår att polisen tog hoten på allvar.
– Men när de såg att vi var 13 personer, några gravida och några med barnvagnar,
borde de ha avstyrt, säger Angelina Younadam.
Istället följde poliserna efter dem i området och väntade utanför husen de besökte.
Angelina Younadam tycker att det kändes absurt.
– Vi gick förbi en person som rökte cannabis. Polisen såg honom men gjorde
ingenting utan fortsatte följa efter oss som inte gjort något. Jag har aldrig ogillat
polisen förut, men nu börjar jag förstå dem som gör det, säger hon.
– Man får en stämpel på sig bara för att man vill göra sin röst hörd. Vi ville prata
bostadspolitik. Syftet var inte att stoppa köparna utan bara berätta för dem om vår oro
och vår namninsamling, säger Emma Dominguez.
Hon, Angelina Younadam och Maria Afram tycker att just bristen på information och
hemlighetsmakeriet runt försäljningen skapar onödig oro.
– Folk vill känna sig trygga. Om vi får veta vilka som är intresserade kan man prata
med folk som redan bor hos dem och se hur de har det. Det kan minska rädslan,
säger Angelina Younadam.
Alby är inte till salu hittade inte köparna. Istället gick de ner till Botkyrkabyggens
områdeskontor och läste upp ett tal för personalen där.
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Botkyrkas politiker vill sälja 1 300 lägenheter på Albyberget till en privatvärd, vilket
ska hjälpa till att finansiera den stora upprustning av Botkyrkabyggens alla
lägenheter som ska ske de närmaste tio åren. Alternativet skulle vara orimligt
stora hyreshöjningar, enligt kommunen.
Beslutet har lett till stora protester i Alby.
Kommunstyrelsen lovar att mycket hårda krav på långsiktighet och
ansvarstagande kommer att ställas på köparen.

Share
Share

Detta är en utskrift från Södra sidan
Postadress: 127 48 Skärholmen
Besöksadress: Bredholmsgatan 3, 1tr
Tel vxl: 08-740 07 82

www.direktpress.se/sodra_sidan/Nyheter/Polis-hindrade-protest-i-Alby/

2/2

