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Nätverket Alby är inte till salu samlade in över 6 000 namn för en folkomröstning om att sälja
lägenheter som ägs av allmännyttan. Men även om insamlingen godkänns är det inte säkert
att kommunfullmäktige godkänner en folkomröstning – trots att en liknande folkomröstning
godkändes i kommunen för bara några månader sedan.
– Det har varit en hård kamp, säger Yrsa Rasmussen, från nätverket Alby är inte till salu.
På ett drygt halvår har nätverket samlat in 6 500 namnunderskrifter för en folkomröstning om
kommunen ska få sälja lägenheter på Albyberget.
Nu väntar de med spänning på att namnen ska godkännas.
– Vi har lite marginaler om några namn inte skulle bli godkända. Ungefär 130-140 namn mer än vad som
behövs.
Yrsa Rasmussen trodde hela tiden att nätverket skulle lyckas, men säger att det ibland har känts väldigt
långt bort.
– Då gäller det att peppa varandra och inte ge upp.
Bakgrunden är att Botkyrka kommun, en kranskommun till Stockholm, ansåg sig tvungen att sälja
lägenheterna på Albyberget för att få pengar till de stora renoveringsbehov som finns i det kommunala
bostadsbolagets lägenheter. Många i Alby protesterade mot beslutet. Bland de boende fanns en oro för att
få en privat hyresvärd. Dessutom, påpekade många, är Albyberget ett av de mer attraktiva områdena i
norra Botkyrka. Varför ska just de lägenheterna inte vara kvar i det kommunala bolaget?
– Det handlar om att man vill få bort folk som bor där nu och få in rikare människor, säger Yrsa
Rasmussen.
Hon ger inte mycket för kommunens förklaring om att det inte finns någon annan utväg.
– När man räknat på det har man sett att det ger pengar nu, men inte är en långsiktigt lönsam affär. Även
om det ännu är långt ifrån säkert att det blir en folkomröstning hoppas hon att den lyckade
namninsamlingen kan fungera som ett positivt exempel på engagemang i förorterna.
– Vi har visat att det går att påverka och göra skillnad.
Även om det har varit tufft ibland och de känt sig motarbetade av kommunen och politiker.
– Vi har till exempel inte varit välkomna på kommunala arrangemang. Men när man inte får vara med på
det som finns får man skapa egna vägar och lösningar.
Om kommunfullmäktige får ta ställning till en folkomröstning så har Vänsterpartiet, som från början
reserverat sig mot försäljningen, sagt att de kommer att rösta för. Även de lokala partierna
Tullingepartiet och Botkyrkapartiet är positiva till en folkomröstning. Socialdemokraterna kommer rösta
mot. Det behövs en tredjedel ja-röster från ledamöterna.
Hoppas på MP
– Vi hoppas på att Miljöpartiet röstar för en folkomröstning. De brukar vara för det, säger Yrsa
Rasmussen.
”När stora och viktiga beslut fattas bör alla få delta”, står det i Miljöpartiets partiprogram om
folkomröstningar. Miljöpartiet i Botkyrka röstade även för en folkomröstning för något år sedan. Då var
det Tullingepartiet som samlat namn för att få folkomrösta om att bilda en egen kommun.
– Vi har inte bestämt oss än, utan kommer göra det på ett möte den 12 juni, säger Dan Gahnström,
gruppledare för MP i Botkyrka.
Ni ska principiellt vara för fler folkomröstningar?
– Ja visst, men vi är också för representativ demokrati. Man kan inte folkomrösta om varenda fråga.
Samtidigt påpekar han att han har stor respekt för Alby är inte till salus arbete, även om han inte tycker
som dem i sakfrågan.
– Varken S eller MP tycker det är bra att sälja allmännytta. Men det går inte att göra någonting.
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Dan Gahnström menar att hyresgästerna riskerar stora hyreshöjningar om lägenheterna inte säljs.
– Det finns inga statliga pengar, det finns att få för att renovera villor och bostadsrätter, men inte
hyresrätter.
Frågan om folkomröstning är ingen självklar höger-vänster-fråga. Inom Moderaterna finns olika röster.
– Jag är positivt inställd till en folkomröstning, säger Edip Noyan, ordförande i Moderaterna i Botkyrka,
kommunfullmäktigeledamot och själv bosatt i Alby.
Han hade själv hellre sett en ombildning till bostadsrätter, men nu är han orolig för att lägenheterna kan
säljas till en hyresvärd som renoverar upp dem och sedan chockhöjer hyran. Han är också kritisk till att
kommunen inte tagit ansvar för renoveringar tidigare.
– Jag vill inte se människor bli utkastade från sina lägenheter.
Hur Moderaterna tänker rösta i kommunfullmäktige är ännu inte beslutat.
– Vi är delade i den meningen. En del är positiva till mitt förslag, en del vill gå på den gamla linjen.
Fakta
Anne-Li Lehnberg
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