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TROTS 6 500 NAMNUNDERSKRIFTER MOT ALBYFÖRSÄLJNINGEN:

”Jag är lättad, vi har lagt ne r m yck e t e ne rgi och tid av våra liv”, säge r Em m a
Dom ingue z från folk initiative t ”Alby är inte till salu”. Förra fre dage n öve r
läm nade
de listor m e d 6 500 nam n som stödje r e n folk om röstning om försäljninge n av
Albybe rge t.
Foto: Johannes Liljeson

S och M vill inte ha
omröstning

ALBY Nu har ”Alby är inte till salu” fått ihop de 6 500 namn som krävs för att väcka
frågan om folkomröstning om Albybergets försäljning i kommunfullmäktige. Men
en möjlig köpare finns och de största partierna vill inte låta folket rösta. Nu hänger
det på MP och KD.
– De bad om 6 500 namnunderskrifter och de har fått 6 500, säger Maria Afram från
”Alby är inte till salu” när hon står utanför kommunhuset i Tumba och lämnar över
listorna till Katarina Berggren (S).
– Vi utgår från att alla partier röstar ja till folkomröstning och att de lyssnar på folket,
fortsätter Emma
Dominguez från kamp
anjen.
Men det är en lång bit kvar på vägen mot att alla Botkyrkabor ska få rösta om
försäljningen av Botkyrkabyggens 1 300 lägenheter på Albyberget.
Nu går valnämnden igenom namnen för att se om de som skrivit på är
röstberättigade i Botkyrka. 13 juni ska de vara klara. På kommunfullmäktigemötet den
26 juni tar politikerna ställning och då krävs det att en tredjedel röstar för. Och de
flesta partier har redan bestämt sig.
Socialdemokraterna, som är Botkyrkas största parti med 24 mandat, kommer
rösta nej till en folkomröstning:
– Det finns inget tydligt nej-alternativ i en sådan omröstning. Hur ska Botkyrkabyggen
ha råd att rusta upp miljonprogrammet om det blir nej? undrar kommun
s tyrelsens
ordförande Katarina Berggren (S).
Det näst största partiet, Moderaterna, backar upp henne.
– Det är en viktig fråga för Botkyrka, och därför har vi folkvalda ansvar att fatta ett bra
beslut för invånarna. Vi tror att Alby får en ljusare framtid av att en ny aktör med nya
idéer kommer in, säger Jimmy Baker (M), gruppledare i kommunfullmäktige.
Vänsterpartiet, samarbetspartner till S, tänker annorlunda:
– Det är ett så stort beslut som kommer påverka många Botkyrkabor direkt, säger
Mats Einarsson (V).
Vänsterpartiet är emot försäljningen och har stött ”Alby är inte till salu”. Att de lyckats
samla in alla namn som behövs är en seger för demokratin, menar Mats Einarsson.
– Det är ungdomar som inte har någon tidigare politisk erfarenhet som engagerat sig
och agerat med demokratiska medel. Precis som vi politiker vill. Eftersom
Tullingepartiet fick igenom sin folkomröstning om kommundelning borde vi låta folk
rösta om det här, säger han.
Också Tup, BP och SD ska rösta ja.
Om alla ledamöter röstar enligt partilinjen ligger avgörandet hos MP och KD, som
bestämmer sig nästa vecka. Båda måste rösta för en folkomröstning för att det ska bli
någon.
KD är för försäljningen. MP som vanligtvis är positiva till folkomröstningar tvekar nu:
– De ska användas i viktiga principiella frågor, som kommundelning. Men det här
handlar om att rädda miljonprogrammens utveckling, säger Dan Gahnström (MP).
Och i måndags skrevs ett preliminärt avtal med en tilltänkt köpare för de 1 300
lägenheterna (läs mer här).
– Beslutet om försäljningen togs för ett år sedan. Nu har vi hittat en långsiktig och
seriös köpare som vill utveckla Alby med hyresgästerna. Ska vi vänta ett år på att
medborgarna ska rösta i frågan är det inte säkert att köparen finns kvar, säger
Katarina Berggren (S).
Men ”Alby är inte till salu” ger inte upp. Fram till fullmäktigemötet ska de försöka
påverka politikerna genom mejlkampanjer och telefonsamtal.
– De flesta Botkyrkabor tycker att demokrati är viktigt. Det säger politikerna också. Nu
är det upp till bevis för dem, säger Emma
Dominguez.
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Stödjer ni en folkomröstning om
försäljningen?
Mats Einarsson, Vänsterpartiet
JA
– Beslutet om att sälja husen är ett stort beslut som påverkar många.
Ungdomarna tog själva initiativ till namninsamlingen och att de lyckats är en
seger för demo
kratin. 
M andat: 4


Katarina Berggren, Socialdemokraterna:
NEJ
– I folkomröstningar behövs det tydliga ja- och nej-alternativ och det finns det inte i
den här frågan. Skulle nej till försäljningen vinna vet man inte vad det skulle
innebära.
M andat: 24


Dan Gahnström, Miljöpartiet:
VET EJ
– Vi ska diskutera och ta ställning nästa vecka. Generellt sätt är vi positiva till
folkomröstningar och tycker att det ska användas i viktiga principiella frågor.
M andat: 4


Anders Thorén, Tullingepartiet:
JA
– Det ligger i vår ideologi. Det här är en viktig fråga för hela Botkyrka. Ungdomarna
har lyckats på demokratisk väg, blir det ingen omröstning sänder det helt fel
signaler.
M andat: 6


Ulla Ludvigsson, Botkyrkapartiet:
JA
– Vi har stött kampanjen, det är inte rimligt att folk blir utsatta för sånt här.
Botkyrkabyggen borde långt tidigare planerat och lagt undan pengar för att
renovera husen.
M andat: 2


Lars Johansson, Folkpartiet:
NEJ
– Vad skulle hända om Botkyrkabyggen behöll lägenheterna? De skulle ändå
behövas renoveras och det skulle innebära hyreshöjningar för alla som bor i
Botkyrka
byggen.
M andat: 3


Stefan Dayne, Kristdemokraterna:
VET EJ
– Vi ska ta ställning på vår gruppträff nästa vecka. Men vi är för en försäljning av
Albyberget utifrån den information vi hittills har fått från Botkyrkabyggen.
M andat: 2


Jimmy Baker, Moderaterna:
NEJ
– Nej, vi anser inte att det här är en fråga man ska folkom
rösta om. Självklart är det
en viktig fråga för Botkyrka, och som folkvalda politiker måste vi ta ansvar för att
fatta ett bra beslut.
M andat: 13


Robert Stenkvist, Sverigedemokraterna:
JA
– Vi röstade för att sälja husen. Men
engagemanget mot har varit så stort så demokratin måste få råda.
Folkomröstningar är ett utmärkt sätt att engagera med
borgare.
M andat: 3
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