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Det här handlar inte bara
om Alby
ÅSIKT & DEBATT Det har uppstått en jätte
konstig situation i Botkyrka, som inte hade
behövt hända om maktapparaten tänkt till innan man fortsatte bulldoza sin vilja
framåt med tvång.
Läste i tidningen Södra Sidan att det är en jobbig
situation för S, då de kan tappa fart i sin gigantiska framtidsvision för kommunen om
de går med på en folkomröstning om Alby.
Vidare skriver man, att risken är stor att man tappar ännu fler väljare i Alby i
kommande val.
Snacka om kortsiktigt tänkt, varför skulle det endast gälla Alby?
Vi som inte bor i Alby ser med förfäran på hur man
ignorerar folkinitiativ, fullkomligen slår dövörat till, driver säljet framåt utan pardon.
Utan en tanke på att man beter sig väldigt odemokratiskt och infantiliserar alla aktiva
som jobbar för en bättre lösning. Vi förstår att om detta skulle gälla oss, så skulle
samma omdömeslösa bulldozande av makten hända.
Än mer problematiskt är att man går händelserna förbi i förtid. S frontkvinna förklarar i
media att det är osannolikt att partierna kommer att rösta för en folkomröstning. Sen
när lärde hon sig att sia om framtiden? Vi lobbar som bäst på de aktörerna som
tänker i frågan, som någonstans faktiskt börjar inse att man inte kan behandla folket i
kommunen hur som helst. Utgången kan bli ingen försäljning.
Dessutom är det otroligt fult gjort att sätta ihop en arbetsgrupp tillsammans med
riskkapitalisten som är tänkt köpare. I realiteten så går ni över huvudet på de boende
en andra gång. Insikten att detta ses som ytterst provokativt av oss boende i
kommunen missar man också totalt.
Med detta sagt vill jag belysa att de politiker som inte förstår att lösningen heter
folkomröstning kanske behöver tänka om, för min magkänsla säger att kampen inte
är över om ni slår ned förslaget. Att ni genom detta förfarande passiviserat unga,
aktiva individer som har ett samhällsintresse. Hur tror ni att de känner om vi har en
skendemokrati, den gäller bara för vissa men inte alla, är signalen ni sänder.

Martina Wickham
redaktion@sodrasidan.se
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Kommentarer från hemsidan
Fegt av V
Vänsterpartiet har lurat kommuninvånarna att påverka en fråga som bara kommer
att leda till hyreshöjningar om de får som de vill. Vänsterpartiet har inte
presenterat några alternativ överhuvudtaget. Hur ska renoveringarna finansieras
om inte Botkyrkabyggen har råd med detta? Kommunen får ju inte skyffla pengar
till Botkyrkabyggen och alternativet blir hyreshöjningar som många inte har råd
med. Ta ert ansvar Vänsterpartiet och sluta ragga sympati
s örer med er skrämsel
propaganda!
Lars

V har alternativ
Lars: Var har du fått det där ifrån? Vänsterpartiet har visst presenterat alternativ.
Privatiseringar av lägenheter är ett extremt dyrt sätt att få in kapital.
Fredrik Andersson

Aldrig mer sossarna
Om sossarna röstar emot det här gräsrotsengagemanget kommer jag aldrig
någonsin rösta på dem. Tror inte jag är ensam om det. Sjukt besviken.
Eddie
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