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Flamman har tidigare berättat om nätverket Alby är inte till salu, som kampanjar för att stoppa en
privatisering av 1 300 lägenheter på Albyberget i Botkyrka kommun. En namninsamling lämnades in till
kommunen med drygt 6 500 underskrifter – ett tillräckligt stort antal för att kunna kräva en
folkomröstning enligt reglerna för folkinitiativ.
I förra veckan anordnades en demonstration i bostadsområdet. Mellan 500-800 personer deltog, varav
de allra flesta kom från närområdet. Under marschen genom området ropades slagord som ”All makt åt
folket – och folket är vi” och ”En enad förort kan aldrig besegras”. Demonstrationen följdes av nyfikna
som från sina balkonger kunde se en lång kortege av människor på gångbanan nedanför. Många hade även
lyssnat till uppmaningen om att hänga ut banderoller från balkongerna, för att visa sitt stöd.
När demonstrationen nått sitt slutmål hölls tal av boende i området, samt av representanter från
nätverket Alby är inte till salu och Vänsterpartiet. Emma Dominguez, från nätverket, krävde
kommunalrådet Katarina Berggrens (S) avgång. Anledningen var upprördhet över att kommunen
presenterat en köpare till lägenheterna bara dagarna efter namninsamlingen lämnades in.
Flera partier, däribland Socialdemokraterna, hade också aviserat att man inte tänkte rösta för någon
folkomröstning i kommunfullmäktige, trots de insamlade namnen.
Emma Dominguez frågade retoriskt hur politikerna vill att förortsborna ska visa sin vilja.
– När det bränns bilar så säger de att man ska engagera sig demokratiskt. Nu när vi har gjort det så är det
tydligen också fel!
Dagen efter skulle det visa sig att de insamlade namnen inte räckte till. Enligt reglerna ska minst 10
procent av kommuninvånarna skriva under. När valnämnden räknat klart hade ett för stort antal namn
visat sig vara ogiltiga. Dessa hade därmed strukits. Detta berodde bland annat på oläsliga underskrifter,
dubbletter och att vissa underskrifter hade samlats in utanför det halvår man hade på sig att samla.
Fakta
Fredrik Andersson
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