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Textstorlek:

Botkyrka röstade
för försäljning
Burop och attacker inom partier.
Under kaosartade former röstade Botkyrka för försäljningen av
lägenheterna i Alby.
Förslaget gick igenom med 42 röster mot 18.
Den hett debatterade utförsäljningen av 1 300 av Botkyrkabyggens
lägenheter i Alby klubbades på onsdagskvällen igenom.

Förslaget om att avgöra frågan med en folkomröstning i Botkyrka
kommun röstades ned med siffrorna 42-18.

Efter nästan fyra timmars sammanträde klubbades förslaget igenom,
vilket gör att riskkapitalbolaget Procuritas grundare Mikael Ahlström
nu får köpa lägenheterna.

Buropen ekade in
Under kommunfullmäktiges sammanträde var stämningen uppretad,
både mellan och inom partier. Moderaten Jimmy Baker blev attackerad
av partikamrater för att ha skickat ett mejl där han ombad de som
inte ville gå på partiets linje, att godkänna förslaget, att stanna
hemma.

Utanför kommunhuset hade en stor grupp människor samlats för att
protestera mot försäljningen.

När beskedet om att folkomröstningen förkastats ekade buropen
ända in till kommunfullmäktige, som för en stund stannade upp innan
man kunde rösta igenom försäljningen.

Även inne på åhörarläktaren ekade omväxlande applåder och burop.

Dogge och Sjöstedt kritiska
Flera namnkunniga personer har öppet kritiserat den planerade
försäljningen.

Bland annat har rapparen Dogge Doggelito skrivit ett öppet brev – i
Aftonbladet – till Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Berggren
(S), och Botkyrkabyggens VD, Ulf Nyqvist. Han är starkt kritisk.

Han skriver att utförsäljningen av allmännyttan borde gå stick i stäv
med Berggrens socialdemokratiska övertygelse. ”Kan du kalla dig
socialdemokrat efter detta svek?”, frågar han sig i texten.

Även Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt har skrivit om
utförsäljningen och efterfrågat en folkomröstning.

Erik Melin 
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