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BOTKYRKA

Kvällen	då	Albyberget
såldes
HALLUNDA  Klockan 21:14 på onsdagskvällen var det klart. Med 49 ja-röster mot 11

nej beslöt Botkyrkas kommunfullmäktige att sälja Albyberget till företaget Mitt Alby

AB.

”Helt nödvändigt”, hävdade förespråkarna. ”Ni har svikit folket!” ropade

demonstranterna utanför.

Visslingar, trummor och höga bu-rop hördes in fullmäktigesalen när det stod klart att

det inte skulle bli någon folkomröstning. Tio minuter senare, när avtalet med Mitt Alby

hade godkänts, rusade demonstranterna runt till baksidan av Folkets hus för att möta

politikerna på väg ut.

– Folkförrädare! Hycklare!, ropade företrädare för Megafonen och några försökte

hindra en M-politiker från att köra iväg genom att sätta sig på hans bil.

Då hade Botkyrkas folkvalda under tre och en halv timme debatterat den omstridda

försäljningen, som skapat en djup spricka både inom den rödgröna majoriteten och

inom den politiska oppositionen. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar backade upp

moderaten Anders Peterson när han drämde till mot kommunstyrelsens ordförande

Katarina Berggren (S):

– Läs i Aftonbladet Katarina! Dogge Doggelito, din idol, undrar vad du har för

människosyn. Nu har du gått över till kapitalets sida. Är du socialdemokrat, Katarina?

Knappast, sa Anders Peterson (M).

Katarina Berggren togs i försvar av S-ordföranden Serkan Köse:

– Vi tänker inte kortsiktigt. Vi gillar inte populism. Och vi tar ett ansvar som sträcker sig

mycket längre än så, sa han.

En lång rad socialdemokrater, kristdemokrater, folkpartister, sverigedemokrater och

flera moderater argumenterade för att en försäljning är helt nödvändig: bara så kan

Botkyrkabyggen få råd att rusta upp sina hus och bygga nya lägenheter utan att det blir

alldeles för stora hyreshöjningar.

Bayram Uludag (MP) försvarade försäljningen men stödde också kravet på

folkomröstning:

– I hela mitt liv i Alby  har jag aldrig sett ett sådant stort engagemang. Det måste vi ta

vara på, sa han.

Vänsterpartiet hävdade att kalkylerna borde räknas om och att det visst går att

finansiera upprustningen utan en försäljning.

– Det är ändå inga stora pengar man får in. Det motsvarar skillnaden mellan att kunna

renovera 840 lägenheter per år eller att bara hinna med 800 lägenheter, sa 

Nooshi Dadgostar (V).

Efter beslutet lovade ”Alby är inte till salu” att fortsätta kampen.

– Vi lovar att se till att köpet laglighetsprövas på juridisk väg. Och vi ska göra allt i vår

makt för att inte en enda människa ska rösta på de här partierna som nu säljer våra

hem, sa Emma Dominguez.

Övertagandet är tänkt att ske gradvis under hösten och vara fullt genomfört vid

årsskiftet.

Petter Beckman
petter@sodrasidan.se

RELATERAD INFORMATION

MERA Sagt i debatten i
kommunfullmäktige

”Det är jättebra för Alby att det kommer in fler ägare med nya ögon, nya idéer och

nya ekonomiska muskler.” 

Kia Hjelte (M)

”Ska man förebygga framtida upplopp i förorterna krävs mer deltagardemokrati.

Men i Botkyrka kväver vi folkintitiativet.” 

Bekir Uzunel (V)

”Uppmärksamheten kring köparen sätter ett tryck på honom att han ska leverera.

Sköter han sig inte kommer det att bli liv i luckan.” 

Benny Fredriksson (FP)
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