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"Rockarna har ersatts
av tuffa skinnjackor"

Botkyrkabyggens lägenheter måste totalrenoveras. Några våningar upp på Alhagsvägen monterar Viktor Korshunov och Roger Andersson isolerande frigolit på ytterväggarna.

Foto: Urban Brådhe

Botkyrkabyggen tvingas sälja ut 1 000
—
··—
lägenheter
MENY

1 000 av kommunala Botkyrka-byggens lägenheter
kommer att säljas för att finansiera reno-veringen av
miljon-programmen.
PUBLICERAD : 18 april 2012

KRISTOFFER
RENGFORS
Em ail

(m ailto:kristoffer.rengfors@m etro.se)
Rekommendera
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More
Dela
(http://www.addthis.com/bookmark.php?
v=250&username=metrose)

Tidigare har Botkyrkabyggen velat höja hyrorna för att klara underhållet av det slitna miljonprogrammet. Nu riktar Hyresgästföreningen skarp kritik mot att lägenheter
dessutom ska säljas.
– Vi känner oss lurade. Vi vet alla att de här bergen av upprustning finns framför oss. Därför har vi redan gått med på högre hyreshöjningar för att bolaget lättare ska
kunna hantera det här, säger Simon Safari, ordförande hyresgästföreningen Botkyrka-Salem.
Botkyrkabyggens ordförande, socialdemokraten Bo Johansson, säger till Metro att bolaget inte vill tvingas höja hyrorna med över 50 procent, och med försäljningen
hoppas man kunna stanna vid en höjning på 20 procent.
– Tittar vi framåt 2020 så ser man att går vi bara på i den här takten så ser det inte så bra ut. Då blir det ansträngt för bolaget. Någonstans måste pengarna komma
ifrån och vi vill inte höja hyrorna med 60–70 procent som man gjort på andra ställen. Vi tror inte våra hyresgäster fixar det, säger han.
Men alla vet ju att miljonprogamhusen måste renoveras. Borde det inte finnas en buffert som hyresgästerna betalat via hyran?

– Jag gick in i styrelsen 2009. Hur tidigare styrelser resonerat vet jag inte. Men det finns de som suttit längre som tycker att vi borde fått fart på det här tidigare.
Han säger vidare att bolaget tittat på alternativa sätt att finansiera renoveringen, men inte lyckats hitta en lösning, och att många kommuner väntat på stöd till att
renovera miljonprogrammen. Stöd som ännu inte kommit.
– Flera regeringar, bland annat mina egna, har lovat massor. Alla vet ju om det här underhållsberget, säger Bo Johansson.
Inte klart vilka som säljs
• Oklar. I nuläget är det inte klart
vilka 1 000 bostäder som kommer
att säljas. Ambitionen är att ett
beslut i frågan ska komma i juni.
• Renovering. Klart är dock att
Botkyrkabyggen har cirka 9 000
lägenheter byggda under
miljonprogramsåren 1965 till
1975. De kommer att behöva
totalrenoveras inom en nära
framtid.

Bostadsrätter i Barkarby

Lägg till en kommentar ...

Publicera detta som
Vänsterpartiet Botkyrka
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Lägg upp på Facebook
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• Alla partier utom
Vänsterpartiet röstade för
försäljningen i bolagets styrelse.
Det är därför även troligt att
försäljningen går igenom i
kommunfullmäktige.
RELATERAT

Annonsera här (http://www.scandinavianadnetworks.com/)

Otroliga Hotellpriser
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler
l=wlV0zZIr1Ik8SEU9QAizeg==&q=BaU7jC71BW9jambHluUo

350,000 hotell i hela världen. Oslagbara priser och erbjudanden.
www.HotelsCombined.se
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler.jsp?
l=wlV0zZIr1Ik8SEU9QAizeg==&q=BaU7jC71BW9jambHluUoxsXRA8UtbMogQ

Lån trots anmärkningar
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler
l=lszFzoFaksQePgV7WR7+1Q==&q=BaU7jC71BW9jambHlu

och skulder behöver inte hindra dig att få lån. bluestep.se
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler.jsp?
l=lszFzoFaksQePgV7WR7+1Q==&q=BaU7jC71BW9jambHluUoxsXRA8UtbMo

Hemtjänsten tvingas
köpa sprit till
missbrukare

(/nyheter/hemtjansten-tvingaskopa-ut-sprit-tillmissbrukare/EVHldc!lPf5AO6J04eQU/)
Hemtjänsten har inte rätt att
begränsa missbrukares inköp av
alkohol. Nu riktas kritik mot…
beslutet.
Singelmammor tvingas ta
bidrag
(/nyheter/singelmammortvingas-tabidrag/EVHlbm!SNqvVcOyQjxpM/)

Sveriges bästa elavtal
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler
l=kPDP+3jdfK0mAtHCOynINg==&q=BaU7jC71BW9jambHluU
med-pristak% 2F% 3Fpage_id% 3D5528) Utsedd av

Villaägarna 2012. Byt till Telinet & sänk dina elpriser! www.telinet.se
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler.jsp?
l=kPDP+3jdfK0mAtHCOynINg==&q=BaU7jC71BW9jambHluUoxsXRA8UtbMog
med-pristak%2F%3Fpage_id%3D5528)

Kvinnor tvingas visa sig svaga
(/kolumner/kvinnor-tvingas-visasigsvaga/EVHklB!cwPpGKSdFmXV/)
Du tvingas betala 900 mer för
gasen (/stockholm/du-tvingasbetala-900-mer-forgasen/EVHlaz!Pcg633vUEz8C/)

Har blivit kompis – med en abborre
(/nyheter/per-eriks-kompis-en-fisk/EVHmhA!iptansfTunqO/)
Per-Erik "Pirre" Olsson i Matfors, som fått en ny kompis. Det handlar om abborren Abbe som äter direkt ur handen och gillar att bli struken medfjälls. "Man blir rörd när han kommer
fram."

Fem ostraffade åtalas för upploppen i Husby
(/nyheter/forsta-atalen-for-husbyupploppen/EVHmhB!eVze03Drg92JA/)
Nu åtalas de fem första personerna för inblandning i vårens upplopp i Husby. Fem män i 20-årsåldern åtalas för bland annat våldsamt upplopp, våld mot tjänsteman, skadegörelse
och förberedelse till skadegörelse.

Nytt möte mellan Iran och IAEA
(/nyheter/nytt-mote-mellan-iran-och-iaea/HdzmhB!1K8vsLXwDNSWim3mzFFQuw/)
Iran och FN:s atomenergiorgan IAEA kommer hålla nya samtal den 27 september om Irans atomprogram, det första sådana mötet sedan den relativt moderate Hassan Rohani
tog plats som landets president. Mötet kommer att hållas i Wien, enligt IAEA. Det blir i så fall den elfte omgången av samtalen, som hittills inte gett några resultat. Västländer
har anklagat Iran för att vilja...

Lundsberg stängs ner
(/nyheter/skolinspektionen-stanger-lundsberg/HdzmhB!t5Ff1lh58XTza64wBQBlA/)
Skolinspektionen har beslutat att tillfälligt stänga Lundsbergs skola efter helgens strykjärnsmisshandel. Nio elever misstänks för inblandning i den grova misshandeln.

Fares Fares i amerikansk dramaserie
(/nyheter/fares-fares-i-amerikansk-dramaserie/HdzmhB!NhQujvX9mbTUUk1uyf8aTw/)
Svenske skådisen Fares Fares är klar för en roll i kommande amerikanska tv-serien "Tyrant", skriver The Hollywood Reporter. Serien kretsar kring en försynt familj som som hamnar
mitt i den brinnande Mellanösternkonflikten. "Tyrant" är den senaste produktionen från "Homeland"-skaparna Howard Gordon och Gideon Raff. Även manusförfattaren Craig Wright,…
som har skrivit manus till...

▶

Här styr han kollegans finger med sin hjärna

Nu blir det folkomröstning om trängselskatten i Göteborg

(/nyheter/har-styr-han-kollegans-hand-med-tanken/EVHmhB!M8Ms55fcFlgQ/)

(/nyheter/klubbat-folkomrostning-om-trangselskatten-den-14-september/EVHmhB!NEyAX3esH5M/)

Pops och Dirawi bjuder på sig själva
(/nyheter/pops-och-dirawi-bjuder-pa-sig-sjalva/HdzmhB!b9OWv8is9v4EpQoblF5HWw/)

Guldsmedsrån på Gullmarsplan
(/nyheter/guldsmedsran-pa-gullmarsplan/HdzmhB!INB7hlX3ltJl4bAeI5kPpg/)
Tre maskerade män rånade vid lunchtid en guldsmedsbutik på Gullmarsplan i Stockholm. Männen körde en jeep in i butiksfönstret, plockade åt sig värdesaker och försvann från
platsen i en vit bil.

Beslut om Lundsbergs skola i dag
(/nyheter/beslut-om-lundsbergs-skola-i-dag/HdzmhB!mXVx2EnxRyP2Wc7U3bF2Q/)
Det var i lördags som två pojkar, 14 och 15 år, brännskadades. Nio elever misstänks för inblandning i den grova misshandeln. De fick i går lämna skolan. Styrelsen för Lundsberg
kommer att få information om Skolinspektionens beslut i samband med pressträffen klockan 13.30. Därefter sätter sig styrelsen tillsammans med skolledningen i möte. – Då får vi
diskutera och gå igenom...

God utsikt för bättre väderprognoser
(/nyheter/god-utsikt-for-battre-vaderprognoser/HdzmhA!hOODvBrvNhNWjeHzo8S3Q/)
De svenska väderprognoserna ska bli både säkrare och mer detaljerade. Nästa år inför SMHI en ny modell för att förutse vädret, rapporterar Vetenskapsradion i Sveriges Radio.
Modellen kommer att göra prognoser för många fler punkter i landet för att bättre fånga de lokala variationerna. – När en kund eller allmänheten går in på en ortsprognos så ska
man där kunna få ett...

Rysk polis beslagtog tavla av Putin i spetsunderkläder
(/nyheter/rysk-polis-beslagtog-tavla-av-putin-i-spetsunderklader/EVHmhA!OV9ScCCih0MW/)
Tavlorna ska ha hängt i galleriet "Museum of Power". I Ryssland finns en lag mot att förödmjuka personer på höga statliga poster. Högsta straff är fängelse i ett år.

Kent Finell död – ledde Svensktoppen i 20 år
(/nyheter/radioprofilen-kent-finell-dod/HdzmhB!Glw8hjX@fkho4Oka8ZPEA/)
Radiojournalisten och programledaren Kent Finell är död, uppger Sveriges Radios "P4 Värmland". Han avled på ett sjukhus i Stockholm efter en kort tids sjukdom, 69 år gammal.

Ber om ursäkt för "Jude"-attack

44-åring dömd för dubbelmord

(/nyheter/ken-ring-ber-om-ursakt/HdzmhB!4dDd8IXEWqgytipmUDsmXw/)

(/nyheter/44-aring-domd-for-dubbelmord/HdzmhB!hlyZt@xJEKpHKlxTP2PeQQ/)

Kapten Klänning-skandalen blir pjäs
(/nyheter/gor-ny-pjas-om-kapten-klanning/HdzmhB!G3WWOLWSdGZkHupLydnGA/)
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lägenheter
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Åtalas för att ha stör
böneutrop (/nyheter/atalasfor-att-ha-storboneutrop/EVHmhA!zZIUwAUv
9DYMo/)
Mördarbakterien dödar på ett
dygn
(/nyheter/mordarbakteriendodar-pa-ettdygn/EVHmhA!rEQRSG8zDk6U
/)
Så skyddar du dig mot
köttätar-bakterien
(/stockholm/sa-skyddar-dudig-mot-kottatarbakterien/EVHmhB!AetjkA1f5l
aSU/)

2
3

Åtalas för att ha stör
böneutrop (/nyheter/atalasfor-att-ha-storboneutrop/EVHmhA!zZIUwAUv
9DYMo/)
Staten tog hennes hus utan
att ha rätt till det
(/nyheter/staten-tog-henneshus-utan-att-ha-ratt-tilldet/EVHmhz!ML1nFOXJ8a2og/
)
Göran Greider: Hårt jobb att
vara arbetslös
(/kolumner/goran-greiderhart-jobb-att-varaarbetslos/EVHmhz!BUfRfxB5f8
jJ6/)

Fares Fares i amerikansk dramaserie
(/nyheter/fares-fares-i-amerikansk-dramaserie/HdzmhB!NhQujvX9mbTUUk1uyf8aTw/)
Svenske skådisen Fares Fares är klar för en roll i kommande amerikanska tv-serien "Tyrant", skriver The Hollywood Reporter. Serien kretsar kring en försynt familj som som
hamnar mitt i den brinnande Mellanösternkonflikten. "Tyrant" är den senaste produktionen från "Homeland"-skaparna Howard Gordon och Gideon Raff. Även manusförfattaren
Craig Wright, som har skrivit manus till...

Pops och Dirawi bjuder på sig själva
(/nyheter/pops-och-dirawi-bjuder-pa-sig-sjalva/HdzmhB!b9OWv8is9v4EpQoblF5HWw/)
Prisgalor är ofta stela tillställningar. Det har Gina Dirawi och André Pops i bakhuvudet inför Kristallen. – Det är ibland ganska skitnödig stämning. Den största utmaningen blir att
komma ifrån det. Vi ska avdramatisera och driva med saker och ting, säger Gina Dirawi. Skämta om sig själv De båda programledarna kommer inte minst att driva med sig själva
under fredagens...

Förre värstingen om ungdomen i Husby

(/stockholm/nu-skriver-forre-varstingen-om-ungdomen-i-husby/EVHmhB!TcsAmTn4M7FOE/)
Han struntade i skolan, drogade och begick brott. Nu debuterar Rouzbeh med romanen ”FTL”.

4
Vad ser du mest fram emot under modeveckan?
(/from-mps/vad-ser-du-mest-fram-emot-under-modeveckan/EVHmhA!rjikagyZp66MM/)
”Jag är extra glad över att det finns ett herrfokus i år och att vi pratar om hantverken.”

Kändisar vikarierar på gymnasium
(http://allastudier.se/artiklar/1084)
Den här veckan tas ett nytt grepp i kampen mot lärarbristen. Svenska kändisar överraskningsvikarierar på gymnasieskolor runt om i Stockholmsområdet.

Lundsberg stängs ner
(/nyheter/skolinspektionen-stanger-lundsberg/HdzmhB!t5Ff1lh58XTza64wBQBlA/)
Skolinspektionen har beslutat att tillfälligt stänga Lundsbergs skola efter helgens strykjärnsmisshandel. Nio elever misstänks för inblandning i den grova misshandeln.

4
Här kan Stockholm få superskyskrapa
(/nyheter/stockholm-vill-bygga-norra-europas-hogsta-hus/EVHmhz!ZXAdPRXrVIcvc/)
Göteborg tänker knäcka Malmö och bygga Sveriges högsta hus. Men nu ger sig Stockholm in i kriget.

SENASTE NYTT
15:35 Nobben för English Defence League
(/nyheter/nobben-for-english-defenceleague/HdzmhB!YmGQatyrbzOaFWLgHHtcmQ/)
14:57 Per-Eriks kompis: En fisk (/nyheter/per-erikskompis-en-fisk/EVHmhA!iptansfTunqO/)
14:49 Första åtalen för Husbyupploppen
(/nyheter/forsta-atalen-forhusbyupploppen/EVHmhB!eVze03Drg92JA/)
14:45 Afghanskor kan få svårt att rösta
(/nyheter/afghanskor-kan-fa-svart-attrosta/HdzmhB!TeMdB9QBXHg8hT01JHkWA/)
14:10 Lagrådet sågar djursexförbud
(/nyheter/lagradet-sagardjursexforbud/HdzmhB!MSNvM2puJ8LnzjpmV
sjiqQ/)
Visa fler...
(http://www.metro.se/nyheter/senastenytt/)

SÖK
(HTTP://WWW.ENIRO.SE/Q
UERY)
Sök på metro.se

ANNONS

Metro Sverige
Gilla
8 037 personer gillar Metro Sverige.

F acebooks sociala insticksprogram

Tweets
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Metro Sverige
@metrosverige
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JUST NU: Skolinspektionen har beslutat att
tillfälligt stänga Lundsberg.
metro.se/nyheter/skolin…
Visa
Metro Sverige
@metrosverige

3h

@Gisela_N Haha, oj, ja så ser det ut! Beklagar
verkligen och tackar för att du pinpointar. Allt
gott //J.W

Tweeta till @metrosverige

S öker ni bättre priser? Besök betterprices.se
RESOR

Från ruffigt till hippt i
Berlin
(/resor/fran-ruffigt-till-hippt-iberlin/EVHmhs!VM2pjSPM88kOo/)
Sedan priserna stigit i Kreuzberg flyttar bohemer
hellre till Kreuzkölln-Neukölln. Här är några snabb…
tips.

Sista minuten
Calpe

från kr.

Costa Bl...

från kr.

Ksilofag...

från kr.

Lloret d...

från kr.

Benidorm

från kr.

Torremol... från kr.
Costa Br... från kr.
Barcelon... från kr.
Costa de... från kr.
Maleme

från kr.

Flygbiljetter
2242,2268,2475,1529,2303,2357,2365,1783,2190,2495,-

Los Ange... från kr.
Colombo

från kr.

Baghdad ... från kr.
Sarajevo

från kr.

Erbil

från kr.

Thessalo... från kr.
London G... från kr.
New York

från kr.

London, ... från kr.
Larnaca

från kr.

5346,6470,5708,2007,4152,2863,1005,4093,1005,2806,-

S öker ni bättre priser? Besök betterprices.se

(http://www.metro.se/studentmagazine/)

Från hembränt till
världssuccé
(/metro-student/fran-hembrant-tillvarldssucce/EVHmfs!1G1YT9UxbL5pM/)
"Egentligen är det nog världens enklaste affärsidé."
REACH FOR CHANGE
(HTTP://REACHFORCHANGE.ORG/SWEDEN)

Urbana trädgårdar och
schack gör barns liv bättre
(/nyheter/schack-och-urbana-tradgardar-gor-livetbattre-for-barn/EVHmaj!N8xdpZVarZ/)
Nyligen presenterade Reach for Change sina nya
barnrättshjältar vid en glädjefylldrelease på…
Kulturhuset i Stockholm. Tidigare i höst gav sig
ALLA
ReachSTUDIER
for Change ut över land och rike för att leta
efter smarta, modiga och passionerade personer
med banbrytande idéer för hur livet kan bli bättre för
barn. Närmare 1000 personer skickade in sina idéer
och efter ett omfattande...

Kändisar vikarierar på

gymnasium
(http://allastudier.se/artiklar/1084)
Den här veckan tas ett nytt grepp i kampen mot
lärarbristen. Svenska kändisar…
överraskningsvikarierar på gymnasieskolor runt om i
CLUB METRO
Stockholmsområdet.

(http://www.metro.se/clubmetro/)

50% rabatt på valfri
fotobok från Önskefoto
(/club-metro/50-rabatt-pa-valfri-fotobok-franonskefoto/EVHmhu!o5pu8xYvl7D02/)
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