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ÅSIKT & DEBATT

Försäljningen är ett svek
mot hyresgästerna
ÅSIKT & DEBATT  För snart sex år sedan dog min bror Leif. Han var en eldsjäl. Han

brann för sitt arbete inom Botkyrkabyggen där han verkade för att bolaget skulle

utveckla sitt sociala arbete i Alby, med Albydialogen (där kristendom och islam

möttes). 

Han låg bakom omgestaltningen av Alby torg, barnens målningar sommartid på gråa

betongytor, tusen och ett initiativ som alla gick ut på att skapa en hembygdskänsla.

Botkyrkabyggen framstod som ett ansvarkännande bostadsföretag som kunde vara

en förebild för andra.

Nu bryts den här utvecklingen genom det chockartade beskedet att Botkyrkabyggen

planerar att sälja 1 000 lägenheter till en privat aktör. Vad tänkte styrelseordföranden

när han nu försökte få oss att tro att en privatvärd skulle kunna leva upp till de höga

ambitioner Botkyrkabyggen hade? 

Insåg han inte att utförsäljningen skulle medföra ett avbräck i det arbete man hittills

bedrivit? Förstod han inte att den i förlängningen betyder att slakten på allmännyttan

kommer att accelerera? Det är ett rent och uppenbart svek! En kapitulation för

marknadskrafterna, politisk opportunism eller ren feghet? Helt säkert är att det retar

upp de många människorna som bor här.

Vi som bor och trivs i Alby måste bestämma oss. Ska vi acceptera utvecklingen eller

ska vi ifrågasätta den? Om vi ska behålla självaktningen tror jag att vi måste börja

bjuda motstånd. Vi måste börja ställa obekväma frågor. 

Varför har inte nödvändiga renoveringar fonderats i tid? 

När bestämde man att ge upp sociala ambitioner?

Varför har man inte informerat hyresgästerna i god tid om planerna?

Varför har inte vissa politiska partier levt upp till sin deklarerade ideologi?

På längre sikt tror jag också vi måste fundera på vilken sorts bostadspolitik vi vill ha:

En politik som gör det möjligt för alla att få tillgång till en god bostad eller en politik för

valfrihet som enbart gynnar de ekonomiskt starka.

Torbjörn Hedtjärn
som bott och arbetat i norra Botkyrka i drygt 30 år

Detta är en utskrift från Södra sidan

Postadress: 127 48 Skärholmen

Besöksadress: Bredholmsgatan 3, 1tr

Tel vxl: 08-740 07 82

ShareShare

http://www.direktpress.se/sodra_sidan/Asikt--debatt/Forsaljningen-ar-ett-svek-mot-hyresgasterna/#
http://www.direktpress.se/sodra_sidan/Asikt--debatt/Forsaljningen-ar-ett-svek-mot-hyresgasterna/#
mailto:som bott och arbetat i norra Botkyrka i drygt 30 %C3%A5r

