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Botkyrkabyggen vill sälja ut 1 000 lägenheter i Alby till privatvärd men hyresgästerna säger nej. Nu vädjar de boende om att stoppa försäljningen. Från vänster, Åsa Eklund och Emely Od.

Foto: Henry Lundholm

Alby: Sälj inte våra hyresrätter i dag
Alby. Kommunen vill sälja 1000 kommunala hyresrätter
i Alby för att kunna finansiera en upprustning av
miljonprogrammet. Men hyresgästerna själva säger nej

och vädjar nu om att stoppa försäljningen. – Man blir så
arg, säger Albybon Emily Od.
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På torsdagen ska fullmäktige i Botkyrka besluta om det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen ska inleda processen att hitta en privat köpare av omkring 1000
kommunala hyresrätter i Alby.
Men hyresgästerna själva känner sig överkörda och vädjar nu om att försäljningen ska stoppas.
– Man har inte informerat oss hyresgäster om det här överhuvudtaget, och då har man inte heller följt den demokratiska processen. Och det tycker inte vi är okej,
säger Åsa Skoglund, som bott i Alby i nästan fem år.
I tisdags bjöd hon genom Hyresgästföreningen in till ett möte i Alby för att de boende skulle få möjlighet att ställa frågor till politikerna.
Över 200 berörda hyresgäster dök upp och enligt Åsa Skoglund var rädslan stor för vad en försäljning skulle innebära för deras framtida boende.
– Det vi oroas över är vad som ska hända med hyror, renoveringar och underhåll. Med ett kommunalt bolag är man en del av allt medan man med en privat aktör inte
har samma insyn. Så som det ser ut i dag vill vi inte sälja innan vi undersökt de olika alternativen, säger Åsa Skoglund.
Enligt Emily Od, som bott i Alby i över fem år, är frustrationen stor:
– Efter mötet var jag fly förbannad. Vi fick inga direkta svar på frågorna. Det enda de sade var att beslutet nästan är taget. Man blir så arg, säger hon.
Enligt Katarina Berggren (s), kommunalråd i Botkyrka, är en försäljning är nödvändig för att kunna finansiera en upprustning av miljonprogrammet och att skjuta fram
processen är inte ett alternativ, anser hon.
Hon menar att Albyborna blivit informerade och att en dialog ska föras så snart arbetet påbörjats.
– Vi ska pröva om det finns en god köpare som kan ta långsiktigt ansvar och vill vara med och utveckla Alby och förnya miljonprogramsområdet. Men vi kommer vara
väldigt kräsna, och därför har vi satt upp en kravlista som vi vill att en tilltänkt köpare ska leva upp till. Gör den inte det blir det ingen försäljning, säger hon.

En kraftig minskning i år
Efter de senaste årens ombildningsrusch har försäljningarna av hyresrätter i Stockholm nu mer eller mindre avstannat. Hittills i år har endast tolv av Stockholms stads
fastigheter ombildats, vilket är en kraftig minskning jämfört rekordåret 2010 då 206 hyresfastigheter såldes till bostadsrättsföreningar, uppger Dagens Industri.
Ytterstadsborgarråd Joakim Larsson (M) säger till tidningen att det dels är en effekt av det ombildningsförbud i innerstaden och närförorterna som togs förra året.
Men även det faktum att bankernas låneregler skärpts för utlåning till bostadsrättsföreningar uppges av ekonomer ha haft en kylande effekt på
ombildningmarknaden.
Mellan åren 2007 och 2010 drog Stockholms stad in sammanlagt 30 miljarder kronor på att sälja sina hyresfastigheter till bostadsrättsföreningar. Förrå året uppgick
siffran till 1, 2 miljader.
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Stockholm säljer
nästan 3 000
hyresrätter

(/stockholm/stockholms-stadsaljer-nastan-3-000hyresratter/EVHlch!YSGnSJgLNTOU/)
Köps av privata bolag.
Varannan hyresrätt förmedlas
svart (/nyheter/varannanhyresratt-formedlassvart/Objfdd!10_2229-23/)
Så får Metros reporter ett
svartkontrakt (/nyheter/sa-farmetros-reporter-ettsvartkontrakt/Objfdd!10_362623/)
Nu vill allt fler hyra sin bostad
(/nyheter/nu-vill-allt-fler-hyrasinbostad/EVHlbo!tZBLxK4KkXCw/)
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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...

Konkurrensverket stämmer vårdbolag
(/nyheter/konkurrensverket-stammer-vardbolag/HdzmhB!IXoqbzWpXwJ0kNOfV4o0lg/)
När landstinget i Stockholm upphandlade flera tjänster 2008 ska Aleris diagnostik ha kommit överens på förhand med Capio S:t Görans sjukhus och Hjärtkärlgruppen i Sverige
om att dela på uppdragen oavsett vem som vann upphandlingen. Företagen ska också ha avslöjat sina anbud för varandra. "Den här typen av otillåtet samarbete, som kan liknas
vid en anbudskartell, är en...

Rånarligan festade upp bytet på Stureplan
(/stockholm/ligan-festade-upp-bytet-pa-stureplan/EVHmhB!ZZsNAyKHhFc/)
Polisen har sprängt en rånarliga som utförde brutala rån på ensamma män nattetid i Stockholm. Rånarna firade på Stureplan. Polisen: Rånen verkar ha finansierat kroglivet.

Förre värstingen om ungdomen i Husby

Köttätande bakterie i Stockholm

(/stockholm/nu-skriver-forre-varstingen-om-ungdomen-i-husby/EVHmhB!TcsAmTn4M7FOE/)

(/nyheter/kottatande-bakterie-i-stockholm/HdzmhB!g@K7UrmPFOEt9F20qxMsJA/)

Så skyddar du dig mot bakterien
(/stockholm/sa-skyddar-du-dig-mot-kottatar-bakterien/EVHmhB!AetjkA1f5laSU/)

Bakterien åt Karins ben
(/stockholm/karin-smittades-av-den-kottatande-mordarbakterien/EVHmhB!NQ1Z3XpHfUCOM/)
Karin, 41, smittades av den köttätande mördarbakterien. I tre veckor opererades hon varannan dag för att bli frisk. Till slut lyckades läkarna rädda henne från amputation. "Jag har en
oerhörd respekt för bakterier i dag."

Mördarbakterien dödar på ett dygn
(/nyheter/mordarbakterien-dodar-pa-ett-dygn/EVHmhA!rEQRSG8zDk6U/)
Utan vård kan den som drabbas av den köttätande mördarbakterien vara död inom ett dygn. Sedan 2010 har 29 fall av bakterien konstaterats vid Danderyds sjukhus. "Enda sättet
att hindra framfarten är att operera omedelbart och ge antibiotika", säger Ardalan Rahimi, läkare på ortopeden.

Rasistisk hatsajt bröt inte mot Facebooks regler
(/nyheter/rasistisk-hatsajt-brot-inte-mot-facebooks-regler-xml/EVHmhA!SV1tGLSAVbY1E/)
När David Sundgren, 22 år, anmälde en grovt rasistisk Facebooksida fick han ett snabbt svar från företaget. Facebook svarade att hatpropagandan inte alls bröt mot reglerna
gällande mobbing och trakasserier. Hatsidan ”Vi som inte vill ha några somalier i Sverige” har funnits på Facebook sedan början av augusti. Den har innehållit grova rasistiska
påståenden och nedsättande...

Polisens telefoner fungerar igen
(/nyheter/polisens-telefoner-fungerar-igen/HdzmhA!RMgRbBuf5Dn1CYHewOWrg/)
Polisens telefonsystem drabbades i eftermiddags av tekniska problem. – Det är stora problem med att nå vår telefonväxel 114 14. Men det går fortfarande att ringa 112, säger
Marie Persson, presstalesperson för polisens ledningscentral i Skåne och Blekinge, vid 17-tiden. Förutom att telefonsystemet drabbades av driftstörningar, drabbades det interna
datorsystemet av ett...

Svenska Dagbladets chefredaktör slutar
(/nyheter/svenskans-chefredaktor-slutar/HdzmhA!CglJryYprKygL5JLLzIwBg/)
Lena K Samuelsson slutar och Fredrik Karén, tidigare chef på SvD.se, tar över.

Märkning bakom minskad amning

Det ser grått ut för herrkollektionen för nästa år

(/nyheter/markning-bakom-minskad-amning/HdzmhA!ZUZm9z75kyF@WFFqBaDmqg/)

(/from-mps/det-ser-gratt-ut-for-herrkollektionen/EVHmhz!4dSiE17bnH/)
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Här kan Stockholm få superskyskrapa
(/nyheter/stockholm-vill-bygga-norra-europas-hogsta-hus/EVHmhz!ZXAdPRXrVIcvc/)
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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/)
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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/)

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
Sommarens 50 mest spelade på Spotify

Vad ser du mest fram emot under modeveckan?

(/noje/har-ar-sommarens-50-mest-spelade-latar-pa-spotify/EVHmhA!4lfowxq6JikxM/)
Svenskt i topp när musiktjänsten rankar sommarens populäraste. Lyssna direkt här.

(/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.

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...

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
13:14 Fares Fares i amerikansk dramaserie
(/nyheter/fares-fares-i-amerikanskdramaserie/HdzmhB!NhQujvX9mbTUUk1uyf8a
Tw/)
13:12 Här styr han kollegans hand med tanken
(/nyheter/har-styr-han-kollegans-hand-medtanken/EVHmhB!M8Ms55fcFlgQ/) Video
13:05 Nazareth-sångare drabbad av stroke
(/nyheter/nazareth-sangare-drabbad-avstroke/HdzmhB!iH9qwmmYfpiulDlA6ideA/)
12:45 Klubbat: Folkomröstning om trängselskatten
den 14 september (/nyheter/klubbatfolkomrostning-om-trangselskatten-den-14september/EVHmhB!NEyAX3esH5M/)
12:45 Pops och Dirawi bjuder på sig själva
(/nyheter/pops-och-dirawi-bjuder-pa-sigsjalva/HdzmhB!b9OWv8is9v4EpQoblF5HWw/)
Visa fler...
(http://www.metro.se/nyheter/senastenytt/)
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@Gisela_N Haha, oj, ja så ser det ut! Beklagar
verkligen och tackar för att du pinpointar. Allt
gott //J.W

Metro Sverige
@metrosverige
Datum för folkomröstning om trängselskatten
klubbat i Göteborgs kommunstyrelse.
metro.se/nyheter/klubba…
Visa

Tweeta till @metrosverige
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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
Costa Bl...

från kr.

Malta

från kr.

Maleme

från kr.

Benidorm

från kr.

Ksilofag...

från kr.

Torremol... från kr.
Costa de... från kr.
Barcelon... från kr.
Calpe

från kr.

Costa Br... från kr.

Flygbiljetter
2268,2086,2495,2303,2475,2357,2190,1783,2242,2365,-

Antalya

från kr.

Sulayman... från kr.
Larnaca

från kr.

Colombo

från kr.

Malta In...

från kr.

Sydney

från kr.

Imam Kho... från kr.
Phuket

från kr.

Las Palm... från kr.
London G... från kr.

1438,3803,2806,6470,2358,11089,2909,6161,3564,1005,-

S öker ni bättre priser? Besök betterprices.se
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