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ÅSIKT & DEBATT

Egoistiskt att vara för
försäljningen
ÅSIKT & DEBATT ”Jag vill belysa att det finns folk som inte bor i Alby som faktiskt är
engagerade och försöker hjälpa Albyborna i deras kamp att fortsättningsvis vara
en del av Botkyrkabyggens bestånd”, svarar Storvretenbon Martina Wickham
insändarskribenten som kritiserade ”Alby är inte till salu” i förra veckans tidning.
Försäljningen av Alby är inte bra för alla! Speciellt inte för de boende som vill vara en
del av Botkyrkabyggen. Att tycka så är en ren egoistiskt tanke i linje med så länge det
inte händer mig så behöver jag inte bry mig om dem som blir utsatta.
Botkyrkabyggen har tänkt att sälja Albybergets hus för att bekosta delar av
renoveringarna i miljonprogrammen i Botkyrka.
Om man läst in sig på historiken och hur vi har hamnat i detta kaos så kan man
kanske lättare förstå varför många av oss har blivit engagerade i frågan och hjälper
ungdomarna som har organiserat sig emot beslutet.
Botkyrka är den kommun som har flest bostäder inom allmännyttan i Sverige och står
därför vid ett tungt och kostsamt projekt nu när byggnaderna måste renoveras.
Regeringen vill inte vill hjälpa med statliga lån eller på andra sätt ändra regler och
strukturer som missgynnar hyresrätten.
Man har beslutat att sälja Albyberget över huvudet på de boende utan någon förklaring
till varför pengarna till renoveringarna inte finns. Den informationen kom alldeles för
sent och underlaget och informationen var undermåligt gjord.
Man måste veta att kommunen och bostadsbolaget länge har varit medvetna om att
renoveringarna måste göras, varför denna senfärdighet då kan man undra? Varför har
politikerna i kommunen inte pressat regeringen för att peka ut systemfel som måste
justeras?
Hyresrätten får inte ta del av rot-avdrag, den går bara till bostadsrätter, villor och
radhus, hyresrätten är dubbelbeskattad, den skatten måste bort. Dessutom måste
kommunala bostadsbolag göra vinst under marknadsmässiga villkor och den vinsten
plockas ur Botkyrkabyggen till andra kommunala verksamheter delvis. Den borde gå
direkt till renoveringar menar jag och många andra.
Systemet måste ses över. Vi behöver blandade bostadsformer och då kan inte
hyresrätten vara missgynnad och åsidosatt som den är idag.
Vi menar att staten bör hjälpa till med alla boendeformer och inte missgynna de
områden som man tog ett statligt beslut om att bygga.
Man kan inte vända bort blicken bara för att det inte passar den egna politiska
agendan.

Martina Wickham
miljonprogramsaktivist, Storvreten
RELATERAD INFORMATION

RELAT ERADE ART IKLAR
Försäljningen i Alby är bra för oss alla!
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