.se/pdf/)
Metrojobb (http://www.metrojobb.se)

(/)

Metro som PDF
Läs och ladda ner här

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

Allastudier (http://www.allastudier.se) Metromode (http://www.metromode.se) Klipster (http://www.klipster.se) Club Metro (/clubmetro/)
(/from-mps/j-lindeberg-varFölj Metro
sommar-2014-modemoterFacebook
(http://www.faceboo
Martin Hansson, Metromode (/from- funktion/YOjmhz!skZk1cDRaCqsfiGaBUxOUA/)
mps/j-lindeberg-var-sommar-2014-modeTwitter
(http://twitter.com/m
moterfunktion/YOjmhz!skZk1cDRaCqsfiGaBUxOUA/)

"Rockarna har ersatts
av tuffa skinnjackor"

Start (/) > Stockholm (/stockholm/)
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Riskkapitalist köper Albyberget
Det verkar bli affär till slut. På fredagen stod det klart att
de 1300 allmännyttiga lägenheterna på Albyberget i
Botkyrka kommer säljas för 705 miljoner kronor till en
av landets rikaste riskkapitalister.
PUBLICERAD : 7 juni

VIKTOR BENDZ
Rekommendera
Tw eeta

12

107
0

More
Dela
(http://www.addthis.com/bookmark.php?
v=250&username=metrose)

Under våren har många röster höjts för att säga ”Alby är inte till salu” och en namninsamling för att folkomrösta om försäljningen fick ihop 6500 underskrifter. Det
verkar inte ha räckt till och en köpare presenterades på fredagen. 1300 lägenheter tas över av det nybildade företaget Mitt Alby innan årsskiftet.
– Vi vill skapa en win-win-situation där kommunen får loss pengar som de kan satsa på sitt existerande bestånd och vi kan skapa något bättre för de boende. Gör vi
det skapar vi också bättre värde för oss själva, säger Mikael Ahlström som är styrelseordförande i Mitt Alby.
Mikael Ahlström driver investmentbolag och är enligt Veckans affärer sannolikt en av de rikaste riskkapitalisterna i Sverige. Hans företag Procuritas har säte i
skatteparadiset Guernsey och står över koncernen Olivia som bedriver privat välfärd.
Men Albyberget är ett projekt som ligger honom varmt om hjärtat, som han vill driva långsiktigt för att investera i sociala entreprenörer och förbättra situationen i
miljonprogramsområdena. Det här är ingen ”fly by night” – alltså spel för gallerierna, menar Mikael Ahlström.
Hur känns det att 6500 personer skrivit under för inte sälja fastigheterna?
– De har ett enormt engagemang. Det är människor som bryr sig och det ska vi lyssna väldigt noga på, säger han och fortsätter:
– Jag tycker det är ett fantastiskt fint område. Det ligger uppe på ett berg och både de som jobbar och bor där verkar väldigt engagerade – det är ett bra område
men det som är bra kan göras ännu bättre.

Kommer ni höja hyran för de boende?
– Vi kommer höja hyran i enlighet med lagar och förordningar och förhandlingar med hyresgästföreningen. Vi ska inte göra några lyxrenoveringar, vi ska renovera
området så att eventuella ökningar av hyran inte tar en för stor del av människors inkomst. Det är en stor utmaning som jag ser det, säger Mikael Ahlström.
Vänsterpartiet i Botkyrka, som drivit kampanjen mot försäljningen av Albyberget tror inte att Mikael Ahlström och Mitt Alby har så goda intentioner som de säger.
– De har noll och intet intresse i fastighetsförvaltning. Det är ett riskkapitalbolag och om de (Mitt Alby) gjort den affär de tror de gjort har det antagligen varit en bra
sådan, säger Mats Einarsson (V), kommunalråd i Botkyrka.
Köparen måste godkännas av Kommunfullmäktige i Botkyrka innan försäljningen går igenom. Det väntas ske den 26 juni.
RELATERAT

SurveyMonkey enkätverktyg

Lägg till en kommentar ...

Publicera detta som
Vänsterpartiet Botkyrka
(Ändra)

Kommentera

sv.Surve yMonk e y.com
Sk apa we bbase rade e nk äte r gratis.
Effe k tivt analysve rk yg. Börja idag!

Lägg upp på Facebook

Alby: Sälj inte våra
hyresrätter i dag

(/stockholm/alby-salj-inte-varahyresratter-idag/EVHlfm!YR23xE8kkd0Aw/)
Kommunen vill sälja 1000
kommunala hyresrätter i Alby för
att upprusta miljonprogrammet.
Rånvåg i Alby – folk vågar inte
vittna (/stockholm/ranvag-ialby-folk-vagar-intevittna/EVHlak!wOpgBaefVwIbs/)

Markus Allard ·

Följ ·

Toppkommentator · Tullängsskolan

"Gå den demokratiska vägen" they said...
Ja.. där har vi alltså den sk "demokratin". Folket i Alby mobiliserade
för en folkomröstning enligt kommunallagen. De samlade ihop de
underskrifter som krävdes för att kunna kräva en folkomröstning.
Politikerna sa "Fuck off. Vi skiter fullständigt i vad ni tycker. Vi ska
sälja iaf. Det är vad vi kallar win win".
Ockupera, ta över, driv bostäderna i egen regi. Backa inte en
milimeter. Stå på er!
All makt åt folket!
Svar ·

14 · Gilla · Följ inlägget · den 7 juni kl. 15:24
Stephen Landberg ·

Tunnelbanans röda linje 13 :
Stopp Alby- Norsborg
(http://storningsinformation.sl.se/?
DMVID=4050000242882206)

Toppkommentator

Det är väl en fri marknad i sverige. Men det fattar
tydligen inte dom som bor där. Tragiskt.
Svar ·

3 · Gilla · den 8 juni kl. 01:28

Daniel Frisk ·
Toppkommentator ·
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Tunnelbanans röda linje 13 :
Stopp vid Alby
(http://storningsinformation.sl.se/?
DMVID=4050000242879333)

"Fri marknad" innebär alltså att politikerna, istället för
att lyssna på folket, överför ekonomisk och politisk
makt till en enskild rik riskkapitalist. Trevligt system.
Tror jag hellre föredrar demokrati där 6500 röster
eller en folkomröstning räknas högre än en rik persons
vilja att göra profit på de 6500.
Svar ·
Daniel Frisk ·
hp

2 · Gilla · den 8 juni kl. 14:14

Toppkommentator · Sjuksköterskeprogrammet 180

Lär inte dröja länge tills vi kan redovisa de enorma vinster dessa
riskkapitalbolag gjort på Alby och det underpris det sålts ut för.
Makt flyttas över från det gemensamma och folkvalda till det
privata där det styrs av enstaka icke folkvalda kapitalister. Högern
är antidemokrater och vill bara öka marknadens och de rika
ägarnas makt och inflytande. Fyfan
Svar ·

4 · Gilla · Följ inlägget · den 7 juni kl. 15:13
Stephen Landberg ·

Toppkommentator

Om du hade köpt det skulle du naturligtvis inte ta ut
ett öre? Vänstersnack!
Svar ·

1 · Gilla · den 8 juni kl. 01:30

Daniel Frisk ·
Toppkommentator ·
Sjuksköterskeprogrammet 180 hp
Ööh va? Varför skulle jag från början vilja vara ägare
elelr riskkapitalist? Gemensamt ägande tår jag för, där
de berörda bestämmer.
Svar ·
Markus Holm ·

1 · Gilla · den 8 juni kl. 14:16
Toppkommentator

Det kan inte bli sämre i alby och på albyberget än vad det redan
är. Så kan de renovera och upprätthålla en bra struktur och fina
moderna lägenheter till ett bra pris så kan det bara bli bättre.
Hyresrättsföreningen och Botkyrkabyggen har ihop sätt till att
lägenheterna i Botkyrka har förfallit då dem själva tagit bort
ansvaret från sig själv för renoveringen och lagt det på de
boende, och på så sätt har många lägenheter aldrig blivit
renoverade.
Svar ·

2 · Gilla · Följ inlägget · den 7 juni kl. 16:40

Katarina Sundberg ·

Toppkommentator

?
Svar · Gilla · Följ inlägget · den 7 juni kl. 15:00
F acebooks sociala insticksprogram

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

Otroliga Hotellpriser
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler

l=CfOUARBfxvawJwPmxR1VPQ==&q=BaU7jC71BW9jambH

350,000 hotell i hela världen. Oslagbara priser och erbjudanden.
www.HotelsCombined.se
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler.jsp?
l=CfOUARBfxvawJwPmxR1VPQ==&q=BaU7jC71BW9jambHluUoxsXRA8UtbM

Få mer pengar över
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler
l=EWgRQ4cNhNyN5qPM3AAx4A==&q=BaU7jC71BW9jambH

lånen & sänk dina kostnader. Lån även om andra banker säger nej.
bluestep.se
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler.jsp?
l=EWgRQ4cNhNyN5qPM3AAx4A==&q=BaU7jC71BW9jambHluUoxsXRA8Utb

Telinet Energi
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler
l=y5XSWY1aKVOqa3P7K4/drA==&q=BaU7jC71BW9jambHlu
med-pristak% 2F% 3Fpage_id% 3D5528) Lägst pris 2012

enligt Villaägarna. Bli kund & sänk elkostnaden. www.telinet.se
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler.jsp?
l=y5XSWY1aKVOqa3P7K4/drA==&q=BaU7jC71BW9jambHluUoxsXRA8UtbMo
med-pristak%2F%3Fpage_id%3D5528)

Konkurrensverket stämmer vårdbolag
(/nyheter/konkurrensverket-stammer-vardbolag/HdzmhB!IXoqbzWpXwJ0kNOfV4o0lg/)
Konkurrensverket kräver tre vårdföretag på sammanlagt 30 miljoner kronor i böter för otillåtna samarbeten i samband med upphandlingar. 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...

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
(/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”.

Köttätande bakterie i Stockholm
(/nyheter/kottatande-bakterie-i-stockholm/HdzmhB!g@K7UrmPFOEt9F20qxMsJA/)
Nekrotiserande fasciit är en mycket aggressiv bakterie som kan ta livet av en människa på mindre än ett dygn. Om drabbade ska ha en chans att överleva måste all infekterad
vävnad tas bort omedelbart. 24 fall har konstaterats av forskare vid Danderyds sjukhus sedan 2008, varav 23 inträffade mellan 2010 och 2012. Hur många av de drabbade i den
aktuella studien som avlidit är...

Så skyddar du dig mot bakterien
(/stockholm/sa-skyddar-du-dig-mot-kottatar-bakterien/EVHmhB!AetjkA1f5laSU/)
Den köttätande bakterien förbryllar läkarna. Men det finns steg du kan ta för att undvika att bli drabbad.

Bakterien åt Karins ben

Mördarbakterien dödar på ett dygn

(/stockholm/karin-smittades-av-den-kottatande-mordarbakterien/EVHmhB!NQ1Z3XpHfUCOM/)

(/nyheter/mordarbakterien-dodar-pa-ett-dygn/EVHmhA!rEQRSG8zDk6U/)

Rasistisk hatsajt bröt inte mot Facebooks regler
(/nyheter/rasistisk-hatsajt-brot-inte-mot-facebooks-regler-xml/EVHmhA!SV1tGLSAVbY1E/)

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

(/nyheter/markning-bakom-minskad-amning/HdzmhA!ZUZm9z75kyF@WFFqBaDmqg/)
Amningen minskar och missvisande märkning av barnmatsburkar är en orsak, enligt fyra myndigheter. Nu vill Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Konsumentverket och Statens
folkhälsoinstitut att barnmatsproducenterna ändrar sig. Föräldrar lockas ge spädbarn vanlig mat för tidigt när det står "från fyra månader" på burkarna. Myndigheterna vill i stället
att det ska stå "lämpliga...

Det ser grått ut för herrkollektionen för nästa år
(/from-mps/det-ser-gratt-ut-for-herrkollektionen/EVHmhz!4dSiE17bnH/)
Filippa K visar upp en lika avskalad som minimalistisk kollektion och gör det de är bäst på – basplagg.

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 ma…
där kunna få ett...

4
Här kan Stockholm få superskyskrapa

Våldsam brand i boende i natt

(/nyheter/stockholm-vill-bygga-norra-europas-hogsta-hus/EVHmhz!ZXAdPRXrVIcvc/)

(/nyheter/tre-befaras-omkomna-i-brand-i-vardboende/EVHmhA!ySTWj8MrXeJ2/)

Var sjunde cigarett är obeskattad
(/nyheter/var-sjunde-cigarett-ar-obeskattad/HdzmhA!fUSDdysyIjdScySBVXIaLQ/)
Endast 2 st tvåor
kvar
www.kvartere…
Bostadsrätter i
Barkarbystaden
Visning 1
september kl
11:00
MEST LÄST JUST NU
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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

2

Förre värstingen om ungdomen i Husby
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/

(/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”.

/)

3

Så skyddar du dig mot
köttätar-bakterien
(/stockholm/sa-skyddar-dudig-mot-kottatarbakterien/EVHmhB!AetjkA1f5l
aSU/)

)

3

Göran Greider: Hårt jobb att
vara arbetslös
(/kolumner/goran-greiderhart-jobb-att-varaarbetslos/EVHmhz!BUfRfxB5f8
jJ6/)

Sommarens 50 mest spelade på Spotify

Här är stjärnorna som tjänar mest

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

(/noje/hon-tjanar-mest-av-stjarnorna/EVHmhA!rbncufwGVOBgE/)
Lady Gaga får stryk av annan kvinnlig artist.

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.”

Plugga smart – höj betygen
(http://allastudier.se/artiklar/1082)
Robert de Meijere gick ut gymnasiet med toppbetyg men tycker själv inte att han pluggade mycket. Nu har han gett ut en guide i hur man pluggar effektivt.

Skolinspektionen på plats på Lundsberg
(/nyheter/lundsberg-skickar-hem-elever/HdzmhA!lCfB2Wnk9M90DUdNaVKyqw/)
Åtta av de nio elever som misstänks ha medverkat i en misshandel skickas hem från elitskolan, efter samtal med föräldrarna. Två elever brännskadades under en nollningsritual i
lördags.

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
11:34 Rysk polis beslagtog tavla av Putin i
spetsunderkläder (/nyheter/rysk-polisbeslagtog-tavla-av-putin-ispetsunderklader/EVHmhA!OV9ScCCih0MW/)
11:30 Kent Finell har avlidit (/nyheter/kent-finell-haravlidit/HdzmhB!Glw8hjX@fkho4Oka8ZPEA/)
11:16 Ken Ring ber om ursäkt (/nyheter/ken-ring-beromursakt/HdzmhB!4dDd8IXEWqgytipmUDsmXw/)
11:05 Dom i dubbelmord på Hisingen (/nyheter/dom-idubbelmord-pahisingen/HdzmhB!hlyZt@xJEKpHKlxTP2PeQQ/)
10:42 Gör ny pjäs om Kapten Klänning (/nyheter/gorny-pjas-om-kaptenklanning/HdzmhB!G3WWOLWSdGZkHupLydnG
A/)
Visa fler...
(http://www.metro.se/nyheter/senastenytt/)

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

ANNONS

Metro Sverige
Gilla
8 034 personer gillar Metro Sverige.

F acebooks sociala insticksprogram

Tweets

Följ @m etrosverige

Metro Sverige
@metrosverige

1h

@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

1h

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 Br... från kr.
Maleme

från kr.

Costa de... från kr.
Lloret d...

från kr.

Benidorm

från kr.

Torremol... från kr.
Barcelon... från kr.
Alanya

från kr.

Costa Bl...

från kr.

Malta

från kr.

Flygbiljetter
2365,2495,2190,1529,2303,2357,1783,2150,2268,2086,-

Sulayman... från kr.
London

från kr.

Malta In...

från kr.

Pristina

från kr.

Istanbul...

från kr.

Rom

från kr.

Athen

från kr.

Sydney

från kr.

Malaga

från kr.

Nice

från kr.

3803,252,2358,2427,1167,771,1872,11089,1598,1598,-

S öker ni bättre priser? Besök betterprices.se
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Petra
(http://petra.metromode.se/)
Caroline
(http://caroline.metromode.se/)
Dani
(http://dani.metromode.se/)
My (http://my.metromode.se/)
Tilda
(http://tilda.metromode.se/)
Hanna
(http://hanna.metromode.se/)

Joanna
(http://joanna.metromode.se/)
Sarah (http://sarah.metromode.se/)
Lowe (http://lowe.metromode.se/)
Linn (http://linn.metromode.se/)
Emma
(http://emma.metromode.se/)
Martin
(http://martin.metromode.se/)
Hannah
(http://fashionablefit.metromode.se/)

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Linus Paulsson
All information på metro.se skyddas av lagen om
upphovsrätt.
Ange källa Metro vid citering.

