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Demonstranter i Alby rasar: "Botkyrkabyggen tog ner
banderoller"
Det kommunala bostadsbolaget ska enligt uppgifter
från demonstranter ha tagit bort banderoller från
balkonger, som hängts ut i protest mot den planerade
utförsäljningen av bostäderna på Albyhöjden.
PUBLICERAD : 12 juni

JENNY SKÖLD

(HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/U/0/115366417610265465242?
REL=AUTHOR)
Em ail
(m ailto:jenny.skold@m etro.se)
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Tw eeta
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23
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More
Dela
(http://www.addthis.com/bookmark.php?
v=250&username=metrose)

Klockan 18 på onsdagskvällen samlades demonstranter för att visa sitt missnöje med försäljningen av ett antal bostadshus på Albyhöjden. Men enligt vittnen har
representanter för kommunala Botkyrkabyggen, som skött försäljningen, haft invändningar mot de protestbanderoller som hängts från flera av balkongerna på huset.
– Det är en person som vi känner till som fått sin banderoll inputtad så att den inte hänger utanför. De kom på Segways och skällde ut personen och sa man inte får
ha saker hängande från balkongen, säger Nabila Abdul Fattah som är på plats för att delta i demonstrationen.
Flera personer vittnar om samma sak på Twitter. "Botkyrkabyggen har åkt runt idag och tagit undan folks banderoller som hänger från deras balkonger", skriver
hiphop-duon Mohammed Ali.
Bana Bisrat, engagerad i förortrörelsen Megafonen skriver: "Botkyrkabyggen har åkt runt o tagit ner banderollerna!! ILSKAAAAA!! Men jag o grabbarna från
RisingeplansFramtid är på väg med fler i bilen".
Botkyrkabyggen planerar att sälja husen till bolaget till bolaget Mitt Alby. Den 26 juni ska Botkyrka kommun fatta beslut om försäljningen.
Botkyrkabyggens informationsansvarige Camilla Borgström känner inte till uppgifterna om att någon från företaget ska ha tagit bort banderoller.
– Jag har ingen kännedom om detta alls, så jag kan inte kommentera det.

Kontroversiell försäljning
Botkyrka kommun planerar att sälja 1300 allmännyttiga lägenheter på Albyberget i södra Stockholm till Mikael Ahlström – en av Sveriges rikaste riskkapitalister.
Detta trots att Albyborna genom kampanjen Alby är inte till salu samlat in 6 500 namnunderskrifter mot försäljningen.
RELATERAT
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Stå på er! Jag hoppas politikerna lyssnar. Ni är inte ensam i er båt.
Utförsäljningar av våra bostäder pågår i hela landet. Det har
kommit såhär långt, men nu är det dags att säga stopp: Inte
längre!

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.

Lyssnar inte politikerna är det valår nästa år. Gå man ur huse och
rösta på det parti som stod upp för ert människovärde, rätten till
er bostad och er röst.
Svar ·

Thomas Ochman ·
Officer

Ombildningarna till
bostadsrätter minskar
(/nyheter/ombildningarna-tillbostadsratterminskar/Objigu!53978/)
Nu byggs flest bostadsrätter
(/bostad/nu-byggs-flestbostadsratter/Objhdb!22_204245/)

Följ · Egen företagare, Konsult: Chief Life

Albys sak är vår! http://thenoceboeffect.wordpress.c
om/2013/06/13/albys-sak-ar-var/
Svar ·

Så ska hyresrätter bli
bostadsrätter (/nyheter/sa-skahyresratter-blibostadsratter/Objflf!06_3216-23/)

3 · Gilla · Följ inlägget · den 13 juni kl. 11:43

3 · Gilla · Följ inlägget · den 13 juni kl. 12:16

Mohamed Feriani
Alby är inte till sale
Svar ·

3 · Gilla · Följ inlägget · den 12 juni kl. 20:04

Daniel Frisk ·
hp

Toppkommentator · Sjuksköterskeprogrammet 180

Så jävla vidrigt. Vilket förakt från politikerna. Bussar man poliser på
protesterande, ignorerar en namninsamling på 6500 namn för en
folkomröstning, säljer Albybornas bostäder till en rik riskkapitalist
utan någon som helst erfarenhet eller folklig, demokratisk
förankring som inte ens möter kommunens egna kriterier, ljuger för
media och river ned de protesterades banderoller så lukter det
jävligt korrumperat. Har riskkapitalisten köpt upp hela
kommunfullmäktige? Hur kan man behandla de man ska
representera på detta sätt?
Lyssnar inte politikerna så ockupera bostäderna, driv dem själva
och kör ut Botkyrkabyggen
Svar ·

1 · Gilla · Följ inlägget · den 13 juni kl. 13:46

Ulf Nyqvist · Socionom från Stockholms universitet
Var finns källkritiken? skulle Botkyrkabyggens personal åka runt på
Segways? Vi pratar inte Solsidan, vi pratar Alby. Är det inte dags
att börja kritiskt granska vad som sägs från olika aktionsgrupper.
Svar · Gilla · Följ inlägget · den 13 juni kl. 08:55
Markus Holm ·

Toppkommentator

6500 Albybor får igenom att det inte ska säljas så hoppas jag
verkligen Tullinge får bli en egen kommun.
Svar · Gilla · Följ inlägget · den 12 juni kl. 21:12
Petteri Louhema · Brinellgymnasiet
Eh...???
Svar · Gilla · den 13 juni kl. 11:48
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350,000 hotell i hela världen. Oslagbara priser och erbjudanden.
www.HotelsCombined.se
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Behöver du låna pengar?
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler
l=LKgMzofMCfeMjq+LNrBzNA==&q=BaU7jC71BW9jambHlu

lån även om banken säger nej. Utan fast jobb kan vara OK.
bluestep.se
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler.jsp?
l=LKgMzofMCfeMjq+LNrBzNA==&q=BaU7jC71BW9jambHluUoxsXRA8UtbMog

Sveriges bästa elavtal
(http://adsrv.ads.eniro.com:80/ActionHandler/ActionHandler
l=PhRzazTf1f0R4F0eVCKt+A==&q=BaU7jC71BW9jambHluU
med-pristak% 2F% 3Fpage_id% 3D5528) Utsedd av

Villaägarna 2012. Byt till Telinet & sänk dina elpriser! www.telinet.se
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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/)

4
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/)

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...

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”.

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...

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.

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
13:30 Skolinspektionen stänger Lundsberg
(/nyheter/skolinspektionen-stangerlundsberg/EVHmhB!hn5MQiAWlVWyA/)
13:20 Division 6-match urartade (/sport/division-6matchurartade/HdzmhB!hmsl2OLB236VLvwFVKUYm
w/)
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/)
Visa fler...
(http://www.metro.se/nyheter/senastenytt/)
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8 035 personer gillar Metro Sverige.
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Tweets

Följ @m etrosverige

Metro Sverige
@metrosverige

17m

JUST NU: Skolinspektionen har beslutat att
tillfälligt stänga Lundsberg.
metro.se/nyheter/skolin…

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

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
Benidorm

från kr.

Costa de... från kr.
Maleme

från kr.

Ksilofag...

från kr.

Alanya

från kr.

Istanbul

från kr.

Lloret d...

från kr.

Malta

från kr.

Barcelon... från kr.
Calpe

från kr.

Flygbiljetter
2303,2190,2495,2475,2150,1882,1529,2086,1783,2242,-

Antalya

från kr.

Imam Kho... från kr.
Berlin

från kr.

Sarajevo

från kr.

Los Ange... från kr.
Sulayman... från kr.
Dubai

från kr.

Thessalo... från kr.
New York

från kr.

Ho Chi M... från kr.

1438,2909,637,2007,5346,3803,2894,2863,4093,6757,-

S öker ni bättre priser? Besök betterprices.se
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