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"Fel och lögner från Vera-Zavala"
Botkyrkabyggens kommunikationschef Cina Gerdin svarar på kritiken.

America Vera-Zavalas artikel om Botkyrkabyggen innehåller fel och lögner, skriver
Botkyrkabyggens kommunikationschef Cina Gerdin.

America Vera-Zavala skrev igår i GP en text om Botkyrkabyggens försäljning av tio
fastigheter på Albyberget i Botkyrka, och när huvudägaren för det företag som
Botkyrkabyggens skrivit avtal med, Mikael Ahlström presenterades på ett internt möte för
personal, samarbetsorganisationer och nyckelpersoner på en skola.

Artikeln innehåller flera faktafel och lögner:

* America Vera-Zavala skriver att jag ringde efter polis. Jag ringde inte efter polis, det
gjorde skolans rektor som upplevde situationen som hotfull.

* America Vera-Zavala skriver att jag blev skrämd. Det blev jag inte. Jag stod utanför och
pratade med de som samlats.

* America Vera-Zavala skriver att det var ett möte mellan ägare och köpare. Det var det
inte. Det var ett internt möte för personal, samarbetsorganisationer och nyckelpersoner.
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STÄNG

* America Vera-Zavala påstår att jag sagt att mötet var inställt. Det har jag aldrig sagt, för
det var det inte. Däremot var media aldrig inbjudna till det mötet, eftersom det var ett
internt möte

America Vera-Zavala påstår saker om en händelse där hon inte själv var med. Jag var där.

Svar: Det är märkligt att en kommunikationschef väljer att inte säga ett ord om
besvikelsen hos alla de som har kämpat för att samla in namn för att kräva en
folkomröstning. Lika märkligt är det att kommunikationschefen Cina Gerdin vågar påstå
att hon inte vilselett media. Problemet är att det finns ett klipp på SVT där hon erkänner att
hon gjort just detta, nämligen ljugit för SVT:s regionala nyhetsprogram ABC om var ett
möte om bostadsförsäljningen i Alby äger rum. Att jag inte vet exakt vad det var för möte
är kanske inte så konstigt med tanke på att det är det som har varit otydligt. De boende
försökte få reda på vad det var för möte men lyckades inte men både Botkyrkabyggen och
riskkapitalisten som är köparen var på plats.

Att skylla på rektorn är lite som att skylla på chauffören, man tar till det när man är pressad
och uppenbart inte kan hantera en situation. Kommunikationschef Gerdin har tydligt sagt
till de som stod utanför mötet ”vi har ringt polisen”. På onsdag kommer Alby är inte till
salu hålla en manifestation för att kräva en folkomröstning. Där kommer de också kräva
kommunikationschefens avgång. Blir hon skrämd av de som bor i Botkyrkabyggens
lägenheter borde hon helt enkelt söka sig någon annanstans. Jag kommer finnas på plats.

America Vera-Zavala
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