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ALBY

Fel i papperstidningen:
Nej till folkomröstning
ALBY I går kväll (torsdag) kom beslutet från Valnämnden i Botkyrka: ”Alby är inte
till salus” namn räcker inte för en folkomröstning om Albyförsäljningen.
Nu ska kommunfullmäktige istället bara ta ställning till om företaget ”Mitt Alby” får
köpa Albyberget.
Under veckan såg det ut som folkomröstningen skulle bli av. Miljöpartiet och fem
moderater hade bestämt sig för att rösta ja. Då räckte mandaten för att alla
Botkyrkabor skulle få rösta om försäljningen. Men efter att Valnämnden gått igenom
alla de cirka 6 400 namn som ”Alby är inte till salu” lämnat in kom de fram till att:
490 underskrifter är gjorda av personer som inte är röstberättigade i Botkyrka
kommun och måste räknas bort.
447 röstberättigade personer i Botkyrka har skrivit under mer än en gång, ibland flera
gånger. 554 extra namnteckningar har upptäckts och underkänts.
60 personer hade endast angett sitt födelsedatum och kunde inte kontrolleras mot
befolkningsregistret.
För 457 underskrifter var personnumren felaktiga eller oläsliga och kunde trots
omfattande försök med olika siffror inte hittas och godkännas.
Totalt hade ”Alby är inte till salu” behövt 6 296 underskrifter av röstberättigade
personer i Botkyrka. Nu godkändes 4 353 stycken.
Därför kan inte inte kommunfullmäktige ta ställning till förslaget på mötet 26 juni. Då
ska de istället besluta om Mikael Ahlström med företaget ”Mitt Alby” ska få köpa de 1
300 lägenheterna av Botkyrkabyggen.
Mats Einarsson, gruppledare för Vänsterpartiet, skriver på partiets blogg att han ändå
kommer yrka på att ta upp frågan om folkomröstning.
– Det vore olyckligt att på formaliagrund välja att inte hålla en folkomröstning. Jag
tycker att man ska ta den starka opinionen på allvar. Men sannolikt kommer frågan
inte tas upp av fullmäktige och nu står den stora striden istället om försäljningen.
Från kampanjen ”Alby är inte till salu” och organisationen Megafonen är besvikelsen
stor.
– Ända sedan dag ett har vi motarbetats. Vi har vägrats ha namnlistor på kommunala
platser, vi har vägrats sprida information och samla namn på kommunala
evenemang. Trots detta totala uteslutande från Botkyrka kommuns alla instanser som
säger sig jobba aktivt med demokrati och dialog så lyckades vi samla in mer än 6 400
namnunderskrifter, skriver de på sin hemsida.
Nu kopplar Megafonen in en jurist som också ska kontrollräkna namnen.
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