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BOTKYRKA

Kom m unalråde t Katarina Be rggre n (S) räk nar m e d att k öpare n Mik ae l Ahlström
blir e n långsik tig och se riös sam arbe tspartne r.
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”Vi kanske borde haft ett
rådslag”
ALBY Allt tyder på att försälj
ningen av de 1 300 lägen
heterna i Alby kommer att
godkännas av full
mäktige den 26 juni.
– Jag känner respekt för dem som protesterar, men vi som är folkvalda måste ta
ett långsiktigt ansvar, säger kommunal
rådet Katarina Berggren (s).
I tisdags stod det klart att en majoritet av Botkyrkas politiker kommer rösta för en
försäljning till bolaget ”Mitt Alby” på kommunfullmäktigemötet nästa vecka.
– Om vi inte säljer finns en stor risk för kraftiga hyreshöjningar, skattehöjningar och
förfall i området. Försäljningen gör stor skillnad för att vi ska få råd med de
upprustningar som Botkyrkabyggen står inför och för att skapa nya arbetstillfällen,
säger Katarina Berggren (S), ordförande i kommunstyrelsen.
Serkan Köse, ordförande för Socialdemokraterna i kommunen, understryker att det
handlar om ett långsiktigt ansvarstagande:
– Vi kan inte skjuta fram problemen till kommande generationer. Vad händer i Alby om
segregationen och arbetslösheten fortsätter att växa? Vi löser inte det här genom att
bara låna mer och mer pengar, säger han.
Varför säljer ni till ett bolag som aldrig har ägt fastigheter tidigare?
– Vi bedömer att köparen ändå har de resurser och den kompetens som behövs. Och
vi har bindande punkter i avtalet om sociala åtaganden som är helt unika. Vi hade inte
kunnat få sådana skrivningar om vi sålt till exempelvis ett stort pensionsbolag, säger
Katarina Berggren.
Varför finns ingen bindande paragraf att ägandet ska vara långsiktigt?
– Mikael Ahlström har använt orden ”för evigt”. Jag känner ett stort förtroende för hans
ord.
Är det bra att lämna bort ansvaret för den sociala utvecklingen på Albyberget till ett
privatbolag?
– Jag tror inte på planekonomi. Jag tror på mångfald och att det behövs privata
hyresvärdar som komplement. Det finns inte särskilt många exempel på att stora
bostadsområden med bara en hyresvärd utvecklas särskilt lyckosamt, säger Katarina
Berggren.
Varför kan ni inte vänta?
– Vi tog det principiella beslutet för ett år sedan och har haft ett antal möten både inom
vårt eget parti och med Albyborna. I andra kommuner gör man inte så, där läg- ger
man fram ett färdigt förslag och klubbar igenom det på en gång. Jag tycker att vi har
haft en väldigt öppen process.
Varför känner många på Albyberget att ni inte har lyssnat på dem?
– Jag har full respekt för deras starka engagemang. Men man måste också respektera den representativa demokratins spelregler. Vår skyldighet som folkvalda är att
försöka se till helheten. Samtidigt är det inte alltid som kommunfullmäktiges och
medborgarnas förväntningar på hur beslut ska fattas går i takt. Därför håller vi på att
se över hur vi kan utveckla formerna för dialog och inflytande.
Borde ni ha gjort annorlunda i den här frågan?
– Vi behöver bli bättre på att hålla rådslag där medborgarna kan vara med och fatta
beslut i vissa frågor. Det hade kanske varit värt att överväga i det här fallet.
Hur hanterar du den motsättning som finns nu kring försäljningen?
– Under hösten kommer jag prata särskilt mycket med ungdomar. Det är jätteviktigt att
deras röster finns med när vi pratar om framtidsfrågor. Jag hoppas också kunna sätta
mig ner med ”Alby är inte till salu”, när de känner sig mogna för det, säger Katarina
Berggren.
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