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Josef Melki, Emma Dominguez, Bana Bisrat och Maria Afram går igenom
namninsamlingen.
Foto: Johannes Liljeson

Svårt	att	få	igenom	en
folkomröstning
ALBY  Hoppet om en folkomröstning lever kvar hos motståndarna. Men i dagsläget

saknar det förslaget tillräckligt stöd i fullmäktige. För att påverka politikerna ska

”Alby är inte till salu” demonstrera utanför mötet på onsdag.

Förra torsdagen kom Valnämnden med beskedet att nätverket ”Alby är inte till salu”

inte lyckats samla in de 6 296 namn som krävdes för att få till ett så kallat folkinitiativ

kring försäljningen av 1300 lägenheter på Albyberget. Därmed har det blivit mycket

svårare att få igenom en folkomröstning. Men på ett extrainsatt kommunstyrelsemöte i

tisdags yrkade MP och V ändå på att en rådgivande folkomröstning ska hållas så

snart som möjligt. Ett positivt besked för nätverket ”Alby är inte till salu”, Vänsterpartiet

och andra som jobbat för en folkomröstning. 

– Även om vi inte fick ihop alla namn har vi visat att det finns en stor opinion. Nu ska

vi försöka påverka politikerna så att de röstar för en folkomröstning, säger Emma

Dominguez, talesperson för ”Alby är inte till salu”.

Hon, Nabila Abdul Fattah, Joesf Melki och ytterligare tre medlemmar i nätverket sitter i

en kvarterslokal på Tingsvägen och går igenom namnlistorna de begärt ut från

kommunen efter Valnämndens beslut. 

– Vi tror inte att vi får ihop alla namn som krävs för ett folkinitiativ men vi vill rentvå oss,

det har utmålats som att vi fuskat med flit, säger Emma Dominguez. Om det varit ett

folkinitiativ hade bara en tredjedel av politikerna i fullmäktige behövt stödja en

folkomröstning. Men nu krävs en majoritet, minst 31 av 61 röster. I dagsläget saknas

12 röster.

Nätverket kommer att ordna en demonstration utanför fullmäktige på onsdag.

– Om vi är många som visar att vi vill ha en folkomröstning kan vi få politikerna att

ändra sig, säger Emma Dominguez.

På fullmäktigemötet kommer Petja Svensson (M) och fem andra moderater yrka på att

avtalet med köparen återremitteras till kommunstyrelsen. Detta stödjs av (V) som

också kommer rösta för en folkomröstning.

– Fullmäktiges villkor är inte uppfyllda och då är det minsta man kan göra att pröva

frågan i en folkomröstning, säger Mats Einarsson (V) som är emot försäljningen.

Men det troligaste är att köpet klubbas och att det inte blir någon folkomröstning. Både

Mats Einarsson och ”Alby är inte till salu” tror att det kommer minska förtroendet för

politikerna och det demokratiska systemet.

– Valnämnden har granskat oss noggrant, vi skulle vilja att man granskade köparen

lika noggrant, säger Nabila Abdul Fattah.

Anna Sjögren
anna@sodrasidan.se

RELATERAD INFORMATION

VÄNSTERNS ALTERNATIV

Så här säger Mats Einarsson (V):

■ Alternativet just nu är att inte sälja. Det finns inget akut läge, Botkyrkabyggens

ekonomi är ganska stark och det finns tid att få fram ett bättre beslutsunderlag. 

■ Vi menar att man kan skriva upp fastighetsvärdet, eftersom fastigheterna är för

lågt värderade, vilket gör ekonomin mindre känslig för underskott.

■ Vi vill titta på om Kommunen kan ge ett aktieägartillskott. Det kan också gå att

justera tidsplanen för renoveringarna. några års förskjutning påverkar

finansieringbehovet ganska mycket. Kanske kan man låna mer.
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RELATERADE ARTIKLAR

”Vi kanske borde haft ett rådslag”

”Därför kollade vi alla namn”
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