
Kampen om Aspuddsbadet
hårdnar sedan Stockholms
kommun förra onsdagen bröt
sig in i byggnaden för att
beslagta badhusets klordun-
kar. Sedan drygt en vecka till-
baka bor därför fem personer,
däribland barn, på badet. 

Bakgrunden till ockupationen är
en långdragen konflikt mellan
Aspuddens badhusförening och
Idrottsnämnden i Stockholms
stad. I mitten av september rös-
tade politikerna i nämnden för en
rivning av det gamla badhuset för
att, som de menar, ge plats åt en
ny förskola då en upprustning av
badet skulle bli alltför kostsam.
Men badhusföreningen som tog
över driften från Stockholms stad
1987 motsätter sig beslutet.
Sedan den 28 september ockupe-
rar därför aktionsgruppen Rädda
Aspuddsbadet byggnaden för att
förhindra en rivning. 

– Det är obegripligt att stänga
ned något som så många männis-
kor blir glada av och som kommer
så många olika människor till del,
barn som vuxna, säger Malin
Khoso från Rädda Aspuddsbadet
till Arbetaren Zenit. 

Hon fortsätter att berätta om
en 92-årig kvinna som bor i när-

heten av badet och som med sin
rollator brukade promenera till
badet för att en gång i veckan vara
med på gympa i det 32-gradiga
vattnet. Malin Khoso berättar
också om de avsatta tiderna i
badet för babysim, sjukgymnastik,
vattengympa för överviktiga, tider
för kvinnor som vill bada utan
män, samt om hur det på kvällstid
är öppet för samtliga invånare.

I ETT BREV TILL badhusföreningen i
förra veckan låter idrottsborgar-
rådet Madeleine Sjöstedt, FP,
genom sin sekreterare Teodor
Koistinen meddela att det i avta-
let mellan staden och badhusför-
eningen tydligt framgår att det är
badhusföreningen som är ansva-
rig för att all nödvändig upprust-
ning och underhåll görs, men att
badhusföreningen sedan flera år
inte har uppfyllt sitt åtagande.

– Det stämmer inte och döljer
idrottsförvaltningens eget ansvar i
det hela. När föreningen tog över
badet från förvaltningen för drygt
20 år sedan var det inte precis ett
glänsande och perfekt fungerande
bad. Det var i ett bedrövligt skick.
Föreningen började med att täta
bassängen som läckte 300 liter
vatten om dagen, byta brännare
till gaspannan och isolera taket,

allt innan någon verksamhet
kunde startas, säger Ola Schubert
som är en av talespersonerna för
aktionsgruppen Rädda Aspudds-
badet.

– Enligt paragraf 14 i vårt
kontrakt står det uttryckligen att
det är förvaltningen som är ytterst
ansvarig för att byggnaden ska
vara i gott skick. Varför har man
från förvaltningens sida inte
ombesörjt fastigheten om nu bad-
husföreningen har misskött sig?
Antagligen för att idrottsförvalt-
ningen inte har skickat en enda
inspektör under de 20 år som för-
eningen drivit badet. Det vet vi
eftersom det finns inte finns några
protokoll. Men det största beviset
på att staden inte har brytt sig om
badet är fastighetens skick idag,
säger Ola Schubert.

Badhusföreningen vänder sig
också mot att idrottsnämnden,
sedan de i maj 2007 klargjorde att
badet måste läggas ned, ignorerat
de förslag och argument som för-
eningen har presenterat inklusive
kalkyler på vad det skulle kosta
om föreningen själva ansvarade
för renoveringen.

Men Åke Roxberger, handläg-
gare på idrottsnämnden, är kritisk
till badhusföreningens agerande.

– Det är tråkigt att badhusför-

eningen inte respekterar den
demokratiska ordningen i staden,
vårt beslut är ett demokratiskt,
tagna av våra kommunpolitiker.
Vi har tagit med deras kalkyler av
vad en eventuell renovering skul-
le kosta, men vi har ändå genom
demokratiska beslut röstat för en
rivning, säger han.

Men den demokratisynen delar
inte Ola Schubert.

– Visst, det är ett beslut av
politiker som är valda demokra-
tiskt, men de agerar inte demo-
kratiskt, eftersom de har valt att
inte tala med de människor i
kommunen som det berör. Riv-
ningen kommer heller inte ge
plats åt en ny förskola med utö-
kade dagisplatser, utan det är en
gammal som de vill flytta hit,
säger Ola Schubert.

BADHUSFÖRENINGEN HAR sedan i
januari då badet stängdes fortsatt
att bjuda in allmänheten till olika
aktiviteter och kulturevenemang.
Aspuddens badhus byggdes 1919
som en renlighetsinrättning för
arbetarbefolkningen i den då nya
kransförorten och är enligt Stock-
holms Stadsmuseum av särskilt
kulturhistoriskt värde.
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Aktionsgrupp vägrar
lämna hotat badhus

Sensationella vittnesmål
avslöjar colombianska för-
sök att destabilisera Venezu-
ela. I samarbete med den
venezuelanska högeropposi-
tionen fanns det planer på
att mörda Venezuelas presi-
dent Hugo Chávez. En för-
undersökning har inletts.

Det var i början av oktober som
den venezuelanska riksåklaga-
ren formellt beslutade om en
förundersökning av de påstådda
mordplanerna. Bakgrunden är
flera sensationella vittnesmål.
Ett av dessa kom i slutet av sep-
tember. Då sände den arabiska
tv-kanalen al-Jazeera en video-
upptagning, som kommit i
kanalens ägo via en anonym
colombiansk källa. Den visar
ett förhör med Geovanny Vel-
asquez, en yrkesmördare som
avtjänar ett 40-årigt fängelses-
traff och som tidigare var med-
lem i den numera upplösta
paramilitära organisationen
AUC. 

Under förhöret berättar Vel-
asquez att ett erbjudande 1999
gick ut från Venezuela om 
25 miljoner dollar för att mörda
den då nyss valde presidenten
Hugo Chávez. Velasquez häv-
dar att han accepterade erbju-
dandet och att han fördes till-
sammans med andra paramili-
tära ledare till ett hemligt möte
i Venezuela med högerpoliti-
kern Manuel Rosales. Där ska
Rosales ha förklarat att han
personligen var ansvarig för
operationen, men att pengarna
kom från ”flera olika källor”.
Paramilitärerna som utsågs för
uppdraget började därefter
träna i Catatumbo, nära den
colombianska gränsen.

Al-Jazeeras inslag förklarar
inte varför mordplanerna gick i
stöpet. Den colombianska åkla-
garmyndigheten har varken
bekräftat eller förnekat videons
autenticitet.

MANUEL ROSALES BLEV senare
guvernör i den viktiga delstaten
Zulia, gränsande till Colombia.
2006 ställde han upp mot 
Chávez i presidentvalet som
den enade oppositionens kan-
didat, men förlorade klart. 
I april i år flydde han landet,
anklagad för flera fall av kor-
ruption och försnillning. Han
beviljades politisk asyl i Peru.
Rosales avböjde att svara på
frågor från al-Jazeera. 

I videon hävdade Velasquez
också att det just nu fortfarande
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