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BOULTBEEHYROR

Centrumägare backar om flygbladsförbud
Fastighetsägaren Boultbee har förbjudit politiska möten och flygbladsutdelning i sina gallerier i Stockholm. Men efter

kritik om att beslutet strider mot grundlagen backar de – i alla fall tills vidare.

RELATERADE ARTIKLAR

Politiska möten stoppas i gallerior

- Har flygbladsutdelare tillåtelse av polisen måste de få stå där, säger Ulrika Lagerkvist, pressansvarig på Boultbee.

Det var i höstas som det brittiska fastighetsföretaget Boultbee, ägare till tio gallerier i Stockholm, gick ut och sa sig förbjuda
torgmöten och utdelning av flygblad och skrifter med politiskt eller religiöst innehåll. I lördags protesterade rättvisepartiet
socialisterna i Skärholmen centrum mot förbudet som de anser strider mot grundlagen.

- Det är jätteviktigt att det kommer ut att ingen har rätt att inskränka i demokratiska rättigheter som är grundlagsskyddade i
Sverige. Vi är oroliga över den här tendensen, sa Per-Åke Westerlund, ordförande i rättvisepartiet socialisterna, till DN.se i
måndags.

Rättvisepartiet socialisterna får nu stöd i sin kritik från polisen.

- Privata ägare får varken förbjuda allmänna sammankomster eller utdelning av tryckta skrifter. Ett centrum är en offentlig plats
när den är öppen på dagarna. På en offentlig plats har man rätt att utan tillstånd dela ut och sälja tryckta skrifter, säger Annelie
Granstedt på Stockholmspolisens tillståndsenhet.

Boultbee bemöter nu kritiken. De meddelar att de respektera lagen, men att de ändå tänker ta initiativ till en diskussion om den
här frågan med svensk handel och andra centrumhandlare.

- Vi hoppas kunna genomföra en dialog med svensk handel så snabbt som möjligt så att vi kan ge ett mer generellt svar på de
förfrågningar vi får. Det bästa är fortfarande om flygbladsutdelare kontaktar oss innan de går ut i våra köpcentrum, säger Ulrika
Lagerkvist.

Om flygbladsutdelarna inte kontaktar er innan - kommer ni att stoppa dem då trots att de har polisens tillstånd för sin

verksamhet?

- Har de tillåtelse av polisen måste de få stå där. Men det här är en fråga som vi ska resonera fram ett svar kring som
överensstämmer med grundlagen. Vi tänker inte gör något som inskränker på Sveriges rikes lagar, säger Ulrika Lagerkvist.

Jonna Sima
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