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PÅ ALLA SKOR FRÅN QUICKSILVER OCH ROXY

NYÖPPNAD SKOBUTIK
PÅ ALE TORG!

10% RABATT
PÅ ALLA BARNSKOR FRÅN PAX

SKEPPLANDA. Jan-Olof 
Rehnlund är förbannad!

Ilskan riktar sig mot 
hyresvärden Bofast 
AB, som vägrar byta ut 
gamla utdömda elpan-
nor för hyresgästerna i 
Wetterströms Hage.

– Vi är många på 
området som har sky-
höga elräkningar och 
har så haft i flera år. 
Roten till detta är att 
man från Bofasts sida 
vägrar att byta elpan-
norna, säger Jan-Olof 
till Alekuriren.

Trots upprepade påtryckningar 
från de boende i Wetterströms 
Hage, Skepplanda, väljer Bofast 
AB att inte gå till botten med 
de problem som hyresgästerna 
framfört gällande dyra elkost-
nader.

– De rånar oss på pengar. De 
är skyldiga mig 7 000 kilowat-
timmar sedan 2006. I pengar 
omräknat är det drygt 10 000 
kronor, suckar Jan-Olof Rehn-
lund.

Nu har Jan-Olof tröttnat 
och kopplat in såväl Hyresgäst-
föreningen som hyresnämn-
den. Fallet kommer att prövas i 

maj och då hoppas Rehnlund få 
den upprättelse som han anser 
sig ha rätt till.

– Det handlar om upprät-
telse i två avseenden. Nummer 
ett är att pannan skall bytas, 
dessutom skall jag ha en ekono-
misk ersättning. Detta blir som 
ett slags pilotfall. Flera i områ-
det kan sedan gå samma väg.

Jan-Olof Rehnlund valde att 
byta elbolag den 1 april 2008. 
Det har inte påverkat elkost-
naden eftersom pannan är 
utdömd.

– Teknikgruppen i Uddevalla 
som säljer och monterar pan-
norna har varit här och dömt ut 
den och förklarat att byte måste 
ske. Bofast har informerats i 
ärendet, men man väljer att inte 
ens svara på offerten från Tek-
nikgruppen. Följden blir att vi 
boende får fortsätta att betala 
hutlösa elkostnader.

Inte ensam
Jan-Olof Rehnlund vill noga 
understryka att han inte är 
ensam om problemet med 
galopperande elkostnader. 
Flera av de boende i Wetter-
ströms Hage upplever exakt 
samma problem.  

– De som har elkontrakt med 
Bofast lånar ut mellan 200-300 

kronor per månad, som sedan 
räknas av när året är slut och 
eventuell återbäring på elen 
betalas tillbaka först i april året 
efter. Varför ska vi vara bank åt 
Bofast, frågar sig Rehnlund.

För knappt ett år sedan fick 
Jan-Olof ett avtalsförslag från 
Bofast för kompensation av de 
dyra elkostnaderna. Jan-Olof 
vägrade dock att skriva under 
avtalet eftersom han ansåg att 
det var för dålig kompensation.

– Trots att jag inte har god-
känt avtalet väljer Bofast att 
tillämpa det. Hur man kan göra 
på det här sättet är för mig en 
gåta. Självklart ska båda par-
terna vara överens för att ett 
avtal ska gälla, säger Jan-Olof 
och tillägger:

– Ett annat exempel där 
Bofast går sina egna vägar är när 
man bryter gällande hyreskon-
trakt. När en hyresgäst vill hyra 
ett garage blir han fråntagen sin 
bilplats, vilken han redan beta-
lar i hyreskostnaden. 

Utöver Bofast nonchalanta 

inställning beträffande elpan-
norna finns också mycket 
övrigt att önska av hyresvärden 
enligt Rehnlund. Underhållet 
är rejält misskött, husväggar 
som är fyllda av svartmögel och 
en lekplats som ser ut som ett 
ogräsland är bara några exem-
pel.

– Själv drabbades jag av en 
vattenläcka i december 2003. 
Man har ännu inte åtgärdat 
problemet. På eget initiativ fick 
jag en snickare och fastighets-
skötaren i området att gå upp 
på taket och göra en provisorisk 
insats, säger Jan-Olof.

Vad hoppas du att mötet i 
hyresnämnden ska ge?

– Jag vill naturligtvis få en 
rätsida på allt elände. Jag kan 
inte tala för andra, men jag 
hoppas att problemen löser sig 
även för övriga hyresgäster i 
Wetterströms Hage.

Oskäliga elkostnader för boende i Wetterströms Hage

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Men hyresvärden vägrar byta ut elpannorna 

Bedrövad. Jan-Olof Rehnlund är en av många hyresgäster i 
Wetterströms Hage, Skepplanda, som tvingas betalas hut-
lösa elräkningar. Jan-Olofs elpanna är utdömd, men ändå 
vägrar hyresvärden att byta ut den.

Underhållet av fastigheterna i Wetterströms Hage är eftersatt. Tråkigt anser de boende.
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Lotta-Fonden
T I L L  M I N N E  AV  

L I S E - L O T T  ” L O T T A”  W A H L G R E N

9 / 1 0  1 9 6 7 – 5 / 1  2 0 0 9

Nol IK startar upp Lotta-Fonden februari 2009

VAKNA! Tillsammans mot droger 
– Ale Kommun skänker 3000:- till fonden 

och Nol IK avsätter 3000:- till fonden

Fonden kommer att fi nnas för Nol IK 
och Nolskolans barn & ungdomar

Nol IK styrelse ansvarar för fonden och 
kommer årligen dela ut stipendie/utmärkelse

på Nol IK s årliga ungdomsavslutning

LOTTA-FONDEN GÅR I ANDAN - 
”HJÄLPSA MHET, VÄNSK AP OCH GLÄDJE”

Skänk ett bidrag till fonden genom att 
sätta in pengar på Nol IK :s bankgiro: 

5927-6337 ”märk Lotta-fonden” 

ÄLVÄNGEN 0303-74 94 98
BOHUS 031-98 11 28

Kom till oss och köp ditt ris,

och så liljor givetvis.

Du blir även glad på kuppen, 

hälsar hönorna och tuppen


