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BOHUS. Schysta villkor-
märke kommer nu att 
pryda Ale Taxis fordon.

Bakom initiativet 
står Transportarbeta-
reförbundet.

– Syftet är att lyfta 
fram de arbetsgivare 
som tar sitt ansvar 
och tecknar avtal om 
schysta löner och 
anställningsvillkor, 
säger Roger Hultgren i 
projektgruppen Schysta 
villkor Västra Götaland.

Bakgrunden till Transport-
arbetarförbundets kampanj 
bottnar i Hotell- och res-
taurangfackets beslut i att 
märka upp restauranger med 
symbolen Schysta villkor. Nu  
har det spridit sig till andra 
fackförbund.

– Vi inleder med taxirö-
relsen,  men hoppas kunna 
bredda oss till andra bran-
scher framöver, säger Ken-
neth Wilhelmsson som 
ingår i projektgruppen och 
som i likhet med sin kollega 
Roger Hultgren också kör 
taxi.

Märkning sker på alla 
taxibilar som har kollektiv-
avtal. Det är ett klistermärke 
som tydligt talar om att den 
anställde i taxibilen har avtal 
om schyssta villkor.

– Vi vill förmå så många 

taxiresenärer som möjligt att 
använda sin konsumentmakt 
för att gynna taxibilar med 
kollektivavtal, säger Roger 
Hultgren och fortsätter:

– Det är vanligt före-
kommande med olika typer 
av kvalitetsmärkning idag. 
Beslutet ligger ändå alltid 
hos kunden, oavsett om det 
gäller köp av rättvisemärkt 
kaffe eller som i det här fallet 
en taxiresa. Schysta villkor 
har dubbla budskap. Ett är 
att chauffören har avtalsenlig 
lön och anställningsvillkor, 
men lika viktigt är att kunden 
blir upplyst om att det är ett 

seriöst bolag och kan känna 
sig säker.

Oseriösa taxibolag
Kenneth Axelsson och hans 
kollegor på Ale Taxi välkom-
nar Transportarbetareför-
bundets initiativ.

– Det finns tyvärr en 
uppsjö av oseriösa taxibolag 
på marknaden, inte minst 
inne i Göteborg. Schysta 
villkor blir ett sorts kvali-
tetskvitto för kunden, säger 
Kenneth till Alekuriren.

Ale Taxi AB, som också är 
en del av Taxi Väst, har för 
närvarande elva taxibilar och 

fem minibussar.
– Vår växel har vi i Udde-

valla och vi är totalt sju delä-
gare i Ale Taxi, förklarar 
Kenneth Axelsson.

– Den samhällsbetalda 
trafiken utgör grunden för 
vår verksamhet. På helgerna 
är det relativt lugnt och det 
beror på att det lokala nöj-
eslivet är tämligen begrän-
sat. Många alebor roar sig 
utanför kommungränsen på 
fredags- och lördagskvällar, 
avslutar Kenneth Axelsson.

Schysta villkor med Ale Taxi
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– Positivt för såväl chaufförer som kunder

Schysta villkor gäller för Kenneth Axelssons och hans kollegor på Ale Taxi. Bakom kampan-
jen står Transportarbetareförbundet, här representerade av Roger Hultgren (t v) och Ken-
neth Wilhelmsson.

NÖDINGE. Här 
kommer en julklapp 
till Alebyggens hyres-
gäster.

Det kommunala 
fastighetsbolaget 
sänker hyran med i 
genomsnitt 1,09 pro-
cent.

– Orsaken är sänkta 
räntekostnader, säger 
Alebyggens vd Lars-
Ove Hellman.

Alebyggen blev det första 
bolaget i västra Sverige att 
sänka hyran. Den genom-
snittliga hyresssänkningen 
blir 1,09 procent, men 
utfallet varierar mellan de 
olika bostadsområdena.

– Det är en självkost-
nadsanpassning. Höjda 
räntor innebär att vi 
tvingas ta ut högre hyror 
och tvärtom. Hyrorna 
anpassas efter de kostnader 
som vi har, förklarar Lars-
Ove Hellman.

Att hyressänkningen 
varierar beror på att Ale-
byggen tillämpar ett 
system med områdesbud-

get som hyresgästerna 
själva styr över.

– Vi har exempel på 
områden där det kommer 
att ske små höjningar och 
det beror på att andra kost-
nader i området, exempel-
vis vatten eller fastighets-
skötsel, går upp. Däremot 
har vi ingen taxeökning 
när det gäller fjärrvärme 
och det håller givetvis ner 
kostnadsökningarna, säger 
Hellman.

Trots sänkta räntor 
finns det bostadsbolag som 
har begärt en höjning av 
hyran för 2010. Vad har du 
att säga om det?

– Varje företag förhand-
lar för sig. Förutsättning-
arna kan naturligtvis se 
annorlunda ut mellan olika 
bolag då det finns andra 
kostnader än räntor att 
ta hänsyn till, säger Hell-
man.

Alebyggen har 2 263 
bostäder vilket inklude-
rar servicelägenheter och 
gruppboenden.

JONAS ANDERSSON

Alebyggen 
sänker hyran
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