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Badrummet blir aldrig 
färdigt, hantverkaren dyker 
inte upp som lovat, och 
räkningen är på tok för stor! 
Känner du igen dig? Du är 
inte ensam om att ha pro-
blem med hantverkare. På 
Konsument Göteborg ligger 
klagomålen på hantverkare 
högt i statistiken, och man 
har därför beslutat utlysa 
2010 som ett år då man 
sätter extra fokus på hant-
verksfrågor.

– Förra året hade vi en 
30-procentig ökning av 
klagomål som rör hantverk-
stjänster, säger konsument-
rådgivare Maud Öhlund.

– Det har handlat om 
tjänster som är dåligt 
utförda, inte klara i tid 
och fakturor som man inte 
kommer överens om. 

Att renovera eller ändra 

om i hemmet är ofta dyrbart, 
och därför blir det stora 
summor som står på spel 
om man inte är överens med 
hantverkaren. Många gånger 
är det själva avtalet som blir 
tokigt, eller otydligt redan 
från början. 

-Det är svårt för kon-
sumenterna att överblicka 
marknaden och ingå kloka 
och tydliga avtal. Vi hoppas 
att vi under året genom en 
rad olika väl timade aktivite-
ter kan sätta fokus på frågan 
och förbättra för konsumen-
terna, säger Maud. 

Konsument Göteborg 
planerar bland annat att 
få igång ett förebyggande 
arbete med branschfolk och 
yrkesutbildningar, dialog 
med näringsidkare, men 
även punktmarkeringar med 
ärende till Allmänna Rekla-

mationsnämnden. 
– Vi hör ju bara konsu-

menternas sida av saken, och 
man måste också komma 
ihåg att långt ifrån alla hant-
verkare gör något fel, menar 
Maud.

– Många problem med 
hantverkare skulle kunna 
avvärjas om konsumenterna 
var lite försiktiga och bättre 
pålästa innan de ingick avtal 
med en hantverkare, säger 
Maud Öhlund.

Konsument Göteborg har 
därför några korta HUS-råd 
som är lätta att komma ihåg:

• Ha koll på vem du 
anlitar

• Undvik svartjobb
• Se till att få skriftliga 

avtal.

❐❐❐

Allt fler medborgare har omfattande 
problem med hantverkare

SÄKRA RIDVÄGAR I ALE!
Vi kallar till ett första möte
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• Bildande av föreningen
• Val av styrelse
• Övriga frågor

Vi hoppas att så många som möjligt kommer 
på mötet så vi kommer igång med arbetet 

att bygga ridleder i Ale kommun
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ALE. Västtrafik kan få 
en annan ägandestruk-
tur i framtiden.

Ale kommun har 
ställt sig positiv att 
låta Västra Göta-
landsregionen stå som 
ensam ägare.

Syftet är att skapa 
en bättre organisation 
och en mindre krånglig 
beslutsprocess.

Idag ägs Västtrafik till hälf-
ten av Västra Götalandsre-
gionens 49 kommuner, den 
andra halvan äger regionen 
själv. Bolaget ansvarar för 
driften av kollektivtrafiken. 
Sedan en längre tid tillbaka 
ligger ett förslag om att istäl-
let låta regionen bli ensam 
ägare.

Vi är positiva till försla-
get och förstår vitsen med 

en tydlig ägare, men i vårt 
svar till regionen betonar 
vi vikten av att kommuner-
nas inflytande kvarstår. Det 
måste man hitta bra former 
för, säger kommunstyrelsens 
ordförande i Ale, Jarl Karls-
son (S).

Regionfullmäktige sa på 
sitt marsmöte ja till den nya 
ägarstrukturen och frågan är 
nu ute för samma behand-

ling i kommunerna. I maj 
hoppas regionen kunna ta 
ett slutgiltigt beslut. När 
regionfullmäktige sa ja till 
ägarförändringen under-
strök man att ett antal frågor 
som till exempel skolskjuts 
och färdtjänst, behöver utre-
das vidare efter det övergri-
pande beslut i maj.

För att finansiera verk-
samheten krävs en skatte-

växling mellan kommunerna 
för att överföra skattekraft 
till regionen. Det är en fråga 

som nu utreds vidare.
PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ja till ny ägarstruktur för Västtrafik

Beskedet från oss soci-
aldemokrater och våra 
samarbetspartners är 

entydiga – skatt ska betalas 
efter bärkraft. Klyftan mellan 
pensionär och löntagare ska 
bort. 

Pensionärerna har jobbat 
ett helt yrkesliv och byggt 
välstånd och välfärd för oss 
yngre. För oss är det själv-
klart att det ska löna sig att 
arbeta  Lika självklart ska 
det löna sig att ha arbetat. 
Pen-sion är inte bidrag utan 
uppskjuten lön. Pensionärer 
betalar idag uppemot en 

månadslön mer i skatt per år 
jämfört med vad en löntagare 
gör. Det är orättvist och oan-
ständigt. 

Regeringen Reinfeldt har 
frångått principen om en 
rättvis, progressiv beskatt-
ning. I dag bryts skattesyste-
met sönder och skatt betalas 
inte efter bärkraft – utan 
efter ålder. Att ställa grup-
per mot grupper och öka 
orättvisorna i skattesystemet, 
är en medveten del av den 
moderatledda regeringens 
politik – detta ställer vi soci-
aldemokrater inte upp på. Vi 

vill se ett Ale och Sverige där 
klyftorna minskar!

I samhällsdebatten för-
knippas ”äldre” främst med 
vårdbehov och ökade kostna-
der. Detta är en felaktig syn. 
Äldres erfarenheter och kun-
ande behövs. Pensionärer är 
ingen enhetlig grupp och de 
allra flesta har många aktiva 
år framför sig i samhället.

Lars-Gunnar Wallin (S)
Jarl Karlsson (S)

Pensionärsskatten igen

MÖTE MED
ALE 

DEMENSFÖRENING

Måndag 12 april kl 19.00

Skepplanda församlingshem
Stig-Ingvar Persson, Folksam informerar 

om försäkringsfrågor för anhöriga 
samt svarar på frågor.

 Välkomna!

NÖDINGE. Nu på måndag 
inbjuds kommunens företa-
gare till en kostnadsfri de-
klarationsinformation på 
Medborgarkontoret i Nö-
dinge.

– Vi upplever att det finns 
ett behov. Gör jag rätt? Vad 

är privat? Det finns en hel 
del frågeställningar att bena 
ut, säger näringslivschef 
Jerry Brattåsen.

– Skatteverket kommer 
att finnas på plats och ge en 
uttömmande information i 
ämnet. Jag hoppas verkli-

gen att våra enskilda före-
tagare tar tillfället i akt och 
besöker oss. Det enda man 
behöver göra är att anmäla 
sig till Ale Utveckling, säger 
Brattåsen.

JONAS ANDERSSON

Deklarationsinformation på Medborgarkontoret

Hemlängtan
Ny bilaga 

ute vecka 15!

Boka plats nu
0303-74 99 400303-74 99 40


