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Hyresgästförening-
en säger bestämt 
nej till de straffbe-

skattningar av hyresgästerna 
i Alebyggen som planeras av 
de styrande politikerna i Ale 
kommun. Om besluten går 
igenom på fullmäktigesam-
manträdet den 31 oktober är 
risken uppenbar att hyresgäs-
terna får rejält höjda hyror – 
utan att få något tillbaka. 

Förslagen från politikerna 
är följande: Man vill dels för-
ändra ägardirektiven för Ale-
byggen. Man kräver också, 
som en direkt konsekvens av 
detta, att Alebyggen nästa år 
ska betala en mer an dubbelt 
så hög ersättning (borgens-
avgift) jämfört med idag när 
kommunen går i borgen för 
Alebyggens fastighetslån. 

Alebyggens ägardirektiv är 
kommunens styrdokument 
gentemot Alebyggen. I de 
nya direktiv som nu föreslås 
kräver man att ”Borgensav-
giften skall fastställas årligen 
av kommunfullmäktige i 
samband med kommunens 
fasställande av kommande års 

budget”. I klartext innebär 
det att den politiska majori-
teten vill använda borgens-
avgiften som en regulator för 
kommunen. 

I dag har politikerna möj-
ligheten att höja kommunal-
skatten om det fattas pengar 
i kommunen, men det är ofta 
en kontroversiell fråga. Med 
ovanstående formulering har 
politikerna i stället skapat sig 
möjligheten att få in pengar 
på mindre uppseendeväck-
ande sätt – nämligen att höja 
borgensavgiften. 

Att detta inte är några 
konspirationsteorier framgår 
tydligt av det andra förslaget 
till kommunfullmäktige. 
Där kräver politikernas att 
just denna borgensavgift 
ska höjas från 1,2 miljo-
ner kronor till 3 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en 
hyreshöjning på 1,1 procent 
– utan att hyresgästerna får 
någonting tillbaka. 

Det här är inget annat än 
en dold form av straffbeskatt-
ning av Alebyggens hyresgäs-
ter som Hyresgästföreningen 

säger bestämt nej till.
Som detta inte vore nog 

vill de styrande politikerna 
rikta ytterligare ett slag mot 
hyresgästerna. Det är att 
höja Alebyggens direktav-
kastning till 5 procent av 
fastighetsvärdet. Risken är 
uppenbar att även detta krav 
leder till ytterligare hyres-
höjningar, alternativt sänkta 
kostnader som innebär sämre 
underhåll, reparationer och 
fastighetsskötsel. Hyresgäst-
föreningen säger bestämt nej 
även till detta förslag.

Ett bra och attraktivt 
boende är en förutsättning 
för att Ale kommun ska 
fortsätta att vara en expansiv 
kommun där människor 
vill arbeta och bo. Därför 
blir förslagen som ensidigt 
drabbar hyresgästerna i 
Alebyggen är inte bara orim-
liga utan också obegripliga. 
Därför, politiker: Tänk om! 
Gör om!

Hyresgästföreningen
Södra Bohuslän
Monica Bogren

Ordförande

Nej till straffbeskattning av hyresgästerna i Alebyggen

Vi har fått en fråga 
av den Modera-
ta riksdagsledamoten 

Mikael Cederbratt om vår 
syn på det svenska medbor-
garskapet och kriminalitet. 

Vi ser stora och växande 
bekymmer i våra storstäder 
när det gäller grov organise-
rad brottslighet och gängkri-
minalitet. Vi behöver därför 
ge polisen mer resurser och 
bättre verktyg mot organise-
rad brottslighet samt skärpa 

vapenlagarna. Lösningen på 
gängkriminalitet är dock inte 
temporära eller andra klas-
sens medborgarskap. 

Vi stödjer tanken om att 
införa snabbare svenska med-
borgarskap, som ska kunna 
möjliggöra en snabb inte-
gration i det svenska sam-
hället. Det ska vara en rätts-
säker process. Att bli svensk 
medborgare innebär både 
rättigheter och skyldighe-
ter. Vårt medborgarskap är 

något att vara mycket stolt 
över. Innan man erhåller ett 
svenskt medborgarskap har 
man självfallet också skyldig-
heter mot vårt land. 

Moderatpolitiken som re-
geringen för där den enda lös-
ningen på det mesta är sänkta 
skatter lär inte vara lösningen 
på gängkriminaliteten. 

S-riksdagsledamöterna
Jörgen Hellman

Christina Oskarsson 
Peter Johnsson

S-riksdagsledamöterna svarar Mikael Cederbratt (M):

Växande bekymmer i våra storstäder

Det är möjligt att ni läste 
skrivelsen i Alekuri-
ren nummer 33. Där 

stod det om vandaliseringen 
kring Göteborgsvägen 89. Nu 
är vi så många som tröttnat på 
allt skräp som slängs kring fast-
igheten och hela vägen upp på 
berget vid entrén.

Ungdomarna trampar 
sönder rabatterna och det har 
till och med gått så långt så de 
rivit upp och tagit med flerta-
let nyplanterade buskar enbart 
för att lättare ta sig igenom 

privat mark ner till samhäl-
let. Man har försökt spärra av 
med staket, men även dessa 
har förstörts. Ungdomarna 
smygröker och kissar i sop-
rummet till fastigheten och 
området kring huset ser rent 
bedrövligt ut. När man sedan 
försöker säga åt ungdomarna 
så får man skällsord och svor-
domar som svar. Har de ingen 
hyfs längre?

Skolan har gjort allt de 
kunnat för att förhindra detta 
springande för att köpa godis 

på rasterna, men det är ni 
föräldrar det hänger på. Vän-
ligen prata med era barn och 
ungdomar så vi får ett slut på 
detta. Det kostar både tid och 
pengar att hålla ordning kring 
just denna fastighet.

Om det nu är så att era 
barn får lov att äta godis sju 
dagar i veckan så finns det en 
asfalterad gångväg som enbart 
är några meter längre än gen-
vägen över privat mark. Be i så 
fall era barn att ta den vägen.

Alla vi som tröttnat

Öppet brev till föräldrar i Älvängen
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För att bibehålla och utveckla servicen 
behöver vi nu rekrytera personal.

Vi söker Dig som är nyfiken och engagerad 
och som vill vara med i det arbetet.

DISTRIBUTIONSELEKTRIKER 
Du kommer att arbeta med ombyggnad och utbyggnad av 
elnätet, dvs. både hög- och lågspänning. Vi vill att du har 
erfarenhet och utbildning inom el, gärna från energibranschen. 
Vår uppgift är att trygga elnätsleveranser för våra kunder och 
alltid leverera el, året runt/dygnet runt. Du kan därför komma att 
ingå i beredskapstjänstgöring.

KUNDSERVICEMEDARBETARE 
Du ingår i vår kundservicegrupp och har kontakt med våra 
kunder i huvudsak per telefon men då vi är ett lokalt och familjärt 
företag kommer flera av våra kunder in även för personliga 
besök. Huvudsakliga arbetsuppgifter är avtalshantering, 
faktureringsärenden samt att svara på frågor om elräkningar, 
elpriser och elförbrukning. Du har erfarenhet av kundkontakter, 
datavana samt har också god förmåga att uttrycka dig i tal och 
skrift. Intresse för försäljning och kundservice är en självklarhet. 

Läs mer om oss på vår hemsida, www.aleel.se

För mer upplysningar kan Du också ringa till oss på Ale El, 

Tfn 0303-33 24 00. Vi kan då hänvisa dig till vem som kan ge 

mer information om tjänsterna och vi kan också hänvisa dig 

till våra arbetstagarrepresentanter om du vill höra med dem 

också.

I denna rekrytering samarbetar vi med [ Strategisk HR-

Partner Inger Atterskog AB  ], som du också kan ringa för mer 

information. Tfn 0707-69 08 66.

Vi ser fram mot din ansökan!
Skicka den gärna direkt då vi startar urval och intervjuer 

löpande under annonseringsperioden!  

Skicka till Strategiskhr-partner@telia.com

Sista ansökningsdag är den 11 november 2011

Ale kommun är i en enorm expansionsfas. Det påverkar också mycket 
positivt elnätsverksamheten på Ale El, då vi investerar i, driver och 
underhåller elnätet.  Ale Els verksamhet utökades den 1 september i år med 
Elhandel. Syftet är att bli Alebygdens kompletta elleverantör med bästa 
möjliga service både för privatpersoner och för företag.  
Ale El har fokus på Dig som bor och/eller har verksamhet i närområdet. 

Sportlife driver sedan 1997 marknadsledande träningsklubbar  
i Sverige. Intresset för friskvård ökar snabbt för både företag  
och gemene man, varför verksamheten expanderar kraftigt. 
Vi har i dag över 70 klubbar. Sportlife – alltid på väg framåt!

VI SÖKER BARNDANS-
INSRUKTÖRER!

Vi söker dels DIG som vill jobba som 
instruktör inom barndans. Bli en del av vårt team!

Skicka din ansökan till:

Glädje, passion, personligt och professionellt

LEDIGA TJÄNSTER


