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NY Björkekärr ,  031-25 29 00 (Smörslottsgatan 26) Öppnar 17/1-11
 GBG Lilla Bommen ,  031-51 49 00 (Lilla Bommen 5)

Ale/Nol ,  0303-74 16 50 (Folketshusvägen 1) 

Hisings Backa,  031-15 52 20 (Folkvisegatan 15)

GBG Centrum,  031-15 70 75  (Odinsgatan 6)  

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)

Majorna, 031-42 11 10 (Karl Johansgatan 27) 

Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Kortedala,  031-48 99 50  (Dagjämningsgatan 1)  

Långedrag,  031-29 98 88 (Redegatan 1)

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

Åbybadet,  031-86 47 00 (Idrottsvägen 7)

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

m.lifeclub.se

Inspirera till m

Erbjudandet gäller tom 31/1-11

NU STARTAR VI! 
Life är alltid först med senaste inom träning
Missa inte startskottet på våran nya satsning på kondition & löpning

RUN 4 LIFE

Medlemsavgift på 199:- tillkommer som en fast engångsavgift vid tecknande av autogiro- och kontantavtal

Hos oss ska alla bli vinnare!
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SILVERKORT

299:-
min 12 mån basavtal, ordpris 379:- 

kontant 12 månader 3250:-

Grupp - Styrke - Konditionsträning

BRONSKORT

279:-
min 12 mån basavtal  , ordpris 349:- 

kontant 12 månader 2990:-

Styrke - Konditionsträning

349:-
min 24 mån trygghetsavtal 
kontant 12 månader 3790:-

Hela LIFEs utbud ingår i Guldkortet

GULDKORT

** Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Hisingsbacka, Majorna, Björkekärr  *** Gäller ej på Åby, Lilla Bommen, Björkekärr

** ***

NÖDINGE. En ny lag 
trädde i kraft den 1 
januari i år som påver-
kar de kommunala 
bostadsbolagen.

Konsekvensen för 
Alebyggens hyresgäs-
ter blir bland annat att 
det inkörda systemet 
med områdesbudgetar 
försvinner.

Vad det gäller den 
framtida hyressätt-
ningen så kommer även 
yttre faktorer spela 
större roll än tidigare.

Den nya lagen om allmän-
nyttiga kommunala bostads-
bolag är föranledd av en 
anmälan till EU-domstolen, 
insänd av Fastighetsägarför-
eningen.

– I anmälan hävdade de 
att vi är subventionerade av 
kommunerna. Anmälan var 
generaliserande och Fast-
ighetsägarföreningen såg 
oss som ett kollektiv. Det 
är vårdslöst! Egentligen 
ska anmälan göras på varje 
enskilt företag, säger Ale-
byggens vd, Lars-Ove Hell-
man.

– Vi anser inte att vi är 
subventionerade. I tätorts-
regionerna är förhållandet 
det motsatta. Där hämtar 
kommunerna ut pengar från 
bostadsbolagen, att använda 
till annan verksamhet. Vad 

det gäller Alebyggen, så 
betalar vi ut skälig aktieut-
delning. För Ale kommun 
har det inneburit bättre ränta 
än att ha haft pengarna pla-
cerade på banken, tillägger 
Lars-Ove Hellman.

En effekt av den nya lagen 
är att Alebyggen i fortsätt-
ningen tvingas till kommu-
nal borgensavgift, vilket inte 
har varit fallet tidigare.

– Tjänstemän på kom-
munen har i en tjänsteskri-
velse fört en diskussion om 
huruvida vi kan lösa finansie-
ringen på annat sätt, exem-
pelvis via pantbrev på våra 
fastigheter. Saken är den 
att vår egen ekonomi är vår 
styrka, vilket innebär att vi 
kan få bra lånevillkor ändå. 
För egen del ser jag gärna 
att Ale kommun får in några 
kronor, i runda slängar 1,3–
1,4 miljoner kronor i bor-
gensavgifter. Det är bättre att 
kommunen får pengarna och 
att de kommer skattebeta-
larna till gagn än att banken 
tar dem i högre marginaler, 
säger Lars-Ove Hellman.

Kostnadsökningen som 
det innebär för Alebyggen 
påverkar givetvis bolagets 
hyresgäster.

– Ränteläget är lågt, men 
det är på väg upp. När rän-
torna gick ner sänkte vi 
hyrorna för 2010 med drygt 
en procent. När vi såg att 

det gick åt andra hållet var 
det inte lika lätt att få med 
Hyresgästföreningen i för-
handlingarna. Den genom-
snittliga ökningen blev 1,9 
procent, säger Lars-Ove 
Hellman.

Områdesbudget
I övrigt sker en stor föränd-
ring vad det gäller Alebyg-
gens så kallade områdesbud-
getar. De försvinner helt.

– Det stämmer. Vi tvingas 
ge upp vårt system med 
områdesbudgetar som tidi-
gare har kunnat påverka 
hyran i respektive område. 
Nu ska hyran enbart sättas 
utifrån bostädernas värde i 
förhållande till varandra i 
Alebyggens bestånd, säger 
Lars-Ove Hellman som 
därmed ser en risk i ökade 
förbrukningskostnader.

– Enda sättet att få bukt på 
det är att ha individuell mät-
ning av varmvatten, precis 
som vi har på elen. Det är 
nog enda sättet att få ner för-
brukningen i stora bostads-
områden. På all nyproduk-
tion är det krav på individu-
ella mätare, säger Hellman:

– Vi ska dock vara med-
vetna om att ett sådant 
system för med sig investe-
ringar plus en hel del admi-
nistrativt arbete.

Yttre faktorer kommer 
att få en allt större roll i den 

nya hyressättningen. När-
heten till service och områ-
dets karaktär är bara ett par 
exempel på parametrar som 
ska bedömas.

– Vi kommer att tillsam-
mans med representanter 
från Hyresgästföreningen gå 
igenom alla våra bostadsom-
råden. Vi är bland de sista i 
vår region att göra en sådan 

här synförrättning. Det finns 
en framtagen checklista som 
vi kommer att tillämpa, säger 
Lars-Ove Hellman.

Tror du på stora föränd-
ringar i hyressättningen 
för 2012?

– Skulle det bli några 
dramatiska förändringar för 
enskilda områden så kommer 
vi att lägga ut höjningen på 

ett antal år, poängterar Hell-
man.

Knappt 2 000 av Alebyg-
gens lägenheter påverkas av 
den nya lagen och att syste-
met med boendeinflytande 
försvinner.

Ny lag för allmännyttiga kommunala bostadsföretag

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vid årsskiftet infördes en ny lag som får konsekvenser för allmännyttiga kommunala bo-
stadsföretag. Alebyggens system med boendeinflytande, som tidigare har kunnat påverka 
hyran i respektive område, försvinner.

 

 

 

 

ÄLVÄNGEN 075-241 7050
Mån-Fre 6.30-18.00. Lör 9.00- 14.00 

www.beijerbygg.se
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– Förändringar väntar Alebyggens hyresgäster


