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LILLA EDET. Hyresgäst-
föreningen, Leifab och 
Fastighetsägarna gör 
gemensam sak.

800 personer erbjuds 
vara med i en enkätun-
dersökning om hyres-
rätten i Lilla Edets 
kommun.

– Syftet är att göra 
hyrorna mer rättvisa 
och att utveckla hyres-
rätten till en ännu 
bättre boendeform, 
säger Leifabs vd Owe 
Lång.

Under ett halvår har de tre 
parterna, Hyresgästförening-
en, Leifab och Fastighetsä-
garna, lagt upp riktlinjerna 
och diskuterat hur man ska få 
en så rättvis hyressättning som 
möjligt.

– Det kom en ny lag som 
trädde i kraft den 1 januari 
2011 och som innebär att de 
allmännyttiga bostäderna inte 
längre är hyresnormerande. 
Det ska inte finnas några sub-
ventioneringar utan hyran ska 
sättas utifrån affärsmässiga 
grunder, förklarar Lars Wijk-
mark från Fastighetsägarna.

– Hur vi ska tolka och tackla 
den nya lagen har vi diskuterat 
bland de kommunala bostads-
bolagen. Vad är exempelvis 
marknadsmässig avkastning? 
Det är många aspekter att ta 
hänsyn till, säger Owe Lång.

Enkäten, som går ut till 800 
slumpmässigt utvalda hyres-
hushåll, är den första konkre-
ta åtgärden som trepartssam-

arbetet mynnat ut i.
– Vi är överrens om att en-

käten är ett bra verktyg. Vi be-
höver inte uppfinna hjulet en 
gång till. Liknande undersök-
ningar genomförs nu ibland 
annat Sotenäs, Uddevalla och 
Borås, säger Siv Fransson 
från Hyresgästföreningen.

Frågorna som hyresgäster-
na ombeds att besvara ska inte 
likställas vid någon nöjd kund 
index-undersökning från Lei-
fabs sida.

– En sådan undersökning 
har ett helt annat syfte. Nu 
vill vi ha en samlad bedöm-
ning om hur respektive hushåll 
uppfattar sitt boende. Det blir 
ett underlag till framtida för-
handlingar, som kan leda till 
rättvisare hyressättning. Hy-
resgästernas värdering av bo-
endet återspeglas, säger Owe 

Lång och tillägger:
– Sedan finns det naturligt-

vis många andra parametrar 
att väga in i hyran. Detta blir 
en tårtbit. Jag vill också under-
stryka att inga hyror höjs eller 
sänks retroaktivt med anled-
ning av den här enkätunder-
sökningen.

Hushållen svarar anonymt. 
Ett fristående bolag kommer 
att tolka svaren och tidigast i 
mars tror de tre parterna att 
sammanställningen ska kunna 
vara klar.

– Svaren kommer vi ha 
nytta av i vårt fortsatta arbete, 
det gäller inte bara för själva 
hyressättningen. Detta ökar 
förståelsen för vad hyresgäs-
terna vill, avslutar Lars Wijk-
mark.

Rättvisare hyror eftersträvas

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars Wijkmark, Fastighetsägarna, Owe Lång, Leifab, och Siv 
Fransson, Hyresgästföreningen, har skickat ut en gemensam 
enkät till 800 hyreshushåll i Lilla Edet. Utifrån hyresgäster-
nas värderingar hoppas man i framtiden kunna göra hyror-
na mer rättvisa.
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FETTISDAGEN 

Tisdag 21 februari

Beställ dina semlor för säkerhets skull!

BÄST 
I TEST!

Ensam vinnare 

i GP:s stora 

semmeltest 
2012

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Nu är det Sportlov

Priserna gäller t o m söndag 19/2-2012. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Äpple i påse 
1kg, ICA Spara

1190
/st

Just nu!

Kexchoklad
Cloetta, 55g

4 för 20:-

Just nu!

Grillad kyckling
Svensk fågel, max 3 st/köp,
ursprungsvikt 1,1kg

2995

Gilla oss på Facebook för det 
senaste i butiken. 

http://www.facebook.com/
icaalvangen

Älvängen  |  0303-74 80 40

Grillkorv
ICA, 500g

2 för 20:-

Just nu!

Vindruvor
I ask, 500g

20:-/st

Just nu!

ICA Festis 
ICA 3p, 3x25cl

2 för 15:-

Engångsgrill
Just nu!

50:-2 för

Just nu!Just nu!

/st

 SEMLEDAGEN 
TISDAG 21/2

Varm choklad med vispgrädde/
nybryggt kaffe och 

hemgjord semla  30:-

10:-
SPORTLOVSEXTRA
Varm choklad med vispgrädde/
nybryggt kaffe och hembakad 
kanelbulle

Gäller endast 21/2


