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Åk gärna 

kollektivt, 

cykla eller gå!  

Var ute i 

god tid!

I år är 
Göteborgs 
julskyltning 
lite speciell.

 Exempelvis är det fl er skyltar för 
vägarbetsområde än det brukar. 

Det beror på att vi bygger nya busskörfält 
och cykelbanor på fl era platser i centrum.

Just nu är framkomligheten nedsatt 
runt Lilla Bommen, på Övre Husargatan, 

en bit av Södra vägen och Nya Allén. 
Så åk gärna kollektivt när du ska till stan 

och julhandla. Behöver du ta bilen 
fi nner du bäst parkeringsmöjligheter 

utanför centrum.

Trafi kkontoret önskar dig en trevlig julhandel.

För mer information: 
www.goteborg.se

 och www.vasttrafi k.se
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Fruktkorgar
Populär julgåva

Beställ idag!

Frukt&Grönsakshuset

ALE. Alebyggen vill att 
hyrorna höjs med 5,1 
procent nästa år.

Hyresgästföreningen 
säger bestämt nej.

– Vi anser att det är 
på tok för höga krav 
i förhållande till hur 
det samhällsekono-
miska klimatet är och 
spås vara den när-
maste framtiden, säger 
Pedram Kouchakpour, 
chef på Hyresgästför-
eningens förhandlings-
enhet.

Kommunala Alebyggen vill 
höja hyrorna med 5,1 pro-
cent från årsskiftet. Bolaget 
motiverar kraven med ökade 
drift- och underhållskostna-
der.

Skulle bolagets krav bli 
verklighet blir en lägen-
het som i dag har en hyra 
på 5 000 kronor 255 kronor 
dyrare per månad. På ett år 
betyder det att de fasta utgif-
terna ökar med drygt 3 000 
kronor.

Hyresgäs t fören ingen 
avvisar det här kravet och 
hänvisar bland annat till att 
räntan är låg och att inflatio-
nen beräknas bli omkring en 
procent nästa år. 

– Samtidigt har många 
hyresgäster redan en 
ansträngd ekonomi och vi ser 
också oroande tecken på en 
våg av varsel över Västsve-
rige. Alla måste ta sitt ansvar. 
Det måste till synnerligen 
goda skäl för att motivera en 
hyreshöjning på 5,1 procent, 

säger Pedram Kouchakpour 
till Alekuriren.

Hyresgäs t fören ingen 
kräver även att Alebyggen 
redovisar hur förra årets 
hyreshöjning använts. För-
handlingarna har precis 
inletts och hur lång tid det 
tar innan parterna är överens 
återstår att se.

– Alebyggen får belägga 
sina krav och ju bättre under-
lag vi får desto fortare kan vi 
komma fram till ett beslut 
i frågan, avslutar Pedram 
Kouchakpour.

Alebyggen har cirka 2 300 
lägenheter i Ale kommun.

– För höga krav anser Hyresgästföreningen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hyresgästföreningen motsätter sig den hyreshöjning på 5,1 procent som Alebyggen föreslår.

Charlotte Eriksson 
Privat- och Företagsrådgivare 
Bank, 0303-33 16 43

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Vi hjälper dig med 
företagets Bank- och 
Försäkringslösningar.

0520 49 49 09
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