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ALE. Hyresgästerna 
trivs hos Alebyggen.

Det visar den senaste 
Nöjd-kund-index-rap-
porten.

Att 93% kan tänka 
sig att rekommendera 
Alebyggen som hyres-
värd är ett fi nt betyg.

Det kommunala bostadsbo-
laget valde i år att anlita ett 
nytt företag för att genom-
föra hyresgästundersök-
ningen 2012. Det är ingen 
överdrift att säga att Alebyg-
gen är nöjda med utgången. 
Att hela 71,5% av hyresgäs-
terna valde att medverka är 
en stor framgång och ger ett 
bra underlag.

– Vi brukar ligga runt 
55% i vår tidigare under-
sökningar. Det här är en 
markant förbättring. Ett av 
skälen är kanske att vi valde 
att gå runt och dela ut den 
personligen, säger vd Lars-
Ove Hellman.

Undersökningen är 
omfattande och mäter 
hyresgästernas nöjdhet med 
lägenheten, området i stort, 
hur hjälp ges när det behövs 
samt om hyran ger valuta för 
pengarna.

Över 92% svarar att de 
trivs i sitt bostadsområde och 
med Alebyggen.

Hela 95,3% trivs bra eller 
mycket bra i sin lägenhet.

– Det här är smickrande 
siffror och genom undersök-
ningsföretaghet har vi också 
haft möjligheten att jämföra 
oss med ett 50-tal andra 
bostadsföretag i Sverige. 
Rent allmänt ligger vi bland 
de 25% bästa företagen. 
Under punkten ”Hjälp när 
det behövs” hamnar vi bland 
de tio bästa företagen och det 
känns väldigt stimulerande 
med tanke på att vi har infört 
ett nytt centralt system för 
felanmälan, säger Lars-Ove 
Hellman.

Allra bäst trivs hyresgäs-
terna i terrasshusen på Käl-
larliden i Bohus.

– Det är intressant med 
tanke på att hyran är som 
högst här, men helheten 
med service och trygghet 
verkar tillfredsställa hyres-
gästerna. Det är ett modernt 
och fint attraktivt boende. 
Rent generellt är vi bättre 
på service än på själva lägen-
hetsprodukten, vilket inte 
är konstigt med tanke på att 
över hälften av lägenheterna 
närmar sig 50 år, menar Lars-
Ove Hellman.

I Alvhem har Alebyg-
gen genomfört badrumsre-

noveringar under året och 
det har varit en kämpig tid 
för boende. Det syns också 
i undersökningen. På Ale-
hemsvägen är nöjdheten som 
lägst.

Trygghet
Med rapporten som under-
lag ska ett förslag om åtgär-
der redovisas för styrelsen. 
Det finns förbättringsom-
råden och det gäller främst 
trygghet och säkerhet. Här 
upplevs tryggheten som bäst 
i Bohus och som lägst i Älv-
ängen.

– Det är mest en upple-
velsefråga. Hyresgästerna 

känner sig inte trygga i 
vissa områden, men kan 
inte påvisa någon ökning av 
antalet inbrott. Införande 
av kodlås och ljusa trapp-
uppgångar är två sätt att 
motverka otrygghet. Vidare 
känner sig boende alltid 
tryggare i höghus än i mark-
boende där insynen är större, 
förklarar Lars-Ove Hellman.

– Det är ett positivt och 
bra material vi har att utgå 
från, särskilt när så många 
har svarat. Det är också kul 
att konstatera att vi bland 20 
kommunala bostadsbolag i 
Väst har fjärden lägst hyra. 
Bild av Alebyggen har annars 

varit att vi har höga hyror, 
men så är alltså inte fallet, 
säger en nöjd ordförande i 
Sune Rydén (KD). 

Högt betyg till Alebyggen
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Nöjdast hyresgäster. I terrasshusen i Bohus trivs Alebyggens hyresgäster som bäst enligt den senaste nöjd-kund-index-rapporten.

Lars-Ove Hellman, vd Ale-
byggen.

Sune Rydén (KD), ordföran-
de i Alebyggen.

– Hyresgästerna trivs både i lägenheten och med hyresvärden


