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BO PRISVÄRT 
I ÄLVÄNGEN!
På Emylundsvägen bygger Derome Mark & Bostad 4 välplanerade och 

nyckelfärdiga enplansvillor på 115-135 kvm. Intresserad av att bygga en 

del själv - och därmed få ner priset? Prata med Stefan om möjligheterna! 

Låter det intressant?  
Kontakta säljare Stefan på tel 0708-22 75 19 för mer information och 

personlig visning eller läs mer på www.deromemarkbostad.se

Nyckelfärdig 
villa från 
3 055 000:-

Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17

Efter den 14 april är det inte 
tillåtet att köra med dubbdäck. 
Så passa på att göra hjulskiftet 
hos oss i helgen.
Vi bjuder på kaffe med dopp 
och ger dig 15% på service, 
tillbehör och reservdelar!

Vi skiftar till sommarhjul på 
din Toyota för endast 100 kr.

Hjulbytardag
Lördag 29 mars kl 11-14

DROP-IN

ÄLVÄNGEN. Dålig ventilation orsa-
kade fuktfläckar på tapeten i Marita 
Karlssons sovrum.

När hon kontaktade Alebyggen för 
att få rummet omtapetserat fick hon 
till svar att det är fettfläckar på väg-
gen och att hon därför måste stå för 
kostnaden själv.

Snart ett år har gått sedan Marita Karlsson, 
som bor i en hyreslägenhet på Göteborgs-
vägen i Älvängen, kontaktade Alebyggen 
om tapeten i sovrummet. Den hade då varit 
fuktskadad i cirka 1,5 år sedan ventilationen 
slutat fungera. Rutorna immade igen så fort 
hon duschade eller körde en tvättmaskin. 
Hon menar att det är den fuktiga luften som 
orsakat fläckarna på tapeten i sovrummet, 
men Alebyggen är av en annan mening. 

– Det är fettfläckar och ingenting som or-
sakats av fukt. Därför är det inte möjligt att 
få omtapetseringen bekostad, menar Martin 
Hall, områdesförvaltare. 

Marita Karlsson känner sig illa bemött av 
Alebyggens representant och har svårt att 
förstå hur de resonerar. 

– Inte nog med att han vägrar medge att 
det är fuktfläckar, han sa dessutom att min 
kille skulle ha kissat på väggen. När jag sa att 
det har han inte alls, sa han att det är fågeln 
som har kissat. Om vi ska få det omtapetse-
rat måste vi betala 2000 kronor. Det är inte 
klokt! Jag och min sambo känner oss väldigt 
kränkta av det här och kräver en ursäkt. 

Påståendet tillbakavisas bestämt av Martin 
Hall.

– Jag har definitivt inte sagt att någon 
skulle ha kissat på väggen, det är helt befängt. 

Skickat skrivelse
Ärendet ligger nu hos Hyresgästförening-
en i Göteborg, men juristen Lisette Olin 
är tveksam om det kommer att gå vidare till 
Hyresnämnden.

– Ord står mot ord beträffade vad som 
sagts, men att det skulle vara fettfläckar på 
väggen, det är bara trams. Fläckarna är ju 
långt upp mot taket, hur skulle de ha kommit 
dit? Min kollega som besökt bostaden säger 
att det är någon form av fukt som har torkat 
och gulnat. 

Ove Andreasson, ordförande i den lokala 
Hyresgästförningen Ängen är av samma åsikt 
och har skickat en skrivelse till Alebyggen. 

– Det som är mest skrämmande är kom-
mentaren, rent oförskämt! Fläckarna på väg-
gen är en fuktskada, som uppstått genom att 
fläkten inte fungerat. 

JOHANNA ROOS

Upprörd. Marita Karlsson, som bor i en hyres-
lägenhet på Göteborgsvägen i Älvängen, får 
inte sovrummet omtapetserat trots fuktfläckar-
na. Alebyggen menar att det är fettfläckar. 

Fuktfläckar. Hyresgästföreningen i Göteborg 
är av uppfattningen att det är fukt som orsa-
kat fläckarna på tapeten och att Marita därmed 
borde få omtapetseringen bekostad av det 
kommunala bostadsbolaget. 

– Marita Karlsson känner sig
kränkt av Alebyggen

Nekas omtapetsering 
efter fuktskada
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