
Snart drar förhandling-
arna om nästa års hyror 
i gång. Vi utgår från 

att hyresvärdarna i Ale tar 
sitt ansvar och visar största 
möjliga återhållsamhet i 
hyreskraven.

Det fi nns en rad goda 
skäl till detta och det allra 
viktigaste är hyresgästernas 
ekonomi. Vi vet utifrån en 
stor hyresgästundersökning 
som vi lät Statistiska Cen-
tralbyrån (SCB) genomföra 
under förra året att närma-
re sex av tio hyresgäster i 
Storgöteborg betalar mellan 
32 och 39 procent av sin in-
komst efter skatt i hyra. Det 
är naturligtvis en orimligt 
hög andel och fortsätter det 
på det här viset kommer inte 
folk längre att ha råd att bo.

Det är också så att för 
varje procent hyran höjs i vår 

region så försvinner runt 120 
miljoner kronor i köpkraft. 
Pengar som skulle kunna 
användas till annan konsum-
tion, vilket i sin tur skulle 
bidra till att få hjulen att 
snurra aningen snabbare och 
därmed också skapa förut-
sättningar för fl er jobb.

Men det fi nns fl er skäl 
som talar för att ledstjärnan 
för hyresvärdarna måste vara 
största möjliga återhållsam-
het i förhandlingarna om 
nästa års hyror. De senaste 
åren har hyrorna ökat mer 
än infl ationen. Sedan år 2009 
har andra priser i samhället 
ökat med knappt 5 procent. 
Under samma period har hy-
rorna i Göteborgsregionen 
stigit med nästan 13 procent.

Ett vanligt argument 
för att höja hyran är höjda 
kommunala taxor och 

avgifter. Här vilar självklart 
ett tungt ansvar på kommu-
nernas politiker som beslutar 
om taxornas storlek. Men i 
stället för att slentrianmäs-
sigt vältra över varje ökad 
kostnad på hyresgästerna 
behöver bostadsbolagen 
sätta betydligt större press på 
leverantörerna.

Vi välkomnar såväl privata 
som kommunala bostadsbo-
lag att tillsammans med oss 
ta ett gemensamt ansvar för 
Göteborgsregionens bostads-
marknad. 

Det innebär rimliga 
hyror och en bra kvalitet i 
förvaltningen. Det innebär 
också lägre kommunala taxor 
för värme, el, vatten och 
sophämtning.

Bengt Svensson
Ordförande Hyresgästföreningen

Region Västra Sverige

Hyresförhandlingarna drar igång

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka. Som 
företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam helsida i 
Alekuriren vecka 42, 2014 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale Lions clubs 

bankgiro, senast 2 okt 2014
Det går givetvis att sätta in pengar efter datumet, insamlingen pågår året ut.

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se
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Tack alla 
som röstade  
socialliberalt!
Tack alla  
valarbetare!

Vi har nu fått ett valre-
sultat i Ale kommun. 
Vi har däremot inte 

fått något tydligt majori-
tetsförhållande för någon 
av de nuvarande samarbets-
grupperna i kommunen. Vi 
socialdemokrater behåller 
våra 17 mandat i fullmäktige 
och är därmed större än 
Alliansens totalt 16 mandat 
(M 10, Fp 2, C 2 och Kd 2). 
De rödgröna partierna (S, V 
och Mp) samlar 23 mandat 
och är därför större än Ales 
nuvarande politiska ledning 
bestående av Alliansen samt 
Aledemokraterna som sam-
lar ett stöd på 19 mandat. 
Sverigedemokraterna ökar, 
tack och lov inte så mycket 
som i landet, men får ändå 
ett väljarstöd på 10% och 5 
mandat i fullmäktige. I Ale 
får vi också in ett nytt parti 
i fullmäktige, Framtid i Ale 
med 2 mandat. 

Vad innebär allt det här? 
För oss socialdemokrater 

betyder det att väljarna har 
varit mycket missnöjda med 
den nuvarande AD-Allian-
sen politik under mandat-
perioden. Ales nuvarande 
ledning har tappat 5 av sina 
24 mandat och går kraftigt 
bakåt. Det innebär också 
att många väljare känner 
osäkerhet och rädsla och 
tyvärr väljer att manifestera 
den genom att lägga sin röst 
på SD. 10 % av väljarna har 
lagt sin röst på ett rasistiskt 
parti med fascistiska rötter. 
Det är djupt sorgligt. Det är 
också djupt sorgligt att SD 
skulle kunna bli vågmästa-
re om inte vi partier som 
representerar de 90 % av 
befolkningen som inte vill 
ge SD infl ytande förmår ta 
ansvar för det politiska läget 
i Ale. 

Vi socialdemokrater vill 
gärna samverka brett för 
att skapa en tydlig politisk 
majoritetsledning i Ale. Vi 
tycker inte att den senaste 

mandatperiodens osäkerhet, 
där SD till exempel vid ett 
tillfälle fällde AD-Alliansens 
budget på grund av frågan 
om is i Ale arena och vid 
fl era andra skapat otydliga 
förutsättningar, har varit 
bra. 

Vi är öppna för 
att samarbeta över 
blockgränserna. Vår 
ambition är att kunna bilda 
en socialdemokratiskt ledd 
majoritet som inte ger SDs 
rasistiska politik infl ytande 
i kommunen. Vi hoppas att 
företrädarna för fl er partier 
och deras väljare vill vara 
med och ta ansvar för Ale. 

Paula Örn (S)
Kommunalråd

”Vi måste ta ansvar för att hålla SD 
utanför infl ytande i kommunen!”

SPF Alebygden på Skändlaberget
På Hisingen fi nns några berg som 
sticker upp över jordbrukslandska-
pet. Ett av de mest intressanta är 
Skändlaberget. Här hade Elvy Bör-
jesson och Anna-Greta Singstrand 
rekognoserat en sju kilometer lång 
sträcka. 25 medlemmar ställde upp 
i ett strålande väder. Vandringen 

var mycket kuperad men med ge-
mensamma krafter klarade alla sig 
runt. Kaffet avnjöts på en vacker 
utsiktsplats med utsikt över Säve.

Deltagarna tackade arrangörer-
na med en applåd. Denna veckas 
vandring går i Kroksjön i Risveden.

Lennart Mattsson

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

SPF:s fredagsvandring gick till Skändlaberget.


