
NUMMER 01         VECKA 03| 09

Massor utvalda kvalitets- 
och märkeskläder reas ut!

Herr- Dam- & Ungdomskläder

ÖPPET: VARDAGAR 10-18, LÖRDAGAR 10-14 • ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Damkläder
Cream • Object • Signature • Ted Nicol 

ZeZe • Triumph • Twist & Tango • Damella 
Tenson •  Cecil • Skovhuus

NYA ÖPPETTIDER
Måndag - fredag 10-18

Lördag 10-14

Herrkläder
Sebago • Dahlin • Oscar Jacobson  
Park Lane • Jack&Jones • Selected  

Henri Lloyd • Tenson
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NOL. I snart ett år har 
Sara och hennes två 
döttrar bott i en av Ale-
byggens treor i Nol.

Hon har hyrt i andra 
hand och när kontrakt-
sinnehavaren valde att 
säga upp avtalet hopp-
ades hon få ett första-
handskontrakt.

Alebyggens policy 
säger något annat och 
därför har snart 1200 
personer anslutit till 
vännernas protestgrupp 
till förmån för Sara på 
Facebook.

Efter att ha separerat flyttade 
Sara och döttrarna, som är i 
småskoleåldern, in i en trea 
i andra hand. Fördelarna var 
många, bland annat behövde 
barnen inte byta skolor och 
det var också nära till pap-
pan. Det har snart gått ett 
år och många bitar har fal-
lit på plats. Tryggheten har 
börjat återvända, då kommer 
beskedet om att kontrakt-
sinnehavaren har sagt upp 
lägenheten hos Alebyggen 
som i sin tur lagt ut den till 
uthyrning. Någon förturs-
rätt har inte Sara, även om 
hon också har stått i kö för 
ett förstahandskontrakt. Det 
gör att hon nu tvingas flytta 
igen. Vännerna har reagerat 

och vädjar till Alebyggen att 
visa medmänsklighet, om 
inte annat så omtanke om 
barnen. En namninsamling 
pågår sedan i fredags på Fa-
cebook och i skrivande stund 
har 1157 personer sympati-
serat med aktionen.

– Vi hoppas att det ska visa 
Alebyggen att det finns stöd 
för att göra undantag från 
stela kösystemsregler. Som 
ensamstående mamma med 
två små döttrar finns det 
tillräckligt med utmaningar. 
Man måste inte spä på oron. 
Ska de dessutom tvingas ut 
från hemmets trygga vrå 
bara för att policyn säger 
det? I nästa stund måste de 
ändå erbjuda familjen tak 
över huvudet. De kan ju inte 
bo på gatan. Det måste vara 
bättre för alla parter om de 
får ta över förstahandskon-
traktet, säger kompisen och 
en av initiativtagarna, Marie 
Brandt.

Barnperspektivet
Det är främst barnperspek-
tivet som vännerna vädjar 
Alebyggen att ta hänsyn till.

– Alla vet ju hur jobbigt 
det är för barn att tvingas 
byta skola eller att få långt 
till någon av föräldrarna. 
Det är så onödigt. Vi förstår 
att det finns fler som har be-
hov av lägenhet, men Saras 

situation är ju typiskt sådan 
att den bör prioriteras. Det 
går väl an för vuxna att flyt-
ta runt, men små barn bor-
de man visa större hänsyn, 
menar Marie Brandt.

Alebyggen förstår att vän-
nerna reagerar, men bostads-
bolaget har en tydlig uthyr-
ningspolicy av det enkla 
skälet att alla ska behandlas 
lika och rättvist.

– Om vi skulle se till per-
sonliga omständigheter skul-
le uppdraget bli mer eller 
mindre omöjligt. Det finns 
alltid enskilda behov såsom 
skilsmässor, barn som mob-
bas i skolan och önskemål 
om att få bo på annan ort. 
Vi försöker hjälpa till i den 
mån det är möjligt. När det 
gäller tilldelning av första-
handskontrakt handlar det 
uteslutande om hur länge du 
har stått i kö. Genom att ha 
en tydlig policy undviker vi 
missförstånd. Hade vi till-
lämpat särskilda skäl skulle 
vi garanterat haft ännu fler 
namninsamlingar, säger Jo-
han Redlund, hyres- och 
kundservicechef på Alebyg-
gen. 

Fotntot. Sara heter egentli-
gen något annat.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Marie Brandt är en av initiativtagarna bakom en namninsamling på Facebook som vädjar till Ale-
byggen att låta vännen som hyr i andra hand få ett förstahanskontrakt nu när tillfälle ges.

– Namninsamling vädjar till Alebyggen

”Visa med- 
mänsklighet!”
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