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Alingsåshem höjer hyrorna för nära 3 000
hushåll
Nu är förhandlingen mellan Alingsåshem och Hyresgästföreningen klar.
Parterna kunde till sist enas om en genomsnittlig hyreshöjning på 2,3 procent
vilket är betydligt lägre än bolagets ursprungliga krav på 3,5 procent.
För Alingsåshem innebär det att hyresintäkterna ökar med 2,3 procent men
för hyresgästerna varierar höjningen från 1,95 till 2,6 procent. För en
genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter innebär uppgörelsen att hyran
höjs med ungefär 118 kronor.
Bostadsbolaget hade egentligen velat få igenom en höjning på 3,5 procent,
bland annat för att kommunen genomfört kraftiga taxehöjningar för vatten,
avlopp och avfallshantering.
– När vi diskuterar bostadspolitik med lokala politiker framhåller vi behovet
av att hålla taxor och avgifter på en låg nivå. Det är viktigt eftersom de utgör
en betydande del av boendekostnaden – i genomsnitt runt en tredjedel,
förklarar Jesper Lissmark, förhandlare på Hyresgästföreningen.
Som en del av avtalet kommer Alingsåshem att börja städa tvättstugorna
varje vecka och placera ut containrar för grovsopor cirka fyra gånger per år.
– Med det framförhandlade avtalet får hyresgästerna ökad service samtidigt
som Alingsåshem klarar fastighetsunderhåll och planerade nysatsningar,
menar Jesper Lissmark.
Hyreshöjningen gäller från den 1 februari och avtalet omfattar 2 918
lägenheter. För de som har individuell mätning och debitering av varmvatten
höjs debiteringsbeloppet till 77 kronor per kubikmeter från den 1 mars.
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Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för
bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon
hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser
och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en
god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett
boende med trygghet, inflytande och gemenskap.
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