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År 2003 blev ett tungt år för bostadsområdenas driftkostnad-
er. Till stora delar var det dock förväntat. Flera nya pålagor
under året var huvudskälet till att 16 av 22 områden gick
med underskott. Tendenser till ökade förbrukningar och mins-
kad sparmedvetenhet bland hyresgästerna bidrog också till
underskott i vissa områden.

Nästan alla driftkostnader som finns med i områdesbudget-
arna har drabbats av kostnadsökningar 2003 som inte kun-
de förutses när budgeterna togs fram och hyresförhandling-
arna genomfördes under hösten 2002.

■ Vatten och avlopp: Taxeökningarna blev betydligt högre
än den allmänna kostnadsutvecklingen och vad som kunde
förväntas vid budgeteringen.

■ Renhållning: Vi hade budgeterat två procents kostnadsök-
ning. Det blev tio procent. Det slog ner som en blixt från klar
himmel när det efter årsskiftet beslutades om att införa halv
avgift på sorterat material från den 1 april. Material till åter-
vinning som tidigare hämtats gratis. Sopkostnaderna är
dock inte så stor del av totalbudgeten.

■ EL: Utöver extra höjningar av elskatten dök det mitt under
året upp en helt ny avgift. Elcertifikatsavgift kallade man
den. Cirka 2,5 öre kWh kostar den och naturligtvis tillkom-
mer det moms även på denna. Ökade elkostnader står för
den största delen av kostnadsökningen.

■ Värme: Strax före årsskiftet 2002/2003 kom regeringen
och samverkanspartierna överens om en extra höjning av
koldioxidskatten utöver det som redan var beslutat och känt.
Detta fick omedelbart genomslag på oljepriset och därmed
till viss del även på fjärrvärmen. Trots detta har värmen kla-
rat sig hyggligt enligt budget i de flesta områdena.

Sammantaget kan man säga att ovanstående, vid budgettill-
fället, okända kostnadsökningar ”tog knäcken” på områdes-
budgeterna 2003. 

Vad värre är att det ser lika illa ut för 2004. Först efter års-
skiftet har kommunen beslutat om taxorna för vatten/avlopp
och sophämtning. Ökningarna blir mer än dubbelt så höga
som vi räknat med. Och då har vi ändå budgeterat med en
procents högre taxehöjningar än inflationen. Ny koldiox-
idskattehöjning och ett öre extra på elskatten (+moms natur-
ligtvis) har vi också begåvats med.

Hyresgästernas möjligheter att motverka kostnadsökningar-
na är de vanliga. På kort sikt handlar det om sparmedveten-
het. Tänka på vattenförbrukningen, sortera soporna väl och,
om det förekommer, inte hålla ”övertemperatur” i lägenheten
som sedan vädras bort (jo, jag vet – ofta är det snarare 
undertemperatur).

Tio procents lägre förbrukningar totalt sett är ett mål som be-
höver infrias för att klara situationen. Antar ni den utmaning-
en? Det är inte bara en utmaning för kostnaderna utan minst
lika mycket för miljön.

På lång sikt handlar det om opinionsbildning. Det är inte rim-
ligt att driftkostnaderna i boendet ökar med mer än dubbla
inflationen år efter år efter år. Både bostadsföretag och hy-
resgäster måste ge hals så att det hörs. Glöm inte att hyres-
gästerna är ett stort kollektiv som gemensamt kan påverka
beslutsfattare på alla nivåer.

Tungt år för områdesbudgetarna
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Rattkrycka är ett effektivt sätt
att förhindra stöld och skade-
görelse på din bil.

Nu kan du som hyresgäst
köpa en godkänd rattkrycka
till förmånligt pris genom
Alebyggen.

Alebyggen satsar på åtgärder för att
öka tryggheten och säkerheten i boen-
det. Sammantaget handlar det om en
rad insatser som bidrar till att göra
bostadsområdet så oattraktivt som
möjligt för personer som är ute i
brottsliga ärenden.

Ett sätt att stoppa tjuven, som re-
kommenderas av både polis och för-
säkringsbolag, är att utrusta sin bil med
en godkänd rattkrycka.

Som hyresgäst har du möjlighet att
köpa Abus Carblock rattkrycka för
495 kronor, som är Alebyggens pris.
Ordinarie pris ute i handeln är 700-
800 kronor.

Denna rattkrycka är testad och
intygad av SSF, Svenska Stöldskydds-

föreningen. Enkel att använda och
passar alla bilar.

Fyll i nedanstående talong. Du blir
kontaktad när rattkryckan finns att av-
hämta, mot kontant betalning, på
Alebyggens kontor på Ale Torg i
Nödinge.
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Rattkrycka till
förmånligt pris

Svarskupong – Rattkryckan
Jag vill köpa en rattkrycka Abus Carblock till
Alebyggen-pris. Alebyggen meddelar när rattkryckan
kan avhämtas mot 495 kronor i kontant betalning. 

Namn 

Adress

Tel:

E-post:

Klipp ut talongen och frankera den.
Det går också att lämna talongen på
Alebyggens kontor eller brevinkastet på Ale Torg.

Plats
för 

frimärke

AB Alebyggen

Box 104

449 22 Nödinge

2 000 kronor i kontant ersättning.
För att knäcka Abus Carblock måste tjuven
antingen såga isär ratten eller det härdade
låset. Om detta skulle ske betalas 2 000 kro-
nor ut kontant, förutsatt att garantibeviset och
en kopia på polisrapporten kan visas upp.

Bankgiro med hyresavin
◗ Från och med aprilhyran, som ska
vara betald den 31 mars, får din
hyresavi ett delvis nytt utseende. Med
fakturan följer en bankgiroavi istället
för som tidigare en postgiroavi.

Övergången till bankgiro innebär en
förenklad administration för Alebyggen
och ett enklare sätt för dig som hyres-
gäst att betala din hyra.

Förutom via bankgiro kan man beta-
la över Privatgiro, Sparbanksgiro,
Personkonto, NB-Giro, Skandiagiro,
Betalservice/Företagsgiro, Balanskonto
samt på bankkontor och postkontor.
Dessutom kan du betala i alla bankers
Internetbanker.

Du kan tyvärr inte betala med
Postgirots gula kuvert, men det är möj-
ligt att använda Nordeas andra ku-
verttjänster, NB-giro eller Personkonto.

Ett ännu enklare sätt att betala hyran
är att ansluta sig till Autogiro. Peng-
arna överförs då automatiskt från ditt
konto till Alebyggen samma dag som
hyresavin förfaller till betalning.

Bredband för alla
◗ Samtliga Alebyggens hyresgäster har
nu möjligheten till bredbandsanslut-
ning via Gothnet. Hastigheten är 0,5
kilobit per sekund och anslutningen
sker via nätet för kabel-tv.

Bredbandet har en begränsning på 
3 gigabit per vecka i nedladdningsvo-
lym. Beställning och prisuppgifter via
Gothnet, tel 020-62 62 62. Vid fel, kon-
takta operatören Thalamus för support.

Justering av ventilation
◗ På Norra och Södra Klöverstigen i
Nödinge pågår justering och rengör-

ing av hela ventilationssystemet. Det är
ett omfattande arbete som kommer att
vara slutfört i början av april.

Skötsel av uteplatser
◗ Alebyggen har tillsatt en projekt-
grupp som ska se över rutiner och reg-
ler när det gäller skötsel av uteplatser.

Hyresgäster som inte klarar av att
sköta sina uteplatser får ibland hjälp av
grannar eller släktingar. Det finns ock-
så hyresgäster för vilka Alebyggen
ställer upp och sköter uteplatserna.  

Enligt hyreslagen och hyreskontrakt
är reglerna glasklara: Det åligger hy-
resgästen att vårda sin uteplats.

Alebyggen ska besiktiga samtliga
uteplatser. I början av april får alla 
hyresgäster som har uteplats ett brev
med information om de nya rutinerna.



Alebrottarna riskerar ingen
varning för passivitet. Minst
tre dagar i veckan är det full
fart på träningarna i den egna
lokalen och klubben är idag
en av de största i Göteborgs
Brottningsförbund.

Den 27-28 mars står Alebrottarna som
arrangör av Ungdoms-SM 2004.

– Visst är det stort att få arrangera ett
SM men det är inget som ger klubbens
ledare skrämselhicka.

- Alebrottningarna som vi arrangerar
varje år är faktiskt större än SM, kon-
staterar Jarl ”Jalle” Kindmark, ordfö-
rande i Alebrottarna.

Det kommer att bli ett par hektiska
veckor för klubben i slutet av mars.
Den 20 mars genomförs Alebrottning-
arna och den 27-28 mars är det dags för
Ungdoms-SM i Ale gymnasium.

MÅNGA TRÄNAR

När Alebyggen Informerar besöker
klubblokalen en onsdagskväll i februa-
ri pågår träningen för nybörjare. Ett
25-tal unga killar, och några tjejer, hål-
ler på att lära sig brottningens grunder.

I lokalen finns det också gott om för-
äldrar som tittar på.

- Totalt har vi 60-70 ungdomar i
åldrarna 6-17 år som är med på trä-
ningarna. Av dessa är det ett 25-tal
som tränar och tävlar aktivt under hela
säsongen, säger Jalle.

Bland tävlingsbrottarna återfinns
sonen Johan Kindmark som, liksom
Daniel Almroth, tog brons vid
Ungdoms-SM i fristil som avgjordes i
november förra året. Alebrottarna når

stora framgångar på ungdomssidan och
är idag en av de tre största klubbarna
inom Göteborgs Brottningsförbund.

- Jag hade aldrig sysslat med brott-
ning tidigare. Det började med att jag
tog hit min sexårige son, sedan ställde
jag upp som förälder, blev ordförande
och engagemanget  fortsatte med att
jag också tog en domarkurs. Nu dömer
jag även på högre nivå, berättar Jalle.

ELITBROTTARE

När nybörjargruppen lämnat brottar-
mattorna denna träningskväll är det
dags för de äldre killarna. Åtta av dem
är så bra att de ska vara med i
Ungdoms-SM som kommer att samla
cirka 190 deltagare från hela landet.

Alebrottarnas tävlingsgrupp tränar
tre gånger i veckan. Dessutom är det
tävlingar cirka tre gånger i månaden.
Totalt blir det ett 25-tal tävlingar per år.

För att kunna driva en så stor verk-
samhet som Alebrottarnas krävs det
mer än att ha duktiga brottare på matt-
an. Något som klubbens sekreterare
Dag Hellvard tycker det är viktigt att
framhålla.

- Skriv att klubben har fantastiska
föräldrar som alltid ställer upp man-
grant, säger Dag Hellvard.
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Alebrottarna kopplar
grepp om Ungdoms-SM

Ungdomarna i Alebrottarna övar kasten som ska sitta i Ungdoms-SM på hemmaplan den 27-28 mars. 

Åtta Alebrottare ska delta i Ungdoms-SM.
Bakre raden från vänster: Viktor Jonsson,
Fredrik Berndtsson, Christoffer Tinderholt,
Mikael Hellvard och Olle Skoglund. Främre
raden, Johan Kindmark, Daniel Almroth och
Hendrik Bengtsson.



I Göta Älvdalen har brottning-
en stolta traditioner att försva-
ra. Bertil Antonsson, Jan
Karlsson och Frank Andersson,
samtliga från Trollhättan, är
några av de legendariska
namnen. Och att Öisbrottaren
Mikael Ljungberg tagit OS-
guld känner säkert de flesta
till. Även i Vänersborg, Nol
och Lilla Edet har brottningen
varit en stor sport genom åren.

■ Nols Brottarklubb bildades redan
1933 av Harry Thell. Man hade då 34
aktiva som tränade i Folkets Hus.
■ Under 40-talet nåddes stora fram-
gångar och Nol blev känt i hela brot-

tar-Sverige. Men under slutet av detta
decennium stagnerade verksamheten.
■ 1954 gick ”Kirren” Andersson i
spetsen för en nystart i Nol IK:s regi.
Den mest kände brottaren under den-

na period var Roland Sjökvist, men
han och flera andra gick till klubben i
Lilla Edet. Brottningen i Nol upphör-
de.
■1970 kom verksamheten igång på
nytt, som en sektion i Nols IK, med
Roland Sjökvist och ”Svedala”
Magnusson som de tongivande ledar-
na. Ny träningslokal anordnades i
Nolskolan.
■ I mitten av 80-talet tog en ny le-
dartrio vid. Det var Göran Wassvik,
Bent Lendefors och Eivor Holmesson
som tillsammans med ett gäng frivilliga
och med hjälp av kommunala bidrag
gav sig på att bygga en egen brottarhall
vid Nolängens idrottsplats. Hallen in-
vigdes den 12 oktober 1991. 
■ År 2001 bildades den fristående
brottarklubben Alebrottarna. Genom
det nya namnet markerade man att det
är en klubb för hela Ale kommun. 
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Brottning med stolta traditioner

Alebyggen stödjer Alebrottarna genom att
sponsra två lotterier under Ungdoms-SM
den 27-28 mars i Ale gymnasium. De hyres-
gäster som besöker tävlingarna deltar i lotte-
rierna och har chans att vinna en mobiltele-
fon. Dessutom bjuds hyresgästerna på korv
med bröd.

Alebyggen har tidigare ställt upp med stöd
till lokala föreningar vid arrangemang, till ex-
empel bandymatcher och teater. Då har
Alebyggen bjudit på inträdet, men under
Ungdoms-SM är det inget inträde. Alla går
in gratis.

Därför stödjer Alebyggen arrangören
Alebrottarna genom två lotterier. Du som är
hyresgäst och besöker tävlingarna i gymnasiet
kan bli en vinnare. Det enda du behöver göra
är att klippa ut talongen här intill, skriva ditt
namn och adress samt lämna talongen vid
entrén till idrottshallen i Ale gymnasium.

På lördagen den 27 mars ska talongen till
lotteriet vara lämnad senast kl 16. Dragningen
sker innan lördagens tävlingar är avslutade och
vinnaren presenteras i högtalarna.

Väljer du istället att deltaga i söndagens
lotteri ska talongen vara lämnad vid entrén
senast kl 12 på söndagen. Dragning sker och
vinnaren presenteras under söndagens final-
pass.

Alebyggen bjuder på brottning

Roland Sjökvist, legendarisk Nolbrottare, har
instiftat ett hederspris till bäste hemmabrottare
under Ungdoms-SM.

Lottsedel Vinn en mobiltelefon!
Ungdoms-SM i brottning, Ale gymnasium den 27-28 mars 2004.
Denna talong gäller som lottsedel i ett av Alebyggens
två lotterier under Ungdoms-SM. Vinnaren får en mobiltelefon.

Namn: 

Gatuadress

Postadress:

Lgh nr:

En korv med bröd
Denna talong gäller som betalning för en korv med bröd
och dricka under Ungdoms-SM i brottning den 27-28 mars 2004.

Namn: 

Gatuadress

Adress:
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Inspelningen av Orka, Orka,
går vidare och allt fler statister
från allmänheten kommer med.
En som har varit med från bör-
jan är Birgitta från Nödinge.
Ibland är hon med själv och
andra gånger får hon låna ut
lägenheten.

– Jättekul, säger Birgitta. Alla
är så positiva och då blir allt
roligt.

Birgitta kom med av en tillfällighet och
hon var en riktig fegis till en början.
Hon började med att hälsa på film-
teamet, bland annat när hennes kompis
var med som statist.

– Dom frågade om jag ville vara med
som statist och jag sa nej direkt, berät-
tar hon. När dom sedan frågade om jag
kunde tänka mig att hjälpa till bakom
kameran blev jag lite mer intresserad.

Det slutade med att Birgitta blev kal-
lad till en intervju. Tre dagar senare
ringde telefonen igen.

– Grattis, du är med i teamet, sa dom
och jag blev naturligtvis jättenervös,
berättar en glad men samtidigt darrig
statist.

DARRIG I BÖRJAN

Efter den dagen i höstas har Birgitta va-
rit med väldigt mycket. Första gången
var hon minst sagt darrig. Hon skulle gå
över gatan vid gymnasiet och möta en
kille som kom ifrån andra hållet.

– Benen var så dom skakade, minns

hon. Jag trodde att det skulle ta några
minuter att spela in den scenen, men vi
höll på i en och en halv timma. 

Birgitta har lärt sig mycket om hur
det går till bakom kameran för att få en
film att fungera. Omtagningar är vanli-
ga och sedan ska kanske scenen tas från
flera olika vinklar. 

Sedan i höstas har hon varit med i
fem-sex olika scener. Dessutom lånar
hon ut sin lägenhet där en av huvud-
personerna i filmen bor tillsammans
med sin son. Innan inspelningsgänget
var nöjda var lägenheten ändrad från
golv till tak. Tavlor byttes ut, nya 
gardiner sattes upp och i bokhyllan sat-
tes det upp böcker.

– Fast det är fuskböcker, avslöjar
Birgitta. Det är bara ryggar, men det
ser helt riktigt ut på film.

När teamet använder lägenheten –
vilket sker ett par, tre, gånger i månad-
en – får Birgitta ta sina katter, sitt pick
och pack och sticka till någon kompis.
Under tiden som inspelning pågår finns
det inte plats för andra än skådespelar-
na, utrustning och inspelningsgänget.

– Då går det nästan inte att komma
fram här, berättar hon. Här finns sladdar,
strålkastare och kameror överallt. Jag
förstår inte hur dom får till det till slut.

ALLT - I - ALLO I TEAMET

Vid sidan av sina inhopp som statist
och utlåningen av lägenheten har
Birgitta också fått jobb som städerska
och allt-i-allo i teamet. Inspelningen
ska vara klar i oktober, något som
Birgitta tycker är tråkigt.

– Det är jätteroligt att få en chans att
vara med, säger hon. Hela teamet är
positiva och man får verkligen upp-
skattning för vad man gör även om det
inte är mycket. 

När Orka, Orka, så småningom
kommer i TV är det många som kom-
mer att studera scenerna mer än andra.
Många statister kommer att känna igen
sig och vissa – som Birgitta – kommer
att känna igen sin egen lägenhet.

Birgitta med i filmteamet

Vid inspelningarna är det trångt i Birgittas lägenhet. Här är teveseriens mamma, Åsa (Tove
Wiréen), i fokus. Filmaren Henrik Johansson, ljudteknikern Henrik Lövgren och elektrikern Hans
Bobeck ser till att allt funkar som det ska.

Monitorer, sladdar
och lampor tar näs-
tan hela utrymmet i
Birgittas vardags-
rum när det är dags
för inspelning.
Inspelningsledaren
Olle Wirenhed
skrattar åt filmaren
Henrik Johansson.
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Merparten av Alebyggens
bostadsområden visar underskott i
resultaten för år 2003.

Sammanlagt blev det ett un-
derskott på 831 351 kronor.

Det visar sig att inte mindre än 16 av de 22
föreningar som deltar aktivt i systemet med
områdesbudgetar redovisar minusresultat för
2003. För dessa har alltså driftkostnaderna
blivit större än vad som budgeterades. Förra
året var det hälften av föreningarna som
hade ett plusresultat.

Den negativa trenden under 2003 för-
stärks av det faktum att elva bostadsområden
idag har samlade underskott.

Det bör noteras att siffrorna i tabellen är
preliminära. Bland annat pågår en avstämning
av elkostnaderna för samtliga områden. Det
finns vissa oklarheter när det gäller fakturer-
ingen 2003 från  den nya elleverantören.

Läs mer i ledaren på sidan två om orsaker-
na till problemen med områdesbudgetarna.

Områden med negativa resultat 2003 kan
inte göra någon återbetalning till hyresgäst-
erna. Det kan däremot de områden som gått
med plus under året, efter avräkning av
eventuella tidigare underskott.

Den lokala hyresgästföreningens styrelse
beslutar om del av överskottet ska åter-
betalas till hyresgästerna eller sparas för 
åtgärder i bostadsområdet.

Underskott
i budgetarna

Ny aktuell behållning 
inklusive 2003 års resultat

Område Behållning Resultat Behållning
inkl ränta 2003 2003 inkl res 2003

NÖDINGE

Södra Klöverstigen 165 013 -348 288 -183 275
Lillbacka -60 248 19 149 -41 099

NOL

Folketshus o Mossv 452 577 8 875 461 452
Trast- o Sparvvägen 135 960 -29 966 105 994
Trollbärsvägen 2 435 -173 2 262
Vildrosvägen 21 228 -10 560 10 668
Hallonvägen -1 194 -2 039 -3 233
Krokängsvägen 147 733 -48 215 99 518
Gallåsvägen 365 806 -59 187 306 619
Ängg/Krokängs.v 230 779 -67 940 162 839

ALAFORS

Lövåsvägen -31 148 -3 683 -34 831
Sjövallavägen -94 922 9 000 -85 922

ÄLVÄNGEN

Älvängen Norra I -96 336 -34 291 -130 627
Älvängen Norra II -217 476 -9 467 -226 943
Älvängen Centrum -20 229 -1 624 -36 470

SKEPPLANDA

Åkersliden -82 607 -68171 -150 778
Alehemsvägen 54 748 -8 962 45 786
Kyrkbacken 14 767 19 263 34 030
Arnes Väg 131 337 -37 714 93 623
Gustavs Väg 7 296 6 157 13 453
Kungsvägen o Alfs Väg 30 659 -116 384 -85 724
Stinsvägen -11 039 -32 514 -43 553

SUMMA: 1 145 139 -831 351 313 788
Fotnot : När det gäller Kungsvägen och Alfs väg i Alvhem pågår
en utredning angående orimligt stor förbrukning av eldningsolja.

Närvarostyrd belysning i år
◗ Under året installeras närvarostyrd
belysning i allmänna utrymmen. Det
gäller tvättstugorna på Norra och
Södra Klöverstigen i Nödinge, trapphu-
sen på Trast- och Sparvvägen i Nol,
tvättstugorna och cykelrummen på
Folketshus- och Mossvägen i Nol samt
vissa utrymmen på Byvägen i Bohus.

El sparas och samtidigt blir det en
trygghetsfaktor. När någon till exempel
öppnar entrédörren tänds belysningen
automatiskt i hela trapphuset.

Installationerna startar under våren

och beräknas vara klara till semestern.
Närvarostyrd belysning ska inom ett
par år installeras i samtliga bostadsom-
råden. Alebyggen testar även nya be-
lysningar, bland annat på fasader.

Ny traktor i Älvängen
◗ Alebyggen har köpt en ny traktor som
placerats i Älvängen. Den är speciellt
anpassad för fastighetsskötsel och
parkförvaltning. Traktorn är liten och
tyst och kan köras på smala gångväg-
ar och andra trånga passager. Ändå
är den stark nog att klara snöröjning.

Service på kabelteve
◗ Service av kabelteve i Alebyggens
bostäder utförs kl 08–21av AT
Installation (tel 020-66 85 00).

Om det är fel på egen utrustning får
du som hyresgäst själv stå för kostna-
den. Kontrollera därför sladdar, kon-
takter och annat innan du gör felanmäl-
an. Det kan också vara bra att kolla om
någon granne har samma fel.

Beställning av fler kanaler som kräver
digitalbox, t ex Canal+, görs via Canal
Digital (tel 08-772 26 80). För TV1000
m fl kontakta SPA (031-774 10 40). 



I den här omgången av Kryssa
Rätt hamnade overallen hos
Margareta Johansson i Nödinge. 

– Den kommer väl till pass ef-
tersom min gamla är sliten, kom-
menterar Margareta.
Eftersom hon har mycket dålig syn bru-
kar något av barnen hjälpa henne att fylla
i Kryssa Rätt. Till dags dato har det aldrig
lett till någon vinst, men nu var det dags.

– Egentligen var det en vecka för sent,
skojar Margareta. Förra veckan var jag i
Sälen och då skulle den ha varit bra att ha
på kvällarna.

Trots sina 89 år blev det alltså Sälen,
och turåkning på skidor, för Margareta
ihop med barn och barnbarn. Det var
första gången på åtta år och upplevelsen
var förstås något alldeles extra. Hon är en
genuin Nödingebo, uppfödd på Andréns
gård i samhället. Efter en avstickare till
Skepplanda har hon nu återkommit till
samma postadress. Sedan 1986 bor hon i
en trerummare på Norra Klöverstigen.

Tre av sex barn bor här i Nödinge. Det
är aldrig långt till de närmaste. Ibland blir
det storkalas när hela släkten samlas.
Senast i julhelgen, som Margareta firade
med barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Det var 39 personer och hög stämning.

Margareta trivs alldeles förträffligt i sin
lägenhet, men tycker att det har kommit
upp alldeles för stora hus och för mycket
bebyggelse i hennes gamla Nödinge. 

– Om jag får säga något som bör för-
bättras är det entrén till vår gård, säger
Margareta. Trekanten borde kunna frä-
schas upp, bland annat med lite växter in-
till husen. Det här är ju vår trädgård och
vår entré och då ska det vara snyggt.

Övriga vinnare: Kristofer Kangethe i
Bohus och Anna Jannesson i Nol.

X:aRÄTT!
VINN EN MÅNADSHYRA

Svarskupong
DDeenn  rräättttaa  rraaddeenn  äärr::

AA BB CC DD EE

Namn

Gatuadress

Lägenhetsnr                     

Postadress
Klipp ut talongen och frankera den.

OBS! Endast en svarstalong per lägenhet får sändas in. 
Svaret skall vara oss tillhanda senast den 19 maj 2004.

Plats
för 

frimärke

”Kryssa Rätt”

AB Alebyggen

Box 104

449 22 Nödinge

Overallen kom
en vecka sent ...

AA.. Vad kostar rattkryckan som
Alebyggen säljer till de boende?

1. 495 kr
x. 700 kr
2. 800 kr

BB.. Vad heter den nya avgiften på el
som infördes förra året (för när-
varande 2,45 öre per kWh)?

1. Elfördyringsavgift
x. Elmiljöavift
2. Elcertifikatsavgift

CC.. När hålls Ungdoms-SM i brottning i
Ale gymnasium?

1. 27-28 mars
x. 27-28 juli
2. 27-28 december

DD. När grundades Alebrottarna?

1. 1933
x. 1954
2. 2001

EE.. Var åkte Margareta Johansson 
skidor nyligen? 

1. Mora
x. Sälen
2. Åre

Ta chansen att vinna en månadshyra!
Det enda Du behöver göra är att

svara rätt på fem frågor i Alebyggens
tävling ”Kryssa Rätt”. Särskilt svårt
är det inte – Du hittar svaren genom
att läsa tidningen. 

Alla som skickat in rätt svar på någon
eller några av tävlingsetapperna under
året deltar i utlottningen av månadshy-
ran. Den som skickat in svar till alla
etapperna har alltså större chanser att
vinna storvinsten.

Vinsten gäller hyran för december
månad och vinnaren presenteras i de-
cembernumret av tidningen.

Första pris i etapptävlingen är en
vindoverall, värde cirka 425 kronor.
Vinnaren av andra pris får en T-shirt,
ett paraply och en skruvmejselsats,
värde cirka 140 kronor. Tredje pris är
paraply och skruvmejselsats, värde cir-
ka 80 kronor.

Var med och kryssa rätt! Fyll i svar-
en, frankera och skicka in talongen.

– Den blir perfekt eftersom min gamla börjar bli
sliten, säger Margareta Johansson.


