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NYHETER

Pupudu Ke ppe tiawa (till vänste r) trivs väldigt bra i Alby, m e n k an tänk a sig att
flytta om hyran blir för hög. 
P riyanth Kuruk ulasuriyage (till höge r) vill gärna ha sin
läge nhe t upprustad och k an tänk a sig att be tala lite m e r för e n högre standard.
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”Vi bor ganska billigt idag”
ALBY Pubudu Keppetiawa i Alby är nöjd med nuvarande hyra – 6 700 kronor i
månaden för 92 kvadratmeter, inklusive garageplats.
– Det är billigt om man jämför med andra kommuner. Men man säger inte nej till en
sänkning, säger han.
Vårvärmen och ledigheten i början på veckan förvandlade Albys gräsmattor till
myllrande vardagsrum för alla åldrar. Småbarnsfamiljerna Keppetiawa och
Kurukulasuriyage, båda med rötter i Sri Lanka, flyttade ner på gården med termosar
och kakor.
– Jag tycker om det här området, alla känner varandra, man har den service man
behöver och kommunen satsar ganska mycket, säger Pubudu Keppetiawa samtidigt
som han håller koll på de båda pojkarna, fyra och två år gamla.
Han bor i en fyra på 92 kvadrat och betalar 6 700 kronor i månaden, och då ingår även
en plats i garaget.
– Lägenheten är bra planerad och de har gjort många bra grejer i huset, byggt en
bastu till exempel. Jag är nöjd med både standarden och hyran, säger han.
Kompisen Priyanth Kurukulasuriyage är också ganska nöjd, även om lägenheten
saknar köksfläkt och mycket av inredningen är original från början av 1970-talet.
– Man skulle behöva fräscha upp inne i lägenheten, våra gamla plastgolv är ganska
slitna, säger han.
Ingen av dem har fått några klara besked hur deras hyra påverkas av den nya
uppgörelsen mellan Botkyrkabyggen och hyresgästföreningen.
– Jag kollade på min senaste betalning och det var samma som vanligt, säger
Pubudu.
Skulle det vara ok med en hyreshöjning på 20 procent om era lägenheter blev
renoverade?
– Ja om de renoverar så är det väl ok, tycker Priyanth.
Pubudu däremot drömmer om att så småningom köpa ett radhus eller en villa
någonstans närmare stan.
– Om de skulle höja hyran till 8 000, då kan man lika gärna köpa något eget, säger
han.
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