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KONKURS-
UTFÖRSÄLJNING

Ale Hemelektronik AB (”Peters Digitala”) har försatts i konkurs.

  Utförsäljning endast under några få dagar med start onsdag 20/8 kl 10.00.

Allt skall bort!
Alla varor till

30-70% rabatt.
OBS! Kontant betalning!

TV-apparater • Mobiltelefoner • Kameror • Stereoapparater • Tillbehör m.m. 

Öppettider:
Vardagar 10.00-18.00 (lunchstängt 14.00-15.00) 

Blåst på två månadslöner
ÄLVÄNGEN. Det är inte 
bara företag som har 
blivit lurade av Prefekt 
Bevakning.

Daniel Högfeldt, tidi-
gare anställd, väntar 
på två outbetalda 
månadslöner.

– De lovade att lösa 
det. Den 27 juni skulle 
jag få pengarna, men 
det var bara en av alla 
lögner. Nu svarar de 
varken på telefon eller 
brev, säger han.

Daniel Högfeldt. 28, kan bara 
le åt eländet. Han har blivit 
grundlurad på både löner och 
en fin sommar.

– Jag har haft 28 kronor 
på kontot hela sommaren 
och då är det inte lätt att roa 
sig. Som tur är har mina för-
äldrar hjälpt mig med pengar 
till hyra och nödvändiga räk-
ningar, berättar han bittert.

Daniel började som timan-
ställd hos Prefekt Bevakning 
förra sommaren. I september 
anställdes han på 60% och 
blev lovad att få gå en väkta-
rutbildning.

– Så blev det aldrig. Med 
tanke på att de aldrig skicka-
de iväg mig på någon utbild-
ning borde jag inte heller ha 
fått fortsätta jobba. Jag sak-

nade ju utbildning, konstate-
rar han.

Arbetstimmarna blev 
med tiden fler. I maj jobba-
de Daniel mer än heltid, men 
för alla dessa timmar har han 
inte fått en krona. Inte heller 
lönen för juni månad har 
synts till.

– Jag fick ett sms av Chri-
stoffer där han meddelade att 
han sålt bolaget och att V&B 
Bevakning är min nya arbets-
givare. Vi kom överens om att 
träffas och jag skulle då få min 
lön kontant. Mötet blev aldrig 
av. Han ringde aldrig upp och 
sedan dess har jag inte hört 
ett ljud från honom. Däre-
mot hörde V&B Bevakning 
av sig och ville att jag skulle 
fortsätta jobba i Ale. Tomas 
Lundqvist som ägaren heter 
ville träffa mig och reda ut 
lönerna. Det var i början 
på juli, men inte heller det 
mötet blev av. Jag har skickat 
brev till både Christoffer och 
Tomas Lundqvist på V&B 
Bevakning. Ingen hör av sig, 
berättar Daniel.

Enligt de offentliga re-
gistrena är inte Prefekt Be-
vakning som en gång anställ-
de Daniel Högfeldt sålt. Det 
ägs fortfarande av Christoffer 
Larsson. Företaget är heller 
inte försatt i konkurs trots 

stora skulder, vilket gör att 
Daniel inte kan få ta del av 
den statliga lönegarantin.

– Jag ska försöka få mina 
pengar genom Kronofog-
demyndigheten. Dessutom 
tänker jag polisanmäla både 
Prefekt och V&B Bevakning 
för bedrägeri. De har lurat 
mig, säger Daniel.

Totalt är Prefekt skyldiga 
honom en nettolön på 25 000 
kronor.

– Det är surt. Jag behöver 
verkligen pengarna. Hade 
det inte varit för mina goda 
vänner så hade jag fått sitta i 
lägenheten hela sommaren.

Kampen för att få ut lönen 
går vidare. Samtidigt har 
Daniel fått anställning hos 
ett annat vaktbolag.

– Jag ska börja jobba för 
Kinds Vakt och det första de 
gjorde var att anmäla mig till 
en väktarutbildning i Göte-
borg. Jag börjar nu i veckan, 
svårare än så var det inte och 
det känns hur som helst väl-
digt bra.

Fotnot: Varken Christoffer Larsson 
eller Tomas Lundqvist har gått att nå 
för en kommentar.

– Prefekt Bevakning förstörde Daniel Högfeldts sommarldts sommar

ÄR PÅ SIN VAKT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Daniel Högfeldt, tidigare anställd väktare hos Prefekt Bevakning, har varken fått lön för maj 
eller juni månad. Någon förklaring har han inte fått. Han har kallats till två möten, men då 
har ingen dykt upp.


