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Att ge ett uppdrag på 
livstidskontrakt måste 
betraktas som stridan-

de mot allt sunt förnuft.
Har noterat att det i 

mycket kapitalintensiva upp-
handlingar, till exempel kol-
lektivtrafik kan vara motive-
rat med kontraktstider på 5-
6 år på grund av stora inves-
teringar i fordon med mera 
som måste kunna räknas 
hem. Men jag kan knappast 
tänka mig en bransch som 
är mindre kapitalintensiv 
än sotningsverksamheten/
brandskyddskontrollen?

Om en ny aktör knackar 
på kommunens dörr och 
erbjuder sina tjänster kanske 
till 20 % lägre pris än nuva-
rande, vad säger kommunen 
då? Tyvärr, kom igen när 
Björk går i pension?

Hur kan kommunen 

för sina medborgare på ett 
trovärdigt sätt försvara en 
sådan här ordning? Man 
kan även konstatera utöver 
utskick av felaktiga fakturor, 
att de fakturor som skickas 
förmodligen strider mot 
konsumentköplagen. Skor-
stensfejarmästaren underlå-
ter att särredovisa kostnaden 
för dammsugare, denna skall 
man inte betala om man inte 
skärskilt kommit överens 
om detta enligt kommunens 
prislista. Har man ett plåt-
kärl med lock på plats skall 
sotet läggas i detta. Denna 
kostnad är på ett oriktigt 
sätt sammanslagen med 
sotningsavgiften trots att det 
är en egen post i prislistan. 
Helt fel med andra ord, men 
ett sätt att tjäna mer pengar.

Arg Alebo

Livstidskontrakt strider 
mot allt sunt förnuft
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PPer Karlsson - ortopedskoteknikerer Karlsson - ortopedskotekniker

En singelolycka inträffade på E45 i södergående riktning 
vid Jordfallsbron tidigt på onsdagsmorgonen. Räddnings-
tjänstens personal från stationen i Surte fick ta loss en 
person som klagade över smärtor i ryggen.

Singelolycka i BohusSingelolycka i Bohus
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Sotarmästaren är en rekordelig karl...
Jag har två gånger varit 

utsatt för falska sotarfak-
turor. Första gången fick 

vår förträfflige sotarmästare, 
Hägg, skulden för att min 
adress fanns kvar i någon 
dator. Andra gången blev 
det nästan krig innan pro-
blemet löste sig.

Jag gick till polisen med 
fakturan som avsåg något 
som aldrig hade utförts. Po-
lisen gav mig rådet att tala 
med sotraren som dock inte 

brydde sig, utan strax där-
efter kom en betalningspå-
minnelse. Beloppet steg för 
varje gång. Till sist kom ett 
hot från kronofogden och 
då var beloppet uppe i 501 
kronor. Jag åker till sota-
ren igen och ber honom att 
ge mig 501 kronor så att jag 
kan betala den felaktiga fak-
turan och få ett slut på elän-
det. Sotaren vägrar att sam-
arbeta och jag åker därför 
återigen till polisen som 

omgående tar tag i ärendet. 
De ber mig kontakta sota-
ren... Tack för hjälpen!

Vad kan jag då ensam 
göra?. Jo, jag betalade den 
falska räkningen med alla 
påförda tillägg för att slippa 
hamna i kronofogdens re-
gister. Sedan skickade jag en 
faktura till sotaren på 900 
kronor som inkluderade sot-
ning av öppen spis, trots 
att det inte ens finns någon 
skorsten på huset, påmin-

nelse- och inkassoavgifter 
plus ersättning för alla mina 
besök hos polisen och so-
taren.

Liksom räven som för-
lorat sitt byte och drog sig 
undan med svansen mellan 
benen betalade sotarmästa-
ren omgående räkningen. 
Det är en rekordelig karl, 
den där sotaren...

Robert Jansson
Skönningared

Stödfamilj sökes

Ring eller skriv till oss
Telefon 031-365 22 05 eller

familjehem.nordost@goteborg.se

Josef är en nyfiken 5-åring 

som gillar tecknad film och 

att simma. 

Han behöver få känna 

gemenskap och trygghet. 

Är ni en stabil familj som har 

tid och lust att ta emot Josef  

eller något annat barn en 

eller två helger i månaden? 

Ni får ekonomisk ersättning, 

handledning och utbildning. 


