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GRANSKNING
Hej,
Vi onskar att ni ser over och gor granskning pa forsakringsbolaget Trygg-Hansa.
Vi misstanker att de anvander sig av verkstader med svart arbetskraft, enligt
personal pa dessa verkstader. Vi rnisstanker att detta pagatt under langre period.
Jag har intervjuat personalen, De saknar papper och har utvisningsbeslut, men
tvingas gornma sig i verkstaderna. Allt detta rnisstanker vi resulterar i att trygg
hansa satter priser pa skadereparationer och glasbyten under marknadspriser.
Vi har informerat trygg-hansa om problemet da oseriosa verkstader forstor for ass
seriosa, men ingen atgard.
Det firms flera fall dar verkstader som endast finns pa papper skickar offerter som
blir godkanda av Trygg-hansa. Detta ar vi medvetna om da dessa foretag kopt
tjanstema da av ass.
Trots flera tips och samtal till deras utredare Niklas Skoog samt Gruppchef inkop
Maria Eriksson finns ingen atgard Atgarden har varit att tysta ner rrug
Detta tycker vi ar allvarligt att sa start bolag inte jobbar aktivt med arbetslagen
och sponsrar svart arbetskraft trots att vi sagt till dam flera ganger.
Intervjuer, inspelningar, kontoutdrag, fakturor, filmer pa rutbyten. Allt finns
dokumenterat och kan larnnas over vid mote.
Vad gaiter styrningen av skadereparationer tycker v1 ar under all kritik. De
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konkurrensbegransar och snedvrider konkurrens.
Kan Konkurrensverket prova detta da flera kunder viii ha fordonen reparerade av
oss som ej har styming fran bolagen.
Dom lyder trots allt under Finansinspektionen och maste folja !agar och regler.
TH har vid flera tillfallen utfort konkurrensbegransande samarbeten, och
missbruk av dominerande stallning,
Detta ser vi allvarligt pa och onskar att ni provar detta.
Enligt TH sjalva har de fler an 500 000 kunder vilket armer an 30 procent av
marknaden.
Vanliga halsningar
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