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Brev 2 till medlemmar i ÖsterGruppen och andra verksamma företagare i ÖsterCity:

Bäste företagare verksam längs Östra Förstadsgatan med omnejd i Malmö

Vår gata är nu äntligen återställd efter kommunens / VA Syd’s utgrävningar. Nästan 6 månaders 
gatuarbete har varit katastrofalt för många av oss – med förlust av både kunder och försäljning.

Styrelsen för Östergruppen har fortlöpande följt o dokumenterat arbetena. Ca 60 av er har besvarat 
vår enkät i april som vi fick ut i stora tidningsartiklar vilket ledde till några förbättringar (karta mm).

Vi har även varit i kontakt med flera advokatbyråer samt Svensk Handel för att gå igenom det som 
hänt och få fram vilka möjligheter som finns för att kräva skadestånd från kommunen.

Det är lätt att konstatera att man har brutit mot Malmö Kommuns egna grävningsbestämmelser på 
flera punkter (information till berörda näringsidkare, trafikskyltning mm). 
Därutöver har de flesta av oss med egna ögon kunnat konstatera att arbetet har pågått i snigelfart. 
Vi vill därför inhämta anbud från annan entreprenör för att se om jobbet kunnat utföras snabbare 
och isåfall till vilken kostnad (hur mycket har man sparat på att låta jobbet ta längre tid).
Denna besparing är det ju istället vi näringsidkare som får betala / blir drabbade av.

Det är en stor fördel ju fler företag vi är som samarbetar i detta ärende. Vi har letat fram liknande fall 
där kommuner dömts att betala skadestånd – så vi har goda möjligheter att få rätt / upprättelse.

En viktig förutsättning är att du som företag (med stöd av bokföring / revisor) kan visa upp en klart 
minskad försäljning / minskat kundantal under den aktuella tiden jämfört med tidigare år. 
Har du en företagsförsäkring med rättskydd bör denna täcka processkostnader mm (–självrisk).

Så - om du önskar / vill kräva Din rätt gentemot kommunen – anmäl då ditt intresse till oss i styrelsen 
(lämpligen via bifogad enkät 2) så kommer vi att gå vidare och hjälpa dig med alla detaljer. 
Det krävs även att du betalar in ett mindre belopp till vår ”pilotfalls”-kassa. 

Vi kommer att driva ett utvalt och väl förberett fall som ”pilotfall” – När vi vinner detta gör vi en 
överenskommelse för alla medlemmar som deltar. Skulle vi förlora kan vi fortsätta med ett nytt fall...

Läs gärna mer på www.ostergruppen.se . Vi har en hel del material + en utförlig juridisk studie som 
finns tillgänglig på medlems-arean (kräver inloggning = medlemsnr).  Är du inte redan medlem så är 
detta ett utmärkt tillfälle att bli medlem. Här får du ju ännu en fördel att vara med i ÖsterGruppen...

Malmö kommun ska få klart för sig att vi känner oss förbannade och besvikna över deras agerande i 
vårt område.  Och att vi inte bara accepterar stora förluster för våra medlemmar så där utan vidare...

Styrelsen i ÖsterGruppen

Vi är medlemmar i Malmö Företagsgrupper och i Svensk Handel.


