
NISSE I SKÄRHOLMEN

Vid 5.30 tiden så ringer väckarklockan hemma hos 
Nisse med familj ute i Skärholmen, och strax där 
efter så hör man skrapet i golvet när han släpar sig 
ut i köket, för att fixa lite frukost till familjen, vilket in-
begriper 2 småkillar på 3 och 4 år som går på dagis, 
samt en hårt arbetande kvinna runt 38 år som redan 
är klar att sticka till något viktigt möte i Göteborg. 

Efter ca 40 minuter så kommer Nisse och småknod-
darna  iväg emot dagiset, Tallskogen som ligger på 
vägen in till Nisse´s jobb på Essingen. Precis när 
man svänger upp på Essingeleden så klickas det  
på LiftIT ikonen i mobilen och det dröjer inte länge, 
före man hör hur jobben rinner in mobilen, men 
varför stressa när man vet att Lasse tog akut jobbet 
på Kungsholmen, där någon stackars dam hade 
fastnat i hissen för 5 minuter sedan. Lika plötsligt 
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Hur ser din dag ut? Behöver du stressa pga att jobben delas ut på kontoret?  
Eller är du redan LiftIT användare...

som Nisse hamnade på Essingeleden kommer av-
farten till Aspudden och man svänger ner till dagiset 
och stojet. Ungarna är nu uppspelta och vill att pappa 
skall komma med in och se när man bygger med le-
gobitarna, så Nisse kollar först i LiftIT att det inte finns 
några akuta jobb som väntar och  markerar även för 
kontoret att han kommer ta arbetsordern 12644 vid 
SL garaget inom 20 minuter, så nu kan han  leka med 
barnen några minuter  extra före bilen tar riktning, SL 
garaget och justeringen av hissdörren. 

Dagen flyter på och Nisse arbetar upp ett flertal 
arbetsorders som trillar in i mobilen under dagen och 
samtidigt fyller han i tidrapporten i samma svep, så 
vid 16.15 kan han åka tillbaka till dagiset för att hämta 
ungarna samt svänga förbi ICA på vägen hem för att 
handla lite mat för middagen.


