CASE STORY 4 - 10.06.30
Kommer du ihåg hur det var innan ni fick LiftIT? Kontoret hade ingen koll.
Faktureringen låg efter i månader. Handskrivna lappar. Och varje fredag uppstädning, insamling av lappar,
klarrapportering och handskriven tidrapport till lönen.

INNAN VI FICK LIFTIT
Oskar har det körigt. Han bläddrar igenom uppdragen som ligger spridda i passagerarsätet.
Storgatan…Storgatan. Va fasiken har den hamnat?
Han hittar den på instrumentpanelen.
Självklart, jobb som är pågående brukar han ha
uppe vid vindrutan, de andra ligger i sätet. En del
hamnar dessvärre nere på golvet då nån arbetskompis ska med ut.

ska in i porten. ”Jag ska kolla på kylanläggningen i
källaren. Tack, det var vänligt.”

Nu ska vi se. Vad hade jag gjort här sist? Trodde
jag antecknat det på en post-it-lapp. Det ringer i
mobilen. Kontoret vill att jag åker till Högängstorget.
”Men nån annan måste väl vara närmare.”

Det ringer igen. Det är bossen. ”Jeppe är på semester igen. Skåne hos morsan sin. Storcentret då? Lugn
det ordnar jag. Vad har han gjort hittills? Du vet inte
riktigt. Jag ber honom mejla dig hur mycket tid han
lagt ner hittills. Jaja, jag skriver klarrapport, hur det nu
ska gå till. Tar nån över mina andra jobb? Det ordnar
sig. Jag kommer förbi i eftermiddag och lämnar över
lite uppdrag. Åk inte hem förrän jag har kommit.”

Ingen post-it-lapp. Jahaja. Typiskt, portkoden
stod nog på post-it-lappen. Jag ringer kontoret.
Inget svar. Oh, perfekt här kommer en tanta som

Telefonen ringer. Det är Kalle banan. ”Nej, jag är på
Storgatan. Vadå SMS? När skickade du det? I tidsdags? Sorry, det har jag glömt. OK, jag tar det efter
lunch om du fixar handelsträdgårn åt mig. Vi kan ses
på lunch så får du pappren. Jag har dom i bilen. OK.”
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