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Simon +k oversprøjtet sin bil
med cement, da den holdt
lovligt parkeret: Bygge+rma
nægter at betale for skaderne

1/4

Dette syn kom Simon Fredsted ud til, da han mandag 23.
maj ved eftermiddagstid skulle afsted i sin bil. Privatfoto

Skader fra håndværkere har efterladt bilejer
Simon Fredsted med en regning på næsten
10.000 kr. Bygge>rmaet ser sig ikke som
skadevolder, lyder det, selv om det var deres
cement, der landede på bilen.
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AARHUS: Normalt er Simon Fredsted som
borger på Frederiksbjerg vant til, at
håndværkere og stilladser fylder bybilledet. Han
har det tilmed fint med lidt træspåner fra
byggerierne på sin bil i ny og næ.
Mandag eftermiddag 23. maj kom han ud på
gaden til noget langt værre. Frontsiden af bilen
var oversprøjtet med cement.
Dele af cementen var endda forsøgt tørret af og
havde ridset kørehjelm og bilens side samt lavet
en lille bule.
- Bilen er til salg, så jeg havde lige fået den
poleret og coatet (overfladebehandlet, red.)
nogle måneder forinden. I stedet kunne jeg så
betale 9.375 kr. for at få de her skader udbedret,
fortæller Simon Fredsted.
Her havde han håbet på, at regningen kunne
sendes til håndværkerne bag cement-fadæsen.
- Jeg ville jo kalde det hærværk. Men ... det viser
sig så, at byggefirmaet ikke vil betale.
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Trods lovlig parkering
Det var håndværkere fra Borum-firmaet EHK
Byg, der renoverede bygningen på
Brammersgade. Simon Fredsted optog en video,
som Stiften er bekendt med, hvori han
konfronterer håndværkerne.
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Cementen har sat tydelige spor i Simon Fredsteds bils
overYadebehandling, som han lige havde fået lavet nogle
måneder forinden. Her ses bilens kølerhjelm, efter
cementen var fjernet. Privatfoto

Her indrømmer de, at det er dem, som er skyld
i oversprøjtningen af cement, og at de prøvede
at "skylle" cementen af.
- Hold nu op, vi har ikke ødelagt din bil med lidt
cement, forsvarer én af håndværkerne
handlingen.
- Jeg forstår heller ikke, at du vil betale for
sådan noget pjat (altså overfladebehandlingen,
red.). Det er jo en byggeplads. Så må du lade
være med at holde din bil dér.

!
De kan da ikke bare sprøjte
folks biler til med cement, uden
der sker noget?

%
SIMON FREDSTED, INDEHAVER AF SELVSTÆNDIG ITVIRKSOMHED

Problemet er bare, at den sorte BMW holdt
lovligt parkeret på en af kommunens pladser,
som blandt andre Simon Fredsted betaler for at
bruge.
Simon Fredsteds dokumentation - både
billeder, video og snak med naboerne til
parkeringspladsen - hjalp heller ikke i det
videre forløb.
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Magtesløs proces
Mads Højdahl Kristensen, ejeren af
ejendommen, der renoveres, mener i et
telefonopkald, som Simon Fredsted har
optaget, at sagen handler om påstand mod
påstand. Han tror på håndværkernes forklaring
fremfor den forurettede bilejer.
Samtidig er Mads Højdahl Kristensen bror til
Emil Højdahl Kristensen, som ejer EHK Byg.
- Jeg eller andre, du har rettet henvendelse til,
anser sig ikke som skadevolder i de påpegede
skader, lyder SMS-svaret efterfølgende fra
Mads Højdahl Kristensen, som tilføjer:
- Jeg vil i den forbindelse bede dig stoppe med
at rette henvendelse.
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Her ses beskeden, som boligejer Mads Højdahl Kristensen
sendte til Simon Fredsted, som svar på regningen bilejeren
sendte afsted. Privatfoto

Den 31-årige bilejer går dernæst til Østjyllands
Politi og anmelder EHK Byg for hærværk.
- Her får jeg efter en uges tid at vide, at politiet
dropper sagen, fordi cement-hændelsen ikke er
gjort forsætligt. Jamen, er det ikke stadig
hærværk? De kan da ikke bare sprøjte folks biler
til med cement, uden der sker noget? spørger
Simon Frested magtesløst.
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Bygge+rma svarer ikke
Han er ikke den første, som oplever dette. En af
naboerne, som Simon Fredsted har været i
kontakt med, har prøvet noget lignende med
sin bil fra samme håndværkerteam.
Sager som disse forekommer relativt ofte, hvor
en person eller virksomhed ikke går med på
erstatningskravet - enten fordi man ikke
mener, at der er begået nogen fejl, eller hvor
man hævder, at skaderne ikke er sket direkte
som følge af fejlen.
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BMW'en blev ridset hen af siden, da håndværkerne - ifølge
dem selv - skyllede bilen ren for cement. Det ligner dog
ifølge Simon Fredsted mere en aftørring, ikke en afskylning.
Privatfoto

Stiften har forsøgt at få fat på både EHK Bygfirmaejer Emil Højdahl Kristensen og boligejer
Mads Højdahl Kristensen, men ingen af
brødrene er vendt tilbage på vores
henvendelser.
Vi ville godt have spurgt dem, hvorfor de ikke
mener, at skaderne på BMW'en er en direkte
følge af cementen, som håndværkerne
sprøjtede på bilen. Samt hvordan cementen
overhovedet endte på bilen i første omgang.
Sagen kan gå til en domstol, men det kan
trække ud, hvilket Simon Fredsted ikke er
interesseret i.
Han kunne også få skaderne betalt via sin
kaskoforsikring, hvorefter forsikringsselskabet
kan beslutte at køre sagen videre. Grundet en
høj selvrisiko giver det ikke mening for
bilejeren, siger han.
- Så nu står jeg tilbage med en regning for
nogle skader, som andre har gjort på min
ejendom.

Undrer du dig over ting i din dagligdag, så del din
undren med os. Eller har du et mere konkret tip, så
send det til os.
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Forsiden netop nu

AARHUS

I Aarhus står en enlig DF'er på broen: - Man
kan ikke blive ved med at kæmpe for partiet,
hvis man ikke tror på fremtiden
Kommentator: Vi mangler kun at Thulesen
melder sig ud
Folketingsgruppen er mere end halveret

+

Flydtkjær følger trop og forlader Dansk
Folkeparti

Aarhus Airport om udsigt til
SAS-strejke: - Ikke os der
bliver hårdest ramt
Lyseng opgraderer på gymnastik, +tness og
kampsport: - Det bliver en…
styrke for hele lokalområdet
Få overblikket: Fire butikscentre i Aarhus får nye ladestandere - her kommer…
de
Plads til legende børn på
kirkegården: Der skal være
mere liv hos 'de døde'

Mest læste

Se billederne: Håndboldstjernen Louise Burgaard
blev viet til sit livs kærlig-…
hed. Festen blev holdt i historiske kælderlokaler

AARHUS

Se billederne: Håndboldstjernen Louise
Burgaard blev viet til sit livs kærlighed.
Festen blev holdt i historiske
kælderlokaler +
AARHUS

I Aarhus står en enlig DF'er på broen: - Man
kan ikke blive ved med at kæmpe for partiet,
hvis man ikke tror på fremtiden
ALARM 112

Kvinde måtte evakuere sig selv: Lyn slog
ned i hendes hus
AARHUS

Simon +k oversprøjtet sin bil med cement,
da den holdt lovligt parkeret: Bygge+rma
nægter at betale for skaderne +
ALARM 112

Chok og sorg over 33-årig århusianers død
på Wy: - Man skal ikke dømme nogen ud fra
en enkelt fejltagelse
ERHVERV

Århusiansk rigmand sprøjter millioner i
social indsats: - Alle mennesker har et
potentiale

- Lad være med at køre på ferie den dag:
Tour de France kan skabe tra+kkaos uden
fortilfælde
Jagten på den gule feber fortsætter: Emil
klarer 182 kilometer med en cykelsadel i røven

Kvinde måtte evakuere sig
selv: Lyn slog ned i hendes
hus
Simon +k oversprøjtet sin
bil med cement, da den
holdt lovligt parkeret: Byg…
ge+rma nægter at betale for
skaderne
Ung mand voldtaget på
botilbud: 33-årig varetægtsfængslet på psykia-…
trisk afdeling
Eksperter advarer mod Were
nedrivninger i Gellerup: Pas
på bygningsarven og…
klimaet
Rentestormen raser, og boligpriserne falder: Dit afdragsfrie boliglån er måsk…
alligevel ikke afdragsfrit
Det blev en dyr tur hjem:
33-årig mand prøvede at
stikke af fra taxi-regningen

Seneste nyt
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Dansk partnerskab skal hjælpe med at
genopbygge Ukraine
09.30

På trods af jobfest mangler hoteller og
restauranter hænder
08.55

Griners agent råber op efter forlænget
russisk fængsling
08.15

Norge åbner for igen at blive medejer af SAS
07.40

Holger Rune føler med Tauson efter hendes
skadesexit
07.30

Få overblikket: Fire butikscentre i Aarhus får
nye ladestandere - her kommer de +
07.15

Norsk minister indkalder til pressemøde om
SAS
Vis flere

ERHVERV

Århusiansk rigmand sprøjter millioner i
social indsats: - Alle mennesker har et potentiale
Fra sommervejr til skybrud: Find paraplyen
frem - og søg dækning for tordenvejret

! Rammstein og Friheden
understreger kun behovet:
Vi mangler en helhedsplan…
for Kongelunden - af
hensyn
til naboer
og klima
Seks ugers
vejarbejde
på og
omkring central færdselsåre i Aarhus: Vejarbej-…
derne holder ikke sommerferie
Chok og sorg over 33-årig
århusianers død på Wy: Man skal ikke dømme…
nogen ud fra en enkelt fejltagelse
Fra sommervejr til skybrud:
Find paraplyen frem - og
søg dækning for tordenvej…
ret
Britta fra Aarhus er Arlas
nye ansigt: Inspirerer
danskerne til at få mere…
grønt ind i køkkenet

Hvad kan jeg opleve i Århus
lige nu?
Spise og drikke

Deltage i et event

Udforske kunst, musik og
kultur
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