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resultatet. Det blev inte riktigt rent.
Detta gjorde att Rydberg initierade en 

uppsägning av Alberts avtal, vilket löpte 
ut sommaren 2020.

Dessförinnan hade han vid några till-
fällen fått lite ”konstiga vibbar”, bland 
annat i samband med en storstädning i 
Guldhedskyrkan.

– Där var det två städare som arbetade, 
samtidigt som en ganska stor kille satt 
och övervakade dem. Det beteendet kän-
de jag igen från andra städfirmor jag haft 

kontakt med, säger Hans-Owe Rydberg.
Lerums församling anlitade Alberts 

städservice i tre år, fram till 2019, men 
avslutade förbindelsen då det fanns ett 
missnöje med hur städningen utfördes, 
och att språkförbistring gjorde att det 
inte gick att prata med städarna, uppger 
församlingens fastighetschef:

– Numera har vi krav på att städperso-
nalen ska kunna kommunicera, säger 
fastighetschefen Dan Ibohm.

Solberga pastorat har nyligen anlitat 

Alberts för fönsterputsning, med lyckat 
resultat, skriver pastoratets administra-
tiva chef i ett mejl:

”Jag är mycket nöjd och de är väldigt 
seriösa. Jag kan verkligen rekommende-
ra denna firma.”

Men inte alla kunder är lika nöjda som 
Solberga pastorat.

Mattias Andersson anlitade Alberts för 
städning varannan vecka av familjens 
parhus i Mölndal. Det pågick i drygt ett 
år, fram till februari i fjol.

– Det funkade väl ok i början, men ef-
ter ett tag kände vi att det ofta inte blev 
ordentligt städat. Och det gick inte att 
prata med dem som städade; de kunde 
inte ett ord på varken svenska eller eng-
elska.

Efter ett tag började det hända ”all-
mänt konstiga” saker. En av dessa fick 
honom att slutligen säga upp avtalet med 
Alberts:

– De ville ha extra betalt för att vi skul-
le haft det onormalt smutsigt hemma. 
För att styrka det, tog de några bilder  – en 
av dem rakt ned i toaletten. Sjukt oproff-
sigt. Där nånstans gick säkringarna för 
oss, säger Mattias Andersson.

Familjen var nyinflyttad från Stock-
holm, hade fått en rekommendation om 
Alberts och sedan börjat anlita firman.
Funderade ni på vad städarna  
tjänade?

– Lite funderade jag på det eftersom 
Alberts var lite billigare än andra firmor. 
Jag tänkte att det kunde bero på att de 

betalade personalen dåligt, men också 
att det skulle kunna bero på att de var 
effektivare än andra. Men jag kan inte 
påstå att jag funderade jättemycket på 
det. Och  jag vet inte vad de tjänade.
Städarna vi pratat med tjänar 70 
kronor i timmen.

– Oj. Det känns ju inte ok. Det är mind-
re än vad sommarjobbande ungdomar 
får på mitt arbete för att göra enkla syss-
lor. Det låter inte schyst.

Att det var städare från Alberts under-
leverantör Björks som gjorde jobbet var 
inte bekant. Heller inte att den städerska 
som hade familjen Andersson på sitt 
schema uppges vara bland de som tagits 
av gränspolisen och avvisats till Ukraina.

– Det sätter saker i ett nytt perspektiv. 
Eftersom vi var missnöjda, gjorde vi se-
dan en noggrann analys och hittade en 
annan firma med kollektivavtal. Det har 
blivit betydligt dyrare men det får det 
vara värt för att få jobbet riktigt utfört, 
och veta att personalen får ordentligt 
betalt, säger Mattias Andersson. 
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Att städare på Alberts städservice tjänat så lite som 70 kronor i timmen väcker tankar 
hos Mattias Andersson. ”Det är mindre än vad sommarjobbande ungdomar får på mitt 
arbete”. 
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