En liten historia om "kraftig vind" i Norrköping.
Jag är en lycklig ägare till en VN 15 årsm.-88 en mycket välvårdad maskin som jag tänkt
försöka fortsätta vårda på bästa sätt. Efter sommaren så var målet allt det optiska ska
fräschas upp polering lack och, ja, allt det synliga. Men som jag och de flesta med mig
vet, när man börjar riva i grejorna så blir det bara mer och mer och...

Så när hojen ändå var avklädd så, ja, det är väl lika bra och kolla ventiler, och när jag
ändå hade grejorna bortmonterade så ett byte av oljeringar kunde kanske vara på sin
plats. Och när topparna ändå var borta så inslipning av ventiler, ja givet, det klart att
man ska göra det.

Och det behövdes verkligen, en av ventilerna var så tunna att det började ramla bort
bitar från godset. För att få en proffesionell bedömning av säten, styrningar och tätningar
så lämnade jag in topparna till en vad jag trodde var en kompis som gjort jobb åt mig
förut. Topparna lämnades in på måndagen med ett löfte om att det ska vara klart på
fredag, och "kompisen" skulle ordna ett bra pris, vilket alltid är välkommet.
Jag åkte ner till firman, (en mycket välrenommerad firma som vad jag vet alltid gör bra
jobb) på fredagen och skulle hämta mina toppar. Ja, de var klara, tyvärr så var en ventil
tunn och en var skev. Så det är bara att handla nya sa min "kompis" med ett flin. Jaha,
det är bara att bita i det sura äpplet, jag frågade vad han ville ha för fräsningen av
ventilsätena och inslipningen av ventilerna. Ja, sa han, 1.400 kr kostade det men bara för
att det är du så räknar jag bort momsen så 1.200 kronor vill jag ha...

Jag hade kallt räknat med 3 till 500 kronor, så jag höll på att slå baklänges. Han fick min
femhundring och jag lämnade topparna kvar och sa till honom att jag skulle återkomma
på måndag. Givetvis så ringde jag upp deras konkurrenter här i Norrköping och fick deras
prisuppgifter, den första sa 350 till 400 kr, nästa sa 450 kr + moms. Givetvis så ringde
jag min fd. kompis och sa åt honom att han fick ta fram räknemaskinen igen. Jag åkte
ner idag och blev bemött som pesten??? Jag tar den där femhundringen och lägger ut
resten ur egen ficka sa han, så behöver du ju inte komma hit nästa gång du behöver få
något gjort. Precis som den risken skulle vara överhängande. Sensmoralen, ja, den är väl
ganska självklar. Kolla alltid med fler än en verkstad. Vad den här verkstaden heter?
Lindells motor renoveringar i Norrköping och de vill inte ha kunder som inte är beredda
att betala 3 gånger så mycket. I alla fall fick jag det intrycket. Som sagt, det blåser i
Norrköping...
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