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MILJÖBILDER
Nr 1 april 2011, Årgång 12

Är Traderas VD sinnessjuk…?
Är Traderas VD i Sverige, Gustav Gyllenhammar, sinnessjuk eller är
han bara fruktansvärt dum och med ett logiskt tänkande på en
tolvårings nivå? Han har, vid ett flertal tillfällen, fått ta del av Traderas
vansinniga agerande men svarar inte på mail utan släpper fram en
misstänkt sinnessjuk person som agerar under signaturen ”Kajsa på
Tradera” Hon hänvisar till Traderas regler som hon uppenbarligen inte
satt sig in i över huvud taget. Hon skriver dock att Tradera självt inte
behöver följa sina egna regler… Är detta exempel på Traderas totala
förakt och arrogans mot Traderas medlemmar. Döm själv efter att ha
läst nedanstående mail… Titta gärna också på denna sida:
www.fairshopping.se Sök på ordet Tradera och se hur ärliga
medlemmar blivit trakasserade av arrogansens mästare…
OBSERVERA att tidningen har tagit emot info från flera anställda på Tradera som bekräftar
att Traderas ledning uppmanar de anställda att strunta i Traderas skrivna regler. Så här
korkad är alltså Traderas ledning om man ska tro rapporter från de anställda:
Officiellt ska vi givetvis följa det regelverk vi har. De svar vi lämnar till t ex pressen och till frågande/klagande
användare ska alltid följa vårt regelverk.
I praktiken bryr vi oss dock inte om att beivra t ex FÖRHANDSFÖRSÄLJNING Ingen som klagar på detta kan
ställa oss till svars inte ens om vi skulle bli utsatta för en stämning…
Att polisanmäla en låsning av pengar i Payson går inte men det är inget vi ska bry oss om. Inte heller har
Konsumentverket något att göra med ev. problem mellan köpare och säljare. Som handläggare på Tradera så
ska vi ändå rekommendera medlemmarna att polisanmäla och gå till Konsumentverket! Det är inget som kan
användas emot oss.
Om en kund påstår att Tradera skickat ut en felaktig faktura så är det givetvis inte fel på fakturan utan det är
kunden som inte kan räkna! Vi ska strunta i alla sådana klagomål om de kommer till oss som mail. Sänds de
till oss som brev så kommer de givetvis bort… Sänds de till oss som REK så löser vi aldrig ut dem… Om
kunden inte betalar dras de till inkasso… Om kunden drar ärendet till Kronofogden har kunden troligen rätt
och då ska fallet utredas av våra jurister…

Här följer utdrag ur en mailkontakt…
Från: rotfrukterhotmail.com
Skickat den: 2010-12-23 20:24
Subject: RE: SV: RE: TSS2921142 Chand, Release my money... Reminder 3
Hej Mattias
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Jag har inte tagit upp någon tvist. Det jag tagit upp är om Tradera har några regler och om de ska följas och i
så fall av vem. Traderauser super-diamond.com kan tydligen bryta mot de flesta av Traderas regler och får
stöd av Tradera! Jag har inte bett någon på Tradera att ta parti för någon utan krävt att Traderamedlemmar
och Tradera självt ska följa regelverket. Det gör ni inte i detta ärende!!!
Menar du att Tradera inte kan kräva att Traderas regler ska följas??? Menar du att Tradera självt kan bryta
mot alla regler i Traderas regelverk???
Att föreslå att jag ska vända mej till polisen eller till någon konsumentvägledare visar att du inte kan det mest
elementära om svensk lagstiftning. Finns det ingen på Tradera som kan hjälpa till med elementär juridik. Om
man skulle försöka polisanmäla en blockering av pengar på ett Paysonkonto så vägrar polisen att ta emot en
sådan anmälan. Orsak: Inga pengar har försvunnit, de är ju bara låsta.
Det är lika tokigt att hänvisa till en konsumentvägledare. En sådan kan möjligen kolla vilka regler som Tradera
har OCH BE ER PÅ TRADERA ATT FÖLJA DESSA!!!
Jag tolkar ert agerande på Traderas support som ohederligt och i strid med Traderas regler och det har jag
ingen som helst förståelse för. Med ert agerande så begår ni avtalsbrott! Det är er skyldighet att följa
ingångna avtal. Att hänvisa till polis och konsumentvägledare är osakligt och felaktigt!!! Hur många gånger
ska jag behöva upprepa detta???
Jag kräver att ni på Tradera ska följa Traderas regler! Är det för mycket begärt??? Jag tycker inte det!!! Det är
enda möjligheten att få en lösning på detta ärende!!!
Hälsningar
Harald
Svar från Tradera…
From: support@tradera.com
To: rotfrukterhotmail.com
Hej Harald
Vad bra att du hörde av dig.
Detta handlar om en tvist mellan
dig och an annan medlem.
Jag ska så klart försöka förklara
detta.
Det är så att vi har regler och
policys för hur man ska använda
siten (dessa kan du läsa på våra
hjälpsidor) dessa är skrivna för
våra medlemmar och för att de
ska kunna handla på ett bra sätt
på siten. Vi på Tradera handlar
inte på siten och säljer inte utan
vi erbjuder en plattform som man
kan använda för att sälja och
köpa saker.
Om du vill ha mer information så
måste du läsa igenom vårat

användaravtal som finns och som
du har godkänt när du blev
medlem. Du kan läsa den här:
http://www.tradera.com/help/Hel
pPage.aspx?NodeID=1042
Vi på Tradera är inte juridiskt
utbildade och vi tolkar aldrig
köplagen åt en medlem, vi är en
neutral part som endast erbjuder
en plats att marknadsföra varor
och köpa varor.
Ditt problem är en tvist med en
annan medlem som vi inte kan
lösa på grund av att vi inte kan ta
parti för eller mot en medlem och
vi kan inte starta en utredning för
att sedan kunna döma eller fria.
Om du vill ha juridisk hjälp så
måste du kontakta en jurist eller
en konsumentrådgivare som kan
tolka köplagen åt dig och som är
juridiskt utbildad. Denne person
kan läsa igenom våra policys och
831 33 Östersund

Till VD för Tradera i Sverige
Gustav Gyllenhammar
Box 45026
104 30 Stockholm
samt kopia till Anna Chrona som
tydligen bytt mailadress.

From: rotfrukter@hotmail.com
To: achrona@ebay.com
Subject: RE: Tidningen
MILJÖBILDER 1, 2011, samt
ersättningskrav mm
Date: Mon, 13 Jun 2011
11:04:26 +0200

Hälsningar
Tidningen MILJÖBILDER
Harald Gaunitz (ansvarig
utgivare och redaktör)
Storgatan 61 C

Hej,
Som du kanske ev. har märkt
så har jag lagt ut mitt
tidningsnummer om Traderas
unkna bravader på nätet –

regler och användaravtal för att
få information om vad som gäller
på siten.
Tradera har inga regler i
regelverket som Tradera måste
följa utan alla våra regler är
skrivna för våra medlemmar och
inte för oss. Mer information om
detta finns i användaravtalet som
du godkänt när du blev medlem.
Nu kan vi inte ta denna
diskussion mer utan du får
kontakta en jurist om du vill gå
vidare och vi har sagt det som
gäller.
Jag hoppas trotts detta att du får
en fin juldag och att du kan få
den hjälp du vill ha från annat
håll.
Med vänlig hälsning
Kajsa på Tradera
som PRELIMINÄR. Detta har
resulterat i att flera av era
medarbetare har hört av sig
till min tidning och beskrivit
hur arbetet bedrivs där.
OBSERVERA!
Nedanstående information har
sänts till min tidning med
åberopande av det s.k.
meddelarskyddet.
Detta innebär att om ni på
Tradera efterfrågar vilka som
meddelat tidningen så kommer
jag omedelbart att lämna in en
polisanmälan och även
offentliggöra detta!

Hej Anna,
Det som står i sammanfattningen i tidningens början
stämmer ju ganska bra med
de lögner och den arrogans
som Tradera visar i t ex
svaren på siten Fairshopping.
Mitt förslag är att du ser till att
byta ut ledningen för Tradera i
Sverige och inför mottot:
”Tradera ska bli bäst i världen
och med ärliga metoder!” Jag
hjälper gärna till på ett hörn!
Informationen har sänts till
min tidning med åberopande
av meddelarskyddet. Detta
innebär att om ni på Tradera
efterforskar vilka som
meddelat tidningen så
kommer jag omedelbart att
lämna in en polisanmälan och
även offentliggöra detta.
Fortfarande är mitt krav:
Uteslut den medlem som jag
pekat ut och som systematiskt
håller på med
förhandsförsäljning
eller
Betala mej de pengar jag
förlorat p.g.a. denne medlems
förhandsförsäljning.
(Belopp och plusgironummer
finns nedan i detta mail) Om
så sker kommer jag att
annullera mitt
tidningsnummer som
fortfarande har status
PRELIMINÄR.
Hälsningar
Harald
P.S. Jag önskar dej en trevlig
sommar men den kan nog bli
jobbig om du tar fasta på mitt
jobbförslag och vill omvandla
Tradera till ett seriöst företag!
D.S.

From: rotfrukterhotmail.com
To: achrona@ebay.com
Subject: RE: Tidningen
MILJÖBILDER 1, 2011, samt
ersättningskrav mm
Date: Fri, 20 May 2011
11:17:11 +0200

Tack för snabbt svar!
Jag vet inte om du noterade
att mailet var ställt till VD för
Tradera i Sverige och då vill
jag givetvis att mailet når
honom och besvaras av
honom.
Jag har tidigare misstänkt att
de mail jag sänt till dej för
vidarebefordran till VD för
Tradera i Sverige inte nått
adressaten. Därför har jag nu
även sänt mailet som brev
med Posten AB. Detta är ju, i
och för sig, ingen garanti för
att brevet når adressaten.
Hälsningar
Tidningen MILJÖBILDER
Harald Gaunitz
(ansvarig utgivare och
redaktör)
Storgatan 61 C
831 33 Östersund
From: rotfrukterhotmail.com
To: support@tradera.com
Subject: RE: SV: SV:
TSS3211446 RE: Tidningen
MILJÖBILDER 1, 2011, samt
ersättningskrav mm
Date: Mon, 4 Jul 2011
15:23:55 +0200
Hej igen Mattias;
Nu är du väl alltför blygsam
om din förmåga…
Du kan väl åtminstone
FÖRSÖKA att sätta dej in i
detta ärende!
Mitt förslag är att du och
Traderas VD läser igenom vad
som hänt och FÖRSÖKER
förstå det. Som bredvidläsning
bör ni givetvis ha Traderas
regelverk som givetvis ska
vara styrande för allt ert
arbete!
Konstaterar att traderausern
super-diamond.com
fortfarande är registrerad
medlem. Denna user håller
fortfarande på med
FÖRHANDSFÖRSÄLJNING
vilket inte är tillåtet. Om du ej
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vet var detta står i regelverket
så kolla under Hjälp och sök
med ordet Förhandsförsäljning
så kommer du hit:

Grundregel: Förhandsförsäljning av

Förhandsförsäljning innebär att
en säljare lägger upp en annons
med ett objekt som vid det
tillfället ännu inte är i säljarens
besittning eller ägo. Det handlar
normalt om objekt som säljs
innan de släpps för försäljning
till allmänheten.
Exempel

· Det är inte tillåtet att erbjuda
ett objekt till försäljning
som du beställer i efterhand.
Varför har Tradera den här
policyn?
För att en säljare skall kunna
fullgöra sina åtaganden måste
han eller hon kunna slutföra
affären utan att vara beroende
av utomstående för leverans av
det som sålts.
Detta är ett led i att skydda våra
medlemmar från tråkiga
upplevelser när de handlar och
säljer.
Vid överträdelse av denna
policy
Överträdelse av denna policy
eller tillhörande riktlinjer kan
leda till att åtgärder vidtas mot
din annons och/eller ditt Traderakonto.

Skäms du inte över att du inte
känner till Traderas regelverk?
Har du ingen yrkesstolthet? Vill
du inte göra ett bra jobb?
Tydligen inte!
Efter dina och er VD:s korkade
bravader så kommer mitt
tidningsnummer till slut troligen
att bli riktigt bra.
Hälsningar
Harald
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Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

From: support@tradera.com
To: rotfrukterhotmail.com
CC:
Subject: SV: SV: TSS3211446 RE: Tidningen MILJÖBILDER 1, 2011, samt ersättningskrav mm
Date: Mon, 4 Jul 2011 14:54:27 +0200
Hej igen Harald.
Det finns inget mer vi kan tillföra gällande denna fråga.
Med vänliga hälsningar
Mattias på Tradera
***
Jag har erbjudit Tradera att jag annullerar detta tidningsnummer men mitt krav är då att
antingen traderausern super-diamond.com tas bort eller att de pengar jag förlorat p.g.a.
Traderas felaktiga agerande betalas till mej. (gäller 378 kr som ska betalas till mitt
plusgirokonto 124 59 17-8.) Om så ej sker senast 2010-07-20 så flaggas detta
tidningsnummer om och distribueras. Det är alltså Tradera som har att välja vilken åtgärd
man föredrar!
/Redaktionen
Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra
idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad
av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att avkorta och redigera
inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till replik. Inga artiklar
honoreras. /Redaktionen
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