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Fra: Pelle Jandrup [mailto:Pelle@pellejandrup.dk]
Sendt: 25. januar 2017 17:51
Til: Webmaster <Webmaster@ft.dk>
Emne: VS: Til skatteudvalget om Ulovlig import at slik fra Sverige

Fra: Pelle Jandrup
Sendt: 25. januar 2017 17:44
Til: 'min@skm.dk' <min@skm.dk>
Emne: Ulovlig import at slik fra Sverige

Kære Carsten Lauritzen
Undertegnede havde i dag en oplevelse som jeg synes jeg er nødsaget til at dele med dig.
Jeg er roer og kommer i en roklub i Kastrup Havn.
Da jeg kom til parkeringspladsen på min cykel så jeg 2 ret store kassevogne holde side ved side. De var ved at omlade
slik fra en bil til en anden. Jeg kunne ikke dy mig for at sige ”det er nok svensk slik” til de 2 mænd der var i gang med
om lastningen, hvilket de bekræftede.
Bilerne tilhørte Dans Automat Service – et firma ser stiller automater op gratis rundt omkring.
Mit eget bus er at den ene bil havde været over for at hente ”varerne” og at de nu blev fordelt så noget af det kunne
komme vider til måske en anden landsdel.
Da jeg kom ind i roklubben nævnte jeg højlydt episoden, og flere af de tilstedeværende istemte at det var der ikke
noget nyt i og at myndighederne var ligeglade – man havde tidligere forsøgt at gøre toldvæsnet opmærksom på om
lastningen.
Jeg må indrømme at jeg blev noget forarget over at være vidende til en sådan episode, og tanken om at det slik folk
køber i automaterne er ”kontrabande” huer mig ikke.
Jeg synes du skal vide at det er en almindelig trafik og efter hvad jeg fik oplyst i roklubben er det meste at de slik der
sælges løst ankommet til Danmark på samme vis..
Jeg tillader mig efterfølgende at sende en kopi til skatteudvalget.
Hvis du er interesseret i de tanker jeg har gjort m.h.t. hvordan man kunne tage dem på fersk gerning er du
velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Pelle Jandrup
Havnegade 47 A 3. sal
1058 København K
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