
Veolia polisanmäler MTR-vd 

 Veolia Transport polisanmäler bolagets förre vice vd och nuvarande MTR-vd:n Torborg 
Chetkovich. Hon ska ha läckt företagshemligheter som varit viktiga när MTR kapade åt sig 
kontraktet på T-banan. 

Det juridiska bråket om upphandlingen av Stockholms tunnelbana mellan nuvarande 
operatören Veolia och kontraktvinnaren MTR trappas nu upp. 
 
Tidigare har Veolia startat två rättsliga processer för att slippa tappa T-banan, ett kontrakt värt 
35 miljarder kronor. Dels finns en överklagan mot själva upphandlingen hos länsrätten , dels 
finns en begäran om att få ut de handlingar som SL grundat sitt beslut på hos kammarrätten. 
 
OCH NU KOMMER nästa steg – en polisanmälan mot Torborg Chetkovich, vd för MTR:s 
skandinaviska verksamhet, personligen. Hon hade som tidigare vice vd för Veolia tillgång till 
all företagsintern information. Nu påstår Veolia att hon stulit känslig information som kan ha 
varit avgörande för att MTR lyckades övertyga SL om att deras anbud var det bästa. 
 
DEN KÄNSLIGA INFORMATIONEN ska, enligt Veolia Transports jurister i Frankrike, ha 
lämnat företaget via en dator som Torborg Chetkovich hade tillgång till på företaget. 
 
Just nu håller Veolia på med att ställa samman listor för att återskapa datatrafiken på företaget 
för den sista tiden Torborg Chetkovich arbetade på Veolia. 

 

Toni kommentar 
Och vad trodde Veolia att Torborg Chetkovich skulle göra på MTR, rulla tummarna?  
Snacka om dåliga förlorare och är Veolia lika ynklig som många andra klåpare till 
företag i Sverige, hur vore det om man lärde sig skriva ordentliga avtal innan 
anställning? Den som har minsta lilla kunskap hur SL fungera så borde man begripa att 
Veolia gjort sitt för länge sedan, att MTR i Hong Kong lockade med sin kompetens och 
den har ju knappast Torborg Chetkovich som under sin tid som vd på Veolia aldrig 
lyckades lösa elementära driftsfrågor. Det är väl uppenbarligen att moderaterna ville 
visa sig på styva linan och efter alla resor till Hong Kong som föregick upphandlingen 
ville man ha en förändring, vilket säkerligen är bra för alla. Veolia har inte haft en 
ledning med tillräcklig power om dom har det nu är skriven i stjärnorna, att 
polisanmäla måste väl mest mynna ut i att den svenska ledningen försöker hitta en 
ursäkt till moderbolaget, med det mest klassiska ursvenska argumentet, det var inte vårt 
fel. Varför inte leva upp till dogmen som den nye vd Tomas Wallin framförde på 
seminariet i Stockholm  ( se artikel nr 10) och börja arbeta på en möjlig avreglerig av 
järnvägen, men även här har moderaterna fått kalla fötter och gjort helt om och 
befinner sig nu i samma liga som Ohly, moderat kommunistisk parti politik, det är 
grejer det. 

 


