
Responses Tags
Jobbar på annan ort mån-tors. De tar inte emot mc på fredagar…
Finns oftast inga tider att boka
6 veckors väntetid 
Inga tider
Inga tider.
Eftersom det inte fanns någon tid förrän oktober, det är nu slutet av april.
Finns INGA tider under Maj,Juni,Juli och Augusti. Har INTE kollat i September... Vilket j..la skit... Man får väl köra obesiktat..eller..
Den närmaste (500m) har tydligen ingen MC besiktare. Ingen tid närmaste veckorna. (Besikta)
Det är väldigt begränsat med tider så man får jaga som bara den för att få en tid.
Ingen som har körkort och behörighet för att köra mc
Har inte beställt tid än, har flera månader på mig.
Inga tider
Har ingen MC-behörig personal. 
Personal är ej utbildade
Inga utbildade 
Det finns ingen besiktningsman som får besikta MC i Kalix där jag bor.
Fanns inga lediga tider.
Det finns aldrig några tider
Besiktade senast på annan ort
Själv valt, trevligare personal 
Dom har ingen godkänd mc besiktar just nu ,ev har dom en sommar på utbildning och om han klarar provet så kan dom besikta från den 25/4 annars är det bara att söka sig runt om
Jag besiktar i Falun på Dekra
Tydligen för att den enda personen som besiktar mc på bilprovningen är sjukskriven
Dem hade ingen tid den veckan. 
Besiktar inte mc där

  Jag har inte sökt tid än
Det finns ingen besikningsman/kvinna som "får" besikta mc
Jokkmokk har ingen mc utbildad, Gällivare har en som sagt upp sej. Har kört hoj sen 1976 och det har aldrig varit så dåligt med mc besiktningsmän som nu.
Den närmast hade inte behörighet för att besikta mc
Besiktade ifjol 2021 och då fanns inga tider på närmaste så jag åkte in till Opus Östersund 13 mil enkel resa.
Svarar på enkäten fast jag inte behöver besikta min mc i år 2022. Brukar aldrig ha problem med tider, då vi har 4 olika stationer i Hudiksvall.
Första lediga tid var två veckor bort.
Inga tider
Dom har ingen som besiktar mc på den stationen
Inte dags att boka/besikta ännu
Endast 1 på närmaste station som besiktigar mc och sen anser man att det är vintertid här till och med maj månad och ursäktar sig med att vägar inte är sopade gällande grus.
Fanns inga tider på hela sommaren 
Fanns inga lediga tider. Första lediga tid var efter besiktningsperiodens utgång.
Jag valde en annan station.
Sjukskriven 1 pers som besiktar mc
Det finns ingen ledig tid dom närmaste 6v meddelas vid bokningsförsök



hade ingen tid som passade
Har inte bokat detta år ännu
Finns ingen som har behörighet att utföra besiktning på mc 
Inga lediga tider
Jag har sista dag för besiktning 31/3. Då var det bara Dekra i Borlänge som hade öppnat för besiktning.
Jobbar i annan ort än jag bor
Ingen som har behörighet att besiktiga MC på den närmaste.

  Finns Ej tider.6veckors väntetid
Valde station för att dom besiktar även på vintern
Finns inga lediga tider, finns ingen utbildad besiktningsman.
Fanns ej tid
Dom kontrollerar inte mc
Vet ej. Har bara nya mcn. 
Hade ej öppnat för mc
Ny mc 
Fans inga lediga tider
Fanns ej behörig personal
Inga tider i närtid
Finns inga tider och det är många som har slutat på stationen
Har bara tider måndag och onsdag fm, jobbar borta
Utbildad personal saknas
Inga tider 
Dom hade inte tid just när jag kunde. Fick lov att välja annan station. Var mitt på semester. Fanns dåligt med tider överlag.
Jag fick en tid men inte inom besikningsperioden. D.v.s. jag kommer att tappa dyrbara sommardagar i Kiruna. 
Jag får men vill inte eftersom de är värdelösa
Finns ingen MC besiktare
Dom har inte behörighet
Det fanns inte tider för mc ?

  Har sökt tid på opus men det finns inga tider för mc i KirunaHar även sökt kontakt för det men ingen respons
Hittade inga tider
Inga lediga tider
Ej behöriga. Men har två stationer på orten som har besiktning av MC
Behöver inte besikta i år 
Förra året hade dom ej några tider att boka. Opus Kiruna
Jag vet inte varför.
Fåntratt som jobbar där så inget av mina fordon får de peta på
Personalbrist, inga tider.
Inte behövt besikta än.
Det finns inte certifierade tekniker. C:a 2 personer per vecka men inte alla dagar. Dåligt i Boden alla företag. Vissa besiktar inte alls MC !!
Finns inga tider att boka då de inte öppnat upp för bokning av mc
Finns absolut inga tider att få tag på
Ingen där har behörighet att besiktiga motorcykel.

  Dom tar inte mc även fast dom skickat ut reklam om det. Rikstäckande reklam.Vänder mig alltid till svensk bilprovning nu. 
Behöver inte besikta, hojen är ny
Finns inga tider
Besiktar min i september så vet inte hur det är nu
behöver ej besiktas än
För dyr åker heller 5mil till billigare ställe



De besiktigare inte MC
Dåligt med tider

  Det fans inte tid där enl mitt behov
Vet inte varför. Kanske saknas kompetensen
Ingen besiktningsman med mc kort
Opus hade inte börja med mc säsongs besiktning
Inga tider i mars, grus kvar sedan snö igen
Besiktar inte motorcykel längre i Hudiksvall 
Bara personbil
De hade ingen ledig tid på 3-4 veckor så jag kör till den näst närmaste.



Finns INGA tider under Maj,Juni,Juli och Augusti. Har INTE kollat i September... Vilket j..la skit... Man får väl köra obesiktat..eller..
  Den närmaste (500m) har tydligen ingen MC besiktare. Ingen tid närmaste veckorna. (Besikta)

Dom har ingen godkänd mc besiktar just nu ,ev har dom en sommar på utbildning och om han klarar provet så kan dom besikta från den 25/4 annars är det bara att söka sig runt om

Jokkmokk har ingen mc utbildad, Gällivare har en som sagt upp sej. Har kört hoj sen 1976 och det har aldrig varit så dåligt med mc besiktningsmän som nu.

Besiktade ifjol 2021 och då fanns inga tider på närmaste så jag åkte in till Opus Östersund 13 mil enkel resa.
Svarar på enkäten fast jag inte behöver besikta min mc i år 2022. Brukar aldrig ha problem med tider, då vi har 4 olika stationer i Hudiksvall.

Endast 1 på närmaste station som besiktigar mc och sen anser man att det är vintertid här till och med maj månad och ursäktar sig med att vägar inte är sopade gällande grus.



Jag har sista dag för besiktning 31/3. Då var det bara Dekra i Borlänge som hade öppnat för besiktning.

Dom hade inte tid just när jag kunde. Fick lov att välja annan station. Var mitt på semester. Fanns dåligt med tider överlag.
Jag fick en tid men inte inom besikningsperioden. D.v.s. jag kommer att tappa dyrbara sommardagar i Kiruna. 

Har även sökt kontakt för det men ingen respons

Det finns inte certifierade tekniker. C:a 2 personer per vecka men inte alla dagar. Dåligt i Boden alla företag. Vissa besiktar inte alls MC !!

Vänder mig alltid till svensk bilprovning nu. 


