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VAD HÄNDER? HA-bråket2013

Ännu inget slut på det  stora bråket

HA-gården, kalabaliken vid den 
exekutiva auktionen i Örebro i 
maj och den följande hyrestvisten 
har lett till ett 40-tal artiklar under 
året. Många av dem har legat i lä-
sartopp på nwt.se

Och det är långt ifrån färdigbrå-
kat.

Den 17 december begärde kom-
munens advokater förlängd svars-
tid till den 14 januari när det gäller 
tvisten om uppsägningen. Den ti-
den fi ck man. Sedan kan det drö-
ja ytterligare två månader innan 
tingsrätten kommer med sin dom, 
enligt rådman Maria Albinsson.

Gjorde en miss
Grundfrågan är om uppsägningen 
över huvud taget är giltig. Kommu-
nen missade att underrätta Solsta-
dens Motorsport om medling i hy-
resnämnden, vilket enligt lag krävs 
för att en uppsägning ska gälla.

Om kommunen förlorar har man 
fl er kort att spela ut. Ett är att Sol-
stadens Motorsport sägs ha brutit 
mot hyresvillkoren genom att inte 
hålla HA-gården försäkrad. Det 

pågår skriftväxling med HA:s ad-
vokat Ismo Salmi om detta. Kom-
mundirektör Anna Sandborgh räk-
nar med att även den frågan kan 
hamna i tingsrätten.

Glada för det är i så fall de in-
blandade advokaterna.

Kommunalrådet Per-Samuel 
Nisser (M) har gjort klart att striden 
ska fortsätta till varje pris.

– Vi ger oss aldrig! Hells Angels 
ska bort från Karlstad, sa han i ok-
tober i samband med ett möte med 
justitieminister Beatrice Ask (M).

Stora kostnader
På motståndarsidan är man villiga 
att förhandla med kommunen om 
att häva hyreskontraktet som an-
nars löper till 2021.  

– Då måste kommunen pröjsa. 
Om man vill bli av med en hyres-
gäst får man slanta upp, och det 
rejält, sa advokaten Ismo Salmi till 
NWT i augusti i år.

Hittills har striden kostat Karl-
stads kommun 3,1 miljoner kronor 
enbart för köpet av fastigheten, 
plus åtskilliga arbetstimmar och 
ombudskostnader på några hund-
ratusen kronor. 

Är det värt det?
Läs vad polisen Rolf Sandberg 

och advokaten Ismo Salmi säger 
om Hells Angels.

EVIG STRID. Vem vinner – och 
vem försvinner?

Bråket kring Hells Angels hyres-
kontrakt i Härtsöga har pågått 
oavbrutet sedan i juni.

Först på vårkanten 2014 väntas 
en dom från Värmlands tingsrätt.

HA-gården i Härtsöga kostade kommunen 3,1 miljoner kronor. Ännu är det oklart om och hur man                               ska bli av med hyresgästen Hells Angels.  FOTO: MIKAEL LINDBLOM / NWT ARKIV

Biker-advokaten satte käppar  i hjulet för kommunen

Namnet var inte obekant för värm-
länningarna. 

Tidigare hade han varit ombud 
för Signe Modén – mamma till 
Osmo Vallo som dog vid ett våld-
samt polisingripande på Kronopar-
ken 1995.

Han har också representerat ett 
av de riksbekanta Nordmarksbar-
nen från Filipstad.

Men sedan augusti i år är Ismo 
Salmi mest känd som Hells Angels 
advokat – och därigenom något av 
ett rött skynke för kommunledning 
och ordningsmakt i Karlstad.

Det var han som slog ner på det 
formella felet i kommunens upp-
sägning av Solstadens Motorsport. 
Resultatet är en ännu pågående 
strid mellan motorklubben och 
Salmi å den ena sidan och fast-
ighetsägaren med ett par Stock-
holmsadvokater å den andra.

Ute och kör motorcykel
Ismo Salmi har inget emot att bli 
förknippad med bikerkulturen. 
Han är sergeant at arms i mc-klub-
ben Overdooze och vice ordföran-
de i Payback Sverige. Han bär dessa 
titlar med stolthet. Den som ringer 
hans automatiska telefonsvarare 
får veta att han lika gärna kan vara 
i någon domstol som ute och köra 
motorcykel.

– Jag har kört hoj och varit med 
i hojsvängen i många år. Då blir 
det så att man får förfrågningar 

om man skulle vara beredd att ac-
ceptera förtroendeuppdrag, precis 
som i vilken annan förening som 
helst, säger han.

Payback jobbar för att tillvarata 
mc-klubbarnas intressen gentemot 
i första hand polisen. Ismo Salmi är 
en av de jurister som jobbar för or-
ganisationen.

– För mig handlar tillvaron i all-
mänhet om att göra rätt, och mitt 
yrke om att stå på rättvisans sida. 
Tyvärr, måste jag säga, innebär 
detta förfärande ofta att jag får 
polisen som motpart.

Har du själv blivit stoppad när 
du burit mc-väst? 

– Visst, jag har blivit  olagligen 
stoppad av polisen. Vid ett tillfälle 
var de utklädda till elektriker. Jag 
hade lite svårt att inte brista ut i 
gapskratt. 

I Härtsögaärendet företräder 

Ismo Salmi en organisation – Hells 
Angels – som regelmässigt beteck-
nas som grovt kriminell. Men han 
ser det inte så.

– Det är egentligen ganska be-
fängt att påstå att det skulle vara 
en kriminell organisation. De fl esta 
medlemmarna har ett vanligt he-
derligt yrkesarbete eller är små-
företagare, oftast i en hantverks-
bransch. Organisatoriskt är en 
hojklubb helt platt. Verksamheten 
fi nansieras genom medlemsavgif-
ter. Man kör högljudda motorcyk-
lar och syns mycket väl. Det går 
helt enkelt inte att effektivt och 
långsiktigt begå brott med dessa 
förutsättningar.

”Fram med bevis”
– En effektiv kriminell organi-
sation kräver en strikt hierarki, 
diskretion, specialiserade arbets-

Karlstads kommun köpte HA-
gården på exekutiv auktion 
och räknade med att enkelt 
och smärtfritt bli av med Hells 
Angels.

Sedan dök advokaten Ismo 
Salmi upp.

Arne Skorup
054-19 96 13
arne.skorup@
nwt.se

MÅSTE SLANTA UPP

”Då måste kommunen pröjsa. Om man vill bli av med 
en hyresgäst får man slanta upp, och det rejält”

Ismo Salmi

30
procent av 
Hells Angels 
medlemmar 
dömts för 
brott, oftast 
trafi kbrott, 
enligt Ismo 
Salmi.


