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vad händer? HA-bråket nästa avsnitt 
Flyktingmottagningen 

väcker känslor

Ännu inget slut på det  stora bråket

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

Polisen 
vill ha en 
trygg stad

Polisens ope-
rative chef Rolf 
Sandberg säger 
att HA uppfyl-
ler samtliga elva 
kriterier som 
utmärker den 
organiserade 
brottsligheten. 
Däribland disci-
plin och kontroll, misstanke om 
allvarliga kriminella handlingar, 
verksamhet på internationell 
nivå, användande av våld och hot, 
kommersiella eller affärsmässiga 
strukturer, penningtvätt och strä-
van efter vinning och makt.

– Deras övergripande mål är att 
tjäna pengar. Till det kommer soci-
al samvaro mellan medlemmarna 
och känslan av status och makt.

I en intervju här intill säger Ismo 
Salmi att bara en knapp tredjedel 
av HA-medlemmarna har lagförts 
för brott och att det då oftast gällt 
trafikbrott. Rolf Sandberg svarar 
med att läsa högt ur en rapport 
från Rikspolisstyrelsen: Anstiftan 
till mened, bedrägeri, bokförings-
brott, brott mot knivförbudslagen, 
brott mot lagen om brandfarliga 
explosiva varor, dråp, dopingbrott, 
falsk tillvitelse, förskingring, för-
sök till grovt rån, försök till mord, 
försök till utpressning.

– Jag har inte kollat exakt. Men 
det skulle förvåna mig om inte 80 
procent av HA-medlemmarna i 
Karlstad är lagförda, säger han.

22 medlemmar
HA-gården är navet i verksam-
heten. Polisen bedömer att Hells 
Angels med undergrupper i dag 
har 22 medlemmar i Karlstad. Av 
dessa tillhör 12 själva kärntruppen 
som huserar ute i Hertzöga. 

– De festar, sover över ibland, pla-
nerar aktiviteter och brottslighet.

– Verksamheten är till det yttre 
på nedgång. Hells Angels syns inte 
lika mycket i media och är mindre 
stökiga än till exempel Bandidos. 
Det beror på att man har utvecklat 
verksamheten från traditionella 
brott till ekonomisk brottslighet.

Vad vinner Karlstad på att de 
försvinner?

– Det är en trygghetsfråga. De får 
gärna vara kvar, men då får de följa 
lagar och förordningar.

Om de vräks från Härtsöga, 
kan de då inte bara leta upp en 
annan lokal?

– Det är inte så enkelt att fixa en ny 
kåk med lagom storlek, strategiskt 
läge och dessutom billig, säger Rolf 
Sandberg.

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

– Vi har ansvar för att Karlstad 
är en trygg stad att leva och bo i.

Kommunledningen och poli-
sen har samma grunduppfatt-
ning i Härtsöga-ärendet. Hells 
Angels är ett kriminellt gäng 
som ska ut ur Karlstad fortast 
möjligt.

Rolf Sandberg

biker-advokaten satte käppar  i hjulet för kommunen
uppgifter och stadiga resurser. 
Överslagsmässigt visar det sig att 
endast 30 procent av Hells Angels 
medlemmar dömts för brott, och 
då oftast trafikbrott.

– Jag säger som jag alltid har 
sagt: Fram med bevis på att Hells 
Angels skulle vara en kriminell or-
ganisation.

Härtsögaärendet kommer att 
avgöras någon månad in på det 
nya året. Tidigare har Ismo Salmi 
låtit ganska segerviss i sina ut-
talanden. Nu vill han inte sia om 
utgången.

– Det vill jag inte kommentera, 
utan vi får se vad domstolen dö-
mer, säger han.

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

Bikern Ismo Salmi är Sergeant at arms i mc-klubben Overdooze och vice 
ordförande i Payback. Här sitter han till höger om organisationens ordfö-
rande Peter Schjerva. FOTO: näTTidningen Payback 

Advokaten Ismo Salmi som han 
presenteras på advokatfirman 
Salmi & Partners hemsida.  

 FOTO: SalMiParTnerS.Se 


