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Hells Angels-medlemmen har skulder och fick besök av Kronofogden.
Men när myndigheten utmätte en motorcykel och två mc-västar, prydda

av mc-klubbens märken, fick de bakläxa. Västarna bedöms ha ett stort
personligt värde för mannen.

Nu måste fogden lämna tillbaka sakerna, efter ett beslut i tingsrätten.
– Alla likhet inför lagen ska faktisk iakttas. Sen spelar det ingen roll om

du är med i en organisation som Hells angels. Du blir inte fredlös för det,
säger advokat Lars Kruse som företrätt mc-klubbmedlemmen. 

Alexander Vickhoff

Enligt handlingar i Kristianstads tingsrätt är mannen fullvärdig medlem i mc-
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klubben Hells Angels Hässleholmsavdelning. Han har skulder till flera

borgenärer.
Tidigt en morgon i mitten av juni slog Kronofogden till i en samordnad aktion.

Med under tillslaget fanns polis för att skydda Kronofogdens personal. Det hela
gick dock lugnt till.

Resultatet av tillslaget blev bland annat en beslagtagen motorcykel och två
mc-västar med Hells angels klubbmärken. Föremålen var tänkta att säljas på

Kronofogdens auktion för att reglera HA-medlemmens skulder – motorcykeln
värderades enligt handlingar i Kristianstads tingsrätt till 180 000 kronor, och

västarna till 1 000 kronor styck.
Men så blir det inte. Enligt ett beslut i Kristianstads tingsrätt måste

motorcykeln och västarna nu lämnas tillbaks.
Advokat Lars Kruse har företrätt HA-medlemmen. Han är kritisk till att

västarna, och för den delen motorcykeln, överhuvudtaget beslagtogs.
– Det behövdes ingen djupdykning i fakta för att se att myndigheterna var helt

fel på det. Därför begärde vi omprövning av besluten, säger han.

Advokat Lars Kruse är nöjd med tingsrättens beslut.
Foto: JOHAN NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Problemet med utmätningen var att motorcykeln är skriven på mannens sambo.

Och inte nog med det, rättens utredning visar att sambon betalar för
garageplats, har stått för betalningarna för fordonet vid inköp och att hon betalar

motorcykelns försäkring. Rättens bedömning är därför att motorcykeln tillhör

sambon.
– Man borde tidigare ha förstått att den egendomen tillhörde kvinnan, säger

Lars Kruse.
Vad gäller västarna, en skinnväst och en sex år gammal jeansväst – enligt HA-

mannen själv av sliten och smutsig natur – hänvisar rätten till den princip som
säger att egendom kan undantas från utmätning och den har ett stort personligt

värde för gäldenären.
Tingsrätten skriver i sitt beslut att västarna för mannen, som fullvärdig medlem

i Hells Angels, har ”ett högst personligt värde”.
– Det brister i saklighet och objektivitet. Det förefaller mer vara ett

personangrepp, säger Lars Kruse.
Ytterligare en omständighet som försvårat utmätningen av västarna är att de

tygmärken som pryder plaggen tillhör mc-klubben Hells angels. Detta enligt
handlingar som föredragits rätten.
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