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Saken:

Skadestånd på grund av grovt förtal, anstiftan till grovt förtal, brott mot
marknadsföringslagen samt brott mot upphovsrätt
Att Hyresgästföreningen tillsammans med sin medlemstidning Hem & Hyra
samt hos Susanna Skarrie åläggs ett kraftigt verkande vite ska förbjuda vissa
påståenden om Hyresgästkassan AB, Sunny Barua samt Maximilian Folkesson
-------------------------------------------

Som ombud för Hyresgästkassan, Sunny Barua och Maximilian Folkesson i enlighet med bifogade
fullmakter (bilaga 1) får jag härmed ansöka om stämning enligt följande.

Bakgrund
Hyresgästkassan AB är ett aktiebolag som erbjuder och säljer sina tjänster till Hyresgäster i
Sverige. I styrelsen hittar vi Sunny Barua tillsammans med Maximilian Folkesson.
Hyresgästkassan har i dagsläget endast skickat ut reklamerbjudanden till hyresgäster i
Sverige. Hyresgästkassan har även en del medlemmar som har anslutit sig till
Hyresgästkassan i samband med att hyresgäster tackade ja till de reklamerbjudanden som
mottogs av hyresgäster från Hyresgästkassan. Dessa har dock aldrig hunnit få en faktura.
Tjänster som säljs via Hyresgästkassan är hyresrättsliga råd till hyresgäster. Konkurrenter till
Hyresgästkassan AB är Hyresgästföreningen tillsammans med Hyresgästföreningens
medlemstidning Hem & Hyra.
Hyresgästföreningens medlemstidningen ges ut 6 gånger per år i pappersform till ca 500 000
medlemmar hos Hyresgästföreningen. Chefredaktör för tidningen Hem & Hyra är Susanna
Skarrie. Hem & Hyra marknadsför även Hyresgästföreningens tjänster via sina webbplats
hemhyra.se samt via Hyresgästföreninges personal/säljare som delar ut information till
Hyresgäster genom att knacka dörr hos hyresgäster. Via webbplatsen Hyresgastforeningen.se
marknadsförs även Hyresgastforeningens tjänster tillsammans med en rad andra domännamn
så som godagrannar.se.
Hem & Hyra samt Hyresgästföreningen marknadsför sina tjänster även via sociala medier så
som Facebook, Instagram och Twitter.
Yrkanden från Hyresgästkassan
Grovt förtal, anstiftan till grovt förtal, brott mot upphovsrätt samt brott mot marknadsföringslagen
1. Hyresgästkassan AB yrkar att tingsrätten förpliktigar Susanna Skarrie att utge skadestånd
med 25 000 000 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 17 september till
dess betalning sker, samt att att tingsrätten förpliktigar Susanna Skarrie att utge
rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. Ersättningsanspråken kan
komma att justeras.
2. Hyresgästkassan AB yrkar att tingsrätten förpliktigar tidningen Hem & Hyra att utge
skadestånd med 25 000 000 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 17
september till dess betalning sker, samt att att tingsrätten förpliktigar tidningen Hem & Hyra
att utge rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.
Ersättningsanspråken kan komma att justeras.
3. Hyresgästkassan AB yrkar att tingsrätten förpliktigar Hyresgästföreningen att utge
skadestånd med 25 000 000 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 17
september till dess betalning sker, samt att att tingsrätten förpliktigar Hyresgästföreningen
att utge rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.
Ersättningsanspråken kan komma att justeras.

4. Att ett högt vite meddelas då Hyresgästföreningen, Hem & Hyra samt Susanna Skarrie ingår
i en organisation som har en väldigt stark ekonomi. Vid vite om 50 000 000 kronor förbjuder
Susanna Skarrie, Hyresgästföreningen samt Hem & Hyra att i sin marknadsföring påstå att
Hyresgästkassan:
Nedan finner ni en del av de ord som förekommer i marknadsföring som sker via
tidningen Hem & Hyra – Kan komma att tillägga fler ord
Är oseriösa
Skickar bluffakturor
Att bakgrundsfigur för Hyregästkassan är dömd för en tidigare bluff
Huvudman skickade tusentals falska fakturor till privatpersoner i landet
Hos Hyresgästkassans systersajt haglade okvädningsorden
Tyvärr säger polisen att det inte skett något brott än, eftersom det inte finns några kända fall
där någon betalat. Det känns galet, när det uppenbarligen rör sig om bedrägeri
Flertalet personer har fått misstänkta fakturor från Hyresgästkassan
I nuläget planerar Hyresgästföreningen inga åtgärder mot det omstartade företaget, men
började under tisdagen att informera medlemmar om hur man ska hantera eventuella
bedrägeriförsök. En upplysande text kommer även att publiceras på Hyresgästföreningens
hemsida
Vad vi förstår rör det sig fortfarande om ett fåtal fall, och vad vi vet är det ingen som har
betalat in några pengar. Men om det uppstår en tsunami av liknande fall kommer vi att
överväga andra åtgärder, säger förbundsjurist Johan Mirtorp.
Enligt Johan Mirtorp är det stora problemet med Hyresgästkassans brev att ”anbudet” är
maskerat som en betalningsskyldighet. Troligen bryter denna form av utskick mot
distansavtalslagen och är därmed ogiltig, berättar han
Med andra ord är det lurendrejeri från början till slut. Du ska vara väldigt försiktig och
aldrig betala om du får en faktura som relaterar till en affär du inte har ingått. Då ska man
alltid bestrida den, säger han.
Om du är medlem i Hyresgästföreningen och fått ett liknande brev hemskickat uppmanas du
att kontakta organisationens servicecenter. Även personer som inte är medlemmar kan få
allmänna råd kring hur de ska hantera den misstänkta fakturan.
Ett annat sätt är att helt enkelt skriva ”bestrides” på fakturan och sända tillbaka den. Eller att
gå in på Konsumentverkets hemsida.
Har du också fått en faktura? Kontakta Hyresgästföreningens servicecenter på nummer 077144 34 43.
Vid närmare granskning visar sig företaget vara en misstänkt bluff

Det hotfulla sätt som Hyresgästkassan agerar på förstärker bara bilden av att de är oseriösa.
Anklagelserna om att vi är rasistiska är helt utan grund, vi nämner inga namn eller något
annat som kan tolkas som det i vår artikel. Det är helt enkelt ett sätt att försöka skrämma oss.
I ett första steg kommer vi att kontakta Hyresgästkassan och uppmana dem att ta ner sin
hemsida, eftersom vi tycker att de gör intrång på vårt varumärke.
Enligt konsumentombudsmannen kan uppemot 50 000 privatpersoner vara drabbade av de
falska fakturorna
Hyresgästkassan. Så heter ett nytt företag som erbjuder råd och stöd till hyresgäster mot en
månadskostnad. Bakom företaget står en man som tidigare lurat tiotusentals personer.
Parallellt överväger Hyresgästföreningen såväl civilrättsliga som polisiära åtgärder. Exakt
hur man kommer gå tillväga kan chefsekonom Mariell Juhlin för tillfället inte svara på.
Först och främst måste vi se om det här är en legitim konkurrent. Det finns ju många lokala
hyresgästföreningar på olika ställen i landet. Men utifrån det ni berättar så verkar det kanske
inte vara så. Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg är dock övertygad om
att Hyresgästkassan kommer att drabbas av någon form av påföljd. – Oavsett vilka de är så
snyltar de på vårt varumärke och vårt renommé.
Plötsligt dök det upp en ”konkurrent” till Hyresgästföreningen. Nu är dess grundare dömd
att för en annan blufftjänst betala närmare 170 000 kronor i böter.
För 85 kronor i månaden erbjöd Hyresgästkassan ”stöd och råd inom boendefrågor för
hyresgäster”. Inte helt olikt det som Hyresgästföreningen har att erbjuda och webbplatsen
var förvillande lik. När Hem & Hyra började granska Hyresgästkassan visade det sig av allt
att döma vara en bluff. Tjänsten försvann efter bara 10 dagar.
När Hem & Hyra försöker att nå Hyresgästkassan för att fråga om utskicken är det ingen
som svarar på deras telefonnummer. Trots att vi ringer enligt telefontiderna på deras
hemsida.
Hyresgästföreningen varnar för att betala och anser att utskicken handlar om ”lurendrejeri”.
Föreningen uppmanar de som fått breven att kontakta deras servicecenter på telefon 077-144
34 43.
Det är ett potentiellt varumärkesintrång. De har inte licens att använda vår logotype, säger
Johan Mirtorp.
Nedan finner ni en del av de ord som förekommer i marknadsföring som sker via
Hyresgästföreningen – Kan komma att tillägga fler ord
Just nu förekommer bedrägeriförsök med fakturor. Avsändaren kan misstas vara
Hyresgästföreningen. Var därför uppmärksam på var dina fakturor kommer ifrån. Om du vill
bestrida en faktura eller misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri så kan du hitta olika
åtgärder här
Betala 510 kronor för "rätten till ett tryggt hem". Det erbjuder företaget Hyresgästkassan i
massutskickade brev, maskerade som fakturor. Nu varnar Hyresgästföreningen för att betala
in pengar till företaget, vars bakgrundsfigur är dömd för en tidigare bluff.

Hyresgäster varnar för misstänkt blufföretag: ”Har ringt polisen”
VARNING! VARNING! VARNING! Hyresgästkassan. Så heter ett nytt företag som
erbjuder råd och stöd till hyresgäster mot en månadskostnad. Bakom företaget står en man
som tidigare lurat tiotusentals personer.
Se upp för oseriös rådgivning
Bluffakturor se upp för Hyresgästkassan
Huvudmannen är dömd för bedrägeribrott och bluffakturor
Nedan finner ni en del av de ord som förekommer i marknadsföring som sker via
personliga intervjuer med Susanna Skarrie i olika tidningar – Kan komma att tillägga
fler ord
Kort efter att Hem & Hyra började granska ett bolag vars huvudman har dömts för
bedrägeribrott så började hatet mot chefredaktören Susanna Skarrie och hennes familj. Fyra
år senare, efter nya granskningar, har det hela blossat upp igen.
Bolagets huvudman har tidigare dömts för bedrägeribrott i form av bluffakturor
För att locka kunder hade bolaget även kopierat Hyresgästföreningens sajt
Tillsammans med Hyresgästföreningen ville vi ta reda på vilka som låg bakom sajten, men
det tog inte länge innan de hängde ut mig och en reporter på en sajt med namnet
Kritikverket, säger Susanna Skarrie, chefredaktör och VD på Hem & Hyra
Kort efter de första artiklarna hos Hem & Hyra lade bolaget bakom bluffakturorna ned
verksamheten
Efter att Hem & hyra nu i September rapporterat om huvudmannen i nya artiklar, så kom
drevet mot henne och reportrar på tidningen upp igen
Familjen hängdes ut efter tidningens bluffgranskning
Hem & Hyra granskade ett bolag med misstänkta bluffakturor
För snart fyra år sedan började Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra granska
ett bolag med namnet Hyresgästkassan. Bolaget hade bland annat kopierat
Hyresgästföreningens hemsida och enligt Hem & Hyra skickat ut bluffakturor där kunder
fått betala 85 kronor i månaden för ”stöd och råd inom boendefrågor”. Kort efter att
granskningen inletts startades en smutskampanj på internet – riktad mot chefredaktören
Susanna Skarrie. – Jag fick ett mejl där de skrev att de skulle sätta dit mig och att ”om man
googlar ditt namn så kommer sanningen fram om dig”, säger Susanna Skarrie.
I samband med den första granskningen lade Hyresgästkassan sin verksamhet på is. Men för
några veckor sedan började läsare höra av sig. – De sa att de fått flera fakturor från
Hyresgästkassan på 500 kronor som skulle betalas in, annars skulle det gå till Kronofogden.
Det var uppenbart att de inte fått någonting för de här pengarna, säger Susanna Skarrie.
Företrädarna för Hyresgästkassan driver 10 styck bluffbolag

Hem & Hyra granskade fakturorna som märkts som ”medlemsavgift”.
Nedan finner ni en del av de ord som förekommer i marknadsföring som sker via
Hyresgästföreningens anställda när man bl.a knackar dörr eller ringer deras
kundtjänst samt om man kontaktar tidningen Hem & Hyras anställda – Kan komma att
tillägga fler ord
Bluffakturor
Styrelsemedlemmar är dömda för bedrägeribrott
Hyresgästkassan är ett bedrägeri, betala inte till Hyresgästkassan
Tidigare dömts för bedrägeribrott och bluffakturor
De är en bluff som tar betalat för något Hyresgästkassan inte kan leverera. Betala inte
Bestrid fakturorna och ring polisen
Polisanmälan styrelsemedlemmarna
Eller att använda andra liknande påståenden som ger intryck av att Hyresgästkassan AB
verksamhet inte är seriös
Grunder gällande Hyresgästkassan
Grovt förtal samt anstiftan till grovt förtal, brott mot marknadsföringslagen samt brott mot
upphovsrätt
5. Grovt förtal. I och med den marknadsföring som sker från Hyresgästföreningen, tidningen
Hem & Hyra samt Susanna Skarrie har man systematiskt i 4 år valt att attackera företaget
Hyresgästkassan AB samt företrädarna för bolaget med falska påståenden som även görs
gällande i punkt 4. Det är allt från att styrelsemedlemmarna tidigare har dömts för
bedrägeribrott till att man inte ska betala några pengar till Hyresgästkassan och istället
polisanmäla företaget. Marknadsföringen sker bl.a via Facebook, Instagram, Twitter som
diverse olika webbplatser tillsammans med privata sociala profiler.
6. Anstiftan till grovt förtal. Hyresgästföreningen, Susanna Skarrie samt Hem & Hyra
anstiftar andra personer att begå grovt förtal mot Hyresgästkassans företrädare med anställda
vilket har pågått i 4 år.
7. Brott mot marknadsföringslagen. Hyresgästföreningen, Susanna Skarrie samt Hem &
Hyra har systematiskt i 4 års tid gjort väldigt många påståenden om att Hyresgästkassan
bedriver oseriös verksamhet samt skickar så kallade bluffakturor. Då det saknas fog för
sådana påståenden har Hyresgästföreningen, Susanna Skarrie samt tidningen Hem & Hyra
agerat vilseledande samt misskrediterande enligt marknadsföringslagen.
8. Brott mot upphovsrätt. Tidningen Hem & Hyra samt Hyresgästföreningen har i 4 års tid
utan tillåtelse använt sig av Hyresgästkassans verk för att misskreditera bolaget i sin
marknadsföring.

9. Rubriceringarna är grova eftersom dessa har fått stor spridning. Hyresgästföreningen,
Susanna Skarrie samt Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra har systematiskt i
4 års tid attackerat såväl Hyresgästkassan samt Sunny Barua och Maximilian Folkesson med
uppgifter som är osanna. Uppgifterna sprids via Facebook, Instagram, Twitter, kundtjänst
hos Hyresgästföreningen, kundtjänst hos Hem & Hyra, brevutskick till
Hyresgästföreningens medlemmar (ca 500 000 medlemmar), via dörrknackning hos
hyresgäster i Sverige, via samtliga lokala Hyresgästföreningar i Sverige, via intervjuer med
diverse olika tidningar, via webbplatsen hemhyra.se, via tidningen Hem & Hyra som ges ut
till 500 000 medlemmar i Sverige, via webbplatsen hyresgastforeningen.se samt kontaktar
man kunder och eventuella kunder till Hyresgästkassan och far med uppgifter som är osanna
även till dessa personer.
Yrkanden samt grunderna från Hyresgästkassan är preliminära
Yrkanden från Sunny Barua
Grovt förtal anstiftan till grovt förtal
10. Sunny Barua yrkar att tingsrätten förpliktigar Susanna Skarrie att utge skadestånd med 500
000 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 17 september till dess betalning
sker, samt att att tingsrätten förpliktigar Susanna Skarrie att utge rättegångskostnader med
belopp som senare kommer att anges. Ersättningsanspråken kan komma att justeras.
11. Sunny Barua yrkar att tingsrätten förpliktigar tidningen Hem & Hyra att utge skadestånd
med 500 000 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 17 september till dess
betalning sker, samt att att tingsrätten förpliktigar tidningen Hem & Hyra att utge
rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. Ersättningsanspråken kan
komma att justeras.
12. Sunny Barua yrkar att tingsrätten förpliktigar Hyresgästföreningen att utge skadestånd med
500 000 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 17 september till dess
betalning sker, samt att att tingsrätten förpliktigar Hyresgästföreningen att utge
rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. Ersättningsanspråken kan
komma att justeras.
Grunder gällande Sunny Barua
Grovt förtal samt anstiftan till grovt förtal
13. Grovt förtal. I och med den marknadsföring som sker från Hyresgästföreningen, tidningen
Hem & Hyra samt Susanna Skarrie har man systematiskt i 4 år valt att attackera Sunny
Barua med falska påståenden som även görs gällande i punkt 4. Det är allt från att Sunny
Barua tidigare har dömts för bedrägeribrott till att han skickar bluffakturor. Det grova
förtalet sprids bl.a via Facebook, Instagram, Twitter, hemhyra.se, hyresgastforeningen.se,
medlemstidningen Hem & Hyra som når ut till 500 000 medlemmar, aftonbladet.se samt
diverse olika webbplatser tillsammans med privata sociala profiler.

14. Anstiftan till grovt förtal. Hyresgästföreningen, Susanna Skarrie samt Hem & Hyra
anstiftar andra personer att begå grovt förtal mot Sunny Barua vilket har pågått i 4 år. Sådan
anstiftan sker bl.a via Facebook, Instagram, Twitter, hyresgastforeningen.se, hemhyra.se
samt diverse andra kanaler som Hyresgästföreningen, Susanna Skarrie samt Hem & Hyra
förfogar över.
15. Rubriceringarna är grova eftersom dessa har fått stor spridning. Hyresgästföreningen,
Susanna Skarrie samt Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra har systematiskt i
4 års tid attackerat såväl Hyresgästkassan samt Sunny Barua och Maximilian Folkesson med
uppgifter som är osanna. Uppgifterna sprids via Facebook, Instagram, Twitter, kundtjänst
hos Hyresgästföreningen, kundtjänst hos Hem & Hyra, brevutskick till
Hyresgästföreningens medlemmar (ca 500 000 medlemmar), via dörrknackning hos
hyresgäster i Sverige, via samtliga lokala Hyresgästföreningar i Sverige, via intervjuer med
diverse olika tidningar, via webbplatsen hemhyra.se, via tidningen Hem & Hyra som ges ut
till 500 000 medlemmar i Sverige, via webbplatsen hyresgastforeningen.se samt kontaktar
man kunder och eventuella kunder till Hyresgästkassan och far med uppgifter som är osanna
även till dessa personer.
Yrkanden samt grunderna från Sunny Barua är preliminära
Yrkanden från Maximilian Folkesson
Grovt förtal anstiftan till grovt förtal
16. Maximilian Folkesson yrkar att tingsrätten förpliktigar Susanna Skarrie att utge skadestånd
med 500 000 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 17 september till dess
betalning sker, samt att att tingsrätten förpliktigar Susanna Skarrie att utge
rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. Ersättningsanspråken kan
komma att justeras.
17. Maximilian Folkesson yrkar att tingsrätten förpliktigar tidningen Hem & Hyra att utge
skadestånd med 500 000 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 17
september till dess betalning sker, samt att att tingsrätten förpliktigar tidningen Hem & Hyra
att utge rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.
Ersättningsanspråken kan komma att justeras.
18. Maximilian Folkessonyrkar att tingsrätten förpliktigar Hyresgästföreningen att utge
skadestånd med 500 000 kronor jämte ränta enligt 4 och 6 §§ räntelagen från den 17
september till dess betalning sker, samt att att tingsrätten förpliktigar Hyresgästföreningen
att utge rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.
Ersättningsanspråken kan komma att justeras.

Grunder gällande Maximilian Folkesson
Grovt förtal samt anstiftan till grovt förtal
19. Grovt förtal. I och med den marknadsföring som sker från Hyresgästföreningen, tidningen
Hem & Hyra samt Susanna Skarrie har man systematiskt i 4 år valt att attackera Maximilian
Folkesson med falska påståenden som även görs gällande i punkt 4. Det är allt från att
Maximilian Folkesson tidigare har dömts för bedrägeribrott till att han skickar bluffakturor.
Det grova förtalet sprids bl.a via Facebook, Instagram, Twitter, hemhyra.se,
hyresgastforeningen.se, medlemstidningen Hem & Hyra som når ut till 500 000 medlemmar,
aftonbladet.se samt diverse olika webbplatser tillsammans med privata sociala profiler.
20. Anstiftan till grovt förtal. Hyresgästföreningen, Susanna Skarrie samt Hem & Hyra
anstiftar andra personer att begå grovt förtal mot Maximilian Folkesson vilket har pågått i 4
år. Sådan anstiftan sker bl.a via Facebook, Instagram, Twitter, hyresgastforeningen.se,
hemhyra.se samt diverse andra kanaler som Hyresgästföreningen, Susanna Skarrie samt
Hem & Hyra förfogar över.
21. Rubriceringarna är grova eftersom dessa har fått stor spridning. Hyresgästföreningen,
Susanna Skarrie samt Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra har systematiskt i
4 års tid attackerat såväl Hyresgästkassan samt Sunny Barua och Maximilian Folkesson med
uppgifter som är osanna. Uppgifterna sprids via Facebook, Instagram, Twitter, kundtjänst
hos Hyresgästföreningen, kundtjänst hos Hem & Hyra, brevutskick till
Hyresgästföreningens medlemmar (ca 500 000 medlemmar), via dörrknackning hos
hyresgäster i Sverige, via samtliga lokala Hyresgästföreningar i Sverige, via intervjuer med
diverse olika tidningar, via webbplatsen hemhyra.se, via tidningen Hem & Hyra som ges ut
till 500 000 medlemmar i Sverige, via webbplatsen hyresgastforeningen.se samt kontaktar
man kunder och eventuella kunder till Hyresgästkassan och far med uppgifter som är osanna
även till dessa personer.
Yrkanden samt grunderna från Maximilian Folkesson är preliminära
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Skärmdump från Hyresgästföreningens webbplats
Skärmdump från Hyresgästföreningens webbplats
Artikel publicerad på webbplatsen Aftonbladet (intervju med Susanna Skarrie)
Artikel publicerad på webbplatsen Journalisten (intervju med Susanna Skarrie)
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)

Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Skärmdump från Facebook
Brevutskick från Hyresgästföreningen
Brevutskick från Hyresgästföreningen
Skärmdump från Twitter
Skärmdump från Twitter
Skärmdump från Twitter
Skärmdump från Twitter
Skärmdump från Twitter
Skärmdump från Twitter
Skärmdump från Twitter
Skärmdump från Twitter
Skärmdump från Twitter
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Mejl till Hyresgästkassan
Belastningsregister Sunny Barua
Belastningsregister Maximilian Folkesson
Skärmdump Hyresgästkassan hemsida
Skärmdump Hyresgästföreningens hemsida
Reklamerbjudande från Hyresgästkassan (Reklam, ej faktura)
Utdrag gällande Maximilians styrelseuppdrag antal bolag
Utdrag gällande Sunnys styrelseuppdrag antal bolag

Bevisuppgifterna är preliminära och mer bevismaterial kommer att tilläggas

ANSÖKAN OM STÄMNING

Stockholm den 17 september 2020

Mohamed Abdi

