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SVERIGE

S.IARKAD: Rotf Trodin tuingas
Iämna HSB, effar DL

l_ r



byggen.
par milJaroer Kronor sKa sKy(l(]as uagelt suxt ucJlillrlfilct .

rroch han lfuskulden för krisen
"Jag är en PM-skrivare."
-- 

Så_ beskriver sig Rolf
Englund som fåti HSB_
chefen Rolf Thodin att gå i
spinn och tala om köm-
plott.

..i 11-

Rolf Englund. med en 2,5 rums
l1cfnl"t. hgl HSB_föreningen
)lar91 i Akersberga uran-fcir
Stockiolm. är en mEdlem Roli
Trodin velat vara utan.

"Der.^är inre jag ulan HSBs
egna. stttror som utlöst proble_
me_n", säger Rolf Enelund.
, Rolf Englund har-skrivir flera

o.epattartrklar dåir han varnat för
:sq. svaga ekonomi och Rolf
,r 

rodtn har i teve pekat ut Ens_tund son) upphovsman tjll dJn
senaste tidens'turbulens. r :,,

, ..Roll En_glund har slagits under
f!8^eqs lanor sedan han som
I er-årtng fick sitt första ,'pM_

arvode" 1.957 trän Högerns Riks_
organrsatron.

Då- gällde det ATp_striden
som- blev starten för nof nn!_
lunds kaniiir som pM_skriben-t.
Det förde honom in i rikspåfiti
ken -på moderatemas ritödags_
I-lll T.n någon egen politisk
Kamar blev det inte_

. Med en civilekonomexamen i
frotten, blev tran lonragaJänJer_
nas tldtgaste och envisaste kiti_
ker. Den striden vann tan.- 

'-^'"

Ntu-S-E-Banken under Mar_cys .Wallenberg ville införa
vrnstctelnrng 1977 köpte Rolf
tsngtund en aktie i banken och
Illud. arslag på akrieägarnas
vagnar. Den gången fOrlorade
nan.

Vardag på Timbro
,..-T1,1uTdug: ar_bgtg{ Rotf Eng_
r.u.nd- nu hos det SAF niirståenäe
I tmbro med huvuduppgifl an eu

par ganger r veckan sammanstäl_
ta ulnkespolitiska rapporter till
n undratalet abbonentei.

Men det Zir för analysen av den

svenska nadonalklenoden HSB
han kommit i rampljuset.

F;tter hans eldgivning, spätt Dåmed 
. mediarubriker, -hamnaåe

HJb I en uflagsvåg som inte be_
stods ens bankerna under bank_
krisen.

.. "Om flera banker höll på att gå
översryr vore det ,n**"ionsiiii
om. inre HSB också skulle häproble.m". säger han o.f, uuuisu,
samtidigt alla anklagels., o* utrvara betald ränksmidare.

, ".lug kan ta min gamJe träto_
orooer p_O Edin hos LO som
referens ."

Snuvar HSB på 1,5 Mkr
,,å.Ty-nu i Äkersberga har hans

l.>:-loren1.ng .r veckan beslurar
ltl^tryrr-u alla likvida medel över
-5_00900 kronor från HSb";ili
Handelsbanken.

....lolf .Englunds argument om
Dattre säkerhet och bättre ränta

i?lll?l-{**.d HSB på cirka lj
rvtrr r rnlänins.

. 
"För även- om regeringen kon_

struerar eil jnsättarskydd så gäl_

ler.det inte fören ingarnas medel.,,

^_ll, ärsredovisningen anges
s.park_assan uppgå till 2,3 mjliar_der kronor medan inlåninien
rran lorenlngar uppgår. till ?,g
mtfard^er kronor. DIs anm.)
, Fortlarande anser han att med_
temmama i HSBs styrelse borde
resa lrägan om kontrollbalans_
räkning.

Svartolkad redovisning
_"-Ett problem eir samridigt attnsBs redovisning åir i deiniir_

tri b ;e"",1," T:f ?åtil ;,' if Tranteredovisningen. oklarä taxe_
nngsuppgifter och avskrivningar
av fastigheter samtidigt som man
nar overvärden.

"HSB vägrade t o m att skicka
ut redovisni ngen. fcire torsdagens

:,^1*1. Det.iir inre konstigi atr ,oeras beteende gör medlemäar_
na nervösa", säger han och efter_
ll:e_r en raring av HSB eller atrHSB ställer it en Uantgaranii
genlemot fören i nsarna."Nu får vi se fr'ur det går med

UTSPARKARE?Rotf Englund
lar: ltpekats av HSB; iö
l.g.t! r19ai1 som upphovsman
till borättsföreni ngens kris.

-llrpffiliri gu-u uu fastigherer
vars värdering är okänd...
.. Själv t?inker Roll Englund inre

":.<iv.erge:F{S-.B.

^_,Jug 
trivs bra i min lägenhet

och med min lcirening i Äkers_
berga."

Lars Tulin
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