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Då- gällde det ATp_striden

som- blev starten

"Jag är en PM-skrivare."

lunds kaniiir som pM_skriben-t.
Det förde honom in i rikspåfiti

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

Så_
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tran lonragaJänJer_
nas tldtgaste och envisaste
kiti_
ker. Den striden vann tan.- '-^'"
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Rolf Englund. med en 2,5 rums
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Ntu-S-E-Banken under Mar_

cys .Wallenberg ville
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HSBs
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Rolf Enelund.
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1977 köpte Rolf

Trodin velat vara utan.
"Der.^är inre jag
egna.
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någon egen politisk
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blev det inte_
. Med en civilekonomexamen i
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Men det Zir för analysen av den

I I

svenska nadonalklenoden
HSB
han kommit i rampljuset.
F;tter hans eldgivning,
spätt Då
med 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
hä
proble.m". säger han o.f, uuuisu,

samtidigt alla anklagels.,

vara betald ränksmidare.
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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

kronor från HSb";ili
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Fortlarande anser han att med_
temmama i HSBs styrelse borde
resa lrägan om kontrollbalans_
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räkning.
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eir samridigt att
_"-Ett
nsBs redovisning åir i deiniir_

tri b ;e"",1," T:f ?åtil ;,' if T
ranteredovisningen. oklarä taxe_
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nar overvärden.
"HSB vägrade t o m att skicka
ut redovisni ngen. fcire torsdagens
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beteende gör
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medlemäar_
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genlemot fören i nsarna.

"Nu får vi

se fr'ur det går med

l.g.t! r19ai1 som upphovsman

till borättsföreni ngens kris.
,

gu-u uu
-llrpffiliri
vars värdering
.. Själv

fastigherer

är okänd...

t?inker

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

Roll Englund inre

trivs bra

i

min

^_,Jug
och
med min lcirening

berga."

lägenhet

i Äkers_

