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Två mögliga lägenheter, en bedräglig konkurs och massor av
rättsröta

Mål T344-11 pågår allt jämt, vid Gotlands t ingsrätt , sedan 23 mars 2011.

(Uppdatering: Huvudförhandling hölls i Gotlands tingsrätt den 10 och 11 juni 2013. Gotlands tingsrätts
märkliga dom 130702 finna att läsa här. Tingsrättens dom är överklagad till Svea hovrätt. Svea hovrätt har
beviljat prövningstillstånd.)

Mars 2009 f ick paret Christian di Asti och Katarina Fransson besked om tillökning. Kontakt med externt
anlitad säljare Micha Swenson angående en lägenhet på Snäck. På bolagets hemsida,
www.werkelinbolagen.se, stod det att läsa att “f astigheten är i bra skick”. På hemsidan f inns två bilder f rån
lägenhet 217, en lägenhet som kommer att visa sig varande otjänlig på grund av omf attande mögelskador.
Katarina Fransson kommer ensam att stå som ägare till denna bostadsrätt.

08.11.29

Styrelseprotokoll Brf  Snäck §50:

“Andre Lahovary (203) yrkar ersättning för förlorade hyresintäkter samt för sina renoveringar som delvis
förstörts genom vattenläckaget. Styrelsen beslutade att erbjuda Andre 20.000:- och där vi friskriver oss från
framtida ekonomiska krav från Andre.

Linda Hultgren har tillskrivit styrelsen angående mögelgenomslag pga av fukt i ett fönster. Bror har påbörjat
renoveringsarbetet med detta och åtgärdar övriga liknande fönsterproblematik i huset med hjälp av BJ.”

09.05.22

Ef ter att ha f ått kännedom om en f örestående renovering av f astigheten p.g.a. takläckage, mejlar Katarina
Fransson f öreningens styrelse, och f rågar:

“Hur yttrar sig läckaget? Om det läcker in i lägenheten undrar vem är det då som står för
renoveringskostnaden inne i lägenheten? Sen undrar jag om du vet ifall det varit problem med lägenhet
nummer 217?”

Och f örsvaret f rån Brf  Snäcks kassör t illika styrelseledamot Karin Larsson:

“Läckaget är i första hand på altanerna, men vissa lägenheter framförallt i södra huset har läckage på insidan
av fönstren. Vid kraftigt regn och blåst droppar det på insidan. I 217 är det inget problem ännu.”

09.06.14

Katarina Fransson mejlade säljaren Micha Swenson och undrar:
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“Det är par saker som oroar mig. Dels finns det fuktgenomslag på insidan av fönstret, vilket tyder på
vattenläckage från ovanvarande altan. Vad jag förstått har många problem med att det droppar vatten härifrån
vid kraftigt regn och blåst. Har ni varit i kontakt med försäkringsbolag angående fuktskadan?”

Säljaren Micha Swenson, som dessutom är f irmatecknare f ör Länsf örsäkringar Gotland där Brf  Snäck är
f örsäkrad, samt styrelseledamot i samma Brf  svarar några dagar senare:

“När det gäller fuktskadan så har vi inte haft något problem i denna lägenhet när det gäller fuktgenomslag
förutom den lilla fläcken som ni observerat.”

09.06.30

Första kontraktsversionen kommer i brevlådan. Men de två överenskomna klausulerna f anns inte med.
Dessutom är köpeskillingen skriven till 1 100 000 kronor, istället f ör det överenskomna beloppet av 1 000
000 kronor.

09.07.02

Andra kontraktsversionen kommer i brevlådan. Enda skillnaden mot f örsta versionen var att köpesumman
var korrekt.

09.07.06

Tredje versionen kommer i brevlådan. Nu är både köpesumman korrekt och de överenskomna klausulerna
inf örda. Klausulerna lyder som f öljer:

“Dolda fel:

Köparen har beretts tillfälle att okulärt besikta lägenheten och säljaren har informerat om de fel och brister de
känner till. Om det framkommer fel som kan konstaterats att det fanns vid kontraktets tecknande och inte
hamnar under köparens undersökningsplikt eller säljarens upplysningsskyldighet får detta anses som ett dolt
fel som säljarens ansvarar för.”

“Brister part i fullgörandet enligt detta avtal, äger motparten rätt till skäligt skadestånd.”

Trots styrelsebeslut i Brf  Snäck den 17:e maj 2008 där “beslutades att försäljning av Korkens andelar skall
kontrasigneras av vice-ordf Per-Åke Bäck.”, så var en av kontrasignanterna Karin Larsson. Karin Larsson är,
f örutom kassör och styrelseledamot i Brf  Snäck, även ekonomiansvarig i Korken AB samt
styrelseordf örande i Korken AB:s dotterbolag Vesawi AB. Karin Larsson bor permanent i Korkens
tjänstebostad med nummer 507 i Brf  Snäck.

09.08.24

Inf lyttning och därmed möjligheten att f å t illgång till Brf  Snäcks interna webbsida. Det f örsta interna
dokumentet Christian och Katarina f ick ögonen på var ordf örande Pigge Werkelins brev till medlemmarna,
daterat 09.07.15. Där står bl.a.:

”Visby 2009-07-15

Hej alla BRF medlemmar på Snäck.

Här kommer några rader från mig som ordförande 1 BRF Snäck.



Vi är nu inne i en intensiv slutförhandling gällande ett stort renoveringsbehov av vår fastighet. Fastigheten är
nu trettio år och som alla vet så har vi kraftiga problem med läckage i fastigheten. I samband med regn
ovädret i början av juli så trängde det in vatten i ca. 40 lägenheter. Detta är givetvis helt oacceptabelt och
måste åtgärdas. Att fastigheten är tät är en förutsättning för att man skall kunna bo i den. Fastigheten far
väldigt illa på grund av vatten. Det blir fuktskador inne i lägenheter, det blir rostangrepp på armering mm, det
blir sprängskador på betong när det fryser.

Vi har även problem med glaspartierna i lägenheterna, dessa är både otäta och utslitna. Här kan en del vänta
men det blir en kostnad som alla får vara med och betala för. De som bör bytas är betydligt fler än hälften.
Man skulle kunna tänka sig att byta en del nu och resten inom ca 5 år. Problemet är att det blir betydligt dyrare
att byta glaspartierna om man inte gör det i samband med balkongrenoveringarna. Det blir nämligen en hel del
dubbel jobb. Om man väljer att byta en del glaspartier om fem år så blir kostnaden minst 50% högre. Ett annat
problem blir att bestämma vem som får nya partier och vem som inte får. Därför är min bestämda uppfattning
att man bör byta alla. Ett tredje problem är att taket har en livslängd på ca 15 år och även detta bör bytas ut.
Nu har vi upphandlat ett tätt hus, men anbudsgivarna kommer att reservera sig för att det vatten som kommer
från taket kan leta sig ner i huset. För att veta att vi verkligen har ett tätskikt på huset som är ok, bör

vi därför även renovera taket. Vi har även valt att titta på stammarna i fastigheten och dessa ser friska ut och
behöver troligen inte göras något åt på ett antal år.

Vi har begärt in priser från 3 olika leverantörer och jag uppskattar att vi kommer hamna på ett investerings
behov som ligger på 25—35 miljoner. Vad får vi för dessa? En fastighet som blir tät. Nyrenoverade balkonger.
Det kommer att upplevas som ett helt nytt rum. Vi kommer att värdesäkra fastigheten och värdet på era
bostadsrätter lär kvarstå och troligen öka, jämfört med om inget görs.

Vi kommer att ha ett styrelsemöte i september där alternativen skall presenteras och därefter kommer
styrelsen att lägga en rekommendation till stämman, som blir ca tre veckor efter att vi känner oss klara. På
denna extra stämma ska medlemmarna bestämma om vi skall renovera och i så fall hur mycket.

Vi kommer även att presentera finansieringsförslag. Min uppskattning är att avgiften kommer att öka mellan
1300— 1600 kr månaden om hela paketet skall åtgärdas. En eventuell 7.e våning skall vi även rösta om, men
den ligger några år framåt i tiden om det över huvudtaget kan bli verklighet.

Problemen med huset har vi känt till länge och vi har skjutit på åtgärderna men nu går det inte längre. Jag och
vi i styrelsen hoppas nu att renoveringen påbörjas under hösten.

Själva renoveringen kommer även den att bli jobbig. Under x antal veckor kommer balkongerna att täckas för
och det kommer förekomma byggarbeten i huset under lång tid. Vi skall försöka att lämna sommaren fri från
byggarbeten. Renoveringen kommer troligen att delas upp i fyra etapper med början i södra huset.

Detta är den dystra sanningen och som vanligt så tror jag att det kommer sol efter regn.

Måndag den 3 augusti kl 09.00 finns styrelserepresentanter i entren på Snäck för att svara på frågor
angående läckaget och de kommande renoveringarna.

BRFSNÄCK

Pigge Werkelin

Ordförande”

09.09.02

Åtta dagar ef ter Katarinas och Christians inf lyttning skriver Brf  Snäcks ordf örande Pigge Werkelins brev till
medlemmarna och påtalar om igen hur illa ställt det är med f astigheten: “Huset läcker värre än någonsin och
nu måste något göras, annars går alltför stora värden förlorade.”



09.03.31

I årsredovisningen 2008 f ör Brf  Snäck går det att läsa:

“Presentation kring situationen gjordes under stämman 2008. En mycket noggrann kontroll har gjorts för var
och en av altanerna och varje enskilt fel har dokumenterats. En omfattande dokumentation finns.” …”Sedan
föregående år har problemen blivit större med läckage och i dagsläget har 74 av 106 lägenheter läckage på
altanerna och av de 74 har 27 st läckage inne i lägenheten.”

Brf  Snäcks styrelse har inte velat delge medlemmarna exakt vilka lägenheter som är drabbade. Vid en direkt
f råga f rån olika lägenhetsinnehavare om deras lägenheter är drabbade av f uktskador f ick alla veta att de
inte är drabbade – därf ör f anns ingen anledning f ör Brf  Snäcks styrelse att delge de f rågande
medlemmarna listan med de f uktdrabbade lägenheter. Denna lista blev dock of f entlig den 1:a april 2011
genom Brf  Snäcks styrelsens inlämnande av densamma till t illsynsmyndigheterna Miljö-  och
hälsoskyddsnämnden.

09.10.06

Gotlands Tidningar skriver om Snäck:

“Det har talats länge om fuktskador och läckande tak och i söndags var ägarna av de 106 lägenheterna
inkallade till stämma. Där togs beslutet att satsa 30 miljoner kronor på renoveringar, främst av tak, fasader och
balkonger. Förmodligen är en del av skadorna orsakade av konstruktionsfel, men det går inte att kräva ansvar
för det nu, 30 år efteråt. Vi måste själva ta ansvar för huset, säger Pigge Werkelin, som är ordförande i
föreningen. Själv köpte han, för åtta-nio år sedan, av kommunen, 290 andelar i huset för en summa av en
krona.”

09.12.20

Mejlar Micha Swenson f öljande överenskommelseavtal:

“ Det känns så skönt att vi kom överens och att vi nu går vidare och ser till att göra iordning din lägenhet 217.

Dessa  punkter skrev jag upp att viskulle gå vidare med, säg gärna till om jag uppfattat något felaktigt:

1. Vi fortsätter undersökningen. Katarina gör beställningen och bolaget ringer till mig och får det bekräftat att
Korken AB betalar för detta.

2. När vi fått det skriftliga protokollet tar vi ett gemensamt möte och går genom protokollet tillsammans.

3. Vi genomför saneringen.

4. Vi tar dit en mögelhund.

5. Hittar mögelhunden inget mer börjar vi renovera.”

Denna överenskommelse kom ef ter en mejlväxling mellan Katarina och Micha, som en f öljd av Katarina och
två månaders gamla Dante f ått ohälsosymptomer bestående av typiska “sjuka hus” syndromen: nästäppa,
torra slemhinnor, trötthet.

09.12.11

Skadeutredningsf irman Pentacon AB inspekterar lägenhet 217 samt gör vissa provtagningar angående
skadesvampsangrepp.

09.12.14

Pentacons f örsta arbetsutkastet kommer. Observera att Pentacon AB anger Katarina Fransson som
kundens handläggare.



10.01.14

Pentacon AB är åter i lägenheten 217 f ör att upprätta ett preliminärt åtgärdsprogram f ör
renovering/sanering.

10.02.17 – 10.05.28

Fyra månaders gamla Dante undersöks av specialistläkaren Anders Lindf ors vid Karolinska Institutet som
skrev “Huset borde undersökas av miljöhälsovårdskontoret”.

Sju månaders Dante undersöks av barnneurologkonsulten Maud Eriksson vid barnkliniken Visby lasarett f ör
misstänkta krampanf all och konstaterade andningsbesvär. Hon konstaterade: “Detta beteende försvann vid
miljöbyte.”

Specialistläkaren Mikael Bellander vid Barn- och Ungdomsmedicin vid Visby lasarett har f öljt Dante sedan
han var två månader. Init ialt 09.12.10 då han sökte f ör långdragen nästäppa, rosslig andning samt hosta.
Under 2010 även varit aktuell på barnmottagningen p.g.a. episoder då gossen init ialt sträckte ut armen på
vänster sida i serier på f yra-f em stycken åt gången. Utvecklades vid senare tillf ällen till sekundkorta
episoder då han sträckte ut båda armarna, spände i nacken samt blev f örvarande i blicken. Mikael Bellander
konstaterar 2010.05.28: “Efter att familjen bytt bostad upphörde alla ovanstående besvär.”

10.01.19

Pentacons andra arbetsutkastet inkommer. Katarina Fransson kvarstår som handläggare.

”2.1 Tak

Innetaket läcker vid balkongen, område ca 200 cm brett och 5 m långt. Detta är ett

allmänt problem f ör hela byggnaden som måste åtgärdas.

2.2 Golv

Samtliga golvbeläggningar och golvsocklar rivs ut och ersätts med nya golvmaterial.

Golvspackel slipas bort. Betongytan saneras. Detta utf örs med anledning av f öljande:

Vissa golvsocklar är mögelangripna.

Golvbrädorna har skador ef ter en äldre vattenskada (där vatten stod på golvet,

golvbrädorna byttes inte ut) såsom sprickor, f ogsprång, golvsvikt,

missf ärgningar och urspjälkningar.

Mellan betongen och golvbeläggningen under köksutrustningen ligger det en

byggpapp. Byggpappen är mögelangripen. Klinker och trägolv rivs ut. Trägolv

är dessutom olämpligt att ha under en köksutrustning.

Under golvet i vardagsrummet ligger den en golvpapp som är mögelangripen.

Golvet vid matbordet (klinker) rivs ut. Under golvet ligger en äldre golvpapp.

Det f inns stor risk f ör att golvpappen är mögelskadad.

Eventuellt har mögelangreppen på pappen smittat betongytan i hela lägenheten.



Nya prover f örslås tas i betongen f ör att se om så är f allet. Om betongen är

smittad måste den saneras innan nya golvbeläggningar påf örs.

Golvspacklet som ligger i köksavdelningen misstänks innehålla Kasein*. Om

så är f allet måste spacklet slipas bort.

Klinker i wc släpper f rån underlaget (”bom”, ca 3 m2). Rivs

Förhöjd f uktighet uppmättes under klinkerplattorna i duschen. Otätheter

noterades i golvbrunnen. Klinker rivs ut. Golvbrunn byts ut t ill ny golvbrunn.

Betongen torkas ut innan ny golvbeläggning påf örs.

2.3 Väggar

Nedre delen av vissa väggar (kök, sovrum och hall) är mögelskadade och måste

rivas ut, omf attning; ca 0-200 mm upp på vägg. Detta beror på att det har stått

f ritt vatten på golvet samt att det enligt uppgif t trängt in vatten f rån

gavelf asaden. Samtliga väggar i lägenheten målas om/tapetseras om. Samtliga

lister målas om.

Bakom diskmaskinen saknas det en lucka i väggen (HIFA-lucka) 200×200

mm. Ny lucka monteras.

Tätning saknas (hål i vägg) runt rörgenomf öring i vägg bakom diskbänk. Tätas.

Otätheter (hål i vägg) vid rörgenomf öringar i wc.  Väggtapet i wc är bubblig.

Hålen lagas i och väggarna tapetseras om.

Förmodligen måste kaklet på väggarna i wc och duschen också rivas ut och

ersättas med nytt kakel. Detta beror på att golven f öreslås rivas ut och f ör att f å

ett helt tätskikt måste kaklet på väggarna också bytas ut.

2.4 Ventilation

Ventilationen i lägenheten är utf örd med 2 tilluf tsventiler i sovrummen (tilluf t f rån

trapphuset). Mekanisk f rånluf t sker f rån f rånluf tsventil i taket i wc samt f rån

köksf läkten.

Frånluf tskanalen i wc är ej rengjord.

Filtret i köksf läkten är ej rengjort. Förslagsvis byts det ut mot ett nytt f ilter.

Allmänt sett så borde f rånluf tsventilationen (f örmodligen i hela byggnaden)

rengöras och saneras och däref ter justeras in och besiktigas av behörig

ventilationstekniker, OVK besiktning.



2.5 Kök

Bänkskåpen i köket rivs ut och ersätts med nya. Skåpen kan vara mögelangripna bl a

beroende på att det saknats en lucka f ör inspektionshålet i väggen till rörschaktet

samt att det är otätheter vid rörgenomf öringar (hål ca 100×200 mm). Sparksocklarna

till bänkskåpen kan vara mögelskadade beroende på att det har stått vatten på golvet.

Förmodligen måste kaklet ovan diskbänken ersättas med nytt kakel (om

diskbänksskivans kant är monterad bakom den nedre kakelraden).

Väggarna i köksutrustningsavdelningen saneras och målas om.”

 

10.02.19

Brf  Snäcks ordf örande Pigge Werkelins i sitt brev till medlemmarna:

“Tyvärr har det uppstått ytterligare ett problem där vi har en fuktskada i en lägenhet. Här börjar det spridas
rykten då de drabbade har bildat sig en uppfattning som man skriver och skapar osäkerhet bland andra. Vilket
gör att vi alla i styrelsen och inte minst Per Åke måste engagera oss. Per Åke har fått onödiga hot om att jag
måste agera annars så skall pressen kontaktas. Hoten har riktats mot mig också men det biter inte lika mycket
som på Per-Åke. Detta är fel stil på Snäck, för här försöker vi lösa våra problem och kommer även att lösa
detta.

Följande har hänt. Korken har sålt en lägenhet där det upptäckts ett fukt problem. Det visar sig att det
eventuellt finns mögel i lägenheten och då fixade Korken en ersättningslägenhet samtidigt som undersökande
verksamhet påbörjades. … Familjen säger sig vara oroliga att hela huset är smittat och man sprider rykten i
huset om detta. De har diskuterat detta med några i huset och hotar bland annat med att gå till pressen och
menar att det finns risk att hela huset skulle vara smitat. För att inte ryktet ska bli till sanningar så har jag
pratat med Bror och han tror inte att det är någon överhängande risk att detta skulle vara spritt utan är nog en
isolerad företeelse.”

10.02.25

Micha skriver nu i ett mejl:

“Jag hoppas att allt är bra med er, jag har läst den kommunikation som ni har haft med Pigge så jag känner
mig uppdaterad på läget.”…”På inrådan av vår jurist så kommer vi att ut ett företag för att göra en besiktning
av lägenheten så vi har ett komplett underlag för att gå vidare med detta.”

10.02.27

Pentacons begärda f örhandskopia på den f ärdiga skadeutredningen kommer. Denna gång är det Micha
Swenson som står personligen som kundens handläggare.

Nu är det t illagt att: “Lägenhetsinnehavarna känner till att det har varit två vattenskador i lägenheten på
senare tid. Dessa inträffade innan de flyttade in.” Att lägenhet 217 varit drabbad av vattenskador f örnekades
ju av Micha Swenson och Karin Larsson inf ör lägenhetsköpet.

10.03.06

Styrelseprotokoll Brf  Snäck:



“Lägenhetsägarna i 217 har anmält fukt/mögelproblem i sin lägenhet. Styrelsen beslutade att en oberoroende
expert granskar lägenheten och samtidigt granskar två övriga lägenheter för att klara ut läget i detalj.”

10.03.09

Ur Pentacons f ärdigställda skadeutredningsprotokoll:

“1 Utlåtande

Inomhusmiljön i lägenhet 217 på Snäckgärdsvägen 56 är direkt ohälsosam.

Lägenheten skall inte bebos förrän en totalsanering har utförts. Detta grundar sig på de

skadeundersökningar som utförts i lägenheten mellan december 2009 och februari

2010.

Vid provtagningar och undersökningar har ett flertal ohälsosamma ämnen påträffats

som inte skall finnas i vår inomhusmiljö. Bl a så noterades följande avvikelser:

– Kaseinhaltigt flytspackel. Kasein är ett protein som i för hög koncentration ger

”sjuka-hus” symptom såsom luftvägs- och slemhinnebesvär, överkänsligheten

kan kvarstå lång tid efter att exponeringen upphört.

– Kraftigt förhöjda värden av svampar på vissa byggnadsmaterial.

– Förhöjda värden av bakterier på vissa byggnadsmaterial.

– Något förhöjda halter av svampsporer i luften.

– Förhöjd fuktighet uppmätts i golvet i duschen.

– Ventilationen i lägenheten är undermålig. Ventilationskanalerna är inte

rengjorda.

– I lägenheten finns flera otätheter i väggar till ett gemensamt rörschakt för hela

byggnaden. I rörschakten råder det ”partikelstorm”, partiklarna leds direkt in i

lägenheten via otätheterna, se fotografi nr 9.

Otätheter i balkongbjälklag. Vatten droppar in på golvet i vardagsrummet.”

Anmärkningar/åtgärder f ör att lägenheten ska f å ett normalt inomhusklimat kvarstår of örändrat andra
arbetsutkastet, daterat 10.01.19.

10.03.10

Brev f rån Brf  Snäcks styrelse:

”Styrelsen i Brf Snäck ser allvarligt på de uppgifter som framkommit om fuktproblem i lägenhet 217. Vi har
därför tagit beslut om att göra en besiktning av lägenheterna 217, 317 och 512.

Denna besiktning kommer att äga rum onsdagen den 17 mars kl 14.00.”

10.03.12



Medan Katarina Fransson blev tillf reds med Pentacons skadeutredning i 217, så tycks både Korken AB och
Brf  Snäcks styrelse, som till hälf ten består av ägaren och medarbetare i Korken AB, vilja f å t ill stånd om en
ny besiktning. Pigge Werkelin skriver i ett mejl t ill Katarina Fransson:

“Ni bad mig att komma på ett möte som blev en inspektion. Jag tycker att vi diskuterade problemet utifrån
mina båda roller dels som ordförande i huset och som delägare i korken. Som ordföranden sade jag att vi
skulle ta upp detta på nästa styrelsemöte och då ansåg styrelsen att man måste ta era farhågor på allvar och
vill därför ta dit en egen besiktningsman. Allt för att se om det ligger något i era misstankar.”

10.04.09

Via advokat Leif  Broomè uppmanar nu Korken AB f amiljen Katarina, Christian och halvårs gamla Dante att
f lytta t illbaka till den mögeldrabbade lägenhen:

“Jag får också meddela att det tydligen är aktuellt för Korken AB att återta den lägenhet som ni fått låna tills
vidare. Korken AB behöver lägenheten för utgången av maj månad. Det vore bra om ni kunde flytta tillbaka till
den köpta lägenheten alternativt ordna med annat boende snarast.”

10.04.14

Pigge Werkelins f öreträdare på ordf örandeposten i Brf  Snäck, Kjell Sjöberg, skrev ett brev till hela
f öreningen:

“Som nuvarande styrelseledamot har jag vid ett förutvarande möte i våras blivit informerad kring tvister mellan
lägenhetsinnehavarna i lägenhet 217 och Korken AB. …Min bedömning är att har någon styrelseledamot
agerat så att det uppfattas att någon enskild har agerat på styrelsens uppdrag i denna tvist, är detta inte på
något sätt något som det finns styrelsebeslut bakom annat än i det som generellt kan föreligga mellan enskild
medlem och styrelsen och dess representanter. Däremot kan det finnas olika intressesfärer som tangerar
vissa oklara gränsdragningar för enskilda personer i styrelsen som kan uppfattas som oklara gentemot övriga
medlemmar, så blir det alltid eftersom en styrelsemedlem alltid har ett eget intresse i sitt ägande.”

“Det finns många brister och fel i fastigheten och inne i lägenheterna som uppdagats under årens gång och
som vi tvingats vänta att ta itu med vare sig det är föreningens ansvar eller enskild medlems ansvar.”

“För de som har en lång historia bakom sig i föreningen minns säker de krisartade åren då ingen ville bo i
huset och massor av andelar var till salu och föreningen var på gränsen till sin egen ekonomiska undergång
som sedermera kommer att redas upp. …Att någon idag kan säga att man inte förstått att huset kan vara
behäftat med fel låter sig nog inte vara reelt möjligt när husproblematiken varit på agendan under varje möte i
över 10 års tid och vid ett flertal gånger dessutom.”

“Jag hoppas att alla eventuella besservissrar förstår intentionen med detta mejl jag nu har skickat till alla och
att jag slipper sarkastiska svar och jag tycker givetvis att det är utomordentligt tråkigt att så många har blivit
drabbade under alla dessa år vi haft bekymmer med huset. Jag tillhör själv en av dem som äger en
bostadsrätt där det läcker in.”

10.04.15

Fastighetsmäklaren Per Calissendorf f  vid den Gotlands baserade mäklarf irman Leif  Bertwig AB lämnar en
marknadsvärdering på 217 beställd av Katarina Fransson. Bland övriga upplysningar som kan påverka
värdet skriver Calissendorf f :

“Lägenheten är i mycket dåligt skick med vattenskador i tak, golv och vid väggar både mot ytter och
inneväggar därav mögel. Dåligt badrum med lösa klinker och kakel samt otät golvbrunn m.m.

Lägenheter i normalt skick har ett marknadsvärde mellan 1 000 000:- – 1 200 000 på detta plan i fastigheten.”



Den lägenheten som köpts f ör 1 000 000 kronor f ör nio månader sedan värderade Calissendorf f  t ill 600
000 kronor +/-  50 000:-

10.05.07

Micha Swenson skriver i ett f örlikningsbud adresserat t ill Katarina Franssons juridiska ombud, advokat
Rickard Appelberg:

“Återkommer härmed ang det förslag som Din huvudman föreslagit.

Lägenhet 517 är helt genomgången och nyrenoverad och är i våra ögon inte riktigt

jämförbar med den lägenhet 217 som Din huvudman köpte av oss.

Denna lägenhet ligger också högre upp i fastigheten (skiljer 3 våningar) med en

mycket bättre utsikt över havet vilket också gör att denna lägenhet betingar ett

betydligt högre marknadsvärde.

Samtidigt vill vi också få ett slut på denna ”tråkiga” historia för alla parter.

Vårat förslag:

Vi köper lägenheten 517 av säljaren för begärt pris.

Din huvudman köper lägenhet 517 av oss för 1.325.000:- (begärt pris)

Vi köper lägenhet 217 av din huvudman för 1.225.000:-.

Din huvudman får då betala 100.000:- och får då en helt nyrenoverad lägenhet med

ett betydligt bättre läge i huset som betingar ett mycket högre marknadsvärde.

De kan flytta in omedelbart och skapa ett normalt familjeliv.”

10.05.27

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, kommer med ett justerat f örliknigsbud:

“Köparna erhåller lgh 517 istället för lgh 217. Det innebär att Korken måste köpa lgh 517 för en köpeskilling av
1.400 tkr eller alltså 400 tkr mer än vad köparna betalade för lgh 217. Lgh 517 ligger på plan 5 i bättre läge
och är totalrenoverad. Köparna måste därför betala en mellanskillnad på förslagsvis 100 tkr och gör ändå en
bra affär. I praktiken erhåller ju köparna en uppsida på 300 tkr. för diverse flyttkostnader samt olägenheter
(som rättsligt sett knappast är ersättningsgilla).”

10.05.31

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, mejlar Katarina Franssons juridiska ombud:

“Korken accepterar “bytet” till 517 och ingen skall ha några krav emot den andre, utom den där
spegelgarderoben som Korken monterar.

Gör du ett förslag till formalisering.

Korken är MYCKET angeläget om flytt redan i veckan.”

10.06.03

Micha Swenson är otålig, och skriver:



“Vi är som sagt angelägna att Ni flyttar över till 517 så fort som det är möjligt och 517 står tom så där föreligger
inga hinder.

Enligt uppgift så ska Ditt ombud ta fram avtalen och så fort avtalet är framme och påskrivet av båda parter så
erhåller Ni nycklarna och kan påbörja flytten.

När det gäller garderobsväggen så kan vi påbörja arbetet så fort avtalen är påskrivna.”

Familjen Fransson-di Asti f ick aldrig se, eller sätta sin f ot i denna lägenhet innan påskrivet f örlikningsavtal.

10.06.10

Förlikningsöverenskommelse tecknades. Avtalspunkterna och klausulerna if rån tidigare överlåtelseavtal
avseende lägenhet 217 gäller även 517. Nyckeln överlämnas till Katarina Fransson.

10.06.12

Katarina Fransson skriver f öljande brev till Korken AB:s externa säljare Micha Swenson:

“Idag när snickarna kom upp och skulle installera spegelgarderoben samt ta bort den gamla garderoben i
sovrummet upptäcktes en stor vattenskada under garderoben. Jag har meddelat min advokat som kommer att
kontakta Leif Broomè på måndag.

Vi har varit tvungna att tillfälligt avbryta flyttandet eftersom vi inte har förvaring för våra penaler.”

10.06.20

Fastighetsmäklaren Per Calissendorf f  vid f irman Leif  Bertwig AB lämnar en marknadsvärdering på 517
beställd av Korken AB. Bland övriga upplysningar som kan påverka värdet skriver Calissendorf f :

“Felbyggt bad/duschrum ombyggnadskostnad runt kronor 80 000:- 100 000:- Marknadsvärde med känt fel
enligt nedan.”

Lägenheten värderas till 1 300 000 kronor (+/-20 000 kronor).

10.07.05

Katarina Fransson f år ett mejl if rån en medlem i Brf  Snäck:

“Hej Kattis!

Här kommer mycket kortfattat några personliga rader från mig till dig gällande hur Snäck-

fallet påverkat mitt liv och min hälsa:

Jag mår lite bättre nu i vår tillfälliga bostad i Eskelhem-Unghanse, även om jag fortfarande

känner vemod och viss frustration över hur Werkelinbolagen tog kontroll över BRF-

styrelsen och förstörde vårt hus och stämningen bland alla som bor permanent i

Snäckhuset.

Ju mer som kom i dagen om syften som låg bakom, och de metoder som användes för att

manipulera, desto sämre mådde jag. Om man som jag tror på lag, stadgar och hederlighet, blir det till slut för
mycket. Jag hade hjärtkänningar och blev utredd av läkare.

Jag fick svårt att klara mitt arbete och kände så stark ångest att jag till varje pris måste



komma bort från det hela.

Efter den välregisserade (och möjligen ogiltiga) extrastämman kom uppgifter om att den

som yttrade sig negativt om röstlängden eller 35-miljonersinvesteringen i hyresnämnden

riskerade att ”stämmas till ruinering i hovrätten av tuffa advokater”. En advokat började

systematiskt ringa runt till de 7-8 hushåll som inte ställt sig aktivt bakom stämmans beslut.

Alla gav sig – utom du Kattis. Jag tror nog att fler än jag skäms för att ha blivit tystade.

Sättet att hänga ut de som ställer frågor eller har invändningar var psykologiskt pressande.

Mvh/Ola Feurst”

10.07.12

Micha Swenson, som – observera – dessutom är f irmatecknare i Länsf örsäkringar Gotland mejlar t ill
Katarina Fransson:

“Inger Lundqvist från Arriba kommer att ringa till er om hon inte redan har gjort det.

Hon avser att sanera i sovrummet  i lägenhet 517 på onsdag och torsdag. På fredag kommer det en kille från
Arriba och lagar det hål i väggen som vi gjorde för att kontrollera samt att kunna sanera, han kommer att ringa
till er och göra upp om tiden.”

10.07.14

Katarina Fransson skriver mejl t ill Micha Swenson, Länsf örsäkringar Gotlands f irmatecknare, Korken AB:s
externa säljare, Brf  Snäcks styrelseledamot, samt Micke Pettersson, f astighetsf örvaltaren på
Gotlandsbaserade Arriba Byggnads AB och Mats Olof sson, skadeavdelningschef  på Länsf örsäkringar
Gotland:

“Efter olika besked på hur saneringen ska gå till i vår lägenhet 517, vill vi tydliggöra vår oro. Längre fram i
skrivelsen kommer ni förstå varför.

Vår son som bodde i lägenhet 217 hade både besvär från luftvägarna. Dessutom har han sen 5 månaders
ålder haft oförklarliga neurologiska “kramper” eller s.k. TICS vilket vi går för utredning på lasarettet för. Läser
ni nedan förstår ni säkert vår oro samt anledningen till varför vi inte litar på den sista bedömningen. …Vi har
nu påbörjat en utredning och vill avvakta till den är klar. Så här har vi fått det förklarat:

Pappersmögel är vanligt i våtutrymmen. Det finns forskning på att pappersmöglet innehåller ett gift som är det
värsta man känner till och små barn är extra känsliga. Det finns risk för nervskador dessutom påverkas
immunförsvaret. Du kan jämföra skadeverkningarna med asbest. Saneringen måste utföras kontrollerat.
Kartonggips i våtrum blir en riskkonstruktion när fukten når pappskiktet.

Att byta ut angripna gipsskivor är enda möjligheten att bli av med giftet och det går inte att kemiskt sanera eller
skrapa bort det. Konstigt är att ingen från Arriba haft för avsikt att kontrollera vilken typ av mögel det rör sig om
innan det bedömdes vilken typ av sanering som ska utföras. Särskilt när säljaren Korken AB vet vad vi gått
igenom i lägenhet 217 under mer än ett halvt år. Dessutom ser man efter uppöppnandet av väggen klart och
tydligt att badrumsrenoveringen inte stämmer överens med de nya branschreglerna. Detta innebär att
hemförsäkringen inte skulle gälla för oss om det senare upptäcks

mögel och vattenskadeproblem från badrummet. Min hemförsäkring ligger hos Länsförsäkringar. Samma
företag som – genom deras egen skadereglerare – ansåg att det skulle räcka med att “slipa och lacka om
golvet”. …



Vi har köpt en lägenhet som ska vara fri från fuktproblematik och “fullt genomgången”, för att citera säljaren.
Nu finns det mögel i sovrummet, vilket är orsakat av en vattenskada i badrummet. Svartmögel är vanligt i
våtrum. Därför är det logiskt att det även finns mögel i

badrummet, särskilt med tanke på att vattenskadan i sovrummet kommer just därifrån. Det märkligaste av allt
är att både Arriba och Länsförsäkringar tycker det är onödigt att

undersöka badrummets skick under ytan. …Åtta månader efter bagatellisering och mörkläggning från säljare
men även från BRF Snäcks styrelse gör att vi har fått nog. Att dessutom Länsförsäkringar och Arriba tar
samma väg gör att vi tappar förtroendet helt.”

Ingen av de som f ick detta brev har brytt sig om att svara.

10.07.23

Resultat av mögelteknisk inventering med mögel/bakteriehund sammanf attas:

“SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATIONER

Utifrån undersökningen görs bedömningen att delar av lägenheten är behäftad med

mikrobiella skador.

Av de utrymmen som är genomsökta finns det mikroorganismer i större antal än vad som kan anses vara
normalt i en byggnadskonstruktion. Minst ett material i golv/väggkonstruktionen där hunden har markerat är
kontaminerat med onormal mikrobiell förekomst. För att åtgärda ett mikrobiellt skadat material måste det bytas
ut, då man inte kan torka ut eller på kemisk väg få bukt på problemet.

Mikrobiella skador är oftast lokaliserade i själva byggnadskonstruktionen och ofta innanför

någon form av tätskikt och är därför mycket sällan synliga. Trots detta påverkas

inomhusmiljön av emissioner från de skadade materialen.

Det är väl känt att material varierar i fuktighet och att vi ständigt omges av mikroorganismer, vissa i luftburen
form och andra på eller i material. En låg normal- eller bakgrundsflora är inget problem så länge ett
byggnadsmaterial inte fuktas upp. Delar av bakgrundsfloran kan emellertid växa till vid uppfuktning. Det är
också väl känt att mikrobiellt producerade M-VOC/VOC emitteras under sekundär metabolism och att
produktionen av luktämnen och andra flyktiga, organiska föreningar därför förstärks när tillväxtbetingelserna
försämras (Palmgren och Ström, 1988 och 1990).

Med andra ord – en organism avger M-VOC även om den inte för tillfället är aktiv. Många

gånger upplevs en ”starkare mikrobiell lukt” ju ”sämre” en organism mår. Av denna anledning är resultat av
fuktmätningar i sig irrelevanta som indikatorer av mikroorganismer. Man kan alltså inte använda resultat från
enstaka fuktmätningar eller bedömningar för att konstatera om en mikrobiell skada föreligger eller inte.

Orsakerna till en mikrobiell skada kan vara många t.ex.

• Vattenskador

• Fukttransport i fasad/fönster

• Bristfällig ventilation

• Otätheter i konstruktionen



Jag rekommenderar en vidare provtagning av byggnadsmaterialen i de områden som hunden markerat.
Materialproven bör analyseras på ett mikrobiologiskt laboratorium som analyserar både mögel och bakterier,
även levande, döda och totalantal, vilket är mycket viktiga uppgifter ur utrednings- och åtgärdssynpunkt. En
mykologisk analys eller spormätning bedömer jag som otillräcklig.

Med detta i åtanke bör man utreda:

1. Primärorsak

2. Omfattning

3. Typ av organism

4. Åtgärd beroende av typ/mängd av mögel och/eller bakterie för att nå ett såväl     byggnadstekniskt,
mikrobiologiskt som medicinskt tillfredställande resultat.

Sovrum/badrum

Det finns tydliga tecken på en vattenskada i området runt sovrum och badrum. Synliga

indikationer tillsammans med mögelhundens markeringar föranleder till ovan

rekommendationer. Den fuktrelaterade skadans utbredning bör lokaliseras och material bytas.

Observera att en fuktrelaterad skada i dag kan vara torr men påverka oss genom att

fortfarande avge M-VOC vid en mikrobiell påväxt (se ovan information).

Kök

Det finns en tydlig mikrobiell lukt i köket vilken upplevdes som starkast, enligt

mögelteknikern, då fläkten ovan spisen sattes på. Pga. bristfällig lösning av

ventilationskanaler/kopplingar kan detta ha kommit att påverka området. Detta bör korrigeras (se även ovan
rekommendationer).

Ventilation

Ventilationen bygger på självdrag vilket i dagens användningsområde ofta inte räcker till –

öppna tilluftsventiler bör finnas i alla rum och våtutrymmena bör ha en väl fungerande

mekanisk fläkt rätt placerade i förhållande till fukttransport.

I denna lägenhet finns det tilluftsventiler i sovrumsfönster, men denna luft är tagen från den s.k.
trappuppgången, vilken har en mycket tydlig lukt av fuktig betong. Detta bör ses över och en annan lösning
rekommenderas.”

10.07.23

Resultat av labbanalys kommer:

”UA005496-10. 1. Kant mellan golv och vägg, mellan badrum och sovrum.

Gipspapp Indikatororganismer

Bakterier – odlingsbart antal Kraftigt förhöjda värden Streptomyces

Svampar – odlingsbart antal Kraftigt förhöjda värden Chaetomium”



10.07.27

Svarandebolaget Korken AB:s advokat Leif  Broomè skickar f öljande brev:

“Västergarn 2010-07-27

ADVOKATFIRMAN BROOMÈ AB

Advokat Leif Broomè

Till Katarina Fransson

Snäckgärdsvägen 56 Lgh 517

621 41 Visby

SKICKAS: Ordinarie post samt e-mail Katarina Fransson <katarina.fransson@gmail.com>

Ang.. Lägenhet 517

Ref till mail av den 15 juli återkommer jag till rubricerat ärende. Ni har inte anmält något ombud till mig. Korken
AB har följande ståndpunkter.

Enligt vår mening är de nya upptäckterna redan identifierade genom Arribas försorg. Den första fuktfläcken på
golvet vid garderoben var en gammal skada som inte längre kan vara av intresse eftersom golvet rivits. Vid
rivningen upptäcktes dock en fläck på baksidan av väggskiva till badrum. Fläcken var gammal, torr och mörk.
Trots det har Korken erbjudit sanering och i avbidan därpå även arrangerat tillfälligt ersättningsboende för er
på Björkhaga. Enligt uppgift har ni nu flyttat in i den förvärvade Lgh 517.

Om jag förstått det hela rätt så har ni avvisat erbjudandet om sanering under förmenande att det inte räcker
med sanering av det område där den gamla fuktfläcken uppträder.

Erbjudandet gäller därför inte längre och kan tas upp igen först om ni avstår från alla ytterligare anspråk och
kostnaderna dessutom kan överföras på Korkens fångesman.

Korken avser inte att lägga ner ytterligare tid och pengar på utredningar i största all-mänhet utan hänvisar er
att själva precisera vad ni anser vara fel och delge oss era eventuella anspråk. För vårt vidkommande har vi
inget att erinra emot att ni inhämtar protokoll och vad ni i övrigt vill införskaffa.

Upplysningsvis finns det oss veterligen inget protokoll från Länsförsäkringar eftersom de inte har något
skadeärende och Arriba har inte upprättat något protokoll. Korken har inte heller något underlag från
byggfirman som utförde renoveringen av lägenheten.

Om er utredning skulle påvisa något hittills ej känt fel kan ni ha rätt till prisavdrag. Vi förbehåller oss rätt till
bestridande.

Skadestånd kan i vart fall inte utgå i någon form. Korken har inte varit försumlig och inte heller förekommer det
utfästelser om lägenhetens skick.

Korken kommer alltså denna gång inte att kompensera er för bostadsrättsavgifter, flyttkostnader och liknande.

Är ni intresserade av återgång av köpet kan det diskuteras.

Med vänlig hälsning

Leif Broomè”

10.08.24



Till skillnad mot beskeddet f rån 10.07.27 skriver nu Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè:

“Korken AB medger inget prisavdrag.”…”Om ni inte är nöjda med Lgh 517 kan Korken köpa tillbaka den för
1,400 tkr. Då har ni ändå som vi ser det “ex gratia” gjort en vinst på mellanskillnaden 300 tkr.”

10.08.24

Katarina Fransson inger f örlikningsbud:

“Vi kan godta ett prisavdrag motsvarande denna “ex gratia” mellanskillnad, 300 000 kronor. Detta
prisavdragsförslag kommer faktiskt från Korkens sida och ett stort ekonomiskt risktagande för oss med tanke
på alla dolda fel i vår lägenhet 517 som skall renoveras omgående.”

10.08.24

Tre minuter senare kommer svar f rån Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomé:

“Korken ABs inställning kvarstår.”

10.08.17

Katarina Fransson skriver ett brev till f astighetsf örvaltaren Micke Pettersson på Gotlands baserade
byggf öretaget Arriba Byggnads AB:

“Du har utfört en inspektion i vår lägenhet 517 på Snäck för bara några veckor sedan. Då

hade du som åtgärdsförslag i vårt sovrum att bl.a. ozonbehandla detta rum samt laga igen

hålet i väggen som ni på Arriba gjorde i undersökningssyfte. Samtidigt ansåg du att något

renoveringsåtgärd krävs ej i vårt badrum eftersom du har stämt av med ”killen från

Fårösund” som har renoverat badrummet och allt har gått rätt till med denna renovering.

Vad hette den killen förresten?

Du har också sagt att du skulle utfärda ett inspektionsutlåtande som sig bör – hur långt har

du kommit med det? Vi kommer att börja renovera lägenheten och då behöver vi ditt

utlåtande i detta syfte, gärna snarast möjligt.”

Varken Micke Pettersson eller någon annan if rån Gotlands baserade byggf irman Arriba Byggnads AB har
brytt sig om att svara.

10.09.06

Länsf örsäkringar Gotland kommer med skadeutlåtande på uppdrag av Katarina Fransson:

“Med ledning av detta är vår bedömning att skadan inte är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren.

Av er blev vi uppmanade att kontrollera golvbrunnen i badrummet. Vi kunde då konstatera att denna inte är
korrekt monterad. Vi uppmanar er att reklamera detta arbete till entreprenören.”

10.10.04

Katarina Fransson skriver i mejl t ill f astighetsmäklaren Per Calissendorf f  vid Gotlands baserade mäklarf irma
Leif  Bertwig AB angående en marknadsvärdering, på hennes uppdrag, av lägenhet 517:

“Tack för ditt besök i vår lägenhet på Snäck för ca. två veckor sedan.



Du skulle återkommit med omvärderingen av vår 517 – har du hunnit

tänka på denna värdering?”

10.10.08

På ovanstående f örf rågan av Katarina Fransson svarar f astighetsmäklaren Per Calissendorf f  vid Gotlands
baserade mäklarf irma Leif  Bertwig AB:

“Ursäkta mig att jag har dröjt med svar!

Jag har funderat mycket på detta med värdering på er lägenhet 517. Jag har

sett att det är problem och att det kan påverka värde men jag kan inte uttala mig då jag känner jäv. Det blir inte
en rätt värdering då jag har varit inblandad både vid försäljningen enligt lagen om samäganderätt och
försäljningen till Korken AB. Det gör att jag har för mycket av de tidigare värden i bakhuvudet och inte kan se
det på ett helt neutralt sätt

och värdet blir lätt färgat av de tidigare affärerna.”

10.10.08

Fyra timmar och 25 minuter ef ter att Per Calissendorf f  gett sin f örklaring till varf ör han inte vill utf ärda en
marknadsvärdering av lägenhet 517 blir han uppbackad av sin arbetsgivare, mäklarf irmans verkställande
direktör Leif  Bertwig i ett mejl t ill Katarina Fransson:

“Vi är inte inblandade i den här affären överhuvudtaget har ej heller något uppdrag från någon. Per har gett en
förklaring till varför han anser sig inte kunna gå vidare och utfärda en skriftlig värdering.

Vi kan och får inte fördjupa oss i de problem och tvister som ni är indragna i.”

Trots detta kommer Per Calissendorf f  att ställa upp som vittne f ör Korken AB i det kommande tvistemålet
vid Gotlands tingsrätt – mål T344-11.

11.02.04

Brf  Snäcks ex-vice-ordf örande Per-Åke Bäck berättar att renoveringen av lägenhet 517, som utf ördes av
bostadsrättsägaren f öre, och tillika säljare till, Korken AB skedde blixtsnabbt, och uppenbarligen utom
styrelsens vetskap och godkännande. Vid detta t illf älle satt Korken AB:s ägare Stig “Pigge” Werkelin,
Korkens ekonomiansvarige Karin Larsson och Korkens externa säljare Micha Swenson i Brf  Snäcks
styrelse.

11.02.08

Länsf örsäkringar Gotland skickar skaderapport avseende lägenhet 517 till Katarina Fransson:

“Vid besiktning den 4 februari 2011 av läckage från inbyggd wc-cistern i dusch/wc rum gick det ej att fastställa
om läckaget orsakat någon fuktskada och om det har läckt genom tätskiktet, den inbyggda wc-cisternen var ej
inspekterbar.

Där i mot kunde jag konstatera att inbyggnaden av wc-cisternen ej uppfyller de branschregler och
monteringsanvisningar som vi hänvisar till i försäkringsvillkoren (bif. utdrag). ,samt att även utförande av
tätskikt vid golvbrunnen ej heller uppfyller dessa branschregler.

Läckageskador tillföljd av tätskikt eller felaktiga installationer i våtrum ej uppfyller de branschregler och
anvisningar (bif. utdrag) som vi hänvisar till i försäkringsvillkoret ersätter ej försäkringen.”



Christian di Asti och Katarina Fransson blev f örvånade över den skrif t liga rapporten, ef tersom det t idigare
begärt ut en skaderapport f rån Länsf örsäkringar, och då f ått svaret av ef tersom Länsf örsäkringar
Gotlands skadechef  Mats Olof sson, i ett mejl berättat att:

“Det var många år sedan vi slutade med ta in skriftliga skadeanmälningar vid denna typ av skador, vi har
därför inget att skicka dig:”

11.02.11

Pentacons skadeutredning f ör lägenhet 517 kommer:

“1 Utlåtande

Inomhusmiljön i lägenhet 517 på Snäckgärdsvägen 56 är direkt ohälsosam.

Lägenheten skall inte bebos förrän en totalsanering har utförts.  Detta grundar sig på de

skadeundersökningar som utförts i lägenheten mellan december 2010 och januari 2011.

Vid provtagningar och undersökningar har ett flertal ohälsosamma ämnen påträffats

som inte skall finnas i vår inomhusmiljö. Dessa anges nedan:

– Kaseinhaltigt flytspackel. Kasein är ett protein som i för hög koncentration ger

”sjuka-hus” symptom såsom luftvägs- och slemhinnebesvär, överkänsligheten

kan kvarstå lång tid efter att exponeringen upphört.

– Kraftigt förhöjda värden av svampar på vissa byggnadsmaterial.

– Förhöjda värden av bakterier på vissa byggnadsmaterial.

Övriga allvarliga anmärkningar;

– Förhöjd fuktighet uppmätts i golvet i duschen.

– Bristfälligheter i ventilationssystemet.

– Bristfälliga vatten- och avloppsanslutningar.

I nedan ritning anges en sammanfattning av de skador och anmärkningar som

påträffats i lägenheten:

-Spår på golv efter vattenskada

-Felaktigt ansluten avloppsledning

-Felaktigt ansluten köksfläkt

-Otätat vid rörledningar

-Felaktigt utförd golvbrunn

-Fukt under golvet

-Lösa klinkerplattor i WC/dusch

-Felaktig anslutning av avloppsledning



-Påväxt svampar och bakterier

-Kraftiga skadesvampangrepp under golvmatta efter vattenskada

-Skadesvampangrepp

-Felaktig golvkonstruktion

-Felaktigt byggd toalettstol

-Läckage i vägg

11 Anmärkningar/åtgärder för att lägenheten skall få ett

normalt inomhusklimat

11.1 Allmänt

Inomhusmiljön i lägenheten är ohälsosam och det krävs omfattande saneringsåtgärder

för att lägenheten skall få en normal inomhusmiljö. Nedan beskrivs de åtgärder som

krävs.

11.2 Golv

Övergolvet i hela lägenheten rivs ut och ersätts med ett nytt mekaniskt ventilerat

luftspaltbildande golv av HD-polyeten. Betongbjälklaget skall torkas ut. Ovanpå

golvet läggs ett nytt övergolv t ex byggskiva, spackel och klinker eller byggskiva och

trägolv.

Detta är nödvändigt med anledning av följande fel:

Flytspacklet som ligger på betongbjälklaget i sovrum 1 innehåller Kasein. Det

är högst troligt att alla golv är avjämnade med samma typ av spackel.

Klinker i wc/dusch släpper från underlaget.

Förhöjd fuktighet uppmättes under klinkerplattorna i duschen. Golvbrunnen är

otät.

11.3 Väggar

Väggen mellan sovrum 1 och WC/dusch rivs med anledning av att den är

skadesvampsangripen. Väggen ersätts med en ny vägg.

Förmodligen måste kaklet på väggarna i WC och duschen också rivas ut och

ersättas med nytt kakel. Detta beror på att golven föreslås rivas ut och för att få

ett helt tätskikt måste kaklet på väggarna också bytas ut.

Väggarna mot trapphuset i sovrummen rivs p g a att skadesvampsangrepp

påträffats. Isolering och gipsskivor kan vara luktsmittade. Väggarna ersätts med



nytt material. Se pkt 12.

11.4 Ventilation

Ventilationen i lägenheten är utförd med 2 tilluftsventiler i sovrummen (tilluft från

trapphuset). köksfläkten.

Köksfläkten ansluts till frånluftskanalen. Kontroll har utförts av

Brandförebyggarna vid årsskiftet 2010/2011. De bekräftar att fläkten är

felaktigt installerad men att anslutning är tekniskt möjlig.

11.5 Kök

Otäta genomföringar tätas.

Vattenlåset under diskbänken byts ut till ett anpassat vattenlås.

11.6 WC/dusch

Toalettstolen byggs om så att det finns inspektionsmöjligheter till cisternen.

11.7 Bestämmelser

Vid saneringsarbetena skall hänsyn tas till följande bestämmelser/rekommendationer:

Montering av plastmattor på vägg och golv skall utföras enligt tillverkarens

monteringsanvisning. Underlaget skall utformas enligt GVK’s Säkra Våtrum.

Råd och anvisningar, tätskikt/plast.

Montering av kakel och klinker på vägg och golv skall utföras enligt

tillverkarens monteringsanvisning. Montering skall ske enligt PERs

branschregler för keramik i våtrum. Tätskikt under kakel och klinker skall vara

godkända enligt GVK och/eller PER.

Under diskbänk, diskmaskin, kyl och frys skall det finnas vattentät golvbeläggning med uppvik på väggen.

Hela lägenheten ozonbehandlas när renoveringen/saneringen är slutförd och

alla möbler är inställda.

Mekaniskt ventilerade luftspaltbildande HD-polyetenmattan måste

kontrollbesiktigas och funktionsprovas innan övergolvet läggs in.”

11.03.23

Katarina Fransson inlämnar stämningsansökan t ill Gotlands t ingsrätt . Målet kommer att  få nummer
T344-11.

11.04.01

Brf  Snäcks styrelseordf örande Lars Samuelsson skriver t ill samhällsbyggnadsf örvaltningen (Miljö och
hälsa) och berättar hur Korken AB f usksanerat Katarina Franssons tidigare lägenhet med nummer 217:



“Genom de åtgärder som genomförts i andra lägenheter, t.ex. 217, kan vi konstatera att man genom att med
värmefläkt torka upp golvet få bort kaseinproblemen. Vår uppfattning är alltså att bostadsrättshavaren är
skyldig att åtgärda läckande vatten in i lägenheten och därefter torkar upp golvet.”

Den ansedda skadeutredningsf irman AB Pentacon skrev i sin skadeutredningsprotokoll f ör lägenhet 217 att
sanering av kaseinproblematiken skall genomf öras på f öljande sätt:

“Övergolvet i lägenheten rivs ut och ersätts med ett nytt mekaniskt ventilerat

luftspaltbildande golv av HD-polyeten. Ovanpå golvet läggs ett nytt övergolv t ex

byggskiva, spackel och klinker eller byggskiva och trägolv.”

11.04.03

Korken AB:s ägare Pigge Werkelin uttalar sig i Gotlands Tidningar angående lägenhet 517:

“Det är inte vi som är säljare i det fallet. Vi är köpare och har sen förmedlat den till familjen. Om någon ska
ställas till ansvar för dolda fel där är det säljaren som vi köpte av.”

För att f å klarhet i Pigges utf ästelse, ställer en av Brf  Snäcks medlemmar 11.04.02 en f råga till styrelsen:

“Har tagit del av bilagan ovan. I denna säger ni “Korken AB, som sålde lägenheten till det klagande”. I dagens
GT säger Pigge “Det är inte vi som är säljare, vi är köpare som sedan förmedlat den till familjen”. All försäljning
måste väl godkännas och registreras av styrelsen? Vore intressant att få veta av styrelsen vem som står
registrerad som säljare och köpare av 517.”

Brf  Snäck svarar den 3 april 2011:

“Korken AB köpte 517 1 juni 2010 och övelät den till Katarina Fransson den 10 juni 2010.”

11.04.05

Gotlands tingsrätt f örmedlar stämningsansökan som ingavs 2011-03-23 till Korken AB (aktbilaga 7).

11.04.06

Lägenhet 517 i Brf  Snäck har blivit ett ärende (diarienr. MHN 2010/3216) f ör t illsynsmyndigheten Miljö och
hälsoskyddsnämnden vid Gotlands kommun. Idag beslutades (MHN § 57):

“Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att hänskjuta ärendet till nästa nämnd den 10 maj 2011 för att
bostadsrättsföreningen ska inkomma med undersökningsprotokoll från fristående konsult/företag.
Bostadsrättsföreningens framlagda besiktningsunderlag kan inte godkännas av myndighetsavdelningen då
den inte kan anses vara utförd av oberoende konsult.”

11.04.12

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker om anstånd:

“Härmed får jag anmäla mig som ombud för Korken AB. Fullmakt bifogas. Jag hemställer om anstånd till den 5
maj med svaromål.”

Lagman Mikael Mellqvist vid Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör f örsta gången… (aktbilaga 8)

11.04.19

Miljö-  och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott, Gotlands kommun, skriver i ett sammanträdesprotokoll
(diarienr. MHN2010/3216, MHN au §40):



“Mot bakgrund av inlämnad skadeutredning (AB Pentacon) daterad den 11 februari 2011 gör miljö- och
hälsoskyddsnämnden bedömningen att förhållandena i aktuell lägenhet utgör en olägenhet för människors
hälsa enligt 9 kap. 3 § miljöbalken. Vad som orsakat olägenheterna är dock inte utrett i sådan omfattning att
miljö- och hälsoskyddsnämnden kan avgöra om ansvaret ligger hos bostadsrättsföreningen eller
bostadsrättsinnehavaren. Ytterligare undersökningar måste därför genomföras för att tydliggöra detta.”

11.05.06

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker om anstånd:

“I avbidan därpå hemställes om anstånd, låt säga 3 veckor, med utveckling av grunder för bestridandet och
angivandet av bevisning på svarandesidan.”

Katja Svensson representerande Gotlands tingsrätt beviljade anstånd – f ör andra gången… (aktbilaga 9)

11.06.08

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker om anstånd:

“Med hänsyn till det ovanstående hemställes om ytterligare anstånd med utveckling av svaromålet och
angivande av preliminär bevisning till den 27 juni 2011.”

Lagman Mikael Mellqvist vid Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör tredje gången… (aktbilaga 10)

11.06.29

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker muntligen om anstånd till den 11.07.01.

Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör f järde gången… Dokumentation f inns inte utan f ramgår av
dagboksbladet…

11.07.01

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker muntligen om anstånd till den

11.07.07.

Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör f emte gången… Dokumentation f inns inte utan f ramgår av
dagboksbladet…

11.07.09

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker via telef on om anstånd till den 11.07.22.

Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör sjätte gången… Dokumentation f inns inte utan f ramgår av
dagboksbladet…

11.07.21

Ef ter sex uppskov tryte tålamodet f ör Katarina Fransson och skriver t ill Gotlands tingsrätt:

“Svaranden i målet har framställt invändningar som saknar fog och som är oklara alt. ofullständiga. Genom ett
flertal beviljade anstånd samt prolongeringar på dessa har svaranden ålagts att senast vid bestämda datum
utveckla alt. förtydliga sina invändningar.

Föreläggandet inom angivna tider har uteblivit. Omständigheten skall lämnas således utan avseende.
Likaledes bör samma invändningar varken framställas eller prövas i ett senare skede av målets handledning.



Genom vårdslös alt. försumlig processföring har svaranden – som den obstruerande parten – orsakat
dröjsmål i handledningen och sedermera uppskov i målet, samt vållat käranden kostnader och
anmärkningsvärt lidande.

I enlighet med ovanstående yrkar käranden på föreläggande om tredskodom mot svaranden i målet.”
(aktbilaga 12)

11.07.22

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, meddelar Gotlands tingsrätt per telef on att han blir
f örsenad med komplettering. (aktbilaga 16)

11.07.25

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè inkommer idag med den f örsenade kompletteringen
(aktbilaga 13). Ef ter att ha läst denna aktbilaga rekommenderar Katarina Franssons ombud advokat Rickard
Appelberg henne att inlämna en anmälan till Advokatsamf undets disciplinnämnd f ör att innehållet strider mot
god advokatsed, ef tersom advokat Leif  Broomè i skrivelsen lämnar f örklenande och ovidkommande
värdeomdömen om motparten så som varande: “irationell”, “av låg dignitet”, “prematur”, “hitta på saker”.
Dokumentet innehåller en lång rad osanna uppgif ter, i syf te att vilsef öra och f örvirra, som lätt kan avf ärdas
med bevis i f orm av skrivna och av tingsrätten diarief örda dokument. Ett av dessa dokument innehållande
bevis är Katarina Franssons yttrande (aktbilaga 17) över ovannämnda aktbilaga 13 (advokat Leif  Broomès
f örsenade “kompletteringar”).

11.08.29

Katarina Franssons yttrande över motpartens “kompletteringar” kommer Gotlands inkommer (aktbilaga 17
med bilagor):

“STOCKHOLM 2011-08-26

GOTLANDS TINGSRÄTT

Box 1143

621 22 VISBY

Angående mål nr T 344-11, Katarina Fransson ./. Korken AB

I egenskap av ombud för Katarina Fransson får jag inge följande yttrande över aktbilaga 13 med bilagor samt
aktbilaga 16.

Tredskodom

Yrkandet om tredskodom frånfalles.

Är lägenheten direkt ohälsosam?

Katarina Fransson hävdar detta. Men inte endast hon. I Pentacons skadeutredning avseende lägenhet 217,
en skadeutredning Korken AB beställt konstateras på sidan 13(16) att inomhusmiljön i lägenheten är
ohälsosam och att det krävs omfattande

saneringsåtgärder för att lägenheten skall få en normal inomhusmiljö (bilaga 1).

Hur är det då med byteslägenheten 517? I Pentacons skadeutredning avseende lägenhet

517, en skadeutredning beställd av Katarina Fransson, konstateras på sidan 3 (25) att



inomhusmiljön i lägenhet 517 är direkt ohälsosam, och att lägenheten inte skall bebos förrän en totalsanering
har utförts (bilaga 2).

Lagstiftning

Jura novit curia

Varans skick

Har varan varit i väsentligt sämre skick än Katarina Fransson med hänsyn till varans pris

och övriga omständigheter med fog kunnat förutsätta?

Ja, detta görs gällande. Katarina Fransson kunde skäligen inte ana eller förvänta sig att

återigen hamna i en lägenhet som anses som inte endast ohälsosam utan ”direkt

ohälsosam”.

Mot bakgrund av 1. Att fastigheten marknadsförts varande i ”bra skick” (bilaga 3), 2. Mikael

Swenson, Korken AB, i mail den 7 maj 2010, uppgett att ”Lägenhet 517 är helt

genomgången och nyrenoverad…” (bilaga 4), 3. Mikael Swenson, Korken AB, i mail den 9

maj 2010, uppgett att ”din huvudman vill att vi ska byta lägenhet 217 mot en helt

nyrenoverad lägenhet som ligger 3 våningar upp … ” (bilaga 5), kan det skäligen hävdas att lägenheten varit i
väsentligt sämre skick än Katarina Fransson med fog kunnat

förutsätta.

De uttalanden som från Korken AB:s sida gjorts kan anses utgöra utfästelser och inte

endast enuntiationer.

Har Katarina Fransson försummat sin undersökningsplikt?

Nej, det har hon inte. Mot bakgrund av ovan anförda uttalanden från Korken AB:s sida har

Korken AB invaggat Katarina Fransson i en tro att lägenheten skulle vara i avtalsenligt och

felfritt skick.

Dessutom har Korken AB dolt för Katarina Fransson väsentliga uppgifter som kunnat

påverka hennes vilja att genomföra överlåtelsen.

I ett brev från dåvarande ordförande för Brf Snäck, Pigge Werkelin, daterat 2009-09-02, och som Katarina
Fransson sedermera kommit i åtkomst av, framhålls det att ”Huset läcker värre än någonsin och nu måste
något göras, annars går allt för stora värden förlorade” (bilaga 6).

Enligt hela gotland.se 2009-10-05 uppges Stig ”Pigge” Werkelin ha sagt att ”Husen var

felbyggda redan från början” (bilaga 7).

Genom en oförutsedd händelse har det kommit till Katarina Franssons kännedom om att

det varit känt för föreningen att både lägenhet 217 och 517 haft problem med vatten inne i

lägenheten respektive vatten på terrassen (bilaga 8).



Vidare uppgav Mikael Swenson, Korken AB, i mail den 14 december 2009 till Katarina

Fransson, att de ”Innan tillträdet så gör vi en undersökning av lägenhet 204 såsom det

gjordes av lägenhet 217 så vi får bekräftat från början att det inte finns fukt i denna

lägenhet” (bilaga 9).

Katarina Fransson hade därför att förlita sig på att Korken AB även skulle låta utföra en

undersökning av lägenhet 517 innan hennes tillträde av denna.

Vidare forcerades Katarina Franssons tillträde av lägenhet 517. I mail från Mikael Swenson till Katarina
Fransson den 3 juni 2010 framhålls att ”Vi är som sagt angelägna om att Ni flyttar över till 517 så fort som
möjligt och 517 står tom så där föreligger inga hinder”. Vidare att … ”så fort avtalet är framme och påskrivet av
båda parter så erhåller Ni

nycklarna och kan påbörja flytten” (bilaga 10).

I brev av den 10 juni 2010 Skrev ”Micha” att ”När Ni skrivit under så kontaktar Ni Karin på

0498-650904 så lämnar Ni ett exemplar av överenskommelsen till henne och så erhåller Ni samtidigt
nycklarna till lägenhet 517”. Vidare att ”Vi skulle önska att få tillbaka lägenhet

512 urflyttad och städad 2010-06-15, eftersom han som äger lägenheten kommer den

veckan” (bilaga 11).

När skulle Katarina Fransson ha hunnit med en egen undersökning?

Hur som helst görs det gällande att Korken AB genom sina uttalanden borttagit Katarina

Franssons undersökningsplikt.

Det kan vitsordas att Korken AB i egenskap av säljare må ha rätt till avhjälpande, dock

under följande förutsättningar.

Ett sådant avhjälpande skall ske inom skälig tid och på ett erforderligt sätt. Katarina

Fransson är inte behjälpt med ”fuskåtgärder”. Hon litar helt enkelt inte längre på Korken

AB.

Korken AB har tidigare använt Pentacon varför det är förvånande att Korken AB anser

utredningen vara torftig.

Skadeutredningen är en skadeutredning och inte en byggoffert.

Katarina Fransson har dock låtit inhämta offerter för att få en uppskattning av kostnaden

för åtgärdande.

i) Offert från Björn Rittinge, Peter Kervall, avseende diverse reparationsarbeten (bilaga 12

ii) Offert från Onacon avseende mögelsanering och totalrenovering av badrum (bilaga 13)Lägenhetens värde

Katarina Fransson inger marknadsvärdering avseende lägenhet 517 av vilken framgår att



bostadsrätten till lägenhet 517 uppskattats till 1 100 000 kronor +/- 50 000 kronor per den

10 september 2009 (bilaga 14).

Återgång av köpet

Katarina Fransson noterar att Korken AB erbjudit henne att låta köpet återgå. Hon har

avvisat detta erbjudande. Det är korrekt. Familjen har önskat ett boende i Snäck. De trivs

med läget och har inrättat sitt liv efter ett boende där. De bor inte i lägenheten men avser

att göra detta så snart lägenheten har ställts i avtalsenligt och felfritt skick.

Trepartsförhållande

Korken AB:s fångesmän kan måhända inträda i processen i egenskap av intervenienter då

de kan antas ha intresse av utgången i målet. Detta är dock inte en fråga som Katarina

Fransson disponerar över.

AK-konsult AB i Spånga har enligt Katarina Franssons kännedom inte varit på plats i

Visby.

Bostadsrättsföreningens ansvar

Katarina Fransson noterar svarandens uppfattning om bostadsrättföreningens eventuella

ansvar men anser inte att det är nödvändigt att invänta bostadsrättsföreningens utredning

för målets fortsatta handläggning.

Övrigt

Svarandens inställning till käromålet kan komma att fodra ytterligare överväganden och

bevisning varför det anhålls om anstånd för komplettering av yttrandet.

Samtidigt kan, om intresse finns från båda parters sida, underhandskontakter föras mellan

parterna via ombuden för att utröna eventuella förlikningsmöjligheter.

Yttrandet i original sänds i brev tillsammans med bilagor.

Rickard Appelberg”

11.09.13

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomès sekreterare, ansöker via telef on om anstånd till den
11.09.23.

Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör sjunde gången… Dokumentation f inns inte utan f ramgår av
dagboksbladet…

Samma dag skickar Gotlands tingsrätt kallelse till muntlig f örberedelse den 27 oktober 2011, kl. 13.00.
Katarina Fransson, som väntat i f lera månader på en huvudf örhandling, hotas, ironiskt nog, med vite på
2000 kronor om hon inte personligen inställer sig.

11.09.15



Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker om anstånd:

“Anstånd är sökt till den 23 sept. 2011, men har desvärre blivit tvingad att flytta fram ett tilltänkt möte med
klienten. Hemställes således som anstånd till den 28 september 2011 med inkommande av yttrande.”

Lagman Mikael Mellqvist vid Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör åttonde gången… (aktbilaga 36)

11.09.27

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker om anstånd:

“Förelagd inkomma med yttrande får vi hemställa om anstånd ännu en vecka eller alltså till den 5 okt. 2011.
Skälet är att ett nytt tekniskt utlåtande kräver ytterligare tid för beaktande.”

Lagman Mikael Mellqvist vid Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör nionde gången… (aktbilaga 37)

11.09.30

Byggf öretaget Kibbas AB inkommer med of f ert avseende sanering av f ukt-  bakterie-  och mögelskador samt
återställandet av lägenhet 517 till beboeligt skick, i enlighet med AB Pentacons skadeutrednings
åtgärdspaket. Anbudet lyder på 675 000 kronor inklusive moms.

Christian och Katarina ber deras ombud advokat Rickard Appelberg insända of f erten till Gotlands tingsrätt
som skrif t lig bevisuppgif t, f ör att styrka yrkandet på nedsättning av köpeskilling. Så sker inte, trots
upprepade uppmaningar.

11.10.05

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker om anstånd:

“I detta mål väntar vi fortfarande på yttrande från AK-Konsult över den tekniska utredning (ännu ej förebringad
i målet) som bostadsrättsföreningen tagit fram och nödgas därför hemställa ytterligare om en veckas anstånd
med yttranden över kärandens yttrande.”

Enligt aktbilaga 11 har AK-Konsults distansutlåtande utlovats t ill den 15 juni 2011. Och de f acto insändes
AK-Konsults distansutlåtande av advokat Leif  Broomè den 25 juli 2011 som bilaga 1 till aktbilaga 13.

Lagman Mikael Mellqvist vid Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör t ionde gången… (aktbilaga 38)

11.10.06

Skandiamäklarna kommer med marknadsvärdering av Brf  Snäcks lägenhet 517 – på Katarina Franssons
uppdrag. Bland upplysningar som kan påverka värdet, skriver Skandiamäklarna:

“Lägenhet om 3 rum och med en fantastisk utsikt nära bad och hav. Lägenheten helrenoverades för några år
sedan men det har upptäckts fuktskador i badrum, sovrum och kök. Stor balkong i väster mot havet.”

Marknadsvärde: 700 000 +/-  100 000 kronor.

11.10.27

Protokoll f rån en f örsta muntlig f örberedelse:

”GOTLANDS TINGSRÄTT

Målnr T 344-11

Aktbilaga 39



PROTOKOLL

Sammanträde för muntlig förberedelse i Visby

2011-10-27

Tid: kl. 13.00—15.45

RÄTTEN

Tingsfiskalen Adam Larsson

PROTOKOLLFÖRARE

Tingsnotarien Hanna Magnusson

PARTER

Kärande

Katarina Fransson, 750706-2466, Snäckgärdsvägen 56, 621 41 Visby, närvarande

personligen och genom ombud

Ombud: Advokaten Rickard Appelberg, Advokathuset i Stockholm AB, Drottninggatan 26,

111 51 Stockholm

Svarande

Korken AB, 556496-8005, Färjeleden 2, 621 57 Visby, närvarande genom ombud

Ombud: Advokaten Leif Broomé, Stora Torget 6, 722 15 Västerås

ÖVRIGA (närvarande om inget annat anges)

Christian Di-Asti

SAKEN

Fordran på grund av prisavdrag m.m.

YRKANDEN M.M.

Rickard Appelberg: Katarina Fransson yrkar att Korken AB ska förpliktas att till

henne betala 918 212 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 11 april

2011 till dess betalning sker.

Leif Broomé: Korken AB bestrider yrkandet. Inget belopp kan vitsordas som i och för

sig skäligt.

Ordföranden konstaterar att Katarina Fransson justerat sitt yrkande samt att det inte

finns skäl att närmare beröra tillåtligheten av detta förrän Katarina Fransson klargjort

grunden för justeringen.

GRUNDER



Rickard Appelberg: Katarina Fransson har flirvärvat en bostadsrättslägenhet av

Korken AB. I första hand görs gällande att lägenheten vid köpet var behäftad med

dolda fel och avvek från vad hon med fog kunnat förvänta sig samt från vad Korken

AB särskilt utfäst (17 § andra stycket respektive 18 § första stycket köplagen

[1990:93 1]). I andra hand — om tingsrätten skulle finna att lägenheten överlåtits i

befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll — görs gällande att den varit i

väsentligt sämre skick än vad Katarina Fransson med hänsyn till priset och övriga

omständigheter kunnat förvänta sig (19 § första stycket 3 köplagen). Felens omfattning

är sådan att det varit hälsovådligt att bo i lägenheten.

På grund av felen har Katarina Fransson rätt till prisavdrag med 675 000 kr (37 och 38 §§ köplagen) och
skadestånd med 243 212 kr (40 § köplagen).

Ränta enligt 6 § räntelagen ska utgå från dagen för delgivning av ansökan om

stämning, det vill säga från den 11 april 2011.

Leif Broomé: Lägenheten har inte varit behäftad med fel, utan har tvärtom varit i

avtalsenligt skick. Korken AB har varken gjort några utfästelser eller enuntiationer om

lägenhetens skick. Lägenheten har överlåtits i befintligt skick och den var vid överlåtelsen i det skick som
Katarina Fransson — med hänsyn till priset och övriga omständigheter — kunnat förutsätta. För det fall att
lägenheten skulle anses vara behäftad med fel görs

gällande att bostadsrättsföreningen svarar för vissa av dessa och att Katarina Fransson därför inte har rätt till
ersättning av Korken AB.

Om tingsrätten skulle finna att lägenheten varit behäftad med fel som Korken AB

svarar för, görs gällande att Katarina Fransson inte får åberopa felen, eftersom hon

försummat sin undersökningsplikt (20 § köplagen).

Det görs vidare gällande att — för det fall tingsrätten skulle finna att lägenheten varit

behäftad med fel som får åberopas — Korken AB, genom ett annat bolag, erbjudit sig

att avhjälpa de fel som funnits, men att Katarina Fransson avböjt detta. Katarina Fransson har därför inte rätt
till prisavdrag.

Yrkandet om skadestånd bestrids i första hand på den grunden att Katarina Fransson inte lidit skada med
påstått belopp. Om tingsrätten skulle finna att hon lidit någon skada görs gällande att den inte är köprättsligt
ersättningsgill, eftersom Korken AB inte förfarit vårdslöst. Under alla förhållanden kan kostnaderna inte
ersättas genom skadestånd, utan ska i stället beaktas vid bedömande av ett eventuellt prisavdrags storlek.

Rickard Appelberg: Katarina Fransson har inte försummat sin undersökningsplikt och det har inte kommit i
fråga att Korken AB skulle avhjälpa felen i lägenheten, eftersom Korken AB inte har haft kompetens att göra
detta.

ÄNDRING AV TALAN



Rickard Appelberg: Att yrkandet nu justerats till ett högre belopp än det som tidigare

angetts beror endast på att nya beräkningar av vad lägenheten i nu aktuellt skick är värd

har gjorts samt på att ytterligare kostnader, som Katarina Fransson har rätt till ersättning för i form av
skadestånd, har kommit upp.

Leif Broomé: Korken AB har ingen invändning mot att Katarina Fransson tillåts

justera yrkandet i målet på det sätt hon velat göra.

Ordföranden konstaterar att den justering som Katarina Fransson gjort av sitt yrkande

måste anses vara tillåten. Något särskilt beslut i den frågan kommer därför inte att

fattas.

OMSTÄNDIGHETER

Förvärvet av lägenheten m. m.

Rickard Appelberg: Katarina Fransson förvärvade lägenheten genom ett förlikningsavtal, aktbilaga 3.
Bakgrunden till avtalet var att det fanns fuktproblem i den lägenheten som

Katarina Fransson hade (lägenhet nr 217), en lägenhet som hon förvärvat för 1 miljon kr.

Förlikningen innebar att hon och Korken AB bytte lägenheter; hon till lägenhet 517. Den 15 april 2010 gjordes
en värdering av lägenhet 217 och det konstaterades då att om den hade varit i felfritt skick så skulle den ha
varit värd minst 1 miljon kr. Lägenhet 517 skulle i avtalsenligt skick ha varit värd omkring 1,4 miljoner kr.

Innan Katarina Fransson förvärvade lägenhet 517 hörde hon efter om det fanns något

fuktproblem i denna. Korken AB tillbakavisade att så skulle vara fallet. De uppgifter som Korken AB lämnade
om att lägenheten skulle vara fuktfri framgår av mejlkorrespondens,

från maj 2010, mellan Mikael Swensson och Leif Broomé.

Mejlkorrespondensen har befordrats vidare till Katarina Fransson.

Leif Broomé: Korken AB accepterade lägenhetsbytet eftersom Katarina Fransson

innan förlikningen träffades disponerade två lägenheter, lägenhet 217 och en

ersättningslägenhet. Någon utfästelse om lägenhet 517:s skick har bolaget inte gjort och

det har inte heller varit bolagets avsikt att göra detta.

Mejlkorrespondensens innehåll är ostridigt.

Rickard Appelberg: I förlikningsavtalet angavs att överlåtelseavtalet som gällde köpet av

lägenhet 217 alltjämt skulle gälla. Därigenom tog Korken AB på sig ett ansvar för dolda fel.

Fel i lägenheten

Rickard Appelberg: De fel som lägenheten varit behäftad med är de som angetts på sidan 3 i aktbilaga 2.
Felen är så pass allvarliga att det är hälsovådligt att bo i lägenheten. Det är fråga om fel som Korken AB svarar
för.

Leif Broomé: I lägenhet 517 finns en gammal fuktskada i badrummet, som sannolikt



orsakats av en gammal vattenskada. Det finns dessutom en mindre vattenskada i en syl i

en vägg till sovrum nr 1. Ingen av dessa skador är aktiva och de påverkar inte

boendemiljön. Det är med andra ord inte hälsovådligt att bo i lägenheten. Vad avser

flytspacklet som ligger på betongvalvet så har AK-Konsult AB, som granskat PentaCons utredning, gjort den
bedömningen att det är helt ofarligt. Något fel är det alltså inte fråga

om.

Om de påstådda skadorna skulle anses finnas svarar bostadsrättsföreningen för dessa —

dock med undantag för fuktskadan i badrummet — eftersom det har förekommit läckage

genom altanen (utifrån kommande vatten).

Rätt att göra felen gällande (undersökningsplikt)

Rickard Appelberg: På grund av Korken AB:s utfästelser om lägenhetens felfria skick har

Katarina Franssons undersökningsplikt minskat. Bytesaffären skedde dessutom i brådska

och Katarina Fransson fick inte möjlighet att fullgöra någon undersökningsplikt.

Leif Broomé: Bytet föregicks inte av någon omständighet som befriat Katarina Fransson

från sin undersökningsplikt. Katarina Fransson, som inte begärt att få undersöka lägenheten, har underlåtit att
fullfölja sin undersökningsplikt. Om Katarina Fransson hade

fullgjort sin undersökningsplikt skulle hon ha upptäckt de skador som hon nu anser utgör fel, detta eftersom
PentaCon, som gjort gällande att skadorna finns, endast gjort en okulär

besiktning av lägenheten.

Avhjälpande

Rickard Appelberg: Katarina Fransson har inget förtroende för Korken AB och vill således

inte att bolaget ska åtgärda skadorna.

Leif Broomé Korken AB erbjuder sig att avhjälpa fuktskadan i badrummet.

Prisavdrag

Rickard Appelberg: Lägenheten är, i det skick som den nu är, värd 700 000 kr +- 100 000 kr. Att så är fallet
framgår av värderingar som gjorts av två mäklarbyråer. Prisavdraget har

beräknats utifrån de summor som har angetts i två offerter avseende arbetet att avhjälpa felen.

Leif Broomé: Om fel skulle anses finnas är lägenheten ändå inte värd mindre än vad den

annars skulle vara.

Skadestånd

Rickard Appelberg: Till följd av felen i lägenheten har Katarina Fransson orsakats kostnader för bland annat
onyttig hyra, el, flytt, evakueringsbostad, resor samt



undersökningar och besiktningar. Hon avser att precisera de belopp som ligger till grund för yrkandet om
skadestånd.

MÅLETS FORTSATTA HANDLÄGGNING

Rickard Appelberg: Katarina Fransson kommer att åberopa partsförhör med henne samt vittnesförhör med
besiktningsmannen Mats Engdahl och mögelteknikern Åsa Rahmström.

Viss skriftlig bevisning, besiktningsprotokoll och fakturor, kommer även att åberopas.

Leif Broomé: Korken AB avser att åberopa vittnesförhör med Mikael Swensson samt med

två personer som har deltagit i skadeutredningsgruppen.

Det antecknas att båda parter begär att tre domare ska delta när rätten avgör målet. I

samråd med parterna bestäms att huvudförhandling ska hållas den 23 och 24 februari

2012.

Ordföranden kallar parterna till huvudförhandlingen. De föreläggs att — vid samma äventyr

som de kallats till dagens sammanträde för muntlig förberedelse — inställa sig den 23 februari kl. 9.00.
Parterna erinras särskilt om att tredskodom kan komma att meddelas om de inte inställer sig till
huvudförhandlingen.

Ordföranden förordnar, med stöd av 42 kap. 15 a § rättegångsbalken, att förberedelsen i

målet ska anses vara avslutad den 27 januari 2012. Parterna erinras om att de därefter får

åberopa ny omständighet eller nytt bevis endast om (i) parten gör sannolikt att han har haft en giltig ursäkt att
inte åberopa omständigheten eller beviset tidigare eller om (ii) målets prövning inte fördröjs i någon väsentlig
mån, om åberopandet tillåts.

Katarina Fransson föreläggs att senast den 17 november 2011 komma in med bevisuppgift

samt precisera grunden för yrkandet om skadestånd.

Korken AB föreläggs att senast den 8 december 2011 komma in med bevisuppgift.

Under ordförandens ledning förs en förlikningsdiskussion mellan parterna. Det konstateras att det — för
närvarande — inte finns förutsättningar för att parterna ska kunna träffa en förlikning.

Hanna Magnusson

Protokollet uppvisat/Mikael Mellqvist (sign.)

Dok.Id 50010

E-post: gotlands.tingsratt@dom.se“

Som f ramgår av protokollet ovan bestäms att huvudf örhandling ska hållas den 23 och 24 f ebruari 2012 och
att: “Parterna erinras särskilt om att tredskodom kan komma att meddelas om det inte inställer sig till
huvudförhandlingen.”, och att: “Ordföranden förordnar, med stöd av 42 kap. 15 a § rättegångsbalken, att
förberedelsen i målet ska anses vara avslutad den 27 januari 2012. Parterna erinras om att de därefter får
åberopa ny omständighet eller nytt bevis endast om (i) parten gör sannolikt att han har haft en giltig ursäkt att
inte åberopa omständigheten eller beviset tidigare eller om (ii) målets prövning inte fördröjs i någon väsentlig
mån, om åberopandet tillåts.”



11.10.26

Byggf öretaget BL Bygg inkommer med of f ert avseende sanering av f ukt- , bakterie-  och mögelskador samt
återställandet av lägenhet 517 till beboeligt skick, i enlighet med AB Pentacons skadeutrednings
åtgärdspaket. Anbudet lyder på 634 536 kronor inklusive moms, med tillägg att eventuellt t illkommande
arbeten debiteras med 475 kr/t im inklusive moms samt eventuellt t illkommande material debiteras netto plus
10%.

11.11.18

En dag f örsenad, i strid mot vad som f astslogs på den muntliga f örberedelsen, inkom Christian och
Katarinas advokat Rickard Appelberg med bevisuppgif ter. Det visade sig att advokat Appelberg inte angivit
hur lång tid f örhör inklusive motf örhör beräknas ta. Appelberg f öreläggs att senast den 10 f ebruari 2012
inge en f ullständig bevisuppgif t samt yttra sig (aktbilaga 40):

“ADVOKATHUSET I STOCKHOLM

STOCKHOLM 2011-11-17

GOTLANDS TINGSRÄTT

Box 1143

621 22 VISBY

Angående mål nr T 344-11, Katarina Fransson ./. Korken AB

I egenskap av ombud för Katarina Fransson får jag inge fullständiga bevisuppgifter och anföra följande i
anledning av tingsrättens aktbilagor 94 – 96.

Prisavdrag

Prisavdraget justeras ned till 661 000 kronor (från 675 000 kr), bilaga 1, på grund av

deloffert avseende föreningens ansvar.

Skadestånd

Katarina Fransson har under den muntliga förberedelsen uppgett att hon yrkar skadestånd med 243 212
kronor för de kostnader hon och hennes familj drabbats av i form av ökade kostnader, för
evakueringsboenden, med flera kostnader.

Dessa kostnader uppges ha ökat. Katarina Fransson uppger att dessa kostnader har varit

nödvändiga och som ett resultat av att hon och hennes familj inte kunnat nyttja lägenheten på avsett sätt.

Undertecknat ombud hemställer om anstånd till den 17 februari för att inge fullståndig

redogörelse över dessa kostnader.

Skriftlig bevisning

1. Överlåtelseavtal samt faktura till styrkande av att priset för byteslägenheten nr 217

uppgick till en miljon kronor.

2. Pentacons skadeutredning avseende lägenhet nr 217, till styrkande av att inomhusmiljön i denna lägenhet
var ohälsosam och att det krävdes omfattande

saneringsåtgärder för att lägenheten skulle få en normal inomhusmiljö.



3. Marknadsvärdering avseende lägenhet nr 217, till styrkande av att lägenheten i dess

felaktiga skick värderats till 600 000 kr +/ – 50 000 kr.

4. Annons från Werkelinbolagens hemsida, till styrkande av att fastigheten marknadsförts

varande i ”bra skick”.

5. Mail från Mikael Swenson, Korken AB, den 7 maj 2010, till styrkande av att lägenhet

nr 517 uppgetts vara helt genomgången och nyrenoverad.

6. Mail från Mikael Swenson, Korken AB, den 9 maj 2010, till styrkande av att denne

anfört att ”Din huvudman vill att vi ska byta lägenhet 217 mot en helt nyrenoverad

lägenhet som ligger 3 våningar upp …”

7. Mail från Mikael Swenson, Korken AB, den 14 december 2009, till styrkande av att

denne anfört att ”Innan tillträdet så gör vi en undersökning av lägenhet 204 såsom det

gjordes av lägenhet 217 så vi får bekräftat från början att det inte finns fukt i denna

lägenhet”.

8. Mail från Mikael Swenson, Korken AB, den 3 juni 2010, till styrkande av att denne

anfört att ”Vi är som sagt angelägna om att Ni flyttar över till 517 så fort som möjligt

och 517 står tom så där föreligger inga hinder”, vidare att ”… så fort avtalet är framme

och påskrivet av båda parter så erhåller Ni nycklarna och kan påbörja flytten.”

9. Mail från Mikael Swenson, Korken AB, den 10 juni 2010, till styrkande av att denne

anfört att ”När Ni skrivit under så kontaktar Ni Karin på 0498-650904 så lämnar Ni ett

exemplar av överenskommelsen till henne och så erhåller Ni samtidigt nycklarna till

lägenhet 517”, Vidare att ”Vi skulle önska att få tillbaka lägenhet 512 utflyttad och

städad 2010-06-15, eftersom han som äger lägenheten kommer den
veckan”.10.Förlikningsöverenskommelsen, till styrkande av att köpeavtalet å lägenhet nr 217

skulle gälla i tillämpliga delar.

11.Pentacons skadeutredning avseende lägenhet nr 517, till styrkande av att

inomhusmljön är ohälsosam och att lägenheten inte skall bebos innan en totalsanering

gjorts.

12.Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesprotokoll, 2011-04-19, samt förslag

till beslut, till styrkande av att lägenhetens inomhusmiljö utgör en olägenhet enligt

miljöbalken.

13.Skadeteknikgruppens undersökning av lägenhet nr 517, till styrkande av lägenheten är



behäftad med fel.

14.MBK:s Mögelteknisk inventering med mögel/bakteriehund, 2010-07-23, till styrkande

av att lägenheten är behäftad med mikrobiella skador.

15.Resultatsammanställning från Pegasus Lab, till styrkande av att inomhusmiljön i

lägenhet nr 517 är ohälsosam.

16.CD-rom, till visande av felen i lägenheten och till styrkande av dessa.

17.Brev från dåvarande ordförande för brf Snäck, Pigge Werkelin, daterat 2009-09-02,

till styrkande av att denne uppgett att ”Huset läcker värre än någonsin och nu måste

något göras, annars går alltför stora värden förlorade”.

18.Skrivelse från brf Snäck med bilagor, 2009-03-31, till styrkande av att

svarandebolaget måst antas ha känt till problemen i lägenheterna nr 217 och 517.

19.Skrivelse från Pigge Werkelin, brf Snäck, 2009-07-15, till styrkande av att

svarandebolaget måste antas ha känt till fuktproblemen i lägenheterna.

20. Hela gotland.se, daterat 2009-10-05, till styrkande av att Pigge Werkelin uttalat att

”Husen var felbyggda redan från början”.

21.Offert från Björn Rittinge, Peter Kervall, avseende diverse reparationsarbeten, till

styrkande av kostnad för åtgärdande.

22.Offert från Onacon, avseende mögelsanering och totalrenovering av badrum, till

styrkande av kostnad för åtgärdande.

23.Marknadsvärdering avseende lägenhet nr 517 till styrkande av uppskattat

marknadsvärde per den 10 september 2009.

Bevisuppgift nr 2 kan frånfallas om svaranden kan vitsorda skadeutredningens innehåll.

Bevisuppgift nr 3 kan frånfallas om svaranden kan vitsorda denna värdering.

Bevisuppgift nr 4 är en del av bevisningen och innehåller lämnade uppgifter om fastighetens skick i samband
med marknadsföring.

Muntlig bevisning

1. Partsförhör med Katarina Fransson, att höras om omständigheterna om lägenhet nr

217, bakgrunden till förlikningsavtalet, lägenhet nr 517, hur bytet och inflyttning gick

till, dess skick, fel som uppmärksammats, evakueringsboende, kostnader som

åsamkats käranden och hennes familj, hur kärandens familj drabbats av felen i

lägenheten, vilka undersökningar och andra åtgärder som vidtagits, vad käranden gjort



för att begränsa sin skada, med flera relevanta omständigheter till styrkande av

• att lägenhet nr 217 var behäftad med fuktproblem,

• att dess värde i felfritt skick skulle ha uppgått till lägst en miljon kronor,

• att överlåtelseavtalet gällande köpet av lägenhet nr 217 alltjämt skulle gälla i

tillämpliga delar,

• att lägenhet nr 517 i avtalsenligt skick skulle ha uppgått till omkring 1,4 miljoner

kronor,

• att lägenheten i nuvarande skick är värd 700 000 kronor +/-,

• att bytet till lägenhet nr 517 skyndades på ,

• att Korken AB gett utfästelser om lägenhet nr 517:s skick,

• att lägenhet nr 517 är felaktig och innehåller allvarliga och väsentliga fel,

• att Katarina Fransson och hennes familj haft kostnader för evakueringsboende,

• att Katarina Fransson och hennes familj drabbats av felen i lägenheten både

ekonomiskt och hälsomässigt,

• att Katarina Fransson låtit utföra undersökningar av lägenheten och vidtagit

åtgärder för att begränsa sin skada.

Tid för förhör: 45 min Motförhör: 15 – 20 min

2. Vittnesförhör med Christian di Asti, sambo till käranden, brf Snäck 517, 621 41 Visby,

att höras om väsentligen samma omständigheter som ovan samt till styrkande av

väsentligen samma bevistema.

Tid för förhör: 45 min Motförhör 15 – 20 min

3. Vittnesförhör med Mats Engdahl, skadeutredare, Engma AB (tidigare PentaCon),

Västerhejde Bjärs 466, 621 99 Visby, att höras om undersökningen av lägenhet nr 517,

till styrkande av att lägenhet nr 517 är behäftad med allvarliga fel samt att

inomhusmiljön i lägenheten är ohälsosam och inte skall bebos innan en totalsanering

har utförts.

Tid för förhör: 30 min Motförhör 15 min

4. Vittnesförhör med Åsa Rahmström, mögeltekniker, MBK Mögel- och

bakteriekontroll, Hallvarsviken 4, 737 90 Ängelsberg, att höras om undersökningen av

lägenhet nr 517, till styrkande av att lägenheten är behäftad med mikrobiella skador.

Tid för förhör: 30 min Motförhör 15 min



5. Vittnesförhör med Ann-Margreth Wirén, specialistläkare, Karl Dahlgrensgatan 49, 582

28 Linköping, att höras om sin kännedom om kärandens familj, särskilt i medicinskt

avseende, till styrkande av att käranden och hennes familj avråtts från att bebo

lägenheten innan den sanerats.

Skriftligt sakkunnigutlåtande avses att inges.

Tid för förhör: 15 min Motförhör 10 min

6. Ett ytterligare sakkunnig förhör om hälsoriskerna med att bo i en miljö där mögellukt

förekommer. Begärs anstånd för att inge namn och adressuppgifter senare.

Tid för förhör: 15 min Motförhör 10 min

7. Vittnesförhör med Tommy Stendahl, Snäckgårdsvägen 56, lägenhet nr 211, 621 41

Visby, att höras om sin kännedom om käranden och hennes familj, särskilt deras boende på andra håll under
evakueringstiden, deras hälsoproblem, till styrkande av att käranden och hennes familj bott på annat håll och
drabbats av olägenheter genom att lägenhet nr

517 inte kunnat bebos av dem på avsett sätt.

Tid för förhör: 15 min Motförhör 10 min

8. Vittnesförhör med Bengt Hultgren, Gullvivsvägen 13, 621 50 Visby, att höras om sin

kännedom om kärandes boendesituation, fastigheten, särskilt lägenheterna nr 217 och 517, till styrkande av
att käranden och hennes familj bott på annat håll och drabbats av

olägenheter genom att inte kunna bebo lägenheten.

Tid för förhör: 15 min Motförhör 10 min

9. Vittnesförhör med Anita Rothschild, Snäckgårdsvägen 56, lägenhet nr 211, 621 41

Visby, att höras om sin kännedom om Katarina Fransson och hennes familjs

boendesituation till styrkande av att käranden och hennes familj disponerat hennes

lägenhet som evakueringsbostad.

Tid för förhör: 15 min Motförhör 10 min

10.Vittnesförhör med Rolf Karlsson, Apelstigen 20, 138 35 Älta, att höras om sin

kännedom om Katarina Fransson och hennes familjs evakueringsboenden och Korken

AB:s påtryckningar mot honom till styrkande av att Katarina Fransson och hennes familj

bott i hans lägenhet nr 406 men att han förmåtts att säga upp hyresförhållandet med

Katarina Fransson och hennes familj.

Tid för förhör: 15 min Motförhör 10 min

Avhjälpande



Såsom anfördes under den muntliga förberedelsen i tingsrätten har Katarina Fransson

förlorat sitt förtroende för Korken AB och vågar inte lita på vare sig Korken AB eller Korken AB:s fångesman
och dess entreprenör.

Katarina Fransson framhåller att hon erbjudits en bristfällig renovering som inte kan eller

kommer att åtgärda problemen i lägenheten.

Försummelse att begränsa sin skada

Katarina Fransson bestrider att hon inte skulle ha försökt att begränsa sin skada.

Katarina Fransson och hennes familj har inte ekonomiska eller praktiska möjligheter att

fortsätta ha ett evakueringsboende. Katarina Fransson och hennes familj har förhyrt ett flertal bostäder både
på Gotland och fastlandet.

Båda makarna är fullt upptagna i arbete och behöver få lugn och ro tillsammans med sitt

unga barn.

Föreningens ansvar

Katarina Fransson har låtit meddela att hon accepterar att föreningen åtgärdar de fel som

åvilar föreningen att åtgärda.

Rickard Appelberg”

11.11.23

Mirja Salkinoja-Salonen, prof essor i mikrobiologi vid Institutionen f ör t illämpad kemi och mikrobiologi,
Helsingf ors Universitet, f ick sig t illsänt AB Pentacons skadeutredningsprotokoll av lägenhet 517 samt IVL
Svenska Miljöinstitutets analysprotokoll, och svarar så här:

“Det låter mycket oroligt.

Gips är ofta källan för otrevlig, giftig mikrobväxt, både bakterier (streptomyceter o andra

aktinobakterier, som kan vara mycket giftiga). Då något har börjat växa där, underhåller

växten bildning av ny fuktighet, eftersom gips + bakterier + organisk material (såsom

stärkelse eller andra lim i gipsen, eller papper/kartong som utför ytsidan av gipsplattorna)

andas av sulfatreducerande bakterier till  vatten of vätesulfid. Vattnet ökar mikrobväxten

vidare och vätesulfid är nervtoxin. Symptomer som Du nämnde ar oroande, speciellt hos

barn. Ni måste göra något åt det.

Det bästa och den enda som kunde hjälpa är att riva bort alt material som verkar vara

skadat av mikroorganismer (fläckar, osv).”

11.12.07

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker om anstånd:



“Möte med klient för avstämning av Korkens bevisuppgift har inte kunnat arrangeras förrän den 20 december.
Jag hemställer om anstånd med bevisuppgiften till den 22 december. Någon fara i dröjsmål synes inte
föreligga.”

Lagman Mikael Mellqvist vid Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör elf te gången… (aktbilaga 93)

11.12.13

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att ålägga Brf  Snäck vidta f öljande åtgärd i lägenhet 517:

“Yttervägg mot trapphuset

Skadesvampangripen konstruktion (träsyll) i sovrum 1 ska bytas ut och ersättas med nytt material.”

Miljö och hälsoskyddsnämnden avslutar ärendet den 10:e april 2012 (diarienr. MHN 2010/3216, MHN § 55):

“Tf enhetschef Johan Frendin redogjorde vad bostadsrättsföreningen har gjort i lägenhet som det har klagats
på. Väggen är fixad och bostadsrättsföreningen har gjort det som var ålagt föreningen. Ärendet avslutas med
denna rapport.”

12.01.04

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker om anstånd:

“Hindret består i en sedan länge planerad längre utlandsresa.” Det är Korken AB:s vittne, t illika Korken AB:s
externa säljare, Mikael “Micha” Swenson som inte kan inställa sig av detta skäl. Korken AB har även
åberopat docent Dan Norbäck på Akademiska sjukhuset i Uppsala som sakkunnig i målet. Advokat Broomè
skriver: “Dan Norbäck har fått underlag för sin bedömning men ännu ej upprättat något utlåtande. Däremot har
han redan aviserat förhinder att delta vid huvudförhandling både den 23 och 24 februari.” Något utlåtande
f rån Dan Norbäck har aldrig inkommit if rån advokat Broomè. Norbäck har sedermera avf örts som Korken
AB:s sakkunnige ef tersom det, enligt advokat Broomè “inte är processekonomiskt motiverat”.

I protokollet f rån den muntliga f örberedelsen, två månader t idigar, f astslogs: “I samråd med parterna
bestäms att huvudförhandling ska hållas den 23 och 24 februari 2012.”, skriver Broomè som om datumet
ännu ej är f astställt:

“Korken AB hemställer därför om återupptagande av skriftlig förberedelse samt framflyttning av preliminärt
datum för huvudförhandling. Samtidigt hemställes om anstånd eller nytt föreläggande avseende
bevisuppgiften till dess sagda skriftväxling är avslutad.

Svaranden hemställer även om framflyttande av stupstocksdagen till dag i rätten finner ändamålsenlig.”
(aktbilaga 94). Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör tolf te gången

12.01.04

Korken AB:s ombud inkommer med ett yttrande över käranden bevisuppgif t:

“Emellertid förekommer även bevisning om inomhusklimatet i lgh nr 217 (bevis nr 2), marknadsvärdering
avseende lgh 217 i påstått felaktigt skick (bevis nr 3) samt en annons från Werkelinbolagens hemsida gällande
skicket på lgh nr 217 (bevis nr 4).

Det undgår undertecknad vad denna bevis skall tjäna för syfte i processen. I avsaknad med preciserade
uppgifter hemställes t.v. att bevisningen avvisas så som obehövlig eller irelevant.”

Katarina Fransson bestrider genom ombud, advokat Rickard Appelberg, t ingsrättens bif all t ill yrkandet om
avvisning och anf ör f öljande:



“Käranden bestrider bestämt att tingsrätten avvisar bevisuppgifterna 1–4, ab 41-45. Bevisuppgifterna är ännu
mer relevanta vid den här tidpunkten i målet, efter svarandens inlagor.

Käranden hävdar att bevisuppgift nr 2 styrker att svaranden gjort sig skyldig till avtalsbrott. Både säljaren och
den som kontrasignerat avtalet synes ha haft kännedom om lägenhetens brister, som uppenbarades genom
Pentacons utredning.

Bevisuppgift nr 3 rör försäljningsobjektets faktiska värde. Marknadsvärdet är utfärdat av svarandens
åberopade sakkunnig, fastighetsmäklaren Per Calissendorff. Samme mäklare har uppenbarligen utfärdat den
”senaste marknadsvärderingen” avseende kärandens nuvarande bostad, värderad till 1,3 miljoner kronor (ab
109). Käranden uppger att hennes bank, LF Gotland, långt därefter fått en ny värdering, inlämnad till
låneavdelningen av Michael (Micha) Swenson, hos Korken AB.

Bevisuppgift nr 4 är viktig och skall inte avvisas. På grund av svarandens marknadsföring har käranden
påverkats till köp av bostadsrätterna i fråga.

Bevisningen avseende lägenhet 217 är viktig då den lägenheten blev föremål för en ”fuskrenovering” till en
”ringa kostnad”. Detta beläggs även av bostadsrättsföreningens skrivelse till Miljö och Hälsa. Käranden uppger
vidare att den nya bostadsrättshavaren till den nämnda lägenheten är Nicole Möller, 20 år och styvdotter till
Pigge Werkelin, och vars mor uppges dela styrelseuppdraget tillsammans med den förre nämnde i Korken AB.

Bevisningen avseende lägenhet 217 skall inte avvisas då svaranden själv i en tidigare aktbilaga anfört vikten
av att ta hänsyn till vad som föregick förlikningsavtalet, den tid käranden faktiskt bodde i lägenhet 217.”

12.01.04

Korken AB:s ombud, advokat Leif  Boomè använder sig systematiskt av f örhalningsmetoder f ör att vinna tid
åt sin f ångesman. Ef ter att ha sökt anstånd på anstånd med att inkomma med inlagor, och ef ter att han
ändrat sin talan successivt trots att den kunde ha f ormulerats långt t idigare, började han att överösa in
onödigt material i processen endast i syf te att f å processen att svälla och att tvinga Katarina Franssons
ombud till dyrbart arbete. Det kostar helt klart mindre att ha en advokat som inte jobbar, än en som jobbar
onödigt mycket. Aktbilagan 96 är inget undantag if rån advokat Broomès institutf rämmande syf ten:

”Gotlands tingsrätt

Box 1143

621 22 Visby

SVARANDENS KOMPLETTERINGAR

Mål nr T 344-11

Katarina Fransson ./. Korken AB

Avhjälpandefrågan

Katarina Fransson har två gånger erbjudits avhjälpande av alla anmärkningar hänförliga till

badrum. Det första erbjudandet i omedelbar anslutning till Katarina Franssons reklamation

av lägenhet 517. Korken AB anlitade Aribba Byggnads AB som för ändamålet utförde besiktning varefter
arbetena beställdes. Katarina Fransson avböjde emellertid därefter

avhjälpande utan närmare motivering och arbetena kunde därför aldrig påbörjas.

Det andra erbjudandet lämnades under pågående process. Korken ABs fångesmän



makarna Mounir hade ju anlitat Arbat AB för renovering av lägenheten innan denna försåldes till Korken AB.
Denne entreprenör erbjöd nu avhjälpande av allt i Pentacons

sakkunnigutlåtande som kunde hänföras till renoveringen varibland rivning av badrummet,

åtgärdande av gammal fuktskada samt ny inredning i badrummet etc. Detta erbjudande

upprepades till Franssons förmån av undertecknad i kontakter med motpartsombudet utan

att någon accept från kärandesidan erhölls. Byggföretaget tog då självt kontakt med Kata-

rina Fransson för att få tillträde för åtgärdande men blev avvisade av henne.

Försummelse att begränsa påstådd skada

Det har enligt allmänna rättsgrundsatser ålegat Katarina Fransson att begränsa sin skada

vilket försummats med påföljd att Katarina Fransson går förlustig eventuell rätt till

ersättning. Katrina Fransson erbjöds och accepterade ett ersättningsboende utan kostnad.

Någon förklaring till att hon senare övergav detta boende har inte lämnats. Korken AB gör

gällande att det inte funnits något i sammanhanget relevant skäl för detta. Vidare görs

gällande att Katarina Fransson åtminstone periodvis efter reklamationen faktiskt återvänt till och bott i Lgh 517.
Under tid hon inte bott i sin lägenhet har hon förhyrt eller fått låna

bostad av Ann-Margreth Widén (åberopad som vittne av käranden).

Föreningens ansvar

Föreningens ansvar åberopas från kärandesidan vad gäller “träsyllen”. Det upplyses att

Miljö och Hälsoskyddsnämnden i beslut 2011-12-13 MHN 189 förelagt föreningen att byta

ut och ersätta träsyll i sovrum 1. Såvitt upplysts har föreningen accepterat detta ansvar.

Från åberopade fel och påstådda åtgärdandebehov i denna del kan redan av det skälet

bortses. Därutöver åberopas föreningsansvar vad gäller påstådda ventilationsbrister,

bristfälliga vatten och avloppsanslutningar, och felaktig anslutning av avloppsledning. Av

dessa anmärkningar synes endast ventilationen ha blivit föremål för handläggning på Miljö

och Hälsa (MHN 2010/3216), vilket resulterat i ett sakkunnigutlåtande till nämnden från AB

Gardells Plåtslageri som såvitt bekant inte resulterat i något beslut från Miljö och Hälsa.

Utlåtandet som är daterat 2011-06-14 omfattar inte någon väsentlig anmärkning men dock

en rekommendation att kökskåpan måste förses med ett kolfilter och att ett don i

badrummet bör ersättas. Åtgärder som enligt svarandens mening inte föranleder till något

prisavdrag.

Västerås den 4 jan 2012

Leif Broomè” (aktbilaga 96)



12.01.10

Korken AB:s advokat Leif  Broomè sänder genom tingsrättens tingsf iskal Adam Larsson en samling
obef ogade krav, f rågor som redan blivit besvarade och påstående utan relevans till Christian och Katarinas
ombud advokat Rickard Appelberg (aktbilaga 97).

12.01.19

Katarina Fransssons ombud, advokat Rickard Appelberg lägger sig platt f ör Korken AB: s ombud, advokat
Leif  Broomès aldrig sinande f örhalningsf inter, och begär inte endast om om anstånd med att inge sitt eget
yttrande över kollegan Broomès systematiska samling av obef ogade krav och påstående utan relevans,
men också visar, t ill Katarinas och Christians stora f örtret, tydliga tecken om kollegialt samf örstånd genom
att ge bif all t ill Broomès f örhalande begäran om att huvudf örhandlingen, som Katarina och Christian väntat
på i nästan ett år, skall ställas in:

“I egenskap av ombud för Katarina Fransson får jag anföra följande.

Jag har igår onsdag via e-post hemställt om anstånd med att inge yttrande .

Jag önskar även anföra att jag biträder svarandebolagets hemställan om att tidpunkten då förberedelsen skall
anses vara avslutad ska flyttas fram och att, för det fall det verkligen är nödvändigt med ett så stort antal
vittnen som skall höras, huvudförhandlingen skall ställas in och sättas ut till annan snar läglig tidpunkt.”
(aktbilaga 99)

12.01.20

Beslut, f öreläggande och skrivelse undertecknad tingsf iskal Adam Larsson vid Gotlands tingsrätt:

“Till följd av den senaste korrespondensen mellan parterna har jag gått igenom handlingarna i målet på nytt.
Jag har då kommit fram till att jag delar Er uppfattning, att målet ännu inte är berett på sätt som krävs för att
den planerade huvudförhandlingen ska kunna hållas. Därför beslutas följande.

1. Huvudförhandlingen i målet ställs in.

2. Katarina Fransson föreläggs att senast den 10 februari 2012 ge in en fullständig bevisuppgift. Av den
uppgiften ska det framgå vilka konkreta sakomständigheter varje enskilt bevis avser att styrka. Det är alltså
inte tillräckligt att, som i den redan ingivna bevisuppgiften, aktbilaga 40, ange att ett förhör åberopas till
styrkande av käromålet eller liknande. Vidare ska anges hur lång tid respektive förhör (inklusive motförhör)
beräknas ta. Katarina Fransson bereds samtidigt tillfälle att inom samma tid yttra sig över vad Korken AB
angett i aktbilaga 94 – 96 (exempelvis över vad Korken AB anfört om att Katarina Fransson åberopat bevisning
till stöd för andra omständigheter än dem hon åberopat till grund för sin talan).

3. Korken AB föreläggs att senast den 2 mars 2012 komma in med en fullständig bevisuppgift. Den ska vara
beskaffad på samma sätt som angetts under 2.

4. Med ändring av vad som tidigare förordnas beslutas att förberedelsen i målet ska anses vara avslutad den
20 april 2012. Parterna erinras om att de därefter får åberopa en ny omständighet eller ett nytt bevis endast
om (i) parten gör sannolikt att han har haft en giltig ursäkt att inte åberopa omständigheten eller beviset
tidigare eller om (ii) målets prövning inte fördröjs i någon väsentlig mån, om åberopandet tillåts.

Huvudförhandling i målet bör kunna hållas i slutet av maj 2012. Tingsrätten återkommer i den frågan.”
(aktbilaga 100)

12.02.02

Korken AB:s advokat Leif  Broomè inkommer med komplettering:



“Miljö och Hälsa region Gotland har förelagt Brf Snäck att inom tre månader från 2012-11- 04 åtgärda
fuktskada (gammal) i syll. Brf Snack har begärt tillträde till lägenheten för åtgärdande, men förvägrades detta
med motiven ”att mer skall göras åt lägenheten”‘.

Korken AB bar tidigare i målet åberopat att Katarina Fransson inte har rätt till prisavdrag beträffande
åtgärdanden som utgör föreningens ansvar. Detta har utvecklats rättsligen bl.a. vid muntlig förberedelse i
målet. Efter ovannämnda har Korken AB erbjudit Katarina Fransson avhjälpande på sätt avses i 36 § KöpL.
Detta åberopas som tillkommande rättslig grund för bestridande av Katarina Franssons yrkanden såvitt gäller
nämnda syll.” (aktbilaga 101).

Korken AB:s advokat Leif  Broomè tycks ha satt i system att överösa tingsrätt och motpart med obef ogade
krav, f rågor som redan blivit besvarade och påstående utan relevans. Nu börjar advokat Leif  Broomè
komma med ren rapakalja. Nämnda syll har redan Miljö-  och hälsoskyddsnämnden per beslut den 11.12.13
f astställt var Brf  Snäcks ansvar, och Katarina Franssons ombud har, i enlighet med of f ert utskickad av BL
Bygg 12.01.16, gjort ett avdrag på 14 000 kronor, i sitt yrkande på nedsättning av köpeskilling, avsedd
nämnda syll.

12.02.08

“Till Gotlands Tingsrätt

Att Adam Larsson

Box 1143

641 22 Visby

Ang. handläggningen av målet

Mål nr T344-11

Katarina Fransson/Korken AB

Jag Ann-Margreth Wirén är kallad som vittne vid huvudförhandlingen i ovanstående mål. Har nu fått
meddelande om att huvudförhandlingen är uppskjuten till icke preciserad tid.

Detta mål har legat hos Tingsrätten sedan den 29 mars 2011. Motparten har sammanlagt sex gånger begärt
anstånd för att inhämta ytterligare underlag för målet. Samtliga anstånd har inkommit till Tingsrätten efter det
slutdatum som angivits. Fem anstånd har undertecknats av Lagman Mellqvist.

Det senaste anståndet av Adam Larson.

Att Tingsrätten har valt att bevilja motparten framflyttande av huvudförhandlingen kan jag inte acceptera.
Vittnet Micha Svensson har sedan länge planerat en längre utlandsresa men jag kan inte se att detta kan vara
orsak att ytterligare fördröja huvudförhandlingen i detta ärende.

Ett skriftligt vittnesmål kunde lösa detta problem.

Med en månads framförhållning har Ni meddelat att huvudförhandlingen skjuts på framtiden.

Jag driver en läkarmottagning och för att kunna närvara vid den för Katarina Fransson med familj, så viktiga
huvudförhandling har jag ställt in två dagars mottagning. Har en sjuk make som under dessa dagar måste ha
tillsyn. Utöver detta är det inte lätt att denna tid på året göra resan Linköping – Gotland. Anser då att en
semesterresa väger lätt när man ser till ärendets karaktär.



Familjen Fransson bor idag i min lägenhet 616 efter som deras egen lägenhet är otjänlig som bostad både för
barn o kvinnor. Detta enligt forskning. De har bott i huset mer än två år. Och har fortfarande inte en bostad där
de kan leva och bo. Jag tror att det även för Tingsrättens ansvariga är lätt att förstå att situationen har tärt på
denna unga familj. Kan inte tolka detta på något annat sätt än att familjens nuvarande livssituation väger lätt
jämfört med Korkens krav i detta ärende.

Man har i detta ärende bortsett från all rättspraxis. Om jag uttrycker mig milt är det svårt att frigöra sig från
misstanken att Korken AB:s yrkande väger tyngre än all det dokumentation som finns i ärendet lgh. 217 samt
lgh. 517.

Hur detta ärende skötts, har för många av oss som engagerat oss i denna lilla familjs liv, inneburit att vi totalt
förlorat tron på att det i detta land finns en rättssäkerhet även för den lilla människan. Detta gäller i alla fall
Gotlands tingsrätt som har skött detta ärende på ett för mig fullständigt oacceptabelt sätt. Jag kommer som
medborgare i detta land tillskriva högre instans och med mina ord berätta!

Situationen är nu följande:

Efter den första juni har familjen ingen bostad. Då flyttar jag och min familj till Gotland för att bo där under
sommaren.

Till dess måste lgh 517 vara renoverad och klar. Anmodar därför Tingsrättan att snarast kalla till
huvudförhandling. Min önskan är att huvudförhandlingen hålls den 23 och 24 februari, som tidigare meddelats.
För mig, att boka om mottagning, ordna för min man samt kunna ta mig till Gotland, väger kanske tyngre än
en semesterresa.

Vädjar därför till Tingsrätten att Ni omprövar detta beslut.

Linköping den 8 februari 2012

Ann-Margreth Wirén

Ägare till lgh 616.

Karl Dahlgrensgatan 49

582 28 Linköping”

(aktbilaga 104)

Gotlands tingsrätt inger svar på Ann-Margreths brev:

”Jag har tagit del av din skrivelse till tingsrätten.

Den föranleder inte någon särskild åtgärd.”

12.02.24

Korken AB, som inom ett år kommer att begära sig i konkurs, beslutar vid årstämman att av en vinst på 17
864 727 kronor dela ut 16 000 000 kronor t ill moderbolaget Wibolaget Fjällturism AB, ägt av Stig “Pigge”
Werkelin och dennes hustru Monika Werkelin. Resterande belopp, 1 864 727 kronor, överf öres i ny räkning.

På den muntliga f örberedelse den 27 oktober 2011, beslutades i samråd med båda parterna att denna dag
– den 24 f ebruari, kl. 09.00 – skulle huvudf örhandlingen i målet äga rum.

12.03.12

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker om anstånd:



“Den skriftliga bevisningen på svarandesidan är under sammanställning. Skriftväxlingen är så omfattande att
jag ber om anstånd till den 19 mars 2012 med bevisuppgifter. Anstånd sinkar enligt min mening inte målets
handläggning.”

Tingsf iskalen Adam Larsson vid Gotlands tingsrätt beviljar anstånd – f ör trettonde gången… I dokumentets
marginal antecknar Adam Larsson: “Ytterligare anstånd kan inte xxx (oläslig) (aktbilaga 106)

I samma aktbilaga skriver Korken AB:s advokat Leif  Broomè som bevistema i f örhör med Mikael “Micha”
Swenson:

“att Katarina Fransson erbjöds avhjälpande av alla anmärkningar hänförliga till badrum, …samt att Katarina
Fransson därefter avböjde avhjälpande.”

I samma aktbilaga skriver Korken AB:s advokat Leif  Broomè som bevistema i f örhör med Csaba Gacs, VD
f ör Artbat AB (sedermera Norra Gotlands Bygg AB), f öretaget som renoverade lägenhet 517 “blixtsnabbt”,
vilket är grunden till denna mångåriga tvist:

“Artbat AB har efter initiativ av Mounir Jerari samt advokat Leif Broomè erbjudit familjen Fransson kostnadsfritt
avhjälpande av samtliga anmärkningar i Pentacons i målet ingivna utredning hänförliga till den föregående
renoveringen, men konsekvent blivit avvisade av familjen Fransson.”

Familjen Fransson f örnekar bestämt att dessa erbjudanden lämnats. Dessutom, i f örsta f allet, så är det
inte bara en renovering av badrummet som behövs, vilket Pentacons rapport visar. I det senare f allet så har
f öretaget Artbat AB inte våtrumscertif ikat, enligt gällande uppgif ter if rån Byggkeramikrådet, och är därf ör
inte lämpliga f ör arbete i badrum. Bland annat skulle Länsf örsäkringar Gotlands hemf örsäkring med
bostadsrättstillägg inte gälla, precis som Länsf örsäkringen Gotland poängterat vid en besiktning ef ter
Artbat AB:s tidigare “blixtsnabba”, ej f ackmannamässiga renovering.

12.03.19

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, inkommer med bevisuppgif ter:

“Efter diverse överväganden avstår svaranden ifrån att åberopa tidigare skriftväxling,”

Det begärda anståndet nyttjades uppenbarligen inte t ill det sagda syf te. Dessutom bif ogas, återigen i
denna aktbilaga AK-Konsults distansutlåtande som Broomè begärde anstånd f ör att invänta 11.10.05
(aktbilaga 38), men som advokat Broomè inskickat t ill Gotlands tingsrätt redan 25 juli 2011 (bilaga 1 till
aktbilaga 13).

12.03.21

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, inkommer med överväganden ang. bevisning i målet:

“Vad gäller lgh 217 har svaranden från nuvarande innehavare erfarit att Pentacons utlåtande gällande den
lägenheten varit synnerligen överdriven och att det är små problem som förevarit i lägenheten kunnat
åtgärdas till en mycket ringa kostnad.”

Advokat Broomè inkommer med denna övervägande ef ter att ha begärt avvisning av alla kärandens
bevisning som avser just lgh 217, det vill säga en marknadsvärdering av och ett skadeutredningsprotokoll
avseende denna berörda lägenhet med dess f aktiska skick och värde, i enlighet med auktoriserade f irmor.



Advokat Broomè menar alltså att hans uppdragsgivare, Stig “Pigge” Werkelins plastdotter som nu bor i
lägenheten har större kunskap och trovärdighet i f rågan än det av Korken AB anlitade auktoriserade
skadeutredningsf irman AB Pentacon. Prof essor Dan Norbäck if rån Akademiska sjukhuset i Uppsala, vars
skrif t liga sakkunnigsutlåtande advokat Broomè begärde anstånd f ör 12.01.04, avf ärdats som sakkunnig av
advokat Broomè, både vad gäller sakkunnigf örhör och det t idigare påstådda sakkunnigutlåtandet. Måhända
beroende på att prof essor Norbäck såg allvarligt på f ukt-  och mögelproblematiken i inomhusmiljön, och det
att inte stämde med vad Korken AB med ombud ville f ramhäva i målet genom Dan Norbäcks medverkan.
(aktbilaga 109)

12.03.21

Tingsf iskal Adam Larsson vid Gotlands tingsrätt skriver:

“Skriftväxlingen i målet tycks inte ta slut”… “Tingsrätten vill avslutningsvis erinra er om att förberedelsen i
målet ska anses vara avslutad den 20 april 2012.” (aktbilaga 110)

12.03.26 – 12.04.18

Korken AB:s juridiska ombud advokat Leif  Broomè ägnar sig mer åt f örvirring än klarhet genom att komma
med obef ogade krav, ställa f rågor som redan blivit besvarade, f abricera påstående utan relevans och
f örf atta ren rapakalja. Vi f örstår därf ör Broomès taktik och syf te samt varf ör detta enkla mål dragit ut så
på tiden. Gotlands tingsrätt slappa och oinit ierade hantering av ärendet har möjliggjort f ör Broomè att
f örhala målet och systematiskt urholka Katarina Franssons rättsskyddsmedel och, inte minst, hennes
grundläggande rätt t ill rättsprövning inom skälig t id. Med detta i åtanke ta gärna del av Broomès skrivelser,
t.ex. aktbilagorna 111, 113, 114.

12.04.18

Katarina Franssons ombud, advokat Rickard Appelberg, ansöker om anstånd:

“I egenskap av ombud för Katarina Fransson är jag förelagd att inge yttrande över ett antal aktbilagor.
Samtidigt har jag mottagit ytterligare material i målet. Jag hemställer om ett kortare anstånd för att kunna sätta
mig i det nya material jag mottagit och för att inge yttrande i målet.

Jag bedömer att det är tillräckligt med ett anstånd till måndag de 23 april.”

12.04.25

En dag f örsenad inger Katarina Franssons ombud, advokat Rickard Appelberg det utlovade yttrandet med
komplettering i målet:

”ADVOKATHUSET I STOCKHOLM

STOCKHOLM 2012-04-23

Aktbilaga 116

GOTLANDS TINGSRÄTT

Box 1143

62122 VISBY

Angående mål nr T 344-11. Katarina Fransson ./. Korken AB

I egenskap av ombud för Katarina Fransson får jag inge fö1jande komplettering.

Omständigheter hänförliga till byteslägenheten nr 217.



Käranden bestrider bestämt att tingsrätten avvisar bevisuppgifterna 1 — 4, ab 41 — 45.

Bevisuppgifterna är ännu mer relevanta vid den här tidpunkten i målet, efter svarandens

inlagor.

Käranden hävdar att bevisuppgift nr2 styrker att svaranden gjort sig skyldig till

avtalsbrott. Både säljaren och den som kontrasignerat avtalet synes ha haft kännedom om

lägenhetens brister, som uppenbarades genom Pentacons utredning.

Bevisuppgift nr3 rör försäljningsobjektets faktiska värde. Marknadsvärdet är utfärdat av

svarandens åberopade sakkunnig, fastighetsmäklaren Per Calissendorff. Samme mäklare har uppenbarligen
utfärdat den “senaste marknadsvärderingen” avseende kärandens nuvarande bostad, värderad till 1,3 miljoner
kronor (ab 109). Käranden uppger att hennes bank, LF Gotland, långt därefter fått en ny värdering, inlämnad
till låneavdelningen av Michael (Micha) Swenson, hos Korken AB.

Bevisuppgift nr4 är viktig och skall inte avvisas. På grund av svarandens marknadsföring har käranden
påverkats till köp av bostadsrätterna i fråga.

Bevisningen avseende lägenhet nr 217 är viktig då den lägenheten blev föremål för en

“fuskrenovering” till en “ringa kostnad”. Detta beläggs även av bostadsrättsföreningens

skrivelse till Miljö och Hälsa. Käranden uppger vidare att den nya bostadsrättshavaren till den nämnda
lägenheten är Nicole Möller,20 år och styvdotter till Pigge Werkelin, och vars mor uppges dela
styrelseuppdraget tillsammans med den förre nämnde i Korken AB.

Bevisningen avseende lägenhet nr 217 skall inte avvisas då svaranden själv i en tidigare

aktbilaga anfört vikten av att ta hänsyn till vad som föregick förlikningsavtalet, den tid

käranden faktiskt bodde i lägenhet nr 217.

Svarandens beyisuppgifter

Nr 1 Sakkunnigutlåtande från Skadeteknikgruppen AB — bland annat till styrkande av att

skadan beskrivits som ringa enligt IVL:s analysresultat 3173 …, och sammanfattningsvis att lägenheten inte
varit ohälsosam. Emellertid framgår av sidan två av IVL:s

analysresultat, bil. 1, att det förekommer riklig förekomst av mögelsvamp, sporer, varför lägenheten verkligen
är ohälsosam! Se mailsvar från Mirja Salkinoja-Salonen, bil. 2).

Nr2 Sakkunnigutlåtandet från AK-konsult — Käranden påpekar att de inte ens har varit på

plats utan endast utfärdat ett distansutlåtande. Vilken relevans har deras utlåtande, frågar

käranden.

Nr 3 Utlåtandet från AB Gardells Plåtslageri — Käranden påpekar att detta utlåtande ålagts av Miljö och Hälsa
efter krav av brf Snäck och rör hela fastigheten. Enligt Miljö och Hälsa skall utlåtandet inte vara färdigställt. Det
uppges att utredaren i denna rapport föreslagit att flera anmärkningar i lägenhet nr 517 klassas som “ej
godtagbara” vid just en OVK-besiktning samt att en analys av luftkvalitén i uteluften i bergrummet bör utföras,
där han själv känner en lukt av berg — subjektivt bedömt. Enligt käranden saknar denna bevisuppgift relevans
för



målet.

Svarandens bevisuppgift nr4, sakkunnigutlåtandet/ marknadsvärderingen – Käranden uppger att Per
Calissendorffs senaste värdering av samma objekt ar inlämnat av säljaren/vittnen/firmatecknaren från LF
Gotland, Micha Swenson, (aven kärandens försäkringsbolag och bank. Värderingen för lägenhet nr 517 på
Snäck i normalt skick uppges motsvara 1,4 miljoner kronor, bil. 3. Käranden uppger att samme
fastighetsmäklare skriftligen meddelat henne om omöjligheten att utfärda en objektiv värdering av hennes
bostad då han känt sig jävig att göra detta, bil. 4. Dennes chef, Leif Bertwig, har i e-mail till käranden, bil. 5,
uppgett att de vill hålla sig utanför den juridiska processen mellan henne och Korken AB!

Nr 5 Svarandens e-mail till undertecknat ombud om erbjudande om avhjälpande — käranden frågar varför
svarandens erbjudande om avhjälpande kommer i ett så sent skede, långt efter att talan väckts mot
svaranden. Dessutom, saknade den åsyftade byggfirman vid tidpunkten för renoveringstillfället enligt uppgift
behörighet för åtgärdande av bland annat våtrum och elinstallationer. Byggfirman hade således inte något

våtrumscertifikat. Denna omständighet torde svaranden i sin egenskap av köpare av lägenhet nr 517 ha
uppmärksammat — om de hade uppfyllt sin undersökningsplikt.

Skadeståndet

Månadsavgifter — käranden har inte kunnat kompensera sig genom nedsättning av

månadsavgiften på. grund av bostadsrättsföreningens ansvar för fuktskada då enligt Miljö och Hälsa
bostadsrättsföreningens ansvar begränsade sig till bytet av en träsyll mot bergrummet (ej mot badrummet!).
Detta krav har nu uppfyllts och åtgärden har tillämpats endast ” i ett försiktighetsperspektiv”. Käranden yrkar
ersättning för motsvarande månadsavgifter för en otjänlig lägenhetsbostad.

Tillfällig evakuering på fastlandet — då det finns vissa perioder, storhelger, under vilka det är avsevärt svårt att
finna en tillfällig boendelösning på Gotland.

Tillfällig evakuering i lägenhet nr 406 — Käranden nödgades att finna en ny och snabb

evakueringslösning inför kommande jul- och nyårshelg. Se vad som tidigare anförts i denna fråga.

Ett flertal evakueringar inne i lägenhet nr 616 — Det har varit lämpligt att finna en

evakueringslösning i skadebegränsande syfte som samtidigt medfört att käranden och hennes familj kunnat
åtnjuta en mer långsiktig evakueringslösning. Ann-Margreth Wirén är inte väninna med käranden utan en
insiktsfull, kunnig och begåvad granne. Käranden bestrider att betalning till denna granne för nyttjande av
hennes lägenhet skett för ekonomisk vinning skull.

Tillfällig evakuering i Oskarshamn – Käranden och hennes familj nödgades vid ett tillfälle

flytta för att lämna företräde åt bostadsrättshavarens närmaste släkt/ bekanta som vistas på Gotland från tid till
tid.

Tillfällig evakuering på fastlandet — Käranden har besvarat denna fråga.

Bolåneränta — Käranden har, i skadebegränsande syfte för att bibehålla sin bostadsrätt, betalat till fullo
samtliga månadsavgifter och lån med tillhörande bolåneräntor utan att

kunna nyttja bostaden överhuvudtaget.

Mögelteknisk inventering — rättegångskostnad?

Pentacons skadeutredningar — rättegångskostnad?

Skadeutredarens anlitande av lämplig snickarfirma — rättegångskostnad?



Inlämnat mögelprov för analys — rättegångskostnad?

Samtliga ovan nämnda kostnader har gjorts i skadebegränsande syfte.

Svaranden har i brev, 2010-07-27, till käranden tidigare anfört att Korken inte haft något att erinra emot att
käranden inhämtar protokoll och vad hon i övrigt vill införskaffa.

Om emellertid Korken AB vitsordar beloppen som skäliga kan dessa innefattas i kommande anspråk på
ersättning för rättegångskostnader.

Kabelbrand i kopplingsdosan i köket — dolt fel

Vattenläcka från vägghängd WC — dolt fel

Flyttresa till fastlandet — Käranden uppger att det var fråga om en akutåtgärd för henne

orsakad av svarandens tidsobstruktion (krav på en snabb utflyttning frän dåvarande

evakueringsbostad nr 512).

Flera pendlingar inne i Visby — Nödvändiga pendlingsresor för att tvätta och hantera egna

sopor.

Marknadsvärdering — rättegångskostnad? Se vad som ovan anförts.

Kommande boendekostnader under en garanterad tre månaders renoverings- och

saneringsperiod — Det blir fråga om nödvändiga kostnader för käranden.

Nödgats göra sig av med en hel del otympliga tillhörigheter och bohag — Behov har förelegat för detta.

Är kärandens vittne, Ann-Margreth Wirén, jävig?

Nej.

Det är riktigt att käranden och hennes familj tillfälligt bor i hennes bostad, Snäck nr 616.

Käranden får naturligtvis göra rätt för sig. I övrigt se vad som anförts ovan.

Käranden påpekar att svarandens åberopade vittne Karin Larsson, är ekonomiansvarig och kontrasignerare
av kärandens avtal tillika ekonomireferens i avtalet, tillika

bostadsrättsföreningens styrelseledamot och ekonomiansvarig, boende 1 lägenhet nr 507,

granne med käranden, ägd av svaranden själv — och frågar: är inte hon i så fall jävig.

När det gäller Ann-Margreth Wirén åter, är hon läkare i botten med en gedigen medicinsk

sakkunskap. Hon skall dock inte vittna i denna egenskap.

Käranden ifrågasätter om inte svarandens åberopade vittnen, Micha Swenson (LF Gotland),

Micke Pettersson och Björn Lindqvist (Arriba Bygg AB), Csaba Gacs, Roland Kakas (Artbat AB), samt Karin
Nilsson (Werkelinbolagen/Korken AB), är jäviga.

I vart fall finns det skäl att ifrågasätta deras opartiskhet, menar käranden.

Käranden uppger vidare att både Artbat AB och Arriba Bygg AB omfattas av en

ansvarsförsäkring i LF Gotland. Detta försäkringsbolag har Micha Swenson som



firmatecknare och huvudansvarig för Affärsområde och Bolag. Arriba Bygg AB:s tidigare

ägare och VD, Jan Johansson, var arbetsledare och kvalitetsansvarig för Artbat AB:s

renovering i kärandens bostad nr 517 och den som godkände renoveringen.

Jan Johansson uppges ha efterträtts av Dan Kolmodin, svarandens vittne. Denne och Micha Swenson uppges
även driva gemensamt ekonomiskt intresse som

styrelseledamöter i Kalkhyllan AB.

Käranden vill med dessa uppgifter peka på att det finns anledning att ifrågasätta

trovärdigheten hos svarandens vittnen.

Förlikningserbjudandet

Katarina Fransson avböjer förlikningserbjudandet då hon anser att det inte är något nytt än

tidigare.

Det har nu passerat 1 000 dagar sedan parterna ingick förlikningsavtalet <korr:överlåtelseavtalet>.

Genom detta avtal betalade käranden en miljon kronor för en bostad som var värd högst 600 000 kronor,
enligt värdering utförd av fastighetsmäklare Per Calissendorff.

Samtidigt har det passerat 715 evakueringsdagar for käranden och hennes familj sedan parterna ingick
förlikningsavtalet.

Någon jämkning av skadeståndet kan inte komma ifråga.

Käranden åberopar sakkunnigförhör med antingen Mirja Salkinoja-Salonen eller möjligen

med Dan Norbäck. Dessa har tillskrivits med fråga om sakkunnigutlåtande/vittnesmål.

Käranden kompletterar snarast möjligt denna uppgift.

Rickard Appelberg” (aktbilaga 116)

12.05.07

Korken AB:s juridiska ombud, advokat Leif  Broomè, ansöker om anstånd:

“Undertecknad kan inte längre hålla dagboken öppen för ev. huvudförhandling den 28 – 30 maj p.g.a. andra
nödvändiga engagemang. Jag har fortfarande möjlighet den 21 – 23 maj (den 23 maj dock bra fram till lunch)
om kallelse erhålles snarast. Därnäst kan jag 18 – 20 juni och då får jag ändå använda skohon i dagboken.

Jag har inte stämt av ovanstående med vittnen och det är väl risk för att en frampressad förhandling med kort
varsel så här års riskerar att inte kunna genomföras med förhinder för viktiga vittnen. Särskilt beträffande
sakkunniga brukar det krävas god framförhållning.

Därför föreslår jag att tingsrätten sätter ut målet till alldeles i början av höstsäsongen.”

12.07.12



Tingsf iskal Adam Larsson vid Gotlands tingsrätt går på Korken AB:s ombud advokat Leif  Broomès linje och
avvisar bevisning i f orm överlåtelseavtalet t ill lägenhet 217, trots att f örlikningsavtalet – bytet av lägenhet
217 till lägenhet 517 – hänvisar t ill klausulerna i överlåtelseavtalet t ill lägenhet 217. Avtalet styrker även att
lägenheten värderad till 600 000 kronor köptes av Katarina och Christian f ör 1 000 000 kronor av Korken
AB.

Tingsf iskal Larsson vid Gotlands tingsrätt stödjer även Broomè genom att avvisa bevisning i f orm av
Pentacons skadeutredning av lägenhet 217, där f ramgår att Korken AB är beställare av utredningen, vilket
styrker att Korken AB har f örtroende f ör Pentacons omdöme och utlåtanden, och är att anses som
oberoende i aktuellt f all.

Tingsf iskalen Adam Larsson vid Gotlands tingsrätt stödjer även Broomè genom att avvisa bevisning i f orm
av marknadsvärdering av lägenhet 217 som värdera denna lägenhet t ill 600 000 kronor, men som köptes av
Katarina Fransson f ör 1 000 000 kronor av Korken AB.

Tingsf iskalen/ordf öranden Larsson stödjer även Broomè genom att avvisa bevisning i f orm av vilseledande
marknadsf öring på Werkelinbolagens hemsida där f astigheten marknadsf örs varande “i bra skick”.

12.08.30

Katja Svensson, domstolssekreterare vid Gotlands tingsrätt meddelar en ny f ramf lyttning av
huvudf örhandling:

“De tider jag meddelade på förslag (24-26/10)får jag avboka då det redan varit bokat en 3-sits i vår kalender
den veckan. Ny tid på förslag: 20-22 november (2 1/2 dag). Kan det funka?”

Detta var Gotlands tingsrätts f örsta egna f ramf lyttning av huvudf örhandlingen i målet. sammanlagt har det
skett f emton uppskov/f ramf lyttningar i målet. (Detta beslut har inte f ått något aktbilagenummer och f inns
f öljaktligen inte i dagboken).

12.09.27

Ur målets dagboksblad, post 94:

“Målet är omfördelat från Gotlands tingsrätt till Gotlands tingsrätt, Rotel 2”. I paktiken innebar detta att målet
har f ått en ny tillf örordnad handläggare, en ny tillf örordnad ref erent och en ny tillf örordnad ordf örande.
Istället f ör t idigare handläggare/ref erent/ordf örande i målet, t ingsf iskalen Adam Larsson, blev rådman
Kristina Wirdemark målets nya handläggare, t illika ref erent. Ordf öranden i målet blev Gotlands tingsrätts
lagman, Mikael Mellqvist. (Detta beslut har inte f ått något f ormellt aktbilagenummer, dock f inns det med i
dagboken).

12.10.19

Lagman Mikael Mellqvist vid Gotlands tingsrätt meddelar en ny f ramf lyttning av huvudf örhandling:

“Huvudförhandling i detta mål har preliminärt bestämts till den 20-22 november 2012. Det har nu visat sig att
tingsrätten inte kan genomföra den enligt planerna.

I stället måste huvudförhandlingen hållas under februari eller mars 2013.”

Detta var Gotlands tingsrätts andra egna f ramf lyttning av huvudf örhandlingen i målet. sammanlagt har det
skett sexton uppskov/f ramf lyttningar i målet. (aktbilaga 124)

12.10.31

Kort mejlväxling mellan vittnet Ann-Margreth Wirèn och Gotlands tingsrätts lagman Mikael Mellqvist:

“Till Tingsrätten Gotland



Att: Lagman Mikael Mellqvist

Årende T-344-11

Tillskriver Dig i angående ovanstående ärende som legat hos Tingsrätten sedan den 27 mars 2011.

Fick igår besked om att Huvudförhandlingen i ärendet än en gång är uppskjutet på obestämd tid. Detta för
tredje gången! Denna gång utan skriftligt meddelande. Katarina besökte själv Tingsrätten och fick då en
MUNTLIGT meddelande. Vet inte hur Tingsrätten på Gotland fungerar med det avviker klart från
handläggningen i Linköping

I ärendet kan noteras att, upp till dags dato, har 14 uppskov medgivits, samtliga begärda av svarande.

Jag tillskrev Tingsrätten Adam Larsson i samma ärende i maj 2012. Utgår ifrån att detta brev är diariefört.

Jag är av kärande kallad som vittne.

Jag driver en egen läkarmottagning i Linköping. För att kunna närvara ombokade jag 50 patienter samt
ordnade omvårdnad för min sjuka man i maj.

Samma procedur nu där jag sedan en månad ombokat min mottagning samt ordnat hjälp för min man. En
inkomstförlust på ca. 100.000:- jag kommer att kräva ersättning för detta!

Detta en av anledningarna till att jag icke kan acceptera detta uppskov endast drygt 3 veckor före utsatt
huvudförhandling.

Den andra anledningen är att Katarina Fransson med familj har lidit stor skada av att inte ha en egen bostad
där man kan bo. Deras lägenhet är genomsatt av fukt och mögel. Deras äldsta barn blev omedelbart efter
födelsen sjuk av miljön!

Om Ni domare inte har möjlighet att klara av att genomföra denna tingsrättsförhandling är min uppfattning att
Ni får kalla in externa domare från fastlandet.

Du har skrivit på Din blogg, samt i sociala medier, att på Gotland är handläggningstiden i snitt 3,3 månader.
Detta förhållandevis enkla ärende har legat i 19 månader!!

Att Tingsrätten underlåter att fatta beslut enligt, Lagen 2009:1058 samt EU – konventionen, art. 6.1, om
förtursförklaring, är mycket allvarligt. Handläggningen i detta ärende har pågått i snart närmar sig 2 år. Detta
kan inte accepteras!

Enligt rättegångsbalken 18 kap. 6§:

En part som uteblir, eller ej iakttager föreläggande, eller genom vårdslöshet eller försummelse föranlett
uppskov i målet, eller eljest vållat kostnad för motparten vare den skyldig att ersätta sådan kostnad ehuru
rättegångskostnaderna i övrigt än skall bäras.

Alla människor har rätt till en offentligt prövning Inom skälig tid.

Denna unga familj har köpt en lägenhet som enligt säljare var i gott skick!

Upptäckte snart, genom att deras nyfödda barn blev sjukt.  Lägenheten var genomsatt av mögel och fukt. Fick
under en period  tillfälliga boenden genom säljarens försorg. Boenden utan väsentliga bekvämligheter. Efter en
tid erbjöds familjen en ”totalrenoverad” lägenhet. Accepterade detta utan att få rätt till granskning av
lägenheten före inflyttning.

Samma skador som i lägenheten 3 trappor ner! Familjen har idag 2 barn 3 år samt 17 dagar gamla.

Handläggningen av detta ärende är en djup kränkning av denna unga familj.



Finns idag klart underlag, för att ge denna familj upprättelse, med ett ideelt skadestånd enligt motion 2009/10-
So574.

Du är arbetsgivare på Tingsrätten. Advokat Brommè uppdragstagare.

Du och endast Du kan sätta stopp för dessa upprepade kränkningar, som domstolen utsätter denna unga
familj för.

Har köpt en lägenhet för 1,2 milj och fortfarande efter 3 år har de ingen bostad som de kan bo i. De har köpt
och erbjudits ersättningslägenhet av svarande.

Om icke huvudförhandlingen genomförs som planerat, kommer jag att gå vidare och på olika sätt ge
offentlighet till detta ärende. För mig skapar detta en rättsosäkerhet, som icke är värdigt Sverige.

Skickar en kopia till Domstolsverket”

Ordf öranden lagman Mikael Mellqvists svarar nästan med vändande post:

“Du har skrivit till tingsrätten med synpunkter på handläggningen av målet T344-11.

Jag känner väl till att målet har varit utsatt till huvudförhandling tidigare och att tingsrätten har tvingats till att
flytta fram den. Jag ska inte trötta dig med de allehanda orsaker som kan ligga bakom detta, men inte sällan
är det överoptimistiska ambitioner om att hinna med mer än vad vi taktiskt gör som ligger bakom inställda mål.
Lika ofta är det omständigheter utanför tingsrättens kontroll som är orsaken.

Det är naturligtvis ytterst beklagligt när det blir som det har blivit. En mycket ringa tröst är det naturligtvis att
just detta mål inte är vårt äldsta mål och inte heller den enda som har blivit föremål för tidsmässiga
”omstuvningar”.

Som det ser ut nu kommer huvudförhandling i målet att äga rum under någon av de två första veckorna i
februari 2013. Om det är förenat med större besvär för sig att inställa dig som vittne tycker jag att du ska höra
med det ombud som har åberopat dig om du inte kan höras via videolänk (från Linköpings tingsrätt) eller
telefon från Linköping. Du kan då spara in restid m.m. Tingsrätten brukar normalt inte ha något att invända
mot att vittnen hörs pä detta sätt.

Återigen; med beklagande tecknar jag

Mikael Mellqvist

lagman”

12.12.20

Gotlands tingsrätt skickar kallelse till huvudf örhandling den 6 – 8 f ebruari 2013. Katarina Fransson, som
väntat i f lera år på en huvudf örhandling, hotas, ironiskt nog, med vite på 2000 kronor om hon inte
personligen inställer sig.

13.01.10

Korken AB:s ombud advokat Leif  Broomè inkommer till Gotlands tingsrätt med en skrivelse:

“Underhandskontakter har till och från förekommit mellan mig och advokat Appelberg och vi ense att parterna
inför huvudförhandling bör utröna möjligheterna till en eventuell förlikning. Varken advokat Appelberg eller jag
själv har möjlighet den närmaste tiden att inställa oss till sammanträde i Visby. Istället föreslår vi att tingsrätten
arrangerar för ett sammanträde med klienter närvarande i rättssalen och ombuden över videolänk. Samråd
med respektive klient under förhandlingen kunde ske i pauser per tel. Advokat Appelberg kan vara anträffbar
på Södertörns tingsrätt alternativt Stockholms tingsrätt och undertecknad på Västmanlands tingsrätt.”
(aktbilaga 156)



13.01.16

Gotlands tingsrätt har nappat på advokaternas f örslag och kallar parterna till målets andra muntliga
f örberedelse 13.01.30. Katarina Fransson, som väntat i f lera år på målets avgörande, hotas ironiskt nog,
med vite på 2000 kronor om hon inte personligen inställer sig. (aktbilaga 158)

13.01.21

Gotlands tingsrätt meddelar att målets andra muntliga f örberedelse ställs in ef ter att Katarina Fransson,
genom sitt ombud advokat Rickard Appelberg, meddelat t ingsrätten att en muntlig f örberedelse kort f öre
huvudf örhandlingen verkar sakna någon väsentlig mening. Gotlands tingsrätt skriver:

“Ni har kallats till förhandling i tingsrätten den 30 januari 2013 kl. 09.30.

Denna förhandling har ställts in.

Huvudförhandlingen 6-8 februari 2013 kvarstår.” (aktbilaga 162)

13.01.25

Målets ref erent t illika handläggare, rådman Kristina Wirdemark, meddelar Katarina Franssons ombud
advokat Rickard Appelberg att ett antal oklarheter på viktiga punkter kvarstår inf ör huvudf örhandlingen den
6 – 8 f ebruari 2013, p.g.a. advokat Appelberg inte svarat på tingsrättens f rågor sedan en månad tillbaka.
Dessa f rågor berör bland annat ett vittnes inställelse, vem som f aktiskt blir åberopad som sakkunnig på
kärandesidan, plus viktiga bevisuppgif ter som riskerar att strykas av tingsrätten p.g.a. advokat Rickard
Appelbergs bristf älliga hantering. (aktbilaga 168)

13.01.31

Målets ref erent t illika handläggare, rådman Kristina Wirdemark, meddelar Katarina Franssons ombud
advokat Rickard Appelberg att Appelberg f ortf arande inte gett svar på Gotlands tingsrätts f rågor inf ör
huvudf örhandlingen den 6 – 8 f ebruari 2013.

13.02.05 15.55

Fem minuter innan Gotlands tingsrätt stänger f ör dagen, dagen innan huvudf örhandlingen,  inkommer Stig
“Pigge” Werkelin personligen med en konkursansökan f ör Korken AB. Ansökan är daterad den 29 januari
2013, dagen innan den tidigare planerade muntliga f örberedelsen – avsedd f ör att “utröna möjligheterna f ör
en f örlikning” enligt Korken AB:s ombud advokat Leif  Broomè – i målet. (akt K121/13, aktbilagorna 1-3).

13.02.05 16.04

Korken AB:s ombud advokat Leif  Broomè mejlar Gotlands tingsrätt nio minuter däref ter:

“Korken AB har idag genom Stig Werkelin ingivit ansökan om konkurs och därför återkallat min fullmakt.
Kärandesidan kommer inte att inställa sig till morgondagens förhandling.” (aktbilaga 195)

13.02.05 16.35

Korken AB:s ombud advokat Leif  Broomè mejlar Gotlands tingsrätt:

“Ref. till tidigare mail – det är givetvis Korken AB som inte kommer att inställa sig till morgondagens
förhandling.” (aktbilaga 196)

13.02.06 07.47

Korken AB:s ombud advokat Leif  Broomè mejlar Gotlands tingsrätt:



“Upplysningsvis får jag meddela att jag fick igår kväll fick besked av Stig Werkelin att konkursansökan
återkallas. Jag inställer mig därför till huvudförhandlingen.”

På aktbilagan f inns också Stig “Pigge” Werkelins handskrivna återkallande av bolagets konkursansökan:

“Jag återkallar bolagets konkurs ansökan 6/9 2013”.

Även Gotlands tingsrätts lagman, t illika ordf örande i målet Fransson./.Korken AB, Mikael Mellqvist,
handskriver på aktbilaga samma dag:

“Målet avskrivs från vidare handläggning”.

(akt K121/13, aktbilaga 4)

13.02.06 09.15

Huvudf örhandlingen i mål T344-11 inleds. Ca. tre t immar senare avbryts och däref ter ställs in. Orsaken är
uppenbar, även om inga dokument bokstavligen kan styrka detta: Katarina Franssons ombud advokat
Rickard Appelberg var helt of örberedd och presterade en katastrof allt osammanhängande sakf ramställan.
Ordf öranden i rätten, lagman Mikael Mellqvist, sade till Gotlands Tidningar, ef ter att huvudf örhandlingen
ställts in: “Kraven från familjen var otydliga.” En huvudf örhandling som Katarina och Christian väntat så
länge har saboterats av deras egen advokat. Målets ordf öranden lagman Mikael Mellqvist kallar parterna till
ett sammanträde f ör den andra muntliga f örberedelsen i målet dagen ef ter.

13.02.06 22.22

Nio timmar ef ter avbruten och inställd huvudf örhandling, inkommer mail f rån Gotlands tingsrätts lagman,
tillika målets ordf öranden Mikael Mellqvist, som skickas till parternas respektive ombud:

“Timmen är sen, men här kommer en PM rörande sammanträdet i morgon. Om ni just nu saknar
utskriftsfaciliteter finns det utskrivet på tingsrätten i morgon bitti. Vid behov kan ni ta er dit i god tid före 10.00
och där få del av en utskrift.

Jag brukar ha som princip att aldrig ta upp frågan om förlikning förrän målet är fullständigt utrett vad gäller
yrkanden grunder och bevisning. I morgon tänker jag göra ett undantag. Jag tänker inleda med att ha en
kortare pratstund enskilt med respektive part/ombud för att efterhöra om det finns någon realistisk
förlikningsvilja. Om förlikning inte nås ska vi alltså tröska igenom min diskussionsPM och – innan vi skiljs – ha
huvudförhandlingsdag och huvudförhandlingsschema bestämt. Ha kalendrar redo. Sammanträdet i morgon
kan/ska mynna ut i att tingsrätten ställer samman en PLÖ (se PM:en), som sedan kan finslipas genom
skriftväxling, mail och telefonsamtal. Den slutliga versionen kan sedan användas vid HUF och spara tid
(timmar).

M v h

Mikael Mellqvist

Lagman, Gotlands tingsrätt”

Det bif ogade diskussionsunderlaget inf ör sammanträdet dagen ef ter avslöjar att de påstådda oklarheterna
som bidragit t ill beslutet att avbryta huvudf örhandlingen i målet samma dag är inte alls oklara, utan att
målets ordf öranden, lagman Mikael Mellqvist har istället, utan några f örbehåll och i detalj, ger prov på att
han har f örstått rätt vad de f aktiska, dolda f elen i lägenhet 517 består av, samt vilka de f acto yrkanden
käranden Katarina Fransson åberopat.

Merparten – 3/4 delar – av Katarina Franssons yrkanden upptas av f ordran om prisnedsättning
motsvarande vad som krävs f ör att återställa hennes bostadsrätt if rån f elaktigt t ill f elf ritt skick, f ör att
kunna använda denna bostad i avsett syf te. Vidare i samma diskussionsunderlag anf ör målets
ordf öranden, lagman Mikael Mellqvist bl.a.:



“Kan inte all muntlig bevisning avseende Fransson behov av evakuering utgå (förutom Katarina Fransson och
Christian di Asti)? Vittnena Tommy Stendahl, Bengt Hultgren, Anita Rothschild och Rolf Karlsson (Stendahl och
Hultgren återkallade sedan tidigare) ska styrka att Fransson har bott på annat håll, att de drabbats av
olägenheter, att de har haft hälsoproblem. Såvitt jag förstår är det fråga om vänner/bekanta som ska berätta
vad de tycker eller vad de har hört att Fransson tycker. Är det relevant? Och om det är relevant har det något
avgörande bevisvärde – utöver vad Franssons själva kan bidra med?”; …”Behövs det vittnesförhör med Åsa
Rahmström och Ann-Margreth Wirén? Frågan om “mikrobiella skador” är belyst genom skriftlig bevisning. Kan
vittnesförhöret med Åsa R tillföra något ytterligare? A-M Wirén ska styrka att Franssons avråtts att inte bo i
lägenheten. Är detta avrådande stridigt?”

Målets ordf öranden, t illika Gotlands tingsrätts lagman, Mikael Mellqvist f öreslår med andra ord att
merparten (2/3 delar) av Katarina Franssons vittnen och sakkunniga skall strykas bort. Kvarstående på
denna lista skulle vara Katarina Fransson själv, hennes sambo och en skadeutredare. Målets ordf öranden,
tillika Gotlands tingsrätts lagman, Mikael Mellqvist, anf ör vidare i samma dokument:

“Förlikning? “Övningen” den 6/2 ger väl ett visst besked om att tvisten innefattar ett flertal osäkra moment för
båda parter (och då kom vi aldrig in på några egentliga juridiska frågor). Det gör att det ligger en hel del i
potten för båda. Hur ser egentligen respektive processriskanalys ut? Det ska ni inte tala om för domstolen –
men det kan finnas anledning för respektive part och ombud att ta fram och begrunda den. En förlikning måste
givetvis innebära två saker.

1)Korken måste vara beredda att betala något.

2)Katarina Fransson måste pruta rejält på sitt yrkande som nu överstiger 1 000 000 kronor.

Om inte båda dessa förutsättningar är uppfyllda är förlikningsdiskussioner ointressanta.”

13.02.07

Korken AB:s ägare, Stig “Pigge” Werkelin, kärandens ombud, advokat Rickard Appelberg, och, sist men inte
minst, målets ordf öranden tillika Gotlands tingsrätts lagman, Mikael Mellqvist, lämnar alla deras utlåtanden i
Gotlands Tidningar:

“Konkurshot i mögeltvist. Tinget överraskat – lägenhetsägare rädd att inte ersättas. Tingsrätten skulle avgöra
tvisten mellan Pigge Werkelins Korken AB och en familj som köpte en mögelskadad lägenhet på Snäck norr
om Visby av bolaget. Men nya uppgifter och farhågor om att bolaget ska begäras i konkurs rörde till
förhandlingarna i målet.” … ”Ny vändning i mögeltvist. Konkurshot minskar möjligheter till ersättning. Tvisten
handlar om en lägenhet i det gamla Snäckkomplexet norr om Visby. Här flyttade Katarina Fransson och
hennes sambo in sommaren 2009, men bostaden visade sig snart vara fuktskadad. Efter att ha flyttat runt
bland några tillfälliga boenden fick småbarnsfamiljen en likvärdig lägenhet på ett annat våningsplan – men
även den hade stora problem.

– Det fanns mögel i väggarna och under sovrumsgolvet från en vattenskada i badrummet. Man tog dit en
mögelhund som indikerade på flera ställen, berättade parets jurist Rickard Appelberg, när tvisten i går togs
upp i Gotlands tingsrätt.” … ”Äntligen skulle den segdragna konflikten om den mögelskadade lägenheten
avgöras i tingsrätten. Men nya fakta och ett bolag på obestånd kastade allt på ända.

– Det tumlade om oss, säger Mikael Mellqvist, lagman.” … ”Tre dagar hade satts av för att lösa tvisten i
tingsrätten, men lagman Mikael Mellqvist blåste av redan efter en halv dag.” … ”Den flera år långa tvisten tog
en helt ny vändning dagen innan rättegången skulle starta. Korken AB lämnade plötsligt in en ansökan om
konkurs – som sedan lika plötsligt drogs tillbaka.

– Vi blev chockade över beskedet om konkursen, det blev inte mycket sömn för mig eller familjen i natt, sade
Rickard Appelberg. Även domstolen förvånades över de tvära kasten: Det tumlade om oss också, svarade
Mikael Mellqvist.”



… ”Till GT lämnar Pigge Werkelin ytterligare ett besked.

– Korken håller på att likvideras eftersom det inte finns någon verksamhet i det sedan

något år. När vi fick klart för oss att detta mål skulle dra på sig kostnader på närmare 250 000 kronor insåg vi
att bolagets likviditet inte skulle räcka, då ska det försättas i konkurs. Nu har vi bestämt att låna pengar som
räcker till rättegången, pengar som kan återbetalas av motparten när målet är klart.

Rickard Appelberg bekymras över signalerna:

– Då blir det svårt att få ut pengar av Korken, man kan ju inte lugga en flintskallig. Det vore en fruktansvärd
besvikelse för familjen. Vi behöver mer fakta, kanske går det att driva ett ärende om personligt ansvar mot
Pigge Werkelin.

Idag möts parterna igen för att reda ut fakta i målet. Det är oklart när tvisten kan tas upp på nytt i domstol.”

13.02.07

Sammanträdet inleds samma dag som ovanstående artikel publicerats i pressen. Målets ordf öranden, t illika
Gotlands tingsrätts lagman, Mikael Mellqvist, tar inte bara upp f rågan om f örlikning – trots att målet inte är
f ullständigt utrett vad gäller yrkanden, grunder och bevisning, utan han inger även ett eget f örlikningsbud till
båda parterna, som är rejält prutat i jämf örelse med Katarina Franssons f aktiska yrkanden.
Svarandebolaget Korken AB skulle, enligt detta budsf örslag, betala Katarina Fransson ett belopp
motsvarande 250 000 kronor, det vill säga exakt lika mycket som Korken AB skulle kräva av Katarina
Fransson f ör bolagets egna rättegångskostnader “när målet är klart”. Varken ordf öranden Mikael Mellqvist
eller Katarina Franssons egna ombud, advokat Rickard Appelberg, glömmer f örklara f ör Katarina Fransson
om det tämligen höga risktagandet om hon skulle inge ett jakande besked på detta f örlikningsbud:
utsattheten f ör denegatio juris. Det

kan nämligen bli så att Katarina Fransson f år stå f ör motpartens kostnader om hon yrkat högt och vinner
f ramgång endast med ett mindre belopp – så som ordf öranden/domaren Mikael Mellqvist ingett som
f örlikningsbud: 250 000 kronor.

Katarina Fransson tackar, trots dessa f ör henne okända risker, ja t ill ett något f örhöjt bud som lämnas i
rätten via hennes ombud: 290 000 kronor. Ett bud som avvisas av svarandebolagets ägare, Stig “Pigge”
Werkelin några dagar senare. Detta f örlikningsf örslag var det nionde avvisade budsf örslaget av nämnde
Werkelin sedan stämningsansökan lämnats in i t ingsrätten. Ordf öranden/lagmannen Mikael Mellqvists
ef terhörande om det f anns någon realistisk f örlikningsf råga blev således def init ivt besvarad.
Sammanträdets protokoll lyder som f öljer:

“GOTLANDS TINGSRÄTT PROTOKOLL

2013-02-07

muntlig förberedelse i Visby

Aktbilaga 198

Mål nr T 344-11

Tid: 10:05 – 11:00, 11:20 – 13:20

RÄTTEN

Lagmannen Mikael Mellqvist (ordförande)

PROTOKOLLFÖRARE



Enar Essle

PARTER

Kärande

Katarina Fransson, 750706-2466, Snäckgärdsvägen 56 Lgh 1417, 621 41 Visby

närvarande personligen

Ombud: Advokat Rickard Appelberg, Advokathuset i Stockholm AB, Drottninggatan

36, 803 11 Gävle

närvarande personligen

Ombud: Jur.kand. Tove Rhudin

c/o Cityadvokaterna i Stockholm AB, Kungsgatan 55, 5 tr, 111 22 Stockholm

ej närvarande

Svarande

Korken AB, 556496-8005, Färjeleden 2, 621 57 Visby

närvarande genom ombud

Ombud: Advokat Leif Broomé

Advokatfirman Broomé AB

Stora Torget 6

722 15 Västerås

närvarande personligen

SAKEN

nedsättning av köpeskilling på grund av fel i bostadsrätt

Sammanträdet inleds med att förlikningsdiskussioner förs. Trots omfattande

anträngningar kan förlikning inte uppnås.

Parternas yrkanden, inställningar och grunder gås igenom.

Tingsrätten meddelar att den avser att redovisa detta i en nyupprättad

processlägesöversikt (PLÖ).

Sammanträdet avslutas.

Som ovan

Enar Essle

Protokollet uppvisat/ “

13.02.08



Dagen ef ter sammanträdet, och mitt i pågående f örlikningsf örhandlingar, kommenterar målets ordf öranden,
lagman Mikael Mellqvist dessa f örhandlingar i Gotlands Tidningar:

“Sänker skadeståndskravet

av Mikael Carlson

Publicerad 2013-02-08

Skadeståndskraven mot Pigge Werkelins bolag Korken har sänkts. I går möttes parterna i tvisten om den
mögelskadade lägenheten på Snäck.

Tvisten mellan Korken och den familj som köpte en mögeldrabbad lägenhet är flera år gammal. Meningen var
att den skulle avgöras i tingsrätten den här veckan, och i onsdags startade förhandlingarna. Men redan efter
halva dagen avbröt Mikael Mellqvist processen. Kraven från familjen var för otydliga, som GT berättade i går.
På torsdagen möttes

parternas jurister för att reda ut fakta. Bland annat diskuterades kraven på drygt en miljon kronor, som riktats
mot Korken AB.

Skadeståndskravet ligger nu i runda slängar på 800 000 kronor, berättar Mikael Mellqvist. Förhandlingarna i
tingsrätten kommer att ta upp på nytt i sommar.”

(källa: http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8311379)

Katarina Franssons ombud advokat Rickard Appelberg gör en oväntad insats samma dag genom att i brev
kommentera ordf öranden Mikael Mellqvists agerande:

“Hej,

mycket märkligt att domaren går ut med den uppgiften i media då

förlikningsförhandlingarna fortfarande pågår”.

13.02.09

Även en väl ansedd rättsvetare kommenterar ordf öranden Mikael Mellqvists agerande:

“Ordföranden agerar tveksamt med märklig processledning som väl är att betrakta som partiskt särskilt med
kommentarer till tidningarna i pågående civilmål.”

13.02.11

Rolf  Karlsson reagerar på konkursturerna och skickar ett mail t ill Gotlands tingsrätts lagman, t illika målets
ordf öranden Mikael Mellqvist:

“Jag har tagit del av kontrollbalansräkningen och konkursansökan från Korken AB i anslutning till målet mellan
Katarina Fransson och Korken AB. I dessa handlingar har på tillgångssidan Korken AB medvetet inte tagit upp
som tillgång den bostadsrätt nr. 507 i Brf. Snäck som Korken i många år har varit ägare av. Bostadsrätten har
ett marknadsvärde på ca. 1,5 milj. kr.

Bostadsrätten kan omgående säljas och tillföra bolaget nödvändiga likvida medel för att gottgöra Katarina
Fransson. Bostadsrätten kan också belånas. Det är märkligt att Karin Larsson som dels är styrelseledamot och
ekonomiansvarig i Brf. Snäck samt också styrelseledamot i de flesta av Pigge Werkelins bolag och anställd hos
Pigge som ekonomiansvarig och som anställd disponerar bostadsrätten 507 som tjänstebostad, inte har
reagerat på att bostadsrätten inte finns redovisad i handlingarna. I egenskap av ekonomiansvarig är det för
övrigt högst sannolikt att hon aktivt medverkat i handlingarnas upprättande.



Skulle Korken de senaste veckorna ha sålt bostadsrätten skulle försäljningslikviden ha redovisats som tillgång.
Syftet med att ”mörka” en betydande tillgång är uppenbarligen att arrangera motivering till att begära Korken
AB i konkurs för att slippa ta ansvar för Katarina Franssons krav i hennes stämningsansökan.

Att inte redovisa samtliga tillgångar torde vara ett brott med tänkbar rubricering, osant intygande alt. bedrägligt
förfarande. Jag yrkar att tingsrätten vidtar relevanta åtgärder mot Korken AB med anledning av de falska
handlingarna och noterar att Korken besitter realiserbara tillgångar som mer än väl täcker Katarina Franssons
krav.

Eftersom starka brottsmisstankar föreligger är också en polisanmälan befogad.

Jag har också från närvarande i rätten fått höra, att adv. Broomé gjorde ett mindre gott intryck ena dagen och
dessutom luktade sprit vilket inte ökar förtroende och trovärdigheten hos Pigges advokat.

Med vänlig hälsning

Rolf Karlsson

tel. nr. 0707 338 238”

Ordf öranden Mikael Mellqvist svarar några timmar senare:

“From: Mikael.Mellqvist@dom.se

To: eranovainvest@live.se

Date: Mon, 11 Feb 2013 15:16:07 +0100

Subject: Korken

Jag har tagit del av din skrivelse till tingsrätten.

Den föranleder inte någon särskild åtgärd.

Med vänlig hälsning

Mikael Mellqvist

Lagman, Gotlands tingsrätt”

Rolf  Karlsson replikerar:

“Jag förstår det, och jag hade inte väntat mig annat svar. Men det är en viktig iakttagelse som bevisar att
Korken har ”mörkade” realiserbara tillgångar som mer än väl täcker Katarina Franssons krav, samt visar att
Korken lämnat osant intygande och inte följt Aktiebolagslagen betr. konkurs p.g.a. kapitalbrist. Kanske får du
anledning att ändå beakta

dessa uppgifter i den, vad jag förstår, i den ofrånkomliga huvudförhandlingen.

Rolf Karlsson”

Ordf öranden Mikael Mellqvist upprepar sitt t idigare svar med vändande post:

“Jag har tagit del av din skrivelse till tingsrätten.

Den föranleder inte någon särskild åtgärd.

Med vänlig hälsning

Mikael Mellqvist



Lagman, Gotlands tingsrätt”

13.02.12

Katarina Franssons ombud, advokat Rickard Appelberg, gör en överraskande posit iv insats genom att i brev
kommentera Korken AB:s konkurs:

“Hej,

Aktiebolagslagen innehåller i 25 kapitlet regler om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Styrelsen har att
följa en procedur med flera ingående moment.

Kontrollbalansräkningen skall vara undertecknad av styrelsen. Styrelsen skall snarast möjligt utfärda kallelse till
en bolagsstämma som skall pröva om bolaget skall gå i likvidation. Om stämman inte har beslutat att bolaget
skall gå i likvidation, skall bolagsstämman inom åtta månader från den första kontrollstämman på nytt pröva
frågan om bolaget skall gå i likvidation (andra kontrollstämman). I den balansräkning som inlämnats
tillsammans med konkursansökan är exv. inte undertecknad. Den innehåller väsentliga fel då inte samtliga
bolagets tillgångar är upptagna i densamma.

Om balansräkningen skall anses vara en kontrollbalansräkning är den inte undertecknad, men
styrelseordförandens, Stig Werkelin, ansökan om konkurs är egenhändigt undertecknad och innehåller
uppgifter om bolagets ställning.

Om det nu är så att bolaget äger en tillgång, en bostadsrätt, som inte upptagits i balansräkningen och inte
heller i den sammanställning som Stig Werkelin i sin ansökan om konkurs angett, ja, då är det verkligen illa. Då
kan man nog med fog påstå att bolaget och i synnerhet dess styrelseordförande fastnat med skägget i
brevlådan!

Närmare ett osant intygande kan man knappast komma.

Polisanmälan? Det är allvarligt att inge en polisanmälan utan att ha grund för det. Men, om det kan styrkas att
det verkligen förhåller sig så med bolagets tillgångar och skulder, i synnerhet med dess tillgångar, kan det
finnas grund för att inge en polisanmälan och/ eller att underrätta tingsrätten om detta.

Kan vi få fram bevis om detta?

Om Korken skulle ansöka om att försättas i konkurs skall det så småningom hållas ett edgångssammanträde.
Som namnet antyder skall lämnade uppgifter vara korrekta och sanningsenliga. En likvidation (utan
likviditetsbrist) är ett mer ordnat förfarande skulle man kunna säga.”

Men att skicka detta brev till myndigheterna och agera f ör Christian och Katarinas sak, så som det f aktiskt
krävs enligt f ullmakten, är f ör mycket begärt enligt Appelberg.

13.02.13

Rolf  Karlsson f ortsätter reagera på och if rågasätta ordf öranden lagman Mikael Mellqvist vid Gotlands
tingsrätt, då ordf örandes tidigare svar blev f öga sakligt:

“Jag har i dag fått mycket märklig information i rubr. ärende där mycket är märkligt och det tycks pågå en
gemensam önskan hos lagman Mikael Mellqvist, advokat Broome och Korken AB att med gemensamma
krafter krossa familjen Franssons motstånd mot att acceptera Korkens villkor.

Lagmannen har i samråd med advokat Broomè satt ett rekord i beviljade uppskov med huvudförhandling, mer
än 12 st. under de senaste åren med mycket tvivelaktiga motiveringar. Lagmannen har också slagit fast att
Korkens olagliga och falska konkursansökan inte skall beaktas utan läggas till handlingarna.



Senast har jag informerats om att Lagman Mikael Mellqvist personligen kontaktat fam. Fransson och framfört
ett förlikningsförslag som redan tidigare förkastats av Katarina Fransson. Det är för mig mycket märkligt att
lagmannen går Korkens ärenden och kommer med samma budskap som Korken tidigare framfört. Hur är det
möjligt att lagmannen skall kunna betraktas som neutral och opartisk när han agerar som Korkens ombud?

Om Korken påstår att man är på obestånd och tvingas i konkurs men klarar likviditeten med lån hur kan man
då ha ca 1,4 milj. kr. att köpa Katarina Franssons bostadsrätt vilket lagmannen som Korkens ombud framfört?
Detta kan bara tolkas som ytterligare bevis för osant intygande och att ärendet handhas av en partisk lagman.
Vilken roll har lagmannen i detta ärende?

Lagmannens agerande i ärendet är mycket märkligt och förtjänar bred uppmärksamhet.

Med vänlig hälsning”

Ordf öranden lagman Mikael Mellqvists svarar:

“I anledning av vad Rolf Karlsson skriver vill jag meddela

1) Jag tror att parterna och deras ombud skulle uppskatta om du inte lägger dig i deras tvist på detta sätt.
Under alla förhållande skulle tingsrätten uppskatta det.

2) En av rättens skyldigheter är att verka för förlikning när det kan finnas förutsättningar för en sådan. Den
skyldigheten har jag fullgjort även i detta mål som i alla andra. Det är inget som är märkligt med det. Mitt
deltagande i ett sådant sammanhang kan innefatta många olika åtgärder. Här har jag i ett tidigare skede –
med parternas goda minne – själv lagt ett förlikningsbud. Detta har sedan följts av andra av parterna
framförda bud som jag vidarebefordrat utan särskilda kommentarer. Allt detta görs för att hjälpa parterna, inte
för att stjälpa dem! Hur du kan få detta till att jag skulle gå Korkens ärenden är för mig en gåta.

Med vänlig hälsning

Mikael Mellqvist

Lagman, Gotlands tingsrätt”

13.02.28

Till f öljd av Korken AB:s konkursf inter begär Katarina Fransson, via lokal åklagaren Susanne Wihlborg, en
interimistisk kvarstad på Korken AB:s tillgångar motsvarande Katarina Franssons yrkande i målet. Yrkandet
avslutas med:

“Med beaktande av det anförda och av vad undertecknad har gjort gällande om Korken

AB:s tidigare agerande i mål T344-11 jämte K121-13 (Bilaga02) bör omständigheterna

såvitt nu kan bedömas sammantaget anses vara sådana att det inte bara kan skäligen

befaras att Korken AB undandrar sig att betala yrkat skadestånd utan även är fara i

dröjsmål. Ett yttrande från svarandebolagets sida kan tänkas medföra att underlaget för

dessa antaganden bortfaller eller att förutsättningar för kvarstad annars inte längre kan

anses vara för handen.” (aktbilagorna 203-209).

13.03.01



Av Gotlands tingsrätt f öreläggs Katarina Fransson att ställa säkerhet f ör svarandebolaget Korken AB
(aktbilaga 210). Ett bolag med noll anställda, och varande på “def init ivt obestånd”, enligt bolagets ägare,
Stig “Pigge” Werkelins egna utf ästelse genom inlämnad konkursansökan vid Gotlands tingsrätt.
Konkursärendets handläggare heter Mikael Mellqvist, Gotland tingsrätts lagman, t illika målets ordf örande.

13.03.11

Katarina Franssons yrkande på interimistisk kvarstad avslås av Gotlands tingsrätts lagman, t illika målets
ordf öranden Mikael Mellqvist med f öljande motivering:

“Det grundläggande kravet för att en säkerhetsåtgärd i form av t.ex. kvarstad ska kunna

beviljas är att sökanden (Katarina Fransson) visar sannolika skäl för att hon har en

fordran mot motparten (Korken AB). Den fordran som Katarina Fransson gör gällande

är den fordran hon anser sig ha i händelse av framgång i detta mål. Det innebär att

tingsrätten har att göra en prognostisk bedömning av utfallet i denna tvist. Denna

prognos måste, för bifall till kvarstadsyrkandet, mynna ut i att Katarina Fransson

vinner denna tvist på så vis att Korken AB i ett slutligt avgörande förpliktas betala

lejonparten av det belopp hon har yrkat att bolaget ska förpliktas att betala (drygt

800 000 kr jämte viss ränta).

På det stadium tvisten befinner sig för närvarande kan en sådan prognos inte mynna ut i att Katarina Fransson
har visat sannolika skäl för att hon har påstådd fordran mot

Korken AB. Redan av det skälet ska hennes kvarstadsyrkande redan nu slutligen avslås. I

och med denna bedömning saknar tingsrätten anledning att gå in i någon prövning av

de ytterligare förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att kvarstad ska kunna

beviljas.” (aktbilaga 212)

Förbryllande i detta sammanhang är att Gotlands tingsrätts lagman, t illika målets ordf örande Mikael
Mellqvist, t illika konkursturernas handläggare, inte f inner någon vidare “anledning att gå i någon prövning av
de ytterligare f örutsättningarna som måste vara uppf yllda f ör att kvarstad ska kunna beviljas”. Rekvisitan
f ara i dröjsmål bedöms alltså sakna betydelse i ett yrkande på interimistisk kvarstad, enligt lagman Mellqvist
– och detta f ör att lagman Mellqvist saknar en prognos ef ter en tvåårig handläggning i detta mål.

Samtidigt f astställer lagman/ordf öranden/ref erenten/handläggaren Mikael Mellqvist att:

“Vid sammanträde f ördes också tämligen omf attande f örlikningsf örhandlingar, utan att

dessa nådde till något resultat. Dessa f örlikningsf örhandlingar f ortsatte även dagarna

ef ter det att sammanträdet hållits. Tingserättens ordf örande deltog till viss del i dessa

f ortsatta f örlikningsf örhandlingar.”

I samma aktbilaga (212) tar målets ordf öranden, t illika Gotlands tingsrätts lagman Mikael Mellqvist f öljande
beslut:

“BESLUT



Slut

1. Katarina Fransson/Christian di Asti/Rickard Appelberg föreläggs att ange vem som företräder katarina
Hansson som ombud i målet (är det t.ex. enbart Christian di Asti eller är det Christian di Asti och Rickard
Appelberg)?

2. Katarina Fransson föreläggs att ange sitt yrkande och de delbelopp detta består av.

3. Katarina Fransson föreläggs att ange viken bevisning hon åberopar i målet.

4. Tingsrätten avslår Katarina Fransson yrkande om kvarstad.

5. Föreläggandena i punkterna 1 – 3 ska efterkommas skriftligen (gärna via e-post) och senast tisdagen den 9
april 2013.”

…”ÖVERKLAGANDE, se bilaga (DV )

Besluten under punkterna 1 – 3 och 5 får endast överklagas enligt de grunder som anges i 49 kap. 7 §
rättegångsbalken. Beslutet under punkten 4 (kvarstadsbeslutet) får överklagas

särskilt. Det ska, i så fall, ske skriftligen inom tre veckor från delfåendet av detta beslut. Ett

överklagande ska vara skriftligt och ställas till Svea hovrätt men ges in till tingsrätten.

Mikael Mellqvist”

13.04.02

Som nytt ombud f ör Katarina Fransson, ställer Christian di Asti sina spörsmål t ill målets t illf örordnade
handläggare, t illika ref erent, rådman Kristina Wirdemark. Följande besked lämnas omgående:

“from: Wirdemark Kristina – TGO <Kristina.Wirdemark@dom.se>

till: Snaeck Visby <qadoro@gmail.com>

kopia: Mellqvist Mikael – TGO <Mikael.Mellqvist@dom.se>

datum: 2 april 2013 10:10

ämne: SV: Skrivelse_mål T344-11

skickat från: dom.se

Hej,

Jag vill bara meddela att jag inte längre handlägger detta mål i egenskap av referent. Efter den inställda
huvudförhandlingen gick ju lagmannen Mikael Mellqvist in och höll en muntlig förberedelse m.m. Han är
numera den domare som ansvara för handläggningen av målet.

Med vänlig hälsning

Kristina Wirdemark

Rådman, Gotlands tingsrätt

0498-28 14 23”

(Detta viktiga beslut f ör målets f ortsatta processf öring/processledning har inte f ått något f ormellt
aktbilagenummer och f inns f öljaktigen inte i dagboken i någon f orm – varken f ormell eller inf ormell).



Mål T344-11 har, med andra ord, och ej aviserat, f ått en ny handläggare och en ny ref erent. Målets nya,
självutnämnda/pseudo-tillf örordnade handläggare, t illika ref erent, t illika ordf örande är Gotlands tingsrätts
lagman, Mikael Mellqvist. Dessutom visade det sig att merparten av Korken AB:s begärda anstånd, sedan
ingiven stämningsansökan i målet, har beviljats av just Gotlands tingsrätts lagman Mikael Mellqvist. Med allt
detta som bakgrund, t illsammans med handläggaren/ref erenten/ordf öranden Mikael Mellqvists t idigare
nämnda f örelägganden riktade mot Katarina Fransson, har detta mål drabbats av en ekorrhjulsef f ekt som
är lika osannolik som skrämmande.

13.04.02

Två år senare i detta mål, bollar Katarina Franssons ombud, advokat Rickard Appelberg, över f rågan om det
ovannnämnda f öreläggandeansvaret på sina egna klients axlar. Ombudet Rickard Appelberg f rågar klienten
Katarina Fransson om vad hon tänker lämna in som bevisuppgif ter i målet. Detta händer ef ter att Katarina
Franssons samma juridiska ombud, advokat Rickard Appelberg, har saboterat den påbörjade
huvudf örhandlingen i målet två månader t idigare, den 6:e f ebruari 2013. En huvudf örhandling som Katarina
Fransson och hennes sambo väntat på i f lera år.

13.04.16

Katarina Fransson skickar t ill t ingsrätten allt vad hon har f örelagts henne att inge i t ingsrätten, så som det
f ramstår i aktbilaga 212. Målet har således f allit  t illbaka på rutan ett.

13.05.04

Gotlands tingsrätts lagman tillika målets nya, pseudo-tillf örordnade handläggare/ref erent/ordf öranden
Mikael Mellqvist, mejlar t ill båda parterna f örutom en processlägesöversikt (PLÖ), även ytterligare
f örelägganden:

“GOTLANDS TINGSRÄTT

FÖRELÄGGANDE

2013-05-04

Aktbilaga 268

Mål nr T 344-11 Rotel 2 Anges vid kontakt med tingsrätten

Katarina Fransson ./. Korken AB angående nedsättning av köpeskilling på grund av fel i bostadsrätt

Tingsrätten översänder här en reviderad PLÖ och förelägger parterna följande.

1) Parterna ska inkomma med synpunkter på PLÖ:n. Var särskilt observanta på att

inga yrkanden eller åberopade omständigheter till grund för talan har utelämnats.

Detsamma gäller åberopad bevisning.

2) Som framgår av PLÖ:n avser tingsrätten att – på Katarina Fransson begäran – hålla

syn i lägenheten. Tingsrätten har förstått det som att tre vittnesförhör i och med det

kan utgå. Är det korrekt uppfattat?

3) Katarina Fransson har i aktbil 216 åberopat vittnesförhör med bl.a. Stig Werkelin

till styrkande av att Katarina Fransson med familj nödgats bo på annat håll och att

hon och henens familj drabbats av olägenheter. Han är ställföreträdare för



motparten. Tingsrätten överväger att med stöd av bestämmelserna i 35 kap. 7 §

rättegångsbalken avvisa den bevisningen (se särskilt vad som där sägs om att

beviset uppenbart skulle bli utan verkan. Parterna ges härmed tillfälle att yttra sig i

den frågan.

4) Katarina Fransson har i aktbil 216 (jfr aktbil 267) listat sin skriftliga bevisning i

punkterna 1 – 49. Tingsrätten utgår från att denna listning är slutlig och fullständig.

Korken AB (Leif Broomé) ska inkomma med en motsvarande listning (det är OK

att hänvisa till tidigare inlagor om så skulle passa).

5) Tingsrätten önskar besked om hur Katarina Fransson avser att använda sig av sina

båda ombud – Christian di Asti och Rickard Appelberg – vid huvudförhandlingen

den 10 och 11 juni 2013. Vem ska s.a.s. föra ordet, dvs. hålla sakframställan, leda

förhör och plädera?

6) Här finns en preliminär huvudförhandlingsplan upprättad. Parteran ges tillfälle att

inkomma med synpunkter på den.

Besked i nu angivna avseenden ska vara tingsrätten skriftligen tillhanda senast onsdagen

den 22 maj 2013.

T 344-11 – Preliminär huvudförhandlingsplan

Måndagen den 10 juni

09.15 – 09.30 Yrkanden, inställning m.m.

09.30 – 12.00 Sakframställningar inkl. genomgång av skriftlig bevisning), syn(1)

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 14.00 Partsförhör med Katarina Fransson

14.00 – 15.00 Vittnesförhör med Mats Engdahl

15.00 – 15.30 Vittnesförhör med Åsa Rahmström

15.30 – 16.00 Vittnesförhör med Johan Frendin

(1)Skriftlig bevisning anses framlagd genom hänvisning. Det innebär att skriftliga dokument inte i någon del
behöver läsas upp vid huvudförhandlingen.

Tisdagen den 11 juni

09.15 – 10.00 Vittnesförhör med Mikael Swensson

10.00 – 10.30 Vittnesförhör med Björn Lindqvist

10.30 – 10.45 Vittnesförhör med Csaba Gacs



10.45 – 11.00 Vittnesförhör med Roland Kakas

11.00 – 12.00 Ytterligare vittnesförhör?

12.00 – 13.00 LUNCH

13.00 – 16.00 Reservtid, pläderingar

Mikael Mellqvist

YRKANDEN M.M.

Katarina Fransson har yrkat att tingsrätten ska förplikta Korken AB att till henne betala

821 128 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 11april 2011 till dess betalning sker.2(2)Kapitalbeloppet
är här reducerat med 62 539 kr som anges avse rättegångskostnad.

Korken AB har bestritt käromålet och inte vitsordat något belopp, inte heller ränteyrkandet.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

BAKGRUND

Katarina Fransson ägde tidigare lägenheten med nr 217 i bostadsrättsföreningen Snäck.

Denna lägenhet hade hon år 2009 köpt av Korken AB för en köpeskilling om 1 000 000 kr.

Efter det att Katarina Fransson påtalade fel i den lägenheten träffade parterna en

förlikningsöverenskommelse enligt vilken Katarina Fransson i stället förvärvade

lägenheten med nr 517. Förlikningsöverenskommelsen träffades den 10 juni 2010 och

Katarina Fransson tillträdde lägenheten nr 517 den 11 juni 2010. Den lägenheten hade

Korken AB strax dessförinnan förvärvat från Mounir och Nacima Jerari för en köpeskilling

om 1 400 000 kr.

PARTERNAS TALAN

Katarina Fransson

Grunden för käromålet är att lägenheten nr 517 vid förvärvet var behäftad med fel.

I första hand görs gällande att lägenheten vid köpet var behäftad med dolda fel och avvek

från vad hon med fog kunnat förvänta sig samt från vad Korken AB särskilt utfäst (17 §

andra stycket respektive 18 § första stycket köplagen [1990:931]). I andra hand – om

tingsrätten skulle finna att lägenheten överlåtits i befintligt skick eller med ett liknande

allmänt förbehåll – görs gällande att den varit i väsentligt sämre skick än vad hon med hänsyn till priset och
övriga omständigheter kunnat förvänta sig (19 § första stycket 3

köplagen). Felens omfattning är sådan att det varit hälsovådligt att bo i lägenheten.

I korthet har Katarina Fransson gjort gällande att följande fel vidlåder lägenheten.

1) Kaseinhaltigt flytspackel



2) Svartmögel (svampar, bakterier, mikrobiell påväxt)

3) Fuktskador (golv i duschen)

4) Brister i ventilation

5) Felaktiga kanaler/kopplingar i kök

6) Köksfläkt felaktigt ansluten

7) Felaktiga avloppsanslutningar och genomföringar

8) Felaktigt byggd WC-stol med cistern

9) Golvklinkers felaktigt lagda

10) Felaktigt utförd golvbrunn i WC/dusch

11) Felaktig golvplåtregeln i vägg mellan sovrum/WC-dusch

På grund av felen har Katarina Fransson rätt till prisavdrag med 661 000 kr (37 och

38 §§ köplagen) och skadestånd med 160 128 kr (40 § köplagen)(3)

(3)Det beloppet är, som tidigare nämnts, reducerat med 62 539 kr avseende

rättegångs/utredningskostnader. Å andra sidan kan beloppet – som innefattar kostnader för
evakueringsboenden – komma att höjas fram till dom.

Ränta enligt 6 § räntelagen ska utgå från dagen för delgivning av ansökan om stämning,

det vill säga från den 11 april 2011.

Katarina Fransson har inte försummat sin undersökningsplikt och det har inte kommit i

fråga att Korken AB skulle avhjälpa felen i lägenheten, eftersom Korken AB inte har haft

kompetens att göra detta. Katarina Fransson saknar förtroende för Korken AB och för av

bolaget anlitad entreprenör, varför det inte är aktuellt att låta dem avhjälpa felen.

Korken AB

Lägenheten har inte varit behäftad med fel, utan har tvärtom varit i avtalsenligt skick.

Korken AB har varken gjort några utfästelser eller enuntiationer om lägenhetens skick.

Lägenheten har överlåtits i befintligt skick och den var vid överlåtelsen i det skick som

Katarina Fransson – med hänsyn till priset och övriga omständigheter – kunnat förutsätta.

För det fall att lägenheten skulle anses vara behäftad med fel görs gällande att bostadsrättsföreningen svarar
för vissa av dessa och att Katarina Fransson därför inte har

rätt till ersättning av Korken AB.

Om tingsrätten skulle finna att lägenheten varit behäftad med fel som Korken AB svarar

för, görs gällande att Katarina Fransson inte får åberopa felen, eftersom hon försummat sin undersökningsplikt
(20 § köplagen).



Det görs vidare gällande att – för det fall tingsrätten skulle finna att lägenheten varit

behäftad med fel som får åberopas – Korken AB, genom ett annat bolag, erbjudit sig att

avhjälpa de fel som funnits, men att Katarina Fransson avböjt detta. Katarina Fransson har

därför inte rätt till prisavdrag.

Yrkandet om skadestånd bestrids i första hand på den grunden att Katarina Fransson inte

lidit skada med påstått belopp. Om tingsrätten skulle finna att hon lidit någon skada görs

gällande att den inte är köprättsligt ersättningsgill, eftersom Korken AB inte förfarit

vårdslöst. Under alla förhållanden kan kostnaderna inte ersättas genom skadestånd, utan

ska i stället beaktas vid bedömande av ett eventuellt prisavdrags storlek.

YRKADE BELOPP

Katarina Fransson

Katarina Fransson har alltså totalt yrkat 883 667 kr. Detta belopp har fördelats enligt

följande.

Prisavdrag/skadestånd

1) Prisavdrag 661 000 kr

2) Skadestånd 285 300 kr

Prisavdrag

1) 661 000 kr. Kostnad för att återställa lägenheten i felfritt skick.

Totalt: 661 000 kr

Skadestånd(4)

(4)Här har också yrkats ersättning med 62 539 kr avseende rättegångskostnader (utredningskostnader)
specificerade på visst sätt. Eftersom detta är just poster som avser rättegångskostnader tas de inte upp här.

Evakueringsboenden(5)

(5)Siffrorna i denna sammanställning är per den 1 januari 2013. Vissa av delposterna kan komma att höjas
fram till tidpunkten för dom.

1) 13 623 kr. Tillfällig evakuering 17/9 – 10/10 2010

2) 6 000 kr. Tillfällig evakuering/hyreskostnad 15/11 – 31/12 2010.

3) 108 100 kr Evakueringar ”inne i lägenhet 616” 11/10 2010 – alltjämt.

4) 1 594 kr. Evakuering Oskarshamn 22/4 – 25/4 2011.

5) 5 494 kr. Evakuering fastlandet 14/5 – 22/5 2011

6) 18 120 kr. Evakuering Jönköping 18/6 – 12/7 2012

7) 1 959 kr. Boende Scandic



8) 1 449 kr. Milersättning

9) 2 014 kr. Flyttresa till fastlandet.

10) 1 776 kr. Pendlingsresor Björkhaga – Visby.

Totalt: 160 128 kr

Totalt: Skadestånd + Prisavdrag 821 128 kr

Korken AB

Korken AB har inte vitsordat några av beloppen.

UTREDNING

Parterna har åberopat skriftlig bevisning:

På Katarina Franssons begäran har partsförhör hållits med Katarina Fransson.

Vittnesförhör har hållits med Mats Engdahl, Åsa Rahmström, Johan Frendin

På Korken AB:s begäran har vittnesförhör hållits med Mikael Swensson, Björn Lindqvist,

Csaba Gacs, Roland Kakas och Olof Robertsson(6)

(6)Är detta korrekt uppfattat? Är det någon som ska bort? Tillkommer det någon?

Syn har hållits i lägenheten(7)

(7)Tingsrätten har uppfattat det som att kärandens uppfattning är att en syn innebär att vittnesförhören med
Rolf Karlsson, A-M Wirén och Anita Rotschild återkallas. Är det korrekt uppfattat?

DOMSKÄL

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 401)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska inkomma till tingsrätten senast den 2013.”
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