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2022-10-01 

 

Hovrätten i Värmlands län 

Rådhuset, Stora torget 

652 24 Karlstad 

 

Via 
Värmlands tingrätt 

 

Överklagande av 
Beslut fattat av Värmlands tingsrätt 22-09-19 avseende FT 1706-22 

tilldelats klagande 22-09-21 per e-post 

 

 

Klagande 
Namn: Yrsa Häggström 

Personnummer: xxxx 

Adress: xxxx 

Telefon: 0726-992808 

Epost: yrsa.haggstrom@protonmail.com 

 

 
Yrkande 
Tingsrätten ska avskriva alla böter och övriga kostnader som utfärdats av Europark Svenska och 

Handels- & Juristinkasso då dessa har utfärdats på felaktiga och bedrägliga grunder. 

 

Domstolen ska inkalla Stina Salo, Riksbyggen, eftersom det har visat sig att det är hon/de som 

står bakom anmodan om bötfällning. 

 

Domstolen ska döma Stina Salo, Riksbyggen, till att stå för alla böter, inkasso och övriga 

kostnader som påförts mig på oriktiga grunder. 

 

Domstolen ska döma Lars Gabrielsson till att betala  enligt gällande taxa i ”Terms of Acceptance 

and Contactual Obligations”, för de kostnader och den tid som jag har lagt ner på detta ärende med 

bestridanden, överklaganden i tingsrätt och inlagor till Hovrätt enligt faktura på på 551 063 kr.  

Faktura bifogas, bilaga 1. 

 

Domstolen ska döma Lars Gabrielsson och Stina Salo att solidariskt betala skadestånd 

enligt ”Terms of Acceptance and Contractual Obligations”, för Unlawful physical harm including 

but not limited to resistraining Proponent or inflicting bodily harm € 1 000 000 = 10 946 169,67 

Skr.  

Bilaga 2. 
 

 
Grunder  
1) När jag pressade Lars Gabrielsson vid rättegången framgick det att det var Riksbyggen, Stina 

Salo, som egentligen stod bakom att bilen skulle bötfällas. Det är hon som är ursprunget till hela 

denna process. Detta hade ingenting alls med parkeringen att göra, utan att Stina Salo hade uttryckt 

att bilen borde flyttas eftersom den ”skräpade” i området och att hon ansåg att den var ”ful och 

rostig”.  

Detta är frågan om försök till bedrägeri från både Riksbyggens, Stina Salos och Europarks Lars 

Gabrielssons sida, genom att i markopi och felaktigt påstå att avgifter inte betalats.  
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Böter utfärdades trots att bilen flyttats till annan parkering. Först klagade Stina Salo över att 

bilen stått för länge på samma plats och när den sedan flyttas får den böter. (Från Jakthornsgatan till 

Signalhornsgatan) Finns ingen logik i detta resonemang.  

 

2) Det tillhör inte ett bostadsbolag att bedöma om andras egendom är för ”fula och rostiga” 

för att få stå på deras parkering i så fall får hon bevisa det i hyreslagen.  Det var inte frågan om 

någon rosthög utan en arbetsbil som kunde säljas vid ett senare tillfälle. Bildbevis, Bilaga 3 

 

3) Det saknas skäl för bötfällning genom ventilkontroll och i förlängningen föra detta till åtal. 

Finns inget lagstöd på att göra ventilkontoll. Här har man tillämpat nån praxis som tingrätten 

hänvisar till. Praxis är inte lag och kan därför ej följas och därför är tingsrättens resonemang 

rättsvidrigt.  

  

4) Det är bedrägligt att uppge att parkeringsavgift inte erlagts då kvitto finns.  Ny 

parkeringstid betalades den 5 oktober för 30 d. Ändå finner Europark och Tingsrätten att det är 

olovlig parkering att stå där 5, 6,7 oktober. Tingsrättens resonemang är därmed felaktig. Bilaga 4. 

 

Tingsrätten påpekar att skytning visar ”P” med tilläggsskylt ”avgift alla dagar 00-24” samt ”30 

dagar, avgift”. Avgift har ju precis den 5 okt betalats för 30 d, varför Tingsrättens resonemang om 

olovlig parkering inte håller utan ska förkastas. Bilaga 5. 

 

5) Alltså samarbetar Riksbyggen med parkeringsbolaget Europark som bulvan för att på ett 

bedrägligt sätt och på deras inrådan bötfälla på eget initiativ på ett sätt som det inte finns något stöd 

för i lagen.  

 

6) Stina Salo ska höras i saken i domstol. Bilens rättmätiga ägare Bxxxx kan även intyga att Stina 

Salo bett honom flytta bilen (via mejl till mig) vilket han också gjorde till en annan parkering. Den 

parkering där böter senare utfärdades.  

 

 
Omständigheter 
Hela ärendet från början till slut med böter och åtal, bygger på ett bedrägligt förfarande som Stina 

Salo, Riksbyggen, är utsprunget till och hon har anlitat Europark Sverige som bulvan för att få dem 

att bötfälla på falska grunder. Tydligen med avsikt att få bort bilen då hon ansåg att den var för ”ful 

och rostig” för området. Böter har utfärdats på bedräglig grund. 

 

Det tillhör inte ett bostadsbolag att bedöma andra människors egendomar. Saknas stöd för detta i 

Hyreslagen. 

 

Stina Salo och Lars Gabrielsson ska dömas för bedrägeri och ersätta mig för alla kostnader som 

detta ärende har påfört mig i både böter, kostnader och avgifter, samt för all den tid som jag har lagt 

ner på detta ärende samt skadestånd enligt faktura. 

 

Tingsrättens bedömning har skett på felaktiga grunder och man har inte heller tagit i beaktande all 

min bevisning, varför ärendet i sin helhet ska förkastas. 

 

 

Bevisning 
1) Avgift för parkering i 30 d varefter ny parkeringsavgift har erlags, finns kvitto 

2) Finns ingen tilläggsskylt som visar att fordon måste flyttas efter 30 dagar (foto) 

3) Finns inget lagstöd för en ventilkontroll, bara praxis  
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4) Lars Garbrielsson berättar själv att han blivit anmodad av Riksbyggen att bötfälla bilen för att 

den är ”ful och rostig”. Detta saknar lagstöd. 

5) Stina Salo ska kallas till förhandling och förhöras för bedrägligt förfarande. 

6) Bachar Irija, den rättmätige ägaren till bilen, kan vittna om att han efter mejl till mig från Stina 

Salo kontaktade henne som ville ha bort bilen från parkeringen (Jakthornsgatan) och att den därefter 

flyttats (Signalhornsgatan). Efter denna flytt fick bilen böter. Se bilaga 3. 

 
Utveckling av talan 
Detta ärende borde aldrig ha nått så långt som till domstol. Här har begåtts ett uppenbart försök till 

bedrägeri och då ska de rättmätiga förövarna, Stina Salo och Lars Gabrielsson, åtalas och dömas, 

samt dömas till att betala alla mina  kostnader som härrör till detta mål, samt skadestånd. 

 

Hela ärendet är rättsvidrigt dömt av Tingsrätten då man åberopar ett praxis som har tillämpats och 

som man har dömt enligt i ett annan mål vid Hovrätten över Skåne och Blekinge län; praxis är ingen 

lag och kan därför inte dömas därefter. 

 

Här existerar ingen olovlig parkering då avgift hela tiden har varit betald. Finns kvitto. 

Skyltning säger att man betalar för parkering per 30 d, ingen tilläggsskyltning om att fordonet måste 

flyttas därefter.  

Hänvisar till lag 1984:318 §3 om att villkoren ska tydligt tillännages genom skyltning med 

vägmärken. Alltså har dessa böter utfärdats lagstridigt och ska avskrivas. Bevis genom fotografi av 

skylt. 

Bilaga 6. 

 

Böter utfärdades efter att bilen flyttats på Stina Salos begäran till en annan parkering. Finns ingen 

logik i detta resonemang. 

 

Tingsrätten har inte dömt enligt gällande lagar och rättsprinciper där alla är lika inför lagen, 

utan har valt att döma till myndighetens fördel trots att klara bevis finns för att inget 

lagstridigt har skett från min sida. Man har därigenom inte heller godtagit all min bevisning 

som finns i målet. Därför vill jag att prövningsrätt i Hovrätt beviljas. 

 

Bilagor: 

 

1) Faktura för nedlagd tid och arbete 

2) Terms of Acceptance and Contractual Obligations 

3) Bildbevis på att bilen inte är en skrotbil + böterlappar 

4) Erlagd parkeringsavgift 

5) Betalning för 30 d. utan krav på att flytta bilen 

6) Bildbevis på skyltning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


