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BORÅS TIDNING

BT AVSLÖJAR: Flyttbrödernas luftslott

IDRIS FAKHRO, 26
Alias: Linus Karlsson

ARNESFLYTT AB 
 Ägaren förmådde 
en anställd att ta stora 
lån för guldinköp till 
Idris Fakhro.

Bildades: Mars 2021

VIVASFLYTT STÄD AB 
 Firman har lägsta 
kreditklass och nio be-
talningsförelägganden.

Bildades: Fick sin nu-
varande form sent 2020.

VISMA FLYTT & STÄD 
 Enskild firma som 
står på en person som 
sitter i fängelse. 
Bildades: September 
2020

Brödernas enorma  flyttbluffar i Borås

Vi har inte gjort illa 
någon, vi har inte 
bråkat med någon. 
Vi har inte gjort fel 
någonstans.

””Isak”

BORÅS

Vackra fasader och välarbetade hemsidor. 
Mängder med recensioner. Snabba offerter.
Flyttfirmorna är många, och utåt sett ser de ut 
att vara seriösa. 
Men BT kan avslöja att under ytan döljer sig 
systematisk ekonomisk brottslighet, falska 
identiteter och en enorm bluffverksamhet – 
där pengar strömmar genom kapade konto.
Sebastian Sundling, 24, blev ofrivillig målvakt 
för gömda pengar och guldaffärer. 

B
T:s granskning av flytt-
firmor i Borås avslöjar 
systematisk ekono-
misk brottslighet, ett 
utstuderat pengasys-

tem och falska identiteter.
Vi kan nu avslöja hur flyttfir-

mornas verkliga ägare låter andra 
personer stå på deras företag ”på 
pappret”. Hur de vilseleder och 

utnyttjar utsatta personer som 
blir skuldsatta – och köper guld 
med deras bankkort. 

Spåren leder fram till tre Borås-
bröder, som på olika sätt bedrar 
människor: Zakaria Fakhro, 28, 
Idris Fakhro, 26 och Ibrahim 
Fakhro, 23.

Alla tre använder sig av falska 
identiteter. Genom att lägga ett 
pussel via offentliga handlingar, 
banktransaktioner och källupp-
gifter visar BT:s granskning hur 
de tre bröderna kopplas till en 
mängd flyttfirmor. 

När BT ringer företaget Johans-
sons flyttexpress svarar en trev-
lig mansröst som presenterar sig 
som Isak. Hans riktiga namn är 
dock Zakaria Fakhro, enligt BT:s 

uppgifter. På Facebook har ”Isak 
Nordlund” företagets lastbil som 
profilbild, där står att han är vd 
för företaget. Zakaria Fakhros bil 
brukar dessutom stå utanför Jo-
hanssons flyttexpress kontor. 

I stora Facebookgrupper gör en 
man vid namn Linus Karlsson in-
lägg efter inlägg och presenterar 
reklam för Arnesflytt. Profilbil-
den föreställer en man i 30-årsål-
dern med kostym och glasögon. 
BT har hittat bildens ursprung – 
det är i själva verket en man som 
heter Ulrich Lehmann. Han är ad-
vokat på den tyska advokatfirman 
Lehmann i Berlin och arbetar med 
att försvara klienter som anklagas 
för skattebrott.

BT har kontaktat Ulrich Leh-
mann som svarar via mejl: ”Jag är 

advokat i Berlin och inte flyttfö-
retagare. Jag ska kontakta Face-
book om att mitt foto används 
olovligen.”

Linus Karlsson är alltså en falsk 
profil, och används som täckman-
tel för Idris Fakhro, som är vd för 
Arnesflytt.

I annonser för ytterligare ett fö-
retag, Visma flytt & städ, står en 
”Noel B****” som kontaktperson. 
Det är egentligen Ibrahim Fakh-
ro, enligt BT:s uppgifter. Det finns 
endast en person i Sverige som är 
folkbokförd som ”Noel B****”, i en 
annan del av landet. Han är tio år 
gammal.

På Facebook har ”Noel B****” 
också delat inlägg med reklam för 
Visma flytt & städ. Facebook- 
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BT AVSLÖJAR: Flyttbrödernas luftslott

ZAKARIA FAKHRO, 28
Alias: Isak Nordlund, 

IBRAHIM FAKHRO, 23
Alias: Noel B****

NORDLUNDSFLYTT 
AB 
 Nordlunds flytt har 
kreditklass 2 och sak-
nar hemsida.

Bildades: Juli 2021

JOHANSSONS  
FLYTTEXPRESS AB 
 Inkomster till före-
taget har kommit in på 
ett kapat bankkonto.

Bildades: Januari 2021

FLYTTMANNEN  
I EUROPA AB 
 Sattes i konkurs i 
maj 2021. Zakaria 
Fakhro och en “Jakob” 
företrädde bolaget enligt kon-
kurshandlingarna.
Bildades: Mars 2020

GBG DIREKTFLYTT
 Företaget har mängder 
med betalningsförelägganden, 
123 stycken de senaste tre åren.

Bildades: 2014, under 
annan ledning  

Brödernas enorma  flyttbluffar i Borås
profilens enda vän är en ”Ibe 
Fakhro.”

De falska identiteterna gör det 
svårare för både myndigheter och 
missnöjda kunder att utkräva an-
svar.

Den id-kapade 24-åringen 
och den enorma bluffen

Fler företag kan knytas till Fakh-
ro-bröderna. I januari 2022 blev 
en 24-åring vd för Vivasflytt städ 
AB och AB Nordlundsflytt.

Han heter Sebastian Sundling. 
När vi ringer till hans nummer, 
som är anslutet till hans bank-id 
och swish, svarar en man.

– Vi jobbar ju med flytt, trans-

port och städ och det. Jag köpte 
upp två bolag, jajamen, säger han. 

Han ger oss snart stark anled-
ning att han inte är Sebastian 
Sundling och att det istället är nå-
gon av bröderna Fakhro vi faktiskt 
pratar med. Mannen berättar 
självmant om stora skulder och 
var han växt upp. Uppgifterna 
stämmer dock inte överens med 
folkbokföringsregistret eller 
skuldregistret för den ”riktiga” 
Sebastian Sundling.

BT ber om att få prata med honom 
i ett videosamtal, han säger att 
det inte fungerar. BT ber honom 
skicka något dokument eller an-
nat som kan intyga att han är Se-
bastian Sundling. Då blir svaret: 

– Jag är Sebastian Sundling, du 

pratar inte med någon annan. Det 
är verkligen så.

Han tackar nej till att ses för 
en intervju och vi avslutar sam-
talet. 

En vecka senare på ett kafé ut-
anför Göteborg, träffar vi till slut 
den verkliga Sebastian Sundling, 
24, som vi lyckats spåra genom 
efterforskningar. 

Han är nervös. Det bruna håret 
är uppsatt i en tofs, och han bär 
en luvtröja med en rottweiler på. 
Han ska snart bli varse hur grovt 
han utnyttjats.

Det var alltså inte honom vi pra-
tade med i telefon, utan någon 
som lagt in hans bank-id och 
swish i sin telefon. Sebastian 
Sundling har några veckor tidi-
gare förstått att han blivit id-ka-

pad, då han fått brev från krono-
fogden rörande ett företag 
han inte känner igen.

– Jag har gjort en polisanmälan, 
säger han.

Sebastian Sundling har bott i 
fosterhem sedan han var två år 
gammal. En period har han bott 
utanför Borås, men utöver det har 
han ingen koppling hit. Han har 
heller aldrig arbetat på någon 
flyttfirma, utan är arbetslös och 
sjukskriven, berättar han.

Hösten 2021 hade han en kom-
pis hemma hos sig, som hade till-
gång till hans mobilkoder. Sebas-
tian Sundling spekulerar i att det 
kan ha varit då han blev kapad. 
Kompisen har kriminella vänner 
och en stark koppling till Borås.

– Det var efter att han hade varit 
här som det började hända kon-
stiga saker.

 X Texten fortsätter på nästa sida

Sebastian Sundling uttrycker en 
stor oro över vad han utsatts för, 
när BT träffar honom vet han att 
han blivit id-kapad – men det 
som sedan uppdagas är än mer 
komplicerat.  FOTO: JENNIE ÖLUND
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S ebastian Sundling berättar 
att han råkat ut för mycket 
i sitt liv, och lider av depres-

sion. Det som nu har hänt skapar 
ytterligare oro.

– Jag känner en hel del ångest, 
och en hel del ilska. Helvete vad 
dom har hållit på, säger han.

Han har redan polisanmält id-
kapningen. Men när han tittar i sina 
bankdokument tillsammans med 
BT upptäcker han något hisnande.

Det har skapats ett nytt bank-id 
kopplat till hans personnummer, 
och det är fortfarande aktivt.

Någon har dessutom öppnat två 
bankkonton i hans namn, i en 
bank han inte använder. 

BT har tagit del av samtliga kon-
totransaktioner. 

Där finns swishbetalningar till 
personer BT vet arbetar för brö-
derna Fakhros flyttfirmor.

När BT spårar några av flyttkun-
derna, vars betalningar syns i 
kontolistorna, så får vi veta att de 
anlitat Johanssons flyttexpress. 
En av dem har varit i kontakt med 
en ”Isak”.

Bland de många transaktionerna 
på Sebastian Sundlings nyskapa-
de konto avslöjas hur mängder av 
swishar för mindre summor kom-
mer in. Pengarna används sedan 
bland annat till att köpa guld. 

Vi upptäcker snart att det hand-
lar om företagsverksamhet. 

Informationen från banken vi-
sar att swishbetalningarna kom-
mer från många olika personer, 
vissa av beloppen är för små för 
att gälla flyttbetalningar. Till slut 
ser vi ett mönster i vissa av med-
delandena och lyckas spåra deras 
ursprung. 

Det visar sig att det är betalning-
ar för klippning – i en frisörsalong 

i Borås som ägs av Ibrahim Fakhro. 
Där syns också en stor överfö-

ring på över 300 000 kronor, 
namngiven med ett registrerings-
nummer som tillhör en lastbil. 
Samma dag förs 125 000 kronor 
över till ett annat konto. Datumen 
stämmer överens med när lastbi-
len byter ägare. Den ägs numera 
av Johanssons flyttexpress, som 
sköts av Zakaria Fakhro.

Bland utgifterna syns även inköp 
av guldtackor, casinospel och 
stora överföringar till okända 
konton. Guldtackorna köps hos 

en guldhandlare i Göteborg, som 
återkommer gång på gång när BT 
går igenom ekonomiska transak-
tioner.

Det har också tagits ut stora 
summor pengar i en automat på 
Brämhultsvägen i Borås, i närhe-
ten av flyttbilarnas parkering. Och 
i en bankomat i Göteborg – nära 
ett av brödernas kontor.

Sebastian Sundling berättar om 
stark ångest och oro: 

–Jag mår ganska skit. Jag vän-
tar på att få kontakt med Bolags-
verket och har pratat med banken, 
som försöker förstå vad som hänt. 

Bland bankens meddelanden 
finns varningar angående de kon-
ton som öppnats. Banken har ifrå-
gasatt de många transaktionerna 
och bett om förklaringar. Det har 
också efterfrågats id-uppgifter. 
Någon har då svarat och skickat 
en bild på Sebastian Sundlings id-
kort, bilden är tagen med jeanstyg 
i bakgrunden. 

Id-kapningen polisanmälde  Sebas-
tian Sundling alltså för någon må-
nad sedan. Och det är inte första 
gången som affärerna kring Vi-
vasflytt resulterar i polisanmä-

lan. När Sebastian Sundling blev 
vd hade just en tidigare så kallad 
målvakt – alltså en annan person 
som står på bolaget ”på pappret” – 
hoppat av och polisanmält. 

Målvakten stod även som vd i 
Nordlundsflytt. Ibrahim Fakhro 
var dock den som egentligen sköt-
te företagen, enligt BT:s uppgifter.

 

Fakturaspelet och 
kopplingen mellan 
flyttfirmorna

Genom att gå igenom kontotrans-
aktioner, jämföra telefonnummer 
och bankgiro-uppgifter kan BT 
knyta många firmor till bröderna 
Fakhro. Vi kan avslöja hur pengar 
strömmar genom konton och hur 
det köps guldtackor och klockor.

Flyttmannen i Europa, som nu 
är försatt i konkurs, är ett företag 
som också skötts av Zakaria Fakh-
ro en period, enligt uppgifter i 
konkurshandlingarna. Bland 
uppgifterna på Bolagsverket står 
dock flera andra personer som fö-
reträdare. 

När bolaget begärdes i konkurs 
visade det sig att någon köpt guld 
och spelat på casino, samt gjort 
stora överföringar till ett annat 
flyttbolag – som saknade både an-
ställda och fordon. 

Bolaget hade samlat på sig en 
mängd betalningsförelägganden.

Skattesmällen får nu en ung 
boråsare ta, vi kommer berätta 
mer om det i en senare del av 
granskningen. 

Företagets bokföring är spårlöst 
försvunnen, men under vår 
granskning får vi tillgång till 
Flyttmannen i Europas huvud-
böcker – och genom transaktio-

BT AVSLÖJAR: Flyttbrödernas luftslott

BT:s reporter spelar upp samtalet med mannen som utgav sig för att vara Sebastian Sundling – för den 
verklige Sebastian Sundling och hans vän.  FOTO: LENA KVIST

Ett exempel på en transaktion för klippning hos Borås 
Barber på det kapade kontot. 

En transaktion märkt med lastbilens registreringsnum-
mer finns på Sebastian Sundlings kapade bankkonto. 

Noel B**** har endast en Facebookvän – ”Ibe Fakhro”. Vi 
har dolt Noels efternamn av hänsyn till tioåringen som är 
den enda i Sverige som heter så. 

Flyttexpressenfaktura som betalats till Sebastian Sund-
ling, som polisanmält att han blivit id-kapad.

BT har varit i kontakt med Ulrich Lehmann som meddelar 
att han ska kontakta Facebook om att hans foto används 
olovligen. 

Zakaria Fakhro, 28 år. Idris Fakhro, 26 år.

Ibrahim Fakhro, 23 år.
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nerna avslöjas kopplingen till brö-
derna Fakhro.

Där finns transaktioner mellan 
Flyttmannen i Europa och nära 
anhöriga till bröderna. Där finns 
också fakturor mellan bröderna, 
och till deras olika flyttbolag.

När vi undersöker de tre brö-
derna upptäcker vi kopplingar till 
ännu fler företag.

Alla flyttföretag vi granskat, utom 
ett, saknar även yrkestrafiktill-
stånd, vilket flyttfirmor måste 
ha enligt Yrkestrafiklagen.

Genom kunders betalningar, 
och klagomål till Allmänna rekla-
mationsnämnden, blir koppling-
en mellan firmorna än tydligare. 
Vissa kunder har anlitat ett bolag 
men sedan betalt till ett annat.

Ett exempel är en kund som an-
litat Arnesflytt och sedan betalat 
till Vivasflytts bankgiro. När kun-
den sedan vänt sig till Arnesflytt 
för att uppmärksamma skador på 
möbler – svarade bolaget att det i 
själva verket var en tredje flyttfir-
ma som utfört jobbet.

Ett annat är en kund som anli-
tade Flyttmannen i Europa, men 
sedan betalade större delen av 
summan till ett annat företag – 
som senare skulle få namnet Jo-
hanssons flyttexpress. 

I ett tredje fall har en kund an-
litat Arnesflytt, men betalat till 
en annan flyttfirma. När kunden 
frågade Arnesflytt om varför be-
talningen gick till ett annat före-
tag, blev svaret ”Vi är som ett och 
samma företag”. 

I ett fjärde fall har en kund an-
litat Visma flytt & städ men swis-
hat betalningen till en annan 
flyttfirma kopplad till Fakhro-
bröderna. 

Dessutom har två av bröderna, 
Zakaria och Idris Fakhro, tidigare 
dömts för bedrägerier kopplade 
till två andra flyttfirmor. De hette 
Göteborgs flyttbyrå och Flyttnord, 
vilket BT tidigare har rapporterat.

De avslöjande detaljerna 
i polisutredningen

Visma flytt & städ är en enskild 
firma, som enligt uppgifter till BT 
skötts till stor del av Ibrahim 
Fakhro – under alias ”Noel B****”. 

Personen som firman är lagligt 
knuten till sitter numera i fäng-
else, han dömdes i slutet av 2021 
för grov smuggling. 

I polisens förundersökning om 
smuggling hittar BT många avslö-
jande detaljer – som kopplas till 
flyttfirmor.

Den ekonomiska utredningen 
om den dömde Visma-företräda-
ren, ihop med andra banktrans-
aktioner vi tagit del av, kopplar 
ihop Visma flytt & städ och Arnes-
flytt. 

Swish och en större överföring 
binder samman företagen via en 
anställd, som vilseletts till att låna 
stora summor pengar för att ge till 
Idris Fakhro – vd för Arnesflytt. 

Bland transaktionerna på Vis-
ma-företrädarens konton syns 
också köp i en specifik guldaffär 
i Göteborg. Betalningar till sam-
ma guldaffär fanns på Sebastian 
Sundlings kapade konto, och 
bland Flyttmannen i Europas 
banktransaktioner. 

Det framgår också i förhören att 
den numera dömde mannen haft 
fyra olika bankid, på fyra olika te-
lefoner, under 2020 och 2021. Ett 
av dem har använts efter att han 
häktats, och nästan varje dag se-
dan han anhållits, uppger polisen. 

Förhörsledaren frågar i förhör 
om någon annan haft tillgång till 
mannens konton. 

– Det var en person som jag träf-
fade när jag hängde i Borås. Mitt 
konto kopplades i hans telefon. 
Han aktiverade mitt bank-id i sin 
telefon, svarar den numera döm-
de Visma-företrädaren. 

BT har sökt Zakaria Fakhro, Id-
ris Fakhro och Ibrahim Fakhro via 
telefon, mejl och sms. När vi ring-
er till Johanssons flyttexpress sva-
rar ”Isak”. 

– Jag heter Isak ja, jag kan tyvärr 
inte kommentera någonting. Jag 
är anställd på det företaget, det 
sköter sig jättebra. Vi har inte gjort 
illa någon, vi har inte bråkat med 

någon. Vi har inte gjort fel någon-
stans. Är det så att ni har något är 
ni varmt välkomna till vår advo-
kat i sådana fall. 

Vi har uppgifter om att Isak och 
Zakaria Fakhro är samma person, 
vad har du för kommentar till det?

–  Det stämmer inte. Zakaria 
Fakhro har jobbat hos oss, han är 
ute och kör flyttbil ibland. Så du 
kopplar två helt olika personer, 
du har verkligen helt fel.

Har du något nummer till Zakaria 
Fakhro?

– Ah.. han är ute och kör lastbil 
just nu jag vet inte var han är nå-
gonstans. Men…

Vad har du för koppling till Se
bastian Sundling?

 – Ingen aning. Jag vet inte vem 
det är. Aldrig hört talas om det 
namnet. Antingen ringer ni fel, 
eller har fått fel uppgifter. 

Varför saknar ni yrkestrafiktill
stånd?

– Det är på gång vi kommer få 
det när som helst. Vi är på gång. 
Du, jag är lite upptagen ha det gott 
hej. 

BT ringer fler gånger men får 
inga fler kommentarer, utan per-
sonen vi får prata med presente-
rar sig nästa gång som Andreas 
och avslutar snabbt samtalet. 

Vi ringer också till Arnesflytt 

och får då prata med någon som 
säger att han heter Adam. BT  kän-
ner igen rösten från tingsrättsin-
spelningar och tidigare samtal, 
och hör att det är Idris Fakhro vi 
pratar med. När vi säger att det är 
Idris Fakhro vi söker blir svaret: 

– Han är ägare, han är på semes-
ter just nu och tillbaka nästa 
vecka. Om det är något akut kan 
jag meddela det. 

Vi har uppgifter om att Linus 
Karlsson och Idris Fakhro är samma 
person.

– Det vet jag inte. Nu pratar du 
med fel person. Jag vet inget om 
detta. Du får mejla. 

Vi får inga svar på våra frågor 
utan ”Adam” hänvisar enbart till 
företagets mejl och säger att Idris 
Fakhro är utomlands. Efter ett tag 
lägger han på. 

Ibrahim Fakhro har inte svarat 
på varken telefon eller sms, vi har 
också ringt till hans frisörsalong 
och lämnat meddelande utan re-
sultat. 

 

Jennie Ölund
Text

jennie.olund@bt.se

Lena Kvist
Text

lena.kvist@bt.se

Anne Bengtsson
Text

anne.bengtsson@bt.se

HÄRVAN – SÅ HÄNGER FLYTTFIRMORNA IHOP

ARNESFLYTT AB
 • Idris Fakhro, 26, är vd och 

verklig huvudman. Han har 
förmått en anställd i sitt före-
tag att ta stora lån för att få 
bli delägare. Men de lånade 
pengarna gick inte in i firman: 
Idris Fakhro köpte guldtackor 
för dem.
 • Det finns många anmäl-

ningar mot företaget, både 
till Allmänna reklamations-
nämnden och polisen.
 • Idris Fakhro kallar sig Linus 

Karlsson, och marknadsför 
företaget under en falsk pro-
fil på Facebook.

JOHANSSONS FLYTT- 
EXPRESS AB
 • Zakaria Fakhro, 28, sköter 

företaget, enligt BT:s uppgif-
ter. Den lagliga företrädaren 
hänvisar till sin vän när vi 
ringer.
 • Zakaria Fakhro kallar sig 

för Isak. En Facebookprofil 
under namnet ”Isak Nord-
lund” har en Johanssons flytt-
express på profilbilden. 
 • I företagets kommunika-

tion med Tillväxtverket står 
en ”Isak Yngvild” som kon-
taktperson för Johanssons 
flyttexpress. Det finns ingen 
med det namnet i Sverige. 
 • Företaget har lägsta kredit-

klass.
 • Inkomster till företaget har 

kommit in på ett kapat bank-
konto.

VIVASFLYTT STÄD AB OCH 
NORDLUNDSFLYTT AB
 • När de här företagen re-

gistrerades skrevs en person 
som företrädare, av Ibrahim 
Fakhro. Företrädaren hoppa-
de av och polisanmälde.
 • I början av 2022 ändrades 

styrelsen och en ny person 
blev vd. Han heter Sebastian 
Sundling, är 24 år gammal, 
och har blivit id-kapad.
 • Vivasflytt städ har lägsta 

kreditklass och nio betal-
ningsförelägganden. Nord-
lundsflytt har kreditklass 2 
och saknar hemsida.
 • Firmorna är skrivna hos en 

privatperson på Varbergsvä-
gen, Borås. När BT knackar på 
träffar vi en man som säger 
sig inte driva företagen. Han 
säger att en annan person 
hämtar posten ibland. Man-
nen är suppleant i en annan 
flyttfirma. En “Kevin”, som 
mannen inte vill beskriva när-
mare, har varit hans kontakt.

VISMA FLYTT & STÄD
 • Visma flytt & städ är en en-

skild firma.
 • Personen den är knuten till 

sitter numera i fängelse.
 • Enligt BT:s uppgifter är det 

egentligen Ibrahim Fakhro 
som skött åtminstone delar 
av företaget.
 • I annonser för företaget 

står en ”Noel B****” som kon-
taktperson – BT:s granskning 
visar att det i själva verket är 
Ibrahim Fakhro.

FLYTTMANNEN I EUROPA AB
 • I konkurshandlingarna 

framgår att Zakaria Fakhro 
ska ha skött företaget, åt-
minstone under en period.
 • Flera kunder har varit i kon-

takt med en ”Jakob” som kon-
kursförvaltaren inte kunnat 
identifiera, enligt BT:s uppgif-
ter använder Zakaria Fakhro 
även ”Jakob” som alias. 
 • I styrelsen har dock helt 

andra personer stått, varav 
en 22-årig boråsare som upp-
gav under ed att han lurats till 
att signera dokument.
 • Bland kontotransaktioner-

na för företaget syns tydliga 
kopplingar till både Idris 
Fakhro och Ibrahim Fakhro. 
Där syns också fakturor till 
Gbg direktflytt och Arnes-
flytt.
 • Det finns även kopplingar 

till nära anhöriga till bröderna.

GBG DIREKTFLYTT AB
 • Företaget är starkt kopplat 

till en av Fakhro-brödernas 
anhöriga, enligt BT:s uppgif-
ter. Det finns också ekono-
miska transaktioner mellan 
Gbg direktflytt och Flyttman-
nen i Europa. 
 • Gbg direktflytt har mäng-

der med betalningsföreläg-
ganden, 123 stycken de senas-
te tre åren. Företaget har 
över 300 000 kronor i skuld 
hos kronofogden.
 • Företaget är skrivet på en 

adress i Borås där en flyttfir-
ma som var föremål för en 
omfattande polisutredning 
2016 tidigare var skrivet.

Arnesflytt på Yxham
marsgatan 8 i Borås. Fir
man har ett riktigt kontor 
och inte bara postbox.

Flyttmannen i Europa AB 
hade sitt företag knutet till 
en postbox på Kristine
höjdsgatan 9a, Göteborg.

Gbg direktflytt AB har sin 
adress på Gässlösavägen 
43 i Borås.

Visma flytt & städ har en 
postbox på Kustroddare
gatan 2 i Göteborg.

Johanssons flyttexpress 
har en postbox på Vasa
gatan 56 i Göteborg.

Varbergsvägen i Borås.

Visma flytt & städ 
är en enskild firma.
Personen den är 
knuten till sitter 
numera i fängelse.

”

BT AVSLÖJAR: Flyttbrödernas luftslott

Det stämmer inte. Zakaria Fakhro har jobbat hos 
oss, han är ute och kör flyttbil ibland. Så du kopplar 
två helt olika personer, du har verkligen helt fel.

 XGranskningen fortsätter på nästa sidav
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Flera som anlitat bröderna Fakhros flyttfir-
mor har polisanmält hot och bedrägeri.
Lars-Kenneth Larsson förlorade halva sitt 
bohag, värt tiotusentals kronor.
Anna Karlsson upplevde att hon hamnade i en 
utpressningssituation.

BT har granskat bröderna Zakaria 
Fakhro, 28, Idris Fakhro 26, Ibra-
him Fakhro, 23 och deras flyttfir-
mor i Borås. 

63-årige Lars-Kenneth Larsson 
anlitade Flyttmannen i Europa 
första gången hösten 2020, då han 
skulle magasinera möblerna från 
sin lägenhet. I mars 2021, när han 
skulle flytta till en annan stad, bo-
kade han flyttfirman på nytt. Då 
för hjälp med flytten av sitt befint-

liga boende och de magasinerade 
möblerna.

Flytten skedde sedan i maj.
– De skulle komma med en stor 

lastbil, men när de dök upp kom 
de i en budbil. Företrädaren skul-
le ha 12 000 kronor extra för att 
skicka en bil till. Det slutade med 
att jag fick hyra ett släp och köra 
en del själv, berättar Lars-Kenneth 
Larsson.

De nästföljande dagarna skulle 

bjuda på fler otrevliga överrask-
ningar.

– Sedan började en cirkus utan 
dess nåde.

Flyttmannen i Europa, som nu har 
gått i konkurs, kopplas till bröder-
na Fakhro både via vittnesmål och 
ekonomiska transaktioner. Enligt 
uppgifter i konkursutredningen 
har bland annat Zakaria Fakhro 
företrätt bolaget, men inte i sitt 
eget namn utan i bakgrunden av 
de lagliga företrädarna.

Lars-Kenneth Larsson berättar 
att hans bohag kom flera dagar 
för sent. Och att hans magasine-
rade möbler, som skulle finnas i 
Göteborg, nu inte var där utan i 
Årsta i Stockholm.

– Jag bad om att få tillbaka mina 
möbler, men det fick jag aldrig. 

Jag har blivit bestulen på möbler 
från en lägenhet, på två rum och 
kök.

I konkurshandlingarna angå-
ende Flyttmannen i Europa fram-
går att den uppskattade kostna-
den för de försvunna möblerna är 
68 000 kronor.

Lars-Kenneth Larsson gick till poli-
sen och berättade om händelsen, 
BT har tagit del av anmälan om 
bedrägeri. Två månader senare 
kom beskedet från polisen som 
lagt ner förundersökningen.

”Det saknas anledning att anta 
att brott som hör under allmänt 
åtal förövats. Vad som anmälts 
bör bedömas som en tvist av ci-
vilrättslig karaktär”, står det i be-
slutet.

Civilrättsliga mål behandlar 

Han förlorade halva sitt 
bohag – värt tiotusentals 
kronor: ”Exploderade”

Lars-Kenneth Larsson anlitade Flyttmannen i Europa, men betalade stora delar av jobbet till ett annat bolag.  FOTO: PRIVAT

Jag bad om att få tillba-
ka mina möbler, men 
det fick jag aldrig. Jag 
har blivit bestulen på 
möbler från en lägen-
het, på två rum och 
kök.
Lars-Kenneth Larsson

”
I nästa del  
av granskningen: 

Markku Nordlund, 46, vilseleddes 
till att ta stora lån – Idris Fakhro 
köpte guldtackor. 
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i regel tvister, inte sällan ekono-
miska. Det innebär att man riske-
rar att få stå för rättegångskost-
nader själv.

– Jag är förtidspensionär. Om 
jag inte vinner en eventuell tvist 
är jag skyldig de här killarna ett 
par hundra tusen. Jag kan bara 
konstatera att jag är blåst på två 
rum och kök, säger Lars-Kenneth 
Larsson.

Efter att ha bott på sin nya 
adress i runt fyra månader fick 
Larsson brev från Skatteverket. 
Flytten, som han betalat omkring 
50 000 kronor för, hade flyttfir-
man nu ansökt om rutavdrag för. 

– Då exploderade jag. Jag kon-
taktade Skatteverket och sa att de 
ska inte ha 50 000 kronor från nå-
gon, jag sa att myndigheten borde 
ha koll på firman.

Han berättar att myndigheten 
antecknade vad han sagt.
Hur känns det att ha blivit be-
handlad såhär?

– Det känns förfärligt. Jag är 
förtidspensionerad och badar inte 
i pengar. Men de där killarna är 
blåsare rakt igenom.

Vem som varit ansvarig, eller 
chef för Flyttmannen i Europa, 
vet inte Lars-Kenneth Larsson. 
Han hade kontakt med någon som 
hette ”Jakob” och sa sig bo i Stock-
holm. Någon Jakob förekommer 
dock inte som företrädare för bo-
laget.

– Han som tog emot pengarna 
kontant, gav mig ett namn som 
inte stämmer. Han sa att han het-
te  ”Zackaria Fucko”.

Lars-Kenneth Larsson betalade se-
dan en stor del av kostnaden till 
ett annat bolag, som senare fick 
namnet Johanssons flyttexpress, 
och som BT erfar sköts av Zakaria 
Fakhro.

BT har också pratat med Anna 
Karlsson, 37, som skulle flytta från 
Vänersborg till Uppsala. Hon an-
litade då Johanssons flyttexpress, 
som finns i Borås. Bolaget före-
träds alltså enligt uppgift av Za-
karia Fakhro, som kallar sig regel-
bundet för ”Isak”. 

Anna Karlssons flytt kantades 
av flyttfirmans förseningar. Och 
när de kom fram till den nya lä-
genheten med hennes bohag så 
krävde de ett högre pris än vad 
hon hade fått offert på. Hon fick 
en faktura som skulle betalas 
samma dag, via swish.

– Jag ringde till företaget och 
pratade med ”Isak”, som är chef, 
och sa att jag inte ville betala mer 
än det som var sagt. Men då sa han 
att ”du ska betala, annars får du 
inte dina grejer”, sen lade han på.

Hon upplevde det hela som en 
utpressningssituation. Flyttkar-
larna hade hennes möbler, och 
hon beskriver en känsla av hjälp-
löshet. Till slut betalade hon det 
högre priset.

–  Jag fick mina saker, jag var 
ganska skakig.

Anna Karlsson säger att hon 
också ringde till polisen i sam-

band med att flyttfirman ”höll” 
på hennes bohag, men att hon 
inte kom fram.

Därefter följde en rad otrevliga 
samtal med Isak, berättar hon. Ef-
ter flytten skrev hon en negativ 
recension på en samlingssida för 
flyttföretag – då blev hon upp-
ringd av ”Isak” som var hotfull 
och krävde att hon skulle radera 
den.

När hon packade upp sina till-
hörigheter upptäckte hon att fle-
ra saker gått sönder under flytten, 
bland annat hennes tv som hade 
en stor spricka i skärmen och inte 
längre fungerade. Hon kontakta-
de då företaget på nytt flera gång-
er, för att kräva ersättning.

– Jag mejlade och skulle skicka 
bild på tv:n och kvitto. Till slut 
ringde jag och sa att jag skulle an-
mäla till Arn, Allmänna reklama-
tionsnämnden. Då sa Isak: ”Jag 
hoppas att de du anmäler till ska 
knulla dig hårt, jag kommer också 
komma och knulla dig hårt.”

Hon berättar också att Isak sagt 

att 

han skulle skicka inkasso och kro-
nofogden efter henne om hon inte 
tog bort sin recension.

Anna Karlsson anmälde till po-
lisen och har varit inne för samtal 
om misstänkt utpressning och 
hot. Hon har också anmält före-
taget till Arn, allmänna reklama-
tionsnämnden.

– Det känns jobbigt, de har fått 
pengar de inte borde ha. Man blir 
ju efterklok och tänker, varför tog 
jag ingen skriftlig offert? Jag vill 
varna alla för det här företaget, de 
luras och Isak är väldigt otrevlig 
och hotfull.

Sophie Knutsson anlitade Ar-
nesflytt, en Boråsbaserad flytt-
firma där Idris Fakhro är vd, i slu-
tet av 2021. Hon berättar att hon 
granskade företagets recensioner 
och hade mycket kontakt inför 
flytten, och bedömde att de var 
seriösa. Hon var också noga med 
att de inte skulle skicka någon un-
derleverantör. Flyttfirman försäk-
rade att de skulle utföra flytten 
själva.

På flyttdagen kom fyra perso-
ner sittandes i en lastbil med tre 
säten. De som utförde flytten ihop 
med en arbetsledare var unga – 
mellan 16 och 18 år.

– De slet hårt och var jätteduk-
tiga, men de hade behövt någon 
med erfarenhet som hjälpte till, 
säger Sophie Knutsson.

Någon timma innan flytten var av-
klarad ändrades stämningen och 
det blev hotfullt, berättar Knuts-
son. Det var arbetsledaren som 
trodde att de inte skulle få betalt, 
och då ringde sin chef.

– Då skulle vi plötsligt swisha 
pengar, annars hotade de med att 
hålla kvar våra grejer i bilen. Min 
sambo ringde polisen.

Arbetsledaren pratade i telefon 
med sin chef flera gånger, samti-
digt som de yngre killarna fort-
satte att genomföra flytten. So-
phie Knutsson berättar att hon 
själv till slut fick prata med chefen 
och att de förde en diskussion 
över telefon.

– Vi hamnade i något dödläge, 
det var en jättekonstig situation. 
Jag sa att vi ville se anställnings-
kontrakt på de unga killarna som 
slet. Vi stod på oss och kom till 
slut överens om att de skulle flyt-
ta färdigt och att vi sedan skulle 
betala direkt, trots att vi blivit lo-
vade att kunna betala via faktura. 
När vi skulle betala fungerade 
plötsligt inte swish, så vi fick be-
tala via bankgiro ändå.

Ett tag efteråt hörde Sophie Knuts-
son av sig till flyttfirman på nytt, 
eftersom det inte kommit något 
besked från Skatteverket om rut-
avdrag.

– Då svarade Arnesflytt att de 
inte utfört flytten åt oss, utan att 
det var en annan flyttfirma som 
gjort det. Vi såg också att vi beta-
lat för jobbet till en tredje firma.

Bankgiroadressen gick inte till 
Arnesflytt, eller den flyttfirman 
som Arnesflytt hänvisade till, 
utan till Vivas flytt.

– När vi upptäckte det var vi re-
dan inne på att det var skumt och 
blev inte så överraskade. Vi har 
gjort anmälan till Arn, Konsu-
mentverket och vi har också gjort 
en orosanmälan till Arbetsmiljö-
verket angående de unga killarna 
som flyttade.

Sophie Knutsson berättar att det 
var väldigt påfrestande att känna 
sig lurad, när man flyttar till ett 
nytt hus och ska starta om. 

– Det var överrumplande, och 
de var hotfulla. De unga killarna 
var väldigt duktiga, jag hoppas att 
de får en bättre anställning, säger 
Sophie Knutsson.

BT har närmare granskat flytt-
firmornas många recensioner på 
webbsidor. Vissa av omdömena 
framstår som korrekta – men 
många av recensenterna som ger 
toppbetyg framstår som suspekta. 

Till ett omdöme finns en bild, 
som BT har spårat. Den föreställer 
Manuel Jakob, specialist på invär-
tesmedicin, på universitetssjuk-
huset i Bern i Schweiz. Men i stäl-
let har bilden lånats till ”Per Fors-
berg” som har hyllat flyttfirman 
Arnesflytt med orden: ”Det var 
riktigt skönt att känna att man an-
litat ett företag det gick att lita på.”

BT har sökt Zakaria Fakhro, Id-
ris Fakhro och Ibrahim Fakhro 
men utan att få svar på frågor 
kring hur kunder bemötts eller 
behandlats.

Lena Kvist
Text

lena.kvist@bt.se

Jennie Ölund
Text

jennie.olund@bt.se

Anne Bengtsson
Text

anne.bengtsson@bt.se

BT AVSLÖJAR: Flyttbrödernas luftslott

Anna Karlsson säger att hon vill varna alla för flytt-
firman Johanssons flyttexpress.  FOTO: PRIVAT

Johanssons flyttexpress företräds, enligt BT:s uppgifter, av Zakaria Fakhro. På pappret företräds firman 
dock av en annan man – som hänvisar till sin vän när BT ringer.  FOTO: ANTON HEDBERG

Idris Fakhro är vd och verklig huvudman för Arnes 
flytt.  FOTO: ANTON HEDBERG

Han som tog emot pengarna kontant, gav mig ett namn som inte 
stämmer. Han sa att han hette  ”Zackaria Fucko”.

En bild på en schweizisk läkare används till ”Per 
Forsbergs” recension av Arnesflytt.
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Markku Nordlund, 46, kan inte längre försörja sig – bröderna köpte guldtackor för hans lånade pengar.  FOTO: ANTON HEDBERG

BORÅS

Markku Nordlund lånade över en halv miljon 
i tron om att han skulle bli delägare i Arnesflytt.
Men allt var en bluff – huvudmännen beställde 
guldtackor som han hämtade ut åt dem på Ica 
i Brämhult.
Nu står han kvar, utblottad, med inkassokrav 
som växer. 

V
åren 2021. Markku 
Nordlund sitter i en 
bil på den sluttande 
parkeringen utanför 
Ica City, i Brämhult. 

I förarsätet sitter Idris Fakhro, 26, 
som är vd och företrädare för Ar-
nesflytt.

Markku Nordlund öppnar det 
gula kuvertet som han just hämtat 

från paketutlämningen, det är 
skickat från en guldaffär i södra 
Sverige, kuvertet väger tungt mot 
hans händer.

Inuti ligger ett halvt kilo guld 
– två guldtackor värda 127 665 kro-
nor styck.

Idris Fakhro ber honom lägga 
dem i baksätet. Vart guldet sedan 
tar vägen är okänt. Men hur det 
finansierades vet vi. Det betalades 
med hjälp av ett banklån Markku 
Nordlund tog på 250 000 kronor 
– i tron om att han skulle bli delä-
gare i Arnesflytt.

BT har tagit del av kvittot från 
guldbeställningen.

– När jag fick 250 000 kronor 
från lånet så sa Idris Fakhro att 
det skulle gå till bolaget, men 
ändå köpte han guld till sig själv 
via mig. Hur kan man göra det?, 
säger Markku Nordlund.

Våren 2022.
Läsken står orörd på bordet. 

Markku Nordlunds ansiktsuttryck 
är ömsom uppgivet och ömsom 
fokuserat. Han spänner ibland 
ögonen bakom glasögonen och ki-
sar. Markku Nordlund fick en sten 
kastad i huvudet som barn, och 
har efter det en skada, som bland 
annat påverkat hans syn.

– Jag kan inte betala mina räk-

ningar, jag kan inte köpa något till 
mina barn. Vad ska jag nu leva på? 
De har förstört mig och mitt liv, 
säger han.

Berättelsen som växer fram får 
fler och fler trådar och lager. BT 
har avslöjat hur bröderna Zakaria 
Fakhro, 28, Idris Fakhro, 26 och 
Ibrahim Fakhro, 23 bedrar myn-
digheter och utnyttjar utsatta per-
soner via sina firmor.

Markku Nordlund har blivit ru-
inerad. På sin telefon visar han 
bild efter bild med transaktioner, 
insättningar på stora summor, 
och mängder med swish.

Flyttbröderna köpte in 
guldtackor – han lurades 
på en halv miljon kronor 

BT AVSLÖJAR: Flyttbrödernas luftslott
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Det finns överföringar på hund-
ratusentals kronor och köp för  
150 000 kronor i en guldaffär i 
centrala Göteborg.

– Jag kunde få ett samtal på 
kvällen om att jag skulle få en in-
sättning som jag inte fick röra. De 
tog ofta mitt kort och satte in och 
tog ut pengar. Det hände många 
gånger, säger Markku Nordlund.

– Jag har blivit grundlurad.
Flera i Markku Nordlunds när-

het har berättat för BT om vad han 
utsatts för. En bekant, Dan Ölund, 
har hjälpt honom att polisanmäla.

När Dan Ölund var på besök i 
Borås i vintras och fick höra att 
Markku Nordlund hade blivit fö-
retagare blev han förvånad. Han 
gick då in i Bolagsverkets register 
och tittade.

– Markku har ju ingen erfaren-
het av företag eller hur bolag ska 
skötas, som det här med redovis-
ning och att följa bokföringslagen 
Jag blev orolig för honom, säger 
Dan Ölund.

Markku Nordlund var vid årsskiftet 
vd för flytt- och städfirman Vivas-
flytt städ AB, ensam styrelseleda-
mot för flyttfirman Nordlunds-
flytt AB och suppleant i en tredje 
flyttfirma, Johanssons flyttex-
press AB. De tidigare ansvariga 
hade lämnat sina poster.

– Varför sätter de honom i sty-
relsen och som vd när de själv går 
ut ur bolagen? När jag ställde frå-
gor visste Markku inte ens var han 
hade sin firma, eller sitt företags-
konto. Jag tittade närmare och 
började misstänka att Markku 
hade blivit lurad, säger Dan 
Ölund.

Markku Nordlund berättar för 
BT att det var Ibrahim Fakhro som 
fick honom att bli styrelseleda-
mot i bolagen.

Han förklarar att han lånade ut 
sitt bankid och sin bankdosa till 
Ibrahim Fakhro, Idris Fakhros 
bror, och säger att de båda brö-
derna satte in och tog ut pengar 
med hans bankomatkort vid olika 
tillfällen, bland annat i Pallashu-
set.

Pengarna strömmar genom hans 
konton. BT tar del av transaktio-
nerna och spårar en del av dem 
till personer som arbetat för flytt-
firmorna.

Pengaflödet talar sitt tydliga 
språk. I april sätts det in nära  
150 000 kronor på hans konto, 
samma dag sker tre köp för drygt 
50 000 kronor styck i en guldaffär 
i Göteborg. Markku Nordlund sä-
ger att han inte vet vad som köpts 
och har aldrig varit i guldaffären. 
Han har lånat ut sitt bankkort.

Men BT hittar ett förhör, i en 
polisutredning om något helt an-
nat, med ägaren till den aktuella 
guldaffären.

Där får ägaren frågor om köp för 
nästan identiska summor. Han 
uppger då för polis att han ”med 
hundra procents säkerhet” kan 
säga att belopp runt 52 000 kronor 
rör köp av 100 grams guldtackor.

Förutom de två som hämtades 
i Brämhult, har alltså ytterligare 
tre guldtackor köpts – med Mark-
ku Nordlunds kort.

Markku Nordlund förklarar att 
han ofta blev ombedd att swisha 
500–1 000 kronor till andra flytt-
anställda, som fick svarta pengar 
genom honom. Han berättar ock-

så om olika postavier som kom 
hem till honom, och som han följ-
de med någon av bröderna för att 
hämta ut.

I Markku Nordlunds namn hade 
allt från guldtackorna som plock-
ades upp på Ica i Brämhult, till 
parfymer som köptes för 8 000 
kronor och hämtades på Kicks i 
Knalleland, beställts. 

– Det kändes lite skrämmande. 
Jag väntade hela tiden på att få 
avkastning, jag skulle få högre 
lön, presenter och guld. Men jag 
fick aldrig någonting. Och när de-
cember kom så blev det katastrof.

För att förstå hur Markku Nord-
lund drogs in i härvan, blickar vi 
tillbaka till ett telefonsamtal, un-
der 2020. Och ett löfte om arbete.

Markku Nordlund är ute och går 
i det grå novembervädret. Då ser 

han en flyttbil köra förbi. Loggan 
”Arnesflytt” är skriven i svart och 
orange, på huven syns ett mobil-
nummer. Han tar upp sin mobil 
och ringer.

– Jag och Idris Fakhro pratade 
i tio minuter och jag fick börja da-
gen efter. Det var svarta pengar 
direkt, 500 kronor om dagen, be-
rättar han.

Det är inte Markku Nordlunds 
första jobb som flyttkarl, efter att 
ha jobbat på Samhall i många år 
började han arbeta på en flyttfir-
ma i Borås första gången 2017. Det 
är det jobbet han lämnar i novem-
ber 2020, för att han inte får till-
räckligt mycket arbete.

Ganska direkt efter starten på 
Arnesflytt börjar ägaren, Idris 
Fakhro – eller ”bossen” som han 
kallas i Markku Nordlunds telefon 
– att fråga om han vill bli delägare.

– Men då var jag ”fast på kro-
nan”, jag hade skulder hos krono-
fogden sen tidigare.

Efter att ha haft skuldsanering i 
flera år, på grund av bland annat 
spelmissbruk, har Markku Nord-
lund betalat av sina skulder våren 
2021. Då blir han på nytt erbjuden 
ett delägarskap i Arnesflytt, som 
nyligen blivit aktiebolag. Han ska 
föra över 400 000 kronor till Id-
ris Fakhro.

För att göra det måste han låna 
pengar.

– De höjde min lön ”på pappret” 
så att det såg ut som att jag tjäna-
de 35 000 kronor i månaden. Se-
dan ringde de i mitt namn för att 
ta lån på tre olika banker, säger 
Markku Nordlund.

Det är i mars 2021, som Idris 
Fakhro ringer till flera olika låne-

förmedlare och presenterar sig 
som Markku Nordlund för att ta 
lån. Han ringer till Wasa kredit 
och beviljas lån från bland annat 
Santander Bank och Norwegian 
Bank, berättar Markku Nordlund.

Ett tag senare, på ett litet kontor 
i centrala Borås, skrivs ett gåvo-
brev mellan Idris Fakhro och 
Markku Nordlund.

Kontoret är sparsamt inrett, det 
finns ett bord, en soffa och ett litet 
kylskåp med läsk och vatten. Där 
står också ett stort kassaskåp, be-
rättar Markku Nordlund. I rum-
met befinner sig, förutom Nord-
lund och Idris Fakhro, två av hans 
bröder – och ett vittne.

BT har tagit del av innehållet i gå-
vobrevet. Det är formulerat som 
ett kontrakt, och daterat till den 
10 april 2021. Idris Fakhro, Mark-
ku Nordlund och vittnet har skri-
vit under.

”Markku Nordlund ska ha lånat 
400 000:- SEK, via lendo, och gett 
dom till idris Fakhro i form av en 
gåva. Men på villkor att Idris ska 
dela årsvinsten från företaget Ar-
nesflytt AB i kommande år med 
Markku. (…) Idris ska ha köpt 
smycken och guld direkt från 
Markkus bankkort. Även om fö-
retaget går i konkurs så är Idris 
inte skyldig att betala tillbaka 
pengar till Markku.”, står det i 
kontraktet.

Markku Nordlund blir efter ett 
tag ombedd att föra över ytterli-
gare 150 000 kronor till Idris 
Fakhros företag, berättar han.

– Jag blev orolig i själen, vad 
ska detta leda till? Jag var liv-
rädd.

Men han tar ett till lån ändå, och 
för 150 000 kronor köper Idris 
Fakhro flyttuppdrag från en an-
nan flyttfirma, berättar Nordlund. 
De 150 000 kronorna förs över till 
Visma flytt & städ så att Arnesflytt 
ska få uppdragen istället.

Därefter flyter det på ”som van-
ligt” ett tag. Markku Nordlund är 
med på en mängd flyttar, ibland 
tar han emot kundernas betal-
ningar via swish och för pengarna 
vidare till Arnesflytt. Han arbetar 
långa pass, utan semester eller se-
mesterersättning.

Markku Nordlund förklarar att han 
endast gjort som han blivit om-
bedd, i tron  att han kunde lita på 
bröderna. Pengarna, kontanterna, 
överföringarna – till slut ifråga-
satte även banken vad som pågick 
och stängde hans konto.

I kontraktet, som upprättats 
mellan Idris Fakhro och Markku 
Nordlund, står det alltså att Fakh-
ro ska dela årsvinsten med Nord-
lund.

– Han hade lovat mig 100 000 
kronor, men jag fick inga pengar.

Samtidigt kommer räkningarna 
och kraven från lånegivarna läggs 
på hög, och Markku Nordlund har 
ingen möjlighet att betala. En kre-
ditgivare har gått till kronofogden.

– Det har påverkat min familj, 
jag får gå hem och gråta. Vad ska 
jag leva på nu? Jag har ingenting.

Dan Ölund berättar att hans 
misstankar stärktes när han i vint-
ras fick se kontraktet som Nord-
lund skrivit på. Där stod: ”Markku 
Nordlund har från egen fri vilja 
gett 400 000:- SEK i form av gåva 
till Idris Fakhro.”

Dan Ölund fick se kontraktet och anade oråd. FOTO: JENS ÖKVIST

BT AVSLÖJAR: Flyttbrödernas luftslott

Gåvobrevet har skrivits under av 
Idris Fakhro, Markku Nordlund 
och ett vittne.

I de kontotransaktioner BT gått igenom syns guldköp på nätet och från 
en butik i Göteborg. (Bilden visar andra guldtackor av samma typ, så 
kallade investeringstackor.) FOTO: MATILDA SPETZ

 Sammantaget, för en utomstående, är det 
väldigt enkelt att se att det här inte är okej.
Dan Ölund, bekant till Markku Nordlund

 X Fortsättning på nästa sida
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För att få en professionell blick 
på vad som kunde ha hänt tog Dan 
Ölund kontakt med en revisor.

– Sammantaget, för en utom-
stående, är det väldigt enkelt att 
se att det här inte är okej. Men jag 
ville ha en second opinion, därför 
tog jag kontakt med revisorn. Han 
sa att han hade anmälningsplikt 
när han misstänkte att det kunde 
förekomma oegentligheter. Så re-
visorn anmälde, och sa att han 
tyckte att vi också skulle polisan-
mäla.

Dan Ölund följde med Markku 
Nordlund till polisstationen i Bor-
ås och gjorde en anmälan. Ölund 
är noga med att understryka att 
han inte kan avgöra vad som är 
rätt juridiskt.

– Polisen får bedöma om det 
handlar om bedrägeri.

Markku Nordlund berättar att 
polisen inlett en förundersökning 
och att de fått all information. För 
BT kan inte polisen kommentera 
någonting kring utredningen, på 
grund av förundersökningssekre-
tess.

– Polisen har sagt att jag ska 
ringa direkt om någon försöker 
hota mig, berättar Nordlund.

Han tittar lite på några av doku-
menten han har med sig. En del är 
räkningar som han lägger åt sidan.

– Det är för mobilabonnemang-
et, de säger att de ska stänga av 
det om jag inte betalar.

Markku Nordlund berättar att 
han känner sig sviken.

– De säger hela tiden att de ska 
betala, hjälpa mig, men ingenting 
händer. Idris Fakhro känner sig 
helt oskyldig och säger att han är 
sårad. Han säger att jag har för-
stört hans liv och hans företag. 
Men det är han som förstört mig 
och mitt liv med alla dessa lån.

Hur kom det sig att du gick med 
på det här?

– Det var trovärdigt. Men det 
gick åt skogen. Innerst inne var 
jag orolig för fiffel. 

Han visar fler räkningar. En är 
för ett mobilabonnemang som är 
ställt till Nordlundsflytt och som 
han betalar för. Han känner inte 
igen mobilnumret.

Ytterligare en faktura, för ett 
helt annat abonnemang, har gått 
till inkasso. Markku Nordlund vet 

inte vilket nummer det avser, men 
berättar att han tillsammans med 
Zakaria Fakhro, Idris Fakhros 
bror, tecknade ett abonnemang 
under 2021 – för en dyr Iphone 12 
pro som Zakaria Fakhro skulle an-
vända. Räkningarna skulle Idris 
Fakhro betala.

– Men när jag lade fakturorna i 
hans brevlåda sa han att ”här får 
du inte lägga dem”. Han har inte 
betalat någonting.

Markku Nordlund stänger igen 
pizzakartongen. Strax därefter 
följer vi honom ut. Han lunkar 
iväg mot sin cykel. På andra sidan 
stan fortsätter flyttbröderna att 
ta emot bokningar, och Nordlund 
fortsätter att ta emot inkassobrev 
för telefonräkningar och obetalda 
lån.

Jennie Ölund
Text

jennie.olund@bt.se

Lena Kvist
Text

lena.kvist@bt.se

Anne Bengtsson
Text

anne.bengtsson@bt.se

Anton Hedberg
Foto

anton.hedberg@bt.se

Jag kan inte be-
tala mina räk-

ningar, jag kan 
inte köpa något 

till mina barn. 
Vad ska jag nu 

leva på? De har 
förstört mig och 

mitt liv.

BT GRANSKAR
FLYTTBRÖDERNA I BORÅS

I en artikelserie granskar BT de gömda affärerna i tre Boråsbröders firmor. 
Zakaria Fakhro, 28, Idris Fakhro, 26, och Ibrahim Fakhro, 23 ligger bakom 
flera flyttfirmor och en frisörsalong i Borås.
En id-kapad 24-åring har ofrivilligt blivit vd i två av flyttfirmorna. På hans 
kapade konto strömmade pengarna in för flyttar och klippningar – utan att 
han själv hade vetskap om att kontot fanns.
Flera flyttkunder har polisanmält hot och bedrägeri.
DEL 1 (22/4)
Brödernas luftslott i Borås – bedrägeri, falska identiteter och guld
Sebastian Sundling, 24, blev ofrivillig målvakt för gömda pengar och guld-
affärer.
DEL 2 (22/4)
Flera som anlitat brödernas flyttfirmor har polisanmält hot och bedrägeri
Anna Karlsson, 37, upplevde en utpressningssituation – en annan kund för-
lorade halva sitt bohag.
DEL 3 (I DAG)
De hämtade guldet på Ica City i Brämhult
Markku Nordlund, 46, tog lån på jättesumma i tron om att han skulle bli 
delägare i Arnesflytt.
DEL 4 (I MORGON)
Bokföringen är spårlöst försvunnen – en ung boråsare krävs på en halv mil-
jon kronor

IDRIS FAKHRO, 26
Alias: Linus Karlsson

IBRAHIM FAKHRO, 23
Alias: Noel B****

ZAKARIA FAKHRO, 28
Alias: Isak Nordlund, Jakob

Idris Fakhro säger att 
jag har förstört hans liv 
och hans företag. Men 
det är han som förstört 
mig.

”
Läs nästa del i BT:s granskning

I morgon: Den spårlöst försvunna 
bokföringen och den 22-årige 
boråsaren. 

Markku Nordlund har jobbat på Samhall i många år innan han började jobba på flyttfirmor. FOTO: ANTON HEDBERG
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Bokföringen är spårlöst försvunnen, 
men bankkontot avslöjar casinospel 
och köp av guld för nära en miljon.
En 22-årig boråsare uppger att han 
lurats till att företräda Flyttmannen i 
Europa, som kopplas till bröderna 
Fakhro – nu krävs han på en halv mil-
jon kronor i skatt.

Flyttmannen i Europa gick 
i konkurs 2021 och lämnade 
stora skulder som sannolikt 
inte kommer betalas. I nu-
läget har företaget nästan 
1,3 miljoner kronor i skuld 
hos kronofogden och ett 20-
tal betalningsanmärkning-
ar. 

BT:s granskning visar hur 
firman kopplas till Fakhro-
brödernas verksamhet.

Omständigheterna kring 
företaget är mystiska. Kon-
kursförvaltaren, Erik 
Svensson, beskriver det 
som en härva.

Hans möjligheter att ut-

reda vad som egentligen 
skett, eller vem som är den 
verkliga ägaren, har varit 
begränsade.

– Det är mycket som är 
oklart. Ett flertal olika per-
soner har figurerat i det här, 
och det har dykt upp namn 
på personer som inte finns 
med bland de formella sty-
relseledamöterna, säger 
Svensson.

Han syftar till exempel på 
att kunder berättat om en 
“Jakob” som de varit i kon-
takt med, och som konkurs-
förvaltaren inte kunnat sä-
kerställa vem det är. En av 
de legala företrädarna har 
också uppgett att han drivit 
företaget under en period 

tillsammans med Zakaria 
Fakhro, 28 år, som dock ald-
rig stått på bolaget formellt. 

Zakaria Fakhro har tidi-
gare dömts för ekonomisk 
brottslighet. Som BT berät-
tat i föregående artiklar är 
han en av bröderna som be-
dragit och utnyttjat männ-
iskor, till exempel 24-årige 
Sebastian Sundling vars 
konto blev kapat.

Flyttmannen i Europa 
startades 2020, först under 
ett annat namn. I januari 
2021 hade företaget skulder 
hos kronofogden, och un-
der våren försattes det i 
konkurs.

Det är inte ovanligt, vid 
till exempel bedrägeri, att 
man startar bolag och för-

sätter dem i konkurs efter 
ett år – innan man behöver 
betala skatt.

Personerna som suttit i 
styrelsen har varierat, nya 
personer har registrerats 
och sedan avregistrerats.

En av dem är en 22-årig 
boråsare – som förnekat att 
han haft något med bolaget 
att göra och menar att hans 
underskrift är förfalskad.

Under konkursförvalta-
rens utredning berättade 
han att han lurats till att bli 
ledamot i bolaget, och un-
der övertalning signerat do-
kument utan att förstå 
innebörden. 22-åringen har 
bott i Sverige sedan 2018, 
och säger att han inte kan 
svenska så bra.

22-åringen avlade ed un-
der bouppteckningen och 
sa att han lurades till att 
skriva på ett papper och 
därefter ”hade han det här 
på sitt huvud”. Han har 
gjort en polisanmälan och 
det pågår enligt honom en 
förundersökning.

Även andra källor uppger 
samma sak för BT, och säger 
att den 22-årige boråsaren 
förmåddes att lämna ut sitt 
bank-id.

– Han menar att han inte 
haft något alls med det här 
att göra, säger Erik Svens-
son.

– Det som möjligen talar 
emot vad boråsaren säger, 
om att han inte haft något 
med bolaget att göra, är att 

Bokföring spårlöst borta  
– bankutgifterna avslöjar  
casinospel och guldköp

Omständigheterna kring Flyttmannen i Europa är mystiska. Konkursförvaltaren, Erik Svensson, beskriver det som en härva.
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han enligt Skatteverket fått 
överföringar till sitt bank-
konto, om ca 240 000 kr. 
Dessa överföringar borde 
han ju varit medveten om, 
såvida inte någon annan 
haft kontroll över hans 
bankkonto förstås, fortsät-
ter han.

BT:s granskning av flyttbrö-
derna har visat att kapa-
de bankkonton förekom-
mit, men hur det ligger till 
i 22-åringens fall är inte 
klarlagt. 

Företagets bokföring har 
inte kunnat hittas. Strax ef-
ter att bolaget ska ha sålts 
vidare kom en skatteskuld 
på över 400 000 kronor.

BT har under granskning-
en fått ta del av flyttfirmans 
kontotransaktioner. 

Företaget ska enligt Bo-
lagsverket ägna sig åt flytt-
tjänster och lokalvård. Men 
i huvudböckerna finns ett 
särskilt konto döpt till 
”Guldklockor och liknande 
tillgångar”.  Där finns inköp 
av guld, smycken och klock-
or för över 700 000 kronor. 
Det har bland annat inves-
terats i en guldklocka för 
179 000 kronor. Samt gjorts 
flera inköp från   guldaffä-
ren i Göteborg där BT kun-
nat se att bröderna tidigare 
köpt guld. 

Företaget har också haft 
kostnader för casinospel på 
hundratusentals kronor. 

– Jag har inte kunnat 
klargöra vem som fått 

klockorna och smyckena, 
det är väldigt svårt att veta 
vem som använt före-
tagskortet, säger Erik 
Svensson.

Bland kontotransaktio-
nerna syns också fakturor 
till Idris Fakhro och Ibra-
him Fakhro, samt anhöriga 
till bröderna. 

Även Skatteverket har 
gjort en utredning angåen-
de företagets ekonomi. Det 
är i samband med den, i de-
cember 2021, som den 
22-årige boråsaren har fått 
ett nytt skattebeslut.

Han ska betala över en 
halv miljon kronor i skatt, 
eftersom han varit styrelse-
ledamot i Flyttmannen i 
Europa under 2020.

Förutom att en av bröderna 
Fakhro omnämnts som fö-
reträdare för Flyttmannen 
i Europa, visar BT:s gransk-
ning fler kopplingar till de-
ras flyttverksamhet.

Under posten ”Inhyrd 
personal” syns kostnader 
till, bland annat, Gbg di-
rektflytt AB. 

I styrelsen för Gbg direkt-
flytt AB fanns under 2021 en 
man som tidigare varit fö-
reträdare för andra bolag 
som kunnat kopplas till 
bröderna Fakhro. Mannen 
dömdes 2021 för brott mot 
aktiebolagslagen, och var 
också aktuell i samband 
med en stor polisutredning 
om brödernas flyttfirmor 
2016.

Gbg direktflytt har sin 
adress bakom ett ruffigt 
plank på Gässlösavägen i 
Borås, där ett av brödernas 
tidigare företag också hade 
sin adress. 

BT:s granskning visar att 
Fakhro-bröderna systema-
tiskt utger sig för att heta 
andra namn, och använder 
så kallade målvakter, alltså 
andra personer som står på 
företagen ”på pappret”. 

Målvakterna som ”står 
på” bolagen får i vissa fall 
ersättning för att göra det, 
erfar BT. Men som vi kun-
nat avslöja finns också ex-
empel på människor som 
vilseleds till att riskera sto-
ra ekonomiska förluster om 
bolaget försätts i konkurs. 
Så är fallet med den 22-årige 
boråsaren, enligt hans egen 
utsago. 

Samtidigt som skulderna 
hos kronofogden ökade för 
Flyttmannen i Europa, an-
litade en kund firman våren 
2021. Men delar av hans be-
talning gick istället till ett 
nytt bolag – som sedan 
skulle få namnet Johans-
sons flyttexpress.

Den nya firman, Johans-
sons flyttexpress, sköts av 
Zakaria Fakhro, enligt BT:s 
uppgifter.

I styrelsen har bland annat 
Markku Nordlund stått som 
suppleant – vilket BT berät-
tat om – och i början av 2022 
sker en till förändring i sty-
relsen.

I samband med att Mark-
ku Nordlund avregistreras, 
anmäls plötsligt en 86-årig 
man som ledamot.

Vi har varit i kontakt med 
mannens son, Mats Juväng. 
Hans pappa anmäldes till 
Bolagsverket, via Johans-
sons flyttexpress vd.

– Det var min far som fick 
ett delgivande från Bolags-
verket om att han satt som 
styrelsemedlem i ett före-
tag. Han är 86 år gammal. 
Han blev orolig för vad det 
innebar och om han fått 
skulder, säger Mats Juväng.

Sonen agerade fort och 
kontaktade Bolagsverket 
för att anmäla att det var fel. 
Han letade också upp ett 
nummer till flyttfirman och 
ringde.

– Jag fick då prata med en 
ung kille som sa att det bli-
vit fel, bad om ursäkt och 
att han skulle ta bort det. 
Han lät inte förvånad. Jag 
tyckte det lät trovärdigt, 
men man funderar ju givet-
vis över att det är en oer-
hörd slump att min pappa 
heter Johansson i efter-
namn, precis som att fir-
man heter “Johanssons 
flyttexpress”. Det känns 
nästan utstuderat, eller 
som en fantastisk slump att 
det råkade bli fel med en 
som är 86 år gammal och 
skulle kunna missa att an-
mäla felet.

Mats Juväng funderar 
över vad som kunde ha hänt 

om brevet missats, eller om 
hans pappa varit mer påver-
kad av åldern och inte re-
flekterat över innehållet.

– Jag tycker det är ofatt-
bart att det är så enkelt att 
anmäla någon som styrel-
sesuppleant, eller företrä-
dare för ett företag. Att man 
inte själv behöver anmäla 
sig med bank-id. Hur kan 
staten tillåta det?

När man anmäler nya styrel-
semedlemmar till Bolags-
verket kan man dels göra 
det via internet – och i de 
flesta fall krävs då att den 
som anmäls också signe-
rar med sitt bank-id. Men 
det går också att skicka in 
en blankett, där det räcker 
att en person som står med 
i bolaget skriver under och 
intygar att uppgifterna är 
korrekta. 

BT har sökt Idris Fakhro, 
Ibrahim Fakhro och Zakaria 
Fakhro som inte har velat 
kommentera uppgifterna.

Jennie Ölund
Text

jennie.olund@bt.se

Lena Kvist
Text

lena.kvist@bt.se

Anne Bengtsson
Text

anne.bengtsson@bt.se

Jag har inte 
kunnat 
klargöra 
vem som 
fått klock-
orna och 
smyckena, 
det är väl-
digt svårt 
att veta 
vem som 
använt fö-
retagskor-
tet

”Erik Svensson,  
konkursförvaltare

BT GRANSKAR
FLYTTBRÖDERNA I BORÅS

I en artikelserie granskar BT de gömda affärerna i tre Boråsbröders firmor. 
Zakaria Fakhro, 28, Idris Fakhro, 26, och Ibrahim Fakhro, 23 ligger bakom 
flera flyttfirmor och en frisörsalong i Borås.
En id-kapad 24-åring har ofrivilligt blivit vd i två av flyttfirmorna. På hans 
kapade konto strömmade pengarna in för flyttar och klippningar – utan att 
han själv hade vetskap om att kontot fanns.
Flera flyttkunder har polisanmält hot och bedrägeri.
DEL 1 (22/4)
Brödernas luftslott i Borås – bedrägeri, falska identiteter och guld
Sebastian Sundling, 24, blev ofrivillig målvakt för gömda pengar och guld-
affärer.
DEL 2 (22/4)
Flera som anlitat brödernas flyttfirmor har polisanmält hot och bedrägeri
Anna Karlsson, 37, upplevde en utpressningssituation – en annan kund för-
lorade halva sitt bohag.
DEL 3 (24/4)
De hämtade guldet på Ica City i Brämhult
Markku Nordlund, 46, tog lån på jättesumma i tron om att han skulle bli 
delägare i Arnesflytt.
DEL 4 (I DAG)
Bokföringen är spårlöst försvunnen – en ung boråsare krävs på en halv 
miljon kronor.

IDRIS FAKHRO, 26
Alias: Linus Karlsson

IBRAHIM FAKHRO, 23
Alias: Noel B****

ZAKARIA FAKHRO, 28
Alias: Isak Nordlund, Jakob

Johanssons flyttexpress sköts av Zakaria Fakhro, som regelbundet kallar sig ”Isak” men också har kallat 
sig ”Jakob”, enligt BT:s uppgifter.  FOTO: ANTON HEDBERG
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103-åring nytt offer för bolag 
kopplat till bröderna – sonen: 
”Ingen koppling till firman”
BORÅS

En 103 år gammal man 
har nu anmälts som 
suppleant i en av flytt-
firmorna BT granskat.
– Han har absolut inte 
någon koppling till nå-
got företag, säger so-
nen Lennart när  
BT ringer.
BT besökte företagets 
”kontor”. Där bor en 
boråsare som säger att 
inte heller han har nå-
got med firman att 
göra.

Det handlar om Vivasflytt 
städ AB, som BT berättat 
om tidigare. Sebastian 
Sundling, som blivit id-ka-
pad, står som ofrivillig vd. 

Ibrahim Fakhro, 23, är 
den som egentligen skött 
Vivasflytt städ AB, enligt 
BT:s uppgifter.

I Sebastian Sundlings 
namn öppnades två nya 
bankkonton i en bank han 
inte använder. När BT gran-
skade kontotransaktioner-
na upptäckte vi att inkom-
ster från Ibrahim Fakhros 
frisörsalong swishats dit. Vi 
såg också inbetalningar 
från flyttkunder som anlitat 
Johanssons flyttexpress – 
som sköts av Ibrahim Fakh-
ros bror Zakaria Fakhro, 28.

Som suppleant i Vivasflytt 
städ AB står en ung borås-
are, som BT varit i kontakt 
med. Suppleanten säger att 
han först hade som ambi-
tion att faktiskt driva flytt-
firman. 

– Men jag insåg efter bara 
någon månad att det där 
inte var något för mig. Jag 
vill inte ha något med fir-
man att göra. Jag vill inte 
stå som suppleant i ett så-

dant företag och jag vill inte 
ha något på mitt namn, sä-
ger han.

Suppleanten berättar att 
han upptäckt att han har ett 
nytt bank-id, som han säger 
att han inte skapat själv. 
Han har nyligen fått stora 
fakturor för bensin. Själv 
har han vare sig bil eller kör-
kort. Men suppleanten vill 
inte svara på vissa frågor BT 
ställer, som varför hans 
namn återkommande finns 
med bland kontotransak-
tionerna på det kapade 
bankkontot.

Kort efter vårt samtal 
med suppleanten sker en 
ansökan om bolagsändring 
i Vivasflytt städ AB. Supp-

leanten har ansökt om att 
gå ur styrelsen. Samtidigt 
anmäls en 103-årig man 
från ett litet samhälle i en 
annan del av Sverige som 
ny suppleant – underskri-
vet med den avgående 
suppleantens bank-id.

När BT söker supplean-
ten på nytt säger han till BT 
att han inte anmält 

103-åringen till styrelsen, 
även om det gjorts genom 
hans bank-id.

– Hur gammal var han, sa 
du? 103?! Nej, det är inte jag 
som gjort det.

När vi ringer den 103-årige 
mannens son för att fråga 
om hans pappa har någon 
koppling till flyttfirman blir 
svaret:

– Absolut inte, han är 103 
år gammal och har absolut 
inte någon koppling till nå-
got bolag, eller till Borås, 
säger sonen Lennart.

Sonen upplever situatio-
nen som märklig och und-
rar om hans pappa kan råka 
illa ut. Han berättar att hans 

pappa är såpass gammal att 
han nog inte skulle förstå 
fullt ut vad som skett.

– Men om han gjorde det 
skulle han bli ledsen, han 
är djupt kristen och har all-
tid varit väldigt noga med 
att allt ska vara rätt. Hans 
samvete tillåter inga fel.

Sonen säger till BT att 
han ska kontakta Bolags-
verket och avanmäla sin 
pappa.

Vivasflytt städ AB har sin 
företagsadress på Göta i 
Borås. När BT åker dit möts 
vi av ett vanligt hyreshus. 
Det finns inget kontor, fö-
retaget är skrivet hemma 
hos en privatperson, en 31-
årig man. Vi ringer på dör-

ren men ingen öppnar.
När vi ska lämna byggna-

den dyker 31-åringen plöts-
ligt upp och är på väg in ge-
nom porten. Han ser förvå-
nad ut och säger att han inte 
har något med företaget att 
göra när vi frågar honom 
om Vivasflytt.

– En person kommer då 
och då och hämtar post. 
Men det är väldigt sällan, 
förklarar han.

31-åringen har svårt att be-
svara frågor kring vilka 
som egentligen är ansvari-
ga och varför han har före-
taget skrivet på sin adress, 
där också Nordlundsflytt 
AB är skrivet. Han är även 
suppleant i ett tredje flytt-
företag. 31-åringen berättar 
att det var någon som hette 
Kevin som frågade honom 
om han ville bli suppleant i 
flyttföretaget. Han säger att 
han inte vet mer än så och 
inte arbetar i firman.

Att anmäla någon som 
ansvarig för ett företag är 
mycket enkelt. Enligt Bo-
lagsverkets rutiner gran-
skas inte varje ärende ma-
nuellt av en handläggare. 
En ledamot kan själva an-
mäla sitt utträde ur ett bo-
lag via internet – och lägga 
till någon annan istället.

Att någon anmäler en 
103-åring som representant 
i en bolagsstyrelse innebär 
alltså inte automatiskt att 
Bolagsverket kontrollerar 
ärendet.

Jennie Ölund
Text

jennie.olund@bt.se

Lena Kvist
Text

lena.kvist@bt.se

Han är djupt kris-
ten och har alltid 
varit väldigt 
noga med att allt 
ska vara rätt.

”

Vivasflytt städ AB har sin adress på Göta, i Borås. Men det finns inget kontor. Telefonnumret till företaget används av 
Ibrahim Fakhro, framgår det när vi söker honom via hans frisörsalong. BT har sökt Ibrahim Fakhro upprepade gånger 
under granskningen.  FOTO: ANTON HEDBERG

Cykeltjuvar togs 
på bar gärning

Borås. Under söndagsmor-
gonen försökte två tjuvar 
stjäla en cykel på Alide-
berg i Borås.
Tjuvarna avbröts dock av 
ett vittne och sprang se-
dan från platsen. Perso-
nen kallades sedan på po-
lis som kom till bostads-
området. Patrullen kunde 
med hjälp av signalement 
snabbt hitta tjuvarna. 
Männen, som båda är i 
20-årsåldern, frihetsberö-
vades och är nu misstänkta 
stöld och narkotikabrott. 

Stökig Valborgsnatt i Borås: ”Mycket fylla” 
BORÅS 

Mycket fylla, några miss-
handelsärenden och en 
stulen bil. 
Det är resultatet av  
Valborgsnatten i Borås,  
enligt polisen. 

Under Valborgsnatten så 
brukar polisen ha fullt upp. 
I år var inget undantag. 

– Det har varit mycket fyl-
la och misshandel över hela 
regionen. Så våra patruller 

har haft mycket att göra.  
I Borås har vi haft en hel del 
ärenden kopplade till fyl-
leri och några fall av miss-
handel, säger Hans-Jörgen 
Ostler, presstalesman vid 
polisen i region väst. 

Många studenter samlades 
i går på Almenäs. Polisen 
har varit på plats och bland 
annat beslagtagit alkohol. 
Men polisen kan i nuläget 

inte säga om det varit några 
större incidenter som kopp-
las till studentfesterna.

– Det har varit ganska hög 
grad av fylla överlag i Borås. 
Men även Kullaberg har va-
rit igång, något fall är kopp-
lat dit, säger Sandra Fischer 
stationsbefäl vid polisen  
i Borås. 

Polisen har under natten 
även gripit tre personer, 

misstänkta för tillgrepp av 
fortskaffningsmedel. 

– Vi stoppade en bil på 
Göta och det visade sig att 
den var stulen, säger Fisch-
er. 

De tre männen har 
släppts efter förhör. Miss-
tankarna kvarstår.

 

Gabriel Almlöf
gabriel.almlof@bt.se

Det har varit myck-
et fylla och miss-
handel över hela 
regionen. Så våra 
patruller har haft 
mycket att göra.

”Hans-Jörgen Ostler,  
presstalesman vid  
polisen i region väst
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Flyttbröderna Idris 
Fakhro, 26, och Ibra-
him Fakhro, 23, har 
häktats misstänkta för 
grovt bedrägeri och 
grovt penningtvätts-
brott.
BT har i en serie artik-
lar granskat deras affä-
rer, där bland annat 
pengar från Ibrahim 
Fakhros företag i Borås 
gått in på en id-kapad 
24-årings bankkonto.

De båda företagarbröderna 
sitter häktade sedan i fre-
dags. Ibrahim Fakhro an-
hölls 08.03 i tisdags morse 
och Idris Fakhro 15.00 på 
eftermiddagen samma dag.

Häktningsframställan för 
Ibrahim Fakhro gäller sam-
manlagt sju punkter. Det är 
tre fall av bokföringsbrott, 
två fall av grovt penning-
tvättsbrott samt grovt bok-

föringsbrott och grovt be-
drägeri. Framställan är 
gjord på sannolika skäl, det 
vill säga den högre graden 
av misstanke.

Ett av de misstänkta bok-
föringsbrotten har enligt 
åklagaren skett mellan den 
25 september 2020 och den 
31 december 2021. BT kunde 
genom vår granskning kny-
ta Ibrahim Fakhro till en 
enskild firma, Visma flytt 
& städ, som registrerades 
just den 25 september 2020. 

Idris Fakhro anklagas på 
fyra punkter. Det handlar 
om två fall av bokförings-
brott, grovt bedrägeri och 
grovt penningtvättsbrott 
alternativt grovt närings-
penningtvättsbrott. Även 
denna framställan är gjord 
på sannolika skäl.

Enligt åklagaren har det 
grova penningtvättsbrottet 
begåtts under några veck-
ors tid i juli och augusti, 
2021. Tidsperioden stäm-

mer överens med när det 
skedde insättningar och 
överföringar av stora sum-
mor på Markku Nordlunds 
konto, vilket BT kunde visa 
under vår granskning. I slu-
tet på juli inkom till exem-
pel en summa på 300 000 
kronor, samma dag fördes 
300 000 kronor över till ett 
okänt konto.

Kristina Persson är kam-
maråklagare vid Ekobrotts-

myndigheten, och förun-
dersökningsledare i målet: 

– Jag vill inte gå in på vil-
ka företag eller branscher 
det är kopplat till, säger 
hon.

Tingsrätten har beslutat att 
bröderna ska vara häktade 
till den 13 maj, därefter be-
höver åklagaren ansöka om 
förlängd åtalstid.

– Utredningen har pågått 
ett tag och vi har samlat be-
vis. Men vi kommer inte att 
vara klara till den 13 maj, 
säger Kristina Persson.

Åklagaren vill inte berät-
ta något om brottens om-
fattning eller om det är fle-
ra målsägande i utredning-
en, med hänvisning till för-
undersökningssekretess.

Väntas fler gripanden?
– Det kan jag inte svara på 

just nu, säger Persson.
BT har i en artikelserie 

granskat bröderna och de-
ras kopplingar till olika fir-
mor. Källor och dokument 

visar att pengar strömmat 
in på kapade konton och att 
det bland annat förekom-
mit upprepade köp av guld-
tackor.

Advokat Rickard Fager-
berg är Idris Fakhros försva-
rare:

– Min klient förnekar och 
bestrider häktningen, vi har 
överklagat, säger han till 
BT.

I häktningsbeslutet fram-
går att Ibrahim Fakhro för-
nekar samtliga gärningar. 
Hans försvarare, Martin 
Bjurenlind, vill inte ge nå-
gon kommentar.

Jennie Ölund
Text

jennie.olund@bt.se

Lena Kvist
Text

lena.kvist@bt.se

Fakta
Om BT:s granskning

I en artikelserie har BT gran-
skat de gömda affärerna  
i tre Boråsbröders firmor.  
De ligger bakom flera flytt-
firmor och en frisörsalong  
i Borås.
En id-kapad 24-åring har 
ofrivilligt blivit vd i två av 
flyttfirmorna. På hans kapa-
de konto strömmade peng-
arna in för flyttar och klipp-
ningar – utan att han själv 
hade vetskap om att kontot 
fanns.
Flera flyttkunder har polis-
anmält hot och bedrägeri.
DEL 1
Brödernas luftslott i Borås – 
bedrägeri, falska identiteter 
och guld
Sebastian Sundling, 24, blev 
ofrivillig målvakt för gömda 
pengar och guldaffärer.
DEL 2
Flera som anlitat brödernas 
flyttfirmor har polisanmält 
hot och bedrägeri
Anna Karlsson, 37, upplevde 
en utpressningssituation – 
en annan kund förlorade 
halva sitt bohag.
DEL 3
De hämtade guldet på  
Ica City i Brämhult
Markku Nordlund, 46, tog 
lån på jättesumma i tron om 
att han skulle bli delägare i 
Arnesflytt.
DEL 4
Bokföringen är spårlöst  
försvunnen – en ung boråsa-
re krävs på en halv miljon 
kronor
DEL 5 
103-åring nytt offer – skrevs 
in i styrelsen för flyttfirman  
i Borås

De två bröderna Idris Fakhro, 26, och Ibrahim Fakhro, 23, har häktats. FOTO: ANTON HEDBERG

Två flyttbröder häktade  
– misstänkta för grov  
ekonomisk brottslighet

Utredningen har 
pågått ett tag 
och vi har samlat 
bevis.

”Kristina Persson,  
kammaråklagare vid 
Ekobrottsmyndigheten
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Nya lekplatsen invigd: 
”Sådant här som ger 
energi till jobbet”
BORÅS

Barnen önskade och sko-
lan levererade.
Nu är den nya lekplatsen 
på Borgstenaskolan invigd.

Åttaåriga Clara Qvarford 
och nioåriga Malva Silow 
fick som elevrådsrepresen-
tanter äran att klippa ban-
det när tillskottet firades 
vid lunchtid under tisda-
gen.

– Lekplatsen är jättebra. 
Den har nya saker och sånt 
som vi verkligen velat ha, 
säger Clara Qvarford.

– Och det är färgglatt ock-
så!, fyller Malva Silow i.

Lekplatsen i bakgrunden 
är fylld av barn som kastat 
sig över den nya gungan, 
rutschkanan och den så 
kallade snurrkarusellen, 
som utifrån mängden barn 
verkar vara mest populär. 

– Jag tror vi får ha ett 
schema för den så alla kan 
leka på den, säger Clara 
Qvarford.

Borgstenaskolans rektor 
Anette Lejon ser på medan 
invigningen går lekande 
lätt.

– Den förra lekplatsen var 
gammal och behövde rustas 

upp. Vi har haft det på tal i 
flera år att vi har velat göra 
något. Innan projektet drog 
igång kopplade vi in elevrå-
det som fick vara med och 
önska vad man ville ha, sä-
ger hon.

Fastighetsförvaltaren 
Alen Muftic som varit med 
i att skapa den nya lekytan, 
är också på plats under in-
vigningen.

– Det är underbart att se 
alla i olika åldrar ha så kul 
här nu. Innan fanns lekplat-
sen endast som en idé i våra 
huvuden. Nu leker barnen 
här och har kul ihop. Det är 
sådant här som ger energi 
till jobbet, säger han.
Niclas Liljenby
niclas.liljenby@bt.se

Efter elevernas önskningar finns nu en ny lekplats på Borgstenaskolan. ”Den har sånt vi verkligen vill ha”, säger eleven 
Clara Qvarford. FOTO: NICLAS LILJENBY

Malva Silow och Clara Qvarford, fick äran att inviga den 
nya lekplatsen. 

Snurrkarusellen var helt klart mest populär. 

 Innan projektet 
drog igång kopp-
lade vi in elevrå-
det som fick vara 
med och önska 
vad man ville ha.

”Anette Lejon, rektor

Ministern om fuskarna:  
”Då ska du inte sova gott”
BORÅS 

BT har i en artikelserie 
granskat en rad flytt-
firmors brottsliga me-
toder i Borås.  Krimina-
litet inom arbetslivet 
har ofta lyckats gå un-
der radarn – men nu lo-
var myndigheterna att 
kraftsamla.
– Läget är allvarligt. 
Det ska bli fler tillslag 
hos arbetsgivare som 
fuskar, säger biträdan-
de arbetsmarknadsmi-
nister Johan Daniels-
son.

Bostadsminister och biträ-
dande arbetsmarknadsmi-
nister Johan Danielsson (S) 
har frågorna om arbetslivs-
kriminalitet på sitt bord.

– Är du arbetsgivare i Sve-
rige idag och du utnyttjar 
människor, du betalar inte 
skatt, då ska du inte sova 
gott heller. Du ska känna att 
myndighets-Sverige är efter 
dig, säger han.

Så har det inte sett ut hit-

tills. Polisanmälningarna 
har samlats på hög medan 
brottsliga firmor har kun-
nat fortsätta.

Johan Danielsson säger 
att han känt en viss frustra-
tion över hur arbetslivskri-
minaliteten hittills tagit för 
lite plats i samhällsdebat-
ten.

– Nu finns det en växande 
medvetenhet om de pro-
blem som den medför för 
samhället. Jag upplever 
ändå att det sker ett skifte. 
Och det är också tydligt ut-
pekat från statsministern 
att det är en prioriterad frå-
ga för regeringen.

Under året ska sju nya regi-
onala myndighetscenter, 
som enbart inriktar sig på 
att jaga arbetslivskriminali-
tet, inrättas. Ett av dem ska 
ligga i Göteborg. De anställ-
da där kommer att vara ute 
och besöka arbetsplatser.

– Det ska bli fler tillslag 
hos arbetsgivare som fus-
kar, säger Johan Daniels-
son.

Regeringen har också till-

satt en ny delegation mot 
arbetslivskriminalitet. Ola 
Pettersson är ordförande 
där och arbetar nu med att 
försöka ge en bild av hur det 
laglösa skuggsamhället ser 
ut i Sverige. Brottslingar 
som driver företag och be-
drar kan flyga under radarn 
mer än de som rånar och 
stjäl.

– Upptäcktsrisken är 
mindre. Och konsekvenser-
na är inte så allvarliga. På 
så sätt är det en attraktiv 
form av brottslighet för den 

som vill begå brott, säger 
Ola Pettersson.

Signalerna om att arbets-
livskriminaliteten ökar är 
många. Den sker i mer sys-
tematiserad form – och har 
ibland kopplingar till an-
nan organiserad brottslig-
het.

– Brottslingarna är drivna 
entreprenörer och kan dra 
in stora belopp, säger Ola 
Pettersson.

Att brottslingar sätter in 
målvakter i företagen i stäl-
let för att själva stå på dem 
på pappret är klassiskt, sä-
ger Ola Pettersson. Och att 
målvakterna kan vara ofri-
villiga eller ovetande – som 
i BT:s granskning – har bli-
vit möjligt genom nya sätt 
att identifiera sig, som med 
bank-id.

– Det har blivit mycket 
enklare att starta företag 
men det har också blivit 
enklare att missbruka an-
dras identiteter. Det där är 
ett stort problem.

Är det för lätt idag att sät-
ta någon på ett företag?

– Jag har inget entydigt 
svar. Men det finns en hel 
del som tyder på det, att det 
är för lite kontroller i sam-
band med företagsbildning 
och förändringar i företag.

I BT:s granskning av flytt-
firmorna har en rad perso-
ner felaktigt hamnat som 
styrelsemedlemmar i bolag. 
Bland annat har en ovetan-
de 103-åring blivit inskriven 
i styrelsen för en flyttfirma. 

De flesta styrelseändring-
ar går igenom utan manuell 
granskning hos Bolagsver-
ket – och att en 103-åring 
anmäls till en styrelse be-
höver inte leda till röd flagg.

Håkan Larsson är chef för 
Bolagsverkets brottsföre-
byggande enhet.

– Att en person är äldre 
flaggas inte automatiskt i 
systemet. Vi har ett ständigt 
kvalitetsarbete och vi ser 
hela tiden över våra rutiner, 
säger Håkan Larsson.

Exakt hur rutinerna för 
granskning ser ut vill han 
inte kommentera.

Att man kan hamna i en 

styrelse utan att skriva under 
själv – har ni identifierat någ-
ra problem med det förfaran-
det?

– Jag är medveten om 
problematiken. Och det är 
väl något vi får titta på 
framöver. Jag förstår vad du 
menar.

Redan den här veckan 
kommer Bolagsverket att 
lättare kunna upptäcka 
fusk och brottslighet, efter-
som de omfattas av ny lag-
stiftning från 1 maj. Nu kan 
de samarbeta med andra 
myndigheter och dela in-
formation för att motverka 
brott.

– Vi kommer att kunna 
jobba betydligt mer effek-
tivt mot grov brottslighet 
nu, säger Håkan Larsson.

Lena Kvist
Text

lena.kvist@bt.se

Jennie Ölund
Text

jennie.olund@bt.se

”Är du arbetsgivare 
i Sverige och du ut-
nyttjar människor, 
du betalar inte 
skatt, då ska du 
inte sova gott  
heller”.
Johan Danielsson (S)
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Fastighetsägare i tvist 
med flyttfirma – utsatt 
för skadegörelse

BT granskar: Flyttbröderna

BORÅS

Johanssons flyttexpress, som BT gran-
skat under våren, har haft sitt kontor i 
Borås.
När kontraktet avslutades krävde flytt-
firmans företrädare en återbetalning 
på närmare 30 000 kronor i kontanter.
Fastighetsägaren Johann Näslund sa 
nej. Efter det krossades rutorna i hans 
kontorshotell, och någon ansökte om 
lån för miljoner i hans namn.
– Det är sjukt och overkligt, säger han 
till BT.

De krossade rutorna är 
täckta av tejp med Securitas 
röda logga. På asfalten lig-
ger glassplitter och en bit 
bort ligger några gatstenar.

I fastigheten på Skara-
borgsvägen, i närheten av 
Knalleland, hyr flera före-
tag kontor. Det bor också 
privatpersoner där i ett an-
tal lägenheter.

Tidigare i våras stod en 
flyttbil med Johanssons 
flyttexpress stora blåa dekal 
parkerad utanför huset. 

Nu syns krossade rutor på 
varje sida. Johann Näslund, 
fastighetsägaren, pekar på 
stora stenar som någon kas-
tat in i en av lokalerna. Han 
berättar också att vittnen 
beskrivit maskerade perso-
ner som lämnat platsen på 
elsparkcyklar. 

– Vaktbolaget fick det till 
nio krossade rutor. 

Johann Näslund säger att 
han aldrig haft problem 
med skadegörelse på fast-
igheten tidigare. Nu har han 
fått rutor krossade vecka 
efter vecka. 

Vem som är ansvarig för 
skadegörelsen är inte utrett 
av polisen.

I slutet av april lämnade Jo-
hanssons flyttexpress sin 
kontorsplats. I samband 
med det uppstod en tvist 
mellan fastighetsägaren 
och flyttfirmans företrä-
dare ”Isak” angående hyra 
och deposition. 

Bara några dagar efter att 
företaget flyttat ut fick Jo-
hann Näslund det första 
nattliga samtalet från vakt-
bolaget om att någon kastat 

sten på rutorna. Nu börjar 
han tröttna.

– Jag är så förbannad och 
tänker inte backa.

Johann Näslund har gjort 
flera anmälningar till poli-
sen. Det handlar inte enbart 
om vandalisering.

En kort tid efter att rutor-
na krossats upptäckte Jo-
hann Näslund att någon 
skickat in låneansökningar 
i hans namn, för belopp på 
sammanlagt två miljoner 
kronor.

– Det är ett sätt att terro-
risera. Jag har blivit bom-
barderad med låneerbju-
danden. Det droppar in hela 
tiden, från låneföretag som 
Lendo, Zmarta, och Sambla. 

Han berättar att han lagt 
en spärr för att låneansök-
ningarna inte ska kunna 
fortsätta. Näslund har ock-
så polisanmält, men har fått 
meddelande från polisen 
om att de lagt ned ärendet.

– Har man inte uppback-
ning av myndigheterna, hur 
ska man då handskas med 
sånt här? 

Christian Valkama, som 
är chef för bedrägerigrup-
pen i Borås säger att en möj-
lig anledning till att en an-
mälan läggs ner snabbt är 
att det handlar om ett 
”otjänligt försök”:

– Om det är uppenbart att 
det inte skulle gå att få ut 
några pengar finns det ing-
et bedrägeri.

BT har under våren gran-
skat Johanssons flyttex-
press och en rad flyttfirmor 
som drivits av tre Boråsbrö-
der. Johanssons flyttex-
press har enligt BT:s upp-

gifter företrätts av Zakaria 
Fakhro, under det falska 
namnet ”Isak Yngvild”. En 
annan person står som vd 
på pappret.

Johanssons flyttexpress 
 flyttade in i Johann Näs-
lunds fastighet i november 
2021. Hyreskontraktet un-
dertecknades av personen 
som står som vd för bola-
get, men ”Isak” var med 
när kontraktet skrevs un-
der. Kommunikationen om 
företaget har genomgående 

skett med ”Isak”, berättar 
Näslund. 

– Det var tydligt att det 
var han som var den verk-
lige chefen. Han presente-
rade sig som Isak Yngvild 
redan från start. 

Johann Näslund berättar 
att de kom överens om att 
avsluta avtalet i förväg, 
även om de egentligen teck-
nat ett treårigt kontrakt 
med nio månaders uppsäg-
ningstid.

– Hyran har betalats i tid 
när de har haft kontor här, 

men när de väljer att flytta 
ut tidigare så har de inte rätt 
att få tillbaka hyran. 

Efter att ”Isak” och Jo-
hann Näslund diskuterat 
utflyttningen krävde ”Isak” 
tillbaka pengar för senaste 
hyresinbetalningen och de-
position, enligt Näslund.

Fastighetsägaren förklarar 
 att han erbjöd sig att be-
tala tillbaka depositionen, 
men att ”Isak” även ville 
ha pengar för redan betald 
hyra som gällde inneva-

rande kvartal. Enligt Näs-
lund har ”Isak” flera gånger 
sagt att han vill ha pengar-
na kontant, i ett kuvert. To-
talt handlar det om närma-
re 30 000 kronor. 

– Om jag utan påskrift el-
ler någonting betalar depo-
sitionen kontant, hur vet 
jag att de inte kräver mer 
sedan då? Det går inte. Ban-
ken och en advokat avrådde 
mig från det. Jag har inte 
fått möjlighet att betala på 
rätt sätt. När jag fortsatte 
fråga fick jag ett bankgiro 

Johanssons flyttexpress förra lokal på Skaraborgsvägen 80. Fastighetsägaren Johann Näslund fick rutorna krossade efter                         en tvist om hyra och deposition. FOTO: LARS-ÅKE GREEN
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Fakta
BT granskar: Flyttbröderna

BT har i en artikelserie granskat de tre Boråsbröderna Ibra-
him Fakhro, 23, Idris Fakhro, 26, och Zakaria Fakhro, 28 och 
deras flyttfirmor. 
Johanssons flyttexpress AB drivs av Zakaria Fakhro, enligt 
uppgifter från kunder och andra vittnen. En annan person 
står dock som vd.
Ytterligare sex firmor förekom i granskningen: Arnesflytt 
AB, Vivasflytt städ AB, Nordlundsflytt AB, Visma flytt & 
städ, Gbg direktflytt AB och Flyttmannen i Europa AB. 
Granskningen avslöjade att kunder lurats på pengar och 
möbler. Människor utan koppling till någon av flyttfirmor-
na sattes in som vd eller styrelseledamot i företagen och 
personer fick sina bankkonton kapade. Betalning till bland 
annat Johanssons flyttexpress har kommit in på ett av de 
kapade bankkontona. 

BT granskar: Flyttbröderna

till slut, men det gick inte 
till Johanssons flyttexpress 
utan till ett företag i Små-
land. 

Efter att firman flyttat ut 
sina saker har han haft 
många samtal med ”Isak”, 
vilket även lett till att Jo-
hann Näslund anmält ho-
nom för olaga hot.

– Jag har även blivit upp-
ringd av en person som på-
stod att jag har en skuld att 
betala till honom och hans 
vän. Han sa: ”Du kan vara 
skyldig fel folk pengar”.

Under helgen som gått 
har Johann Näslunds fast-
ighet på nytt utsatts för sa-
botage. Någon har kastat vit 
målarfärg på fönstret. Nu 
väntar fastighetsägaren på 
att polisen ska komma och 
undersöka.

Efter skadegörelsen har en 
av hyresgästerna i fastig-
heten sagt upp sitt kon-
trakt eftersom händelser-
na medfört att hen känt sig 
otrygg.

– Det är jättetråkigt, de är 

fina människor som jag gär-
na hade haft kvar här. Jag 
funderar på att sluta med 
den här verksamheten. Det 
funkar inte om man inte får 
stöd av polisen. Och jag 
känner inte att jag har riktig 
uppbackning där om jag ska 
vara ärlig. 

BT har tagit del av sms 
mellan ”Isak” och Johann 
Näslund. Där framgår att 
”Isak” anser att Näslund 
stulit företagets pengar. 

När BT når Johanssons 
flyttexpress via telefon vill 

”Isak” inte kommentera 
tvisten med fastighetsäga-
ren.

– Jag har ingen aning om 
vad du pratar om, säger han 
och lägger sedan på luren.

Jennie Ölund
Text

jennie.olund@bt.se

Lena Kvist
Text

lena.kvist@bt.se

Johanssons flyttexpress förra lokal på Skaraborgsvägen 80. Fastighetsägaren Johann Näslund fick rutorna krossade efter                         en tvist om hyra och deposition. FOTO: LARS-ÅKE GREEN

Utköpt skolchef tar över på 
Sven Eriksonsgymnasiet

BORÅS

Efter tio år som skolchef i 
Tranemo blev Thomas 
Åman utköpt med 18 må-
nadslöner. Nu föreslås han 
som ny gymnasiechef på 
Sven Eriksonsgymnasiet i 
Borås.

Thomas Åhman sitter se-
dan i början av juni som till-
förordnad gymnasiechef på 
Sven Eriksonsgymnasiet, 
inledningsvis sida vid sida 
med Catrine Berglund som 
ska sluta.

– Jag har en jättegod bild 
av Sven Eriksonsgymna-
siet. Jag har ju själv jobbat 
med utbildning i Sjuhärad 
sedan 90-talet och Sven Er-
ikson har alltid varit en stor 
aktör på gymnasiemarkna-
den i Sjuhärad. Borås har 
varit oerhört starka på att 
profilera och utveckla sina 
skolor, säger han.

Thomas Åman arbetade på 
Ericsson i Borås innan tog 
klivet in i skolans värld. I 
Herrljunga var han som 
programansvarig lärare 
för elprogrammet med 
och drog igång gymnasie-
skolan Kunskapskällan i 
slutet av 90-talet. Han har 
också hunnit med att bland 
annat vara rektor och gym-
nasiechef i Marks kommun 
innan han gick vidare till 
jobbet som skolchef i Tra-
nemo 2012. 

Borås Tidning har tidiga-
re berättat att Thomas 
Åman på pappret själv sa 
upp sig som chef för läran-
desektionen i Tranemo. Det 
var dock på uppdrag av po-
litiken som situationen 
uppstod.

– Jag har fått ett uppdrag 
från politiken att förhand-
la om villkoren i hans upp-
sägning, sa Carita Brovall, 
kommunchef i Tranemo 
till Borås Tidning i novem-
ber.

Det slutade inte riktigt 
som du hade tänkt dig i Tra-
nemo väl? 

– Både ja och nej. Tio år 
är en väldigt lång tid och det 
kändes som att det var dags 
att gå vidare till något an-
nat, säger Tomas Åhman.

Nu vill han hellre blicka 
framåt än bakåt.

–  Jag hade tio fantastiska 
år i Tranemo, som var väl-

digt givande. Det är så jag 
ser tillbaks på den perio-
den. Jag kan inte kommen-
tera det mer egentligen. Vi 
har en överenskommelse 
där jag har sagt att jag inte 
ska prata om detta, säger 
Thomas Åman.

Uppgörelsen är att Thomas 
Åman fick gå från sin tjänst 
med18 månadslöner, vilket 
motsvarar ungefär 1,2 mil-
joner kronor. Ingen avskriv-
ning sker när Åman får nytt 
jobb,

– Avtalet är samordnings-
fritt. Tolv månadslöner 
återstår att betala ut, säger 
Konrad Fredh, tf kommun-
chef i Tranemo, till vardags 
ekonomichef.

Christer Samuelsson är 
förvaltningschef för gym-
nasieskolorna i Borås. Han 
kommenterar det faktum 
att Thomas Åman blev ut-
köpt så här:

–  Jag känner mig väldig 
trygg med Thomas Åman 
som gymnasiechef i Borås. 
Vi har tagit noggranna refe-
renser, pratat med hans ti-
digare medarbetare, hans 
förra chef och med politiker 
i Tranemo. 

Thomas Åman har fått god 
inblick i läget på Sven Er-
iksonsgymnasiet med sina 
drygt 1300 elever, och säger 
att han har tankar om hur 
skolan ska utvecklas. 

–  Men just nu har jag ett 
tidsförordnat uppdrag. Jag 
vill inte föregripa några po-
litiska beslut.

På flera sätt är Viskafors-
bon Thomas Åman på hem-
maplan.

– När jag jobbade på Er-
icsson i Borås på 90-talet så 
samverkade jag med Sven 
Eriksonsgymnasiet. Vi kör-
de ett projekt ihop, tjejer 
och teknik, för att få fler tje-
jer att välja teknik och tek-
nikprogram. Så jag är lite 
tillbaka där jag började.

Det formella beslutet att 
tillsätta Thomas Åman som 
gymnasiechef fattas i 
nämnden nästa vecka. 

Hanna Grahn
Text

hanna.grahn@bt.se

Det formella beslutet att tillsätta Thomas Åman som 
gymnasiechef på Sven Eriksonsgymnasiet fattas nästa 
vecka.  FOTO: LARS-ÅKE GREEN
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Vivasflytt städ AB har sin 
adress på Göta i Borås – 
men det finns inget kontor 
där. Nu växer företagets 
skulder. FOTO: ANTON HEDBERG

BORÅS

Efter BT:s granskning av flyttbröderna 
Fakhro i Borås växer skulderna för 
bolaget Vivasflytt.
Ett av betalkraven gäller skadegörelse 
på ett spa – där någon utgett sig för att 
vara Markku Nordlund, 46.
– Det är fräckt gjort, säger Markku 
Nordlund till BT.
En annan flyttfirma med koppling till 
en av brödernas anhöriga har gått  
i konkurs. 

BT publicerade nyligen en 
granskning om tre bröder 
som driver företag i Borås. 
De kan knytas till ett flertal 
flyttfirmor och BT kunde 
bland annat avslöja hur brö-
derna använder sig av fal-
ska identiteter, hur pengar 
flyttats genom kapade kon-
ton och hur det köpts guld-
tackor.

Ett av flyttföretagen, Vi-
vasflytt städ AB, har samlat 
på sig en mängd betalnings-

förelägganden. Markku 
Nordlund, 46, som lurades 
att ta stora lån i flytthärvan, 
har stått som företrädare 
för bolaget. Dock har han 
bara varit ansvarig på papp-
ret och inte varit verklig fö-
retagsledare.

Nu ökar skulderna för Vi-
vasflytt. Bland skatteskul-
der och obetalda bensinräk-
ningar finns ett krav som 
sticker ut. Räkningen är 
från ett spa i Göteborg, som 

söker ersättning för skade-
görelse i samband med ett 
spabesök.

När BT kontaktar den aktu-
ella spaanläggningen be-
kräftar de att någon från 
Vivasflytt varit där och att 
personen utgett sig för att 
heta Markku Nordlund.  
Men när personalen får se 

en bild på Markku Nord-
lund blir svaret:

– Det var absolut inte 
han.

Företrädaren för spaan-
läggningen beskriver en 
yngre man i sällskap av en 
kvinna. Vem som varit där 
och låtit företaget betala är 
oklart.

Markku Nordlund själv 
blir bestört när han får höra 
att någon varit på spa i hans 
namn.

– Det är fräckt gjort, säger 
han.

Vivasflytt har ingen an-
svarig i ledningen. Som vd 
står fortfarande Sebastian 
Sundling, 24. Han har tidi-
gare berättat i BT om hur 
han blev ofrivillig vd för bo-
laget, efter att ha blivit id-
kapad. 

BT har också berättat om 
flyttföretagen Gbg direkt-
flytt AB och Flyttmannen  
i Europa. Det senare gick  
i konkurs 2021, och i hand-
lingarna framkom kopp-
lingar till Zakaria Fakhro, 

28. Genom att följa de eko-
nomiska huvudböckerna 
kunde BT se transaktioner 
till Gbg direktflytt AB – som 
nyligen försatts i konkurs.

Erik Svensson, konkurs-
förvaltare, utredde Flytt-
mannen i Europa och upp-
täckte att bolagen hänger 
samman. Han utreder nu 
Gbg direktflytts konkurs.

– Jag har haft kontakt 
med personen som är verk-
lig huvudman och den tidi-
gare vd:n. De har olika upp-
fattningar kan man säga.

Företaget har i nuläget 124 
betalningsförelägganden, 
det vill säga krav på obe-
talda räkningar. Enligt BT:s 
uppgifter finns kopplingar 
till bröderna Fakhros an-
höriga.

Inte heller Gbg direktflytt 
har någon vd i spetsen.

Den tidigare vd:n har 
uppgett för konkursförval-
taren att han hörde talas om 
bolaget när han var och tan-
kade och råkade höra två 

killar prata om att sälja ett 
bolag.

– Han sa att han pratade 
med killen om att köpa bo-
laget men när han tittade 
närmare märkte han att det 
fanns skulder och det blev 
aldrig något av affären. På 
något sätt hade han blivit 
registrerad ändå, men han 
gick ur, säger Erik Svens-
son.

Mannen i fråga har tidi-
gare stått som företrädare 
för ett bolag som kopplas 
till bröderna Fakhro. Före-
taget är skrivet på en adress 
i Borås där en flyttfirma 
som var föremål för en om-
fattande polisutredning 
2016 tidigare var skrivet. 

Jennie Ölund
Text

jennie.olund@bt.se

Lena Kvist
Text

lena.kvist@bt.se

Fakta
BT granskar: 
Flyttbröderna

 • BT har i en artikelserie 
granskat de tre Boråsbrö-
derna Ibrahim Fakhro, 23,  
Idris Fakhro, 26, och  
Zakaria Fakhro, 28 och  
deras företag. 
 • Sju flyttfirmor förekom  

i granskningen: Johanssons 
flyttexpress AB, Arnesflytt 
AB, Vivasflytt städ AB, Nord-
lundsflytt AB, Visma flytt & 
städ, Gbg direktflytt AB och 
Flyttmannen i Europa AB. 
 • Granskningen avslöjade 

att kunder lurats på pengar 
och möbler. Människor utan 
koppling till någon av flytt-
firmorna sattes in som vd  
eller styrelseledamot i före-
tagen och personer fick sina 
bankkonton kapade. 
 • Flyttmannen i Europa gick 

i konkurs i maj 2021 med 1,3 
miljoner kronor i skulder. 
Gbg Direktflytt gick  
i konkurs maj 2022.

Gick på spa under  
falskt namn – räkning 
gick till flyttfirman 

BT granskar: Flyttbröderna

Det är  
fräckt  
gjort.

”Markku Nordlund


