
 
Senior Svensson Resor AB mot Säde Maja OÜ, Valga (Tallinks anslutningsbussar) 
 
Domstolen, Stockholms Tingsrätt tilldömde Svensson den 13 juni 2007 ca 2,5 miljoner kronor 
med ränta, tillkommer advokatkostnader varför slutbeloppet närmar sig 3 miljoner kronor. 
 

Dom T 16304-7 

 
Bussfirman i Estland eller deras svenska ombud i Sverige har inte svarat domstolen varför 
tingsrätten utfärdade en tredskodom mot:  
Tajo Salus 
Maneezi 6 
10117 Talklink 
Taisto Haldes OU 
Ug nr.10914936 
Turu 5-20 Tartu 
51 004 ESTONIA 
Moms nr.EE100827620 
 
Resebyrån finns på Maneezi 6  Tallin, en annan address är ochså OU Taisto Haldus  Turu 5-
20 51004 Tartu registrekood  10914936 Number of the public transport licence   32-795 
  
Svenssons ombud har begärt handräckning I Estland vilket numera underlättas efter att det 
finns gemensamma regler inom EU. 
Taju Salus planera tömma sitt företag på tillgångar, så kan man tolka efter att det 
konstaterades att bolaget i princip inte har tillräckligt med tillgångar för att betala sin skuld till 
Svensson.  
* På bolagets bankkonto fanns totalt sett ungefär 15.000 EEK innestående 
* Bolaget äger två bussar, tillverkningsår 1988 
  
*Bankkontot och bussarna är frysta (dvs bolaget kan inte förfoga över dem f.n.) enligt beslut 
från fogden. Bussarna finns för närvarande utomlands och *gränsbevakningen har fått 
informationen att bussarna skall beslagtas. 
 
Det är många krokiga frågor som Svenssons ombud måste ta ställning till. 
Bussbolag med 30-40 bussar måste ju ha fler konton? Och i vilka bolag finns övriga bussar? 
Bolaget hade 2004 en vinst på 9 miljoner och 2005 med 4 miljoner. 
Frågan är hur angelägen den Estniska kronofogden är med tanke på att Estline är landets 
störste arbetsgivare? 
 
Måndag den 8 oktober skall enligt uppgift en person från det Estniska bolaget besöka  
Svenssons Advokat i Stockholm. 
Det har uppenbarligen väckt en del förvåning i Tallin att kronofogden dyker upp, det är väl 
inte förvånande i för sig då många glömmer att Estland liksom Sverige är med i EU och att 
rättsinstanserna börja fungera. 
 
Inom branschen väckte det en hel del munterhet när det blev känt att Svensson stämde Taju 
Salus verksamhet 2005 för utebliven betalning samt kontraktsbrott. 
 
Tallink partnern som ansvarar för bussanslutningar har stäms till domstol   
 Mål Nr T 4549-06 Sthlms tingsrätt!   



hela artikeln på denna länk från mars 2006 
 http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=785&q=Svensson%20buss&ww=strong  
Det räcker inte med att man slåss i en mördande konkurrens utan man måste också slås med 
juridiska medel för att få betalt. Varför ingriper inte Tallink?   
 
  
Tallink såpan och denna gång handlar det om en tafatt svensk bussbransch!    
 http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=752&q=Vetlanda&ww=strong  
…Tallink såpan är bara en början, det finns en fortsättning och den kommer ocensurerat!    
  
Domen kom i juni 2007 – bra gjort av Svensson – och BR samt medlöpare skall skämmas. 
 


