Bestridande gällande Administrativ Hävning av Englaklubben!
Ärendenr: AD /AD 2017!
Här ett skriftligt bestridande gällande Administrativ Hävning av mitt företagsnamn
Englaklubben.
Det finns ingen som varken ifrågasätter eller på något sätt påstår att Karin har fel när hon
uppvisar underlag att hon drivit ett forum med namnet Englaklubben. Dock har hon aldrig
ansökt om att få namnet hos bolagsverket, vilket är ett aktivt val från hennes sida trots att
hon drivit forumet sedan 90-talet, det var när jag fick min ansökan godkänd som hon helt
plötsligt blev intresserad av att ha namnet hos Bolagsverket . Under våren 2015 meddelade
jag Karin att jag ansökt om namnet Englaklubben för min enskilda näringsverksamhet, detta
påtalade jag även för Monica som jobbar för Tallink Silja och som vid tillfället jag hade haft
kontakt med under tiden jag spelade som DJ på kryssningar som Karin arrangerade.
Det finns dokumenterat via mail att jag skickat och klargjort detta för Karin därför är det än
mer anmärkningsvärt att Karin nästan 2 år senare kommer och ansöker om hävning när hon
långt tidigare blivit informerad om detta utan någon åsikt eller ifrågasättande. Detta
dokument kommer jag visa upp vid en eventuell rättegång tillsammans med allt som Karin
skrivit om mig som person på bland annat Facebook.
Jag har en enskild näringsverksamhet där jag spelar som DJ, på klubbar, bröllop och fester,
precis så som det står i min ansökan till Bolagsverket. Jag har ALDRIG använt namnet
Englaklubben som marknadsföring eller dyl utan detta är bara ett namn som står på mina
fakturor när jag fakturerar då jag inte vill skylta med mitt namn då jag jobbar som polis. Jag
spelar alltid som DJ vilket även framgår på affischer som Karin bifogat. Jag vill att Karin
lämnar in ett underlag som faktiskt påvisar att jag använt eller nyttjat namnet Englaklubben
mer än på mina fakturor. Att Karin lämnat in dokument som binder mig till ett forum som jag
har tillsammans med två andra kollegor utanför min enskilda näringsverksamhet känns bara
löjligt och jag vet inte vad hon vill påvisa med den informationen. Jag fakturerar min kollega
Erika som har en näringsverksamhet vid namn rapsevent, men våra näringsverksamheter har
inget samröre mer än att vi driver ett forum ihop. Det är skillnad på forumet RAPS och
Rapsevent som är en enskild näringsverksamhet och det borde Karin ha kunskap om.
Dock kan man diskutera ordet att agera i Ond Tro. Karin har sedan ansökan gjordes vid första
tillfället hos Bolagsverket lagt ut handlingar på Facebook där hon öppet påtalar att Jag Patrik
agerat felaktigt och trots att jag ansökt och fått rätt att använda namnet till min enskilda
näringsverksamhet. Hon har smutskastat mig trots att jag gjort allt rätt i min ansökan hos
bolagsverket.
Karin får lära sig att skilja på sak och person vilket hon inte gör i denna desperata ansökan
och vill hon lämna in en seriös ansökan gällande hävning av ett namn på en enskild
näringsverksamhet så får hon i alla fall komma in med underlag som påvisar när och hur jag

nyttjat namnet Englaklubben vilket inte framgår i ett enda dokument som bifogat denna
ansökan.

Med vänlig hälsning:

Patrik
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