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nyheter

Söderortsbor blåsta
på drömlägenhet
63-årig bluffmäklare lurade till sig miljoner.
Söderortsbon
Rachid Belgacem
satsade 65 000
kronor på drömlägenheten vid
Medelhavets strand
– men projektet var
bara ett påhitt. Nu
har mäklaren dömts
för att ha lurat ett
80-tal personer.

SH

Sol, värme och strandtomt
längs Medelhavets kust.
Dessutom uppvärmd pool,
tillgång till friskvård och 24timmars receptionsservice.
Många nappade på företaget Vivacares erbjudande
på vårdmässan i Älvsjö – att
få köpa en av de lägenheter
som skulle byggas i Hergla i
Tunisien.
En av dem är Rachid

Belgacem från Örby slott.
– Min släkt bor i närheten
så jag tyckte att det lät som
en bra idé att köpa lägenhet
där. Dessutom verkade företaget väldigt seriöst, med
många säljare och en stor
organisation, berättar han.
Så han betalade in handpenningen. Men när bygget
försenades började Rachid
misstänka att allt inte stod
rätt till.
I augusti förra året, en
månad innan husen skulle
stå klara, reste han själv
ner till Hergla för att titta
på tomten. Men det fanns
ingenting där, utöver några
ruiner.
På det tunisiska stadsbyggnadskontoret
ﬁck
Rachid Belgacem veta att
det inte ens fanns bygglov
för marken. Strax därefter
började bedrägerihärvan
nystas upp.
Bland det 80-tal personer

som lurats av blufföretaget
ﬁnns ﬂera söderortsbor,
bland annat från Sköndal,
Enskede och Bandhagen.
Tillsammans satte lägenhetsköparna in 7 miljoner
kronor på 63-åringens konto – pengar som bland annat gick till två lyxbilar.
Rachid Belgacem arbetar på en restaurang, men
tvingas nu extraknäcka som
busschaufför på kvällarna
för att kunna betala tillbaka
på bankens lån.
– Jag sliter dag och natt
för att få ihop till pengarna
som jag skulle ha fått en lägenhet för. Det är oerhört
frustrerande, säger han.
Själv hävdar den 63-årige
mäklaren att han hela tiden
haft för avsikt att bygga lägenheterna.
Men tingsrätten menar
att planeringen hade alldeles för stora brister för att
projektet skulle ha kunnat

genomföras. Vivacare ägde
ännu inte marken, det fanns
inget bygglov och husen
skulle inte ha fått plats. Och
när affären började glida 63åringen ur händerna hade
han dessutom börjat marknadsföra ett nytt projekt – i
Spanien. Oerhört hänsynslöst gentemot lägenhetsköparna, menar tingsrätten.
Därför dömdes mannen
nyligen till tre års fängelse
för grovt bedrägeri och
grovt bokföringsbrott. Han
ska också betala skadestånd till ﬂertalet av de intet
ont anande köparna. Men
Rachid Belgacem är osäker
på om han kommer att få
tillbaka sina pengar, eftersom så många samtidigt har
skadeståndsanspråk på 63åringen.
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