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RÄTTEN

Hovrättsrådet Ingrid Berg samt adjungerade ledamöterna fd hovrätts-
rådet Bengt-Erik Ahberg, kammarrättsassessorn Jerry Eriksson och
Maths Göransson (referent)

PROTOKOLLFöMRE

Fjskalsaspiranten El jsabeth Karl6n

VADEKÄRÄNDE

rit

K'lemeco Nord Akt j ebol ag, närvarande genom stä'l I företrädare och

ombud

Ställföreträdare: styrelseledamoten Bertil Burström
0mbud: advokaten Lena Ström

VADESVARANDE

Jernmanufaktur Aktiebolaget Raco, närvarande genom ställföreträdare
och ombud

Ställföreträdare: styrelseledamoten Lars Jjvede
Ombud: advokaten Bengt Sjövall

SAKET{

Skadestånd pga kontraktsbrott

Postadress Besöksadress
Box 846 Malmöhusvägen 040-35 57 00 040-783 ti 9.30-14.30
201 80 MALMö Västergatan 47
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öVERKLAGAD DO}I

Halmö tingsrätts,

a
.{re'lnfLtyI u

avd I s, fNIT{o-l3, DT 73

VITT}IE

Se bilaga I nr Z

Hinder mot huvudförhandling före'ligger inte.
l.;

Overklagade domen uppläses i erforderliga delar.

Lena Ström yrkar i enrighet med vadeinlagan, hab r.

Bengt Sjövall bestrider ändringsyrkandena och yrkar ersättning för
rättegångskostnader i hovrätten med belopp som senare kommer att
anges.

Lena Ström utvecklar grunderna för Klemecos talan. I samband härmed
åberopas och föredras förjarrde skrifiliga bevisning. Brev, tab 4,
återförsäliaravtal, bilagt tingsrättens dom,i med rött markerade
delar, och hävningsförklaring, tab g.

Bengt Sjövall utvecklar grunderna för Jernmanufakturs talan, varvid
han åberopar och föredrar återförsäljaravtal, b.ilagt tingsrättens
dom, i med blått markerade delar samt även i de av Lena ström fö_
redragna delarna.

Det konstateras att bandet med förhöret vid tingsrätten med
Britt-l'larie cederholm spelats över eller förkommit. Bengt sjöva11
vitsordar, på fråg/av tena Ström, att Brjtt-Marie cederholm vid
vittnesförhöret uppgivjt att det vjd sammanträffande me11an par-
terna framgick att det var v'iktigt för Kremeco att vorymerna hörs
av Jernmanufaktur, att Jernmanufaktur ansåg sig bundet av avtalet
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och att Lars Jivede sagt att Klemeco fick avvakta till årets slut
med att vidta åtgärder i anredning av de tåga inköpsvolymerna.

Lena Ström återkallar begäran om banduppspelning av förhöret med
Britt-Marie Cederholm.

Lena ström redogör för det yrkade beloppets storlek varvid hon äbe-
ropar och föredrar revjsorsrapport, bilagt tab 25.

Bengt Sjöval 1 redogör för Jernmanufakturs
belopp, varvid han åberopar och föredrar
4l-43, i med rött markerade delar.

inställning ti11 yrkat
årsredovi sn'ingar, tab

För\bi under sannjngsförsäkran äger rum med

se bjlaga I nr l.
Bertil Burström,

Lena Ström återkal 1 ar yrkandet om ersättni ng för utebl i ven royal ty.

vittnesförhör äger rum med Göran Nilsson, se bi'laga I nr ?.

Fortsatt förhör med Bertil Burström, se bilaga I nr l.

Förhör under sanningsförsäkran äger rum med Lars Jjvede, se bi-
iaga 2 nr l.

Parterna slutför sin taian.

Lena Ström inger kostnadsräkning aktbil 22
och uppger att hon yrkar ersättning med ytterligare 4g0 kr av-
seende utlägg för resa.

Bengt Sjövall vitsordar Lena Ströms kostnadsyrkande varefter han
yrkar ersättning med 50 132 kr, varav 50 000 kr avser arvode och
132 kr utlägg samt begär att få inge kostnadsräkning efter huvud_
förhandl ingen.-Hovrätten bjfal ler begäran.

Lena ström vitsordar kostnaden för uilägg och ett be]opp om
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28 600 kr avseende arvode.

Förhandlingen, som pågått kl 9.00 - 16.I5, med avbrott för lunch
kl 13.10 - 14.15 förklaras avslutad, varefter parterna underrättas
om att dom kommer att meddelas genom att hållas ti11gängl.ig på nov-
rättens kansli onsdagen den 3l oktober 1990 kl 10.00.

Hovrätten påbörjar enskild överläggning.
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