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Aktbil
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i

Angelholm

Rätten
lagmannen Gunnar Arfirridsson, rådmannen Carl-Axel Weiertz och hovrättsassessorn Gert

Råberg, referent

Protokollftirare
tingsnotarien Karoline Fridolf

Kärande
Klemeco Nord Aktiebolag, 556209-1297, Boarp 1838, 260 80 MUNKA LJUNGBY,
närvarande genom ställforeträdare
Ställforeträdare: Bertil Burström, samma adress

Svarande
Lena Ström. 460504-4546, Dörjaregränd 10,262 62 ANGELHOLM, personligen
närvarande
Ombud: advokaten Lars Laurin, Advokatfirman Lindahi Handelsbolag, Hjälmaregatan 3,
211 l8 MAIMÖ, närvarande

Övriga närvarande
Sonja Andersson, Bertil Burströms sekreterare
Saken
skadestånd

1996-0t-22

Rätten konstaterar att hinder mot hur,udforhandling inte foreligger.

Bertil Burström framställer Klemeco Nord Aktiebolags (nedan kallt Klemeco) yrkanden
enlighet med ståmningsansökan, aktbil

i

1.

Lars Laurin framställer Lena Ströms inställning samt yrkande for egen del i enlighet med
svaromåI, aktbil I I

Bertil Burström håller sakframställning och åberopar darvid såsom skriftlig bevisning dels
alla de punkter som uppställts under bokstäverna A-C, F-M och O i aktbil 80, dels
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foljande. Brev från Klemeco till Lena Ström, aktbil

2-5

bil l, Jernmanufakturs genmäle

i

hovrätten, aktbtl26 bil 6 s 8-9, yttrande från Lena Ström till hovrätten, aktbil 26 bil 8,

protokollfrån hovrätten. aktbil 26bil9, Högsta domstolens dom, aktbil 49 bil C, utdrag
ur telefonkatalogen, aktbil

5l bil 3, brev

5, Högsta domstolens betänkande, aktbil

från Klemeco till Jernmanufaktur, aktbil

5l bil

13

5l bii 4-

sZ st 3, brev tillKlemeco, aktbil 51 bil

29, kompletterande bevisuppgift från Lena Ström, aktbil 57, Klemecos avtal med
Scanport, aktbil 58 pp 1-3, 11-13, brev från Jernmanufaktur tillKlemco, aktbil 61, brev

till Lena Ström, aktbil 8l bil 2, telefax, aktbil 83 bil
domstolen, aktbil 81 bil

I

10, Jernmanufaturs inlaga

till Högsta

s 3 st 3, samt hela aktbil 82, vilken innehåller diverse rnaterial.

Bertil Burström utvecklar srunderna for käromålet.

Lars Laurin håller sakframställning och åberopar därvid foljande skriftliga bevisning:
Hovrättens dom, aktbil4 s 4 st 4, vadeinlaga, aktbil 12 s7, stämningsansökan, aktbil 14 s
5 n-6 ö, de tre brev som utväxlades mellan Klemeco och Jernmanufaktur innan avtalets

tillkomst, aktbil 26btl l-3, kompletternade vadeinlaga, aktbil 45 bil

l,

hovrättens

exemplar av svaromålet, aktbil 45 bil 2, och utskrift av forhöret med Bertil Burström i
hovrätten. aktbil 45 bil 3.

Lars Laurin utvecklar qrunderna for bestridandet.

Vid forhoret under sanningsforsåkran med Bertil Burström tillåter rätten Sonja Andersson
att, såsom muntligt rättegångsbiträde, ställa redan fiirdigskrivna frågor till förstnämnde.

Förhör under sanningsforsäkran hålls med Bertil Burström, se protbil I nr

Dagens forhandling, som pågått

och

I

kl 09.42-l 6.02 med paus kl 10.52-11 .05, kl

I 2. I 5-1 3. I 5

kl 14.18-14.40, forklaras avslutad med tillkannagivande att forhandlingen fortsätter

den23 januari 1996 kl 09.30.
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Bertil Burström ger in brev från Folksam, aktbil 94.

Lars Laurin uppger: Kapitalbeloppet såvitt avser Klemecos rättegångskostnader i målet

mot Jernmanufaktur vitsordas, dock med avdrag för 69 900 kr, vilka Klemeco kommer att
erhålla från sitt försäkringsbolag Folksam. Även räntan vitsordas som skålig i och for sig.

För det fall att tingsrätten skulle finna att Lena Ström på något sätt varit forsunrlig vid
utforandet av Klemecos talan enligt 3. I vitsordas beloppet 442 942 kr som skäligt i och

for sig. Vad gäller Lena Ströms underlåtenhet att fora talan enligt

5:

I kan inte något

belopp vitsordas som skäligt, eftersom det inte kan ha uppstått någon skada.

Bertil Burström förklarar infor forhöret under sanningsförsäkran med Lena Ström att han
löser henne fullt ut från hennes tystnadsplikt.

Förhör under sanningsförsäkran hålls med Lena Ström, se protbil I nr

2.

Parterna håller slutanforanden.

Bertil Burström forklarar att Klemeco yrkar ersättning dels for dess kostnader for
ombudet Sven Jernryd, se aktbil 86-88, dels for egna rättegångskostnader enligt
kostnadsräkning, aktbil 95, vilken ges in.

Lars Laurin ger in kostnadsräkning, aktbil 96, sarnt uppger att Lena Ström yrkar
ersättning for cirka 100 timmars tidsspillan med 50 000 kr exklusive mervärdesskatt.

Parterna forklarar att de inte kan vitsorda varandras kostnadsanspråk, men att de
överlämnar åt rätten att bedöma skäligheten av dessa.

Dagensforhandling,sompågåttkl 0938-l5.53medpauskl ll.l0-11.25, kl 12.35-1332
och

kl 14.45-15.05, furklaras avslutad.

Parterna underrättas om att dom kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på
rättens kansli ttedagen den23 februari 1996

ki

14.00.

Äxcsluol.Nrs rwcsnÄrr

PROTOKOLL
1996-01-22
1996-01-23

Enskilt beslutar tinesrätten dom
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