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Lilla Fiskaregatan 10, 222 22 LIJI\ID

Svarande
Irna StrönU 4605044546, Advokatema Stöm & Romeling HB, Box 1165,
262 22 AI'{GELHOL}"{ ntin,arande genom onrbud
ombud: advokaten hrs taurin, Advokaffirman Lindahl HB, Hjdmaregbn 3,

2i1 18I\4ALMÖ

Saken
skadestand

Ordftiranden redogör for vad som tidigare örevrit i målet.

Frågan om mellandom dr1ffas. Partema anmodas att snarast till tinpriittor

inkomma med besked i denna fråga for det fall de enas om vilket riitsfaktum en

eventuell mellandom skall avse

Partema örklarar sig erse om att Lena Strom ej i nagot skede av processen

åberooal ounkten 5.1 i altalet.

Riitten korstaterar att kiiranden som rtittsfaktum åberopat att [-er:r Ström i det

tidigare mäet av vårdslöshet underlåtit att åberopa det ojiirnna stgkeörhälandet

mellan parterna och att Jemrnarufaktur uffomat avtalet. Vidare konstaterås att ett

av breveq niirnligen brevet 22.1.1986 fran advokat Nilsson till Klemeco Nord AB,

Bertil Burström                                  
Anteckning
Detta protesterade BB emot. Både JR:s ombud och BB fick ju i flera brev från LS veta att 5.1 åberopades och att vittnen som skulle styrka brott mot 5.1 åberopades i Malmö tingsrätt. I och med detta måste naturligtvis brott mot 5.1 anses åberopat som ett bevisbart rättsfaktum.
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blw processmaterial i horriitten. Dirernot har inneMllet i breven ostidigt ej

åberopats som bevisning i formell mening.

Jenryd nittar yrkandet avseende oniidiga riittegangskosmada under punktema

1 och 2 i n1aga28.9.1994 aldbil 3Z till 386 538 kr jämte riinta sarnt Wpger att

det belopp som yrkas i det fall som frarnstiillts under punkten 1 överersstiimmer

med vad som angivits i s&imningsarsökningen, alcbil 1 sid 20. I de belopp som

gkas i de undo punktema 2 och 3 avsedda fallen ingår viss del av deri

sarnmanlagda riintan om 648 574 ltr. -Jemyd franfaller yrkandena under punktema

4.1 och 4.2, aklbil 37.

o.
På frag fran Iåurin uppger Jernryd ffi.L-Ena Sfröm ftjr firllgörande av sitt J'r'
rådgivningsarsvar borde rått Burström att i det tidigare mäet åberopa punkten 5.i i

avtalet.

FörhandlingerL som pågick kl 13.40 - 15.20, fttrklaras avslutad, varvid tingsriitten i

parternas n?irvaro avkunnar ftljande

BESLUT

Kiiranden skall till tingsriitten senast 4.5.1995 inkomma med en precisering av h:r

stor del av den sarnrnanlagda dintan om &8 574 la som yrkas i de under punktema

2 ooh3, aldbil 37, avsedda fallen Svaranden örelägges att till tingsriitten senast

19.5.195 inkomma med fi:llstiindig bevisrrypeift, varvid skriftlig bevisning skall

öretes i original eller i b€st1nld avslaift. Tingsråitten kommer &irefter besluta om

mäets fortsatta handläggning.
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