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CHRISTINA HÖRNBERG LINDGREN 
OM ETT RÄTTSOMRÅDES UPPGÅNG

Miljöpionjär

BÄSTA 
MILJÖVINERNA

STJÄRNKOCKENS
FAVORITGLASS

NÖJDA ADVOKATER
– EN FARA FÖR 
KLIENTERNA

GGRÖNA NUMRETDET

Storbyråernas miljövåg
Strategierna efter toppmötet

SÅ SKAPAS 
ETT PERSONLIGT
LEDARSKAP

JURISTER KAN
INTE MINGLA

DJURPOLISEN
RYCKER UT

HANNA NILSSON:



Samma sol. Samma måne. 

 Resten av upplevelsen är   

 dramatiskt annorlunda.

GÖTEBORG
SCANAUTO 031 – 65 32 00

HELSINGBORG
LANI BIL 042 – 16 92 90

MALMÖ
HEDBERGS BIL 040 – 38 80 20

STOCKHOLM
BORGS BIL 08 – 445 88 60

UPPSALA
UPPLANDS MOTOR 018 – 160 100



Jaguar XK Coupé, från 889.000 kr, Fri service de 2 första servicetillfällena. Garantier: 3 års fabriksgaranti (obegr. miltal), 3 års vagnskadegaranti, 
6 års rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti (obegränsat miltal) samt 3 års assistansförsäkring inom Europa. Miljöklass 2005, CO2 264 g/km, 
Bränsleförbr. bl. körn. 11,2 l/100 km.
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AKTUELLT

Ny miljö på byråerna
I skuggan av finanskrisen har 

miljörättens betydelse för affärs-

byråerna blivit större.

KRÖNIKA

”En större 
domstolsmaskin”
Elisabet Fura oroas av 

Europadomstolens framtid
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miljön är en av de vikti-
gaste samhällsfrågorna.
Till exempel uppgav var

femte svarande i undersökningen
Juristbarometern att klimatet var
det ämne som engagerade dem
mest. 

Den här trenden märks tydligt
i advokatbranschen. 

Från att ha varit begränsad till
nischbyråer är miljörätten nu-
mera ett självskrivet inslag hos de
stora affärsbyråerna.  Skärpt
lagstiftning och ökad miljömedve-
tenhet innebär ökad efterfrågan.
Samtidigt blir uppdragen ofta
mer avancerade.

Det här är Legally yours första
gröna nummer. Vi låter miljöte-
mat prägla hela tidningen:

vi skildrar den gröna vågen på
de stora affärsbyråerna. Miljön
spelar en nyckelroll, både som 
affärsområde och som ett vapen 
i konkurrensen om de bästa juris-
terna. 

christina hörnberg Lindgren
berättar om miljörättens resa från
suspekt nischområde till vad det
är idag.

niclas ihrén, hållbarhetsexpert
på tankesmedjan Global Utma-
ning, reder ut de globala klimat-
strategierna efter misslyckandet i
Köpenhamn.  

Temat går också igen i våra
rese-, ekonomi-,  mat- och vinre-
portage. Och förresten även i pro-
duktionsprocessen. Sedan starten
2003 trycker vi tidningen på mil-
jövänligt papper.

MILJÖTRENDEN
ÄR TYDLIG 

CHEFREDAKTÖR

PETER JOHANSSON

telefon 070–620 39 39
e–post peter.johansson@blendow.se
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PORTRÄTT

Område i förändring
När Christina Hörnberg Lindgren 

började med miljörätt sågs 

området med stor skepsis. 

Idag är läget ett annat. 32
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AKTUELLT

Jurister – alltför positiva?
Jurister lider av en alltför 

optimisitisk syn på sina 

arbetsuppgifter, enligt 

psykiatriprofessorn Pär 

Anders Granhag.

MAT

Stjärnkockens favoriter
Mathias Dahlgren, kock med sammanlagt

tre stjärnor i Guide Michelin, bjuder från

och med det här numret på några av sina

bästa recept.



6 Legally yours  |  3  |  2010 www.legally-yours.se

LEGALLY  |   A K T U E L LT

Gröna vågen
sköljer över 
byråerna
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när transaktions-
marknaden havere-

rade efter finans-
krisen 2008 så har de stora
affärsbyråerna letat efter
nya områden, eller i alla fall
nygamla, områden som kan
täcka delar av förlusterna.
Samtidigt har marknadens
behov av miljörättsliga
tjänster växt, en följd av

skärpt lagstiftning och ökad
miljömedvetenhet.

Dessutom har uppdra-
gens art förändrats:

– Antalet miljörättsären-
den, såväl som fakturerade
arvoden från miljörättsären-
den, har nästan fördubblats
under perioden från 2005
till 2009. De senaste åren
har vi sett en utveckling

mot mer förnyelsebar energi
liksom av en ökande andel
komplexa infrastrukturpro-
jekt. Dessutom har frågor
relaterade till klimatföränd-
ringarna, som åtgärder mot
översvämningsrisker, fått
ökat fokus, säger Stefan
Brocker, managing partner
på Mannheimer Swartling.

Tendensen är densamma

Hos de stora advokatbyråerna spelar miljön större roll än någonsin.

Både som affärsområde – och som konkurrensmedel.

Det är helt klart ett område i tillväxt, säger Rikard Setterlid på 

Lindahl. AV PETER JOHANSSON

Antalet miljörättsärenden
har nästan fördubblats under 
perioden från 2005 till 2009

STEFAN BROCKER
Mannheimner Swartling
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Det är de dåliga
åren som är viktigast

för pensionen.

1 MSCI World NDTR Index, inklusive utdelningar, lokal valuta.

2 Brummer Multi-Strategys avkastning sedan starten 1 april 2002 till 30 april 2010.

3 SIX-RX (inklusive utdelningar) under perioden 1 april 2002 till 30 april 2010.

Brummer Multi-Strategy är en specialfond enligt 1 kap 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Observera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden 

kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information, vänligen se fondens faktablad och informationsbroschyr på www.brummer.se.

Åren du får dålig avkastning kan vara minst lika viktiga 

för ditt sparande som åren med god avkastning.

Har du placerat 100 kronor på börsen och den går 

ner med 40 procent, behövs det sedan en uppgång på 

hela 67 procent för att du ska få igen dina pengar.

Men hur gör man då för att slippa åka berg-och-dalbana 

med sitt sparande fram till pensionen? För oss handlar 

det om att välja ett annat sätt att tänka.

Titta på diagrammet. Kurvorna beskriver avkastning-

en för fonden Brummer Multi-Strategy, som har som mål 

att ge en positiv och stabil avkastning på mellan 8 och 10 

procent varje år, jämfört med MSCIs världsindex1.

Jämförelsen ger oss några intressanta lärdomar. I dia-

grammet syns det tydligt att en förvaltning som över 

tiden ger positiv och stabil avkastning har ett värde i sig 

eftersom ditt sparande blir mindre riskfyllt. Och att 

undvika förlustperioder är viktigare för ett sparande än 

vad många tänker på.

Under denna period har Brummer Multi-Strategy 

dessutom haft en ackumulerad avkastning på 106,4 

procent2, vilket överträff at avkastningen för globala 

aktier på 18,2 procent1 eller Stockholmsbörsens 91,7 

procent3 under samma period. Men så har Brummer 

Multi-Strategy inte heller haft ett enda negativt kalender-

år sedan starten i april 2002.

Om du tycker det här är ett begåvat sätt att resonera 

kring sparande, skulle vi vilja berätta om Brummer Life.

Genom att starta ett sparande i Brummer Life kan du 

till exempel placera i fonden Brummer Multi-Strategy. 

Och därigenom ta del av en förvaltning som fokuserar 

på positiv avkastning, oavsett om marknaden går upp 

eller ner.

Brummer Life har även alternativ för dig som vill ut-

forma din förvaltning själv genom att välja fritt från en 

fondmeny med Brummer & Partners aktivt förvaltade 

fonder samt en rad index- och räntefonder. Index- och 

räntefonderna har inga eller låga avgifter.

Besök gärna www.brummerlife.se eller ring oss på 

08-566 214 80 så får du veta mer. Välkommen.

Brummer Multi-Strategy jämfört med index
med globala aktier, MSCIs världsindex1.

Den röda kurvan visar Brummer Multi-Strategys utveckling

sedan starten 1 april 2002 till 30 april 2010 jämfört med MSCIs 

världsindex1, ett index som består av globala aktier.

INDEX

Brummer Multi-Strategy

MSCI världsindex
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på andra storbyråer:
– Miljörätten är helt

klart ett område i tillväxt.
Och det är ett lagstift-
ningsområde som hela tiden
är i utveckling, inte minst
på EU-nivå, vilket innebär
att många företag löpande
har behov av att hålla sig
uppdaterade och konsultera
experter på området, säger
Rikard Setterlid, miljörätt-
sexpert på Lindahl.

– Hanteringen av förore-
nade områden är det om-
råde där kraven på
klienterna har ökat mest. Vi
har också sett en tydlig
trend att miljöfrågorna blir
allt viktigare vid företags-
och fastighetsförvärv. Det
blir också allt viktigare att
reglera hur ett eventuellt
miljöansvar ska fördelas

mellan köpare och säljare,
säger Vinges miljörättsex-
pert Thomas Sjöberg.

även specialistbyråerna
märker av den ökade efter-
frågan:

– De senaste två – tre
åren har det blivit en för-

ändring. Under högkonjunk-
turen såg vi en större efter-
frågan på
tillståndsprövningar. Nu
ökar tillsyns-
ärendena, liksom den lö-
pande miljörättsliga rådgiv-
ningen, säger Magnus
Fröberg på miljörättsbyrån
Fröberg & Lundholm.

Samhällets ökade foku-
sering på miljö innebär nya
arbetsrutiner: 

– Det blir allt vanligare
att våra klienter ställer krav
på ett certifierat miljöarbete.
På samtliga våra kontor
finns till exempel videokon-
ferensutrustning som vi an-
vänder när det inte är
nödvändigt att vi träffas, vil-
ket alla tjänar på. BlackBer-
rys, bärbara datorer och
pindosor för extern inlogg-

ning möjliggör arbete utan-
för kontoret. Standardin-
ställning till alla skrivare att
skriva ut på dubbelsidigt
papper har lett till att vi
minskade vår pappersför-
brukning med 2,2 miljoner
ark från 2008 till 2009. Och
våra nybyggda lokaler på

Nu ökar tillsynsärendena, liksom den 
löpande miljörättsliga rådgivningen

MAGNUS FRÖBERG, 
Fröberg & Lundholm

’’

Rikard Setterlid, miljörättsexpert

på Lindahl.
Michael Wigge, managing partner

Vinge.



Videokonferens möjliggör
snabba personliga möten

Sparar både miljön och kostnader.
Det moderna sättet att mötas.

    IT Services        Office Solutions        Production Printing        Managed Document Services

020-32 11 11
info@ricoh.se
ricoh.se

Moving Ideas Forward.
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Norrlandsgatan är mer ener-
gieffektiva, säger Stefan
Brocker.

På Vinge lyfter man
också fram dubbelsidiga
tskrifter, samt utökade ruti-
ner för återvinning och käll-
sortering:

– En speciell miljögrupp
har inventerat hur olika
saker kan förbättras. Bland
annat samlas mobiltelefoner
in och återvinns. Vi köper
grön el och använder i
första hand skicka miljöbi-
lar när vi åker tax. Vi vill
tänka på alternativa lös-
ningar i stället för att falla
in i ett slentrianbeteende,
säger byråns managing part-
ner Michael Wigge.

Lindahls managing part-
ner Anders Nilsson nämner
också åtgärder som video-
konferenser och strängare
regler för samarbetspartners
och utvecklar:

– Vi vill genom olika åt-
gärder på kort och lång sikt
minska klimatpåverkande
utsläpp.  Det sista steget i
projektet innebär att byrån
klimatkompenserar kvarstå-
ende utsläpp genom att
stödja projektet Suryateja
Power i Indien. Det är ett
CDM-projekt, vilket bland
annat innebär att det är
granskat och certifierat av

FN. Projektet använder bio-
massa för att generera
elproduktion och fossilbase-
rad el byts successivt ut. Ut-
över klimatnyttan genomför
projektutvecklaren även so-
ciala insatser som lokal in-
frastruktur, skolaktiviteter,
distribution av mat och me-
diciner.

Även på Wistrand finns
goda möjligheter att jobba
hemifrån:

– Med vårt dokument-
hanteringssystem har man
tillgång till både de egna
och kollegornas dokuemt
oavsett avrifrån man jobbar,
säger kommunikationsche-
fen Bettina Lissner

miljömedvetenheten tros
även bli viktig i konkurren-
sen o nya jurister. CSR-pro-
jekt väntas få en allt
viktigare roll i byråernas
varumärkesbyggande: 

– Vi är engagerade i ett
flertal pro bono-uppdrag
som studenter ställer
mycket frågor kring. Vår in-
sats dä  kretsar alltid kring
juridik, men det är av annan
karaktär än den vi sysslar
med dagligdags, säger Ste-
fan Brocker.

Wistrand är sedan flera
år sponsor för Swedish Re-
cycling Awards.

Miljöfrågorna blir allt 
viktigare vid företags- 
och fastighetsförvärv

THOMAS SJÖBERG, 
Vinge

Vi vill på kort och lång sikt
minska klimatpåverkande
utsläpp

ANDERS NILSSON,
Lindahl

– Där riktar vi oss fram-
förallt internt. Vi har inte
använt den satsningen som
ett säljargument. för oss är
det ett självklart engage-

man, alla företag borde
jobba medvetet med dessa
frågor, säger kommunika-
tionschefen Christiane Wils.
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’’ Andra länder springer
ifrån oss med starkare lagar, 
I Schweiz har djuren till 
exempel en egen advokat 
i domstolen.
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i början av april gick den
fyraåriga hunden Maya, en
blandning av pitbull och
amstaff, till attack mot en
främmande man i ett försök
att skydda sina nyfödda val-
par. 

– Hunden hade inte träf-
fat mannen tidigare, och
hon gav flera varningsskall
innan hon bet. Det är ett
helt normalt beteende för
ett djur som vill skydda sina
valpar. Dessutom har det
visat sig att hunden var sjuk
i livmoderinflammation,
något som experterna tror
bidrog till att hon var mer
aggressiv än vanligt, säger
Erica Ström, initiativtagare
till juristnätverket Djurens
jurister.

Den bitne mannen, som
hade släppts in i lägenheten
av ägarens pojkvän, an-
mälde händelsen. Tre dagar
senare omhändertogs hun-

den av polis. Senare besluta-
des att den skulle avlivas.

– Ägaren kontaktade oss
och ville att vi skulle hjälpa
henne. Det visade sig att po-
lisen inte hade gjort någon
ordentlig utredning. De
hade ingen annan bevisning
än mannens version. När de
sedan beslagtog hunden och
hennes valpar så begick de
brott mot djurskyddslagstift-
ningen. 

för att väcka engage-
mang kring fallet startades
en Facebookgrupp.

– Vi strävade efter att få
ut budskapet i olika nätverk.
Det blev en enorm opinion.
Vips hade vi fått över 17
000 medlemmar. Folk tog
många egna initiativ, till ex-
empel startades det två de-
monstrationer.

– Vi fick själva dra fram
så mycket bevisning som vi

kunde. Vi fick 10 experter
att uttalas sig, etologer och
hundbeteendevetare.  

Nu har Förvaltningsdom-
stolen i Malmö rivit upp po-
lisens beslut.

– Det är en enorm seger.
Det finns stora kunskaps-
brister hos polisen, man väl-

En inställd avlivning blev genombrottet för organisationen 

Djurens Jurister.

Nu startar initiativtagaren Erica Ström en ”djurpolis”.

– Vi vill öka djurens juridiska status, säger hon. 
AV PETER JOHANSSON

Nu startar
hon en
”djurpolis”

Det finns stora
kunskapsbrister
hos polisen, man
väljer avlivning
alldeles för lätt-
vindigt. Man
skulle kunna tala
om en ”dödshets”
mot hundar.

’’
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jer avlivning alldeles för
lättvindigt. Man skulle
kunna tala om en ”döds-
hets” mot hundar. Det finns
andra alternativ, som mun-
korg. 

För några år sedan inför-
des en ny tillsynslag som
gör det lättare för polisen
att omhänderta hundar. 

– Syftet var att kunna ta
hand om hundar som an-
vändes som vapen. Men nu
används lagen systematiskt.
Det måste vara svårt för sta-
ten att kunna omhänderta
medborgarnas egendom. 

framgången vid Förvalt-
ningsdomstolen innebär att
Erica Ström och hennes kol-
lega Shalini Persson nu drar
igång ett nytt ”rättssäker-
hetsprojekt”.

– Vi kommer att starta
Sveriges första ”djurpolis”
och driva enskilda fall.
Många människor med djur

Vi ska finansieras av sponsorer.
Det finns ett stort intresse, både från
företag och privatpersoner. 
’’
som har råkat illa ut har
hört av sig till oss efter arbe-
tet med Maya.

– Vi vill öka djurens juri-
diska status. Idag klassas de
som egendom. Det innebär
att det blir långa handlägg-
ningstider vilket kan skapa
trauman om de är omhän-
dertagna.

Hur ska verksamheten finan-

sieras?

– Vi ska finansieras av
sponsorer. Det finns ett
stort intresse, både från fö-
retag och privatpersoner.
Jag tror inte det blir svårt att
nå en nivå så att vi kan leva
på det. Och många experter
har hört av sig och vill
jobba gratis åt oss, till exem-
pel som expertvittnen.

erica ström tycker att
djurskyddsfrågorna är lågt
prioriterade i Sverige.

– Andra länder springer
ifrån oss med starkare lagar,
I Schweiz har djuren till ex-
empel en egen advokat i
domstolen. Sverige halkar
efter. Samtidigt så märker vi
att engagemanget ökar.
Många jurister hör av sig,
vill vara med i vårt nätverk
och arbeta med de här frå-
gorna. 

Maya har fått bada och vila

första gången efter hund-

stallet.
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HUSSE: ”FEL HUND ANKLAGAS”
polisen instruerade en hundägare att koppla sina
hundar efter att ett får hade attackerats svårt, skriver
Blendow Lexnova.

En hund som liknande mannens hade setts stående
över fåret, med ull runt munnen. Då presenterade hun-
dägaren ett fotografi av en annan svart hund som varit
lös på samma mark och samma ställe som där fåret hit-
tades. Han menade att hans hundar varken varit lösa
eller bitit något får. ”I ett demokratiskt rättsväsende ska
man väl inte dömas utan bevis”, anförde han. Trots
detta fann länsrätten att det inte fanns skäl att ändra
polisens beslut. 

FYRA DÖMDA 
FÖR DJURPLÅGERI MOT KANINER
tingsrätten dömer fyra män i 20-årsåldern för
djurplågeri sedan de dödat två kaniner genom bränna
upp den ena och stampa på den andra, skriver Blendow
Lexnova. Dessutom hade en hund hetsats mot kani-
nerna. Tingsrätten uttalar att "de tilltalade, som filmat
brottet, uppenbarligen utsatt djuret för lidande i direkt
syfte att plåga det till döds".
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B O L A G S R ÄT T  S U N D S VA L L  A B

Box 270  Tullgatan 18  851 04 Sundsvall  Tfn 060 -16 81 50  
E-post info@bolagsratt.se  www.bolagsratt.se  

Köp ett lagerbolag av oss idag. Under dagen kan 
du lämna ett startklart aktiebolag till din kund.
Köp ett lagerbolag av oss så slipper du och din upp    drags-
givare väntetiden hos Bolagsverket. Våra lagerbolag ligger
färdiga för start. Varför ska du köpa just av oss? Här får
du tre skäl:

Firmabesked direkt!
Vi bedömer firman utifrån vår erfarenhet.

Vi känner Bolagsverket

Du får ny firma utan onödig fördröjning tack vare bra
förhandsbedömningar och egen praxisbank. Alla våra
medarbetare har PRV-bakgrund (nu Bolagsverket).

Vi säljer inte till vem som helst

Vi vill endast sälja till seriösa förvärvare. Våra lagerbolag
kan därför bara köpas av advokatbyråer, revisionsbyråer
samt på rekommendationer. 

Ring oss redan idag. 060-16 81 50 

Lagerbolag
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polisen i glendale i Kali-
fornien lanserade ett ovan-
ligt verktyg i kampen mot
trafiksyndare: en medarbe-
tare utklädd till en stor
kanin patrullerade över sta-
dens övergångsställen. De
förare som inte stannade
för kaninen bötfälldes.

När kommunalpolitikern
John Drayman informera-
des om insatsen så blev han
mycket upprörd:

– Polisen må vara säker-

hetsexperter – men de har
inget sunt förnuft. Det här
är häpnadsväckande farligt,
sa han enligt lokaltidningen
Glendale News Press.

Tidigare har polisen i
Los Angeles genomfört en
liknande aktion, då var en
medarbetare utklädd till jul-
tomte.

http://www.glendalene-
wspress.com/articles/2010/0
4/01/publicsafety/gnp-
sting040110.txt 

FÅNGAR KLÄDDE UT SIG TILL FÅR

JÄTTEKANIN BÖTFÄLLDE BILISTER

PITBULL BET SÖNDER POLISBIL
pitbullblandningen
Winston attackerade en po-
lisbil i Chattanooga i den
amerikanska delstaten Ten-
nessee. Hunden bet loss en
stor del av främre stötfånga-
ren samt förstörde hjulen.

Han dömdes till lyd-
nadsträning och kommer
framöver att behöva bära en

bricka med texten ”Potenti-
ally dangerous”, uppger
Chattanooga Free Press.
Ägaren, Nancy Emerling,
dömdes inte till några ytter-
ligare sanktioner.

Orsaken till attacken är
inte klarlagd.

maximiliano pereyra och
Ariel Diaz rymde i våras
från ett högsäkerhetsfäng-
else i Argentina. På flykt stal
de fårhudar och två fårhu-
vuden. Med  detta som för-
klädnad lyckades de sedan
hålla sig undan de 300 poli-
ser som jagade dem, skriver
den brittiska tidningen Tele-

graph. Fångarna uppehöll
sig hela tiden i en stor får-
hjord.

När duon greps efter en
vecka i förklädnad urskul-
dade sig polisen:

– Det var omöjligt att
upptäcka dem bland tusen-
tals ”vanliga” får.

FÖRRYMDA FÅNGAR?
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En ny studie visar att

många jurister överskattar

sina möjligheter att nå

framgång.

rapporten publiceras i maj-
numret av facktidningen Psycho-
logy, Public Policy & Law. Pär
Anders Granheg, professor i psyko-
logi vid Göteborgs universitet och
specialist på psykologiska aspekter
kring beslutsfattande, är en av för-
fattarna:

– Vi har kartlagt advokaters
förmåga att bedöma huruvida de
kommer att nå sina mål eller inte,
berättar han.

481 amerikanska advokater har
fått bedöma chanserna för att de
ska nå ett framgångsrikt resultat
vid sina aktuella mål. De svarande
fick ange den procentsats de ansåg
vara rimligast.

– Vi upptäckte en systematisk
tendens till överoptimism. Väldigt
få underskattade sina chanser. 

de svarande som beräknat fram-
gångschanserna som högre än 65
procentiga var sämre på att nå sina
uppsatta mål än de som än de som
var mer pessimistiska.

– Överoptimismen påverkar de
råd som ges till klienterna.

Förmågan att korrekt bedöma
sina förutsättningar förbättras inte
med åren, enligt studien. Däremot
ser forskarna att överoptimismen
är mindre utbredd bland de kvin-
nor som deltagit i undersökningen.

Är det här bara ett amerikanskt feno-

men?

– Processituationen är naturligtvis
en annan där, men jag tror att lik-
nande situationer kan dyka upp
även i svenska förhållanden, säger
Pär Anders Granhag.

NY FORSKNING:

Farligt med
positiva jurister

Överoptimismen
påverkar de råd
som ges till klien-
terna.

’’

fo
to

: l
uc

ky
lo

o
k



Vi har valt ut våra bästa hotell på 
några av våra härligaste resmål.
Exclusive by Apollo är för dig som vill koppla av och njuta lite extra 
på semestern. Hotellen är kända för sin goda service, spännande 
 design och fantastiska lägen. Här går det att skämma bort sig själv 
och sitt sällskap ordentligt. Se vårt breda utbud på apollo.se/exclusive

Boka på apollo.se eller 0771-37 37 37

Melati Beach Resort & Spa, Koh Samui



Legally yours  |  3  |  2010 19www.legally-yours.se

LEGALLY  |   A K T U E L LT

genom facebook kunde
polisen identifiera den fas-
tighet där han höll sig
gömd, i staden Capo Riz-
zuto. Pasquale Manfredi,
som kallade sig själv Scar-
face efter den välkända fil-
men med Al Pacino, höll sig
gömd i källaren. Den spar-
tanska lokalen var utrustad
med två datorer, ett löpband
och en hantel, enligt ABC
News. 

När polisen bröt sig bör-

jade Pasquale Manfredi fly
uppåt – på andra våningen
hann de ikapp honom. Tor-
peden imponerades av det
snabba gripandet:

– Du är boss för de osyn-
liga, berömde han  det ansa-
variga polisbefälet.

Pasquale Manfredi an-
vände Facebook av såväl so-
ciala som professionella
skäl. Här kommunicerade
han, via kod, med sina me-
darbetare.

– Han var ingen särskild so-
fistikerad internatanvändare,
kommenterade polischefen
Angelo Morabito. 

Han hade över 200 vän-
ner, samtliga undersöks nu
av polisen.

torpeden var knuten till
´ndranghetaklanen Nicosia-
Manfredi. Han åtalas för 20
brott, bland annat ett atten-
tat 2004 när han misstänks
ha mördat en konkurre-
rande maffialedare med
hjälp av en bazooka. Dessu-
tom tros han ha begått ”ota-
liga” andra mord.

– Utan skuggan av tvivel
så är han den farligaste

brottslingen i hela Crotone-
provinsen, konstaterade po-
lischefen.

Pasquale Manfredi ska
enligt polisen under ett år
ha utbildats vid en inoffici-
ell ”krigsskola” i norra Ita-
lien dit maffiasoldater
skickas för att lära sig be-
härska militära vapen. 

Maffiatorped greps 
genom Facebook
MÖRDADE KONKURRENT MED BAZOOKA
Pasquale Manfredi, en av Italiens 100 mest eftersökta

brottslingar, greps nyligen på grund av sitt intensiva 

intresse för sociala medier. Manfredi, torped för den 

kalabresiska maffian ´ndraghetan, var ofta inne på sitt 

Facebook-konto.  

Utan skuggan
av tvivel så är
han den farligaste

brottslingen i hela
Crotoneprovin-
sen.
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var fjärde europeisk
singel vill ha en partner
som är jurist. Bland svens-
karna anses dock jurister
inte vara lika attraktiva.. Det
visar en undersökning från
matchmakingsiten Parship.

Sammanlagt har 5000
singlar från hela Europa del-
tagit i undersökningen. 

Läkare toppar listan över
vilka yrken singlarna helst
vill att deras partner ska ha,
36 procent uppger detta.
Nästan lika attraktivt anses
det vara att ha en partner
med ett kreativt yrke, 31,3
procent. 

Det framgår i en under-
sökning gjord av matchma-
kingsiten Parship. 

Sett över alla svarande
rankas jurister som det
sjunde mest attraktiva yrket.

Tittar man endast på
svenska svarande så hamnar
jurist på nionde plats.
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36,2 %    31,3 %     27 %     24,9 %    23,6 %    22,5%    21,5 %   1 6,6 %    14,4 %    14,2 %

SINGLARNAS SEXIGASTE YRKEN

Singlar vill ha en jurist

Adacta Advokatbyrå AB    Kalendegatan 7    211 35 Malmö    Tel +46 40 98 11 00    www.adacta-law.se    info@adacta-law.se

Vill Du vara med?
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slutsamma. Man vill och skall följa sina förpliktelser enligt
konventionen och ansvaret är delat mellan staterna och
Domstolen med den primära förpliktelsen hos staterna,
som måste bli bättre på att implementera rättigheterna
men också att skapa effektiva rättsmedel när något gått fel
så som exempelvis i Sverige där Högsta Domstolen äntligen
klarlagt att det går att få skadestånd med åberopande av att
en kränkning skett av Europakonventionen utan direkt
stöd i annan svensk lag. 

Så vad föreslås då rent konkret? Jo, att
Domstolen blir mer strikt och mer konse-
kvent i sin tillämpning av kriterierna för att
”släppa upp” ett klagomål och pröva i sak
samt att man gör maximal användning av
de processuella verktyg och de resurser
man har.  

Så har vi exempelvis från första juni ett
nytt viIlkor de minimis för att pröva ett kla-
gomål, vilket innebär att Domstolen skall
kunna avvisa klaganden som inte lidigt av-

sevärd skada, på engelska significant disadvantage.  I klar-
text; vi måste avvisa fler klagomål. Det kan jag hålla med
om men det kommer inte att innebära några radikala för-
ändringar i genomströmningstakten. Tillflödet kommer att
påverkas endast marginellt eller inte alls. 

den individuella klagorätten rör man däremot inte, då
den är av ”fundamental betydelse som en hörnsten i Kon-
ventionssystemet med garantier att överträdelser som inte
åtgärdats på ett effektivt sätt på nationell nivå kan prövas
av Domstolen” (min översättning).  Domstolen uppmanas
vidare att upprätta ett ”filter” så att de uppenbart ogrun-
dade klagomålen som utgör över 90 procent av vad som
kommer in skall kunna sorteras ut på ett tidigt stadium för
att på så sätt frigöra resurser för granskning av de mål där
allvarliga kränkningar förekommit. Det påpekas också att
processen för att nominera och välja domare måste bli mer
transparent för att säkra kvalitén och domarnas självstän-
dighet och oberoende. Några nya anslag föreslås inte. Däre-
mot uppmuntras en utvidgad praxis vad gäller staters
utsändande av nationella domare för en praktikperiod på
något år (Domstolsverket finansierar för närvarande två

Domare vid Europadomstolen för mänskliga rättigheter, Strasbourg

e-mail Elisabet.Fura-Sandstrom@echr.coe.int 

ELISABET FURA
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Vill vi ha en större 
domstolsmaskin?

ör lite och för sent! Så vill jag beskriva re-
sultatet av den ministerkonferens om Europa-
domstolens framtid som ägde rum i Interlaken
i februari. 

Med pukor och trumpeter annonserades
konferensen som skulle bekräfta att Europarå-

dets medlemsstater fortfarande var hängivna idén om
mänskliga rättigheter och villiga att försvara den i konkret
handling. Varje dag, för varje individ, hur liten och sårbar
denne ännu var. Så hur gick det? 

127 000 mål i balans och en ök-
ningstakt om nära 2000 per månad.  Så
ser verkligheten ut idag för Europadom-
stolen för mänskliga rättigheter. Något
måste göras snart, men vad? Den uppen-
bara lösningen vore att ”Bring rights
home”, det vill säga att göra jobbet där
det görs bäst och snabbast.  

De inhemska myndigheterna och
domstolarna är självklart bäst på att för-
svara människors rättigheter.  Rättvisa är ofta färskvara och
en rättegång som äger rum för sent kan bli orättvis och i
värsta fall göra mera skada än nytta. Om subsidiaritetsprin-
cipen respekteras kan Domstolen ägna sig åt att skapa
praxis där sådan inte finns eller behöver förnyas. 

Men alla stater som åtagit sig att respektera Europakon-
ventionen måste sätta av tillräckligt med resurser. Rättssä-
kerhet måste få kosta. Bara för det fall systemet inte
fungerar skall det finnas någonstans att vända sig för att få
upprättelse och för att undvika att misstaget upprepas. 

Men måste det vara Domstolen i Strasbourg?  Med indi-
viduell och avgiftsfri klagorätt för 800 miljoner individer
räcker de medel de höga fördragsslutanden parterna satt av
till Europarådet och Europadomstolen inte långt.  Statisti-
ken över de ökande balanserna i Domstolen talar sitt tyd-
liga språk och även på verkställighetssidan i Ministerrådet
börjar det nu byggas upp balanser. 

förväntningarna var stora på den reformprocess som
Interlaken skulle inleda. Deklarationen är inget mindre än
en besvikelse. I ett sex sidor långt dokument upprepas att
de fördragsslutande staterna alltjämt är övertygade och be-

F
strasbourg maj 2010

Domstolen 
kommer att

marginaliseras alltmer
för att slutligen bli helt
irrelevant.
’’
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svenska domare som arbetar i Domstolens kansli) samt till-
skjutandet av extraordinära medel för särskilda projekt (ett
exempel är Irlands finansiering av Domstolens webbsända
förhandlingar). En aktionsplan beslutades och en agenda
för uppföljning av densamma.  

är europas medborgare verkligen betjänta av en ännu
större domstolsmaskin än den som idag avkunnar ungefär
1600 domar per år med hjälp av cirka 600 anställda och 47
domare? 

Hur skall en sådan gigantisk domstol se ut med bibe-
hållen trovärdighet?

Hur skall det gå med kvaliteten nu när bilden kompli-
ceras ytterligare då EU tillträder konventionen som en följd
av Lissabonfördraget? 

Dessa och många andra frågor pockar på svar.

just före det högtidliga öppnandet av denna reger-

ingskonferens meddelade Ryssland att man två år sena be-
slutat att ratificera det tilläggsprotokoll till konventionen
som fått nummer 14. Eftersom Ryssland var den enda rati-
fikation man väntade på innan protokollet kunde träda i
kraft gick en suck av lättnad genom diplomat-leden. Efter
att nödvändiga men långt ifrån tillräckliga reformer förha-
lats i två år hade den ryska Duman kommit på andra tan-
kar och gett grönt ljus. Vi kan bara gissa av vilka skäl.

Min uppfattning, som inte nödvändigtvis delas av alla
domare i Domstolen, är att Protokoll 14 liksom Interlaken-
deklarationen kommer alldeles för sent och innehåller all-
deles för lite av reformer. 

Att år 2010, 60 år efter att Europakonventionen skrevs
och 50 år efter inrättandet av Europadomstolen, bekräfta
att mänskliga rättigheter är viktigt är vackert - men det
räcker inte.  Det är jättebra att vi får veta att medlemssta-
terna anser att det är de inhemska myndigheternas uppgift
att respektera människornas rättigheter men om de inte

’’
Att år 2010 bekräfta att
mänskliga rättigheter 

är viktigt är vackert – men det
räcker inte.
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gör det och inte heller domstolarna kan ge rättelse, vad hän-
der då? Jo, då klagar man till Strasbourg, som statistiken
visar. Och så fort en klagande vinner framgång så följer
hundratals eller tusentals andra efter om inte det systemfel
som är grunden till problemet åtgärdas direkt på hem-
maplan. 

Domstolen i Strasbourg har blivit det den aldrig var av-
sedd att bli; en fjärde instans när den inhemska rättvisan
inte fungerat. Den rollen är Domstolen illa rustad för att
axla.

Internt har vi självklart inte stillatigande åsett utveck-
ling utan försökt att göra det bästa av läget. Vi har uppfun-
nit pilotprocesser och prioriteringsordningar, kortat ner
domskälen och snabbat upp processen men inget hjälper i
grunden eftersom Europakonventionen skrevs i en tid som
såg helt annorlunda ut än vår. Vi måste nu gå vidare, även
om det är smärtsamt. 

En helt nödvändig reform, enligt min uppfattning, är att
se över den enskilda klagorätten i den mån den betyder att
envar av de 800 miljoner personer som befinner sig inom
Europarådet område har rätt att klaga och få ett svar av Eu-
ropadomstolen. Det är inte längre möjligt. 

det bästa vore förstås om alla kunde få sin sak prövad i
Strasbourg om de ansåg att inhemska myndigheter och
domstolar brustit så att deras rättigheter kränkts eftersom
många i det läget inte längre har förtroende för de in-
hemska tjänstemännen eller domarna. Nu har de den rätten
men frågan är vad den är värd om den enbart innebär en
rätt att klaga men inte att få en prövning inom rimlig tid. I
dagsläget är det inte ovanligt att en enskild klagande får
vänta i tre-fyra år på ett avskrivningsbeslut utan prövning i
sak. Ännu längre väntetider på beslut eller dom är inte
ovanliga.

Så vad vore det näst bästa? Jo, att Domstolen ges möjlig-
het att pröva nya frågor i vägledande avgöranden till led-
ning för rättsskipningen på nationell nivå. Övriga klagomål,
där det redan finns en väl etablerad praxis på europeisk

nivå, får skickas tillbaka för att lösas av de inhemska dom-
stolarna. Europadomstolen måste bli en författningsdom-
stol för mänskliga rättigheter på europeisk nivå.  Det är en
drastisk förändring men om den inte görs kommer Domsto-
len sakta men säkert sjunka ner i ett träsk av obefogade kla-
gomål blandade med klagomål från människor vars rätt
allvarligt kränkts och som förgäves väntar på ett svar. Praxis
kommer att ”spreta” allt oftare och respekten för Domsto-
lens avgöranden kommer att minska som en direkt följd.
Domstolen kommer att marginaliseras alltmer för att slutli-
gen bli helt irrelevant även om den säkert kommer att fin-
nas kvar.

Vi som hade hoppats på några skrivningar i den rikt-
ningen i Interlaken-deklarationen väntade förgäves.

så nu jobbar vi vidare, med de uppmuntrande tillrop vi
fått från ministrarna i Interlaken att använda de verktyg
Protokoll 14 gett oss att ta hand om den strida strömmen av
anmälningar. Fint! Jag skulle gärna vilja träffa den politiker
eller diplomat som verkligen tror att det kommer att göra
någon skillnad. Jag menar; efter att politiker under flera års
tid upprepat att det är oerhört viktigt att man nominerar
(regeringarna) och väljer (parlamentarikerna) rätt personer
till positionen som domare i Europadomstolen så verkar
den parlamentariska församlingen i Europarådet som är
den instans som slutligen röstar och utser domare ha slagit
in på en mycket farlig väg. Under senare tid har en tendens
att välja kandidater som redan ”finns i huset” kunnat skön-
jas. Så har exempelvis juristhandläggare, politiker, diploma-
ter och ombud för stater nominerats och även valts. Det
bådar inte gott för Domstolens självständighet och trovär-
dighet hur kompetenta dessa personer än kan vara. Därför
är det ytterst angeläget att man går genast går vidare och
förverkligar idén att skapa en oberoende kommitté av ex-
perter att biträda parlamentarikerna i beredningen av do-
marvalen.

Det kommer att krävas ett stort civilkurage. Men vem
skall stå för det i dessa tider?

SalusAnsvar – En del av 

Försäkra dig och din personal!

Vi erbjuder förmånliga personförsäkringar – till exempel TGL, Olycksfalls-

försäkring och Sjukvård Direkt – för både arbetsgivare och personal.

Kontakta SalusAnsvar, telefon 0200-87 50 80 

eller e-post foretag@salusansvar.se
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Om du kommer bättre förberedd till 
löneförhandlingen ökar dina chanser att 
lyckas. Som medlem i Jusek har du till 
exempel alltid tillgång till den senaste 
lönestatistiken. Det ger dig en stadig fak-

tagrund inför lönediskussionen – oavsett 
om du är ny på jobbet eller om du arbe-
tat ett tag. Du kan också få rådgivning hos 
vår medlemsjour eller slipade tips från 
våra experter. Utan kostnad. 
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rätt förberedelser eller redskap. Se till att 
ta hand om din karriär på samma sätt. 

Rätt utrustning är A och O

Bli medlem nu! 
jusek.se/blimedlem

Jusek är förbundet för jurister, systemvetare, civilekonomer, personalvetare och samhällsvetare. Vi organiserar idag 80 000 akademiker och är ett av de största förbunden inom Saco.
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ag är så dålig på att mingla”. Jag hör den
kommentaren så ofta att jag önskar att jag fick
pengar varje gång någon sade det till mig. Eller,
jag hoppas nog hellre att jag slapp höra den. Jag
har gått på så många mingel och ofta blivit förvå-
nad över den motvilja som verkar finnas mot att

prata med folk som man inte känner. Inför denna krönika
har jag funderat på om det finns några skillnader mellan
män och kvinnor, gammal och ung, vad gäller att mingla
och nätverka. Jag kom fram till att vi är precis lika dåliga 
allihop. På våra branschmingel står de allra flesta kvar i 
den grupp som de kom dit med och sneglar lite försynt 
på varandra. Så varför är jurister sådana panelhönor?

En första anledning är att vi svens-
kar av tradition anser oss vara asoci-
ala. Den inställningen leder lätt till att
det verkar onaturligt att ta kontakt
med folk som man inte redan känner.
Den mentaliteten är också en av anled-
ningarna till att det anses ytligt att
småprata med främlingar. Det är helt
enkelt lite för amerikanskt och inget
som vi sysslar med här. 

men det som är allra värst och
som verkligen sticker i ögonen är
själva syftet med att nätverka- att prata med någon som
man sedan kan ha nytta av. Det måste väl ändå vara höjden
av att utnyttja någon! Och visst, det är klart att man ska
passa på att utnyttja ett mingel för att prata med tidigare
kollegor eller vänner som man inte sett på ett tag. Men
passa för guds skull på att nätverka lite också! 

Att nätverka handlar om ömsesidig respekt som ger
möjlighet att både hjälpa och att få hjälp. Ingen klarar av att
nå sina karriärmål på egen hand! 

Betydelsen av att nätverka har ju bankats in i våra jurist-
skallar ända sedan första dagen på utbildningen (i vart fall
de senaste generationerna) och av våra arbetsgivare de ef-
terföljande åren. Men trots att alla unga jurister, i vart fall
de som arbetar inom konsultbranschen, vet och förstår hur
viktigt det är för dem så känns det som att steget mellan
teori och praktik ofta är långt. 

ofta har biträdande jurister inget eget kundansvar
under de första åren och varken tvingas eller uppmuntras
att skapa egna kontakter. För många kan det därför komma
som en chock den dag de förväntas att dra in sina egna kun-
der och några lämnar till och med konsultbranschen i villfa-
relsen att förmågan att nätverka inte kan tränas upp utan
att de är helt enkelt inte ”konsultiga” nog.

I min bekantskapskrets har det ofta diskuteras varför
detta inte fångas upp av arbetsgivaren. Nyblivna och nyan-
ställda jurister får ju en handledare eller ett program för att
lära sig hur arbetsplatsen fungerar. Varför inte vägleda dem
även i nätverkande? När en biträdande jurist tidigt lär sig
att utveckla ett nätverk gynnar det både arbetsplatsen, i

form av fler klienter och bättre kli-
entkontakt, och den anställde. 

det går inte att komma ifrån att
nätverkande också är ett viktigt
medel för att profilera sig internt,
såväl i det dagliga arbetet som på fö-
retagsfesterna. Det räcker inte längre
att sitta på sitt rum och göra ett bra
jobb i alla ensamhet för att avancera
på arbetsplatsen. 

Alla har vi ju hört talas om yt-
terst framgångsrika jurister vars

framgång snarare vilar på ett stabilt kontaktnät och en för-
måga att ”ta” folk än på de juridiska kunskaperna. 

Men hur ska man börja? 
När man pratar om att nätverka och mingla så låter det

ofta som en hemläxa- något som är lite jobbigt men bra för
framtiden. Media och internet svämmar över av tips om
hur man blir den ultimata minglaren och bokaffärer kryllar
av självhjälps/karriärböcker om samma ämne. Det kan
handla om allt från att följa komplicerade strategier till de
enklaste tips- var hel och ren, ha med dig visitkort och så vi-
dare i all oändlighet. 

själv så har jag intagit en mer avslappnad inställning.
Jag tror inte att man behöver kolla upp en person för att
kunna ha ett givande samtal med densamma och att samla
visitkort utan att sedan använda dem verkar bara onödigt.

J

Vägled jurister 
i nätverkande

Att nätverka hand-
lar om ömsesidig

respekt som ger möjlig-
het att både hjälpa och att
få hjälp. Ingen klarar av
att nå sina karriärmål på
egen hand! 

’’
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De enda tips jag kan ge är helt enkelt att våga nätverka och
ha inställningen att det är roligt! Det är kul att prata med en
ny person och har man bara ett genuint intresse så brukar
samtalet flyta på bra. Har man själv inte någonting vettigt
att säga så brukar vanligtvis personen man samtalar med ha
det, och den egna insatsen kan begränsas till att ställa frå-
gor. Ingen är ju född till mingelproffs utan det enda som
gäller är att träna och återigen träna. Så småningom hittar
man sitt eget sätt att bygga kontakter. Och egentligen, vad
har man att riskera i jämförelse med vad man har att
vinna? 

I allra värsta fall så blir man avvisad eller till och med
gör bort sig lite grann men har man gjort det tillräckligt
många gånger för tillräckligt många personer så är det inte

längre en så stor sak. Utom möjligtvis en bra story till nästa
gång. Fråga mig, den biten kan jag. 

En bekant har lagt fram en annan teori om varför juris-
ter inte är skickliga på att mingla, nämligen att vi helt en-
kelt är för tråkiga. Jag hoppas verkligen att så inte är fallet
och att vi kan motbevisa denna tes. Ses nästa mingel!  

På våra branschmingel står de
allra flesta kvar i den grupp

som de kom dit med och sneglar lite
försynt på varandra. ’’

Årets Advokatbyrå 2009
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det viktigaste nu är att på-
skynda den gröna industriella
revolutionen mot ett hållbart

samhälle. Detta kräver ett högre pris
på koldioxid.

Tankesmedjan Global Utmaning
har under de senaste tre åren genom-
fört ett projekt om klimatpolitiken.
Syftet är att öka kunskapen om håll-
bara strategier för att möta klimatho-
tet. Projektet har resulterat i en serie
rapporter och seminarier, som finns
tillgängliga på www.globalutmaning.se.
Den senaste rapporten heter ”A Cli-
mate Investment Framework for the
EU: Turning failure in Copenhagen to
progress in Cancún”, skriven av förre
finansministern Allan Larsson och
hållbarhetsexperten Niclas Ihrén.Rap-

porten visar att man nu inom klimat-
politiken behöver arbeta vidare med
två parallella spår: för det första att
fortsätta verka för ett juridiskt bin-
dande globalt klimatavtal inom FNs
ram, för det andra att få till stånd ett
politiskt ramverk för investeringar i
hållbar teknik. 

Mötet i Köpenhamn ledde bara till
en kort deklaration – ”Copenhagen Ac-
cord” – en politisk överenskommelse
mellan i första hand USA och BASIC-
länderna (Brasilien, Sydafrika, Indien
och Kina). EU kom ut ur förhandling-
arna med en kraftigt försvagad position
i förhållande till sina egna ambitioner. 

vi på global utmaning föreslår att
EU-kommissionen utvecklar en han-

dels-, investerings- och tillväxtstrategi
för utsläppsminskning (Climate Inve-
stment Framework; CIF). Ramverket
bygger på ambitionerna i Copenhagen
Accord och är förenligt med
Världshandelsorganisationens (WTO)
mål om en frihandelsagenda som stöd-
jer hållbar utveckling, med det långsik-
tiga målet om en CO2-fri handel. 

EU bör identifiera klimatstrategin
som en av de primära drivkrafterna
för en omvandling och modernisering
av våra ekonomier, med en förbättrad
produktivitet och mer hållbar tillväxt
som positiva konsekvenser. Att foku-
sera på ny teknik och investeringar
skulle medföra många fördelar såsom
ökade investeringar, minskad energi-
förbrukning och fler arbetstillfällen. 

SÅ FÅR VI 
ETT HÅLLBART 
SAMHÄLLE

Tekn lic, hållbarhetsexpert och projektledare på Global Utmaning

NICLAS IHRÉN

PERSPEKTIV | MILJÖ

Klimatmötet i Köpenhamn i december har av många beskri-

vits som ett misslyckande. Den bilden behöver nyanseras. 

Klimatfrågan är vår tids största och mest komplexa utmaning

och måste mötas med flera parallella strategier. Allan Larsson, 

tidigare finans-

minister.
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Att först lägga grunden för en invester-
ingsstrategi underlättar de fortsatta för-
handlingarna om ett klimatavtal vid nästa
klimatmöte i Cancún i Mexico i höst.

Målet med investeringsstrategin
ska vara en politisk överkommelse,
inte ett juridiskt bindande dokument.
Utformningen bör vara enkel och fo-
kusera på ett fåtal strategiska frågor:

A.Etablera ett koldioxidpris 
runt 40 €/ton

Idag är koldioxidpriset i EU:s utsläpp-
shandelsystem 13–15€ per ton. Detta
bör jämföras med det pris på 40€ per
ton som behövs för att teknik med låga
CO2-utsläpp på lång sikt ska kunna
konkurrera med fossil teknik.  Idag
kan man därför säga att den fossila
energin ”subventioneras” med cirka
25–27€ per ton. Denna subvention får
framtidens generationer betala för
genom ökade kostnader för klimatom-
ställningen. Det behövs en prisbana
för koldioxidpriset till 2020 och framåt
för att ge tydliga signaler till näringsli-
vet och i synnerhet energiindustrin. 

B.Utsläppshandel
och CO2-skatter

Att bestämma ett golv för priset på
CO2 kommer att kräva anpassningar
av EU-systemet för handel med ut-
släppsrätter (Emission Trading
Scheme; ETS). 

För att skapa en stabil prisbana
krävs att man inom ETS anpassar till-
gången på utsläppsrätter för att uppnå
en högre prisnivå än dagens. 

Dessutom bör medlemsstaterna an-
vända sig av en kompletterande CO2-
skatt för de sektorer som inte omfattas
av ETS. 

C.Ökad 
energieffektivitet

EU:s energieffektivitetsstandarder
måste moderniseras för att ytterligare
förstärka investeringsstrategin för kli-
matet och för att stödja EU:s åtagan-
den om 20 procents minskning av
utsläpp till 2020. Med den teknik som
används idag vid energieffektivisering
kan man minska energikonsumtionen
med två procent per år.

D.Handel och klimatåtaganden
ska stödja varandra

Ett högre CO2-pris kan få effekter på
europeisk konkurrenskraft. Detta

EU:s långsiktiga mål bör vara ett juridiskt 
bindande avtal inom ramen för det interna-

tionella miljöfördraget United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC) och med
Copenhagen Accord som bas. 
’’

Studerar du juridik eller har du redan börjat din karriär på 

en affärsjuridisk byrå, som bolagsjurist eller inom domstols-

väsendet. Vill du få en ovärderlig erfarenhet av arbetet på 

en snabbt expanderande advokatbyrå där transaktioner och 

konflikthantering är i fokus? Är du driven och ambitiös och 

vill påbörja nya utmaningar i din karriär? Då vet vi att du  

passar in utmärkt hos oss på Hannes Snellman. Vi är stolta 

över en framgångsrik verksamhet och unik kultur där ledord 

som gemenskap, icke-hierarki och kommunikation är nyckel-

ord. Nu har även du möjlighet att vara en del av detta. Till vårt 

Stockholmskontor rekryterar vi kontinuerligt nya talanger. 

För mer information se www.hannessnellman.com.

Hannes Snellman Attorneys är en internationell affärsjuridisk advokatbyrå med hemmamarknader i Norden och Ryssland.  

Vi är runt 280 anställda och har kontor i Helsingfors, Moskva, S:t Petersburg och Stockholm med fokus på transaktioner och konflikthantering.

Searching  
for talent
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måste bevakas och hanteras. Politiska
beslut inom handel och klimatåtagan-
den bör vara ömsesidigt stödjande.
Detta innebär att EU och dess medlem-
mar bör använda de åtgärder som
WTO:s regler tillåter, såsom offentlig
upphandling, gröna subventioner, pro-
duktstandarder och produktkrav såväl
som energi- och koldioxidskatter.

E. Förstärk åtaganden 
om tekniköverföring

Tekniköverföring till utvecklingsländer
är mycket viktiga. I Copenhagen Ac-
cord gjordes åtaganden från industri-
ländernas sida om att bistå med
investeringar om 30 miljarder dollar
2010–2012 och ytterligare 100 miljar-
der dollar om året från 2020 och
framåt. Dessa resurser kommer att

komma till större nytta med en inve-
steringsstrategi för klimatet.

F. Bygg en 
”coalition of the willing”

Investeringar baseras på förvänt-
ningar. Därför kommer ett EU-åta-
gande om en investeringsstrategi för
klimatet att ha en omedelbar effekt på
industrins och de finansiella institutio-
nernas planering för nya investeringar.
Ju starkare politiskt stöd (a coalition of
the willing), ju större inverkan på värl-
dens företag och konsumenter. 

Policyåtgärderna som krävs för att
uppnå en sådan prisbana kommer att va-
riera från land till land. EU måste samar-
beta med de regeringar som visar ett
tydligt engagemang i klimatfrågor, både
i industriländer och utvecklingsländer.

EU:s långsiktiga mål bör vara ett
juridiskt bindande avtal inom ramen
för det internationella miljöfördraget
United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change (UNFCCC) 
och med Copenhagen Accord som 
bas. Länder med historiskt sett stora
utsläpp samt länder som beräknas ha
höga utsläpp i framtiden måste alla
vara med i ett sådant avtal. G20 och
Major Economies Forum (MEF) kan
utgöra ytterligare arenor för förhand-
lingarna. 

Det kommer förmodligen att dröja
flera år tills ett avtal är klart, men
förutsättningarna att lyckas är större
om omställningsprocessen kan löpa
parallellt. 

GLOBAL UTMANING
är en fristående tankesmedja. Organisationen bildades 2005 och är ett kvalificerat nätverk från samhälle, näringsliv och forskning

som verkar för lösningar på de globala utmaningar som rör ekonomi, miljö och demokrati. Finansiärer är bland annat SKL (Sveriges

Kommuner och Landsting), PricewaterhouseCoopers, Frejas Fond, UD m fl organisationer och företag.
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CHRISTINA HÖRNBERGS LINDGREN

Med vind
som mål

AV PETER JOHANSSON  |  FOTO MAGNUS LAUPA

Efter en korsbandskada lämnade Christina Hörnberg Lindgren den

alpina eliten – och blev miljörättslig pionjär. Hon beskriver ett

rättsområdes dramatiska förändring. Och de stora problemen

med vindkraftsexpanisonen.

– Sverige är inte något föregångsland. 

I praktiken är det mycket prat och lite 

verkstad, säger hon.
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På begäran.

WWW.BGINSTITUTE.SE

Som jurist behöver du ständigt fylla på och förnya din kunskap. Men all kunskapsinhämtning tar tid 
– och vi vet att din tid är pengar. Därför tar vi på Blendow Institute bara fram kurser och seminarier 
som du har nytta av i ditt dagliga arbete. Och vi tror att det är just aktualiteten och relevansen i vårt 
kursutbud som gjort att vi är ledande inom juridisk vidareutbildning.

Våra utbildningar bygger på en gedigen behovsinventering. Vi lyssnar på våra kunders behov och önske-
mål. Och vi gör omfattande marknadsundersökningar för att få veta inom vilka rättsområden man 
behöver fi nslipa sin kompetens och i vilka frågor man vill uppdatera, bredda eller fördjupa sin kunskap.

Fem gånger om året ger vi ut en diger kurskatalog där vi – med hjälp av Sveriges absolut främsta 
föreläsare – erbjuder kurser och seminarier inom de mest aktuella rättsområdena. 

Välkommen att beställa den på www.bginstitute.se
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nder tre säsonger hade Christina Hörnberg
Lindgren etablerat sig i den alpina eliten. Till ex-
empel vann hon en världscuptävling i puckel-
pist, och hamnade på flera andraplatser..
Träningslägret i Tignes, i franska alperna, skulle
inleda tävlingssäsongen 1980-81. I stället inne-
bar det slutet på hennes tävlingskarriär. I en
backe slet hon av ena korsbandet. 

– Först var det svårt att hantera. När man är
ung tror man att man är odödlig, säger hon.

Olyckan innebar att hon fick ändra sina pla-
ner. 

– Alla förväntade sig att jag skulle fortsätta
med skidåkningen på något sätt, kanske som lä-
rare. Men jag ville göra något helt annorlunda.

Därför började jag läsa juridik i Lund. En kompis
var jurist, jag tyckte att det verkade intressant.

Tidigt fastnade hon för miljörätten, som vid
den här tiden var ett ungt och relativt okänt
rättsområde.

– Jag har en dragning åt biologi och naturve-
tenskap och har alltid haft en stark rättskänsla.
Det är egenskaper som får utlopp i miljörätten.
Frågorna är viktiga, dessutom lockades jag av
den starka kopplingen till EU-rätten.

Under 1970-talet hade den svenska miljörät-
ten sakta tagit form. Civilrättsprofessorn Bertil
Bengtsson gav ut den första svenska läroboken.
Men miljöbalken låg ännu två decennier fram i
tiden. Christina Hörnberg Lindgren upplevde att

U

namn Christina Hörnberg Lindgren   |  ålder 49 år   |   familj Maken Peter, sönerna Tim, 21, Ted, 20 och Joel 14 år   

senaste bok Thomas L. Friedman, Hett platt och trångt   |   senaste film Avatar   |   favoritlag Barcelona   

favoriträtt Marinerad lammfilé med getost, grön sparris och rostad paprika.
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det fortfarande fanns en stor skepsis till ämnet.
– Det fanns en uppfattning om att miljörät-

ten låg nära politiken, att miljörättsexperter
hade en agenda. 

Varför?
– Juridiken är ju formbunden och vilar traditio-
nellt på pelare som straffrätt, offentlig rätt och
civilrätt, som reglerar mänskliga rättigheter eller
den enskildes relation till staten. Miljörätten var
något nytt och passade inte riktigt in i de här ur-
sprungliga ramarna. Många tyckte att vi var för
idealistiska, att vi inte var objektiva. Men bara
för att man jobbar med miljörätt så är man inte
mot all utveckling. Man arbetar i ett komplext
rättsområde som kräver en bred blick och förstå-
else för det naturvetenskapliga sambandet. 

– Det är det här som fått mig att stanna kvar
på det här området. Det utvecklas hela tiden, och
det är svåra juridiska frågor som ställer höga
krav på utövarna, vi måste kunna greppa ett
stort område som påverkas av myndighetsbeslut
på flera nivåer.   

Var miljörätt en populär inriktning bland studenter?
– Nej, när man är ung och läser juridik så är det
lätt att se yrket som en öppning för en viss in-
komstnivå. Kapitalflödet är det väsentliga.
Många antog att det inte fanns några stora
pengar att hämta i miljörätten, därför värjde de
sig. 

christina hörnberg lindgren fortsatte inom
den akademiska världen. Knuten till universite-
ten i Uppsala och Umeå och Mitthögskolan i
Härnösand kombinerade hon undervisning med
forskning och disputerade med avhandlingen
”Miljökonsekvensbeskrivningar som rättsligt
verktyg för hållbar utveckling”.

När Botniabanan förbereddes kallades hon
som expertvittne av Svenska Naturskyddsföre-
ningen. 

– När det sedan var skarpt läge blev jag till-
frågad om jag ville företräda dem som ombud.
Jag hade ingen processerfarenhet sedan tidigare
men bestämde mig ändå för att tacka ja. Det var

enormt lärorikt och spännande. Kvällen innan
den första huvudförhandlingen träffade jag en
kompis från universitetet som undervisade i re-
torik. Jag var nervös och han ville uppmuntra
mig: ”Var övertygad om att det du säger stäm-
mer – då kommer du också att vara övertygande.
Ge dem en bra föreläsning”. Och när man under
många år har föreläst på universitetet så klarar
man också av att stå i domstol.

Tvisten gällde bland annat banans sträckning
över ett fågelskyddsområde utanför Umeå. Den
fleråriga processen avslutades med att Miljö-
domstolen godkände sträckningen genom det
Natura 2000-stämplade området.

– Det var ett av de största miljörättsliga
målen i Sverige. Vi såg domen som ett nederlag,
men det är inte över. Nu ska det avgöras i Euro-
padomstolen. 

Innan Miljödomstolen fattade sitt beslut
hade Christina Hörnberg Lindgren lämnat upp-
draget. 2007 började hon på Miljödepartemen-
tets förvaltningsenhet.

– Jag hanterade överklagade ärenden och till-
ståndsprövningar. 

Till exempel ansvarade hon för tillstånd-
sprövningen av Stora Middelgrund, en av Sveri-
ges största vindkraftsparker. Efter
departementet fortsatte hon till advokatbyrå.
2008 började hon på Lindahl, sedan i våras dri-
ver hon en egen byrå.

– ”Ska du byta sida?” sa de på universitetet.
Men har man rätt kompassriktning så kan man
som konsult bidra med väldigt mycket. Det blir
lätt så att byråerna behandlar miljörätten ur ett
due dilligence-perspektiv, man ser till att alla till-
stånd finns på plats. 

– Jag tror att byråerna måste börja se vikten
av miljörätten i dess hela fält, och därför kan ta
större ansvar för projekt som stora tunnelbyg-
gen, vägarbeten, biogasanläggningar och vind-
kraftsetableringar.

solen sjunker över sigtunafjärden. Det är
fortsatt vindstilla. Christina Hörnberg Lindgren
får bära upp vindsurfingbrädan oanvänd. Famil-
jen bor nära, det finns många tillfällen till surfing.

’’ Bara för att man jobbar med miljörätt så är
man inte mot all utveckling. Man arbetar i ett
komplext rättsområde som kräver en bred
blick och förståelse för det naturvetenskap-
liga sambandet. 



Handplockat.
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Har du tid att hålla dig à jour med utbudet av juridisk facklitteratur inom ditt rättsområde? 

Hittar du de mest läsvärda titlarna i den enorma fl oden av nyutgivna böcker? 

Många tycker att det är omöjligt att hålla sig uppdaterad om allt som ges ut på den svenska 

och europeiska marknaden. Därför ställer vi på Blendow Publishing upp och bevakar dem åt 

våra kunder. Tala bara om vilka rättsområden som intresserar dig så skickar vi fortlöpande 

information om aktuella nyutgåvor! 

Du väljer själv om du vill läsa den kortfattade presentationen av böckerna på Blendow 

Publishings hemsida eller om du vill ha den skickad via e-post. Vill du köpa någon av böckerna 

gör du det enkelt och bekvämt, direkt på hemsidan. 
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in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.
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– Det är viktigt att hitta en balans i hur man ar-
betar, och lever i övrigt. Det är lätt att gån in helt
i jobbet, och då finns en risk att man låser sig.
Man måste få utlopp för sin kreativitet och enga-
gemang även på andra sätt. 

Enligt ett EU-direktiv ska 50 procent av ener-
giförbrukningen inom tio år komma från förny-
elsebara energikällor. Fram till dess ska den
energi som genereras av svenska vindkraftverk
mångdubblas. Ökningen innebär att ett tusental
nya vindkraftverk kan behöva byggas under de
kommande åren. Den här expansionen har
redan inletts. Under 2009 växte den samlade ef-
fekten med 49 procent.

Men Christina Hörnberg Lindgren tycker att
utbyggnaden går trögt:

– Sverige är inte något föregångsland. Här
finns en stark politisk ambition, som ju också är
förankrad i EU. Men i praktiken så är det mycket
prat och lite verkstad. Det hänger delvis ihop
med lagstiftningen. Där finns inbyggda hinder,
det krävs så stora avvägningar, på så många ni-
våer innan man kan ge tillstånd till anläggning-
arna. Till det kommer kommunernas möjlighet
att lägga in sitt veto och på så sätt kunna stoppa
all utbyggnad. Processerna tar så lång tid, därför
blir det stor osäkerhet. Då förlorar man intresset
för att investera och vindkraftbolagen börjar gå
på knäna. 

Har du själv många vindkraftsuppdrag?
– Ja.. De behöver juridisk expertis, och det är en
kommersiellt gångbar del för en byrå. För att bli
duktig på ämnet måste man vara lyhörd för sig-
naler från olika myndighetsnivåer. Det är viktigt
att följa forskningsresultaten, till exempel vad
gäller bullergränserna och vindkraftverkens på-
verkan på rovfåglar.

Sedan 1970-talet har miljörätten genomgått
en dramatisk utveckling. Miljöbalken, som
trädde i kraft 1 januari 1999, innebar kraftigare
sanktioner och att lagstiftningen fått ny tyngd.
Inrättandet av miljödomstolar fortsatte den ut-
vecklingen.

– Reglerna är mer omfattande och kraven
har höjts. Men genomslaget har varit stort. Före-

’’ Företagen har blivit medvetna om att de inte
kan kohandla med de miljökrav som ställs.
Det går inte längre att spela katt och råtta
med myndigheterna.
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Jag är säker på att advokatbyråerna har
mycket att vinna på att redan nu anpassa sig
efter hårdare krav.  Marknaden kommer att 
efterfråga ett miljötänk hela vägen. Det finns
tydliga konkurrensfördelar med att vara ett
grönt företag.

’’
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ADVOKATFIRMAN NORDIA EXPANDERAR
Advokatfirman Nordia är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, 
Göteborg, Köpenhamn och Oslo. Vi är verksamma inom svensk och internationell 
affärsjuridik med inriktning mot bolagsrätt och transaktioner, försäkrings- och skade-
ståndsrätt, immaterial- och marknadsrätt, fastighetsrätt, tvistemål och skiljeförfaran-
den, ekonomiska brottmål samt obeståndsrätt. På kontoret i Stockholm, som ligger  
  i World Trade Center, Kungsbron 1, är vi ca 40 medarbetare, varav 25 jurister.

Nordia Stockholm befinner sig i en spännande expansionsfas och vi önskar nu 
förstärka följande verksamhetsområden: Bolagsrätt, transaktionsjuridik och bolags-
finansiering, arbetsrätt, immaterial- och marknadsrätt, energirätt med inriktning  
mot förnyelsebar energi samt straffrätt (ekonomiska brottmål). 

Till kontoret i Stockholm söker vi nu:

ADVOKATER / AFFÄRSJURISTER
Vi söker erfarna och ambitiösa advokater/affärsjurister; företrädesvis med inriktning 
mot någon av ovan nämnda verksamhetsområden. Sökanden ska ha intresse av att 
tillsammans med oss fortsätta utveckla Nordias verksamhetsgrupper och vårt sam-
arbete med byråns övriga kontor i Norden. Tjänsterna förutsätter god samarbets-
förmåga och vana att leverera med hög kvalitet.

BITRÄDANDE JURISTER
Vi söker yngre biträdande jurister med goda juridiska kunskaper och med intresse för 
ovan nämnda verksamhetsområden. Sökanden bör vara tingsmeriterad eller ha an-
nan likvärdig erfarenhet samt intresse för affärsjuridik. Goda färdigheter i engelska, 
såväl i tal som i skrift, förutsätts. 

Skicka din ansökan med referenser och meritförteckning till: 
Advokatfirman Nordia, Box 70389, 107 24 Stockholm, senast 31 maj 2010.  
Märk din ansökan med ”Ansökan advokat/affärsjurist” eller ”Ansökan jurist”.

STO GOT

CPH OSL

www.nordialaw.com

tagen har blivit medvetna om att de inte kan ko-
handla med de miljökrav som ställs. Det går inte
längre att spela katt och råtta med myndighe-
terna. 

Hur menar du?
– Det har varit ett sånt fokus på företagens situa-
tion att myndigheterna har förvarnat i god tid
när de ska kontrollera verksamheten. Då är det
ju inte så konstigt om det är städat och fint på
företaget. Det är svårt att utöva kontroll och till-
syn på det sättet. Nu är rutinerna bättre. 

Samtidigt som lagstiftningen skärpts har sta-
tusen ökat.

– Den ökar i samma takt som efterfrågan. På
samma sätt börjar de stora byråerna inse att mil-
jörätt är ett stort och komplett ämne. 

Har det blivit populärare bland studenter?
– Det har ökat sedan 90-talet. Men jag tror att
det är många studenter som inte tror att de ska
kunna nischa sig mot miljörätt och samtidigt ha
slagkraft in på en byrå. De gillar ämnet men

känner sig kanske säkrare med traditionella äm-
nesinriktningar som till exempel bank och fi-
nans.

de kommande åren väntar förmodligen ytterli-
gare skärpningar av miljölagstiftningen.
Christina Hörnberg Lindgren förutspår stora för-
ändringar för tjänsteföretagen. 

– Jag är säker på att advokatbyråerna har
mycket att vinna på att redan nu anpassa sig
efter hårdare krav.  Marknaden kommer att ef-
terfråga ett miljötänk hela vägen. Det finns tyd-
liga konkurrensfördelar med att vara ett grönt
företag.

Vad ska de göra?
– Fundera över hur ekologiskt hållbara deras be-
slut är. Se över rutinerna, hur använder vi vår
skrivare? Hur ser vår energiförbrukning ut? Hur
förhåller vi oss till anställda som bor en bit från
kontoret, har de möjlighet att jobba hemifrån ib-
land?
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Läs mer om Nya Karnov 

nyakarnov.se

T H O M S O N  R E U T E R S  I N T R O D U C E R A R

SÖKNING

Ett helt nytt sätt att se på sökning

FILE MANAGEMENT

Spara och strukturera för total överblick

PERSONLIGA BEVAKNINGAR

Skräddarsy relevanta sökprofi ler

TYDLIG OCH INTUITIV

Juridisk research som du vill ha den

Checklista för 
miljöanpassning

Hur är lokalerna konstruerade? 

Vilken typ av energi används?

Jobbar man energieffektivt?

Begränsas pappersförbrukningen?

Hur agerar företagets anställda?

Hur transporterar de sig?



44 Legally yours  |  3  |  2010 www.legally-yours.se

RESA  |   EV E RGL A DE S |   FLORIDA

44 Legally yours  |  3  |  2010



Vild &
vacker

EVERGLADES NATIONALPARK

TEXT FREDRIK BRÄNDSTRÖM / VAGABOND |  FOTO MARTIN BOGREN

Bara en dryg timme från Miamis glittriga skyskrapor breder öde-

marken ut sig. Men låt inte lugnet i nationalparken Everglades lura

dig. I det tysta träsket gömmer sig alligatorer, krokodiler och den

skygga Floridapantern.
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tt vrålande ljud hörs inifrån den
täta vassen. Det låter som någon som
försöker starta en gammal sur utom-
bordare. Flera av turisterna som står
på den lilla träspången ryggar till, in-
klusive jag själv.

– Är det en panter? frågar en pen-
sionär med sportjacka och kamera
med gigantiskt objektiv. 

Strax efteråt hörs samma ljud,
denna gång ett par meter framför oss
i vattnet. Fem meter framför oss lyfter
en stor alligator hals och svans ovan-
för vattenytan och ger ifrån sig ett
högljutt avgrundsbröl. 

Vi är på Anhinga Trail, ett av de
bästa ställena att se alligatorer i Everg-
lades, och borde vara förberedda.
Ändå känns det märkligt att vara så
nära de stora kräldjuren. 

Men folk som lever här i södra
Florida är mer vana. Det händer att al-
ligatorer slinker ut från vildmarken
och löper amok i villakvarteren. Att
människor dödas är ovanligt. Oftast
är det någon liten söt vovve som får
sätta livet till.

– Jag fick min första alligator när
jag var pytteliten. Det var tillåtet på
den tiden, jag hade den som husdjur.
Och så var den en duktig vakthund!
säger Bob Freer som jobbar på Everg-
lades Alligator Farm, en blandning av
en kommersiell farm där djur föds
upp för skinnet och köttets skull och
turistfälla för barnfamiljer som vill se
alligatorer på nära håll och åka hög-
ljudd, icke ekocertifierad svävare
genom träsket.

Men att ha alligatorer som hobby
är lite mer krävande än att ta hand

E
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om en vandrande pinne eller hamster.
Bobs armar liknar väl använda
skärbrädor, med kraftiga ärr som
löper kort och tvärs. Ett sår på han-
dens ovansida ser otäckt färskt ut.

– Jag blev biten av en alligator i
måndags. Det är inte första gången
som du ser, säger han och skrattar.

everglades är en av Floridas största
turistattraktioner. Vid en första an-
blick kan det vara svårt att förstå var-
för. Tittar man ut från bilfönstret ser
man en pannkaksplatt, ändlös prärie
av gult såggräs och torra träd. Vackert,
på ett ödsligt sätt, men inget naturens
underverk på samma sätt som, säg
Grand Canyon eller Niagarafallen.

Everglades skönhet syns inte på
ytan. Särskilt inte om man bränner

Stannar man till så märker man att
det till synes döda landskapet
bubblar av liv. Det susar i säven.
Inte bara brunstiga vrål från alliga-
torer utan också mer subtila signa-
ler. 

’’



genom nationalparken med bil eller
supersnabb svävare. Men stannar
man till så märker man att det till
synes döda landskapet bubblar av liv.
Det susar i säven. Inte bara brunstiga
vrål från alligatorer utan också mer
subtila signaler. Fiskar som slår i vatt-
net. Grodor som kväker. Vingslagen
från en fiskgjuse som lyfter från en
torr trädgren.

det unika här, det som gjort att
Everglades anses vara skyddsvärt till
den grad att det numera är ett Unes-
covärldsarv, är en mängd, sinnrikt
uppbyggda ekosystem som lever i
ständig symbios. I de sextusen
kvadratkilometer våtmark och subtro-
pisk vildmark som utgör nationalpar-
ken trivs allt från sjökor, svartbjörnar,
tvättbjörnar, alligatorer och krokodiler
– till uttrar, ormar, skedstorkar, vit-
hövdade havsörnar, papegojfiskar och
muränor.

När man bilar i Everglades är ett
av de vanligaste vägmärkena de gula
som varnar för pantrar på vägen. Men
pantrarna, om de finns där ute, håller
sig oftast på behörigt avstånd. Det
finns bara en handfull kvar i national-
parken. En Floridapanterfamilj behö-
ver 500 kvadratkilometer revir att
jaga på, så de som inte möter vägdö-
den dödas ofta av en annan panter
som råkar kliva in på den andras terri-
torium.

– Jag såg faktiskt en panter för ett
par dagar sedan, från ett flygplan,
säger Kirk Singer som med sitt väder-
bitna ansikte, sin snaggade militärfri-
syr och olivgröna uniform ser ut som
klichébilden av en park ranger, en
person som jobbar med att ta hand
om nationalparkerna. Kirk berättar
om det pågående projektet med att
försöka återställa vattennivån i Everg-
lades till ursprunglig nivå. 

Den ständiga dräneringen av mar-
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Howdy! Kirk Singer jobbar som park ranger.

Brunstig alligator på krigsstigen.



BEYOND A PERFECT DAY...
Kl. 07:55 | Afrika

AFRIKA - DRÖMMARNAS KONTINENT
Travel Beyond presenterar en ny Afrikakatalog fylld med spännande och inspirerande 
reseförslag till 9 länder på denna fascinerande kontinent. Vad är drömmen om Afrika, 
och vad drömmer vi egentligen om? Frågorna är många och vi har svaren. Med den 
nya katalogen vill Travel Beyond inte bara sätta Afrika på kartan. Vi vill presentera 
det unika och bästa från varje land. Upplev strandelefanter och vågsurfande flod-
hästar i Gabon, Himbafolket i Namibia eller sagoön Zanzibar. Möjligheterna är 
nästintill obegränsade. 

Beställ vår rykande färska 96-sidiga katalog Beyond Afrika. Pris: 120 kr inkl. porto.

BOKNING & INFO: 08-54 50 59 50
Birger Jarlsgatan 22, Stockholm
www.travelbeyond.se
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08-1200 40 00  bokning@stromma.se
www.stromma.se/charter  

Vi hjälper dig att arrangera er fest 

och middag med vänner, kollegor 

eller kunder. Låt oss fixa hela 

arrange manget med allt från fartyg, 

måltider, artister och andra 

aktiviteter.  

Varje fartyg har en egen krögare 

som ser till att maten ombord är av 

högsta klass. Några timmar eller en 

hel dag, du bestämmer hur länge 

ni vill vara borta.

Välkommen sommar som vinter 

– vi kör året runt!

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

    
  

      

    

     

     

   

 

     

       

     

     

   

   

    

ken för att skapa beboeligt land, plus
det faktum att storstäder som Miami
hämtar merparten av sitt dricksvatten
härifrån, har lett till att över hälften
av våtmarkerna har försvunnit under
det senaste halvseklet. Vilket i sin tur
har drabbat djuren, till exempel har
antalet vadarfåglar decimerats med 90
procent.

Till råga på allt hotas Everglades
inte bara av människans expansion,
utan även (indirekt) av naturen. Den
extremt låglänta nationalparken lig-
ger pyrt till om havsnivåerna börjar
stiga enligt klimatexperternas progno-
ser.

– Vem vet, om tvåhundra år
kanske vi har sandstrand här, säger
Kirk Singer.

De senaste årens naturkatastrofer
har också skapat enorm förödelse. Or-
kanerna Wilma och Katrina demole-
rade merparten av bebyggelsen i
Flamingo på Floridahalvöns sydkust.
Flamingo Lodge, som var ett av de få

ställen där man kunde övernatta i na-
tionalparken, hämtade sig aldrig efter
angreppen och revs för ett tag sedan. 

Men för delar av Everglades fauna
var naturkatastroferna ett lyckokast. 

– Orkanerna bröt träd och fri-
gjorde på så sätt habitat där krokodi-
ler och andra djur kan trivas, säger
guiden Rob Falcione när vi sakta gli-
der fram i en båt från Flamingo Ma-
rina, på en trång kanal genom tät
mangrove och frodig skog med havs-
druvor och gumbo limboträd. Vattnet
är grönfärgat och ovanför båten cirku-
lerar en grupp kalkongamar. Kring
mangroven ligger krokodiler på lur,
likt stora svarta stockar av drivved.

–  Florida är det enda stället i värl-
den där alligatorer och krokodiler
lever på samma ställe. Men krokodi-
lerna hittar man bara här vid kusten,
de trivs inte lika bra i sötvatten som
alligatorerna, säger Rob medan han
pekar ut olika fåglar. Här en trefärgad
häger som sitter bland mangrovens
rötter. Där en liten strandpipare som

trippar omkring på en sandbank. 
– Ni européer har mer känsla för

natur, säger Rob plötsligt när vi åter-
vänder till bryggan och hoppar av
båten. 

– I Florida bryr sig inte folk om
naturen. Vi måste få folk att gå ut mer
och knyta an till sin omgivning. Tills
den dag vi inser att vi lever i ett eko-
system, inte över eller under det, är vi
körda tyvärr.

Floridapantern. Skygg som få, men håll

ögonen öppna.
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Med Queen Mary 2  
till Amerika

 

Flyg med SAS till London och hem från New York 
eller omvänt till kommer med fr 3.860:-.

Bästa tid att åka

November–april är torrperiod, den

härliga tid då fågellivet blomstrar och

myggorna är behagligt frånvarande.

Så tar du dig dit

Det finns tre ingångar till nationalpar-

ken. Två av dem ligger längs motor-

vägen Tamiami Trail som löper

västerut från Miami, nämligen Shark

Valley och Everglades City. Vi valde

det tredje alternativet och åkte söde-

rut från Miami mot Homestead där

vägen svänger av genom Everglades

och ner till Flamingo där havet tar

vid.

Bo

Inne i nationalparken är det tunt med

hotell och liknande. Campingplatser

finns här och var för den hugade. Täl-

tplats kostar oftast 16 dollar per natt.

Info finns på www.nps.gov/ever. Kring

Home-stead/Florida City samt Everg-

lades City finns många motell att

välja mellan, varifrån man kan göra

dagsutflykter.

Ladda upp med käk

För Floridaturisten är det en chock

att komma från McDonald’s-land till

en ödemark där i stort sett inga re-

stauranger finns, så ta med mat eller

bygg upp ett rejält späcklager innan

avfärd.

Svävare

Visst är det kul att åka snabba, bull-

riga svävare genom våtmarkerna,

men mindre bra för miljö och djurliv.

Hyr en kanot eller kajak och vi garan-

terar en mer givande naturupple-

velse.

Moskva – Peking 14 augusti
Deluxe tour

St:Petersburg utan visum
maj – september

Everglades är det enda stället i

världen där man kan se både kro-

kodiler och alligatorer. Den ameri-

kanska alligatorn blir cirka 3–4

meter lång och lever främst i söt-

vatten. Drygt en miljon alligatorer

finns i Florida. Den amerikanska

krokodilen däremot lever främst i

saltvattnen i närheten av kusten.

Den är betydligt större än alliga-

torn, 4–6 meter. Bara runt 1 000–

2 000 krokodiler finns kvar i

Florida. Alligatorer är normalt sett

rädda för människor, men om de

känner sig hotade kan de anfalla.

Krokodiler kan vara aggressiva,

men väldigt få fall där människor

blivit dödade har registrerats i

USA.

Gator vs Crocs



MANAGEMENT BY

Mahatma
Gandhi

Mahatma Gandhi förstod

vikten av processen 

1) disciplinerade tankar, 

2) disciplinerade hand-

lingar och

3) disciplinerade vanor.  

fo
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joakim karlsson
joakimz@mac.com

Joakim Karlsson är idrottspsykologisk rådgivare i Riksidrottsförbundets nätverk, ekonom 

och verksam som managementkonsult inom sälj-, ledarskaps- och marknadsfrågor.

K A R R I Ä R |   LEDARSKAP

et påstås att
en kvinna tog
med sin son
till Mahatma
Gandhi och
bad denne

säga åt sonen
att sluta äta socker.

Gandhi sade åt kvinnan att
komma tillbaka om två
veckor, kvinnan gjorde
detta varpå Gandhi sade åt
sonen att sluta med socker.
Kvinnan undrade varför
Gandhi inte kunde sagt
detta två veckor tidigare.
Han svarade ”då åt jag fort-
farande socker”. 

Gandhi är i detta avse-
ende ett bra exempel på en
människa som förstått vik-
ten av processen 1) discipli-
nerade tankar, 2) discipli-
nerade handlingar och 
3) disciplinerade vanor.  

De två första stegen är
grundförutsättningen för
de vanor vi har. I hans fall
tog det två veckor att ändra
en vana. Det hade inte varit
trovärdigt av Gandhi att be
pojken sluta äta socker om
han inte själv klarade av att
göra det och förstod vad
det innebar.

det personliga ledarska-
pet handlar i grund och
botten om trovärdighet. De
flesta människor har egna
”tio i topp” listor när det
gäller olika intressen, plat-
ser de vill resa till, bilar de
skulle vilja köra, plaster att
bo på, saker att göra och
inte minst personer de litar

på och ser upp till med
mera. 

På frågan vad som
krävts för att komma högt
på någon annans lista över
personer att se upp till är
svaret ofta ”de gör det de
säger att de skall göra” –de
är med andra ord trovär-
diga. Naturligtvis bygger
dessa listor på att perso-
nerna vi ser upp till gör
saker vi sympatiserar med
så värdegrunden har gi-
vetvis en betydelse.

För att träna upp ert per-
sonliga ledarskap och vara
mer trovärdig både för er
själva och andra kan ni
pröva att:

bestäm er för vad
ni skall göra eller

uppnå inför kommande ak-
tiviteter, gör inget oplane-
rat (det går att bestämma
sig för att vara spontan ála
improvisationsteater). 

Bestäm dig för vad du
vill bidra med i den aktivi-
tet du går in i. Du har oftast
bara 3-4 minuter på dig att
sätta rätt tillstånd i ett nytt
möte, oavsett om det är på
kontoret eller när du precis
kommit hem. Bestäm dig
för vilket tillstånd du vill
skapa och smitta de andra
med. Det är svårt att göra
en comeback efter en ur-
laddning. Tillstånd kommer
före prestation så bestäm
dig för det tillstånd du skall
ha och bidra med samt vad
du sedan skall uppnå.

väl under aktivite
ten så ställs din ka-

raktär på prov, nu gäller det
att varken släppa tillståndet
du bestämt dig för eller det
du skall genomföra. Foku-
sera på det du kan påverka
och låt resten vara. Det kan
vara att gå upp tidigt på
morgonen för en prome-
nad eller joggningsrunda
och upptäcka att det regnar
ute, mobilisera ett bra till-
stånd och genomför pla-
nen!

efter aktiviteten
så gör vi bäst i att

sammanfatta och försöka
förstå varför det blev som
det blev. Blev det som du
önskade, både vad gäller
tillstånd och resultat? Om
inte varför?

Min erfarenhet efter
drygt 20 år i näringslivet
på olika nivåer är att vid
”vinst” är vi oftast så glada
och upprymda att vi glöm-
mer bort att dokumentera
vad det var som bidrog till
framgången, vilket kan
leda till att det finns olika
uppfattningar rörande
framgångsfaktorerna varav

inga är dokumenterade vil-
ket minskar värdet på före-
tagets strukturkapital. 

Vid förlust eller mot-
gång är tendensen att
skjuta det under mattan ef-
tersom de flesta är så pass
utmattade och ledsna över
att det gått så dåligt. Här är
den objektiva analysen vik-
tig så att du kan ta de nöd-
vändiga erfarenheterna för
att sedan börja om med
punkt 1 och fatta nya be-
slut. Släpp alltså det som
hänt och gå in i ett nytt be-
slut, älta inte.

processen 1-3 ovan kan
göras flera gånger i minu-
ten i en intensiv match
eller mindre ofta. Det cen-
trala är att bestämma sig
för vad man vill uppnå och
sedan genomföra de aktivi-
teter som på sikt rimligen
leder till att målen nås, oav-
sett om vi når målen eller
inte skall vi sedan försöka
förstå varför det blev som
det blev. Att förstå varför vi
missat målet för att sedan
justera vårt angreppssätt
kallar jag för kreativitet.
Mer om det senare.

Satsa på ett personligt ledarskap. 

Rätt utnyttjat kan det bli ditt främsta konkurrensmedel.

TILLSTÅND KOMMER FÖRE PRESTA-

TION SÅ BESTÄM DIG FÖR DET TILLSTÅND

DU SKALL HA OCH BIDRA MED SAMT VAD

DU SEDAN SKALL UPPNÅ.
D ’’
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DIN EGEN GULDRESERV

inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt

guld så sover du lite bättre om nätterna. En klok

rekommendation är att ha cirka 10 procent guld i sin spar-

portfölj, vid sidan av aktier och obligationer. Guld har en

inbyggd säkerhet och är historiskt sett en trygg sparform.

Hos Guldcentralen är det enkelt att köpa och sälja guld.

Momsfritt och problemfritt! Vi är en seriös aktör och ett av

Sveriges ledande företag inom handel med investeringsguld.

Våra kunder är allt från småsparare som köper guldmynt 

och mindre guldtackor till privatpersoner och företag som

investerar i 12,5 kilos guldtackor. Kontakta oss så berättar 

vi mer om det ädla guldet.

Tel 08-410 515 90    • info@guldcentralen.se    • www.guldcentralen.se 
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jonas lindmark
analyschef på Morningstar.

För att se igenom vilseledande argument från säljare av fondsparande, behövs både kunskap och frågvishet. 

Det räcker inte att pressa med ”Hur vet du det?” och ”Varför då?” – du måste förstå svaren. Jonas Lindmark, 

analyschef på Morningstar, förklarar i en serie artiklar i Legally Yours för- och nackdelar hos olika fondtyper.
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allt fler varor
och tjänster säljs
som miljövänliga.

Allt från bilar till mat och
el säljs med argument om
att de är bättre för miljön
än konkurrenterna. Ibland
kan nog rätt val göra kon-
kret nytta, men ofta verkar
den påstådda fördelen för
miljön vara påhittad av en

reklambyrå eller någon
branschorganisation. 

Precis som det finns
”miljöbilar” som tankas
med samma bensin som
vanliga bilar, så finns det
”miljöfonder” som innehål-
ler samma aktier som van-
liga fonder. Och ungefär
som det finns helt olika
typer av ”miljöbilar”, så

Du kan ge pengar till naturskydd via ideella

fonder, men i övrigt är det svårt att via

fondsparande hjälpa miljön. Aktier handlas

normalt i andra hand, så du måste delta i in-

troduktioner för att ditt ägande ska göra

konkret nytta. 

MILJÖFONDER

Förvirring kring
miljöfonder

Det som gör beteckningen ”miljöfond”
extra förvirrande är att den används
om fonder med helt olika innehåll
– ungefär som om både soldrivna 
cyklar och sophämtningslastbilar
skulle kallas för ”miljöbilar”. 

’’
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finns det helt olika typer av
”miljöfonder”.

fem sorter
Det som gör beteckningen
”miljöfond” extra förvir-
rande är att den används
om fonder med helt olika
innehåll – ungefär som om
både soldrivna cyklar och
sophämtningslastbilar
skulle kallas för ”miljöbi-
lar”. 

Här är fem sorters ”mil-
jöfonder”: 
1 Fonder som varje år ger
en liten andel av fonden till
naturskydd, en typ av ”ide-
ell fond”. 
2 Fonder som undviker
börsbolag som påstås vara
dåliga för miljön (till exem-
pel de som tillverkar lastbi-
lar eller driver kolgruvor),
ofta kombinerat med andra
typer av ”etik” som att inte

köpa i aktier i företag som
tillverkar alkohol eller
tobak. 
3 Fonder som i varje
bransch försöker köpa ak-
tier i de företag som påstås
driva verksamheten mest
miljövänligt jämfört med
andra i samma bransch. 
4 Fonder som investerar i
olika typer av företag med
tillverkning av något som
konkret förbättrar miljön,
till exempel rökgasrening
eller elbilar. 
5 Aktiefonder som enbart
investerar i företag inrik-
tade på nya alternativa
energikällor som vindkraft
och solkraft. För de två sist-
nämnda sorterna har Mor-
ningstar en kategori som
heter “Branschfond, miljö”
med 41 fondklasser som
säljs i Sverige och en kate-
gori som heter “Bransch-

fond, ny energi” med 19
fondklasser. Tillsammans
brukar de två sista sorterna
kallas “miljöteknikfonder”
på svenska.

Sorterna 1-3 har nor-
malt innehav som är iden-
tiska med eller väldigt lika
vanliga fonder. Fondspara-
rens pengar placeras unge-
fär som via en vanlig fond
med samma inriktning, så
det är väldigt osannolikt att
en extra insättning i dessa
fonder skulle vara “god” i
meningen att de har någon
som helst positiv effekt på
omvärlden. Orsaken till att
det inte har någon effekt

alls på omvärlden att en
fond väljer bort några ak-
tier är att det är helt nor-
malt att fonder bara
investerar i ett litet antal av
alla de börsnoterade aktier
som finns runt om i värl-
den. 

Fast problemet att inkö-
pet av aktier som en ”miljö-
fond” gör inte har någon
konkret effekt på jordens
miljö gäller även sorterna 4
och 5. Orsaken är att det
sätt som aktiemarknaden
fungerar, nämligen att den
i första hand är en andra-
handsmarknad. Börsföreta-
gen finns redan, deras

Dela på sparande och gåva, alltså 
investera i vanliga fonder och separat

skänka en del av pengarna till miljöorganisa-
tioner.’’

Förvånad?

Jo, vi snabbavvecklar 
faktiskt riktigt stora 
företag också

Om du vill ha hjälp att snabbavveckla bolag är det klokt att 

vända sig till en samarbetspartner med fi nansiell styrka och 

gedigen kunskap. Genom åren har vi snabbavvecklat tusentals 

bolag och i samband med det framgångsrikt hanterat många 

större affärer. 

Så bli inte förvånad om du blir rekommenderad att 

kontakta oss när det gäller snabbavveckling av bolag.

»  Lagerbolag (Startplattan)
»  Snabbavveckling (Slutplattan)
»  Aktiebolagsändringar

För mer info besök www.stiftarna.com

BOLAGSSTIFTARNA AB  KUNGSTORGET 2  BOX 12086  402 41 GÖTEBORG  TEL 031-704 10 50  FAX 031-14 84 10
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eventuella vinster finns
redan, aktierna finns redan,
men de ägs av någon
annan. Om du eller jag sät-
ter in pengar i en fond så
köper fonden (kanske) fler
aktier, men säljaren är nor-
malt en annan aktieägare,
som i sin tur investerar i
några andra valfria aktier
eller konsumerar pengarna. 

bara ideella fonder 
gör nytta
Det enda fallet då pengarna
faktiskt (kanske) går till
något bra är om ett börsfö-
retag nyintroduceras eller
gör en nyemission av ak-
tier, plus att de pengar som
försäljningen av nya aktier
ger används till att expan-
dera verksamheten (inte till
att betala tillbaka lån eller
ge vinst till säljaren). Det är
normalt en väldigt liten del
av aktiemarknadens volym
som är nya aktier, så att
sätta in pengar i fonder ger
med stor säkerhet istället
främst en ökning av mark-
nadsvärdet hos de aktier
som redan finns på andra-
handsmarknaden.

Med denna kunskap

blir det tydligt att det via
fonder egentligen bara går
att göra nytta med det ide-
ella alternativet ovan – mil-
jöfond sort 1. För att på
annat sätt ha en konkret ef-
fekt på miljön behöver
man antingen
delta direkt
och själv
köpa enskilda
aktier vid in-
troduktioner
eller emissio-
ner, eller dela
på funktio-
nerna (spara i
valfri typ av
fond, men
skänka
pengar sepa-
rat till “goda”
ändamål, eller själv konsu-
mera miljövänligt).

Ideella fonder ger varje
år pengar direkt till något
som andelsägarna värnar
om, för det mesta via en
ideell förening. För att ge
pengar till naturskydd är
de bästa alternativen SEB
Östersjöfond och Skandia
Världsnaturfonden. Deras
innehav är inte “goda”, men
de skänker åtminstone 2

procent av fondkapitalet
till WWF. SEB-fonden är
extra trevlig för banken
skänker hälften, vilket i
praktiken motsvarar att
den verkliga årsavgiften till
SEB bara är 0,5 procent per
år. Dessutom finns Öhman
Nordisk Miljöfond, som
dock bara skänker 0,42 pro-
cent per år till Natur-
skyddsföreningen.

Fast konstruktionen
med en fond är inte nöd-

vändig, det går
ju att stödja or-
ganisationer
som WWF di-
rekt genom att
bli medlem
eller delta i
deras insam-
lingar. En för-
del finns dock,
nämligen att
gåvan från en
ideell fond
inte beskattas
med normal

30 procent kapitalskatt. Det
är samma typ av skatteför-
del som numera finns vid
direktägda aktier, vars
ägare kan skänka den år-
liga utdelningen skattefritt.

Även kapitalskatten på
30 procent blir en del av
gåvan, så den blir därmed
43 procent större än om
man ger samma belopp på
annat sätt. Genom att köpa
aktier i ett börsbolag med

hög direktavkastning kan
man alltså skapa sin egen
“ideella fond”, men med
högre årlig utdelning och
skattefördel.

dela på sparande 
och gåva
Som sagt finns det även en
möjlighet att ha konkret ef-
fekt på miljön genom att
köpa nya aktier själv, till ex-
empel i de introduktioner
av vindkraftsbolag som
varit på Stockholmsbörsen.
Fast då finns förstås en risk
att blir lurad att betala för
mycket för aktierna, så att
onödigt mycket pengarna
går till säljarnas vinst. För
människor utan kunskap
om aktievärdering tycker
jag därför att det är bättre
att dela på sparande och
gåva, alltså investera i van-
liga fonder och separat
skänka en del av pengarna
till miljöorganisationer
som man tycker gör ett bra
jobb.

Mitt tips när det gäller
fonder är att välja SEB Ös-
tersjöfond eller Skandia
Världsnaturfond. SEB ger
pengar riktat till WWF:s
Östersjöprojekt, men bara
om denna Nordenfond fö-
regående år har stigit minst
en procent. Skandias fond
är en vanlig Sverigefond
som ger bidraget till WWF
varje år utan restriktioner.

Vill du 
också äga ett 
hyreshus?         

Ha konkret effekt på miljön genom att
köpa nya aktier själv, till exempel i de

introduktioner av vindkraftsbolag som varit
på Stockholmsbörsen. ’’
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mathias dahlgren

Mathias Dahlgren, kock med sammanlagt tre stjärnor i Guide Michelin, 

presnter recept från sin nya kokbok ”Det naturliga köket”.

M AT | DET NATURLIGA KÖKET

Stjärnkocken Mathias Dahl-

gren saknade en klassiker i

frysboxarnas glassortiment.

Lösningen? Han arbetade

fram ett eget recept.

mathias dahlgren är en av
Sveriges absolut mest merite-
rade kockar. 1997 vann han

den prestigefyllda tävlingen Bocuse
d’Or, han är hittills den enda svensk
som lyckats med detta. 

Hans restaurang, som bär hans
eget namn, har belönats med sam-
manlagt tre stjärnor i Guide Michelin,
två för Matsalen,
en för Matbaren. 

I Mathias Dahl-
grens nya kokbok
”Det naturliga
köket” utvecklar
han sina tankar
kring gastronomi.
Med start i det här
numret kommer
Legally yours att presentera en rad av
hans bästa recept.

Att Mathias Dahlgren valt att göra
sin egen version av GB- klassikern
puckstång är enkelt:

– Det är konstigt att den inte finns
att köpa längre. Det måste vara en av
de mest uppskattade glassar som nå-
gonsin funnits, tror han.

– När jag har upplevt något som
jag tycker mycket om så försöker
komma nära den känslan igen.

Nostalgisk 
sommarsvalka med
saknad favorit

NY 
SERIE RECEPT 

AV STÄRNKOCKEN
MATHIAS 

DAHLGREN



PUCKSTÅNG JORDGUBB
6 portioner
Ingredienser

600 g vaniljglass
400 g ekologiska jordgubbar, frysta, lättsockrade
6 glasspinnar
2 ark smörpapper, brunt
Kitchen Aid-maskin med visp

Tina bären och sockret i
mikrovågsugn, inte helt men
så att det går att mosa jord-
gubbarna med en gaffel.
Lägg jordgubbar och glassen
fördelad i mindre bitar i ma-
skinens bunke och vispa först

försiktigt och sedan kraftigt
så att allt blandas. Ställ in hela
bunken med jordgubbsglass i
frysen och låt stå 20 minuter.
Skär smörpapperet i 6 likfor-
miga bitar, cirka 12 x12 cm,
klicka ut glassen och rulla till

”glasspinnar”, fäst en glass-
pinne i varje och sätt in i frys
1 timme före servering.

SERVERINGSTIPS
Bjud någon du tycker om
eller ät alla själv.
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Mathias Dahlgren 
om matupplevelser…

…mat handlar i hög grad om upplevelser. Man
äter en persika på en marknad i Italien, känner
safterna rinna nerför halsen, det finns tusentals
sådana upplevelser. Alla mat och dryckesupple-
velser formas av vilken stämning du befinner
dig i, och vem du upplever dem med. De flesta
av oss har väl köpt med sig, låt säga en flaska
rosé, från semestern och hoppas få samma
dryckesupplevelse hemma som vi hade där i
Nice. Men i stället för ljumma sommarkvällar
med avlägset knattrande mopeder och medel-
havsdofter så hamnar man på en halvblåsig bal-
kong i augusti. Så är det med alla matupple-
velser, det är i sammanhangen de stora
känslorna uppstår.
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peter axelsson

Vinexpert och advokat, delägare 

i Brottmålsadvokaterna i Stockholm

VIN |   EKOLOGISKT

eu:s definition av
ekologiskt vin är att
det har framställts

och odlats utan konstgöd-
sel, kemiska bekämpnings-
medel och andra icke
tillåtna tillsatser.

Människan har under
flera tusen år odlat druvor
och framställt vin. Od-
lingen skedde då utan ke-
miska bekämpningsmedel
och konstgödsel. Så ekolo-
giska viner är inte något
nytt. De viner som importe-
rades för en si så där 50-60
år sedan var alla ekologiska.
I dag så är cirka tre procent
av de viner som säljs på
Systembolaget ekologiska.

För den ekologiske vin-
producenten innebär ekolo-
gisk odling att många av de
åtgärder som måste vidtas i
vingården görs med syfte att
minimera ogräs, skadedjur
och svampar som kan vara
skadliga för vinrankorna.
Som exempel på detta kan
nämnas ogräsbekämpning
och val av växtplats. Detta
var självklara val förr i värl-
den men med bruket av ke-
miska bekämpningsmedel
och konstgödsel behövde
man inte tänka på samma
sätt eftersom de kemiska be-
kämpningsmedlen var ef-
fektiva och relativt billiga.  

Den ekologiske vinodla-
ren bekämpar istället ska-
dedjur och svampar med
biologiskt nedbrytbara pre-

Efterfrågan på
Eko-vin ökar

Allt fler konsumen-

ter börjar efterfråga

ekoviner. Men är

ekologiskt vin något

nytt inom vinvärl-

den? Och förändras

vinets karaktär bara

för att det är ekolo-

giskt?
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parat. I stället för kemiska
bekämpningsmedel nyttjar
man växtföljd och olika od-
lingstekniker. Ogräsen be-
kämpas med hjälp av ogräs-
harv, flamning och hand-
hackning. Istället för ke-
miskt framställt gödsel
använder man organiskt.

Ekologisk vinodling in-
nebär att vinproducenten
måste lägga ned mer tid.
Det innebär också i regel
att skördarna blir något
mindre. Men hur är det
med kvalitén? Blir vinerna
bättre för att de framställts
med ekologiska metoder?

Till denna artikel har
jag provat viner i lägre
prisklasser och uppåt.

Många gånger innebär
vinprovandet tristess. Allt
för ofta provar jag viner
som är trista och vars enda
syfte är att tillfredställa en
viss publik. Men så ibland
dyker det upp något som
inte är av den karaktären.
Ett sådant exempel är den
ekologiske odlaren Do-
maine de Gabelas som har
sitt säte i appelationen
Saint Chinian i Languedoc
i södra Frankrike. På 18
hektar odlas de för trakten
klassiska druvorna Gre-
nache, Syrah och Carignan
(alla är blå druvor). 

I deras Le Saint Chinian
Tradition 2005 finns alla
tre druvorna. Vinet är ut-
vecklat och i doften åter-
finns förutom de anima-
liska tonerna som tyder på
utveckling och viss mog-
nad även inslag av kryddor
oh choklad samt mineral.
Smaken är utvecklad och
rund med fin balans mel-
lan frukt, syror och tanni-
ner. För sina 79 kronor är
det ett vin som är mer värt
än sitt pris.

I Les Terres Rouge
finns också alla druvorna
med och det är nästan hälf-
ten Grenache. (I det förra
vinet var druvkompotten
35 procent Grenache, 35
procent Syrah och 30 pro-
cent Carignan). Les Terres
Rouge är också från 2005.
Doften är stor och utveck-
lad med mogna toner samt
med inslag av plommon,
pinje, kryddor, lite torkad
frukt samt vanilj och fat.
En relativt fyllig smak som
känns mogen. Den har fin
struktur och är balanserad
med bra längd och ett rent
slut. Endast 99 kronor är
också det mycket vin för
pengarna. 

Mycket vin för peng-
arna får man också om
man köper Domaine
de Gabelas Cuvée
Julliete 2004. 85
procent Syrah och
resten Grenache
ger ett vin med me-
delstor och utvecklad
doft. Den för Syrah så
typiska charkuteridoften
finns i doften blandat med
kryddor. Smaken är relativt
fyllig och utvecklad med
lite eldighet (innebär att al-
koholen känns). Alkoholen
stör dock ej intrycket utan
vinet balanseras upp av öv-
riga komponenter. 139 kro-
nor kostar det.

Les Gaelas viner utnäm-
ner jag till sommarens grill-
viner.

Dessa tre viner finns i
Systembolagets beställ-
ningssortiment. Ni kan gå
in på Systembolagets hem-
sida och beställa vinerna
till valfri butik. Ni kan
också gå in i butiken och
beställa. Det tar ungefär en
vecka att få hem vinerna. 
ett annat, för mig nytt

vin, med karak-
tär som jag pro-

vade var Domaine
Delmas Crémant från Li-
moux i Frankrike. Vinet,
som är framställt på
samma sätt som Cham-
pagne, består av druvorna
Chardonnay, Mauzac, Che-
nin Blanc och Pinot Noir.
Vinet har legat 24 månader
på jästfällningen innan det
buteljerats. Doften är stor
och brödig med inslag av
mineral, blommor och
citrus. Smaken är relativt
fyllig, torr och frisk med in-
slag av äpplen, citrus och
en gnutta mineral. Också
detta är mer än prisvärt
och en bra ersättare till
Champagne för den som
vill betala en liten penning
men ändå få ett stort vin.
Det kan tilläggas att denna

egendom övergick till ekolo-
gisk odling 1986 efter det
att ägaren Bernard Delmas
hamnat på sjukhus sedan
han andats in de kemiska
bekämpningsmedel som
använts mot skadedjur i
vingården. Detta vin finns i
butik.

I de lägre prissegmen-
ten fastnade jag för en itali-
enare, nämligen Farnese
Sangiovese från 2009. Som
framgår av vinet så är det
framställt av druvan Sangi-
ovese. Detta är ett rent och
snyggt vin med rena inslag
av körsbär och liten chokla-
dton. Smaken är medelfyl-
lig, ung och balanserad
med fin frukt och tydliga
tanniner samt syra.

Även detta vin är mycket
prisvärt (59 kronor) och
passar bra till sommarens

De ser vingården som en levande organism som skall vara 
självreglerande. Bland annat så får stjärnorna och planeterna 
positioner bestämma vad och när något skall göras i vingården.  ’’

LES GAELAS 
VINER UTNÄMNER JAG

TILL SOMMARENS
GRILLVINER.



Alkohol är beroende-
framkallande.

                        Tel 08-663 10 80                        info@apricot.se                        www.apricot.se

Gosa 2008 
Monastrell
Art nr 6297  14%
300 cl – 179 kr

”Fynd!”
DN, maj 2010

”Bästa köp!”
Allt om Vin, mars 2010

”Väl prisvärt!”
Dina Viner, februari 2010
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VIN |  EKOLOGISKT

§ Enkelt vin utan karaktär

§§ Ordinärt vin med avseende på kvalité och typicitét

§§§ Mycket bra vin med fin kvalité och typicitét

§§§§ Högklassigt vin med imponerande djup och karaktär

§§§§§ Exceptionellt vin med unik karaktär, komplexitet och harmoni

EKOLOGISKA VINER

varunr och namn pris betyg

75799 Dom. de Gabelas Tradition 2005 79 kr §§§

75778 Dom. de Gabelas Les Terres Rouge 2005 99 kr §§§

75460 Dom. de Gabelas Cuvée Juliette 2004 149 kr §§§(§)

7694 Domaine Delmas Crémant 2005 139 kr §§§(§)

2344 Farnese Sangiovese 2009 59 kr §§(§)

74614 Red Truck Petir Shirah 2007 109 kr §§§

73431 Zind 2007 225 kr §§§§(§)

buffé. Detta vin finns i butik
Bland den så kallade ny

världens viner väljer jag
Red Truck Petit Sirah från
Kalifornien. Druvan Petit
Shirah har inget med Syrah
att göra utan är en egen
druva som man hittar i Kali-
fornien. Men vinet består
också av Syrah och Merlot.
Detta ger ett vin med kryd-
diga toner och mörk frukt.
Smaken är medelfyllig och
balanserad med bra längd.
109 kronor är det värt och
lite till vågar jag påstå. Finns
i beställningsortimentet.

Till sist ett bordsvin vil-
ket väl inte låter så märk-
värdigt, eller? Vinet
kommer från Alsace och
har framställts av Domaine
Zind Humbrecht. Denne
producent använder sig av
biodynamiska metoder vil-
ket innebär att de ser ving-
ården som en levande
organism som skall vara
självreglerande. Bland
annat så får stjärnorna och

planeterna positioner be-
stämma vad och när något
skall göras i vingården.
Vinet som heter Zind är ett
bordsvin eftersom druv-
mixen till 65 procent består
av Chardonnay som inte är
tillåten att användas i appe-
lation Alsace viner. Den
andra druvan i vinet är
Auxerrois. Men bara för att
vinet är ett vin de table så
är det inte sämre. Nej, detta
är ett underbart vin med
inslag av mineraler och gul
frukt. Det är något utveck-
lat. Smaken är torr, frisk oh
fruktig och komplex med
härlig struktur. Lång ef-
tersmak som avslutas med
en liten grapeton. Mycket
vin för pengarna. Finns i
beställningssortimentet.

Är då ett ekologiskt vin
bättre än ett vin framställt
på konventionell väg.? Nej
säger jag. Men det är inte
heller sämre. Men för er som
brinner för ekologiska varor
så är ekologiskt vin det rätta.
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www.vinunic.se

tasteline.com / aftonbladet

La Gascogne
Nr 2882 • 79:-
Vitt vin från Frankrike • Alkoholhalt 12,5%

’’ RENT

FYND!
.se

FRISKT
SPÄNSTIGT

”Fynd! Läskande smakrikedom av nektarin, 
krusbär, citrus, nässlor och passande bitterhet. 
Helt enkelt fantastiskt gott!”
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LITTERATUR |  TIPS

Affärsjuridik

Finansieringsformers
rättsliga reglering 5u
Av Axel Adlercreutz, Magnus 

Pfannenstill

studentlitteratur
� Tar upp

sakrättsliga frågor

som aktualiseras

vid finansierings-

verksamhet. I

femte upplagan

har ändringar

gjorts främst i an-

ledning av lag om

företagshypotek (2008:990).

Förhandlingsteknik 4u
Av Björn Lundén, Lennart Rosell

björn lundén information 
� En praktisk

handledning i hur

man lyckas i för-

handlingar. Boken

riktar sig till perso-

ner som förhand-

lar inom

affärslivet.

Kontraktsbrott vid
agenturavtal 4u 
Av Jan-Åke Nyström

norstedts juridik
� Redogör för rättsläget vid kon-

traktsbrott. Uppdaterad vad gäller

aktuell lagstiftning och praxis.

Arbetsrätt

Förmånsrättslagen, 
lönegarantilagen 6u
Av Gösta Walin, Torkel Gregow

norstedts juridik
� Från 1 januari 2009 återinfördes

företagshypotek som säkerhetsrätt

för kreditgivare

med särskild för-

månsrätt i näring-

sidkarens lösa

egendom, och fö-

retagsinteck-

ningen med dess

allmänna förmåns-

rätt upphävdes. Den nya regler-

ingen behandlas här.

Brottmål
Brotten i närings-
verksamhet 2u 
Av Anna-Lena Dahlqvist, 

Rolf Holmquist

norstedts juridik
� Boken följer upp de omfattande

författningsändringarna och ut-

vecklingen av rättspraxis efter den

första upplagan år 2004. Innehål-

ler många exempel ur rättspraxis.

EG-rätt
Europafördrag
norstedts juridik
� Här återges den konsoliderade

versionen av Fördraget om Euro-

peiska unionen och Fördraget om

Europeiska unionens funktionssätt

(inklusive samtliga

protokoll och för-

klaringar till de två

fördragen), till-

sammans med

det svenska an-

slutningsfördraget

och Europeiska

unionens stadga

om de grundläggande rättighe-

terna och den svenska EU-lagen.

Familjerätt

Barnrättens grunder
Av Johanna Schiratzki

studendlitteratur
� Här presenteras

det civilrättsliga

regelverket rö-

rande barn och

föräldrars legala

relationer. 

Den fjärde uppla-

gan är uppdaterad

med de ändringar av regelverket

runt etablerande av en familj som

följer av rättspraxis och införande

av könsneutrala äktenskap under

2009.

Fastighetsrätt

Samfälligheter 10u
Av Tommy Österberg

norstedts juridik
� Ger information

och vägledning vid

förvaltning av ge-

mensamhetsan-

läggningar som

vägar, gårdar, par-

keringsplatser, vat-

ten- och avloppsan-

läggningar, gemensamma trap-

puppgångar, sopanordningar och

andra samfälligheter. Är uppdate-

rad med lagändringar till och med

den 1 januari 2010 och har bl.a.

kompletterats med ett avsnitt om

ägarlägenhetsfastigheter.

Samfälligheter

Tommy Österberg TIONDE UPPLAGAN

HANDBOK FÖR SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR

IUSTUS
FÖRLAG AB

Tel 018/65 03 30
Fax 018/69 30 99  

kundtjanst@iustus.se
www.iustus.se

JURIDIKENS BEGREPP – ny upplaga

Lissabonfördraget som trädde i kraft 1 december 
2009 innebär att många nya begrepp har införts i 
unionsrätten. Den nya upplagan innehåller även 
nyheter från den inhemska rätten.

4 upplagan, 2010, 432 sidor, ISBN 978-91-7678-747-2

För mer information om boken: www.iustus.se
        

JURIDIKENS BEGREPP

    

 – ny upplagaP

        

us.se.iustwww
es.sustu@itsnajtdnuk

9 90396/810xaF
03 35 08/61l 0eTTe

G ABLAÖRF
USIUST
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, ISBN4 upplagan, 2010, 432 sidorr,

nyheter från den inhemska r
unionsrätten. Den nya uppla
2009 innebär att många nya
Lissabonfördraget som trädd
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Miljöstraffrätten
Av Per Ole Träskman

norstedts juridik
� Boken be-

handlar förhål-

landet mellan

straffrätt och

miljörätt, en

grundläggande

fråga om hur

miljöstraffrätten

ska integreras med miljörätten i

allmänhet samtidigt som den

utgör en integrerad del av straff-

rätten. Framställningen är avsedd

att ge en så heltäckande syste-

matisk granskning som möjligt

av de allmänna grunderna för an-

svar för miljöbrott, de särskilda

miljöbrotten, särskilt i miljöbal-

ken, och påföljderna för miljö

brott. Fokus har lagts på den

svenska miljöstraffrätten, men

intar även ett internationellt per-

spektiv.

Arbetsmiljöansvar 11u
Av Tommy Iseskog

norstedts juridik
� Redovisar vad regelverket

kring arbet-

smiljöansvar in-

nebär och hur

reglerna fun-

gerar i prakti-

ken. Boken är

ett arbetsred-

skap för såväl

chefer som skyddsombud.

Den elfte upplagan är uppdate-

rad med ändrade regler och med

betraktande av ny viktig

rättspraxis.

Miljörätt



PACTA – 25 ÅR AV LYCKADE 
FÖRHANDLINGAR
Kvalitet, ständig uppdatering och de främsta experterna inom avtal 
och affärsjuridik har aldrig varit förhandlingsbart. PACTA är norm-
givande för svenska avtal och används i dag av över 3000 svenska 
affärsjurister. LÄS MER PÅ thomsonreuters.se/pacta

FULLT INTEGRERAD 

MED NYA KARNOV

nyakarnov.se
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Konkurrensrätt

Svensk konkurrensrätt 3u
Av Leif Gustafsson, Jacob Westin

norstedts juridik
� I denna tredje upplaga har om-

fattande revider-

ingar och

uppdateringar

gjorts med anled-

ning av den kon-

kurrenslag som

trädde ikraft den 1

november 2008.

Boken behandlar även den nyare

praxis som utvecklats hos Konkur-

rensverket, Marknadsdomstolen

och övriga domstolar.

Processrätt
Anskaffning av 
bevisning i dispositiva
tvistemål
Av Peter Westberg

norstedts juridik
� Granskar olika synsätt på rätten

att komma åt tvis-

terelevant infor-

mation. Vilka

möjligheter finns

att spåra upp och

samla in bevisning

och annan infor-

mation i disposi-

tiva tvistemål?

Enskilt anspråk 2u
Av Roberth Nordh

iustus
� Tar upp hand-

läggningen av civil-

rättsliga anspråk i

samband med åtal

för brott. Ämnet

diskuteras bland

annat utifrån praxis, förarbeten och

doktrin.

Skadeståndsrätt
Praktisk skadestånds-
bedömning 2u
Av Marcus Radetzki

studentlitteratur
� Boken är omar-

betad med hänsyn

till lagändringar

och nytillkommen

rättspraxis. Syftet

är att ge överblick

över skadestånds-

rättens olika pro-

blemområden och

det skadeståndsrättsliga regel-

verket. 

Skatterätt
Mervärdesskatt i teori
och praktik
Av Jan Kleerup, Eleonor Kristoffers-

son med flera.

norstedts juridik
� Behandlar mer-

värdesskattens

syfte och utform-

ning, principer,

rättskällor samt

skattskyldighet

och avdragsrätt.

Dessutom ges för-

djupade redogö-

relser för ett urval aktuella

problemområden. 

Skatter 2010 – pension
och försäkring
Av Bo-Göran Jansson

norstedts juridik
� En översiktlig beskrivning av in-

komstskattereglerna, som illustre-

ras genom exempel på

skatteberäkningar. Upplagan har

anpassats till vad som gäller från

den 1 januari 2010.

Inkomstskattelagen – en
kommentar del I & del II
Av Mari Andersson, Anita Saldén

Enérus,Ulf Tivéus

norstedts juridik
� Kommen-

terar in-

komst-

skattelagen

utförligt, pa-

ragraf för

paragraf.

Förarbeten

och rättsfall

redovisas under

särskilda rubriker.

Samhälle
Insiders
Av Per Ager-

man och Anne-

lie 

Östlund

atlas
� Reportage-

bok om de se-

naste årens

mest uppseen-

deväckande insiderskandaler. Initi-

erat om aktiemarknadens

baksidor.

Jiddra inte
Av Patrik Pelosio

och Theodor

Lundgren

forum
� Patrik Pelosio, ti-

digare yrkeskrimi-

nell, beskriver sin

tidigare karriär i en

rapp och hårdför självbiografi.

Jag är inte rabiat. 
Jag äter pizza.
Av Niklas Orrenius

månpocket
� Samlar Niklas

Orrenius repor-

tage om Sverige-

demokraterna,

från 2001 fram till

nu. Unik inblick i

partiets interna

kultur.

Statsskick

Utveckla monarkin
Av Göran Hägg

norstedts
� Apropå somma-

rens prinsessbröl-

lop presenterar

författaren Göran

Hägg ett kortfat-

tat förslag på hur

monarkin kan för-

ändras. 

Ja. Monarkins bästa 
tid är nu/Nej. Monarkin
har aldrig varit 
farligare än nu.
Av PJ Anders Linder och Per

Svensson

albert bonniers förlag
� PJ Anders Lin-

der, politisk che-

fredaktör på

Svenska Dagbla-

det, och Per

Svensson, kul-

turskribent på

Sydsvenskan, re-

dogör av samma

anledning för sina respektive tan-

kar om det svenska statsskicket.

LITTERATUR |  TIPS
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tillsammans med kolle-
gan Fredric Alm har han
rest 535 mil för att skildra
Sveriges företagare.

– Vi ville komma bort
från schablonbilderna av
företagaren, med slipsknut

och skjorta. Vi kom på kon-
ceptet att lyfta fram kon-
traster. På så sätt kan vi
visa på spännvidden bland
företagarna, berättar Mag-
nus Laupa.

Bilderna bygger på sex

kontraster: det största – det
minsta företaget, nordli-
gaste – sydligaste, äldsta –
yngsta, vanligaste – ovanli-
gaste, största – minsta
orten och varmaste och kal-
laste yrket.

Legally yours foto-

graf Magnus Laupa

ställer ut sina bilder

på Centralen i Stock-

holm.

Kontraster 
på turné i sommar

Sveriges kallaste företagare – Yngve Bergqvist på Icehotel i Jukkasjärvi.
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– Vi gjorde alla fotografer-
ingarna under sju dagar.
Företagna hjälpte oss med
research bland sina med-
lemsföretag. Ingen av de vi
kontaktade tackade nej.

Med Bo Bergholtz,
klockgjutare i Sigtuna,
hade Magnus Laupa tur.

– Jag ringde honom och
frågade om vi kunde
komma förbi på fredagen,
just då skulle de gjuta kyrk-
klockor. Något de bara gör
någon gång per år.

– Yngve Bergqvist på
Icehotel i Jukkasjärvi fo-

tade vi i frysladan framför
nästa års ishotell. Vi ville
visa företagarnas verklighet
i verkliga miljöer, bortom
polerade ytor.

Under sommaren kom-
mer utställningen att visas
över hela landet. Premiären
skedde på Företagarnas
kongress i början av juni.
Sedan visas den bland
annat på politikerveckan i
Almedalen i början av juli.
Den 20 augusti visas den
på Stockholms central,
sedan följer flera platser
runt om i landet.

Sveriges varmaste företagare – Bo Bergholtz  på Bergholtz klockgjuteri i Sigtuna.

Sveriges sydligaste företagare 

– Dan Samuelsson på Svenssons VVS-Installationer i Smygehamn.
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Myndighetstolkning telefon: 0770-45 74 00 (dygnet runt)

Övriga tjänster: 0774-40 05 50
info@semantix.se  |  www.semantix.se

SVERIGE  STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ NORRKÖPING UPPSALA UMEÅ

FINLAND  HELSINGFORS ULEÅBORG  NORGE  OSLO TRONDHEIM STAVANGER HAMAR

ÖVERSÄTTNING     WEBBPRODUKTION     AFFÄRSSPRÅK     UNDERTEXTNING     SPRÅKCOACHER     KURSER     SKRIBENTER     TOLKNING
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Ellen Ringqvist, Socialstyrelsen och Febe 
Westberg, Socialdepartementet.

Danijela Blagojevic och Anna Zilkina från
HQ Bank.

Karin Ericsson, Karin Ericsson Advokatbyrå och
Johan Palleus, Djurgårdens advokatbyrå.

Gösta Stenhorn, Tore Ludwigs, och Micael
Höfner från Advokatfirman Gösta Stenhorn.  

Markus Sanderfelt och Christian Arnbon från
Gärde & Partners.

Fredrik Magnusson, Brottmålsadvokaterna
Iman Bayazi, sakkunnig och Peter Bely, Migra-
tionsdomstolen. 

Petter Rindforth, Fenix Legal, Maria Zamkova,
Valea och Mats Rosenholm, Fenix Legal.

Anna Wahlström, Martin Soner och Elina Lin-
der från Elisabeth Fritz Advokatbyrå.

Helen Bergqvist, Sofie Malm och Lena Bohm,
från Kammarrätten i Stockholm.

Erin Räty, Erin Räty Jurist-
firma.

Karl-Olov Gustawsson och Elisabeth Ekström
från Tre Mäklare.

Stig Sahlström och Carolina Tukk
från Brottmålsadvokaterna hade
matchat färgerna för kvällen.

Fredrik Magnusson, Brottmålsadvokaterna 
och Sanna Bergenheim, Juristjouren.

Peter Dahlqvist, Juristhuset och Karolina
Lassbo, JCA Skarp advokatbyrå.

Jens Eriksson Rindö, 
Rindö advokat.

Den 15 april presenterades Årets Jurist

vid Blendow Groups Cocktailparty på

Ambassadeur i Stockholm. Inför cirka

200 jurist kollegor mottog Torgny Hås-

tad diplom och blommor samt inter-

vjuades av Legally yours chefredaktör

Peter Johansson. Torgny Håstad är den

förste som fått utmärkelsen två gånger,

och han hyllades på scenen av förra

årets vinnare Elisabeth Massi Fritz.

Sofie Johansson, Saaspoint och Alexander Yu,
Globe Forum.

Toivo Öhman, Advokat Toyvo Öhman, Jens
Jackobsson, Sveriges ingenjörer och Björn-
Erik Björk, Sveriges ingenjörer.
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Christina Ramberg,
Vinge.

Maria Dahlin, Stockholms universitet
och Mikaela Hahne, Advokat Gunilla 
Ohlsson.

Lisa Forsberg, Zirkona Konsult och Helena
Nagy, Home & business mäklarbyrå.

Cathérine Glimstedt, Advokatfirman Norelid-
Holm och Karin von Mecklenburg, Advokat,
Advokat Karin von Mecklenburg.

Sylvia Sezgin, Förvaltningsrätt och Anna Eder-
hjelm,Borgström & Bodström advokatbyrå.

Thomas Lesniewski och Malin Simonholm
från  Juristjouren.

Christina Almskog och 
Annika Liander från Amesto

Fredrika Schartau och Jessica Wretman, Poolia.

Thomas Adelercreutz, Fortifikationsverket och
Birgitta Wollsen, Hyresnämnden i Stockholm

Selena Svillar, Juristjouren, Svante Brunnberg,
Jurist, Juristjouren och Lucia Trenkler, Brott-
målsadvokaterna.

Sigrun Landran, Swedbank Juristbyrå och 
Elisabeth Larsson, Förvaltningsrätten i Stockholm

Kenneth Lewis, Anna
Dahlbom och Johanna
Depierre från Lewis
Advokatbyrå.

Lena Ekman- Joo och Elizabeth Dahlsson från
avokatfirman Athena.

Henrik Ståhlberg, Hamilton Advokatbyrå och
Andreas Persson, Deloitte.

Johanna Adlertz och Gunilla Björkman från
Stellan Kramer.

Marielle Andersson, Juristjouren, Jens Jansson
Sjölund, Juristjouren och Kristin Haddad, MFIN.

Sälj det vilande bolaget till oss så likviderar vi det. Ägaren får betalt omedelbart och behöver inte vänta åtta till 

tio månader på utskiftningen. Vi tar hand om all hantering av bolaget. Se Säljarens Checklista på vår webbplats.

LEDANDE INOM BOLAGSFRÅGOR OCH LAGERBOLAG SEDAN 1954

FALUN 023-79 23 00

MALMÖ 040-720 20

STOCKHOLM 08-23 41 15

GÖTEBORG 031-17 12 25

E-POST:      info@standardbolag.se

HEMSIDA:  www.standardbolag.se

Slutstenen - den ledande avvecklingstjänsten sedan 1992

Dalia Lahdo, Redwise
Julia Pistol, Juristdomänen.

Jan Sandlund, Anders Sandlund och Jonas Fors-
berg, Böleby.

Vin från Stellan
Kramer.

Michael Rufli och Christer 
Granath, Guldcentralen.

Både mousserande och vin.
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Peter Johansson, Legllay yours, Charlotte Eklund-Rims-
ten Norrtälje tingsrätt, Erika Olofsson student, Joakim
Edoff Setterwalls, Peter Lindstrand Pricewaterhouse-
Coopers, Per Nichols Åklagarmyndigheten.

Hanna Laurentz, Mannheimer Swartling.

Ylva Hestreus, Deloitte.

Maria Kaveryd och Malin Sandell DLA Nordic.

Mattias Bjurman, Lindahl.

Mårten Stenström Nordia. Cecilia Wirén Lindahl och Maj-Britt Arhelm 
från Settewalls.

Joakim Edoff Settewalls, Diskussioner kring frukostbordet.

Den 15 april presenterades Juristbarome-

tern 2010. Representanter från såväl ad-

vokatbyråer, revisionsbyråer,

myndigheter och företag deltog i semi-

nariet för att lära sig om Sveriges unga

och framtida juristers attityd till och kun-

skap om juristbranschen. Seminariet bjöd

även på föreläsningar om genera-

tionsskiftet, CSR och Employer Branding.

Seminarium 
om nya attityder

Ola Löhman, Front-
lobe och Anna Kiefer
JG Communications,
föreläsare. 

NEW Conquest Chronograph
midsize with diamonds
Launched this summer 2010
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Maria Jackobsson och Ellen Ringqvist från 
Socialstyrelsen

Johannna Rutberg och Josefin Norwen från
Vinge

Mathilde Ramel, Holmgrenhansson advokat-
byrå och Malin Arrenius.

Jennie Fazlic, Hökerberg & Söderqvist advokat-
byrå och Ghazal Voghoui, Branschkansliet.

Anuta Sjunghamn och Nadja Hatem från
Hatem & Sjunghamn Juristbyrå.

Marion Greidinger, Fylgia och Anette Hansson,
Holmgrenhansson advokatbyrå.

Ulrika Polland, Roschier och Pernilla Wingårdh,
egenföretagare P.Wingård.

Anna- Carin Ljungberg och Ulrika Eek från
Eversheds.

Cecilia Olin, Juridiska byrån Cecilia Olin och 
Camilla Aspelin, Inreder & utvecklar.

När Blendow Group bjöd in till

årets andra Legally Lady-kväll var

ämnet den moderna  byråbran-

schen. Anette Hansson och 

Carina Holmgren berättade inför

ett hundratal juristkollegor om

sin syn på hur branschen bör

förändras för att kunna attrahera

alla duktiga juristkvinnor som

finns på arbetsmarknaden idag.

Hundratal på
Legally Lady-träff

Anna Nilsson, PWC och Johanna Andersson,
MTG.

För bokning/visning ring
08-586 107 10
Maria Strinnhed
www.konferens7a.se

Välkommen till egen
paradvåning på Strandvägen.
Våra lokaler passar lika bra för skiljedomar
som för styrelsemöten eller middagar.

Hanna Nils-
son, Awapa-
tent, testar
reaktions-
förmågan.

Anette Hansson och Carina Holmgren. 

Fredrik Åkesson, Matkomfort.

Peter Rosvall, 
Longines

Vin från Stellan Kramer.
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Den tredje dimensionen är här.
Nu kan du för fösta gången 
uppleva 3D i Full HD hemma 
i vardagsrummet. Bered dig 
på en omtumlande upplevelse 
som tar tag i alla dina sinnen.

Besök butiken för en demonstration!
Humlegårdsgatan 20, Stockholm, 08-660 35 30.

www.humlegardsgata20.se
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Advokatfirman
Cederquist

Åsa Anders-
son, född 1980,

biträdande jurist.

Åsa Andersson

påbörjade sin 

anställning som

biträdande jurist

hos Advokatfirman Cederquist

den 2010-01-07. Verksamhetsom-

råde: aktiemarknad. Åsa kommer

närmast från Gärde Wesslau Ad-

vokatbyrå.

Lars Bärnheim, Född 1976, 

biträdande jurist. Lars Bärnheim

påbörjade sin anställning som bi-

trädande jurist hos Advokatfirman

Cederquist den 2010-03-01. Hans

huvudsakliga verksamhetsområde

är företagsförvärv. Lars kommer

närmast från White & Case Advo-

katbyrå.

Therese Odén, Född 1979, 

biträdande jurist. Therese Odén

påbörjade sin anställning hos Ad-

vokatfirman Cederquist som biträ-

dande jurist med verksamhetsom-

råde kommersiell fastighetsrätt

den 2010-05-03. Hon kommer

närmast från Stockholms Universi-

tet och DTZ Sweden AB.

Pontus Ewerlöf, Född 1970, 

biträdande jurist.

Pontus Ewerlöf

påbörjade sin an-

ställning som bi-

trädande jurist

hos Advokatfir-

man Cederquist

den 2010-04-01. Pontus Ewerlöf

verksamhetsområde är tvistelös-

ning och hans senaste anställning

var hos Mannheimer Swartling.

Mattias Moskowicz, född 1984,

Biträdande jurist.

Mattias

Moskowicz på-

började sin an-

ställning hos Ad-

vokatfirman

Cederquist som

biträdande jurist den 2010-04-06.

Mattias Moskowicz kommer att

jobba med finansiering. Han kom-

mer närmast från Stockholms Uni-

versitet och Advokatfirman Ham-

marskiöld & Co.

Fredrik Ståhl,
Född 1973, biträ-

dande jurist.

Fredrik Ståhl på-

började sin an-

ställning som bi-

trädande jurist

hos Advokatfirman Cederquist

den 2010-03-15. Fredriks verksam-

hetsområden är imma-

terialrätt, mediarätt och IT-rätt.

Han kommer närmast från AB

Electrolux.

Advokatfirman Delphi

Andreas
Wirén, 31 år, bi-

trädande jurist.

Andreas Wirén

påbörjade sin an-

ställning som bi-

trädande jurist

hos Advokatfirman Delphi den 

3 maj. Verksamhetsområde: 

bolagsrätt. Han har tidigare arbe-

tat med bolagsrätt på Bolagsrätt

Sundsvall AB och Advokatfirman

Vinge.

Lisa af Burén,
40 år, Advokat.

Lisa af Burén på-

började sin an-

ställning som 

advokat hos 

Advokatfirman

Delphi den 12 april 2010. Lisa af

Burén arbetar med EU och kon-

kurrensrätt, försäkringsrätt och

tvistelösning. Hon kommer när-

mast från STOP CARTEL, Athen,

Grekland, som internationell ex-

pert och har tidigare arbetat som

Senior Associate, EU och konkur-

rensfrågor, på DLA Piper i Bryssel.

Erik Woodcock, 43 år, biträ-

dande jurist. Erik Woodcock på-

började sin anställning hos Advo-

katfirman Delphi den 22 mars.

Erik kommer senast från en tjänst

som förhandlare hos H&M Hen-

nes & Mauritz IT. Han har tidigare

varit delägare i Gozzo Advokater

och arbetat som advokat på Vinge

med inriktning mot IT och imma-

terialrätt.

Därför har vi på Poolia valt att arbeta enbart med personal på 
tjänstemannasidan som besitter specialistkompetenser. Och för 
att hitta dessa specialister underlättar det att vår egen personal 
själva är specialister.
 Däri ligger vår styrka som tillsammans med vår långa erfaren-
het skapar möjligheter att både förstå din verksamhet och vaska 
fram guldkornen. På så sätt kan vi hitta medarbetare som inte 
bara utför, utan även tillför.
    Poolia Juridik etablerades redan 1999 och var därmed först 
i Sverige med att erbjuda rekrytering och personaluthyrning 
av jurister. Vi har med andra ord haft tid att utveckla och förfina 
de verktyg och processer som behövs för att ta vara på dina 
intressen. 
     Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Jessica Wretman
Rekryteringskonsult
08-555 650 31
www.poolia.se

Ingen kan vara bäst på allt

REKRYTERING  OCH 
UTHYRNING  AV
KVALIFICERADE 
TJÄNSTEMÄN
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Med nya BlackBerry Bold smartphone får du en mobil med extremt låg data-
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Rekordmånga företag väljer 3. Välkommen du också.
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Advokatfirma 
DLA Nordic

Victoria Sörving, 23 år, biträ-

dande jurist. Vic-

toria Sörving är

sedan den 1
mars 2010 an-

ställd som biträ-

dande jurist hos

Advokatfirma

DLA Nordic. Vic-

toria avlade sin jur. kand. vid

Stockholms Universitet under vin-

tern 2009 och har därefter arbe-

tat som trainee på DLA Nordic.

Victoria arbetar inom firmans

kompetensgrupp Teknologi, Me-

dia och Immaterialrätt.

Kelly Moroney,
36 år, biträ-

dande jurist. Hon

påbörjade sin 

anställning hos

Advokatfirma

DLA Nordic den

8 mars 2010. Verksamhetsom-

råde: bank och finans. Kelly kom-

mer närmast från AB Svensk Ex-

portkredit där hon jobbade som

Legal Counsel i 1,5 år. Dessförin-

nan har hon arbetat på Handels-

bankens juristavdelning som

bankjurist.

Eversheds Södermark
Advokatbyrå 

Maria Litzell,
29 år, biträ-

dande jurist. Ma-

ria Litzell påbör-

jade sin anställ-

ning hos Ever-

sheds Söder-

mark Advokatbyrå AB den 3 maj

2010. Hon kommer att arbeta

med processrätt och allmän affär-

sjuridik. Maria Litzell kommer när-

mast från tingstjänstgöring vid

Västmanlands tingsrätt.

Grant Thornton

Maria Malm, 25
år, skattejurist.

Maria påbörjade

sin anställning

hos Grant

Thornton den

1 februari 2010.

Hon kommer direkt från avslutad

utbildning och arbetar nu inom

gruppen för internationell beskatt-

ning.

Johan Eriksson,
39 år, Skatteju-

rist, Johan bör-

jade sin anställ-

ning på Grant

Thornton 5 april

2010. Johan 

arbetar främst med momsfrågor

och kommer närmast från KPMG.

Maria Bergenmo, 31 år, skatte-

jurist. Hon på-

började sin an-

ställning den 18
januari 2010 vid

Grant Thorntons

skatteavdelning

och arbetar

både på konto-

ret i Stockholm och i Uppsala. Ma-

ria kommer närmast från BDO

Nordic Stockholm AB där hon ar-

betade som skattejurist. Maria till-

hör både Grant Thorntons fastig-

hetsgrupp och fåabgrupp. 

Marcus Tobiasson, 39 år, Skatte-

jurist. Marcus To-

biasson, skatteju-

rist, påbörjade

den 1 februari

2010 sin anställ-

ning vid Grant

Thorntons Stock-

holmskontor.

Marcus ingår i Grant Thormtons

företagsbeskattningsgrupp med

inriktining mot transaktionsrelate-

rade skattefrågor för stora och

medelstora företag. Marcus kom-

mer närmast från Deloitte.

Thomas Larsson, 36 år, Skatte-

konsult. Thomas

Larsson, 36 år,

skattekonsult.

Han påbörjade

sin anställning

den 22 mars

som skattekon-

sult vid Grant Thorntons Jönkö-

pingskontor. Thomas kommer

närmast från Ernst & Youngs kon-

tor i Jönköping där han arbetat

som skattekonsult. 

Let’s talk.

www.lawsolution.se

Gärde Wesslau 
Advokatbyrå

göteborg
Karl Larsson,
29 år, biträdande

jurist. Karl Lars-

son är sedan den

1 augusti 2009
anställd som bi-

trädande jurist

vid Gärde Wesslau Advokatbyrås

Göteborgskontor. Hans huvudsak-

liga arbetsområde är Allmän affär-

sjuridik men han har även meriter

inom Samerätt. Karl har tidigare

arbetat på Advokatfirman Malmer

& Larsson AB i Hässleholm.

Malin Wikström, 35 år, advo-

kat/partner. Malin Wikström är se-

dan den 1 januari

2010 delägare i

Gärde Wesslau

Advokatbyrå i

Göteborg. Malin

har arbetat på

advokatbyrån se-

dan 2002. Hen-

nes specialistområden är miljörätt,

allmän affärsjuridik och process-

rätt.

Erik Wallberg, advokat/partner .

Erik Wallberg är sedan den 1 janu-

ari 2010 delä-

gare i Gärde

Wesslau Advo-

katbyrå i Göte-

borg. Erik har ar-

betat på

advokatbyrån se-

dan 2008. Hans

specialistområden är fastighets-

och miljörätt, bolagsrätt, avtalsrätt

och offentlig upphandling

Johan Lidén, 26 år, biträdande

jurist. Johan Lidén är sedan den

1 februari 2010 biträdande jurist

vid Gärde Wess-

lau Advokatbyrås

Göteborgskon-

tor. Johan är

nyutexaminerad

från Göteborgs

universitet och

kommer att ar-

beta med allmän affärsjuridik

Grant Thornton

Ulf Falkner, 41
år, skattejurist.

Ulf påbörjade sin

anställning som

skattejurist hos

Grant Thornton 

i Göteborg den 

1 februari. Ulf kommer närmast

från en anställning som skatteju-

rist hos Ernst & Young i Göte-

borg/Jönköping där han arbetade

i nio år.
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Med Blendow Lexnova är du alltid påläst och uppdaterad. Utan att behöva lägga dyrbar tid på att själv söka reda på informationen. 
Du får den direkt till din dator. Säker, vederhäftig och pålitlig information som är utvald och skräddarsydd efter dina behov 
och önskemål.

Blendow Group supports ILAC and CEELI Institute 
in their quest to rebuild legal systems in post confl ict areas.

Juridiska nyheter 
Vi bevakar rättsfall, lagstiftning och litteratur inom de rätts-
områden, och från de källor, som du vill ha bevakade. För att 
kunna ge dig aktuella nyheter har vi en stor pool av jurister som 
sorterar fram och hämtar ut vitala rättsfall direkt från landets alla 
domstolar. Redaktionellt drivna jurister ställer snabbt samman 
informationen och levererar den med e-post direkt till dig. Eller, 
om du hellre vill det, till din egen sida på Blendow Lexnovas 
hemsida. Där du dessutom har tillgång till vår digitala lagbok 
med all gällande rätt och vårt digitala rättsarkiv.

Expertkommentarer 
För att kunna erbjuda dig de mest initierade och skarpa analy-
serna av det som händer i vår juridiska omvärld har vi knutit 
till oss de främsta experterna inom olika rättsområden. Varje 

månad kommenterar de nyhetsfl ödet ur ett praktiskt perspektiv. 
Du väljer själv det område som du vill ha extra belyst och om 
du vill ha analyserna med e-post eller läsa dem på din sida på 
Blendow Lexnovas hemsida.

Indicium
Efter önskemål från många av våra kunder söker vi nu även fram 
information på helt individuell basis. Du kan med andra ord få 
hjälp av våra rutinerade jurister med allt från enkla sökningar 
av rättsfall till mer detaljerade efterforskningar. Allt levereras 
snabbt via e-post och när det gäller de mer avancerade tjänsterna 
får du en sammanfattning av materialet på området – med 
beskrivningar av rättsläget så som det presenteras i relevanta 
källor – och givetvis en uttömmande källförteckning.
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Dags för ett kontor som är 
lika bra som ni är?
Humlegården har ett stort fastighetsbestånd på 
välkända adresser i Stockholms innerstad. Just nu 
har vi följande attraktiva citykontor lediga. 

Nybrogatan 11  190 -345 kvm
Engelbrektsplan 1  122 - 760 kvm   
Blasieholmsgatan 5  190 - 559 kvm  
Linnégatan 2-6  195 - 675  kvm  

För visning eller mer information ring Ulf Eriksson på 
0708-557634 eller e-posta ulf.eriksson@humlegarden.se. 
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Åklagarmyndigheten

malmö åklagarkammare
Fredric Anderzon, 30 år år, Assi-

stentåklagare.

Fredric Ander-

zon påbörjade

sin anställning

hos Åklagarmyn-

digheten, Malmö

åklagarkammare

den 1 september

2009. Hans verksamhetsområde

är straffrätt. Fredric Anderzon

kommer närmast från Mannhei-

mer Swartling, Processgruppen

med inriktning på större svenska

och utländska tvister. Bakgrund

som beredningsjurist på Åklagar-

myndigheten i Stockholm och dä-

refter tingstjänstgöring på Lunds

tingsrätt.

Erik Haara, 27 år, biträdande Jurist. Erik Haara

påbörjade sin anställning hos Hellström Advokat-

byrå KB den 2010-04-26. Verksamhetsområde

Svensk och internationell affärsjuridik. 

Erik har precis tagit sin jur.kand examen på

Uppsala Universitet. 

Hellström advokatbyrå är en byrå med höga

ambitioner som bildades 1991 och inriktar sig

mot svensk och internationell affärsjuridik. 

För ett företag av vår karaktär är kvalitet och resultat helt avgö-

rande. Ett bra resultat för oss är att våra klienter är framgångsrika.

Därför vill allt fler företag ha just oss på sin sida.

Foyen 

malmö
Charlotta Wälsäter, född 1980.

biträdande jurist. Charlotta kom-

mer närmast från tingstjänstgör-

ing vid Helsingborgs tingsrätt.

Kommer arbeta med fastighets-

rätt och entreprenadjuridik på

Foyen Advokatbyrå i Malmö från

och med den 6 april.

Advokatfirman
Pedersen 

Martin 
Wiklundh, 31 år,

biträdande jurist.

Martin började

den 19 april 2010
som biträdande

jurist på Advokatfirman Pedersen

och är inriktad mot fastighetsrätt

och entreprenadrätt. Martin kom-

mer närmast från Linklaters.

Hellström Advokatbyrå 

Advokatfirman Lindahl

Nadim Al-Khamiesi, 27 år, biträ-

dande jurist. Han

påbörjade sin an-

ställning hos Lin-

dahl den 15 april

2010. Verksam-

hetsområde: All-

män affärsjuridik

Nadim Al-Khamiesi har efter sin

jur.kand. examen vid Lunds uni-

versitet genomfört tingstjänstgör-

ing vid Blekinge tingsrätt i Kar-

lshamn. Nadim behärskar ryska i

tal och skrift. Senaste anställning:

Beredningsjurist vid Åklagarmyn-

digheten i Malmö.

Kriström Advokatbyrå 

Karolin Andreasson, 29 år,

jur.kand. 

Karolin påbörjade

sin anställning

hos Kriström Ad-

vokatbyrå den 15
mars 2010. Karo-

lin arbetar före-

trädesvis med allmän affärsjuridik

samt fastighetsrätt. Karolin Andre-

asson kommer närmast från

Umeå tingsrätt.

Monika Reinholdsson, 30 år,

jur.kand.

Monika Rein-

holdsson påbör-

jade sin anställ-

ning hos Kris-

tröm Advokat-

byrå KB den 15
februari 2010.

Monika arbetar företrädesvis med

processer. Hon kommer närmast

från Växjö tingsrätt.
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studerat på University of Western

Ontario, Kanada.

MAQS Law Firm

göteborg
Linda Dahlström, 39 år, biträ-

dande jurist.

Linda Dahlström

påbörjade sin 

anställning hos

MAQS Law Firm

den 6 april 2010.

Verksamhetsom-

råde: Offentlig

upphandling 

Linda kommer närmast från 

Konkurrensverket.

Christoffer Mangelus, 25 år, 

biträdande jurist.

Christoffer

Mangelus påbör-

jade sin anställ-

ning hos MAQS

Law Firm den 

3 maj 2010.

Christoffer arbe-

tar med allmän affärsjuridik.

Johan Engdahl,
27 år, biträdande

jurist. Johan Eng-

dahl påbörjade

sin anställning

hos MAQS Law

Firm den 17 maj

2010. Johans verksamhetsområde

är allmän affärsjuridik och han är

nyutexaminerad.

stockholm
Ylva Wessman,
Jur. kand, 26 år.

Ylva började 

1 februari på

MAQS Law Firm

som biträdande

jurist och arbetar

med offentlig rätt. Ylva kommer

närmast från studier vid Örebro

Universitet.

stockholm
Helena Holm,
Jur. kand. 27 år

Helena började 

1 april på MAQS

Law Firm som bi-

trädande jurist

och arbetar med

immaterialrätt och processrätt.

Helena kommer närmast från en

tjänst som notarie vid Södertälje

Tingsrätt. 

Advokatfirman Althin

Jenny Örn, 26 år, biträdande ju-

rist. Jenny Örn anställdes på advo-

katfirman Althin i oktober 2009.
Hennes verksamhetsområden är

allmänptraktik, familjemål samt

uppdrag som målsägandebiträde

och särskild företrädare för barn.

Hon kommer närmst från Attunda

tingsrätt där hon tjänstgjorde som

tingsnotarie.

Magnusson

göteborg
Jonas Wahlbom, 43 år, advokat /

partner

Jonas började

den 22 mars

2010 på Mag-

nussons Göte-

borgskontor.

Verksamhetsom-

råde: Entreprenadjuridik och fas-

tighetsrätt. Han har genomfört ett

flertal transaktioner med utländsk

finansiering avseende bland annat

förvärv av industrifastigheter för

ombyggnad och ombildning till

bostadsrätter. Besitter stor erfa-

renhet av bolagsrätt, finansiering

samt ombildnings- och entrepre-

nadfrågor. Jonas kommer närmast

från Advokatfirman Glimstedt.

Erik Annerstedt, 24 år, jur.kand.

/bitr. jurist

Erik började den

1 mars 2010 på

Magnussons Gö-

teborgskontor.

Verksamhetsom-

råde: Bolags- och

avtalsrätt. Hanna

har en ekonomie kandidatexamen

från Handelshögskolan vid Göte-

borgs universitet och har under

en termin studerat juridik vid Uni-

versité Lumière Lyon. Erik kom-

mer närmast från studier vid Gö-

teborgs universitet.

Marie Widmark, 35 år, jur.kand./

bitr. jurist.

Marie började

den 1 februari

2010 på Mag-

nussons göte-

borgskontor.

Verksamhetsom-

råde: Avtals- och immaterialrätt

Hon har bred erfarenhet av detalj-

handelsbranschen efter att ha ar-

betat i olika positioner i ledande

branschföretag. Har därför stor 

erfarenhet av avtalsförhandling,

tvistefrågor och övriga bransch-

typiska frågor. Senaste anställning:

Nilson Group AB.

stockholm
Björn Wendleby, 47 år, advokat/

partner. Började på Stockholms-

kontoret 15 mars

2010. Björns

verksamhetsom-

råde är bank-

och finansrätt

samt börs- och

värdepappers-

rätt. Björn har mer än 16 års erfa-

renhet från finansiell juridik m.m.

genom egen verksamhet samt

hos ABG Sundal Collier, SEB och

Finansinspektionen. Är specialise-

rad på att biträda företag med till-

stånd hos FI och lämna råd om

det finansiella regelverket. Se-

naste anställning: Advokat Björn

Wendleby AB (egen verksamhet)

Benjamin Ratz,
25 år, jur kand /

bitr jur. Benjamin

påbörjade sin an-

ställning den 29
mars 2010 hos

Magnussons

Stockholmskontor. Benjamins

verksamhetsområde är M&A. Han

har tidigare varit på praktikant på

svenska ambassaden i Warszawa

och arbetat med internationell re-

krytering till bristyrken till EU-15.

Han kommer närmast från studier

vid Uppsala universitetet.

Hammarskiöld & co

Mia Örnfeldt, 27 år, biträdande

jurist. Mia Örnfeldt påbörjade sin

anställning som biträdande jurist

den 5 april 2010 hos Ham-

marskiöld & co, hon har tidigare

varit trainee på byrån. Verksam-

hetsområde: Allmän affärsjuridik.

Bird & Bird

Staffan Seger,
36 år, advokat

Staffan Seger in-

går i Stock-

holmskontorets

Corporate Prac-

tice group och

Aviation & Aerospace sektor-

grupp. Staffan har stor erfarenhet

av såväl nationella som internatio-

nella företagsöverlåtelser och om-

struktureringar och har också

medverkat vid ett flertal fastighet-

stransaktioner. Staffan tog sin jur.

kand. vid Stockholms universitet

2003. Han har också en ekono-

mie kandidatexamen.

Annika Svanberg, 24 år, biträ-

dande jurist. 

Annika är sedan

januari 2010
verksam som 

biträdande jurist

på Stockholms-

kontoret. Annika

tillhandahåller ju-

ridisk rådgivning inom områdena

immaterialrätt, kommersiell rätt

och medierätt till nationella och in-

ternationella företag och organisa-

tioner. Annika ingår också i com-

mercial- och media-grupperna.

Annika tog sin jur.kand. vid Stock-

holms universitet och har även

göteborg
Fredrik Emanuel,
34 år, advokat/ 

delägare. 

Fredrik Emanuel

påbörjade sin an-

ställning hos

MAQS Law Firm den 18 mars 2010.

Verksamhetsområde: Obestånd och

fastighetsfrågor. Fredrik kommer när-

mast från Advokatfirman Delphi.

MAQS Law Firm

Kontakta Caroline Carlsson: 

caroline.carlsson@blendow.se

eller 08-579 366 00

Material för införande i nästa

nummer oss tillhanda senast

den 24 augusti.

Vill du också
att era 
nyanställda
jurister skall
synas här? 
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Wistrand Advokatbyrå 

göteborg
Lars Gahnström, 38 år, advokat,

har anställts till Wistrand Advokat-

byrå:s fastighetsgrupp. Lars kom-

mer närmast från Mannheimer

Swartling där han arbetat med fas-

tighetsjuridik innefattande trans-

aktioner, projekt, hyresfrågor och

fastighetsbildning i fem år. Han

kommer att fortsätta att arbeta

inom dessa områden även på

Wistrand.

Petter Norberg 29 år, biträ-

dande jurist har anställts till

Wistrand Advokatbyrå:s fastighets-

grupp. Han kommer närmast från

Borås Tingsrätt där han har varit

verksam som notarie i två år. Han

kommer att arbeta med fastig-

hetsjuridik.

Johannes Wårdman 25 år, biträ-

dande jurist har anställts till

Wistrand Advokatbyrå:s M&A

grupp. Johannes kommer närmast

från studier vid Uppsala Universi-

tet. Han kommer att arbeta med

bolagsrätt.

Henrik Svensson 30 år, biträ-

dande jurist har återvänt till

Wistrand Advokatbyrå:s process-

grupp. Han kommer närmast från

Mölndals/Göteborgs Tingsrätt där

han har varit verksam som notarie

i ett och ett halvt år. Han kommer

att arbeta med processer och im-

materialrätt.

Rickard Johansson 30 år, biträ-

dande jurist har återvänt till

Wistrand Advokatbyrå:s miljö-

grupp. Han kommer närmast från

Götebrogs Tingsrätt där han har

varit verksam som notarie i ett

och ett halvt år. Han kommer att

arbeta med miljörätt.

stockholm
Anna Forsebäck, 31 år, biträ-

dande jurist. Anna började sin an-

ställning hos  Wistrand Advokat-

byrå i Stockholm den 31 maj 2010.

Huvudsakligt arbetsområde: M&A

Annas senaste anställning var som

bolagsjurist på Eniro Sverige AB.

Setterwalls 
Advokatbyrå

Jennie Sjöberg, 28 år, biträdande

jurist. Jennie Sjöberg anställdes

den 1 maj som biträdande jurist

vid Setterwalls Göteborgskontor.

Jennie kommer närmast från

MAQS Law Firm och har tidigare

under flera år arbetat på KPMG.

Jennie tillhör Setterwalls skatte-

grupp.

Marie Öhrström, 37 år år, Busi-

ness Develop-

ment Lawyer.

Marie Öhrström,

37 år, anställdes

den 6 april 2010
som Business

Development

Lawyer vid Set-

terwalls Stockholmskontor. Marie

kommer närmast från Stockholms

Handelskammares Skiljedoms-

institut där hon var vice general-

sekreterare. Hon har även arbetat

som jurist på Handelskammaren

och dessförinnan varit på Advo-

katfirman Vinge. Marie tillhör Set-

terwalls Tvistelösningsgrupp och

Immaterialrättsgrupp.

Erik Hellners, 45 år år, biträ-

dande jurist.

Erik Hellners an-

ställdes den 3
maj 2010 som

biträdande jurist

vid Setterwalls

Stockholmskon-

tor. Erik kommer

närmast från SAS där han arbe-

tade som Senior Legal Counsel

vid Corporate Legal Affairs SAS

Group. Innan dess var han anställd

på White & Case Advokatbyrå.

Erik tillhör Setterwalls EU och kon-

kurrensrättsgrupp samt Transpor-

trättsgrupp.

Christian Sjöqvist, 40 år, delä-

gare/advokat.

Christian

Sjöqvist, 40 år,

anställdes den 19
april 2010 som

ny delägare vid

Setterwalls Göte-

borgskontor. Christian kommer

närmast från MAQS Law Firm och

har tidigare under flera år arbetat

på KPMG. Christian ansvarar för

Setterwalls skattegrupp i Göte-

borg.

Tel 08-650 58 00

www.hrcommitment.se

Kontakta Susanne Falk

för mer information

Det är lag på att rekryteringar ska skötas av specialister

Minsta motståndets lag!
Känner du till 

den kompetens 

som finns utanför 

ditt eget nätverk?
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BRÄNSLEFÖRBR. BL . KÖRNING 4,6 L/100 KM. CO 2 UTSL . 119 G/KM. MILJÖKL . 2005. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. *AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVGIFT, 
50% RESTVÄRDE, RÖRLIG RÄNTA STIBOR 90 DAGAR, PRIS EXKL. MOMS. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO VID 50% MARGINALSKATT. VARJE ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR FRI I SIN PRISSÄTTNING.   STENSTRÖM RED CELL

Årets amerikanska miljöbil.
En tysk.
Amerikanska Green Car Journal utsåg Audi A3 2.0 TDI 140 hk till Green Car of the Year 2010. 
Den kraftfulla (320Nm) turbodieseln har ett Co2-utsläpp på endast 115 g/km och behöver 
inte mer än 0,44 l/mil vilket är ett resultat av vårt långsiktiga tekniska utvecklingsarbete. 
Audi A3 fi nns med utsläppsnivå från 99 g/km, och du kan även välja en Audi A3 eller A4 
som kan tankas med etanol (E85) om du föredrar det. Vill du köra grönt fi nns det totalt 16 
Audimodeller som är godkända miljöbilar. Välkommen in till närmaste Audiåterförsäljare.

Audi A3 2.0 TDI 140, ca 216.100 kr. Leasing: 1.225/mån
* 
Förmånsvärde: 1.583/mån

*
.



En portfölj för 57.750 kronor?
Jo, det stämmer faktiskt. Men Bölebyns Garveri är inte bara 
unikt vad gäller prisbilden på de portföljer man tillverkar. Till det 
genuina hantverket finns inga genvägar, och det är uppenbart för 
den som väljer en modell från det traditionsrika garveriet i Böle.
 De omsorgsfullt utvalda hudarna garvas i lag av vatten från 
Piteälven och handskördad norrländsk granbark. Garvningen 
tar mellan 6 och 8 månader, och bjuder på unika nyanser i de 
färdiga skinnen. En och samme sadelmakare gör sedan allt från 
urvalet av hudar, tillskärning, montering, handsömnad och finish.

En portfölj av det slag som tillverkas i Bölebyns Garveri blir något 
av en livskamrat och en mycket personlig del av det dagliga  
arbetet. Väntetiden på en portfölj ligger kring 18 månader, men 
den tiden kan med fördel utnyttjas för ett besök på garveriet, 
framföra eventuella personliga önskemål och på plats se huden 
inför tillskärning.
 Om du alltjämt har funderingar kring prislappen, kanske  
vi ska tillägga att en portfölj signerad Böle har en livslängd  
kring en mansålder – eller mer.

Om du önskar göra en beställning eller inhämta ytterligare information kring modeller och Böle 
är du välkommen att ringa Jan Sandlund på telefonnummer (0)911 62 023. www.boleby.com  

Showroom: Götrich, Mäster Samuelsgatan 5, Stockholm


