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§ 68  

Samtycke till arvskifte, omyndig 

Överförmyndarnämndens beslut 

Höglandets överförmyndarnämnd beslutar att samtycka till egendomsfördelning i arvskiftet i 

dödsboet efter Tyra Svensson 360412-2600 och George Svensson 231221-2612, för 120420-

2905 Lovisa Karlssons räkning. 

Ärendebeskrivning 

15 kapitlet 5 § föräldrabalken. En förmyndare, god man eller förvaltare som tar del i en 

bodelning eller ett skifte för den enskildes räkning skall inhämta överförmyndarens samtycke 

till egendomens fördelning. 

Jerry Karlsson, 791008-2473, och Marina Karlsson, 840831-2463, legala förmyndare för 

120420-2905 Lovisa Karlsson, har ansökt om överförmyndarnämndens samtycke till 

egendomsfördelning i arvskiftet i dödsboet efter George Svensson, 231221-2612 för Lovisa 

Karlssons räkning. Förmyndarna har inte del i dödsboet och kan därmed företräda sina barn. 

I dödsboet fanns en bostadsrätt som har sålts av Jens Ericsson Rindö, boutredningsman 

utsedd av Solna tingsrätt 2020-09-17. När boutredningsman säljer bostadsrätt i dödsboet 

behöver inte överförmyndarens samtycke inhämtas, samtycke inhämtas från 

dödsbodelägarna 19 kapitlet 13 § ärvdabalken. 

Ansökan om samtycke från förmyndarna har inkommit. Bouppteckning och 

tilläggsbouppteckning efter Georg Svensson 231221-2612, bouppteckning efter Tyra Svensson 

360412-2600, avtal om bodelning och partiellt arvskifte, släktträd, gemensamt testamente 

från 2017, överlåtelseavtal av bostadsrätt, redovisning över dödsboets inkomster och utgifter 

samt beslut från Solna Tingsrätt 2020-09-17 om förordnande av boutredningsman har lämnats 

in av boutredningsman Jens Ericsson Rindö. 

Överförmyndarhandläggaren har granskat de redovisningsunderlag som har lämnats. 

Kompletterande fråga har ställts till boutredningsmannen och till två dödsbodelägare, 

gällande boutredningsmannens arvode. Boutredningsmannen har angett att uppdraget har 

varit omfattande och pågått länge. Tillfrågade dödsbodelägare har meddelat att de har 

accepterat arvodets storlek. Övriga dödsbodelägare har samtyckt till arvskiftet. Handläggaren 

gör bedömningen att Lovisa Karlssons rätt är tillvaratagen och föreslår att samtycke lämnas.  

Föredragande 

Emeli Olaison, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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Beslutet skickas till 

Jerry och Marina Karlsson 

Jens Ericsson Rindö 

Arkiveras 
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§ 69  

Samtycke till arvskifte, omyndig 

Överförmyndarnämndens beslut 

Höglandets överförmyndarnämnd beslutar att samtycka till egendomsfördelning i arvskiftet i 

dödsboet efter Tyra Svensson 360412-2600 och George Svensson 231221-2612, för 120420-

2905 Lovisa Karlssons räkning. 

Ärendebeskrivning 

15 kapitlet 5 § föräldrabalken. En förmyndare, god man eller förvaltare som tar del i en 

bodelning eller ett skifte för den enskildes räkning skall inhämta överförmyndarens samtycke 

till egendomens fördelning. 

Jerry Karlsson, 791008-2473, och Marina Karlsson, 840831-2463, legala förmyndare för 

120420-2905 Lovisa Karlsson, har ansökt om överförmyndarnämndens samtycke till 

egendomsfördelning i arvskiftet i dödsboet efter George Svensson, 231221-2612 för Lovisa 

Karlssons räkning. Förmyndarna har inte del i dödsboet och kan därmed företräda sina barn. 

I dödsboet fanns en bostadsrätt som har sålts av Jens Ericsson Rindö, boutredningsman 

utsedd av Solna tingsrätt 2020-09-17. När boutredningsman säljer bostadsrätt i dödsboet 

behöver inte överförmyndarens samtycke inhämtas, samtycke inhämtas från 

dödsbodelägarna 19 kapitlet 13 § ärvdabalken. 

Ansökan om samtycke från förmyndarna har inkommit. Bouppteckning och 

tilläggsbouppteckning efter Georg Svensson 231221-2612, bouppteckning efter Tyra Svensson 

360412-2600, avtal om bodelning och partiellt arvskifte, släktträd, gemensamt testamente 

från 2017, överlåtelseavtal av bostadsrätt, redovisning över dödsboets inkomster och utgifter 

samt beslut från Solna Tingsrätt 2020-09-17 om förordnande av boutredningsman har lämnats 

in av boutredningsman Jens Ericsson Rindö. 

Överförmyndarhandläggaren har granskat de redovisningsunderlag som har lämnats. 

Kompletterande fråga har ställts till boutredningsmannen och till två dödsbodelägare, 

gällande boutredningsmannens arvode. Boutredningsmannen har angett att uppdraget har 

varit omfattande och pågått länge. Tillfrågade dödsbodelägare har meddelat att de har 

accepterat arvodets storlek. Övriga dödsbodelägare har samtyckt till arvskiftet. Handläggaren 

gör bedömningen att Lovisa Karlssons rätt är tillvaratagen och föreslår att samtycke lämnas.  

Föredragande 

Emeli Olaison, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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Arkiveras 
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§ 70  

Samtycke till arvskifte, omyndig 

Överförmyndarnämndens beslut 

Höglandets överförmyndarnämnd beslutar att samtycka till egendomsfördelning i arvskiftet i 

dödsboet efter Tyra Svensson 360412-2600 och George Svensson 231221-2612, för 120420-

2905 Lovisa Karlssons räkning. 

Ärendebeskrivning 

15 kapitlet 5 § föräldrabalken. En förmyndare, god man eller förvaltare som tar del i en 

bodelning eller ett skifte för den enskildes räkning skall inhämta överförmyndarens samtycke 

till egendomens fördelning. 

Jerry Karlsson, 791008-2473, och Marina Karlsson, 840831-2463, legala förmyndare för 

120420-2905 Lovisa Karlsson, har ansökt om överförmyndarnämndens samtycke till 

egendomsfördelning i arvskiftet i dödsboet efter George Svensson, 231221-2612 för Lovisa 

Karlssons räkning. Förmyndarna har inte del i dödsboet och kan därmed företräda sina barn. 

I dödsboet fanns en bostadsrätt som har sålts av Jens Ericsson Rindö, boutredningsman 

utsedd av Solna tingsrätt 2020-09-17. När boutredningsman säljer bostadsrätt i dödsboet 

behöver inte överförmyndarens samtycke inhämtas, samtycke inhämtas från 

dödsbodelägarna 19 kapitlet 13 § ärvdabalken. 

Ansökan om samtycke från förmyndarna har inkommit. Bouppteckning och 

tilläggsbouppteckning efter Georg Svensson 231221-2612, bouppteckning efter Tyra Svensson 

360412-2600, avtal om bodelning och partiellt arvskifte, släktträd, gemensamt testamente 

från 2017, överlåtelseavtal av bostadsrätt, redovisning över dödsboets inkomster och utgifter 

samt beslut från Solna Tingsrätt 2020-09-17 om förordnande av boutredningsman har lämnats 

in av boutredningsman Jens Ericsson Rindö. 

Överförmyndarhandläggaren har granskat de redovisningsunderlag som har lämnats. 

Kompletterande fråga har ställts till boutredningsmannen och till två dödsbodelägare, 

gällande boutredningsmannens arvode. Boutredningsmannen har angett att uppdraget har 

varit omfattande och pågått länge. Tillfrågade dödsbodelägare har meddelat att de har 

accepterat arvodets storlek. Övriga dödsbodelägare har samtyckt till arvskiftet. Handläggaren 

gör bedömningen att Lovisa Karlssons rätt är tillvaratagen och föreslår att samtycke lämnas.  

Föredragande 

Emeli Olaison, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 
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§ 71  

Samtycke till överlåtelse av bostadsrätt, omyndig 

Överförmyndarnämndens beslut 

Höglandets överförmyndarnämnd beslutar att samtycka till överlåtelse av bostadsrätten till 

lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 Lund i föreningen Brf Byggnadslagen 

i Lund, 716406-8087 i arvskiftet i dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980, för 

20210403-8746 Sigrid Elmerssons räkning. Samtycket gäller under 6 månader från det att 

samtycket lämnades. 

Ärendebeskrivning 

13 kapitlet 10 § föräldrabalken. För den omyndiges räkning får föräldrar endast med 

överförmyndarens samtycke sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan 

egendom. Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att samtycket 

lämnades. Lag (1994:1433). 

Jennie Elmersson 870929-2521, och Andreas Elmersson, 850226-2457, legala förmyndare för 

20210403-8746 Sigrid Elmersson, har ansökt om överförmyndarnämndens samtycke till 

överlåtelse av bostadsrätten till lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 

Lund i föreningen Brf Byggnadslagen i Lund, 716406-8087. Bostadsrättslägenheten ingår i 

dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980 och myndlingen är universell 

testamentstagare. Förmyndarna har inte del i dödsboet och kan därmed företräda sitt barn. 

Ansökan om samtycke har inkommit från förmyndarna. Bouppteckning efter Margaretha 

Wassén 461129-2980, testamente upprättat 2020-10-19, värdeutlåtande, budförteckning, 

mäklarbild per 2021-05-12, överlåtelseavtal av bostadsrätten, redovisning över dödsboets 

inkomster och utgifter samt fullmakt från förmyndarna för att Björn Kärnbring ska föra 

myndlingens talan, har inkommit från Björn Kärnbring. Handläggaren gör bedömningen att 

Sigrid Elmerssons rätt är tillvaratagen och föreslår att samtycke kan lämnas.  

Föredragande 

Emeli Olaison, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Jennie och Andreas Elmersson 

Björn Kärnbring 

Arkiveras 

https://lagen.nu/1949:381#L1994:1433
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§ 72  

Samtycke till överlåtelse av bostadsrätt, omyndig 

Överförmyndarnämndens beslut 

Höglandets överförmyndarnämnd beslutar att samtycka till överlåtelse av bostadsrätten till 

lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 Lund i föreningen Brf Byggnadslagen 

i Lund, 716406-8087 i arvskiftet i dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980, för 

20210403-8746 Sigrid Elmerssons räkning. Samtycket gäller under 6 månader från det att 

samtycket lämnades. 

Ärendebeskrivning 

13 kapitlet 10 § föräldrabalken. För den omyndiges räkning får föräldrar endast med 

överförmyndarens samtycke sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan 

egendom. Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att samtycket 

lämnades. Lag (1994:1433). 

Jennie Elmersson 870929-2521, och Andreas Elmersson, 850226-2457, legala förmyndare för 

20210403-8746 Sigrid Elmersson, har ansökt om överförmyndarnämndens samtycke till 

överlåtelse av bostadsrätten till lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 

Lund i föreningen Brf Byggnadslagen i Lund, 716406-8087. Bostadsrättslägenheten ingår i 

dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980 och myndlingen är universell 

testamentstagare. Förmyndarna har inte del i dödsboet och kan därmed företräda sitt barn. 

Ansökan om samtycke har inkommit från förmyndarna. Bouppteckning efter Margaretha 

Wassén 461129-2980, testamente upprättat 2020-10-19, värdeutlåtande, budförteckning, 

mäklarbild per 2021-05-12, överlåtelseavtal av bostadsrätten, redovisning över dödsboets 

inkomster och utgifter samt fullmakt från förmyndarna för att Björn Kärnbring ska föra 

myndlingens talan, har inkommit från Björn Kärnbring. Handläggaren gör bedömningen att 

Sigrid Elmerssons rätt är tillvaratagen och föreslår att samtycke kan lämnas.  

Föredragande 

Emeli Olaison, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Jennie och Andreas Elmersson 

Björn Kärnbring 

Arkiveras 

https://lagen.nu/1949:381#L1994:1433
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§ 73  

Samtycke till överlåtelse av bostadsrätt, omyndig 

Överförmyndarnämndens beslut 

Höglandets överförmyndarnämnd beslutar att samtycka till överlåtelse av bostadsrätten till 

lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 Lund i föreningen Brf Byggnadslagen 

i Lund, 716406-8087 i arvskiftet i dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980, för 

20210403-8746 Sigrid Elmerssons räkning. Samtycket gäller under 6 månader från det att 

samtycket lämnades. 

Ärendebeskrivning 

13 kapitlet 10 § föräldrabalken. För den omyndiges räkning får föräldrar endast med 

överförmyndarens samtycke sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan 

egendom. Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att samtycket 

lämnades. Lag (1994:1433). 

Jennie Elmersson 870929-2521, och Andreas Elmersson, 850226-2457, legala förmyndare för 

20210403-8746 Sigrid Elmersson, har ansökt om överförmyndarnämndens samtycke till 

överlåtelse av bostadsrätten till lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 

Lund i föreningen Brf Byggnadslagen i Lund, 716406-8087. Bostadsrättslägenheten ingår i 

dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980 och myndlingen är universell 

testamentstagare. Förmyndarna har inte del i dödsboet och kan därmed företräda sitt barn. 

Ansökan om samtycke har inkommit från förmyndarna. Bouppteckning efter Margaretha 

Wassén 461129-2980, testamente upprättat 2020-10-19, värdeutlåtande, budförteckning, 

mäklarbild per 2021-05-12, överlåtelseavtal av bostadsrätten, redovisning över dödsboets 

inkomster och utgifter samt fullmakt från förmyndarna för att Björn Kärnbring ska föra 

myndlingens talan, har inkommit från Björn Kärnbring. Handläggaren gör bedömningen att 

Sigrid Elmerssons rätt är tillvaratagen och föreslår att samtycke kan lämnas.  

Föredragande 

Emeli Olaison, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Jennie och Andreas Elmersson 

Björn Kärnbring 

Arkiveras 

https://lagen.nu/1949:381#L1994:1433
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§ 74  

Samtycke till överlåtelse av bostadsrätt, omyndig 

Överförmyndarnämndens beslut 

Höglandets överförmyndarnämnd beslutar att samtycka till överlåtelse av bostadsrätten till 

lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 Lund i föreningen Brf Byggnadslagen 

i Lund, 716406-8087 i arvskiftet i dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980, för 

20210403-8746 Sigrid Elmerssons räkning. Samtycket gäller under 6 månader från det att 

samtycket lämnades. 

Ärendebeskrivning 

13 kapitlet 10 § föräldrabalken. För den omyndiges räkning får föräldrar endast med 

överförmyndarens samtycke sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan 

egendom. Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att samtycket 

lämnades. Lag (1994:1433). 

Jennie Elmersson 870929-2521, och Andreas Elmersson, 850226-2457, legala förmyndare för 

20210403-8746 Sigrid Elmersson, har ansökt om överförmyndarnämndens samtycke till 

överlåtelse av bostadsrätten till lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 

Lund i föreningen Brf Byggnadslagen i Lund, 716406-8087. Bostadsrättslägenheten ingår i 

dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980 och myndlingen är universell 

testamentstagare. Förmyndarna har inte del i dödsboet och kan därmed företräda sitt barn. 

Ansökan om samtycke har inkommit från förmyndarna. Bouppteckning efter Margaretha 

Wassén 461129-2980, testamente upprättat 2020-10-19, värdeutlåtande, budförteckning, 

mäklarbild per 2021-05-12, överlåtelseavtal av bostadsrätten, redovisning över dödsboets 

inkomster och utgifter samt fullmakt från förmyndarna för att Björn Kärnbring ska föra 

myndlingens talan, har inkommit från Björn Kärnbring. Handläggaren gör bedömningen att 

Sigrid Elmerssons rätt är tillvaratagen och föreslår att samtycke kan lämnas.  

Föredragande 

Emeli Olaison, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Jennie och Andreas Elmersson 

Björn Kärnbring 

Arkiveras 

https://lagen.nu/1949:381#L1994:1433
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§ 75  

Samtycke till överlåtelse av bostadsrätt, omyndig 

Överförmyndarnämndens beslut 

Höglandets överförmyndarnämnd beslutar att samtycka till överlåtelse av bostadsrätten till 

lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 Lund i föreningen Brf Byggnadslagen 

i Lund, 716406-8087 i arvskiftet i dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980, för 

20210403-8746 Sigrid Elmerssons räkning. Samtycket gäller under 6 månader från det att 

samtycket lämnades. 

Ärendebeskrivning 

13 kapitlet 10 § föräldrabalken. För den omyndiges räkning får föräldrar endast med 

överförmyndarens samtycke sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan 

egendom. Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att samtycket 

lämnades. Lag (1994:1433). 

Jennie Elmersson 870929-2521, och Andreas Elmersson, 850226-2457, legala förmyndare för 

20210403-8746 Sigrid Elmersson, har ansökt om överförmyndarnämndens samtycke till 

överlåtelse av bostadsrätten till lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 

Lund i föreningen Brf Byggnadslagen i Lund, 716406-8087. Bostadsrättslägenheten ingår i 

dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980 och myndlingen är universell 

testamentstagare. Förmyndarna har inte del i dödsboet och kan därmed företräda sitt barn. 

Ansökan om samtycke har inkommit från förmyndarna. Bouppteckning efter Margaretha 

Wassén 461129-2980, testamente upprättat 2020-10-19, värdeutlåtande, budförteckning, 

mäklarbild per 2021-05-12, överlåtelseavtal av bostadsrätten, redovisning över dödsboets 

inkomster och utgifter samt fullmakt från förmyndarna för att Björn Kärnbring ska föra 

myndlingens talan, har inkommit från Björn Kärnbring. Handläggaren gör bedömningen att 

Sigrid Elmerssons rätt är tillvaratagen och föreslår att samtycke kan lämnas.  

Föredragande 

Emeli Olaison, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Jennie och Andreas Elmersson 

Björn Kärnbring 

Arkiveras 

https://lagen.nu/1949:381#L1994:1433
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§ 76  

Samtycke till överlåtelse av bostadsrätt, omyndig 

Överförmyndarnämndens beslut 

Höglandets överförmyndarnämnd beslutar att samtycka till överlåtelse av bostadsrätten till 

lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 Lund i föreningen Brf Byggnadslagen 

i Lund, 716406-8087 i arvskiftet i dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980, för 

20170105-0070 Bosse Harryssons räkning. Samtycket gäller under 6 månader från det att 

samtycket lämnades. 

Ärendebeskrivning 

13 kapitlet 10 § föräldrabalken. För den omyndiges räkning får föräldrar endast med 

överförmyndarens samtycke sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan 

egendom. Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att samtycket 

lämnades. Lag (1994:1433). 

Jennifer Söderberg 910124-0324, och Anders Harrysson, 890614-2412, legala förmyndare för 

20170105-0070 Bosse Harrysson, har ansökt om överförmyndarnämndens samtycke till 

överlåtelse av bostadsrätten till lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 

Lund i föreningen Brf Byggnadslagen i Lund, 716406-8087. Bostadsrättslägenheten ingår i 

dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980 och myndlingen är universell 

testamentstagare. Förmyndarna har inte del i dödsboet och kan därmed företräda sitt barn. 

Ansökan om samtycke har inkommit från förmyndarna. Bouppteckning efter Margaretha 

Wassén 461129-2980, testamente upprättat 2020-10-19, värdeutlåtande, budförteckning, 

mäklarbild per 2021-05-12, överlåtelseavtal av bostadsrätten, redovisning över dödsboets 

inkomster och utgifter samt fullmakt från förmyndarna för att Björn Kärnbring ska föra 

myndlingens talan, har inkommit från Björn Kärnbring. Handläggaren gör bedömningen att 

Bosse Harryssons rätt är tillvaratagen och föreslår att samtycke kan lämnas.  

Föredragande 

Emeli Olaison, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Jennifer Söderberg 

Anders Harrysson 

Björn Kärnbring 

Arkiveras 

https://lagen.nu/1949:381#L1994:1433
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§ 77  

Samtycke till överlåtelse av bostadsrätt, omyndig 

Överförmyndarnämndens beslut 

Höglandets överförmyndarnämnd beslutar att samtycka till överlåtelse av bostadsrätten till 

lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 Lund i föreningen Brf Byggnadslagen 

i Lund, 716406-8087 i arvskiftet i dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980, för 

20141220-9668 Saga Harryssons räkning. Samtycket gäller under 6 månader från det att 

samtycket lämnades. 

Ärendebeskrivning 

13 kapitlet 10 § föräldrabalken. För den omyndiges räkning får föräldrar endast med 

överförmyndarens samtycke sälja eller byta bort fast egendom eller nyttjanderätt till sådan 

egendom. Samtycke enligt denna paragraf gäller under sex månader från det att samtycket 

lämnades. Lag (1994:1433). 

Jennifer Söderberg 910124-0324, och Anders Harrysson, 890614-2412, legala förmyndare för 

20141220-9668 Saga Harrysson, har ansökt om överförmyndarnämndens samtycke till 

överlåtelse av bostadsrätten till lägenhet nr 58 med adress Utsättaregränden 113, 226 47 

Lund i föreningen Brf Byggnadslagen i Lund, 716406-8087. Bostadsrättslägenheten ingår i 

dödsboet efter Margaretha Wassén 461129-2980 och myndlingen är universell 

testamentstagare. Förmyndarna har inte del i dödsboet och kan därmed företräda sitt barn. 

Ansökan om samtycke har inkommit från förmyndarna. Bouppteckning efter Margaretha 

Wassén 461129-2980, testamente upprättat 2020-10-19, värdeutlåtande, budförteckning, 

mäklarbild per 2021-05-12, överlåtelseavtal av bostadsrätten, redovisning över dödsboets 

inkomster och utgifter samt fullmakt från förmyndarna för att Björn Kärnbring ska föra 

myndlingens talan, har inkommit från Björn Kärnbring. Handläggaren gör bedömningen att 

Saga Harryssons rätt är tillvaratagen och föreslår att samtycke kan lämnas.  

Föredragande 

Emeli Olaison, överförmyndarchef 

Beslutsunderlag 

Muntlig information 

Beslutet skickas till 

Jennifer Söderberg  

Anders Harrysson 

Björn Kärnbring 

Arkiveras 

https://lagen.nu/1949:381#L1994:1433

