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Enhet 2 Högsta domstolen

Från: Einar Wanhainen <einar@wanhainenadv.se>
Skickat: den 4 mars 2022 15:49
Till: Enhet 2 Högsta domstolen
Ämne: Sv: Brev från Högsta domstolen i T 3131-21

Jag beklagar att jag bilade  fel version av min kostnadsräkning.  
 
PwC överlämnar frågan om arvodets skälighet åt Högsta domstolens bedömning.      
 
 

Med vänlig hälsning/kind regards 
 
Einar Wanhainen 
Advokat 
 
Tfn +46 705 48 67 29 
einar@wanhainenadv.se 
 
Einar Wanhainen Advokat AB  
Klippuddsstigen 12 
181 65 Lidingö  
Sweden 

Visiting address:  
KG 10 
Kungsgatan 8 
Stockholm.  
 

This e-mail is confidential. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are 
not the intended recipient, please telephone or e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, 
distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.  
 
Einar Wanhainen Advokat AB. Registered Office: Stockholm. Business ID: 556462-7171 

 

Från: Högsta domstolen Beredningsenhet 2 <Hogsta.domstolen.enhet2@dom.se>  
Skickat: den 25 februari 2022 14:43 
Till: Einar Wanhainen <einar@wanhainenadv.se> 
Ämne: Brev från Högsta domstolen i T 3131-21 
 
Bifogat detta e-postmeddelande finns dokument med viktig information från en domstol eller en nämnd inom 
Sveriges Domstolar.  
  
Vad behöver jag göra? 
Läs bifogade dokument så snart som möjligt. Där står vad du ska göra och om du ska göra det senast ett visst datum. 
  
I vissa dokument kan du bli uppmanad att bekräfta att du tagit emot dem. I så fall finns det också anvisningar för hur 
du kan göra detta. Det är viktigt att snarast kontrollera ifall du ska bekräfta mottagandet. 
  
Personuppgifter 
Du kan läsa om vår behandling av personuppgifter och om dina rättigheter på www.domstol.se/personuppgifter. 
  
Har du frågor? 
Kontakta aktuell domstol eller nämnd - kontaktuppgifter finns på www.hogstadomstolen.se och i bifogade 
dokument. Du kan också svara på detta e-postmeddelande. Ange alltid målnummer vid kontakt. 
  

HÖGSTA DOMSTOLEN 
JS 21 
 
INKOM: 2022-03-04 
MÅLNR: T 3131-21 
AKTBIL: 39

Hämtad från appen Lagens Möjligheter av patreon@lagens-mojligheter.se den 2022-05-25
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Målnummer: T 3131-21 
Dokument: Föreläggande, Aktbilaga 38, DokId 228046 
  
Vänliga hälsningar 

Sveriges Domstolar 
www.domstol.se 
  
  
  
Attached to this e-mail, you will find one or more documents containing important information from a court or 
board that forms part of the Swedish Court System. 
  
What do I need to do? 
Please read these documents as soon as possible. Within the documents you will find instructions regarding what 
actions you are required to take and by what date. In certain cases, you are required to actively confirm that you 
have received the documents. If confirmation is required, please follow the instructions given. It is important that 
you check as soon as possible whether a confirmation is required. 
  
Your personal data 
For more information regarding the processing of your personal data please visit our website 
www.domstol.se/personuppgifter. 
  
Do you have any questions or need more information? 
Please feel free to contact the court or the board directly. Contact information may be found at 
www.hogstadomstolen.se, or within the documents attached to this e-mail. It is also possible to reply to this e-mail. 
  
When contacting the court or board, please state the case number. 
  
Case number: T 3131-21 
Document: Föreläggande, Aktbilaga 38, DokId 228046 
  
Kind regards 
The Swedish Court System 
www.domstol.se 
  

Hämtad från appen Lagens Möjligheter av patreon@lagens-mojligheter.se den 2022-05-25


