
From: Anders Wallin  

Sent: Thursday, July 10, 2014 11:19 AM 
To: Staffan Vikström  

Subject: Mojjen i Knivsta 

  
Staffan!  
  
Efter mitt möte med advokat Kihlström får jag meddela följande.  
  
Det intryck jag får är att kommunen inte avser fullfölja någon försäljning av mark till bolaget. Därför är det andra 
lösningar man får diskutera om man inte vill gå ned i en juridisk tvist med kommunen.  
  
En fråga som jag känner blir aktuell är ju om det verkligen är produktivt för Dig att fortsätta bedriva Din verksamhet i 
Knivsta kommun? Det verkar ju ha skurit sig rejält mellan Dig och företrädare för kommunen och risken är väl att det 
kommer att bli återkommande problem. Det man i annat fall kan diskutera är en lösning där kommunen utger ett 
belopp till bolaget, i ett för allt, för de kostnader och skador Du lidit och ytterligare något för att avveckla 
verksamheten. Är det något som alls är intressant för Dig, eller är det denna verksamhet Du vill bedriva under de här 
omständigheterna?  
  
Du kan väl fundera lite kring detta så slår jag Dig en signal under morgondagen då jag har lite avsatt för det.  
  
Med vänlig hälsning 
  
Anders Wallin 
Advokat 
www.wallinadvokat.se 
018-66 88 90 
 

 

Från: Yngve Kihlström [mailto:YK@ahlford.se]  

Skickat: den 8 augusti 2014 12:49 

Till: Maria Ingelsson 
Kopia: Anders Carlquist; Anders Wallin; Malek Hanna; lena.fransson@knivsta.se 

Ämne: SV: Mojjen i Knivsta AB ./. Knivsta kommun [IWOV-LEGAL.FID1237481]  
  
Hej, 
  
Har inte fått något besked från Anders Wallin om ombudsbytet, mig veterligen. Vid möte med honom innan 
sommaren ställde jag frågan om Mojjen i Knivsta  AB/Staffan Vikström kunde tänka sig att – utan att ingå i konkreta 
förhandlingar angående framställda krav -  skulle kunna vara intresserade av att diskutera en slutlig avveckling av 
samtliga parternas mellanhavanden, eftersom partrenas relation i flera avseenden är så ansträngd och infekterad. Jag 
har inte fått respons på detta. Emotser gärna sådan innan vi tar ställning till din mötespropå för att klarlägga parternas 
inställning i de olika frågorna. 
  
Jag noterar att ”potatismoshistorien” förefaller var ett nytt inte tidigare formellt sett framställt krav. Emotser således 
konkretisering av detta, så vi vet vad det handlar om. För övrigt, för din kännedom, får jag meddela dig att jag gjort 
klart för Anders Wallin, vid vårt ovan nämnda möte, att någon markförsäljning inte är aktuell. På motsvarande sätt 
som jag framfört till Anders Wallin vill jag framföra till dig att du ber Staffan Vikström att endast kommunicera genom 
dig  - och inte direkt med kommunens tjänstemän och politiker - i de nu aktuella tvistefrågorna.  
  
Försöker semestra även nästa vecka. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Yngve Kihlström 
Advokat/Attorney at Law, Delägare/Partner 
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Från: Yngve Kihlström [mailto:YK@ahlford.se]  

Skickat: den 2 september 2014 09:43 
Till: Maria Ingelsson 

Kopia: Lena Fransson; Anders Carlquist 
Ämne: Mojjen i Knivsta AB ./. Knivsta kommun 

  
Maria, 
  
Jag sökte dig på telefon igår för att återkoppla till er förfrågan om möte mellan parterna. Mötet med Knivsta kommun 
resulterade bl.a. i att jag fick visst förhandlingsmandat från kommunen. Kommunen föreslår att jag för kommunens 
räkning träffar er för en första sondering av möjligheterna att hitta en lösning där parterna upplöser sina 
mellanhavanden i så stor utsträckning som möjligt och går ”skilda vägar”. Kanske kan det lämpligaste är att endast du 
och jag träffas initialt. 
  
Återkom gärna med synpunkter 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Yngve Kihlström 
Advokat/Attorney at Law, Delägare/Partner 
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