Priset för lagpaketen (A4 eller A5) anger grundpris
för materialet inklusive ett års uppdatering
Priset för e-bok är 495:- för ett år och en användare!
Moms och frakt tillkommer!

PRISLISTA december 2011

Jag beställer antal

Produkt
Miljöbalken med tillhörande förordningar;
Uppdelade i 17 häften (totalt 1.230 sid) Insatta
i 2 pärmar.
Sökord gör det lättare att hitta!
Finns i A5 eller A4 storlek eller som e-bok!

1.595:-

1.595:Miljöbalken +
Allmänna Råd

Allmänna Råd till Miljöbalken
Föreskrifter och allmänna råd från Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Socialstyrelsen, m.fl. myndigheter. Häftena är uppdelade efter ämnesområden på samma sätt som
Miljöbalken (ovan) samt med sökord.
Totalt 16 häften och 900 sidor.
Finns i A5 eller A4 storlek eller som e-bok!
Miljöbalken + Allmänna Råd
(4 pärmar med häften, se ovan)
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2.575:REACH & CLP
Den Europeiska kemikalieförordningen &
Euroepiska förordningen om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen och
blandningar. Kompletterad med svensk
lagstiftning inom området. 15 häften insatta i
en pärm i A4 storlek eller e-bok.

e-bok

….st

1.595:-

1.595:-

Livsmedel Grundläggande EU-förordningar
inom livsmedelsområdet kompletterad med
svensk lagstiftning uppdelade efter ämnesområde i 25 häften
(totalt 1.600 sid)
Finns i A5 eller A4 storlek eller som e-bok!
Djurskydd EU-förordningar, svenska lagar,
förordningar och föreskrifter om djurhållning
och djurskydd uppdelade efter ämnesområde i
20 häften (totalt 1.150 sid)
Finns i A5 eller A4 storlek eller som e-bok!

e-bok

….st
e-bok

….st

1.595:-

840:-

Politikerpaket: Kommunallag, m fl. ,Demokratilagar, Förvaltningslag, Lag om viten,
Skadeståndslag, Smittskyddslag med förordning, Offentlighets- och sekretesslag med
förordning, Plan- och bygglag med förordning,
Tobakslag med förordning, Lag om allmänna
vattentjänster samt Livsmedelshäfte 1a och 1b.
Totalt 10 häften och ca 700 sidor.
Finns i A5 eller A4 storlek eller som e-bok!

e-bok

….st

Vi skickar gärna elektronisk faktura!
_________________________________________________________________________________________
Postadress
Telefon
Telefax
e-mail

Box 80, 592 22 VADSTENA
Besöksadress
Klosterledsgatan 13

0143-24810

0143- 132 90

info@forlagshusen.se

Priset för lagpaketen (A4 eller A5) anger grundpris
för materialet inklusive ett års uppdatering
Priset för e-bok är 495:- för ett år och en användare!
Moms och frakt tillkommer!

Produkt
Politikerpaket +
Miljöbalken

A5

Politikerpaket + miljöbalken
(3 pärmar med häften, se ovan)

1.995:-

1.595:-

Lagpaket för tjänstemän: Kommunallag,
Lag om vissa kommunala befogenheter,
Demokratilagar, Förvaltningslag, Lag om
viten, Skadeståndslag, Smittskyddslag med
förordning, Offentlighets- och sekretesslag
med förordning, Plan- och bygglag med
förordning, Tobakslag med förordning, Lag
om allmänna vattentjänster, Hälsoskydd
(Allmänna råd häfte 3b) samt Livsmedelshäfte
1a och 1b (allmänt ), 2a och 2b (kontroll och
avgifter) samt 7a, och 7b (dricksvatten)
Totalt 15 häften och ca 1000 sidor.
Finns i A5 eller A4 storlek eller som e-bok!
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häfte A5/A4

Antal
A5

….st
e-bok
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Antal
A4

88:-

Kommunallagen, Lag om vissa kommunala befogenheter, Lag om
säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden …

110:110:50:-

Offentlighets- och sekretesslag med förordning
Plan- och bygglag med förordning
Förvaltningslag, Lag om viten, Skadeståndslag, Lag om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen
Smittskyddslag med förordning m fl lagar och förordningar och
föreskrifter i anslutning till lagen

66:-

Lag om allmänna vattentjänster
Tobakslag med förordning och föreskrifter

50:50:-

Kommun/Företag…………………………………………………………………………………………...
Förvaltning/Avdelning……………………………………………………………………………………...
Mottagarens namn………………………………………………………………………………………….
Adress……………………………………………………………………………………………….……….
Postnr……………………Postadress………………………………………………………………………
Telefon…………………………………Fax………………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………………………………………………...
Beställningen skickas till: förlagshusen, Box 80, 592 22 Vadstena eller fax 0143/132 90 eller
e-mail: kundtjanst@forlagshusen.se eller telefon 0143-24810

Faktureringsadress (om annan än ovan): _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Referenskod:______________________________________________________
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e-mail

Box 80, 592 22 VADSTENA
Besöksadress
Klosterledsgatan 13
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