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kräOkionÄrt Ljungbyväger 1t
3o2 55 Halmståd.Innehamrs Emil
Jimrry Olsson. \&tlsamhet l(onst-
når, egen pnoduhion och örsälj-
ning av konst-

}tttmtxrmcr4 doAlexan-
der Torstensson, He*ig Knutsga-
tån 43A, 3oz 6? Halmstad. Inne-
harnre: Alexander Gust#Torstens-
son. Verkamhet tfthyming av
ljud- odt $uaolågningar.
*Ie[ansåhÄrtAB,9oes-
n*i{lan Hus T :oz 31 Halmstad.
Styeke Mats Reddk Carlsson, Ole
Ni*las Mikkelsen och Bjöm Johan
Rundstriim. Firmate€knae Styfel*
qgn Verkamhet lnstallation av
lås-, tarm-, passer- och säkerhets-
Sm samt lksmedsrerkamhe{
särnt att äga o{h Fnnfta aktier
och andelar sarrt dårmed fiit€nlig
vertsamhet,
&|o3rsfB, cö Ek, Gotftånaå-
ten 3,:to2 73 Halmstad Styrelse
John Anders Lorem Ek. Firmateck-
na|g Styrelsen. l/etkåmhet An-
stiillning frirmedling och uthyt-
nilg ar pcsoml inom firetrådes-
vb vårdsekbm, ath hyra av loka-
ler i litnandc rylte. Dåirtill äga och
fitrnlta Highetet viss tnedia-
rer*samhEt och tftbildnings,re*-
safthet samt dårned fiit€nlig
vedcsamhet
Boryd.n qfg AB, 1å3tra Jårn-
vägsgatan 18, ro5 75 Gtinge. SU-
ralse q6rard Tad€usr Borowski.
Firmatecknae Styrelsen. Ve*-
samheft Enteprcnadve*sarnhet
inom byggbnn*hen och Snah-
ning av fastigheter jämte dåmed
fiirenlig ve*samhet.
Grs I tl*ncbd n& Dokiorwägen
8r, 3oz ?o Halmstad. Styirbe lars
6öran Svemson. Firmatecknare:
S\pehet och snppleanten åa lh-
trin Svenrssn varfir si6 \rb*sam'
h* Ksnsultuetkåmhet inom
fogg och fastighee'! tuigh€tr-
fiinrahning ledankap och peron-
lig utt e€klins, restaorangve*ram-
het samt handel rned värdepapper
o{h diimed friterlig w*samhet,
A+WSoftEn$m&lr4B, ln-
d$trivägen 1z 3o141 Halmstad.
Styelse [.hre Schmid. Delgiv-
ningsbar person: Emma Clarissa
Friiberg; Fimnteclnam: Styrelsen
eller suppleantema Eric Evers octt
Eric Henman i flircning. Verkam-
hat' I i.Fnciån mh rlrnn Sinnlta
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--i,lpiigcmc,3oz-
pelse Britt Mari-
mekour Firma-
en.\Jerbamtd
rkamhet inom
rå sjukhus och all
€*silnh€t.
ro; Stationsga-
lalmstad" Styrtlse:
zeroch Klas Ro-
'matecknare Sty-
heil:Tjånshrinom
malistik, PR,
nadsftiriryoch ut-
nbpårlerkamhet.
och programme-
i6amh€t, t tgk-
Produttion av
rild. Webbnlalera-
önåljningvia in-
rg och komulla-
m årvanligtfri*-
rnschen. llandel
*. Med ananctl-
rksamhet

flallan/i+ r$fare r,,,#f.i3-s'{ *lt

amhetO$ljhan-
delsamt diirmed
nhet.
Aw&gaa Erand-
z 91 Haknstad.Sty.
sson, Håkan Kerls-
r l(arlsson. Firma-
sen eller8oris
r.lft*samhet Fast-
rg och därmed ör-
rQl,
rgrtt+ffi--'
3o2 39 Halmstad.
l,ngvarAhlstedt,
Sb/reken,Ve*-
lmed ahieroch
a instrumant, sarfit
I vertsamhet.
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