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Skillnaden som gör skillnaden... Är du!
Kjell Enhager har snart under 30-års tid coachat många världsledande 
idrottstjärnor, kulturpersonligheter och företagsledare till framgång.
I föreläsningen ”Skillnaden som gör skillnaden... Är du!” delar Kjell 
med sig av unika erfarenheter, minnen och refl ektioner.
Välkommen till en spännande helkväll fylld av 
inspiration, glädje och personlig utveckling.
www.enhager.com

”- Kjell Enhager är en 
mental handelsbod, 
allt fi nns, inspiration, 
retorik och komik.”

Loa Falkman

”- Kjell Enhager ger oss 
nycklar till inre, yttre, 
personlig och professionell 
utveckling!”

Magdalena Forsberg

Den 28-årige mannen 
misshandlade sin hus-
tru vid en rad tillfällen 
och våldtog henne under 
knivhot.
Under måndagen döm-
des han till fängelse i två 
år och nio månader. Dess-
utom ska han utvisas 
efter avtjänat straff.

Växjö tingsrätt motiverar 
utvisningsbeslutet med 
att mannen ”genom sin 
brottslighet och sitt per-
sonliga beteende visat att 
han är ett allvarligt hot i 
samhället”.

Mannen fälls för grov 
kvinnofridskränkning 
samt våldtäkt mot hus-
trun som är svensk med-
borgare. Han förbjuds i 
domen att återvända till 
Sverige under de närmas-
te tio åren.

28-åringen ska stanna 
kvar i häkte på grund av 
risk för fortsatt brottslighet 
och risk för att han annars 
undandrar sig straff och 
utvisningsbeslut.

Brottsligheten mot kvin-
nan har pågått sedan i 
mars förra året. Kvinnan 
har misshandlats vid en 
rad tillfällen och även 
utsatts för dödshot.

28-åringen satt anhål-
len under ett par dygn i 
somras innan han släpp-
tes. Efter att den färdiga 
utredningen lämnades ut 
på slutdelgivning mejlade 
kvinnan till polisen och 
bad att fallet skulle läggas 
ned – hon sa sig inte orka 
med en rättegång.

Mannen och kvinnan 
bodde då åter tillsam-
mans. En granne kontak-

tade den första december i 
år polisen efter att ha hört 
bråk och skrik från parets 
lägenhet i Växjö. När poli-
sen kom till platsen ville 
kvinnan inte berätta vad 
som hänt, men det gjorde 
hon ett par dagar senare 
och mannen frihetsberö-
vades återigen.

Under rättegången uppgav 
kvinnan att 28-åringen 
slagit och hotat henne. 
Mannen bestämde över 
henne och ville att hon 
skulle vara hemma i stäl-
let för att skaffa vänner.

– Jag har mardrömmar 
på nätterna och det bör-
jade sedan han hotat att 
döda mig, förklarade kvin-
nan inför domstolen.
 Daniel Johansson

daniel.johansson@smp.se 
0470-77 06 04

Misshandlade och 
våldtog sin hustru

dom • Fängelse och utvisning

Den är tillverkad i Sve-
rige enligt svensk destil-
leringstradition av vete 
som vuxit på svenska 
åkrar. Men Livsmed-
elsverket vill inte att 
vodkan som blivit en 
försäljningssuccé i Nord-
amerika med en svenska 
flagga på flaskan ska få 
kallas svensk. 
Orsaken är att den butel-
jeras i USA.

Beslutet från Livsmed-
elsverket kom oväntat för 
Lantmännen Reppe strax 
före julhelgen eftersom 
det hade aviserats till i 
april 2015. 

– Vi har till en vecka in 
på det nya året på oss att 
överklaga, bara det visar 
ju viljan på myndigheten. 
Det är obegripligt att den 
inte är svensk när den är 
en etablerad affär sedan 
1996, säger en upprörd 
Erik Tellgren, vd för Lant-
männen Reppe.

– Beslutat har fattats med 
hjälp av några konstiga 
tilläggsbestämmelser 
som inte har med saken 
att göra. Det är just såda-
na krav till handelshin-

der som EU-kommissio-
nen motsätter sig, säger 
han.

Dryckesspriten är en 
fjärdedel av företagets 
omsättning och det mesta 
går till en kund i USA som 
blandar den med vatten 
och häller den på flaskor. 

Den säljs och mark-
nadsförs som svensk 
under namnet Svedka och 
har blivit den tredje störs-
ta vodkan i Nordamerika 
efter Smirnoff och Absolut 
som däremot har tillåtits 
att kallas svensk eftersom 
företaget bakom den har 
en tappningsanläggning 
i Skåne.

– Vi följer den svenska tradi-
tionen ända från Reimers-
holme och Renat Bränn-
vin som etablerades som 

eget varumärke 1877. Vår 
destilleringsprocess bygg-
des faktiskt upp i samar-
bete med monopolet när 
detta föll, just för att föra 
den svenska destillerings-
tekniken vidare.

– De fyra tilläggskrav 
som Livsmedelsverket och 
en splittrad branschorga-
nisation fört fram har inte 
med kvaliteten att göra 
och det är ju den som ska 

skyddas, säger Erik Tell-
gren.

Det svenska produk-
tionsmonopolet avskaffa-
des 1994 och två år senare 
började Lantmännen Rep-
pe leverera dryckessprit 
från sin anläggning Lidkö-
ping.

– Att spä med vatten och 
buteljera i Sverige innan 
den skickas till USA skulle 

kräva tre gånger så myck-
et transportvolym, de kol-
dioxidutsläppen blir långt 
större än de vi tagit bort 
genom olika åtgärder i 
våra anläggningar. 

Livsmedelsverket tog 
ett beslut redan 2013.

– Vi tyckte det var för-
hastat och tog det till kam-
marrätten. När det skulle 
prövas meddelade plötsligt 
verket att det inte fanns 

något att pröva eftersom 
det inte hade haft laglig 
grund att fatta sig beslut 
2013. Det var synd att det 
inte blev prövat, vi anser 
oss ha alla goda skäl på vår 
sida, säger Erik Tellgren.

Veckan innan jul kom beslut 
igen om att vodkan måste 
tappas i Sverige för att få 
kallas svensk. Livsmedels-
verket skjuter in sig på att 
produkten och hela tillverk-
ningsprocessen ska kunna 
kontrolleras i Sverige.

– Det är förmätet av dem 
att tro att inget kan klaras 
utanför Sverige. Det finns 
stora oberoende kontroll-
organ över hela världen 
som har sådant som sin 
vardag. Det är inget pro-
blem, säger Erik Tellgren.

Närmast väntar ett 
överklagande och det 
kan så småningom även 
hamna i en lång process 
hos EU. Det kan även bli 
aktuellt att pröva ärendet 
enligt konkurrenslagstift-
ningen som särgynnan-
de av ett konkurrerande 
varumärke.
 Kent axelsson

kent.axelsson@smp.se 
0470-77 06 49

Svensk säljsuccé tappas bort
Lantmännen Reppe • livsmedelsverkets beslut Får kritik

Erik Tellgren kan inte förstå hur Livsmedelsverket försöker slå undan benen för en succé
produkt som betyder mycket för svenskt lantbruk. Foto: Johanna UrsJö

”Det är obegrip-
ligt att den inte 
är svensk när den 
är en etablerad 
affär sedan 1996.”
Erik Tellgren
 


