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Ärende 450009/09 på Bolagsverket
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  [Dokumentet ovan som PDF:  Holistisk_Detektivbyra_450009_09_20091109.pdf ]  2009-11-18:  Bolagsverket har invändningar.  
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Ärende 450009/09 på Bolagsverket

Skrivet av Leif Erlingsson
2010-04-25 10:00 - 
  [Dokumentet ovan i högre upplösning:  Holistisk_Detektivbyra_450009_09_20091118__2550x3498.jpg ]  2009-11-20:  Leif Erlingsson svarar.        Subject:   Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72      Date:   Fri, 20 Nov 2009 16:51:13 +0100      From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>      To:   bolagsverket@bolagsverket.se        Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå"  Handläggare: Gunita Jonsson  060-18 41 72  "Kod 508: Firman blir vilseledande med "detektivbyrå""  Bruzaholm 2009-11-20 16:45  Hej.  Inser att min "Verksamhetsbeskrivning" kan vara vilseledande.  Den bör ändras till:  Verksamhet och bransch  "Allt som därtill hör".  Förklaring (ej del av "Verksamhetsbeskrivning"):  D.v.s., allt som täcks in under begreppet "Holistisk Detektivbyrå" - ett mycket välkänt begrepp,se Douglas Adams mycket populära bok "Dirk Gentlys holistiska detektivbyrå", http://sv.wikipedia.org/wiki/Dirk_Gently.  (Författaren är ännu mer känd för "Liftarens guide till galaxen", http://sv.wikipedia.org/wiki/Liftarens_guide_till_galaxen, som började som en radiopjäs1978 som blev en del av västvärldens allmänbildning i form av fem böcker och har dessutomvarit en teaterpjäs, ett textbaserat äventyrsspel, en tv-serie, en seriebok och en film.  Handlingen kretsar kring jordbon Arthur Dents äventyr iuniversum och senare även i multiversum.  (Från Wikipedialänken nyss.))Huvudpersonen är ständigt pank (stämmer in!), bär en röd hatt (stämmer dock ännu inte in) ochspecialiserar sig på bortsprungna katter och skilsmässomål (det kan definitivt ingå underbegreppet "Holistisk Detektivbyrå" med verksamhetsbeskrivning "Allt som därtill hör").  I "DirkGentlys Holistiska Detektivbyrå" reser huvudpersonen i tiden, och i "Tedags för dystra själar" färdas han mellan olika dimensioner.  Båda dessa aktiviteter ligger inom vad jag åtmindstondementalt ägnar mig åt, i min verksamhet - se t.ex. http://lege.net/begynnande-visdom.html.    (Ursprungligt - och nekat - förslag till "Verksamhet och bransch":Multidimensionell stigfinnare - Från komplexitet till enkelhet. Jag är en Tankebrytare. Tankebrytare ägnar sig åt Medvetandeutveckling.  Jagställer upp som bollplank för andra, som börjat undra men ingen har att bolla sina funderingar med.)    Dock, oavsett att jag tar på mig detektivuppdrag av alla sorter och i alla dimensioner, så är enväsentlig tjänst verkligen att fungera som bollplank för andra som börjat undra över om vikanske inte visste så myckert som vi trodde om hur verkligheten är funtad.  Jag skulle därföreventuellt kunna ha detta som sidofirma - har inte bestämt mig utan ringer dig på måndag - :     "Multidimensionell stigfinnare"  Verksamhet och bransch:  "Allt som därtill hör".  Förklaring (ej del av "Verksamhetsbeskrivning"):  D.v.s., allt som täcks in under begreppet "Multidimensionell stigfinnare", se http://lege.net/ .  Ibegreppet ingår att navigera nästa vetenskaps- religion- politik- historie- paradigm, men ävenexopolitik och mellandimensionella intelligensers kulturer, jmf. Miles Mathis http://milesmathis.com/,  Robert Neil Boyd http://victorzammit.com/articles/klein11.htm, Walter Russell http://feandft.com/o.s.v.  Som sagt, jag slår en plingeling på måndag, för att höra dina egna tankar om hur man bäst skabeskriva min verksamhet.  Vänlig Hälsning,  // Leif Erlingsson Multidimensionell stigfinnarehttp://lege.net/  2009-11-23:  Bolagsverket flaggar för att de kan ha invändningar.  
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  [Dokumentet ovan i högre upplösning:  Holistisk_Detektivbyra_450009_09_20091123_01__2550x3498.jpg ]  
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Ärende 450009/09 på Bolagsverket

Skrivet av Leif Erlingsson
2010-04-25 10:00 - 
  [Dokumentet ovan i högre upplösning:  Holistisk_Detektivbyra_450009_09_20091123_02__2550x3498.jpg ]  2009-11-25:  Leif Erlingsson svarar.        Subject:   Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72      Date:   Wed, 25 Nov 2009 19:05:39 +0100      From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>      To:   bolagsverket@bolagsverket.se        Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå"  Handläggare: Gunita Jonsson  060-18 41 72  "Kod 065: [Ni behöver skicka in nya namnförslag.]Namnförslaget kan inte godkännas pga Dirk Gentlys verk "Holistiska Detektivbyrå" då det ärupphovsrättskyddat enl §5 firmalagen."  "Kod 507: [Skicka in uppgift om bolagets verksamhet, preciserad till varuslag och/ellerbransh(er).]Vänligen beskriv verksamheten lite tydligare.  Ett tips är att vem som helst som läser dinverksamhet ska förstå vad den gör.  Den som bäst kan beskriva detta är du själv. "Medvetandeutveckling och bollplank via samtal" kanske kan vara något för dig att skriva i dinverksamhet, huvudsaken är att det är lättförståeligt och enkelt uttryckt."  Bruzaholm 2009-11-25 19:05:40  Hej.  Ang. kod 65, jag visste inte att fiktiva personers fiktiva verk eller verksamheter varupphovsrättskyddade enl §5 firmalagen.  Dirk Gently är ju (som jag berättade i mitt förra mail) författarenDouglas Adams fiktive deckare, vars fiktiva detektivbyrå inspirerat mig.  Om det verkligen ärsant att fiktiva personers fiktiva verk eller verksamheter är upphovsrättskyddade enl §5firmalagen (jag tänker kontrollera detta!), så är ett alternativt namnförslag om denna uppgift om det fiktivas upphovsrätt skulle vara mer än fiktivt riktig, i så fallistället Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå.  Mitt val är i alla andra fallfortfarande "Holistisk Detektivbyrå".  Ang. kod 507, min beskrivning formulerar jag så här:  "Multimensionell informationsanalys".   _ _ _    Det jag berättade i mitt förra mail, Fri, 20 Nov 2009 16:51:13 +0100:[Upprepar,] begreppet "Holistisk Detektivbyrå" är ett mycket välkänt begrepp, se DouglasAdamsmycket populära bok "Dirk Gentlys holistiska detektivbyrå", http://sv.wikipedia.org/wiki/Dirk_Gently.  (Författaren är ännu mer känd för "Liftarens guide till galaxen", http://sv.wikipedia.org/wiki/Liftarens_guide_till_galaxen, som började som en radiopjäs1978 som blev en del av västvärldens allmänbildning i form av fem böcker och har dessutomvarit en teaterpjäs, ett textbaserat äventyrsspel, en tv-serie, en seriebok och en film.  Handlingen kretsar kring jordbon Arthur Dents äventyr iuniversum och senare även i multiversum.  (Från Wikipedialänken nyss.))Huvudpersonen [Dirk Gently] är ständigt pank (stämmer in!), bär en röd hatt (stämmer dockännu inte in) och specialiserar sig på bortsprungna katter och skilsmässomål (det kan definitivtingå under begreppet " Holistisk Detektivbyrå" medverksamhetsbeskrivning "Allt som därtill hör").  I "Dirk Gentlys Holistiska Detektivbyrå" reser huvudpersonen i tiden, och i "Tedags för dystra själar" färdas han mellan olika dimensioner.  Båda dessa aktiviteter ligger inom vad jag åtmindstondementalt ägnar mig åt, i min verksamhet - se t.ex. http://lege.net/begynnande-visdom.html.    (Ursprungligt - och nekat - förslag till "Verksamhet och bransch":Multidimensionell stigfinnare - Från komplexitet till enkelhet. Jag är en Tankebrytare. Tankebrytare ägnar sig åt Medvetandeutveckling.  Jagställer upp som bollplank för andra, som börjat undra men ingen har att bolla sina funderingar med.)    Dock, oavsett att jag tarpå mig detektivuppdrag av alla sorter och i alla dimensioner, så är en väsentlig tjänst verkligenatt fungera som bollplank för andra som börjat undra över om vi kanske inte visste så myckertsom vi trodde om hur verkligheten är funtad.  Jag skulle därför eventuellt kunna ha detta somsidofirma - har inte bestämt mig:  "Multidimensionell stigfinnare", se http://lege.net/.  I begreppet ingår att navigera nästa vetenskaps- religion- politik- historie- paradigm, menäven exopolitik och mellandimensionella intelligensers kulturer, jmf. Miles Mathis http://milesmathis.com/,  Robert Neil Boyd http://victorzammit.com/articles/klein11.htm, Walter Russell http://feandft.com/o.s.v.   _ _ _     Vänlig Hälsning,  // Leif Erlingsson Multidimensionell stigfinnarehttp://lege.net/  2009-11-26:  Leif Erlingsson kompletterar sitt svar ovan.        Subject:   Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72      Date:   Thu, 26 Nov 2009 16:04:00 +0100      From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>      To:   bolagsverket@bolagsverket.se        Hej.  Som jag utlovade nedan så har jag nu kontrollerat fiktiva personers och företags status enligt §5firmalagen - och enligt §3 firmalagen, då §5 hänvisar till §3.  Det visar sig att om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav, så är det OK attanvända samma namn.  Vänligen visa att fiktiva personer och företag kan lida skada, och att det är fallet i detta fall.       5 §  Inom område där näringsidkare enligt 3 §  åtnjuter skydd för näringskännetecken fårannan ej obehörigen använda näringskännetecken som är förväxlingsbart med näringsidkarenssläktnamn eller skyddade varumärke.  3 §  Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda ett medfirman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman registrerats, om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav.  https://lagen.nu/1974:156       Vänliga hälsningar,// Leif Erlingsson Multidimensionell stigfinnarehttp://lege.net/  -------- Original Message --------        Subject:   Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72      Date:   Wed, 25 Nov 2009 19:05:39 +0100      From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>      To:   bolagsverket@bolagsverket.se        Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå"  Handläggare: Gunita Jonsson  060-18 41 72  "Kod 065: [Ni behöver skicka in nya namnförslag.]Namnförslaget kan inte godkännas pga Dirk Gentlys verk "Holistiska Detektivbyrå" då det ärupphovsrättskyddat enl §5 firmalagen."  "Kod 507: [Skicka in uppgift om bolagets verksamhet, preciserad till varuslag och/ellerbransh(er).]Vänligen beskriv verksamheten lite tydligare.  Ett tips är att vem som helst som läser dinverksamhet ska förstå vad den gör.  Den som bäst kan beskriva detta är du själv. "Medvetandeutveckling och bollplank via samtal" kanske kan vara något för dig att skriva i dinverksamhet, huvudsaken är att det är lättförståeligt och enkelt uttryckt."  Bruzaholm 2009-11-25 19:05:40  Hej.  Ang. kod 65, jag visste inte att fiktiva personers fiktiva verk eller verksamheter varupphovsrättskyddade enl §5 firmalagen.  Dirk Gently är ju (som jag berättade i mitt förra mail) författarenDouglas Adams fiktive deckare, vars fiktiva detektivbyrå inspirerat mig.  Om det verkligen ärsant att fiktiva personers fiktiva verk eller verksamheter är upphovsrättskyddade enl §5firmalagen (jag tänker kontrollera detta!), så är ett alternativt namnförslag om denna uppgift om det fiktivas upphovsrätt skulle vara mer än fiktivt riktig, i så fallistället Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå.  Mitt val är i alla andra fallfortfarande "Holistisk Detektivbyrå".  Ang. kod 507, min beskrivning formulerar jag så här:  "Multimensionell informationsanalys".   _ _ _    Det jag berättade i mitt förra mail, Fri, 20 Nov 2009 16:51:13 +0100:[Upprepar,] begreppet "Holistisk Detektivbyrå" är ett mycket välkänt begrepp, se DouglasAdamsmycket populära bok "Dirk Gentlys holistiska detektivbyrå", http://sv.wikipedia.org/wiki/Dirk_Gently.  (Författaren är ännu mer känd för "Liftarens guide till galaxen", http://sv.wikipedia.org/wiki/Liftarens_guide_till_galaxen, som började som en radiopjäs1978 som blev en del av västvärldens allmänbildning i form av fem böcker och har dessutomvarit en teaterpjäs, ett textbaserat äventyrsspel, en tv-serie, en seriebok och en film.  Handlingen kretsar kring jordbon Arthur Dents äventyr iuniversum och senare även i multiversum.  (Från Wikipedialänken nyss.))Huvudpersonen [Dirk Gently] är ständigt pank (stämmer in!), bär en röd hatt (stämmer dockännu inte in) och specialiserar sig på bortsprungna katter och skilsmässomål (det kan definitivtingå under begreppet " Holistisk Detektivbyrå" medverksamhetsbeskrivning "Allt som därtill hör").  I "Dirk Gentlys Holistiska Detektivbyrå" reser huvudpersonen i tiden, och i "Tedags för dystra själar" färdas han mellan olika dimensioner.  Båda dessa aktiviteter ligger inom vad jag åtmindstondementalt ägnar mig åt, i min verksamhet - se t.ex. http://lege.net/begynnande-visdom.html.    (Ursprungligt - och nekat - förslag till "Verksamhet och bransch":Multidimensionell stigfinnare - Från komplexitet till enkelhet. Jag är en Tankebrytare.  Tankebrytare ägnar sig åt Medvetandeutveckling.  Jagställer upp som bollplank för andra, som börjat undra men ingen har att bolla sina funderingar med.)    Dock, oavsett att jag tarpå mig detektivuppdrag av alla sorter och i alla dimensioner, så är en väsentlig tjänst verkligenatt fungera som bollplank för andra som börjat undra över om vi kanske inte visste så myckertsom vi trodde om hur verkligheten är funtad.  Jag skulle därför eventuellt kunna ha detta somsidofirma - har inte bestämt mig:  "Multidimensionell stigfinnare", se http://lege.net/.  I begreppet ingår att navigera nästa vetenskaps- religion- politik- historie- paradigm, menäven exopolitik och mellandimensionella intelligensers kulturer, jmf. Miles Mathis http://milesmathis.com/,  Robert Neil Boyd http://victorzammit.com/articles/klein11.htm, Walter Russell http://feandft.com/o.s.v.   _ _ _     Vänlig Hälsning,  // Leif Erlingsson Multidimensionell stigfinnarehttp://lege.net/  2009-12-09:  Bolagsverket har verkligen invändningar.  
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Ärende 450009/09 på Bolagsverket

Skrivet av Leif Erlingsson
2010-04-25 10:00 - 
  [Dokumentet ovan i högre upplösning:  Holistisk_Detektivbyra_450009_09_20091209__2550x3498.jpg ]  2009-12-11:  Leif Erlingsson svarar. Detta är det tredje mailet samma dag, men det citerar de övriga två så det räcker attlägga ut detta.        Subject:   Ärende nr 450009-09: Anna Birberg/Christina Edlund Nilsson: Ursäkta. Det försvann två bokstöver tidigare ur Multidimensionell informationsanalys. Här rättad version:      Date:   Fri, 11 Dec 2009 11:27:27 +0100      From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>      To:   bolagsverket@bolagsverket.se        Bruzaholm 2009-12-11 11:27:27  Ursäkta.  Det försvann två bokstäver tidigare ur Multidimensionell informationsanalys.   Härrättad version (nu även rättat i den tidigare texten nedan):  FirmanamnMultidimensionell stigfinnare  Verksamhet och branschHolistisk Detektivbyrå, Multidimensionell informationsanalys  Och jag noterar att ärendet nu hanteras av Anna Birberg eller av Christina Edlund Nilsson.  Vänliga hälsningar,// Leif Erlingsson Multidimensionell stigfinnarehttp://lege.net/           Subject:   Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72      Date:   Fri, 11 Dec 2009 11:11:11 +0100      From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>      To:   bolagsverket@bolagsverket.se        Bruzaholm 2009-12-11 11:11:11  Hej.  Tack för att ni i samråd med bolagsverkets juristavdelning Christina Edlund Nilsson haretablerat att "holistisk detektivbyrå" är en känd företeelse.  Jag kan därmed istället låta den ingåi min Verksamhetsbeskrivning.  Jag formulerar därför en nykombination Firmanamn / Verksamhet och bransch:  FirmanamnMultidimensionell stigfinnare  Verksamhet och branschHolistisk Detektivbyrå, Multidimensionell informationsanalys  I övrigt, känn er ej bundna av datumet 2009-12-14, då det var ni själva som valde det.  Vi har juen pågående dialog.  Jag har ännu ej mottagit det brev ni nämner nedan, men förutsätter attinformationen i mailet nedan är korrekt.  Skulle så ej vara fallet återkommer jag med nyskrivelse.  Vänliga hälsningar,// Leif Erlingsson Multidimensionell stigfinnarehttp://lege.net/           Subject:   SV: Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72      Date:   Fri, 11 Dec 2009 08:21:09 +0100      From:   <bolagsverket@bolagsverket.se>      To:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>      References:   <4B21A64B.6000907@lege.com>           Hej!    Handläggaren skickade ut ett meddelande 2009-12-09 till dig, det lyder:    Bolagsverkethar nu granskat klart namnförslagen."Holistisk Detektivbyrå" och "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå". Namnförslagen kan integodkännas med hänsyn till följande:            Det blir vilseledande med ordet detektivbyrå i namnet eftersom den verksamhet Ni angivet inteklart talar om att det rör sig om just detektivbyrå.     Det föreligger ett upphovsrättsligt skydd för "holistisk detektivbyrå" enligt 10 ½ punkten 5firmalagen. Denna bestämmelse är även tillämplig på påhittade personer eller miljöer somomnämns i ett verk. Se Esséns kommentar till firmalagen (kap 5.2.5) där Hjalmar bergmanspåhittade "Wadköping" nämns som exempel.      Beslutet är taget i samråd med bolagsverkets juristavdelning Christina Edlund Nilsson. Vidförfrågning angående ovanstående vänligen kontakta Christina Edlund Nilsson.   Med Vänlig HälsningAnna Birberg__________________________________________________Bolagsverket, 851 81 Sundsvall (Besökare: Stuvarvägen 21-23)Tfn: +46 (0)60 18 40 00 - Fax: +46 (0)60 12 98 40bolagsverket@bolagsverket.se - http://bolagsverket.se  Vill du prenumerera på vårt e-nyhetsbrev?Klicka här för att anmäla dig!http://bolagsverket.se/aktuellt/nyhetsbrev/index.html           Från: Leif Erlingsson [leif@lege.com]Skickat: den 11 december 2009 02:54Till: bolagsverket@bolagsverket.seÄmne: Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 4172     I ert Meddelande avseende Ärende diarienummer 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå" av2009-11-23 påpekar niatt jag... "föreläggs ni att åtgärda följande anmärkningar senast 2009-12-14".  Jag åtgärdade dem genom att 2009-11-26 påvisa att era anmärkningar är felaktiga. Ni harej svarat efter detta.  Vid telefonkontakt med er växel för c:a en vecka sedan framgick att internameddelanden växlats i ärendet hos er, kommer inte ihåg om det var 2009-11-27 eller2009-11-30 (fredag eller måndag).  Skulle ni vilja vara vänliga att meddela mig vad dessa rör sigom?  Är er taktik att låta datumet 2009-12-14 passera?  Anser ni att jag ej har uppfyllt mina åtaganden?  Vänligen besvara detta FÖRE datumet 2009-12-14 !  Vänliga hälsningar,// Leif Erlingsson Multidimensionell stigfinnarehttp://lege.net/  -------- Original Message --------        Subject:   Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72      Date:   Thu, 26 Nov 2009 16:04:00 +0100      From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>      To:   bolagsverket@bolagsverket.se        Hej.  Som jag utlovade nedan så har jag nu kontrollerat fiktiva personers och företags status enligt §5firmalagen - och enligt §3 firmalagen, då §5 hänvisar till §3.  Det visar sig att om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav, så är det OK attanvända samma namn.  Vänligen visa att fiktiva personer och företag kan lida skada, och att det är fallet i detta fall.       5 §  Inom område där näringsidkare enligt 3 §  åtnjuter skydd för näringskännetecken fårannan ej obehörigen använda näringskännetecken som är förväxlingsbart med näringsidkarenssläktnamn eller skyddade varumärke.  3 §  Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda ett medfirman förväxlingsbart näringskännetecken inom det område för vilket firman registrerats, om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav.  https://lagen.nu/1974:156       Vänliga hälsningar,// Leif Erlingsson Multidimensionell stigfinnarehttp://lege.net/  -------- Original Message --------        Subject:   Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72      Date:   Wed, 25 Nov 2009 19:05:39 +0100      From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>      To:   bolagsverket@bolagsverket.se        Ärende nr 450009-09, "Holistisk Detektivbyrå"  Handläggare: Gunita Jonsson  060-18 41 72  "Kod 065: [Ni behöver skicka in nya namnförslag.]Namnförslaget kan inte godkännas pga Dirk Gentlys verk "Holistiska Detektivbyrå" då det ärupphovsrättskyddat enl §5 firmalagen."  "Kod 507: [Skicka in uppgift om bolagets verksamhet, preciserad till varuslag och/ellerbransh(er).] Vänligen beskriv verksamheten lite tydligare.  Ett tips är att vem som helst som läser dinverksamhet ska förstå vad den gör.  Den som bäst kan beskriva detta är du själv. "Medvetandeutveckling och bollplank via samtal" kanske kan vara något för dig att skriva i dinverksamhet, huvudsaken är att det är lättförståeligt och enkelt uttryckt."  Bruzaholm 2009-11-25 19:05:40  Hej.  Ang. kod 65, jag visste inte att fiktiva personers fiktiva verk eller verksamheter varupphovsrättskyddade enl §5 firmalagen.  Dirk Gently är ju (som jag berättade i mitt förra mail) författarenDouglas Adams fiktive deckare, vars fiktiva detektivbyrå inspirerat mig.  Om det verkligen ärsant att fiktiva personers fiktiva verk eller verksamheter är upphovsrättskyddade enl §5firmalagen (jag tänker kontrollera detta!), så är ett alternativt namnförslag om denna uppgift om det fiktivas upphovsrätt skulle vara mer än fiktivt riktig, i så fallistället Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå.  Mitt val är i alla andra fallfortfarande "Holistisk Detektivbyrå".  Ang. kod 507, min beskrivning formulerar jag så här:  "Multimensionell informationsanalys".      _ _ _    Det jag berättade i mitt förra mail, Fri, 20 Nov 2009 16:51:13 +0100:[Upprepar,] begreppet "Holistisk Detektivbyrå" är ett mycket välkänt begrepp, se DouglasAdamsmycket populära bok "Dirk Gentlys holistiska detektivbyrå", http://sv.wikipedia.org/wiki/Dirk_Gently.  (Författaren är ännu mer känd för "Liftarens guide till galaxen", http://sv.wikipedia.org/wiki/Liftarens_guide_till_galaxen, som började som en radiopjäs1978 som blev en del av västvärldens allmänbildning i form av fem böcker och har dessutomvarit en teaterpjäs, ett textbaserat äventyrsspel, en tv-serie, en seriebok och en film.  Handlingen kretsar kring jordbon Arthur Dents äventyr iuniversum och senare även i multiversum.  (Från Wikipedialänken nyss.))Huvudpersonen [Dirk Gently] är ständigt pank (stämmer in!), bär en röd hatt (stämmer dockännu inte in) och specialiserar sig på bortsprungna katter och skilsmässomål (det kan definitivtingå under begreppet " Holistisk Detektivbyrå" medverksamhetsbeskrivning "Allt som därtill hör").  I "Dirk Gentlys Holistiska Detektivbyrå" reser huvudpersonen i tiden, och i "Tedags för dystra själar" färdas han mellan olika dimensioner.  Båda dessa aktiviteter ligger inom vad jag åtmindstondementalt ägnar mig åt, i min verksamhet - se t.ex. http://lege.net/begynnande-visdom.html.    (Ursprungligt - och nekat - förslag till "Verksamhet och bransch":Multidimensionell stigfinnare - Från komplexitet till enkelhet.  Jag är en Tankebrytare.  Tankebrytare ägnar sig åt Medvetandeutveckling.  Jagställer upp som bollplank för andra, som börjat undra men ingen har att bolla sina funderingar med.)    Dock, oavsett att jag tar påmig detektivuppdrag av alla sorter och i alla dimensioner, så är en väsentlig tjänst verkligen attfungera som bollplank för andra som börjat undra över om vi kanske inte visste så myckert somvi trodde om hur verkligheten är funtad.  Jag skulle därför eventuellt kunna ha detta somsidofirma - har inte bestämt mig:  "Multidimensionell stigfinnare", se http://lege.net/.  I begreppet ingår att navigera nästa vetenskaps- religion- politik- historie- paradigm, men ävenexopolitik och mellandimensionella intelligensers kulturer, jmf. Miles Mathis http://milesmathis.com/,  Robert Neil Boyd http://victorzammit.com/articles/klein11.htm, Walter Russell http://feandft.com/o.s.v.   _ _ _     Vänlig Hälsning,  // Leif Erlingsson Multidimensionell stigfinnarehttp://lege.net/  2009-12-17:  Bolagsverket har invändningar.  
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  [Dokumentet ovan i högre upplösning:  Holistisk_Detektivbyra_450009_09_20091217__2550x3498.jpg ]  2009-12-25:  Leif Erlingsson svarar.        Subject:   Ärende nr 450009-09: "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72      Date:   Fri, 25 Dec 2009 14:40:00 +0100      From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>      To:   bolagsverket@bolagsverket.se        Bruzaholm 2009-12-25 14:40:00  Ärende nr 450009-09, "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå"(ursprungligen "Holistisk Detektivbyrå" och förra förslaget "Multidimensionell stigfinnare")  Handläggare: Gunita Jonsson  060-18 41 72  Hej igen.  Hoppas julen har varit trevlig.  Jag mottog meddelande 2009-12-17 om att mitt senaste förslag, Firmanamn"Multidimensionell stigfinnare", Verksamhet och bransch"Holistisk Detektivbyrå, Multidimensionell informationsanalys" ej heller kunde accepteras, nu p.g.a. att "Multidimensionell stigfinnare" tydligen saknar särskiljningsförmåga - "kod 66: Avser förslaget "Multidimensionell stigfinnare".  Detta förslag kan ev. godkännas om ett tillägg till firman görs t ex ditt för- och efternamn.".  Naturligtvis kunde jag ha med mitt namn, men om jag ändå ska ha det, då föredrar jag i så fall hellre att återgå till mitt tidigare förslag "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå", där invändningen från er imeddelande från dig 2009-12-09 var att "Kod 997: ... Det blir vilseledande med ordet detektivbyrå i namnet eftersom den verksamhet Ni angivet inte klart talar om att det rör sig om just detektivbyrå."  Mitt senare nu nekade förslag var ett försök att komma förbi detta hinder.  Då det ej lyckades så återvänder jag därför nu åter till "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå", men inkommer nu istället med en nyformulerad verksamhetsbeskrivning.  Jag uppfattar nämligen ert näst senaste meddelande genom dig av 2009-12-09 som att det enbart var mitt då förstaförslag "Holistisk Detektivbyrå" som av upphovsrättsliga skäl inte kunde accepteras, då det sedantidigare finns en påhittad " Dirk Gently's Holistic Detective Agency"samt i svensk översättning "Dirk Gentlys holistiska detektivbyrå".  Här kunde jag ha invänt att Dirk Gently's Holistic Detective Agency" eller översättningen "Dirk Gentlys holistiska detektivbyrå" inte är samma som "Holistisk Detektivbyrå", så er jurist Christina Edlund Nilsson:s invändning härvidlag känns lite långsökt.  Jag tvivlar på att hennes argument skulle hålla för rättslig prövning.  Men jag avser ej driva just denna delfråga i rätten.  Vad avser min nya verksamhetsbeskrivning här nedan så refererar jag åter till er jurist Christina Edlund Nilsson, som i samma ert näst senaste meddelande genom dig av 2009-12-09, som jag nyss refererade till straxhär ovan, har etablerat att "holistisk detektivbyrå" är en känd företeelse.  Jag kan därmed låta den ingå i min verksamhetsbeskrivning.  Och nu framgår det som synes av verksamhetsbeskrivningen här nedan att denverksamhet jag angivit klart och tydligt talar om att det rör sig om just detektivbyrå.  Ordet "holistisk" beskriver helhetstänkande - att man tar hänsyn till helheten, och särskiljer därmed från att gräva ned sig i detaljernaså att man så att säga inte ser skogen för alla träden.  Således:Firmanamn  Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå  Verksamhet och branschHolistisk Detektivbyrå, Multidimensionell informationsanalys, Multidimensionell stigfinnare  Förklaring ang. det sista ledet i verksamhetsbeskrivningen, begreppet "Multidimensionell stigfinnare".  I begreppet ingår att navigera nästa vetenskaps- religion- politik- historie- paradigm, men även exopolitik och mellandimensionella intelligensers kulturer som diverse s.k. oknytt, jinner etc.  Jmf. The Casing Theory http://www.gravitycontrol.org/forum/index.php?topic=328.0 ,  Miles Mathis http://milesmathis.com/ ,  Robert Neil Boyd http://victorzammit.com/articles/klein11.htm , Walter Russell http://feandft.com/  och inte minst bakgrunden till fenomen som den dimensionsportal som öppnades över Norge 2009-12-09, samt var myterna bakom alla religioner ursprungligen kommer från, o.s.v..  Enonline verksamhetsbeskrivning finns f.n. på http://lege.net/verksamhetsbeskrivning.html .  I min verksamhet tar jag givetvis hjälp av fjärrskådare och alla andra relevanta kompetensersom kan behövas för att lösa specifika uppdrag.  Min egen specifika kompetens är att veta hur man hittar kompetens och hur man därför ur helhetsperspektiv löser uppdrag.  Det är i den meningen jag såväl bedriver "Holistisk Detektivbyrå" som är en "Multidimensionell stigfinnare".  Vänlig Hälsning,  / Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå, http://lege.net/  2009-12-29:  Bolagsverket har invändningar.  
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  [Dokumentet ovan i högre upplösning:  Holistisk_Detektivbyra_450009_09_20091229__2550x3498.jpg ]  2010-01-05:  Leif Erlingsson svarar.        Subject:   Ärende nr 450009-09: "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå", handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72       Date:   Tue, 05 Jan 2010 19:52:52 +0100       From:   Leif Erlingsson <leif@lege.com>       To:   bolagsverket@bolagsverket.se         Ärende nr 450009-09, "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå"Handläggare: Gunita Jonsson 060-18 41 72 i samråd med Bolagsverkets juristavdelning Christina Edlund Nilsson.  Hej.  Jag inser att jag har gjort något misstag någonstans i processen.  Därför vänder jag mig istället till er, med frågan:  Hur gör jag för att få "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå" godkänt enligt mitt senaste förslag?  Jag förstår nämligen att det har blivit fel p.g.a. att jag olyckligtvis hänvisat till ett litterärt verk, istället för att helt enkelt hänvisa till ordboken.  Alla led utom mitt eget namn finns ju i ordboken.  Så hur gör jag för att formulera mig så att ni kan godkänna mitt senaste förslag (Bruzaholm 2009-12-25 14:40:00)?  Måste jag ändra min motivering?  Kan ni ge mig förslag på hur jag bör uttrycka mig?  (Se t.ex. Holism i Filosofilexikonet, red. Poul Lübcke, övers. J. Hartman (Sthlm 1988), såsom citerat av Wikipedia, och se övriga ord i valfritt lexikon.)  Vänliga hälsningarLeif Erlingsson  Någon dag efter detta mail ringer Leif Erlingsson dessutom upp bolagsverkets juristavdelnings jurist Christina Edlund Nilsson med samma budskap.  Denne ska då strax på en ny föredragning i detta ärende.  Hon menar dock att det inte skulle ha någon betydelse hur jag som sökande formulerar mig då verket oavsett det har ansvaret att upphovsrätt ej kränks.  2010-01-13:  Från Bolagsverket.  
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  [Dokumentet ovan i högre upplösning:  Leif_Erlingssons_holistiska_detektivbyra__2550x3498.jpg ]  Således,  2009-11-09:  Holistisk Detektivbyrå:  Multidimensionell stigfinnare - Från komplexitet till enkelhet.  Jag är en Tankebrytare.  Tankebrytare ägnar sig åt Medvetandeutveckling.  Jag ställer upp som bollplank för andra, som börjat undra men ingen har att bolla sina funderingar med.  2010-01-13:  Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå:  Holistisk Detektivbyrå, Multidimensionell informationsanalys, Multidimensionell stigfinnare.  Slutkommentar:  Det jag skrev 2009-11-09 är det som bäst beskriver min verksamhet.  / Leif Erlingsson, 2010-04-25.  [FUNGERANDE utskriftsvänlig version här: http://lege.net/Holistisk_Detektivbyra_450009_09/  samt PDF här: http://lege.net/Holistisk_Detektivbyra_450009_09.pdf ]     
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