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Innehavare:

Jerker Andersson
Sälgvägen 10
341 38 Ljungby

Beskrivning:

Märket är utfört i svart, lila, mörklila, ljuslila, vitt, blått, mörkblått, Ljusblått och
silver .

Varor och tjänster:
41: Anordnande av nöjestillställningar; information (nöjes -och underhållnings -); klubbverksamhet
[underhållning, nöje, undervisning, utbildning]; nöjes- och underhållningsinformation; nöjesbyråtjänster;
nöjescentra; nöjesklubbstjänster; nöjestjänster; nöjestjänster avseende produktion av live shower;
underhållning i form av organisering av sociala nöjesevenemang; underhållning i form av arrangemang av
sociala nöjesevenemang; anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster);
diskotektjänster; drift av diskotek; klubbtjänster [diskotek]; underhållningstjänster vid ett diskotek; uthyrning
av diskoteksutrustning för musikframförande; diskotek; kabaréer och diskotek; nattklubbar;
nattklubbsverksamhet; nattklubbsverksamhet [underhållning]; underhållning tillhandahållen på nattklubbar;
underhållnings- och nattklubbstjänster; artistisk ledning av musikshower; artistisk ledning för uppträdande
artister; artisttjänster; bokning av uppträdande artister för evenemang (tjänster av en promotor);
underhållningstjänster tillhandahållna av uppträdande artister; artistisk ledning av teatershower; tjänster
avseende utbildning, underhållning och sport; utbildning, underhållning och sport; publicering av texter för
utbildningsändamål; publicering av trycksaker avseende utbildning; publicering av tryckt
utbildningsmaterial; publicering av undervisningsmaterial för utbildning; publicering av utbildningsmaterial;
publicering av utbildnings- och undervisningshandböcker; publicering av utbildningsmanualer; utgivning av
utbildningsböcker; anordnande av underhållningstjänster för barn; äventyrsträning för barn;
underhållningstjänster för barn; underhållningstjänster tillhandahållna för barn; akademisk handledning av
barn i skolåldern; anordnande av undervisning/utbildning för barn genom lekgrupper; tillhandahållande av
bildande underhållningstjänster för barn på fritidshem; instruktion avseende fysisk form för vuxna och barn;
utbildning av icke medicinsk personal inom området för barnomsorg; utbildningstjänster rörande utveckling
av barns mentala förmågor; utbildningstjänster rörande utveckling av barns intellektuella förmågor;
utbildningstjänster tillhandahållna för barn; utbildningstjänster tillhandahållna för barnlärare; anordnande av
instruktionskurser som förbereder ungdomar för karriärer; arrangerande och hållande av instruktionskurser
som förbereder ungdomar för arbetet; genomförande av instruktions-, utbildnings- och träningskurser för
ungdomar och vuxna; organisering av ungdomsträningsplaner; instruktionskurser rörande hälsa;
instruktionstjänster relaterade till hälsa och säkerhet; tillhandahållande av utbildningsinformation avseende
hälsa och motion; träning för hälsa och välbefinnande; undervisning i hälsa; undervisning/utbildning
relaterad till hälsa; utbildning relaterad till hälsa; utbildningstjänster avseende missbruk av droger;
publicering av dokument inom området för handledning/instruktion, vetenskap, allmän lag och sociala
frågor; publicering av handledningsböcker; handledning; handledning/instruktion och
utbildning/undervisning; handledning/instruktion och undervisning; sommarläger [underhållning och
handledning]; underhållning, handledning/instruktion och undervisning/utbildning; underhållning,
undervisning/utbildning och handledning/instruktion; underhållning, undervisning/utbildning och
instruktion/handledning; undervisning/utbildning och handledning/instruktion; anordnande av konferenser
avseende handledning/instruktion; anordnande av seminarier rörande handledning/instruktion; organisering
av seminarier rörande handledning/instruktion; produktion av videoband för företagsanvändning vid
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undervisning/utbildning och handledning/instruktion avseende företagsledning; handledning i fysisk träning;
handledning och instruktion för gymträning; rekreation och instruktion/handledning; anordnande av
handledning/instruktion och undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion i
affärsverksamhet; anordnande av handledning/instruktion och kurser; anordnande av
handledning/instruktion; anordnande av instruktion/handledning för företag; arrangerande och genomförande
av workshopar (handledning/instruktion); datorbaserad instruktion/handledning; datorstödd
handledning/instruktion; fastställande av standarder för instruktion/handledning; handledning för vuxna;
handledning i rekreationsverksamhet; handledning/instruktion av lärare; handledning/instruktion av personal;
handledning/instruktion för föräldrar i organisering av föräldrastödgrupper; handledning/instruktion för
ljudtekniker; handledning/instruktion för föräldrar i föräldraskapsskicklighet; handledning och instruktion;
information avseende handledning/instruktion; instruktion/handledning avseende företagsledning;
instruktion/handledning avseende användning av informationsteknik; instruktion/handledning i
kommunikationstekniker; instruktion/handledning (praktisk demonstration); konsultation avseende
handledning/instruktion; organiserande av handledning/instruktion; tjänster avseende
handledning/instruktion för personal; utbildning, undervisning och handledning; utbildningstjänster i form av
handledning; yrkesvägledningstjänster (rådgivning avseende undervisning/utbildning och
instruktion/handledning); anordnande av utbildningsaktiviteter för sommarläger; arrangerande och
genomförande av mässor för kulturella- eller utbildningsändamål; organisation av kongresser och
konferenser för kultur- och utbildningsändamål; organisering av fester för utbildningsändamål; skolor
[utbildning]; sommarläger [underhållning och undervisning/utbildning]; underhållnings-, instruktions- och
utbildningstjänster; undervisning och utbildning; upplåtande av anläggningar för biofilmer, shower, teater,
musik eller utbildning; utbildning och instruktion; utbildning och träning inom området musik och
underhållning; utbildning och underhållning, nämligen sammanställande av spelscheman och -planer;
utbildnings- och undervisningstjänster; utbildningstjänster erbjudna av skolor; anordnande av en årlig
utbildningskonferens; anordnande av konferenser relaterade till undervisning/utbildning; anordnande av
konferenser avseende undervisning/utbildning; anordnande av konferenser för utbildningsändamål;
anordnande av konvent för utbildningsändamål; anordnande av seminarier för utbildningsändamål;
anordnande av seminarier rörande undervisning/utbildning; anordnande av utbildningsseminarier;
anordnande av utbildningskonferenser; anordnande av utställningar för kultur- eller utbildningsändamål;
anordnande av utställningar för kulturella ändamål och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för
kulturella ändamål (utbildningsändamål); anordnande av utställningar för kulturella och utbildningsändamål;
anordnande av utställningar för kultur- och utbildningsändamål; anordnande av utställningar för
utbildningsändamål; anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; anordnande av
utställningar för kulturella ändamål eller utbildningsändamål; anordnande av visningar för
utbildningsändamål; arrangerande av utställningar för utbildningsändamål; arrangerande, genomförande och
anordnande av workshopar [utbildning]; arrangerande och genomförande av seminarier och workshopar
[utbildning]; arrangerande och ledning av utbildningskonferenser; arrangering av utställningar för
utbildningsändamål; genomförande av utbildningsseminarier; ledning av utbildningskonferenser; ledning av
utställningar för utbildningsändamål; organisering av seminarier relaterade till undervisning/utbildning;
organisering av shower för utbildningsändamål; organisering av utbildningsseminarier; organisering av
utbildningskonventioner; organisering av utbildningsrelaterade konferenser; (organisering av -) utställningar
för kultur- eller utbildningsändamål; organisering av utställningar rörande utbildning; organisering av
utställningar för utbildningsändamål; organisering och anordnande av utställningar för kulturella eller
utbildningsändamål; planering av föreläsningar för utbildningsändamål; planering av konferenser för
utbildningsändamål; planering av seminarier för utbildningsändamål; symposier relaterad till utbildning;
utställningsverksamhet för utbildningsändamål; filmproduktion för utbildningsändamål; produktion av filmer
för utbildningsändamål; produktion av ljud- och videoinspelningar för utbildningsändamål; produktion av
utbildningsfilmer; produktion av utbildningsvideor; produktion av videoband för användning av bolag i
bolags undervisning/utbildning; uthyrning av inspelad undervisning/utbildning; akademiska tjänster
(utbildning); anordnande av föreläsningar rörande utbildning; anordnande av festivaler för
utbildningsändamål; anordnande av presentationer för utbildningsändamål; genomförande av utbildningar;
genomförande av utbildningsevenemang; information avseende undervisning/utbildning; information
avseende utbildning; information avseende utbildning genom direktanslutning till en databas eller från
internet; information om undervisning/utbildning; information om utbildning; klubbtjänster (utbildning);
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ledning av utbildningskurser; personlig coachning [utbildning]; överföring av know-how [utbildning];
spridning av utbildningsmaterial; teambuilding (undervisning/utbildning); tillhandahållande av
utbildningskurser på högskolenivå; tillhandahållande av utbildningskurser på högstadienivå; tjänster
avseende undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning av personal; undervisning/utbildning
som anordnas av skolor; undervisnings- och utbildningsinformation; undervisnings- eller utbildningstjänster
inom området för livscoachning; utbildning/undervisning; utbildningstjänster avseende hälsovård;
utbildningstjänster avseende ledningsrådgivning; utbildningstjänster tillhandahållna av institut för
vidareutbildning; utbildningstjänster tillhandahållna av högstadie- eller gymnasieskolor; utbildningstjänster
tillhandahållna av universitet; utbildningstjänster tillhandahållna av högskolor; utbildningstjänster
tillhandahållna av assistenter för stödundervisning; workshopar för utbildningsändamål.
Invändningsperiod
Om någon invänder mot registreringsbeslutet kan registreringen komma att upphävas helt eller delvis.
Sådan invändning ska ha kommit in till PRV inom tre månader från kungörelsedagen.
En varumärkesregistrering gäller i tio år
För ansökningar t.o.m. 31/12-2018:
En varumärkesregistrering gäller i tio år från dagen för registrering. Därefter kan registreringen förnyas för
ytterligare tio år i taget. Ansökan om förnyelse kan göras tidigast sex månader före tioårsperiodens utgång
och, mot en högre avgift, senast sex månader därefter. Inom samma period ska avgiften betalas.
För ansökningar fr.o.m. 1/1-2019:
En varumärkesregistrering gäller i tio år från dagen för ingivning. Därefter kan registreringen förnyas för
ytterligare tio år i taget. Ansökan om förnyelse kan göras tidigast sex månader före tioårsperiodens utgång
och, mot en högre avgift, senast sex månader därefter. Inom samma period ska avgiften betalas.

