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Lansering av ny juristbyrå: 

Bra Juridik vill förenkla familje-  
och vardagsjuridiken 
	  
För	  att	  möta	  den	  ökade	  efterfrågan	  på	  juridiska	  tjänster	  för	  privatpersoner	  och	  småföretagare	  
startas	  nu	  juristbyrån	  Bra	  Juridik.	  Deras	  målsättning	  är	  att	  göra	  juridiken	  mer	  okomplicerad	  och	  
tillgänglig	  i	  vardagen.	  Företaget	  har	  grundats	  av	  Britt-‐Marie	  Svensson,	  en	  av	  Sveriges	  ledande	  
familjerättsjurister,	  och	  Per	  Johnler	  som	  tidigare	  varit	  vd	  för	  Fastighetsbyrån	  och	  Swedbank	  
Franchise.	  
	  
–	  Många	  förstår	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  försäkra	  sig	  mot	  brand	  och	  olycksfall.	  Men	  allt	  fler	  inser	  	  
också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  se	  över	  sin	  familjejuridiska	  situation	  med	  exempelvis	  testamente,	  
äktenskapsförord	  och	  samboavtal.	  Vi	  har	  startat	  Bra	  Juridik	  för	  att	  möta	  den	  höga	  efterfrågan	  som	  
finns	  för	  dessa	  juridiska	  tjänster,	  säger	  Britt-‐Marie	  Svensson,	  vd	  och	  grundare	  på	  Bra	  Juridik.	  
	  
Bra	  Juridik	  är	  grundat	  av	  Britt-‐Marie	  Svensson	  och	  Per	  Johnler.	  De	  har	  båda	  bakgrund	  som	  jurister	  
och	  företagsledare.	  Britt-‐Marie	  Svensson	  har	  mer	  än	  25	  års	  erfarenhet	  av	  familjejuridik.	  Hon	  har	  
senast	  varit	  operativt	  ansvarig	  för	  Juristbyrån,	  tidigare	  dotterbolag	  till	  Swedbank.	  Britt-‐Marie	  är	  också	  
familjejuridisk	  expert	  för	  Dagens	  Nyheter	  och	  har	  en	  stående	  spalt	  där	  hon	  svarar	  på	  läsarnas	  frågor.	  
Per	  Johnler	  har	  en	  lång	  karriär	  som	  företagsledare	  bakom	  sig.	  Han	  har	  bland	  annat	  varit	  vd	  för	  
Fastighetsbyrån	  och	  Swedbank	  Franchise	  samt	  ordförande	  för	  både	  Hemnet	  och	  Juristbyrån.	  
	  
–	  En	  annan	  anledning	  till	  att	  vi	  har	  startat	  Bra	  Juridik	  är	  att	  vi	  vill	  avdramatisera	  juridiken	  i	  människors	  
vardag.	  Vi	  vill	  göra	  den	  mer	  lättillgänglig	  så	  att	  fler	  kan	  sova	  gott	  om	  natten	  och	  slippa	  oroa	  sig	  för	  
framtiden,	  säger	  Britt-‐Marie	  Svensson,	  vd	  och	  grundare	  på	  Bra	  Juridik.	  
	  
Tryggare	  liv	  med	  Livskollen	  
De	  flesta	  har	  försäkringar	  om	  något	  skulle	  hända	  med	  bilen,	  huset	  eller	  familjen.	  Många	  har	  dock	  
dålig	  koll	  på	  vad	  som	  sker	  juridiskt	  om	  något	  oväntat	  skulle	  hända.	  I	  samband	  med	  lanseringen	  
erbjuder	  Bra	  Juridik	  varje	  ny	  kund	  en	  kostnadsfri	  genomgång	  och	  utvärdering	  av	  det	  familjejuridiska	  
behovet	  med	  en	  tjänst	  de	  kallar	  för	  Livskollen.	  
	  
För	  mer	  information,	  kontakta:	  
Carolina	  Laurén,	  presskontakt	  
Telefon:	  0733-‐16	  34	  20	  
E-‐post:	  carolina@agency.se	  
	  
Om	  Bra	  Juridik:	  
Bra	  Juridik	  är	  en	  juristbyrå	  som	  är	  specialiserad	  på	  familjejuridik	  och	  juridik	  för	  privatpersoner	  och	  
småföretagare.	  Men	  framför	  allt	  är	  det	  en	  juristbyrå	  som	  brinner	  för	  att	  hjälpa	  människor	  till	  ett	  
tryggare	  liv	  och	  en	  säkrare	  privatekonomi.	  Bra	  Juridik	  grundades	  2017	  av	  Britt-‐Marie	  Svensson	  och	  
Per	  Johnler.	  Läs	  mer	  på:	  brajuridik.se.	  	  


