
Trädgårdshacks
Filip Johansson är expert på fi nurliga lösningar till trädgården. 
Under sommaren bjuder han Bil & Bostads läsare på smarta tips 
och tricks ur sin nya bok Trädgårdshacks.

När det ska röjas bort lite ris i träd-
gården är renspresenningen min bästa 
vän. Speciellt om det är taggiga grenar 
som ska bort, som björnbär.

Lägg på allt klipp på presenningen, dela 
det i mindre bitar och dra iväg dit det ska. 
En presenning sväljer hur mycket som helst 
och man slipper plocka med allt skräp så 
mycket! Filip Johansson

Renspresenning

Du behöver

• en presenning (med öljetter), 
gärna 200 cm × 200 cm

• ett rep, ca 2 meter långt

Steg för steg

1. Bind fast repet i respektive 
öljett som sitter längst ut på en 
av kortsidorna.

2. Lägg på ris och rens.
3. Klipp ner riset i mindre bitar 

när det väl är på presenningen 
så slipper du en massa bitar 
som ligger överallt.

4. Dra iväg allt till komposten 
eller rishägnet.

FLER SMARTA TRÄDGÅRDSTIPS
... fi nns i boken Trädgårdshacks 
av Filip Johansson (Polaris Fakta)

Över 70 enkla hacks som förenklar din odling året om. Fixa 
smarta sådder, bygga egna verktyg, � xa klätterstöd och 
mycket mer. Allt med tydliga steg för steg-instruktioner.
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Böcker

ANNA ÖBERG
Bokläsare

ÄKTA ITALIENSK GLASS
Samantha Santambrogio-Öberg
Bokförlaget Semic

Glass, underbara glass, i alla dess former och smaker. Här lär 
en erfaren italiensk matkreatör ut om den italienska krämiga 
formen av glass, ”gelato”, och den isigt krispiga italienska 
sorbeten. Man kan göra glass utan glassmaskin och det finns 
några få alternativ i denna bok för detta (genom att man 
antingen använder redan krämiga ingredienser som banan 
eller kondenserad mjölk eller fryser och mixar i omgångar), 
men det är klart att glassmaskinen underlättar. Har man en 
glassmaskin kan det vara en del ovanliga ingredienser som 
är bra att ha inköpt, som dextros, mjölkpulver, glasspulver 
och sorbetpulver (som fungerar som stabiliseringsmedel), 
om man vill lyckas med att skapa den ultimata krämigheten, 
men i övrigt är det valfri smaksättning som gäller och vanliga 
glassingredienser som socker, grädde, mjölk och vatten. Allt 
som behövs noga angett i recepten.

Jag  tycker färgerna och smakerna är det som känns så 
fräscht med den italienska glassen och sorbeten. Det är ofta 
smaker efter årstider eller med lokala råvaror – citron, mynta, 
jordgubb och melon på våren och sommaren, choklad, kanel, 
kaffe och nötter på hösten och vintern. Jag älskar inte glass så 
mycket att jag vill göra den själv (om det inte är mycket enkelt 
som recepten med kondenserad mjölk och grädde med val-
fri smaksättning), men om man gillar att experimentera 
och vill imponera är detta en tydlig och bra instruk-

tions- och inspirationsfylld bok med 
exempelvis smaker som proseccoglass, 
björnbärssorbet, lime och vitchoklad-
glass och sockervaddspinnglass.
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AGNETA
GUSTAFSSON
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Agneta Gustafsson och Josef Angerbjörn är advokater vid Advokat- 
byrån Nywa. I Bil & Bostad förklarar de varannan vecka juridiska ord 
och begrepp samt svarar på läsarnas frågor om juridik, främst om  
avtalsrätt och bostadsköp.

Fråga advokaten

Har du en fråga? Skriv till Agneta och Josef!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, e-posta  
din fråga till advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

Hej Agneta!
Min arbetskamrat berättade vid vårt fika 
i dag att lagen om anställningsskydd har 
ändrats i sommar, men han visste inte så 
mycket om förändringarna. Jag blev orolig 
eftersom jag har en visstidsanställning och 
ännu bara arbetat tio månader på min 
nuvarande arbetsplats. Jag hade hoppats 
på att bli fast anställd eftersom jag trivs 
på mitt jobb tillsammans med mina roliga 
arbetskamrater. Vad innebär lagändringen 
för mig?

Hälsningar
Elin

Hej, 
Tack för din fråga. Vid halvårsskiftet 
trädde flera lagändringar i kraft, bland an-
nat lagen (1982:80) om anställningsskydd, 
nedan kallad ”LAS”. Lagändringarna som 
gäller arbetsrätten tillämpas huvudsakligen 
från den 1 oktober 2022, men det finns 
övergångsbestämmelser så det kan dröja 
innan vissa av reglerna tillämpas fullt ut.

LAS är en tvingande skyddslagstift-
ning till förmån för arbetstagaren, vilket 
i princip innebär att arbetsgivaren och 
arbetstagaren inte i anställningsavtalet kan 
avtala om villkor som är sämre för arbets-
tagaren än vad LAS anger. Vissa regler är 
dock dispositiva och kan frångås genom 
kollektivavtal.

LAS reglerar anställningsförhållandet 
mellan arbetstagare och arbetsgivare. Bland 
annat finns regler om anställningsavtals 
innehåll, i vilka fall tidsbegränsat avtal är 
tillåtet, omplacering, hur uppsägning ska 
göras och vad som är grund för uppsäg-
ning, turordningsregler, med flera bestäm-
melser. 

Nedan redovisas huvuddragen av vissa 
av de nya reglerna i LAS. Lagtexten finner 
du som vill läsa mer på www.riksdagen.se. 
De nya reglerna innebär att anställningsav-
tal ska avse heltid, om inte något annat har 
avtalats.

Allmän visstidsanställning har ersatts av 
särskild visstidsanställning. Arbetsgivaren 
är skyldig att skriftligen upplysa den an-
ställde om att anställningen är en särskild 
visstidsanställning. Vid särskild visstidsan-
ställning ska anställningen omvandlas till 
en fast anställning för en arbetstagare som 
sammanlagt har arbetat i tolv månader 
under en femårsperiod. Tidigare krävdes att 
den anställde arbetat 24 månader under en 
femårsperiod innan anställningen övergick 
till en tillsvidareanställning. Vidare har 
den som varit anställd i särskild visstids-
anställning under sammanlagt mer än nio 
månader de senaste tre åren företrädesrätt 
till återanställning i ny särskild visstidsan-
ställning.

Om det på en arbetsplats uppstår arbets-
brist, till exempel på grund av färre kunder, 
finns det turordningsregler som avgör vilka 
anställda som först får sluta. Den som har 
kortast anställningstid ska sägas upp först, 
med andra ord sist in först ut. Numera kan 
arbetsgivare undanta tre arbetstagare som 
är av särskild betydelse för verksamheten. 
Tidigare var det två personer i företag med 
högst tio anställda.

Arbetsgivarens uppsägning av anställ-
ningsavtalet ska grunda sig på sakliga skäl, 
som kan vara arbetsbrist eller förhållanden 
som hänför sig till arbetstagaren person-
ligen. Om arbetstagare gör sig skyldig till 
avtalsbrott eller i stor uträckning åsidosät-
ter sina åligganden mot arbetsgivaren kan 
det vara ett personligt skäl som kan ge sak-
lig grund för uppsägning. Jag har allmänt 
beskrivit arbetstagarens lojalitetsplikt i en 
krönika 2018-04-18, vilken du finner på 
www.nywa.nu  Vidare behöver arbetsgiva-
ren numera, om inte särskilda skäl förelig-
ger, bara göra ett försök till omplacering.

Skulle arbetsgivaren och arbetstagaren 
inte vara överens om det fanns sakliga 
skäl för uppsägningen kommer inte längre 
anställningen att bestå som den gjorde tidi-
gare. Det innebär att vid en tvist om giltig-
het av en uppsägning upphör anställningen 
vid uppsägningstidens utgång, även om 
uppsägningen är tvistig mellan parterna. 
Eftersom anställningen upphör behöver 
inte arbetsgivaren inte längre betala ut lön 
under en pågående tvist som kan ta lång tid 
innan den blir slutligt avgjord av domstol. 
Om domstolen däremot ogiltigförklarar 
uppsägningen ska lön betalas ut retroak-
tivt.

Vidare har förbättringar införts för 
anställda vid bemanningsföretag i syfte att 
främja att de ska få tillsvidareanställning 
hos kundföretaget. Arbetstagare som varit 
placerad hos samma kundföretag i mer 
än 24 månader under en 36-månaders-
period ska av kundföretaget erbjudas en 
tillsvidareanställning alternativt betalas en 
ersättning som motsvarar två månadslöner. 
Accepterar arbetstagaren erbjudandet om 
tillsvidareanställning hos kundföretaget 
upphör anställningen hos bemanningsföre-
taget utan särskild åtgärd.

Sammanfattningsvis är det flera föränd-
ringar som införts inom arbetsrätten, vilka 
allmänt berörts ovan. För att veta vad som 
gäller för dig bör du kontakta advokat, 
arbetsrättsspecialist eller ditt fackförbund 
som kan gå igenom ditt anställningsavtal 
med tillämpligt kollektivavtal och därefter 
lämna råd i ditt enskilda fall.

Jag tillönskar er alla en fortsatt fin sommar 
och avslutar med kloka ord av Albert Ein-
stein: ”Try not to become a man of success. 
Rather become a man of value.”

Om den nya lagen om 
anställningsskydd, LAS


