
Juridisk rådgivning til 
private og virksomheder

Odense • Svendborg • Løgumkloster • Varde • Vejle • Ry

Juridisk rådgivning til alle - uanset  

bopæl og branche - i bl.a.:

• køb og salg af fast ejendom

• bodeling og dødsbobehandling

• testamente og ægtepagt

• arveregler

• fremtidsfuldmagt



Seks rådgivningskontorer
Den grønne Jurist er en del af LRS,  
en dansk rådgivningsvirksomhed med godt  
100 medarbejdere fordelt på seks kontorer.

Vi har mange års erfaring med at hjælpe både  
private og virksomheder med at få overblik over  
love og regler, og med at holde hovedet koldt i  
juridiske anliggender.

Som kunde hos os får du mulighed for at trække  
på vores egne eksperter inden for bl.a. jura,  
ejendomshandel, skat, økonomi og finansiering.

Her finder du Den grønne Jurist:

Hvem er 
Den grønne  

Jurist?

Hvor  
har Den  

grønne Jurist  
kontorer?

Ry 
Parallelvej 9A,  
8680 Ry

Vejle 
Helsingørvej 6,  
7100 Vejle

Varde 
Ndr. Boulevard 95, 
6800 Varde

Løgumkloster 
Rådhusstræde 2,  
6240 Løgumkloster

Odense 
Rugårdsvej 197,  
5210 Odense NV

Svendborg 
Industrivænget 7, 
5700 Svendborg

Se mere på dengronnejurist.dk eller kontakt os på lrs@lrs.dk • tlf. 73 74 20 20

https://dengronnejurist.dk
mailto:lrs%40lrs.dk?subject=
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Køberrådgivning

Salg af landejendom

Dødsbobehandling

Bodeling ved skilsmisse

Arveregler og testamente

Ægtepagt

Fremtidsfuldmagt

Udfærdigelse af  
kontrakter

Lokal juridisk rådgivning
Juristerne og ejendomsrådgiverne hos  
Den grønne Jurist hjælper dig med at skabe 
overblik over love og regler, så du kan træffe 
de bedste beslutninger i juridiske anliggender. 

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

















https://dengronnejurist.dk
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PSSST... 
Kan du svare  

på disse  
spørgsmål?

Kontakt os:

     ring på tlf. 73 74 20 20 
     
     send en mail til lrs@lrs.dk

     se mere på dengronnejurist.dk

Hvor  
kan du  
få mere  
at vide?

Hvem skal arve efter dig?

Bør du skrive testamente?

Kan du have fordel af en ægtepagt?

Har du sikret din familie med forsikringer?

Hvem får din pensionsopsparing ved død eller skilsmisse?

Hæfter du for din ægtefælles gæld?

Hvordan ser det ud juridisk med eventuelle børn fra tidligere forhold?

Hvem skal tage beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv kan?

Tag fat i os

Vi hjælper dig gerne med at finde muligheder og  
løsninger, der giver mening for dig og din familie.























Har du brug for juridisk rådgivning 
til f.eks. følgende spørgsmål?

Se mere på dengronnejurist.dk eller kontakt os på lrs@lrs.dk • tlf. 73 74 20 20
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