
Mail till Attunda Tingsrätt 
 

Efter detta sista mail så agerar faktiskt lagman Inger Söderholm, se separat pdf. Men hon är en 

väldigt dyr kopieringsapparat för alla skattebetalare och en mycket farlig lagman§ för alla föräldrar 

som bryr sig om sina barn. Söderholm klarar inte av att göra en egen bedömning och har 

uppenbarligen inte satt sig in i några handlingar öht. Läs hennes Buttericks-dom i separat pdf. 

(20180615) 

 

---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 

Från: Annika Möllström <annika@coloniacommunication.se> 

Datum: 24 maj 2018 13:15:57 +02:00 

Ämne: Re: SV: Synnerligen allvarliga brister på Attunda Tingsrätt 

Till: attunda.tingsratt@dom.se, inger.soderholm@dom.se 

Cc: Board <board@nkmr.org>, lenahellblomsjogren@gmail.com, info@svenerikalhem.se 

Inger,  

Jag har efterforskat lagmannens ansvar med anledning av ditt negativa svar på mina mycket allvarliga 

klagomål på Attunda Tingsrätt där du är lagman. 

 

Enligt tingsrättsinstruktionen framgår:  

 

Organisation m.m. 

1 § I varje tingsrätt finns en lagman som är administrativ chef för tingsrätten. 
Lagmannen ansvarar för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och 
enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i 
Europeiska unionen samt att tingsrätten hushållar väl med statens medel. 

 

Det är utomordentligt tydligt att lagmannen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 

rätt och även Europakonventionen.  

 

Mål T6175-17 

Då jag sedan hösten 2017 har anfört en rad synnerligen allvarliga brister på Lennart Christiansson och 

domare Johan Nordin så är det uppenbart att lagmannens ansvar för att rätta till detta är obestridlig.  

 

 



 

Jag upprepar därför:  

Att Lennart Christiansson skall entledigas från min vårdnadstvist pga allvarliga brister i hantering av 

jävsmissnöje mm 

Att domare Johan Nordin omgående entledigas från uppdraget i min vårdnadstvist pga omfattande 

formella brister, uppenbart jäv med stat/myndigheter, grova felaktigheter i rättsliga bedömningar 

(rättshjälpsombud, utlägg för utredningar, extremt partiskt urval av bevis och dokumentation i MUF 

november 2017, orimligt långa dröjsmål i tidsbokning för MUF resp HUF som fullständigt undergräver 

rättssäkerheten i målet.  

 

Attunda Tingsrätt bryter även flagrant mot Barnets Rätt Till Familjeliv.  

Jag kräver omgående åtgärd och en ny domare som kan upphäva novembers rättsvidriga 

interimistiska beslut och omgående ombesörja umgänge innan HUF äger rum.  

Detta publiceras givetvis på internet för allas beskådan.  

 

Kind regards 

Annika Möllström  

etc 

 

 
---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 
Från: Annika Möllström <annika@coloniacommunication.se> 
Datum: 17 maj 2018 18:43:46 +02:00 
Ämne: Synnerligen allvarliga brister på Attunda Tingsrätt 
Till: inger.soderholm@dom.se 
 
Ok Inger. Jag tar dig och din så kallade "tingsrätt" vidare till berörda instanser som hanterar 
grov brottslighet i myndighetsutövning resp utredande funktioner för kännedom. Förutom din 
uppenbara brist på ansvar och omdöme, så negligerar du principer eller det som jag förstått 
kallas värdegrund för statsförvaltning.  
 
Upprepar att ditt agerande bidrar till att förklara rättsrötan i landet.  
 
Annika Möllström  
Etc. 
 
 

 
 
 
  



16 maj 2018, 09:40 centraleuropeisk sommartid, skrev TAA - Registrator Attunda 
tingsrätt <attunda.tingsratt@dom.se>: 

Ang. ditt mail om mål T 6175-17 

Jag har tidigare muntligen berättat för dig om hur det fungerar i tingsrätten, bl.a. att det är den 
enskilde domaren som bestämmer hur ett mål ska handläggas och att den som är missnöjd 
med ett beslut eller dom har möjlighet att överklaga. 

  

Ditt mejl föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 

  

Med vänlig hälsning 

Registrator 
Attunda tingsrätt 

08-561 695 00 • attunda.tingsratt@dom.se • Postadress: Box 940, 191 29 Sollentuna • Besöksadress: Tingsvägen 11 • Fax: 08-561 695 01 • 
www.attundatingsratt.domstol.se 

 
 Från: Annika Möllström [mailto:annika@coloniacommunication.se]  
Skickat: den 15 maj 2018 20:12 
Till: Söderholm Inger - TAA <Inger.Soderholm@dom.se> 
Kopia: info@svenerikalhem.se; info@crd.org; 
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se; 
registrator@brottsoffermyndigheten.se; Johanna Stensland Linder 
<johanna.stensland.linder@rb.se>; magnus.jagerskog@bris.se 
Ämne: Synnerligen allvarliga brister på Attunda Tingsrätt 

 Under vintern 2018 har jag haft telefonkontakt med dig Inger Söderholm i egenskap av 
lagman på Attunda Tingsrätt. Då påtalade jag den utbredda rättsrötan som framförallt domare 
Johan Nordin och Lennart Christiansson utövar i mitt mål, en vårdnadstvist T6175-17. Bevis 
ignoreras fullständigt. Barnets bästa bortser man från. Partsinlagor används som objektivt 
sakkunnigt underlag. Uppgifter om rättshjälpslagen som kommer direkt från 
Rättshjälpsmyndigheten ignoreras fullständigt. Jävsanmälan avslås. Krav på byte av 
rättshjälpsombud som träffar egna, hemliga överenskommelser med domaren för att kunna 
styra målet i domarens önskade riktning, avslås. 

Alla avhändar sig ansvar. 

Det här är ett utomordentligt bra exempel på en rättsröta som fullständigt underkänner Sverige 
som rättsstat. Detta har påtalats av många. 

Attunda Tingsrätt är anmäld till Justititeombudsmannen och även till EU där man kan klaga 
då ett land inte följer Europakonventionen. 



Efter denna genomgående, skändande och rättsvidriga hantering kräver att att lagmannen tar 
sitt ansvar för dessa grova missförhållanden och ser över allt underlag i målet för att bilda sig 
en egen uppfattning. 

Det här är så ovärdigt en tingsrätt i Sverige 2018 så att jag saknar ord. Syftet är enbart att 
skända och misshandla en medborgare och hennes barn, där barnen uppenbart far mycket illa 
av de vidriga rättsövergrepp som nu Attunda Tingsrätt gör sig skyldig till och som Södertörns 
tingsrätt påbörjade 2014-15. 

Jag kan inte se annat än att lagmannen bär det yttersta ansvaret för kvaliteten på tingsrätten. 

 

Som ovan 

Annika Möllström 

etc 

  

--------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 
Från: annika@coloniacommunication.se 
Datum: 17 november 2017 16:13:53 +01:00 
Ämne: Missnöje ang jävshantering 
Till: lennart.christiansson@dom.se 
Lennart, 
Ref till telefonsamtal. Som du ser i handlingarna finns det flera läkarintyg från leg 
psykiatriker som uttalar sig om min hälsa. Detta har Nirdin ignorerat och kallar mig sjuk i 
domen. Vidare har Nordin inte alls tagit hänsyn till någotav  mitt sakliga underlag - och jag 
har mycket på fötterna. Motparten kommer med påståenden. 
 
Att neka umgänge och påstå att jag är sjuk trots friskintyg är helt orimligt. Detta sammantaget 
vittnar om att Nordin är jävig. Vg se över samtliga handlingar igen. Vidarehar jag lämnat in 
kopior på polisanmälningar, underlag från Särskilda åklagarkammaren Malmö etc som utgör 
sakliga styrkanden av mina uttalanden. Motparten har inte ens bemött detta. Detta saboterar 
helt allt förtroende flr svensk rättsskipning. Det har inte med principer eller åsikter att göra. 
Allt detta är sakfrågor.  
 
Vidare begär jag att domen görs om. Barnen måste träffa sin mamma. Umgängemåste absolut 
regleras, gärna även vårdnad mot bakgrund av omständigheterna. 
 
HUF dessutom satt om ETT HALVÅR 5 mars vilket är orimligt sent. Vg tidigarelägg denna.  
 
 
Vänliga hälsningar 
Annika Möllström  
Etc. 
 


