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---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 
Från: annika@coloniacommunication.se 
Datum: 3 februari 2018 14:52:00 +01:00 
Ämne: Utredningsutlägg i samband med tvist 
Till: lennart.christiansson@dom.se, justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se, 
Registrator Justitiekanslern <registrator@justitiekanslern.se> 
Cc: amollstrom@gmail.com, jan.bjorklund@riksdagen.se, jimmie.akesson@riksdagen.se, 
ebba.busch.thor@riksdagen.se, isabella.lovin@riksdagen.se, annie.loof@riksdagen.se, 
info@svenerikalhem.se, Eva Larsson <eva.larsson@boj.se>, mats.engman@amnesty.se, 
swedenoutreach@hrw.org, robert.hardh@crd.org, justitieombudsmannen@jo.se, 
sb.registrator@regeringskansliet.se 
För kännedom. Ni gör ju ändå ingenting.  
 
 
I samband med pågående vårdnadstvist har jag bekostat en psykiatriker för friskbedömning. 
Detta utlägg vägrar domare Johan Nordin betala ut innan dom fallit. Vidare skiter han 
högaktningsfullt i utlåtandet. (Totalt sett två oberoende intyg samt ytterligare ett som intygar 
att inga medicinska hinder för umgänge finns.)  
 
Nordins uttalande om utbetalningen bestrids av Rättshjälpsmyndigeten som meddelar att 
ersättning för utlägg ska betalas ut omedelbart.  
 
Domare Johan Nordin har redan tidigare i målet visat prov på jäv, grov omdömeslöshet och 
han har bortsett från för målet väsentligt underlag och bevismaterial. Hans chef Lennart 
Christiansson har dock inget problem med detta, och det har inte heller någon annan i 
Sverige.  
 
Jag utsätts dagligen för fullbordade brott, hot och bedrägerier i myndigheter, av stater och 
organiserad brottslighet. Efter fem år har Sverige haft gott om tid på sig att notera detta och 
sätta mig och mina barn i skydd och med information. 
 
Istället möts jag av nöjda medarbetare i försvar och Staybehind som glatt konstaterar att 
Sverige &Co tar alla rättigheter från mig och barnen och låter oss bli utnyttjade som lockbeten 
för all denna kriminalitet. Man påstår t o m att vi slavarbetar för dem och Säpo. Utan lön, utan 
samtycke och ständigt utsatta för hot, övergrepp och myndighetsmissbruk.  
 
Nu har man förutom att hindra utbetalning av mitt utlägg även blockerat den läkare som 
sjukskrivit mig ogarvat grova brott vilket innebär att jag just nu äger 490 kr då ingen 
sjukpenning för januari har utbetalats. Jag får sova på soffan hos en patient jag mötte på den 
psykiatriska tvångsvården. Min familj fattar inte något av allt detta utan behandlat mig som 
skit och påstår att jag lider av psykos, inte brott.  
 
Häromdagen upptäcker jag än en gång att ett viktigt mail som jag skickade 26 januari har 
raderats från mitt mailkonto. Detta händer titt som tätt. Igår ringde jag Försvaret och 



Statsrådsberedningen men upplever att mina samtal dirigerades om och besvarades av Säpos 
callcenter. 
 
Jag har inte fått träffa mina barn sedan mars 2017. Jag nekas umgängesrätt. Min egen familj 
tycker det är helt normalt ("varför drar du igång en vårdnadstvist igen, du vet ju att du inte 
kommer få tillbaka barnen") och firar jul och födelsedagar med barnens pappa och mina barn, 
utan mig. Barnen är helt hjärntvättade och uppmanar mig i sms daterade dec 2017 och Jan 
2018 att "ta din medicin!" "kan du inte hitta ett bra sjukhus mamma!".  
 
Ni tycker uppenbarligen att allt detta är fullt normalt.  
 
Ni har precis tillsatt Thornberg som RPC. Han om någon har vetat om allt detta i många år, 
redan innan brotten började på allvar. Det här har planerats i 40 år utan att någon har reagerat. 
 
Jag har vissa synpunkter på detta. Se mail nedan.  
 
Annika Möllström  
 
 
 
 
---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 
Från:  annika@coloniacommunication.se 
Datum: 2 februari 2018, 16:31 centraleuropeisk normaltid 
Ämne: Fwd: Utredningsutlägg 
Till:  tvistemalsenhet.attunda.tingsratt@dom.se 
 
För kännedom och till diariet. Därefter som påminnelse till Nordin.  
Mvh  
Annika Möllström  
 
 
---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 
Från: Annika Möllström <annika@coloniacommunication.se> 
Datum: 2 februari 2018, 11:18 centraleuropeisk normaltid 
Ämne: Utredningsutlägg 
Till: Nordin Johan - TAA <johan.nordin@dom.se> 
 
Bengt Arnstam vid Rättshjälpsmyndigheten hälsar att utlägg för utredningskostnader betalas 
ut fortlöpande dvs inte i samband med dom som du Johan felaktigt har påstått.  
Du kan ringa till Bengt och få besked direkt på tel: 060-134625  
 
Emotser omgående utbetalning av utredningskostnaden på konto i XX clearing XX 
 
Sen föreslår jag att du byter jobb.  
 
 
Annika Möllström  
Strategic Communication/Senior konsult kommunikation B2B 
Colonia Communication  



Etc 

 

 


