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Handläggning i parternas utevaro
RÄTTEN
Rådmannen Lennart Andersson
PROTOKOLLFÖRARE
Tingsnotarien Henrik Angur
PARTER
Åklagare
Chefsåklagare Torsten Angervåg
Åklagarkammaren i Norrköping
Misstänkt
BERNT Lennart Eklund, 590417-2037
Pinnmogatan 33 B
603 86 Norrköping
Offentlig försvarare: Advokat Bo Lindeberg
Advokatfirman Glimstedt Norrköping KB
Box 1234
600 42 Norrköping
SAKEN
Brott mot medborgerlig frihet; nu fråga om avskrivning
_____________
Efter genomgång av handlingarna antecknas följande:
Åklagaren har underrättat tingsrätten om att förundersökningen mot Tomas Hägg lagts
ned. Bo Lindeberg har därefter förelagts att yttra sig över åklagarens beslut, varvid han
har inkommit med kostnadsräkning.

Tingsrätten meddelar följande
SLUTLIGA BESLUT
1. Målet avskrivs från vidare handläggning.

Dok.Id 195957
Postadress
Box 418
601 05 Norrköping

Besöksadress
Olai Kyrkogata 58

Telefon
Telefax
011-24 35 00
011-13 71 34
E-post: norrkopings.tingsratt@dom.se
www.norrkopingstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00-12:00
13:30-15:00
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2. Bo Lindeberg tillerkänns ersättning av allmänna medel med 7 288 kr. Av beloppet
avser 5 830 kr arbete och 1 458 kr mervärdesskatt. Kostnaden ska stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga
Överklagande ska inkomma till tingsrätten senast den 21 februari 2011 och vara ställt
till Göta hovrätt.

Henrik Angur

Prot. uppvisat/
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Bilaga

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – BESLUT I BROTTMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens beslut ska
göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas
eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet
prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av beslutet.
Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från beslutets datum. Sista
dagen för överklagande finns angiven på sista
sidan i beslutet.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om
1. det beslut som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för beslutet,

4. grunderna (skälen) för överklagandet,
5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis.
Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klaganden bifogat tillräckligt antal kopior, framställs de kopior som behövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av beslutet.

DV 407 • 2008-11 • Producerat av Domstolsverket

2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,

3. den ändring av tingsrättens beslut som
klaganden vill få till stånd,

www.domstol.se

