
 

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 
Avdelning 3 

STÄMNING 

2012-08-15 

Aktbilaga 17 

 

Mål nr 

T 7855-12 
 

Enhet 31 

 Anges vid kontakt med tingsrätten 
 

 
Dok.Id 1104373 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  

Box 8307 

104 20 Stockholm 

Scheelegatan 7 08-561 652 70 08-561 650 03 måndag – fredag 

08:00-16:00 E-post: 

stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se 

www.stockholmstingsratt.se 

 

 Stiftelsen Industrifonden  

Box 1163 

111 91 STOCKHOLM 

 

 

Börje Ramsbro ./. Stiftelsen Industrifonden 

angående fordran 

_________________________________________________________________________ 
 

Ni stäms till tingsrätten för att svara på vad käranden yrkar och i övrigt anför i bifogade 

ansökan, aktbilaga 1,3-5,7-12 och 15-16 samt ab 6 och 14 för kännedom. 

 

Skriftligt svar till tingsrätten (svaromål) 

Ni ska skicka eller lämna in ett skriftligt svaromål till tingsrätten. Svaromålet ska lämnas i 

två exemplar, varav tingsrätten skickar det ena till käranden. 

 

Svaromålet ska ha kommit in till tingsrätten inom 21 dagar efter det att Ni fått del av 

dessa handlingar. Av svaromålet ska framgå om Ni medger eller bestrider yrkandet (dvs. 

om Ni går med på kärandens krav eller inte). Om Ni bestrider måste Ni förklara varför. 

 

Vittnen eller andra bevis 
Vill Ni åberopa vittne eller andra bevis ska Ni samtidigt ange detta. Om Ni åberopar 

vittnen ska deras namn och adress anges. Skriftliga bevis ska lämnas till tingsrätten i 

original eller kopia. Ni måste samtidigt berätta vad Ni vill styrka med varje bevis. 

 

Därför är det viktigt att svara 

Om Ni inte svarar inom den angivna tiden kan tredskodom meddelas mot Er. Det innebär 

att Ni förlorar målet. Tredskodom kan också meddelas om Ni bestrider men inte anger skäl 

som kan vara av betydelse vid prövning av saken. 

 

 

 

Lill Pangerl 

Telefon direkt 08-561 652 40 

 

Upplysningar, se bifogat blad. 

Bifogade informationsblad: Information om förenklad delgivning 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
 

 



STOCKHOLMS TINGSRÄTT T 7855-12 

 

UPPLYSNINGAR 

 

Kärande och svarande 
Den som ansöker om stämning och framför krav av något slag, t.ex. på skadestånd, på 

betalning för en vara eller på att få vårdnaden om ett barn, kallas kärande. Den som kravet 

riktas mot kallas svarande. 

 

Tredskodom 

Tredskodom innebär att den som inte lämnar ett motiverat skriftligt svaromål som regel 

förlorar målet. Tredskodom kan komma att meddelas omedelbart efter det att den tid som 

anges i föreläggandet har löpt ut och käranden, om det behövs, beretts tillfälle att slutföra 

sin talan. 

 

Återvinning 
Om tredskodom meddelas mot Er, har Ni möjlighet att begära att tingsrätten tar upp målet 

på nytt (ansökan om återvinning). En ansökan om återvinning ska vara skriftlig och 

ansökan måste komma in till tingsrätten inom en månad från tredskodomens datum. 

Närmare anvisningar om hur man ansöker om återvinning lämnas alltid i samband med att 

en tredskodom meddelas. Om Ni inte ansöker om återvinning, kan Ni inte få domen 

omprövad. 

 

Övrigt 
Observera att särskilda regler bl.a. om rättegångskostnader gäller när tvisten avser mindre 

värden än ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Så är fallet om målnumret 

ovan innehåller bokstäverna FT. 

 

För upplysningar i övrigt kan Ni kontakta tingsrätten. 


