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Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret inspelat på bandspelare samt direkt inskrivet i DUR

Jenni Aalto är 20 år. Bor i Stockholm med mamma och ibland med pojkvännen Fredrik. 
Fredrik bor själv (adress se annan notering). Fredrik heter Räisänen. Han arbetar på JM 
Entreprenad. Hur länge har du bott i Stockholm? "Mina föräldrar skilda och pappa har alltid 
bott på Värmdö men mamma har flyttat omkring mycket. Men mest i Stockholm , från och till 
hela livet.

När började du arbeta på G4S? "I början av juli 2009, så inteså länge".

Hur fick du anställningen? "Via mamma och hennes sambo som arbetar där båda två".

Jenni arbetar på den avdelning som kallas för CC vilket innebär Cash Service. Där räknar man 
pengar och skriver in i datorer.

Vad är det man skriver in? "Den summa som kunden lämnat in och som räknas och sedan 
skrivs in".

Trivs du? "Absolut, jätte bra arbetskollegor".

Vad heter din mamma? "Sari Stålebrandt". 

Hur länge har hon arbetat där? "Lite över tre år".

Hennes sambo, vad heter han? "Johan Hägbom".

Vilka avd. arbetar de på? "Mamma arbetar nere på sk värdet och Johan på valvet".

Värdet? "Hon har kört värdetransportbilar men efter problem med nacken arbetar hon med lite 
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allt möjligt, vet inte riktigt vad hon gör".

Johan arbetar på valvet, vad gör han? "Han skickar upp pengar till oss, de som kommer från 
värdebilarna".

Hur länge har han arbetat där? "Gissar på två till tre år".

Jennis mamma började arbeta där innan Johan.

Har du arbetat på något annat ställe innan? "Ja på Hemköp i Lännersta, Nacka".

Hur länge har du arbetat där? "Lite över ett år, heltid på sommaren men gick i skolan för övrigt 
så då bara vid behov".

När slutade du arbeta där? "Augusti 2008".

Vad arbetar du på för schema? "Hela juli och augusti har jag arbetat heltid och nu från 
september bara då det finns behov, behovsanställning".

Vad har det inneburit nu i september? "Det här var andra gången jag arbetade nu i september. 
Tror förra gången var den 4 september, kan varit den 1-2 september också, men ialla fall i 
början. Sedan åkte jag till Bulgarien. Åkte dit 4 september så det måste ha varit den 1 
september jag arbetade innan. En vecka var jag i Bulgarien".

Jenni tänker vilken veckodag det var hon arbetade senaste gången och räknar ut att det var på 
en tisdag vilken överensstämmer med hennes minne.

När du arbetade i somras vilket schema hade du då? "Hela juli natt, och hela augusti var det 
kvällspass".

Vilka tider är ett nattpass? "Det är 22.00-08.00, samma tid varje kväll. Max fyra nätter på 
raken. Då arbetar man även helger. Då under juli och augusti hade jag ett schema som var 
bestämt. Kvällspassen är 14.30-22.15".

När började du arbeta inför det här senaste passet? "I går kväll kl 22.00".

När kom du till arbetet? "Jag var där lite tidigt ca 21.20".

Hur kom du dit? "Min pojkvän skjutsade mig med bil".

Vilken väg kom ni? "Ifrån Rågsved, Huddingehållet".

Är det din pojkväns egen bil? "Nej, han lånade den. Från sin pappas kompis. Det var en 
Volvo, kombi, årsmodell 97/98, vit".

Mötte du någon arbetskamrat då du kom? "Jag satte mig i lunchrummet och drack en kopp 
choklad för att vänta på att börja arbeta och då kom Emily (okänt efternamn) och vi satt och 
pratade".

Känner du henne sedan tidigare? "Nej".

Känner du henne väl? "Nej".

Har hon arbetat där länge? "Ett år och tre dagar, kom ihåg att hon sade igår att hon arbetat där i 
ett år och två dagar".

Träffade du någon mer? "Ja en till arbetskollega som heter Anne kom efter ett tag. Henne 
känner jag ganska bra till skillnad mot vissa andra. Vi båda har hittat varandra".
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Dessa tre arbetar samtliga på samma avdelning.

Jenni ombads tänka tillbaks på när hon kom till sin arbetsplats igår på vad hon tänkte på och 
såg? "Jag tror inte att jag och Fred Där finns det en vändplats, där stod två bilar, då minns jag 
att min pojkvän sade "oj, här var det bilar". Jag tror inte det var G4S bilar utan tror den ena 
kan ha varit en Golf men den andra minns jag inte".

Minns du någon färg på den bil som du tror kan ha varit en golf? "Silver".

Är du säker på det? "Ja, jag tycker om Golfbilar så när jag ser en så vet jag".

Vilken modell var det, har du någon uppfattning om det? "Nyare modell". Vad menar du med 
nyare? "Inte skruttmodell, i alla fall 2000 tals modell av Golf".

Står dessa två bilar som du beskrivit, nära varandra? "Ja, de står efter varandra precis".

Minns du vilken av dem som står före den andra?" Golfen står bakom den andra, som var en 
mörk bil, men jag minns inte alls vad det var för typ av bil".

Jenni har inte någon uppfattning om hur den bil som stod först såg ut.

De två bilarna var avstängda och Jenni vet inte om det satt människor i dem eller inte. De stod 
som om de redan vänt i vändplanen och stod där det börjat bli rakt. Jenni blev avsläppt bakom 
dessa två bilar tror hon. 

Jenni känner sig så trött vid förhörstillfället att hon upplever det svårt att minnas exakt hur det 
var.

Finns det någon kollega som du tycker har uppfört sig märkligt eller annorlunda? "Nej, 
faktiskt inte".

Beskriv din arbetsnatt? "Den var ganska lugn, det var inte så häftigt mycket jobb. Vi gick på 
lunch vid 02.20. Vi, var jag, Camilla, Ashin, Malin, vi fyra som äter och sedan kom Ellinor 
efter ca en kvart. Det var bara vi".

Hur många var ni som arbetade? "Ungefär 13 personer, eftersom vi var 14 personer 
tillsammans med gruppledaren när det frågades, så måste vi varit 13 stycken".

När slutade luchen? "Vet inte, man skall sitta 30 minuter men vi satt i kanske 40 minuter".

Var det någon som fick något telefonsamtal under den här tiden? "Nej".

Beskriv vad som händer? "Vi går upp och jobbar igen och jobbar på till ca 04.40. Då tog vi en 
paus, jag, gruppledaren Daniel, Ellinor, Camilla, Ashin, Anne, Petra, Tommy, sedan en tjej 
från valvet som heter Therese. Det var nog bara vi, det är de jag vet var med".

På vems initiativ tog ni pausen? "De som är rökare, vi har en kvarts rast och då följde även de 
som inte är rökare med ut och tog luft". Den rasten är ca 04.40".

Vidare berättade Jenni att "den rasten tog väl ca 15 minuter, sedan gick vi upp och jobbar igen. 
Jag jobbar på som vanligt.

Jenni satt vid en liten maskin där man sitter ensam. Man sitter på rad. Det finns även större 
maskiner där man sitter två och det växlades mellan dessa maskiner.

Vad händer? "Jag arbetade på som vanligt, Andreas arbetade bakom mig och jag vet inte vad 
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som hände men plötsligt hörde vi en helikopter. Det var inte något särskilt speciellt men det 
var så högt. Då sade Andreas att, den helikoptern måste vara nära då det hörs så högt. Vi 
skämtar alltid lite om att , nu kommer rånare och vi sade något sådant även nu. Ljudet 
försvann inte och då började fler reagera. Till slut skrek någon att vi skulle stanna maskinerna 
för att höra bättre. Vet inte vem som skrek. Så tystade vi ner maskinerna. Då blev alla lite 
fundersamma, ljudet var så högt och nära och så pass länge, den höll sig till huset. Sedan vet 
jag inte vad det är som händer, men Daniel eller jag fick för oss att gå ut och se om vi kan se 
något, minns nu att det var Daniels idé och jag sade jag följer med dig Daniel. Man går ut 
genom två slussar och då kommer man ut i en korridor därifrån har vi glas där man ser genom, 
vi är på plan 6, i mitten av huset är det öppet, vi är omringade av lunchrummet, från alla 
våningar kan man se lunchrummet. I korridoren till vår uppräkning är det glas så man kan se 
ner till golvet och upp i taket, alla våningar, entréplan våning 4, plan 2 och 3 ligger under 
marken. Tror det är totalt 8 våningar och vi är på plan 6".

Vad ser ni? "Vi gick bara ut på planet för att titta. Gick genom första slussen mellan 
uppräkningen och ett kontorsrum. Vi hörde då en massa ljud som dunkar och dånar, det 
liksom kraschar att något händer utanför nästa sluss. Det dunkar och dånar som en 
byggarbetsplats nästan. Det brukar det aldrig göra. Redan då blev vi lite misstänksamma".

Vad säger ni? "Jag sade, jag går in igen till uppräkningen, jag går inte ut. Vi liksom blir skoj 
skraja, skraja men ändå inte. Fnittrade lite. Jag gick först tillbaks genom slussen och jag vet att 
han kom in efter mig. Jag gick till tjejerna och sade att vi hört något bakom sista slussen men 
jag minns inte om vi fick någon reaktion på det jag sade. Så jag satte mig ner och började 
räkna pengar då. Kanske bara några minuter. Så hörde jag Daniel säga, säkra pengarna. 
Helikopterljudet hörs fortfarande. Vi började säkra alla pengar, tar alla pengar som ligger 
framme, helt oskyddat och så har vi burar där vi låser in pengar om något händer. Tar 
pengarna som vi lägger i sådana vagnar och kör in dessa burar. Tror det är hänglås på burarna".

Vem låser dem? "Jag vet inte vem som låste, tror det är gruppledaren som skall göra det".

Jenni tror de låses med hänglås med nyckel men är jätte osäker på detta.

Vad har ni fått för direktiv om något händer? "Att vi skall säkra alla pengar och sedan sätta oss 
i ett hörn och vänta på direktiv från gruppledaren eller någon som är högre upp än 
gruppledaren".

Gjorde ni så? "Ja det gjorde vi. Just då vet jag inte om jag hörde helikopterljudet längre för jag 
var så pass uppskakad då över vad som händer. Då sitter vi där, jag är jätte rädd och vet inte 
hur länge vi sitter där. Jag satt bredvid Ellinor och hon var också jätte rädd så vi satt och höll 
om varandra och precis då hörs en jätte dov explosion, men man vet inte vartifrån, då blev jag 
så chockad att jag bara satt och skakade. Vi visste inte vad vi skulle göra, vissa grät. Man var 
rädd för sitt liv, visste inte vad som kom in där. Sedan vet jag inte hur många minuter innan vi 
hör samma explosion igen, och nu lite högre. Alltså det enda jag tänker på att jag var så himla 
rädd och jag tänkte på familjen. Då tänkte, förstod jag att det var ett rån, att rånarna var inne i 
huset. Jag var rädd för mitt liv. Jag var så chockad att jag inte tänkte på tid eller vad som hände 
omkring mig. 

Sedan kom en till kraftig explosion, den hörde man tydligt, det har kommit närmare, ja precis 
som de kom närmare, då såg jag rök ifrån andra sidan av lokalen, ca 10 meter bort. Jag kände 
krutlukt nästan. Det skrämde alla av oss. Då sa Daniel vi måste ta oss ut härifrån, så enkelt är 
det, vi kan inte sitta här. Så vi tog oss till slussen som ligger mellan där vi satt och där röken 
kom ifrån. Vi tog oss alla ut genom första slussen. Alla var uppskakade och rädda. Vi kom in i 
den kontorslokalen där jag och Daniel varit ute förut. Där är det också rök. Så tog vi oss 
igenom den sista slussen. Strax utanför den sista slussens dörr är en nöddörr till höger men jag 
försökte få upp den men lyckades inte så en killes hand kom och ryckte upp den dörren. Alla 
tog sig ut genom nöddörren. Där är trapphus så vi springer längst ner för trapporna. Men 
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Daniel sade att vi måste gå upp en trappa där det finns en dörr som leder in till en sluss, den 
slussen leder in till valvet, så det måste vara på plan 2. Väl inne i slussen som är ett väldigt lite 
utrymme, skriker Daniel till hon som var gruppledare i valvet, han ropar något namn, kanske 
Anna. De pratar via dörren. Hon sade att hon inte fick släppa in oss utan att vi måste stå kvar. 
Tror Anna försökte ringa till NCC, vet inte om det är en larmcentral, de har koll på kameror 
och slussar osv.. Hon försöker fråga om hon kan släppa in oss. Det är jätte varmt och svettigt 
där vi står. Vet inte hur länge vi står där. 

Innan Anna släpper ut oss så knackade någon på dörren från trapphuset och någon sade på 
fransk brytning att han hette något liknande Freddy, att rånarna inte är i huset längre, att vi 
skulle skicka ut ett kort så han skulle släppa ut oss. Men vi ville inte det eftersom vi inte visste 
vem han var och då vet jag att Emily bröt ihop eftersom han inte presenterade sig så bra. Vi 
sade helt enkelt nej och då försvann han. 

Strax därefter blev vi insläppta av Anna i valvet och där befann sig fyra personer inklusive 
Anna. Vi fick order om att vi skulle sätta oss där i ett hörn för information om hur vi skulle 
komma ut och så. Så vi satt där säkert två timmar. Gruppledarna Anna och Daniel pratade i 
telefonen och någon av dem pratade med polisen. De sade vi skulle, att insatsstyrkan skulle 
hämta oss, men att det fanns andra som satt mindre säkert än oss och att vi satt säkrast så vi 
blev sista prioritering. Vi satt där och väntade och sedan kom polisen in och förde oss därifrån 
ut till bussen som tog oss hit".

Kan du berätta lite om hur du kände dig? "Livrädd, skakad, mållös, rädd för mitt liv, chockad".

Vad tänker du nu? "Hur kunde det här hända. Det här kommer jag alltid komma ihåg. Varför 
just det passet som jag arbetade, att jag inte kommer klara av att gå upp till uppräkningen på 
ett bra tag efter det som vi upplevde".

Finns det någon arbetskamrat som du upplever reagerade annorlunda än ni övriga då ni var i 
denna situation? "Nej, tänkte inte på det. Alla var skakade det såg jag".

Var det någon som var sjuk som skulle ha arbetat? "Det vet jag inte, jag får inte reda på vem 
jag ersatte".

Du har ersatt någon? "Ja, jag hoppar ju in då någon inte kan arbeta".

Såg du någon av gärningsmännen? "Nej".

Vet du om någon har sett något? "Jag vet att Daniel såg något, att han, Daniel gått ut genom 
båda slussarna för att titta efter vad som verkligen hände, efter att vi hade gått ut genom första 
slussen. Då har han berättat att han såg genom glasfönstret två gärningsmän på andra sidan 
huset, som var maskerade. Jag frågade hur det såg ut men han ville inte säga något. Men han 
sade att han såg dem och de såg honom".

På fråga om Jenni har några ersättningsanpråk svarar hon att hon inte kan tänka på det just nu. 
Nu vill hon bara kunna åka hem och släppa allting. "Jag går ju inte miste om något arbete då 
jag bara jobbar ibland men jag kommer inte ta något arbete på ett tag för jag kan inte komma 
tillbaks och uppleva allt igen".

Jenni vill återkomma med detta vid senare tillfälle.

Förhöret uppläst och godkänt.

Insp Cecilia Redell
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Aalto, Jenni Marja Tuulikki
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Jenni Aalto hörs som målsägande i förundersökning gällande grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga

den 23 september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-04-28
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

10:28
Förhörsplats

G4S, Västberga Allé 11, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form av krinsp Redaelli som även närvarade under 
förhöret och ställde frågor, inga övriga närvarande.

Jenni informerades om anledningen till detta förhör och har berättat följande:

Jenni tillfrågades hur hon upplevde händelsen och berättade att hon arbetade och hörde en 
helikopter. Jenni reagerade på att ljudet kvarstannade och uppmärksammade sin kollega på 
detta. En annan kollega skrek att de skulle stänga av sina maskiner och då hörde Jenni att 
helikoptern var nära. Jenni berättade att deras gruppledare, Daniel, sa att han skulle gå ut och 
kolla, Jenni erbjöd sig att följa med. När de kom mot dörren ut till loftgången, så hörde de ett 
kraftigt ljud utanför och Jenni sade till sin gruppledare att hon inte ville gå längre. Daniel och 
Jenni gick tillbaka och Jenni fortsatte räkna pengar. Daniel gick ut för att se vad som hände, 
en kort stund senare kom Daniel tillbaka och sade åt alla att säkra alla pengar, vilket alla 
gjorde. En kort stund senare hörde Jenni första smällen och Jenni berättade att hon inte riktigt 
förstod vad det var som hände. Jenni berättade att all personal satt i ett hörn. Lite senare 
hördes en andra smäll, och då förstod Jenni att det var rånare som var på väg in till dem och 
då blev Jenni rädd. Jenni berättade att några började gråta, medans Jenni förberedde sig på att 
få se rånarna. När den tredje smällen kom, så berättade Jenni att den var mycket kraftigare 
och Jenni berättade att hon kände en tryckvåg och då blev Jenni väldigt rädd. Jenni beskrev 
att hon kände vågen och såg en vit rök. Jenni berättade att Daniel uppmanade alla att lämna 
lokalen. Jenni berättade att hon var först vid dörren ut, kände panik och fick inte riktigt upp 
dörren, någon annan bröt sönder spärren och alla rusade ut i trapphuset. Jenni råkade springa 
för långt ner och kände panik över att hamna sist. Jenni berättade att alla rusade in i en sluss, 



där de fastnade. Jenni förklarade att golvet i slussen utgörs av en våg som gör att om man 
väger mer än 120 kg så kommer man inte vidare. Jenni berättade att hon var oerhörd rädd, 
nästan i panik. Jenni förklarade att det var trångt i slussen och de kom inte in i valvet, för de 
som var där inne ville inte släppa in dem.

Jenni berättade vidare att hon hörde någon springa utanför slussen och senare var det någon 
som bankade på dörren till slussen och ville att de skulle komma ut. Alla inne i slussen blev 
livrädda. Jenni berättade att hon upplevde dödsångest, hon trodde att någon skulle dö.

Jenni kommer inte ihåg hur länge de blev kvar i slussen, men det var länge. Jenni berättade 
att de sedan blev utsläppta och fick komma in i valvet, där fick de sedan vänta i ca 2,5 timmar 
innan polisen kom och tog ut dem därifrån.

Jenni tillfrågades hur hon mådde efter händelsen. Jenni berättade att råndagen kunde hon inte 
somna förrän kl 21 på kvällen, då hade hon nästan varit vaken i 2 dygn. Jenni berättade att 
hon inte kunde sova under första veckan efter rånet, hon hade svårt att äta och berättade att 
hon isolerade sig med sin familj. Jenni berättade att hon inte mådde bra. 

Jenni berättade att hon inte varit sjukskriven, men det beror mest på att hon bara har en 
extraanställning på G4S och inte hade något arbetspass inbokat.

Tiden efter rånet beskrev Jenni som väldigt jobbig. Jenni berättade att hon inte varit hos 
någon läkare för sina besvär.

Jenni tillfrågades ifall hon fått någon hjälp av sin arbetsgivare. Jenni berättade att hon varit på 
två möten med Falkambulans, men hon tyckte inte att de mötena gav något. Det var skönt att 
träffa de andra i personalen som varit med om händelsen.

Jenni berättade att hon isolerade sig i ca 1 vecka. När Jenni efter en vecka kom tillbaka till 
arbetsplatsen, så bröt hon ihop och började gråta. Jenni berättade att hon en andra gång kom 
tillbaka till jobbet och gick ner till valvet och tittade där de suttit, och då gick det bättre, men 
hon upplevde det som jobbigt.

Idag när Jenni arbetar, så vill hon inte lämna ryggen mot andra och vänder sig ofta om för att 
se så att det inte är någon där. Jenni berättade också att när hon arbetar och det börjar närma 
sig tiden för rånet, så känner hon sig orolig.

Jenni berättade att hon blivit känslig mot ljud, hon kan inte lyssna på hög musik och blir 
besvärad av höga ljud eller buller. 

Jenni informerades om innehållet i FUK 13b. Jenni uppgav att hon var intresserad av den 
information som hon kunde få i ärendet.

Jenni informerades om att målsägande biträdet hjälper till med ev ersättningsanspråk.

Jenni har tagit del av det utskrivna förhörsprotokollet och godkände förhöret.

Förhöret avslutades klockan 10.28
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Förhör
Målsägarförhör personal

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GB Utredningsgrupp B
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Nordlander Davidsson, Malin
Personnummer
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Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

G4S 232714
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Värderån Västberga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Fredrik Ström
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:33
Förhör avslutat

10:18
Förhörsplats

Västberga
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

F.S.

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Målsägarförhör Personal, inlett 2009-09-23 klockan 09:36.

Målsäganden Malin Nordlander Davidsson uppger följande i konceptform:

Malin kom till jobbet omkring klockan 22:02. Denna dag kom Malin till jobbet med buss från 
Liljeholmen, normalt kommer hon med tunnelbanan. Upplevde att allt var som vanligt. 

Malin började jobba i söndags kväll och har jobbat 22-08 varje dag fram till dags datum. 
Malin har som arbetsuppgift att räkna pengar. Arbetsplatsen är på våning 6 inne i den lokal 
som kallas för CC. Det är en stor öppen lokal i vilken det finns burar med pengar. Det finns 
ett antal arbetsplatser där man räknar pengar. Det är olika maskiner som räknar pengarna. 
Maskinen buntar sedlarna i hundratal som personalen sedan buntar. Därefter stoppas 
pengarna i backar som summeras vid sjutiden på morgonen. Pengarna finns öppet i lokalen 
fram till cirka 07:30.

Malin hörde helikoptern. Gruppledaren Daniel Löfgren gick ut och kollade. Han kom tillbaka 
och sade "att det var på riktigt" Personalen samlade då ihop alla pengarna i lokalen in i burar 
som låstes. Alla sedlar låstes in. Tommy Errochas både öppnade och låste in pengarna. Detta 
tog cirka två minuter från det att Daniel kommit tillbaka. Malin uppskattar att klockan var 
strax efter 5 på morgonen när detta hände.

Efteråt satte sig personalen i ett hörn i lokalen och vänta på vidare order. Medan de väntar hör 
Malin fyra sprängningar. Hon nämner att de andra uppger att det var tre, men hon tror att det 
var fyra. Det är cirka en minuts mellanrum mellan sprängningarna. Efter sista sprängningen 
sade Daniel att de skulle springa därifrån. Då var den bortre änden på lokalen rökfylld från 
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sprängningarna. Det är en avlång lokal och det var rök i den bortre änden.

De gick ut den vanliga vägen, den som man kommer in igenom, genom två slussar. Istället 
för att ta hissen som man normalt gör tog de en nödutgång ut i trapphuset. Sen sprang de ner 
till valvets sluss, vilket är ett väldigt litet rum, fyra fem kvadratmeter, i vilket de var 14 
personer. Därinne fick de vänta i cirka tio minuter. Alla 14 jobbar i lokalen CC på våning 6. 
Därefter kom de till valvet där ytterligare 4 personer befann sig. Valvet ligger på våning 2. 
Där var de i cirka en och en halv timme innan Insatsstyrkan hämtade ut dem.

Malin såg ingenting förutom själva röken från rånet. Röken kan ha varit delar som flög 
omkring i lokalen. 

Malin tror att rånarna gick in genom taket vid Piassan, det är ett atrium. Huset är uppbyggt 
med ett hål i mitten som har ett glastak. Genom att de kom med helikopter kom dom troligen 
den vägen. Såg även glaskross när personalen gick ut från lokalen. Malin såg inget annat från 
själva rånet.

När helikoptern kom förstod Malin inte varför den flög där. Tyckte det var konstigt att den 
var så nära. Hon var säker på att ingen skulle komma in, tyckte att det var konstigt att de ens 
försökte. När hon sedan hörde sprängningarna förstod hon hur de skulle göra och blev rädd. 
Om dom skulle ta pengar måste de ta det från burarna på våning 6, där hon befann sig. De 
enda ställen målsäganden känner till att det finns pengar är i lokalen där hon befann sig eller i 
valvet dit de sedan tog sig. I de lokalerna har målsäganden inte sett några rånare.

Från det att rånarna tog sig in i lokalen till det att dom troligen lämnat upplever målsäganden 
att det inte tog mer än 15-20 minuter.

Just nu bor Malin i andra hand tillsammans med en kompis i en lägenhet vid Mariatorget, 
Stockholm. Kamraten jobbar på Z Trädgård. Kamraten heter Rebecca Avemark. Malin är 
singel. 

Malin har jobbat på G4S i 10 månader och 10 dagar. Har haft samma arbetsuppgift hela tiden. 
Tidigare jobbade Malin på kassakontoret på Gröna Lund.

När de jobbar är det alltid nattpersonalen som jobbar. Totalt är de 25 personer, men oftast inte 
fler än 14-18 som jobbar samtidigt. Malin är sist anställd på avdelningen, men de har haft 
sommarvikarier, kanske 15 stycken. Förutom nattpersonalen vet chefer och dagpersonalen 
hur det ser ut i lokalerna. Malin tror att det är över 100 personer som vet hur lokalerna ser ut. 
Dessa vet även hur rutinerna fungerar. 

Malin upplever inte att någon betett sig konstigt på jobbet den senaste tiden. Det är ingenting 
på jobbet som inte varit som vanligt. Malin brukar umgås med en person från jobbet, en tjej 
som är Behovsanställd och som just nu inte får så mycket arbetstid. Hon heter Matilda 
Hellsten. 

Förhöret är uppläst och godkänt klockan 10:18.

 Malin tror i dagsläget inte att hon behöver något brottsofferstöd. 

Malin vill bli underrättad om vad som händer i utredningen enligt FUK 13 §.

Malin har ersättningsanspråk i ärendet, exempelvis om hon skulle få utgifter på grund av 
händelsen.

Förhör med Nordlander Davidsson, Malin; 2009-09-23 09:33   diarienr: 0201-K292921-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Nordlander Davidsson, Malin
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

personalen G4S
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägande förhör.

Grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga den 23 september -09.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-04-28
Förhör påbörjat

12:10
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

G4S Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare Krinsp P Eriksson – S Åkers.

Malin informerades att hon hörs som målsägande.

Malin uppgav i sak följande:
Hon arbetade på plan 6 aktuell morgon den 23 september.
Hon räknade pengar vid en maskin och hörde konstiga ljud utanför och därför beslutades att 
maskinerna skulle stängas av.
Gruppledaren Daniel kontrollerade vad det kunde vara och han gick strax därefter ut och 
informerar att han sett mörkklädda män. Därefter  larmar han och säger att pengarna ska 
säkras vilket de gör genom att pengarna lås in i burar.
Malin uppgav att hon först kände oro och att det blev oreda med pengarna pga pengarna 
blandades och samlades ihop huller om buller. Malin uppgav att hon tänkte det blir oreda 
med pengarna.
Malin trodde ej att gärningsmännen skulle komma in m.a.a byggnaden skulle vara säker.

Gruppledaren Daniel samlar sedan ihop personalen i ett hörn där de stannar kvar.
Malin berättade att det sedan hörs en smäll vid en nöddörr/branddörr. Malin kände ej till att 
denna dörr fanns.
Malin trodde även nu att de ej gick att komma in i byggnaden utifrån. Malin berättade att hon 
trodde mer att husets skulle sprängas i bitar pga smällen. Ungefär vid detta tillfälle började 
Malin själv att gråta och detsamma gjorde flera av personalen.

Personalen vill nu förflytta sig från platsen som de befann sig i men enligt rutinerna ska de 



vara kvar.
Sedan kommer ytterliggare två st sprängningar varav den andra sprängningen åkte ett 
dörrhandtag ut från dörren och vidare i rummet.
Malin kände att det fanns risk att de skulle dö nu pga händelsen och den känslan fick hon 
efter första smällen.
Malin berättade att det var mycket rädsla bland personalen och flera sa att nu kommer de att 
dö.
Malin berättade att känslan var att det ej var verkligt.

Efter den tredje smällen springer de ut från rummet där de befann sig, vilket Malin kände var 
en lättnad. De tog sig mot ett skyddsrum eller valv som finns på plan 2.
De stannar sedan till vid en liten sluss och de var 14 personer i denna lilla sluss. Slussen 
ligger vid ett valv. 
De får uppgift att valvpersonalen att de ej får öppna valvet och de blir ej heller insläppta dit 
utan blir kvar i den lilla slussen. Malin berättade att de sitter fast i slussen och de ej kunde 
komma vidare någonstans.
Vid detta tillfälle fick Malin känslan att de kommer att dö vid slussen bland annat eftersom 
hon trodde att luften skulle ta slut och det kändes som en evighet de var kvar i slussen.

Malin tillfrågas om hon kan uppge sin rädslan på en skala mellan 1-10.
Malin berättade att hon ej tidigare har haft någon liknande rädsla och det var rädsla för sitt 
eget liv. Malin uppgav att hon ej kan förklara sin rädsla.

Efter händelsen bodde Malin hemma hos sina föräldrar, vilket hon ej normalt gör utan Malin 
har eget boende.
Malin bodde hos sina föräldrarna fram till söndagen.
På söndagen skulle hon arbeta igen och på vägen till sin arbetsplats på G4S fick hon känslan 
av panik och hade hjärtklappningar. När hon kom in i byggnaden kunde hon ej arbeta och 
fick lämna arbetsplatsen pga paniken.
Malin åkte hem till sin pojkvän och var där under söndagen och hon åkte hem till sig själv 
under måndagen.

Måndagen gick Malin till arbetet men känslan var att det skakigt och olustigt när hon 
arbetade.
Malin fick intala sig själv att byggnaden var säker. 
Efter hand så har Malin åter kommit in i arbetet och sina arbetsuppgifter.

Malin berättade att dagen efter rånet åkte hon till arbetsplatsen för att kunna träffa sin 
arbetskamrater och höra efter hur det såg ut.
Malin tror att anledningen till att hon åkte till platsen var för att själv försöka kunna hantera 
händelsen och sin egen bearbetning. Malin uppgav att hon ville veta hur det såg ut och höra 
sig för.
 
Malin tillfrågas om hon kunde sova efter händelsen.
Malin uppgav att hon sover ganska bra även om hon har mardrömmar.
Efter rånet och de första dygnet efteråt sov hon extra mycket.
Händelsen var extra jobbig i början. Malin känner fortfarande oro i kroppen som är svår att 
beskriva. Hon känner oro när hon går utomhus och främst när hon hör ljud.
Malin uppgav att idag är hennes känsla mer arg än rädsla.
När Malin pratar med sina arbetskamrater om rånet händer det att hon börjar att gråta.
Malin försöker att tränga bort händelsen för att kunna gå vidare.
Malin studerar även fn och det fungerar och hon känner själv att det är skönt att kunna 
fokusera sig på något annat.

Förhör med Nordlander Davidsson, Malin; 2010-04-28 12:10   diarienr: 0104-K118-09
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Malin tycker också att det är jobbigt att prata om händelsen.

Malin berättade att hon tycker att det varit jobbigt med arbetet och att de ej blivit 
omhändertagna. Arbetsledningen har enbart sagt att de var bra på att säkrat pengarna och ej 
brytt sig mer om dem som drabbats.
Efter rånet krävde personalen på eget initiativ ett möte med arbetsledningen m.a.a att försöka 
få förklaringar vad som hänt och anledningen till de olika rutinerna som de har. Personalen 
har även fått information att skulle få se en film från rånet och att de skulle få höra samtal 
från rånet. De skulle även bli informerade om varför de ska agera på olika sätt, som de gjorde, 
men Malin berättade att de ej har fått någon sådan information än.

Malin tillfrågas om hon har haft några samtal och hon uppgav att hon har haft två krissamtal 
samt att hon har haft egna samtal med närstående.

Malin arbetar nu som behovsanställd och hennes arbetsuppgifter varierar.

Malin tycker själv att det var jobbigast i början men nu har hon lärt sig att leva med händelsen.
Händelsen har påverkat hennes liv, bla är hon mycket mer försiktig och oroligare än tidigare.
Känner även att hon skulle behövt och vilja ha haft mer stöd från arbetsgivaren än hon fått. 
Malin uppgav att hon är medveten om att det är svårt.
Malin har också pratat med sina arbetskamrater som även de varit med om rånet.

Malin informeras att det hållit ett förhör med henne tidigare, den 23 september –09.
Malin kommer ihåg det tidigare förhöret. Malin berättade att hon försökte förklara kortfattat 
och upplevde förhöret mer som sakligt som berörde händelsen om själva rånet.

Förhöret avslutat kl 13.00
Uppläst och godkänt.
Plats G4S, Västberga.

ÖVRIGT
Vid förhörstillfället samtalade målsägande med målsägandebiträde från Max Fredriksson 
byrå, målsägande biträde Anna Stiernstedt.

Förhör med Nordlander Davidsson, Malin; 2010-04-28 12:10   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Förhör 1, 090923

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONB Globen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Engvall, Helen
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Ej kontrollerat - uppvisar

gammalt G4S leg nr 228139

anstnr: 85519

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån. 090923, Västberga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Andreas Lekare
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:50
Förhör avslutat

11:09
Förhörsplats

Västberga polishus, plan 6
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Inledning
Målsägandeförhör med Helen Engvall, nedan kallad Helen. Helen ombes fritt berätta om 
händelsen varpå följande framkommer:

 Formalia: 
Helen jobbar som kassör på G4S och jobbat så i två år. Helen jobbade vid tidpunkten för 
händelserna själv. Helen uppger att det är lite olika om man jobbar själv eller inte beroende 
på vilka sorts pengar man hanterar. Rent geografiskt består arbetsplatsen av ett stort rum. 
Utöver Helen var det 10 kassörer, 2 packare som packar magasin som skall till bankomater 
samt Daniel Lövkvist som är arbetsplats. Helen jobbade aktuell dag 090922 –  090923, kl 
23.00 – 08.00.

 Avseende förloppet då rånet sker:
Vid 05.40 tiden 090923 märkte Helen för första gången att det var nåt särskilt som hände. 
Helen stod och lyssnade på musik i sin mp3 spelare och hörde att folk runt om henne ropade 
på Helen och försökte fånga Helens uppmärksamhet. Helen stängde av sin mp3 spelare.

Då Helen stängde av sin mp3 spelare hörde Helen en helikopter. Helen har ingen aning om 
vad sorts helikopter det var som Helen hörde. Helen berättar att det lät som att den stod stilla i 
luften men även flyttade sig lite i sidled. Helen berättar att Helen har ett minne av att 
helikoptern försvann ett tag, då första sprängladdningen gick av hörde Helen ingen helikopter 
iaf. Helen hör inte helikoptern något mer.

Förhör Engvall, Helen, 2009-09-25 10:20   diarienr: 0104-K118-09
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Helens första tanke var att det inte var på allvar och att det var lite spännande. Brevid G4S 
ligger det även en bilfirma. Därifrån kan man ibland på nätterna runt 02-03 tiden höra att det 
körs omkring på nätterna. "Alla som jobbade tänkte väl samma sak". 

Helen hörde att Daniel pratade i telefon, Daniel svor och lät allvarlig och sa "fy fan eller nåt".

Daniel beordrar sedan Helen och dom andra att säkra alla pengar och stoppa dom i burarna 
samt att det inte var något falskt larm. I nära förestående tid, antingen innan Helen och dom 
andra började säkra pengarna eller strax innan, hörde Helen en smäll. Smällen var dov och 
det lät som om den kom nerifrån i huset, kanske ifrån valvet.  

Under tiden som Helen mfl säkrade pengar så gick Daniel iväg för att ringa larmcentralen. 
Daniel hittade dock inte numret dit eftersom dom nyligen bytt nummer och att man inte fått 
några nya nummer till Helens arbetsplats. Helen fick sedan höra att Daniel hade sett två 
personer ståendes på balkongen på plan 5. Helens rum är på plan 6. Då började Helen förstå 
att det var på allvar.

Efter att pengarna var säkrade ställde sig Helen och dom andra i ett hörn enligt 
säkerhetsrutinerna. Helen uppger att hon inte riktigt har något tidsbegrepp gällande just det 
här. Helen beskriver att hon, då hon står i hörnet, hör hur gärningsmännen jobbade sig in i 
rummet där Helen och dom andra stod. Helen berättar att hon tror att gärningsmännen kom 
igenom nödutgångarna. Helen berättade att Helen inte såg nödutgångarna där 
gärningsmännen troligtvis hade kommit då rummet är format som en hästsko samt att Helen 
och dom andra stod i andra ändan av rummet sätt ifrån nödutgångarna. Helen tillägger att 
gärningsmännen måste ha haft bra kännedom om hur lokalen såg ut. Helen uppger att hon 
tror sig ha hört 4 smällar. 

Helen berättar att rutinen är att man skall stå kvar i hörnet men att det aldrig riktigt förklarats 
hur länge man ska stå kvar och vem man egentligen ska stå och vänta på om man ska vänta in 
gärningsmännen eller polisen. Då sista smällen gick av hörde Helen att gärningsmännen var 
inne i Helens rum och då valde alla att fly. Helen och dom andra flyr genom den vanliga 
vägen in till rummet. Det finns med andra ord två ingångar in till rummet, antingen den 
vanliga vägen eller genom nödutgången. Alla fönster är igensvetsade. 

Helen berättar att man egentligen bara får gå en person i slussen i taget men nu gick alla 
samtidigt och man använde nyckel för att ta sig ut. Helen och dom andra jobbar sig igenom 
två slussar. Precis utanför den andra slussen finns en nödutgång till höger. Alla springer 
därifrån ner till plan 2 där valvet ligger.

På plan 2 ligger också en sluss. Helen och dom andra kom i första dörren till slussen, andra 
dörren var dock låst varpå sällskapet blev instängda i slussen ett bra tag. Dom var inne i 
valvet försöket öppna dörren in till valvet men det gick inte. Anna-Maria Suto som jobbade 
med tre andra kollegor inne i valvet pratade under tiden med NCC för att försöka få dom att 
öppna slussen så att Helen och dom andra kom in i valvet där det skulle vara säkrare.

Under tiden som Helen och dom andra står i slussen kommer efter 10 – 15 minuter en 
mansperson gående. Han presenterar sig som Freddy och talar med fransk brytning. Det lät 
som att Freddy var ca 30 år. Han bad dom som var inne i slussen att skicka ut ett kort så att 
Freddy kunde öppna åt Helen och dom andra.. Helen berättade att Helen och dom andra dock 
inte ville ut i trapphuset igen utan snarare ville in i valvet. Helen berättade att dom som 
jobbade i valvet, eventuellt Anna-Maria Suto kände till Freddy och berättade att han var 
värdetransportör. Helen och dom andra står dock kvar i slussen och Freddy går därifrån. På 

Förhör med Engvall, Helen; 2009-09-23 09:50   diarienr: 0201-K292921-09
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fråga om det lät som Freddy går upp eller i trapphuset svarar Helen att hon inte vet men att 
det troligtvis inte finns så mycket att gå ned till från plan 2 samt att Helen inte vet vart man 
hamnar om man fortsätter ned. 

Helen uppger att Helen och dom andra var i slussen 15-20 minuter innan dom kom in till 
valvet där dom kvarstannande till ca 08.30.

 På fråga om värdetransport killarna har nyklar och tillgång till hela huset svarar Helen 
Nekande, Helen tror inte det. Helen har själv bara nycklar till dom områden där hon själv 
jobbar.

 På fråga om Helen någon såg någon gärningsman svarar Helen
Nekande, Helen fick aldrig något intryck av dom och hörde dom heller aldrig.

 Avseende Helens familjeförhållanden:
Helen uppger att hon bor med sin sambo Per i Hanninge. Helen och Per har två biologiska 
barn tillsammans 3 och 5 år gamla. Per är busschaufför för Hanninge. Per har aldrig varit och 
besökt Helens jobb, Helen tillägger att man inte får ta in någon på jobbet och knappt ens 
berätta vad man jobbar med. Helen uppger att hon har varit tillsammans med Per i ca 11 år.

Helen uppger att hennes föräldrar lever och bor i Hanninge. Helen har en lillasyster som heter 
Karin och som jobbar i valvet på G4S, hon var dock inte här när det hände eftersom hon 
jobbade kväll. 

 På fråga hur många personer som vet vad Helen jobbar med svarar Helen:
Ca 10 personer. Det är mestadels familj men även Helens bästa kompis Åsa Molnar och en 
annan kompis som är polis Elin Haglund. Åsa har en kille som är elektriker och heter Anders 
Lövgren. Elin har ingen partner.

 Avseende personalen:
Helen tillfrågas om det varit någon som stuckit ut i personalen som Helen har noterat Helen 
svarar nekande. Helen uppger att det är en annorlunda sorts människor som söker nattjobb 
men att det mer kanske har handlar om hur en persona har varit i allmänhet eller att man haft 
kläder som stått ut, exempelvis som att ha haft gröna byxor.

Helen berättar att det är en väldig omsättning på personalen. Helen uppger att hon är en av 
dom som jobbat längst fastän hon bara jobbat två år. Det är många sommarjobbare samt att 
det finns behovspersonal. Helen berättar att hon upplever att det inte är så bra stämning på 
jobbet för tillfället mest på grund av organisationen.

 På fråga om det är nåt annat som Helen kan tänka på:
- För ett halvår sedan var det en person som satt vid posten mitt emot som tog kort på 
personal. Helen såg det inte själv men har hört om det. Helen berättar även att det rapporterats 
vidare till säkerhetscheferna.

- Det har byggts om lite och då har hantverkare varit där. Bland annat var det en elektriker 
där i somras. Då det senast byggdes om var nog mars – arpil 2009.

 Avseende Helens kollegors agerande:
Helen berättar att när alla stod i hörnet på rummet och Daniel pratade med larmcentralen så 
var Helen och hennes arbetskollegor chockade och förvånade. Helen uppger att hon dessutom 
tror att man upplever saker och ting starkare om man är trött efter att ha jobbat.

Förhör med Engvall, Helen; 2009-09-23 09:50   diarienr: 0201-K292921-09
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 Helens egna intryck av det inträffade:
Helen uppger att hon försökte låta bli att tänka på det och bara hålla sig lugn under det hela. 
Helen uppger att hon tycker det är jobbigt och att det var chockerande. "Då man sprang ner 
för trappan så skakade det i benen". Helen tror att det kan bli värre i ett senare skedde när allt 
lagt sig och man börjar fundera.

 På fråga om Helen vill ta del utav information enligt FuK 13:
Svarar Helen jakande. Helen informeras även om möjligheten till målsägarbiträde och Helen 
ställer sig positiv till att ett sådant utses, Helen har inget önskemål om nåt särskild 
målsägarbiträde.

Genomläst och godkänt

Förhör med Engvall, Helen; 2009-09-23 09:50   diarienr: 0201-K292921-09
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PM
Helen Engvall

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Berglund, Liz
Datum

2009-10-23
Tid

15:09
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Liz Berglund

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Engvall, Helen Berörd person
Uppgiften avser

Kontakt med Engvall, Helen
Uppgift

Krinsp Liz Berglund kontaktar Helen på telefon för att höra med henne om hon har erinrat sig 
något nytt sedan förhöret med henne den 23 september. 
Helen säger att hin inte har erinrat sig något mer utöver det hon berättat i tidigare förhör.

Helen tillfrågas dock om hon hört eller lagt märke till något hos någon av de andra anställda 
eller tidigare anställda. Något sådan kan Helen inte erinra sig.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Engvall, Helen
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Helen Engvall hörs som målsägande i förundersökning gällande grovt rån mot G4S värdedepå i

Västberga den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-04-28
Förhör påbörjat

12:04
Förhör avslutat

12:31
Förhörsplats

G4S, Västberga Allé 11, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är sammanfattat av krinsp Redaelli, som närvarade under förhöret och ställde frågor. 
Målsägande biträde Anna Stiernstedt närvarade under förhöret, inga övriga närvarande.

Helen informerades om anledningen till detta förhör och har berättat följande:

Helen tillfrågades hur hon upplevde händelsen. Helen berättade att hon arbetade med hörlurar 
och lyssnade på sin Mp3-spelare. Helen observerade att hennes arbetskamrater sökte hennes 
uppmärksamhet och tog av sig hörlurarna. När Helen tagit av sig hörlurarna hörde hon 
helikopterljud ovanför huset. Helen berättade att de säkrade alla pengar. Helen hörde en 
smäll, en dov smäll och Daniel, deras gruppledare, gick ut för att titta efter vad som hände. 
Daniel kom tillbaka och berättade att det var på riktigt. Helen och arbetskamraterna gick och 
ställde sig i ett hörn. Helen berättade att Daniel under tiden pratade med någon på telefon, 
som uppmanat personalen att stå kvar i hörnet. Helen visste inte om det var larmtjänst i huset, 
eller polisen som Daniel pratade med. 

Helen berättade att hon är lugn som person och hon berättade att hon inte tänkte så mycket 
medans hon stod där i hörnet. Helen berättade att hon hörde två smällar, när det smällde för 
tredje gången – en kraftig smäll, då blev Helen rädd. Helen berättade att det flög ett 
dörrhandtag tvärs över rummet och alla ville då lämna hörnet. Helen beskrev att det blev lite 
av panik och Helen hoppades att de alla skulle hinna ut ur rummet innan rånarna kom in. 
Helen ville bara ut från rummet. Helen tror att hon försökte låta bli att tänka på vad som 
skulle hända, för då skulle hon nog ha brutit ihop.



Helen berättade att de sprang ut i trapphuset och ner mot valvet. I slussen in mot valvet 
fastnade de. Helen berättade att slussen är ca 1,5 gånger 1 m och där stod de alla, rätt länge. 
Helen berättade att de stod så länge så att luften nästan tog slut.

När de stod i slussen så kom någon och bankade och ville att de skulle komma ut. Personen 
berättade att han var en i teamet och ville hjälpa dem ut. Helen berättade att när de senare 
kom ut ur slussen, fick de vänta i valvet i närmare 2 timmar och under den tiden fick de inte 
ringa, vilket Helen tyckte var konstigt. Helen menade att man ville ringa familjen för att 
meddela att hon mådde bra. Helen fick senare reda på att det var G4S som beslutat detta.

Senare kom polisen och tog med dem till polisstationen. Efter förhör på polisstationen fick de 
träffa varandra igen och prata lite.

Helen tillfrågades hur hon mådde då. Helen berättade att hon var jättetrött, chockad och 
kände sig tom. Hon ville bara komma hem. Under själva rånet hade Helen försökt koppla bort 
alla tankar och känslor.

Helen tillfrågades hur hon mådde senare. Helen berättade att hon spontant kände att hon mått 
relativt bra, men hon pratade med sin sambo och han berättade att hon förändrats. Helen 
berättade att hon har haft problem med att sova och ofta känner sig orolig och misstänksam 
och att det känns jobbigt. Helen berättade att det var jobbigt i vintras då de plogade bort is 
utanför huset – då hade Helen upplevt ljudet som jobbigt. Helen berättade vidare att hon 
arbetat kvar på samma arbetsplats och upplevt att det varit jobbigt att vara i samma lokaler, 
där hålet från handtaget som flugit över rummet fanns kvar i väggen.

Helen tillfrågades ifall hon pratat med någon efter rånet. Helen berättade att hela gruppen 
pratat med några från Falkambulans, men Helen upplevde inte att detta samtal hjälpte 
eftersom de alla hade olika symptom.

Helen tillfrågades ifall hon varit sjukskriven. Helen berättade att hon fick feber och kände sig 
trött och hängig, Helen vet inte ifall det var en konsekvens från det hon varit med om eller om 
hon drabbats av en vanlig influensa. Helen var sjuk i ungefär en vecka.

Helen tillfrågades hur hon mår idag. Helen berättade att hon har problem med sömnen och 
drömmer konstiga drömmar. I övrigt kände Helen att hon nog mår bra. Helen berättade att 
hon aldrig såg rånarna, och det tyckte hon kändes bra.

Helen informerades om innehållet i FUK13b. Helen berättade att hon gärna tar del av den 
information som hon kan få.

Helen informerades om att målsägande biträdet hjälper till med eventuella 
skadeståndsanspråk.

Helen har läst igenom förhörsprotokollet och godkände förhöret.
Förhöret avslutades klockan 12.31.

Förhör med Engvall, Helen; 2010-04-28 12:04   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Vittne personal Camilla Ericsson

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GB Utredningsgrupp B
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Ericsson, Camilla
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Leg G4S
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Personal på G4s i Västberga Alle 11.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ann-Helene Gustafsson
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polishuset Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Camilla uppger att hon arbetat på G4S i två år. Hon började den 21 september 2007. Innan 
dess arbetade hon ett kort tag på en Revisionsbyrå, Hon är ensamstående. Hon uppger 
spontant att hon tidigare varit målsägande i en grov kvinnofridskränkning. Det var dåvarande 
sambo, Amir Nickgoo 830920-0775, som hotade henne.

Malin ritar under förhöret en skiss om vi kommer att hänvisa till. Hon uppger att hon jobbar 
vid en maskin som räknar pengar. Kallas "uppräkningen". Där efter går pengarna till "burar" 
där de packas och sedan läggs pengarna i kassetter som förs med hiss ned till valvet.

Idag den 23 september stod Camilla själv. De brukar jobba i team, men Tomas Gestblom var 
någon stans i lokalen. 

Hon började sitt pass den 22 september kl. 22.00 och skulle sluta kl. 08.00 nu på morgonen. 
Hon kom ensam till arbetsplatsen på Västberga Alle 11 i går kväll. Pendeltåget kom in ca 
21.45 till Årstabergs pendeltågsstation. Hon gick därifrån till jobbet. Hon var framme strax 
före kl. 22. Hon hade inte sällskap med någon och det var mörkt ute. Hon tillfrågas om hon 
gjort några iakttagelser av fordon eller personer, men det har hon inte. 

Framme på arbetsplatsen träffade hon Ashin Mohammed, Petra Lövstedt, Tomas Gestblom, 
Elinor Tevelde, Emelie (okänt efternamn). Helene (okänt efternamn) kom först kl. 23. Daniel 
Lövkvist, Malin Nordlander, Jenny, Andrea Olofsson. De är totalt 14 personer.

Camilla jobbar bara nätter. Denna vecka har hon arbetat söndagen den 20/9 kl. 22-08, 
Måndagen den 21/9 kl. 22-08 och tisdagen den 22/9 kl. 22-08. Före dess har hon varit sjuk i 
en och en halv vecka.

Förhör Ericsson, Camilla, 2009-09-25 10:15   diarienr: 0104-K118-09
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Camilla tillfrågas hur det varit på arbetsplatsen. Hon uppger att det varit som vanligt.

Hon uppger att hon hört av Daniel Lövkvist och Anki Bergkvist som båda är arbetsledare. 
Att den under försommaren troligen i juni varit någon utanför personalutgången vid 
Västberga Allé 11 som har fotograferat personalen när de lämnat arbetsplatsen. Det har 
upplevt som obehagligt och Camilla uppger att hon inte vet om de gjorts någon polisanmälan. 
Camilla säger att hon vet att Sofie är en av de som drabbats av detta.

Camilla tillfrågas om vad som hänt nu på morgonen. Hon uppger att det måste varit före kl. 
06. Camilla tillfrågas om vet exakt tid och hon uppger att hon inte har något armbandsur och 
att hon egentligen inte vet hur mycket klockan var. 

Strax innan hade Camilla tillsammans med Ashin, Daniel, Petra, Emelie, Tommy och Keith 
varit ute på baksidan/innergården och rökt. Kvar i lokalen var då Mike, Malin, Tomas. Strax 
efter att de kommer tillbaka hör de ljudet av en helikopter. Malin och Emelie som står vid 
"uppräknings" maskinerna precis som Camilla regerar kraftig. Se skiss. 

Det hörs som om helikoptern är precis utanför de metallförsedda fönstren som är vid dessa 
maskiner. Daniel får enligt Camilla ett samtal. Han säger att det är allvar och de ska säkra 
pengarna. Allt synligt "värde" låses in i "burarna". Det var Tommy som höll upp dörren till 
buren när Camilla kom med sitt "värde". Dörren till burarna låses upp med en nyckel. Vem 
som låste upp vet inte Camilla. Camilla uppger att de sedan blev tillsagda att ställa sig i ett 
hörn. Se skiss. Det var Daniel som sa till alla var de skulle stå. När de stod där var det några 
som började gråta.

Sedan gick det väldigt fort och efter kanske 10 minuter kom första smällen. Camilla satt och 
höll Jenny i handen. Tomas och Andreas har sagt till henne att de efter andra smällen ser hur 
metallsplitter kom flygande genom lokalen från dörr förbi uppräkningsmaskinerna och slog in 
i väggen. Se skiss.  

Camilla såg från sin plats att det blev rökigt borta vid Uppräkningsmaskinerna. Camilla 
tillfrågas om hon såg några personer, men det har hon inte gjort.

Efter 3:e smällen togs det ett beslut att alla skulle lämna lokalen. Se skiss. 

De gick ut genom en sluss som öppnades med nyckel av någon. Sedan trängde alla in sig i 
nästa sluss som öppnades och de gick via nödutgången ned till plan 2. Nere på plan två 
trängde alla 14 in sig i slussen som är in till valvet. När de stod där inne så kunde de tala med 
Anna som var inne i Valvet. Efter ett tag så kom de in i Valvet. Där fanns även  Anders, 
Keith och Madde. De flesta höll sig lugna. Jenny Malin, Emilie och Ellinor grät. Camilla 
tillfrågas om det fanns rånare i valvet. Hon uppger att hon inte har några uppgifter om var 
rånarna befann sig utan de uppgifter som Daniel har berättar.

Camilla tillfrågas om det samtal som Daniel får. Hon uppger att Daniel gick ut från 
"Uppräknningen" när de hörde det kraftiga ljudet från Helikoptern han pratade i telefonen 
samtidigt men hon vet inte vem han talade med. Han gick ut genom samma Sluss som de alla 
senare lämnade lokalen via. Se skiss.

Han har beträttat att han gick och ställde sig vid en glasvägg och därifrån såg han personer ta 
sig in. Efter detta gick han tillbaka in i "Uppräkningen" och sa till alla att "det är allvarligt" 
"säkra värd". Det var efter detta som Camilla tidigare har beskrivit att de tagit det "värde" 
som de haft vid sina arbetsplatser och lagt i "buren".

Förhör med Ericsson, Camilla; 2009-09-23 09:30   diarienr: 0201-K292921-09
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På fråga uppger Camilla att Daniel arbetat längre än henne på företaget. 

Eget sign: ca 166, blond långt utsläppt hår, iklädd svart tröja, blå jeans och grå scarves. 

Camilla tillfrågas om det är ok att återkomma om det behöver kompletters honuppger att det 
är ok. Anteckningar upplästa och godkända
Förhöret avslutat kl. 1025

Förhör med Ericsson, Camilla; 2009-09-23 09:30   diarienr: 0201-K292921-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ericsson, Camilla
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Personalen G4S
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör, grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga den 23 september -09.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-04-27
Förhör påbörjat

12:25
Förhör avslutat

12:55
Förhörsplats

G4S lokaler Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare Krinsp S Åkers – P Eriksson
Med under förhöret var målsägande biträde Anna Stiernstedt från Max Fredrikssons byrå.

Camilla informerades att hon ska höras som målsägande i detta förhör
Camilla är tidigare förhörd som vittne med förhörsdatum den 23 september –09. 
Förhörsledarna relaterar till det tidigare förhöret ang själva händelsen och Camilla tillfrågas 
om hon har något själv som hon vill tillägga.
Camilla uppgav att hon spontant ej kommer på något mer att tillägga till det tidigare förhöret.

Camilla började spontant med att berättade att hon till och från är sjukskriven pga rånet.

Camilla uppgav att i början av själva rånhändelsen kom hennes gruppledare Daniel och 
berättade att något var pågång men vid detta tillfälle trodde Camilla att det inte var allvarligt.
Camilla berättade att hennes uppgift blev att hon skulle försöka med att säkra pengarna och 
att hon försökte att ta det lugnt.
Camilla uppgav att hon var stressad och uppjagad pga händelsen, och hon upplevde hela 
händelsen som dimmigt.
Camilla uppgav att hon först inte förstod allvaret vid och under själva råntillfället men tror i 
efterhand att det kan ha berott på att hela situationen var mycket stressig.

När rånet började befann sig Camilla på plan 6. Till en början var Camilla och hennes 
arbetskamrater kvar på detta våningsplan men Camilla flyttade sig in mot mitten av golvet 
eftersom hon kände sig mer trygg där och hon kröp även ihop för att kunna skydda sig. 
När de befann sig på våningsplan 6 smällde det vid tre st olika tillfälle. Smällarna var mycket 
kraftiga och det kändes i byggnaden, Camilla trodde att byggnaden skulle rasa.



Camilla kände också rädsla för att rånarna skulle komma in och skjuta omkring sig. Camilla 
uppgav åter att hon var rädd att rånarna skulle skjuta omkring sig mot dem.

Camilla och hennes arbetsgrupp förflyttade sig sedan efter ett tag nedåt i byggnaden.
De gick eller tog de sig via en mindre sluss till en större sluss. Camilla berättade att de var 14 
st personer i slussen och att slussen är normalt till för 1 person. Vid detta tillfälle var det 
panik bland personalen.

Camilla tillfrågas vad hon tänkte på under rånet.
Camilla uppgav att hennes tankar var mest på vapenbiten och att hon ej ville je ha något 
vapen upptryckt mot eller omkring sig. Camilla uppgav även att hon var mycket rädd.
Camilla tillfrågas om hon kan gradera sin rädsla på en skala mellan 1-10 och Camilla uppgav 
att rädslan var det  högsta dvs 10.
Camilla berättade vidare att hon hörde smällar i byggnaden och att hon blev mer och mer 
rädd pga av smällarna samt att byggnaden skakade av smällarna.
Camilla uppgav att hon hörde tre st kraftiga smällar eller detonationer och de var så kraftiga 
att hon trodde att huset skulle rasa, Camilla uppgav som World Trade Center.

Camilla tillfrågas om hur tiden efter rånet var för hennes egen del.
Camilla berättade att efter rånet flyttade hon hem till sin mamma för att ej vara ensam. 
Hon på bodde under 3 veckors tid efter rånet på heltid hos mamma och nu bor hon till och 
från hos sin mamma.
Camilla berättade även att hon knappt kunde sova efter rånet och hon var uppe i varv. 
Camilla  tillägger att hon fortfarande är påverkad har dessa problem. 
Camilla uppgav att rånet har påverkat hela hennes livssituationen, hon är mer rädd för allt, 
känner sig nästan alltid stressad.

Camilla berättade att hon fick 2 st krissamtal av arbetsgivaren.
Krissamtalen var med Falck och de har endast varit 2 st till antalet eftersom arbetsgivaren ej 
ville betala för fler. 
Camilla har dock själv gått och pratat i samtalsterapi som hon själv har betalt för. Hon har 
gått i egen samtalsterapi under 5 tillfälle men fått berättat för sig att hon troligen kommer att 
behöva gå 20 gånger. Kostnaden är 700 kr/samtalstillfälle. 

Camilla berättade att hon är sjukskriven till och från och kan endast arbeta 50 procent mot 
innan rånet 100 procent. Camilla känner att hon ej kan arbeta heltid.

Camilla tillfrågas hur hon känner när hon kommer till sin arbetsplats G4S.
Camilla uppgav att hon känner sig stressad när kommer till jobbet och stressen håller i sig 
under hela sitt arbetspass.
Camilla berättade att hon är orolig och stressad och hon känner sig ej trygg.
Camilla berättade vidare att hennes sömn är förstörd och kan och orkar enbart med att arbeta 
en (1) dag i rad eftersom hon ej kan sova mellan arbetspassen.

Camilla berättade att hon reagerar på allt som sticker ut, ex om en person lägger en hand på 
henne så reagerar hon med ett ryck i hela kroppen.
Camilla känner oro och oron gäller både hennes privatliv och när hon befinner sig på 
arbetsplatsen.
Camilla orkar inte heller ta tag i div saker och det kan gälla saker som att bla skicka in 
handlingar till myndigheter.

Camilla berättade att hon inte orkar känna efter helt hur hon mår efter rånhändelsen.

Förhör med Ericsson, Camilla; 2010-04-27 12:25   diarienr: 0104-K118-09
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Camilla tycker det är svårt att prat om rånet och känner sig själv hispig inför och under 
aktuellt förhör. 
Rånhändelsen kommer upp hela tiden i Camillas liv.

Camilla tillfrågas hur hon känner inför huvudförhandling. 
Camilla uppgav att hon vill ha det avklarat och tror och hoppas att det ska gå bra.

Förhöret avslutat kl 12.55
2010-05-04 kl 16.00 kontaktades Camilla per telefon av Krinsp P Eriksson och fick förhöret 
uppläst.
Camilla godkänner förhöret efter det att hon fått det uppläst.

Övrigt.
Efter det att Camilla fått förhöret uppläst den 4/5 berättade hon att hon hade arbetat natt och 
att hon fortfarande har problem som beror på rånhändelsen när hon ska gå och befinner sig på 
arbetsplatsen, detta inträffade senast under det senaste nattpasset.
Problem är att hon känner sig stressad, orolig och ej trygg. Problem är fortfarande detsamma 
som hon beskrivet i förhöret. 

Förhör med Ericsson, Camilla; 2010-04-27 12:25   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONA Farsta Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Formdal Nordell, Therese
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Postens id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Therese iakttagelser gällande rånet G4-huset i västberga, onsdagen den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Farhad Doosti
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

13:49
Förhör avslutat

14:47
Förhörsplats

Magnusvägen 6B i Jakobsberg, köket
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

FD

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berntsson, Andreas

Berättelse

Förhörsledaren (FL) ber Therese att berätta med egna ord vad hon minns från aktuell 
händelse "rånet", början till slut.
Therese berättar att hon var nere i valvet med Kate, Anders, Anna och Madde och jobbade på 
som vanligt. När de var klara med arbetet i valvet och allt var "nollat" (ett annat ord för att 
alla kassetter är registrerade), ringde Therese till arbetsledaren/gruppchefen Daniel för att 
kolla om hon fick gå hem för dagen. Hon använde telefonen som finns inne i byggnaden 
eftersom det är förbjudet att medta mobiltelefonen. Daniel svarade och hon berättade att 
denne var trött, sömning och sliten och behöver att gå för att sova. Daniel ställde sig först 
tveksam men det var okej, sen tog Kate luren och pratade med honom. Hon skulle äta lunch 
och sen åka upp till dem på 6 våningen och hjälpa till däruppe. Kate och Therese går 
tillsammans upp för trappan och skiljs åt på våning 3. Therese ska hem och går korridoren 
som leder ut via en sluss. Therese berättar att hör ett bullrande ljud som denne tror sig komma 
från soprummet, hon tänkte inte mer på det. När hon närmar sig slussen kommer det en vakt 
(väktare eller ordningsvakt) från närliggande trappa som verkar uppjagad och säger "stäng 
dörren fort". Therese och vakten kommer ut samtidigt. Vakten viker av till vänster och ställer 
sig bredvid en annan person. När Therese kommer ut viker hon ut till höger mot Årstabergs 
pendeltågsstation. Utanför hör hon ljud från en helikopter samt att det blåser mer än vanligt.

 Förhörsledaren ställer kompletterande frågor:

På frågan om vad personerna i valvet har för uppgift svarar Therese att, Anders, Anna och 
Madde jobbar med värdebilar som kommer in och ut medan hon och Kate registrerar 
kassetterna in i datorn.

Förhör Formdal Nordell, Therese, 2009-09-25 10:34   diarienr: 0104-K118-09
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På frågan om vad Therese, Kate och arbetsledaren pratade om i telefon, svarar Therese att 
hon gav Daniel siffrorna, antalet kassetter. Hon frågade om denne fick gå hem tidigare och 
Daniel gick med på det, inget konstigt eftersom de har gjort så förut. Therese hörde bara vad 
Kate sade till Daniel, att hon ska äta lunch och sen hjälpa till på våning 6. Enligt Therese är 
det vanligt att man går upp för att hjälpa till när de är klar nere i valvet.

Förhörsledaren frågar Therese vilka tider hennes pass brukar ligga och när det bokas, svarar 
hon att denne vanligtviss jobbar 23:00- 06:45 fem dagar i veckan. Tiderna är bestämda i 
förväg. Hon lämnade arbetsplatsen ca 05:15, enligt klockan som sitter ovanför toaletten nere i 
valvet. 

På frågan om vad Therese gjorde när hon hörde och kände vinden från helikoptern, svarar 
Therese att hon ringde till Kate som befann sig på fjärde våningen med glastaket. Kate 
svarade chockad och rädd och undrade vad som händer samt om Therese hörde smällen. 
Therese svarade att hon hörde ingen smäll men att det finns en helikopter utanför. Kate var 
rädd och vågade inte gå ut till glastaket. Therese avrådde henne från det och bad Kate att gå 
ner till valvet och låsa in sig.

Therese lägger ner telefonen och går stigen mot Årsta samtidigt som hon ser sig om hela 
tiden. Hon ser helikoptern komma snett/över motorvägen och cirkulerade runt i området. 
Therese ser aldrig när den sätter sig eller något om personerna i den, utan hon ser den i luften 
och sen hör den på långt avstånd. 

På frågan om varför Therese inte stannar kvar när hon märker att något är på gång eller känns 
konstigt, svarar Therese att hon blev jätterädd, kände sig inte trygg och ville komma i kontakt 
med någon för att prata. Hon skickade sms till en kille som hon nyligen träffat och prata om 
det, men han var upptagen och hade ingen tid för henne. Therese försöker ringa till 
styvpappan som inte heller kan svara på telefon. Therese visar förhörsledaren sms:n mellan 
henne och Robin.

 Therese skickar sms till Robin, 05:26.
Är du vaken? Kan jag ringa?

 Therese skickar sms till Robin, 05:29.
Jag är skiträdd

 Robin svarar med ett sms till Therese.
Varför är du rädd? Ja kan tyvärr inte prata nu

Therese berättar att hon blir så jävla rädd att hon springer till tåget. När hon kommer fram till 
pendeltågsstationen ser denne att hon har ett missat samtal från Daniel. Therese ringer upp 
Daniel och han frågar om hon mår bra men har inte tid att pratat om vad som händer. Therese 
åker hem och får pratat om händelsen med mamma och vänner. Therese berättar att det är 
praxis att när man väl har lämnat byggnaden får man inte gå in igen, det har med säkerheten 
att göra. Therese berättar vidare att hon har inte fått någon utbildning i säkerhet eller tigerkort.

På frågan om Therese vet när hon fick samtalet från Daniel, visar hon upp telefonen med 
nummer och tidpunkt, 0102226567 (enligt Therese Daniels nummer) samt tidpunkt 05:34 
2009-09-23.
  
På frågan om Therese sett eller hört något konstigt idag eller de närmsta dagarna, svarar hon 
att allt varit helt normal. Hon har inte sett något märkligt eller hört det från någon annan 
heller, som sagt helt vanlig dag. Therese har en bra relation med arbetskollegorna, bättre med 
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vissa än andra men alla är glada på jobbet. Några av dem pratar hon med via Facebook eller 
sms på fritiden. 

På frågan om vem den andra personen är som "vakten" går till och vart de står någonstans, 
svarar Therese att vakten och andra personen känner igen varandra. De står i närheten av 
byggnaden ovanför parkeringen, där man ställer värdetransportbilarna. 

 Signalement på vakten som var "uppjagad"
Kort mörkhårig, längre än Therese (över 158cm), normal kroppsbyggnad, oknuten svarta 
kängor. Therese kan inte beskriva honom närmre och är osäker om hon kan peka ut honom.

Therese kan inte ge ett signalement på den andra personen som stod utanför, men nämner att 
vakten och den andra killen kände igen varandra. Båda viftade med armarna mot helikoptern.

Helikoptern var röd och vit.

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar.

 Förhörsledaren egna anteckningar:
Jag pratar med Therese om hur hon mår och om denne har någon att pratat med. Therese har 
pratat med mamma och vänner, och trots att denne är rädd och orolig mår hon hyfsat bra. Hon 
är osäker hur det blir med jobbet ikväll. Förhörsledaren anser att Therese är i behov av 
stödperson.
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Förhör Signerat av

Liz Berglund
Signerat datum

2009-10-23 15:59Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Formdal Nordell, Therese
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liz Berglund
Förhörsdatum

2009-10-14
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

16:40
Förhörsplats

Enköpings polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren går igenom föregående förhör med Therese.

Therese uppger att det mesta är rätt men att det finns några felaktigheter. På första sidan står 
att Therese hört bullrande ljud och trott att det kom från sopbilen. Detta är fel vilket kommer 
att förklaras närmare längre in i förhöret. Det står också att både väktare och Therese gick till 
höger. Det ska vara att väktaren gick till vänster och Therese till höger.

Förhörsledaren frågar Therese var telefonen som hon ringde Daniel på fanns. Therese säger 
att det fanns 3-4 bärbara telefoner i valvet. Hon kan inte säga vilken av dessa hon använde. 
Efter rånet har man gjort om rutinen så att det finns telefoner vid varje arbetsplats.

Therese arbetar på mottagningen dit alla kasetter anländer på "bårar". Det är 2-3 personer 
som har den arbetsuppgiften. Den här natten var det Therese och Kate. På mottagningen 
registrerar de vilken kund kassetterna kommer från. De andra tre som jobbade den natten 
hade som uppgift att ta emot kassetterna från värdebilarna och lägga upp dem på "bårarna". 
När kassetterna är registrerade skickas de upp till våning 6 för att räknas. Therese uppger att 
hon och hennes arbetskamrater aldrig är i kontakt med själva pengarna. Enda gången Therese 
måste öppna en kassett är om registreringspappret ligger hopvikt så att det inte går att läsa av.

När Therese var färdig med nattens arbete ringde hon till Daniel för att avrapportera. Hon 
passade då på att fråga om hon kunde få gå hem lite tidigare eftersom hon var trött och sliten. 
Therese tittade på klockan som satt på väggen ovanför toaletten och såg att den var 05.15. 
Anledningen till att hon tittade på klockan var för att hon antingen skulle få löneavdrag eller 
för att hon skulle komma in tidigare till nästa natt. 



Therese säger att det har hänt tidigare att hon bett om att få gå tidigare. Hon kan inte säga hur 
många gånger men säger att det inte är mer än 5 gånger.

Therese tillfrågas om det är några fler som brukar be att få gå hem tidigare. Therese säger att 
även Kate bett om det vid något tillfälle. När Therese nu pratade med Daniel så frågade han 
om även Kate skulle gå. Therese tyckte att det var bättre att de två pratade med varandra och 
gav luren till Kate.

Therese är behovsanställd och har arbetat fem nätter i rad varefter hon varit ledig i två dagar. 
Detta har hon gjort sedan i mitten av maj. När hon jobbar brukar hon åka till tre tjejkompisar i 
Jakobsberg och sova där. Dessa tjejer är arbetslösa och de har två hundar. Detta har gjort att 
det varit svårt för Therese att få tillräckligt med sömn under dagtid. Det hjälpte inte med 
öronproppar. Detta att Therese arbetar så intensivt och att hon inte får tillräckligt med sömn 
gör att hon kände sig trött och sliten. Det var av den anledningen hon bad att få gå tidigare 
den natten.

Therese och Kate gjorde sällskap ut från valvet. De måste passera ut genom en sluss först. 
Utanför slussen finns skåp där de kan hänga av sig sina personliga tillhörigheter. När de stod 
vid skåpen säger Kate att det väsnas/dånar utanför fönstret. Therese tillfrågas om hon kan se 
ut genom fönstret men hon tror inte att det går. Det är galler för fönstret. Utanför fönstret 
finns en typ av "bur" där de brukade stå och röka. Therese säger att de hört ibland ljud från 
sophämtningen när det stått och rökt. Therese trodde att det var samma sak nu och sa till Kate 
att "det är nog bara sopbilen".

Therese och Kate tog sina saker och gick trappan upp till våning 3. Där skiljdes de åt. Kate 
fortsatte i trapphuset upp mot våning 4 där personalrummet är. Therese gick ut från 
trapphuset, genom huset till den andra trappuppgången som är precis vid personalentrén på 
våning 4. 

När Therese är på väg upp i trappen blir hon omsprungen av en väktare. Hon ser att hans 
kängor är oknutna. Han bär i övrigt uniform. För att komma ut genom ytterdörren måste man 
gå igenom ytterligare en sluss. När Therese kommer in i slussen säger väktaren till henne att 
hon ska stänga dörren fort. Det går inte att öppna ytterporten innan den dörren är stängd. 
   
Väl ute går väktaren till vänster och Therese till höger. Väktaren går till staketet som ligger 
längst upp vid vändzonen, precis utanför entrén till G4S. Där står en annan mansperson. Den 
mannen skriker att det är en helikopter. Väktaren eller den andra mannan viftade sen med en 
eller båda armarna. Therese uppfattade det som att personen försökte schasa iväg helikoptern. 

Therese tillfrågas om det ljud hon och Kate hörde vid skåpen. Therese säger att hon hörde det 
hela tiden från att de stod vid skåpen tills hon klev ur trapphuset på våning 3. Därefter hörde 
hon ingenting förrän hon kom ut.

Therese säger att hon inte såg någon helikopter när hon kom ut, hon bara hörde ljudet och vad 
manspersonen skrek. Det lät som helikoptern var nära för det var högt ljud. Therese 
uppfattade som att helikoptern var precis ovanför huset G4S. Anledningen till det, förutom 
ljudet, är att flaggorna vid vändplanen stod rakt ut. Det blåste visserligen mycket även på 
marken men inte så mycket så att flaggorna skulle stå precis rakt ut.

Therese kände en oro för sina kollegor. Hon kan inte sätta fingret på något mer konkret, bara 
att det fanns en helikopter i närheten. Det var den som gav henne oron. Therese har aldrig 
hört någon helikopter där förut.
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Therese ringde Kate eftersom hon visste att Kate inte var i säkerhet. De andra var säkra 
tillsammans på sina arbetsplatser men Therese visste att Kate var på väg in i personalrummet 
på våning 4.  Det är dessutom ett glastak över personalrummet på den våningen. Therese fick 
tankar i huvudet ang. detta glastak och det kändes inte bra. Vad dessa tankar gick ut på kan 
Therese inte säga utan det handlar fortfarande om den oro hon kände.

Kate svarade när Therese ringde. Therese hörde på Kates röst att hon var uppjagad. Kate sa 
att hon hört en smäll när hon öppnat dörren från trapphuset in till personalrummet. Kate hade 
stängt dörren direkt. Therese sa till Kate att det var en helikopter vid huset och att Kate skulle 
gå ner till valvet igen. Kate sa att hon skulle göra det. Därefter sa de hejdå och lade på.

Therese började gå mot pendeltågstationen. Hon går i riktning mot Årsta. Det brukar ta henne 
ca 15 minuter att gå den vägen. Therese gick en gångväg, hon var hela tiden rädd och hon  
ville inte synas. Therese såg helikoptern cirkulera i området. Den var i luften hela tiden hon 
såg den. 

Therese säger att helikoptern var vit och att den hade lite röd färg. Therese ombeds tänka 
efter var på helikoptern den röda färgen fanns. Hon säger att det troligen var en linje som var 
horisontell. Den var på sidan av helikoptern. Hur högt eller lågt på sidan kan Therese inte 
erinra sig. 

Therese gick hela tiden, rädd för att de skulle se henne så hon tittade sig om hela tiden. 

Therese vek av från gångbanan och gick över ett gammalt nedlagt järnvägsspår. Hon gick 
igenom ett industriområde och kom upp till Surgard. Där kände hon sig lite tryggare eftersom 
det fanns lite mer trafik i området. 

Under tiden Therese gick på gångvägen sms:ade hon till Robin. Robin heter Blom i 
efternamn. Han är 21 år. De hade nyligen träffats då men var inte ihop. De har fortfarande 
kontakt idag på sms och telefon. De är inte tillsammans i nuläget. Therese tillfrågas om vad 
Robin arbetar med. Therese säger att, på helgerna, jobbar han på Bromma flygplats med 
markarbeten. På vardagarna jobbar han i Bro. Anledningen till att han inte hade tid att prata 
med Therese när hon ringde honom var troligen för att han var på väg till jobbet.

Therese försökte också ringa sin styvpappa men inte heller han svarade. Hon fick reda på 
senare att även han var på väg till jobbet. När Therese kom till Jakobsberg ringde hon även 
sin mamma men fick inget svar. 

Therese gick "hem" till lägenheten där kompisarna bor. Hon väckte två kompisarna och sa att 
hon inte mådde så bra. Therese började sedan att gråta. Therese kommer inte ihåg vad hon sa 
mer till kompisarna. 

Lite senare ringde Therese mamma. Klockan kan ha varit runt 06.30-07.00, Therese är 
osäker. Therese mamma, Git, sa att styvpappan ringt och berättat att han hört på radion att det 
varit ett värderån i Västberga. Både han och Git var osäkra på var i Västberga Therese 
jobbade. Det var alltså genom sin mamma som Therese fick reda på vad som hänt vid hennes 
arbetsplats. Therese mamma sa att Therese skulle gå in och titta på aftonbladets hemsida.

Therese tankar när hon fick höra om vad som hänt var i första hand om kollegorna. Var de 
skadade, döda eller…….Det var då som chocken kom för Therese. Therese tillfrågas vad hon 
känner utifrån det att hon själv inte var kvar inne i byggnaden. Therese säger att hon bara 
känner att hon hade änglavakt. Hon har inga skuldkänslor. 
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I efterhand har kompisar sagt till Therese "tänk om någon sett dig när du gick ut", "tänk om 
du tagits som gisslan" osv. Alla dessa kommentarer från kompisar har satt sina spår hos 
Therese som börjat tänka "om". Therese har inte kunnat jobba de två sista nätterna och hon 
kommer inte att jobba inatt heller. Hon klarar inte av det. Hon har själv ordnat en tid hos 
psykolog på lasarettet i Enköping. Hon ska dit på måndag den 19 oktober. Therese har inte 
haft någon delbriefing med de andra kollegorna som var kvar inne på G4S vid händelsen.  

Den väktare som sprang om Therese på väg upp i trappan vet hon vem det är nu. Hon pratade 
med Madde, som också jobbade i valvet, som berättade att det var en kille som heter Freddy 
Lambiet. Han jobbar på G4S. Therese vet att det fanns fotografier på väktarna och tittade på 
dem. Hon kände då igen väktaren på foto och det var den personen som Madde sa.

Vem manspersonen som Freddy träffade utanför huset är vet Therese fortfarande inte. Hon 
skulle heller inte känna igen honom eftersom det var en bit mellan personalentrén till platsen 
vid staketet. Therese tror dock att mannen hade någon form av väktaruniform på sig. 

När det gäller kontakterna på Facebook säger Therese att hon har en del kompisar i andra 
länder. Det enda hon sagt på Facebook är att hon arbetar på ett ställe som heter G4S. Therese 
har inte berättat om vad hon gör eller hur det ser ut på arbetsplatsen. Therese säger att hon 
skrivit på sekretesspapper och att hon är väldigt noga med vad hon får eller inte får säga. 

De första personer som Therese pratade med efter att hon fått reda vad som hänt var två andra 
kollegor från G4S. De hade inte jobbat den natten. Kontakten skedde via MSN. 

Therese tillfrågas om hon vill ha målsägandebiträde. Hon berättat att hon fått hem papper på 
detta och att hon gärna vill ha det.
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Förhör Signerat av

Liz Berglund
Signerat datum

2009-10-23 15:58Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Formdal Nordell, Therese
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liz Berglund
Förhörsdatum

2009-10-23
Förhör påbörjat

15:33
Förhör avslutat

15:52
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

2009-10-23  15.33
Förhörsledaren får tag på Therese på telefonen och läser upp förhöret.
Therese säger att förhöret är korrekt nedskrivet.

Therese vill göra ett tillägg. I samband med att hon nu fick förhöret uppläst kom hon ihåg att 
hon sagt till någon, antingen Kate eller sina tjejkompisar i lägenheten, att smällen som Kate 
hört kunde vara glastaket i personalrummet som gått sönder. Therese kopplade det till 
helikoptern så till vida att taket kunde ha gått sönder av trycket från helikoptern.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Formdal Nordell, Therese
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägare, med anledning av grovt rån den 23 september på G4S Västberga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Leif Svensk
Förhörsdatum

2010-04-27
Förhör påbörjat

13:58
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

G4S, Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare är även Krinsp Therese Johansson. 

Målsägandebiträde: Thomas Håkansson.

 Hur upplevde du händelsen?

Therese berättar att hon hade jobbat nere i valvet och när rånarna höll på att ta sig in så hade 
hon precis lämnat byggnaden. 

Therese säger att det var jävligt jobbigt. Det var nog mest jobbigt att det kändes som att 
någonting var fel, det som pågick var fel. Om man går hem vid den tiden så ska det inte vara 
ett sånt ståhej ute. Therese förstod att det var någonting konstigt som hände. Therese säger att 
hon visste ju att Kate var inne i huset och att hon precis skulle äta så hon ringde till Kate och 
Kate var helt hysteriskt och frågade vad det var som hände. Therese försökte lugna Kate. 
Kate sa att hon hade hört en smäll och Therese sa åt henne att gå ner i valvet.

Therese berättar att hon sprang iväg från huset. Hon sprang mot gångvägen i 100-200 meter 
innan hon började gå lite lugnare. Therese var skakig, kollade sig runt omkring och ville inte 
synas. Hon skickade ett sms till en kompis och sin pappa så att hon skulle få prata med 
någon, men ingen kunde prata med henne just då. Therese säger att hon började springa sen 
igen till tåget. Hennes gruppchef ringde henne på vägen för att kolla att hon var okej.

Therese upplevde allt som väldigt påfrestande, hon var livrädd och rädd om sina kollegor. 
Hon tog en metrotidning, men när hon satt på tåget, så låg tidningen bara i knäet hela resan 
hem. Hon satt bara och stirrade på den och försökte hålla tillbaka tårarna. Therese berättar att 



när hon kom fram så började hon gråta. När hon gick genom Jakobsbergs C så ringde hennes 
mamma och frågade vad som hade hänt. Therese förklarar att hon först inte kunde förstå, ta 
till sig, exakt vad som hände på platsen. Hon förstod att något var fel, men hon fick inte veta 
att det var ett rån förrän när hennes mamma ringde. Therese berättar att när hon kom till 
kompisarnas lägenhet, där hon brukar bo ibland, så väckte hon dem och de satt ner och 
pratade länge. Therese säger att hon var helt förstörd och hon grät. 

Samma dag som det hände stannade Therese hemma, men dan därpå gick hon till jobbet, hon 
ville ta tjuren vid hornen. Therese tyckte det var jättejobbigt och hon känner sig fortfarande 
otrygg på jobbet. Therese försökte få tag i en person för professionell hjälp, men lyckades 
inte. Efter tre veckor bröt hon ihop totalt och bara mådde illa. Therese kan inte komma ihåg 
vad det var som utlöste det igen. Therese ringde till en psykolog i Enköping som hon träffade 
efter en vecka. 

Therese berättar att hon fick sömnproblem, hon hade mardrömmar i flera månader och dom 
upphörde inte förrän för ca två månader sedan. Hon drömde om nya rån på arbetsplatsen och 
under den här perioden när mardrömmarna pågick, fick hon bara i genomsnitt 1-3 timmars 
oavbruten sömn i omgångar. Therese säger att det värsta var ändå media som ringde och 
störde hela tiden. Om hon hör helikopterljud känns det som att hon är tillbaka här, hon känner 
sig rädd.

Therese berättar att hon försöker gå vidare, att släppa allt. Det känns någorlunda bra, men det 
känns jobbigt att prata om det igen. Therese slutade hos psykologen i december. Familjen har 
funnits där hela tiden och hennes mamma tycker att Therese är som vanligt.

 Therese tillfrågas om vad hon har för tankar inför rättegången.
Therese vill gå på rättegången, men då tillsammans med någon annan för att ha stöd. Hon 
känner att det kan vara en bra bearbetning för att försöka få ett avslut. 

Therese inkommer med ett eventuellt skadeståndsyrkande vid ett senare tillfälle.

Genomläst och godkänt i konceptform.

 Förhörsledarens anteckning: Under förhörets gång faller Therese i tårar när hon pratar om 
hur hon mådde.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONB Globen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Forsberg, Tommy
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Väktar id G4S, SIS 352 079

5372

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Linda Nordström
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:58
Förhör avslutat

10:58
Förhörsplats

Västberga polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tommy berättar att han hörde helikopterljud och att han sedan ser i övervakningskamerorna 
hur en helikopter landar på taket. En väldigt lång stålstege hissas ner ifrån helikoptern mot 
taket och en person klättrar ner. Tommy drar på överfallslarmet i samma stund och hans 
kollega, Björn, ringer polisen. Strax efter hoppar ännu en eller två personer ut. De börjar slå på 
glaset på taket med någon form av tillhygge. 

Tommy satt på OP1 vid gruppledardatorn på larmcentralen. Det är ett slutet utrymme med 
slussdörrar och pansarglas. Björn satt  med LKC i luren hela tiden så att de fick direkt 
rapporter om vad som hände.
Gärningsmännen slår sönder glaset på taket och kom ner i lunchrummet, en våning ovanför 
där Tommy och hans kollegor satt. Sedan hördes en duns som att de släppte ner någonting. 
Därefter hördes ett flertal explosioner, minst fyra stycken. De kom med några minuters 
mellanrum. Väggarna vibrerade ända ner till larmcentralen. Tommy fick sedan samtal ifrån 
Daniel på cash services. Daniel sa då "dom är här!" och var skärrad. Det är på plan 6, tre plan 
ovanför där larmcentralen är. Tommy frågar Daniel om de kan ta sig ut säkert därifrån och 
Daniel svarar att han och cashpersonalen kan ta sig ut. Tommy hör samtidigt i bakgrunden hur 
upprörda de andra är bakom Daniel och sedan kommer en smäll och kontakten bryts. 

Tommy berättar att han sedan ser åtminstone två maskerade män i kamerorna. De hade 
paintballmasker och en av dem hade ett automatvapen hängt över axeln. De kan ha varit tre 
stycken också. Det hände ungefär kvart, tjugo över fem. Tommy berättar att de var så lugna, 
ingen stress någonstans. "De var så kolugna så det nästan var skrämmande och såg ut som att 
de gör det här varje dag". Tommy ser hur de sedan lastar pengar men han såg inte i vad för 
någonting han såg bara att de plockade ner pengar i en väska eller påse. Efter en stund såg han 
i övervakningskamerorna hur de kom in i lunchrummet igen och försvinner upp på taket. Där 
ser han hur de klättrar uppför stegen till helikoptern. 
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Tommy berättar att helikoptern inte stod på taket hela tiden utan att den lyfte och cirkulerade 
runt byggnaden under tiden. Han säger att det kändes som att det höll på i flera timmar men att 
de åkte kanske tjugo i sex fram till sex. Tommy fick koncentrera sig på att få bort folk 
därifrån. Han var mest orolig för kollegorna. Den första han ringde var Peter hans chef. Han 
kontaktade sedan de på utsättningen på Warfinges och väktarna över radion och sa att de 
skulle hålla sig borta. 

Tommy säger att han började 18 igår och skulle ha gått av passet kl 06.05. Han har jobbat på 
G4S sedan 2005 som väktare och har sedan jobbat runt lite i city. Han började på 
larmcentralen i januari/februari 2006. Han brukar umgås mest med kollegor eftersom han har 
flyttat ner ifrån norrland. De är fyra som jobbar helnatt, Björn, Malin och Rickard  och dom 
umgås han mest med. Rickard och han är nära vänner. De brukar också umgås med en tjej som 
heter Sandra som jobbar kvällsturer. Björn har jobbat längst i företaget men varit på 
larmcentralen i ett år. Rickard har jobbat ca 2,5 år på larmcentralen och Malin ca 2 år. Sandra 
har jobbbat där runt 1 år. 

Tommy berättar att han har bott i Stockholm sedan maj 2005. Han har mamma och två systrar 
kvar uppe i norrland och bor med sin flickvän i Fruängen. Det är många ifrån G4 som bor i 
Fruängen. Han säger att han har jobbat mycket extra sista tiden för att få ihop pengar till en 
resa. Inte för att han har några skulder eller så annat än små lån. 

I måndags började han på "5 snurran". Han jobbar 5-2 schema dvs jobbar fem dagar, ledig 
två, jobbar två dagar och är sedan ledig fem. Han berättar att de håller på att omorganisera och 
flytta till Warfingesväg.  Tommy har inte reflekterat över något som skulle vara utöver det 
vanliga nu dagarna innan.

Tommy säger att alla deras samtal bandas och han tror att det är kundtjänst som sparar på 
bandavlyssningarna. Han tror att man kan få bra information därifrån också. Han säger att han 
var helt livrädd och att han inte hade någon aning om gärningsmännen skulle komma in till 
dom också.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Per Gustavsson
Signerat datum

2010-05-06 09:46Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Forsberg, Tommy
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Forsberg har informerats om att han skall höras som målsägare i anledning av värderånet mot G4S

värdedepå i Västberga, Stockholm den 23 september 2009 vid 05.20-tiden
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-04-29
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

14:09
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, 6 tr, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Den aktuella morgonen jobbade Tommy på G4S larmcentral i Västberga. Larmcentralen är 
belägen på våningsplan tre, dvs en våning under markplanet. Entréplanet är beläget på plan 
fyra.

Vid fem-tiden på morgonen hör de helikopterljud utanför fönstret. Några av kollegerna på 
larmcentralen springer då fram till fönstret för att titta. De slår på övervakningskamerorna 
som sitter på taket till byggnaden. Via tv-monitorerna på larmcentralen ser de att en 
helikopter landar på taket. Tommy ser två eller tre maskerade män hoppa ut från helikoptern 
och ner på taket till G4S. Tommy aktiverar överfallslarmet. Männen har en stege med sig och 
Tommy ser att de slår sönder en glasruta till glaskupolen på taket. Männen hivar sedan ner 
stegen genom den trasiga rutan varefter de klättrar ner för stegen och in i själva byggnaden. 
Därefter hör Tommy ett antal explosioner, kanske tre till fyra stycken. En av explosionerna 
var så kraftig att Tommy och hans arbetskamrater ett tag trodde att taket till larmcentralen 
skulle rasa in över dem.

Under själva rånet har Tommy telefonkontakt  med företagets chefer och övriga berörda där 
han informerar och ber dem hålla sig borta från byggnaden. Kollegan Björn har samtidigt 
tfn-kontakt med LAC och informerar övriga vad som händer.

Via övervakningskamerorna ser Tommy att gärningsmännen tagit sig in till den s.k. 
cashvåningen. Daniel, som befinner sig bland uppräkningspersonalen på caschvåningen, 
ringer Tommy på den trådlösa tjänstetelefonen och säger att det är folk där och att han är 
jätterädd. Tommy hör också i bakgrunden att folk skriker och är rädda. Daniel är panikslagen 
och säger att rånarna är på väg in. Han frågar om de ska springa ut eller stanna kvar. 



Gärningsmännen kanske är på andra sidan dörren och går de ut så kan de möta dem där. 
Stannar de kvar där de är så kanske de blir sprängda i luften. Tommy vet inte vad han ska 
svara när Daniel frågar honom.
 
Ytterligare en kraftig explosion hörs och tfn-kontakten med Daniel bryts. Tommy försöker 
ringa upp Daniel igen, men han får ingen kontakt. Han har ingen aning vad som kan ha hänt 
Daniel och de andra som är på caschvåningen. Detta var värsta scenariot vid rånet, enligt 
Tommy. Via övervakningskamerorna ser han flera maskerade män. De är iförda någon form 
av paintballmasker som täcker deras ansikten. En av männen bär på ett automatvapen. 
Gärningsmännen sågar upp burarna där pengarna finns. De uppträder lugnt och verkar 
professionella. Pengarna packas ner i säckar eller väskor varefter gärningsmännen klättrar 
upp för stegen till taket. De firar sedan upp väskorna till taket där helikoptern just landat. 
Under själva rånet har helikoptern cirkulerat i luften utanför byggnaden.

Vidare berättade Tommy, att han arbetat inom väktarbranschen i fem år men aldrig upplevt 
någonting liknande. Han befann sig under rånet i en situation där han inte hade någon som 
helst kontroll över läget. Han fruktade för sitt liv och trodde att rånarna skulle komma in till 
dem. Tanken fanns att rånarna skulle komma in för att slå ut larmcentralen, då den är själva 
hjärtat i verksamheten. Det hördes också flera kraftiga explosioner. Vid en av explosionerna 
vek sig kollegan Björns ben nästan dubbel av tryckvågen från explosionen. Kollegan Björn 
tog skydd under ett bord då han trodde att taket till larmcentralen skulle rasa in. Det värsta var 
dock när han pratade i telefon med Daniel och då en explosion hördes varefter samtalet dem 
emellan bröts. Det var som om tiden stannade. Det gick inte att få någon telefonkontakt med 
Daniel igen. Han visste inte vad han skulle göra. Han undrade vad som hänt Daniel och de 
andra. Tommy fick med ovissheten om detta mer eller mindre tvinga sig att jobba vidare på 
larmcentralen.
 
Efter händelsen blev han och Björn, Malin och Rickard sjukskrivna. De var hemma i tre 
arbetsdagar. Tommy började sedan arbeta efter deras schema på måndagen efter rånet. 
Tommy tycker att det har fungerat relativt bra på arbetet efter återkomsten. En tid efteråt hade 
han dock svårt för att sova och led första tiden efter rånet av mardrömmar. 

Direkt efter första polisförhöret fick de krishjälp av personal från Falk-ambulans. Tommy har 
inte haft någon annan kontakt inom vården. Arbetskamraterna har dock träffats själva och 
pratat igenom händelsen. Det har känts bra.

Numera tänker Tommy inte så mycket på rånet, men det händer att det kommer över honom 
ibland. Det känns dock relativt bra, förutom att han ibland har svårt att sova. Det var under 
själva händelsen under telefonsamtalet med Daniel och explosionerna som följde som 
Tommy var som räddast. Han var rädd för sitt liv då. Han bad också Rickard att kontrollera 
pansarglasen in till larmcentralen och att fönstren var låsta då han var rädd för att rånarna 
skulle ta sig in till larmcentralen.

Tommy har tillfrågats om han önskar ta del av information kring utredningen enligt FuK 13, 
vilket han önskar. Tommy har tillfrågats om han önskar biträde av målsägarbiträde, vilket han 
önskar. Eventuella skadeståndsanspråk kommer Tommy att senare ta upp med 
målsägarbiträdet.

Tisdagen den 4 maj 2010 vid kl. 14.00-tiden kontaktades Forsberg per telefon av 
undertecknad. Förhöret lästes därefter upp och det godkändes utan tillägg eller erinran.

Per Gustavsson
kriminalinspektör
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONB Globen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Gestblom, Tomas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Genom ID-Kort G4S Nr:

352 087 544 8

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående grovt rån på G4S 2009-09-23.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Frida Thurén
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:59
Förhör avslutat

11:40
Förhörsplats

Västberga polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Undertecknad börjar med att fråga Tomas hur han mår. Han säger att det känns rätt lugnt nu, 
men att det var jobbigt när de började spränga dörrarna in till lokalen där han satt. Han 
förklarar att det har rätt mycket falsklarm på G4S och att han först trodde det var någon som 
dragit iväg ett sådant.

Tomas berättar att han kom till jobbet igår kväll några minuter efter 22:00. Han säger att han 
var "opeppad", hade ont i magen och hade haft en dålig dag. Han började jobba som vanligt 
och körde på. Han berättar att han jobbade med Camilla Eriksson fram till kl 01:30 då han 
gick på "lunch". Han gick då ner till plan fyra och satt där i ca 45 minuter. Han berättar att 
han var själv och pratade i telefon med sin flickvän Erica Olsson. Tomas berättar att de är 
tillsammans men att det inte är officiellt på jobbet än. Han berättar att Erica jobbar på G4S 
även hon.

När klockan var ca 02:15-02:20 gick han upp till plan sex igen för att börja jobba. Tomas 
berättar att hans arbetsuppgift var att stå och räkna pengar vid en maskin tillsammans med 
Camilla Eriksson. De jobbade på och Tomas berättar att han var på toaletten en sväng någon 
gång. Han pratade även med Mike Kumlin. 

Tomas berättar att han satt vid en dator och lyssnade på musik när det började hända saker.. 
Han hade hörlurar på sig och hörde inget just då men såg att folk började röra på sig och 
prata. Han tog ur hörlurarna och hörde då en helikopter. Han förklarar dock att han inte hörde 
något larm. Tomas gick bort till hans gruppledare Daniel Löfqvist som sa att det hade gått ett 
larm. I nuläget tänkte Tomas att det var ett falsklarm men sa till Daniel att det kanske skulle 
börja låsa in pengarna i burar som de brukar göra som rutin när det går larm. Tomas började 
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låsa in pengarna i burarna tillsammans med Mike och sa till de andra att även de skulle börja 
göra det.

Tomas berättar att Daniel gick ut utanför den innersta slussen (ett steg ut) för att sedan 
komma tillbaka och säga att larmet var på riktigt. Tomas berättar att det finns ett litet område 
strax intill lokalen där de jobbar där det finns toaletter. Det är fortfarande i deras område men 
man ser ner till plan fyra genom några glasrutor där. Daniel sa att han hade sett två personer 
där. Tomas förklarar att det blev brottom och personalen började lägga in pengarna i burarna 
så snabbt de kunde.

Tomas berättar att Daniel pratade i telefon med larmcentralen i stort sett hela tiden. När de 
var klara så satte sig alla ner på ena sidan av lokalen och inväntade direktiv  om vad de skulle 
göra. Tomas berättar att de var 14 stycken sammanlagt och han gick in och hämtade schemat 
i gruppledarrummet för att dubbelkolla så att alla var där. Tomas säger att han tittade på 
klockan för första gången nu och såg att klockan var strax innan 05:30. Tomas berättar att två 
var sjuka och att en tjej hade gått hem klockan 05:15 då hon var klar med sina 
arbetsuppgifter. Tomas berättar att hon jobbade i valvet på plan två och att det ofta är så att de 
som är i valvet kompar om de har tid att ta av när de är klara. På direkt fråga säger Tomas att 
tjejen som gick heter Therese. Han vet inte vad hon heter i efternamn.
De två personerna som var sjuka för dagen var Catarina Aranda som "vabbade". Den andra 
personen som var sjuk var Madelen Cameron. Tomas är inte hundra på att det var "madde", 
men han tror att det var hon. Hur som helst så var de som skulle vara på plats enligt schemat 
där. Tomas gick tillbaka till gruppledarrummet och lämnade schemat. Tomas förklarar att 
gruppledarrummet är i anslutning till där de alla satt och att det inte är någon sluss emellan 
rummen. Det är max tio meter mellan där de satt och gruppledarrummet. 

De satt kvar i ena änden av lokalen i några minuter utan att något speciellt hände. Det kanske 
gick 5-10 minuter och Tomas tänkte att polisen var på plats då de hade hört en helikopter och 
trodde det var polisen. Plötsligt hörde Tomas lite konstiga ljud. Han hörde inte riktigt var det 
kom ifrån men det "slamrade" och Tomas säger att det inte var ett "vanligt ljud".

Tomas berättar att han var rätt skämtsam under tiden de satt där då han tänkte att det inte 
kommit upp några, sen tänkte han ju att polisen var på plats. Han förklarar att det antingen är 
plan sex eller valvet som man vill åt om man ska ha tag i pengar. Då Daniel hade sett två 
personer på plan fyra så borde de vilja ta sig till plan sex tänkte Tomas.

Efter en litet stund hörde Tomas en smäll som var lite "dämpad". Han berättar att han tyckte 
det lät ungefär som smällen av en handgranat och förtydligar att han gjort lumpen. Han tänkte 
nu att de nog var påväg in till plan sex där Tomas och hans kollegor befann sig. Efter 
ytterligare 1-2 minuter kom en till smäll som var högre än den första. Daniel har för sig att 
han såg en stor metallbit flyga genom rummet och slå i väggen på andra sidan rummet av 
nödutgången. I detta läge var Tomas säker på att det kom från nödutgången till rummet där de 
satt.

Daniel höll på att ringa under tiden och alla de andra kände att de inte ville sitta kvar där alls 
då det lät som att de var på väg in i deras rum. Daniel pratade i telefon hela tiden med 
larmcentralen eller NCC, Tomas är osäker på vilka, som kunde se på kameror var rånarna var. 
Daniel frågade om de fick lämna planet de satt på. Först tyckte de på larmcentralen att det 
inte skulle göra det. Tomas förklarar att det i samma veva kom lite rök in i rummet.

Det gick ett par minuter, max tre, sen kom en tredje smäll. Runt omkring då, Tomas minns 
inte om det var strax innan eller efter den tredje smällen, men då fick de besked om att lämna 
rummet och gå därifrån genom den vanliga dörren. Tomas tänkte då att rånarna skulle komma 
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in precis då.

Tomas berättar att de började ta sig ut och han har för sig att han då hörde hur det samtidigt 
kom in folk i lokalen där det suttit. Tomas berättar att de gick den vanliga vägen ut via en 
sluss som leder ut till toaletterna och sedan vidare genom ytterligare en sluss. Vanligtvis tar 
man sedan och går ut via en grind men nu tog de nödutgången ut i ett trapphus som leder ner 
till plan ett.

Tomas berättar att de "kuta ner" för trapporna längst ner till plan ett. När de kom ner 
beslutade Daniel att de skulle gå upp till plan två istället, där valvet är, då ingen hört något 
om att rånarna var påväg dit. Alla 14 personerna gick in i slussen som är in till valvet. Tomas 
berättar att det är ett mycket litet utrymme och att det blev väldigt dålig luft och varmt fort. 
Där blev de stående och stängde dörren om sig. Tomas berättar att de som var i valvet pratade 
med larmcentralen och de inte fick komma in till valvet till en början då de inte viste om det 
fanns gärningsmän med dem.

Tomas berättar att de pratade genom dörren in till Anna Suto som var inne i valvet. Hon sa åt 
dem att hålla sig lugna och vänta. Tomas berättar att de stod där i ca 15 minuter och att alla 
var hyfsat uppskakade och att tre stycken grät. Han berättar att en kollega som heter Malin 
var mest uppskakad och rädd.

Tomas berättar att när de stod där i slussen in till valvet så kom "en jävla nisse" och knackade 
på dörren från utsidan. Ingen viste vem det var. Tomas berättar att han sa sitt namn, men han 
kommer inte ihåg vad det var. Ingen av de som stod inne i slussen kände igen namnet eller 
rösten. Killen på utsidan ville att de skulle öppna dörren åt honom, men de sa åt honom att 
det inte kommer hända då de inte viste vem han var.

Killen ville att de skulle skicka ut ett passerkort genom en springa så han kunde komma in 
men de sa nej. Killen sa då "sitt kvar där då" och sedan fick Tomas uppfattningen om att han 
gick. I efterhand berättar Tomas att han fått reda på att det var en värdetransportör som skulle 
börja jobba klockan 06:00.

De stod kvar i slussen och efter ett tag blev de insläppta av Anna till valvet. Det gick inte att 
släppa in dem som vanligt så Tomas tror att Anna öppnade dörren med nödöppningen. Det 
gick ett larm när de kom in i valvet på grund av det.

När de kom in gick de och satte sig med personalen som var inne i valvet. Det var Anna och 
tre stycken till. Anna och Daniel stod och pratade i telefon och i detta läge kände Tomas att 
de var säkra då han tänkte att rånarna inte skulle ge sig på valvet också. Efter ett tag fick de 
höra att rånarna hade lämnat med helikopter och då först förstod Tomas att helikoptern var 
rånarnas och inte polisens. De fick även reda på att insatsstyrkan  höll på att gå igenom 
byggnaden. Då Tomas och hans kollegor satt säkert i valvet så fick de vänta med att bli 
utsläppna. I det här skedet var de flesta rätt lugna men vissa var väldigt uppskakade 
fortfarande. De satt och väntade och drack vatten och åt frukt. Tomas satt och tittade på ett 
avsnitt av "Scrubs" i sin Ipod. Efter ett tag fick de börja gå på toaletten med gruppchefen en i 
taget.

Sen tillslut kom insatsstyrkan in med fyra personer och släppte ut dem. Det var även någon 
från G4S SÄK som var med dem. Efter lite olika direktiv  kom de ut och slussades in i en bus 
och kördes till Västberga polisstation. 

Som Tomas förstod det var det bara Tomas som såg något av gärningsmännen. Det ska ha 
varit när han gick ut till toaletterna och såg dem via glasrutorna på plan fyra när de 
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fortfarande var kvar på plan sex.

Tomas berättar att hade de varit kvar 30 sekunder till i lokalen på plan sex så hade de varit 
där när rånarna kom in i rummet. Som Tomas har hört så var det bara två gärningsmän inne i 
byggnaden.

Tomas upplevde det som att det tog rätt lång tid från att gärningsmännen landade med 
helikoptern till att de sedan kom in i lokalen på plan sex där pengarna förvaras.

På direkt fråga säger Tomas att han inte tänkte på något speciellt när han kom till jobbet igår 
kväll. Första gången han tänkte att något hade hänt var när han hörde helikoptern då man 
hörde att den var så nära.

Tomas kommer ihåg och vill tillägga att han Daniel gick och drog i larmet som sitter på 
väggen när han sett gärningsmännen första gången genom glasrutorna på plan fyra. Tomas 
förtydligar dock att det redan hade gått något larm innan.

Tomas säger; "jag är jävligt glad att vi fick gå ut" och menar på när de fick lämna lokalen på 
plan sex. Några sekunder senare var rånarna inne i den lokal där de tidigare satt. Han säger; " 
hyfsat obehagligt att sitta och vänta när det smäller" och tillägger att det var skönt att han inte 
behövde se gärningsmännen.

På direkt fråga säger Tomas att ingen av hans bra arbetskompisar jobbade det här passet. Han 
berättar att han hade tänkt gå hem under passet då han inte mådde bra och hade ont i magen 
men när tunnelbanan hade slutat gå var det lika bra att vänta. Han tänkte då att han kunde gå 
hem vid 06:00 men det blev ju inte aktuellt då allt det här hände.

Angående tidpunkt när detta skall ha hänt säger Tomas att han tittade på klockan första 
gången strax innan kl 05:30 då han hämtade schemat inne på gruppledarrummet för att räkna 
in alla medarbetare. Därav tror han att det var ca 05:15 som helikoptern landade.

Undertecknad frågar Tomas om han observerat något annat eller om han hört folk prata. 
Tomas berättar att de skämtat om att de skulle komma "ninjor" och bryta sig in genom taket. 
Han säger dock att han jobbat på G4S i nästan 3½ år och att folk alltid pratat om vad som 
skulle kunna hända och säger; "man snackar ju om det". Han menar på att det skämtas om det 
men att det alltid gjort det. Tomas säger att han alltid tänkt att huset är för svårt att ta sig in i 
och eftersom pengarna är på plan sex så är det svårt att komma dit. Tomas säger att allt detta 
känns som något på film.

Tomas säger att rånarna valt en bra tidpunkt då pengarna som är intagna och räknade finns 
tillgängliga runt den tidpunkt då det skedde. Hade de kommit klockan 07:00 hade pengarna 
varit inlåsta i magasin som man inte kan få upp och det hade funnits mindre lösa kontanter. 
Tomas berättar att ju närmare passets slut desto mer pengar ligger löst. Han förtydligar och 
säger att det är i början och i slutet av passen som pengarna ligger löst. Tomas säger även att 
tisdagar och torsdagar är då de får in mest pengar så det var ju även det lägligt att det blev just 
en onsdagsmorgon då pengarna från tisdagen kommit in.

Tomas berättar att när de lämnade plan sex så var alla pengar inlåsta i "burarna", men de 
kanske inte spelar någon roll då man bara kan knipsa upp låsen med bultsax.

Undertecknad ber Tomas berätta om sin anställning på G4S. Han säger att han jobbat där sen 
juni eller juli tre år tillbaka. Han berättar att han är behovsanställd men att han varit fast 
anställd i över två år. Han förklarar att han sa upp sig i vintras då han skulle på semester i tre 
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månader och inte fick ledigt. När han kom tillbaka från semestern har han varit 
behovsanställd. Han arbetar oftast som kassör.

Undertecknad frågar Tomas om hans flickvän Erica Olsson som även hon ska jobba på G4S. 
Han säger att även hon har jobbat där i ca tre år. Hon är ställföreträdande gruppledare eller 
kassör beroende från vilket pass hon jobbar. På direkt fråga säger Tomas att Erica jobbade 
sist igår och slutade klockan 08:00 och att hon nu ska vara långledig till söndag eller måndag.

På direkt fråga säger Tomas att de han är bäst kompis med på jobbet är Lars Johansson, 
Fredrik Lindholm och Wagas Yusaf. Tomas berättar att Lars och Wagas är fast anställda och 
jobbar på packningen. Fredrik är behovsanställd och jobbar oftast som kassör men ibland på 
även på packningen.

Undertecknad frågar åter igen om det är något Tomas har tyckt varit konstigt eller suspekt 
den sista tiden. Tomas säger att han inte hört eller sett något konstigt men berättar sedan att 
det var ett falsklarm för ca en månad sedan. Det Tomas tyckte var lite märkligt där var att det 
var två larm som gick av samtidigt vilket han aldrig varit med om tidigare. Tomas säger att de 
inte fick reda på vad det var för larm men ett kan ha varit ett sensorlarm tror han. Tomas 
säger dock att det inte behöver vara något speciellt med det, men det är det han kan tänka har 
varit konstigt. Han tillägger att de anställda  inte brukar få reda på så mycket när det går 
falsklarm.

Tomas slutar med att säga att han tycket Daniel var väldigt duktig och det var ingen som fick 
panik förutom att folk var chockade och några grät, men ingen började skrika och springa 
omkring.

Tomas avslutar med att säga: "Jag är glad att de inte hann komma in medans vi var där".

Förhöret uppläst från minnesanteckningar och godkänt.

I tjänsten Pa. Frida Thurén
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Tomas berättar att han kom till sin arbetsplats strax efter 22.00 den aktuella kvällen. Han 
hade sin vanliga arbetsuppgift på cashen, dvs att räkna pengar, tillsammans med Camilla. 
Tomas tog "lunch" klockan 01.30 och gick ner till plan fyra där han satte sig i 
personalrummet. Han kom tillbaka upp till sin arbetsplats på plan 6 ca 02.15-02.20. 

Tomas satt framför en dator samtidigt som han lyssnade på musik i sina hörlurar när han 
märkte att folk pratade runt honom. Han tog ur hörlurarna och hörde då ett helikopterljud. 
Han såg att Daniel, som är gruppledare, pratade i telefonen. Tomas gick fram till Daniel och 
denna talade om att det gått ett larm. 

Tomas och Mike började plocka ihop pengar för att lägga in i burarna. Under tiden gick 
Daniel ut till toaletterna. Han kom strax tillbaka och sa att han sett två personer på plan fem. I 
samband med det började alla inne på cashen att hjälpas åt med att få in pengarna i burarna. 
Daniel hade hela tiden telefonkontakt med larmcentralen eller NCC, Tomas är osäker på 
vilken. Den som Daniel pratade med hade i alla fall koll på kamerorna så att Daniel fick 
information om det som hände.  

När alla var färdiga med att säkra pengarna samlades de i ett av hörnen inne på arbetsplatsen. 
Det är deras uppsamlingsplats när något händer. Efter en stund hördes en smäll. Tomas 
uppfattade att den kom från nödutgången. Efter ca tre minuter hördes ännu en smäll, högre än 
den innan. Tomas såg hur ett handtag kom flygande i luften från det hållet där nödutgången är 
belägen. Då förstod Tomas att de var på väg in genom just den dörren. När smäll nummer tre 
kom sade Daniel åt alla att de skulle lämna rummet genom den vanligt ut/ingången. Alla gick 
ut genom den lilla blå slussen, som de fick öppna med nyckel eller nödknapp, Tomas är 
osäker. De kom ut till toaletterna och därefter öppnade de dörren till den större slussen med 



nödknappen. Från den slussen kommer de ut i en mer öppen passage där det finns fönster. 
Genom dessa fönster ser man gången på plan fem och man ser också personalrummet på 
bottenvåningen under glaskupolen. 

Direkt till höger om dörren, där de kommer ut i den öppna passagen, finns en nödutgång. Den 
leder ut i ett trapphus. Alla sprang in i trapphuset och ner till våning ett. Där vände de och 
gick tillbaka upp till våning två. Varför vet inte Tomas. Det var Daniel som bestämde

Tomas uppger att han inte tittade ut genom fönstren till ljusinsläppet. Han tittade direkt till 
höger mot nödutgången.

På plan två gick alla fjorton in i en liten sluss som leder in till valvet. Denna slussen är ca 2 x 
2 m. Det var väldigt trångt. Endast en person satt, resten stod. När de varit i slussen en stund 
knackar det på dörren. Det är en kille som står i trapphuset. Han säger att han heter Freddie 
och han vill att de ska öppna dörren. Eftersom ingen visste vem han var så öppnade man inte 
dörren. I efterhand har Tomas fått veta av Anna, som arbetar i valvet, att killen är en av 
värdetransportörerna.

Tomas trodde att de stod i valvet i ca 15 minuter men det visade sig sen att de stått där mellan 
40 minuter – en timme. Tomas vet att han tittat på sin klocka flera gånger under tiden de stått 
där men han har inget minne av vad klockan varit. Den som var mest skärrade under tiden i 
slussen var Malin. Det var hon som satt ner. Tomas tror att de övriga kände sig ganska säkra 
där de befann sig. 

Under en period fick inte personalen i valvet prata med dem. Daniel hade ingen teckning på 
sin mobil så under den perioden hade de inte någon koll på vad som hände. När Anna, i 
valvet, så småningom, kunde berätta för dem att rånarna stuckit lättade stämningen.

Till slut fick de komma in i valvet, efter en del problem med dörren.

Vad gäller helikoptern så kommer Tomas inte inte ihåg om han hörde den när de sprang ner i 
trapphuset. Han kan inte erinra sig när han slutade höra den. Tomas vet att han hörde den 
snurra runt och att han upplevde att den var mycket nära. Först hovrade den ett tag och sen lät 
det som att den snurrade några varv runt huset. Detta var innan de börjat säkra pengarna inne 
på cashen. Tomas säger att han trodde att det var polishelikoptern. Han trodde det ända tills 
de var nere i valvet och han fick höra mer om vad som hänt. 

Tomas uppger att klockan var ca 05.15 när han hörde helikoptern första gången. Tomas har 
räknat ut det eftersom en av tjejerna, Therese, som jobbade i valvet, gick hem då. Hon hade 
hunnit gå precis innan helikoptern kom. Klockslaget såg Tomas på schemat som han hämtade 
inne på gruppledarens kontor. Tomas tittade på sin egen klocka och då var den 05.27 

Tomas hämtade schemat, på eget initiativ, eftersom han var osäker på att all personal i cashen 
var samlad i hörnet. Han ville kolla detta. 

Tomas berättar att det varit en del falsklarm tidigare och att de alltid påbörjar sina rutiner med 
att säkra pengar i samband med detta. Det spelar ingen roll om larmet är falskt eller ej, inte 
heller var i huset det går. 

De som arbetade i cashen den aktuella natten var Tomas själv, Tommy, Mike, Daniel, Petra, 
Anne, Jenni, Malin, Elinor, Emelie, Andreas, Camilla, Helene samt Ashin.

Tomas tillfrågas om vad Daniel sade om de två personer han sett i gången på plan fem. 
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Tomas kommer bara ihåg att Daniel sa att han sett dem, inget annat. 

Tomas har jobbat i ca 3-3,5 år på G4S. I början som behovsanställd, därefter på 75% och 
sedermera som behovsanställd igen. Han har nästan bara jobbat nätter och nästan bara i 
cashen. Han har jobbat lite grann i valvet också. 

De som Tomas har pratat med efter händelsen är flickvännen Erika. För henne har han 
berättat i stora drag vad som hänt. Han har berättat lite kortfattat för mamma och pappa. Han 
har även pratat med sin kompis Johan Eklund, som är gruppledare dagtid på G4S. De har inte 
pratat om vad Tomas varit med om utan Tomas har bara ringt för att höra hur det går och om 
det finns några lediga pass.

Tomas tillfrågas om han har reagerat på någon som är eller varit anställd på G4S. Tomas 
säger att den enda han reagerat på är en kille som slutade för ca ett år sedan. Den killen heter 
Joel Ebontz och är i 25 års åldern. Han var lite allmänt konstig och han arbetade som packare 
inne i cashen. Tomas har hört att Joel ställde många frågor om sånt han inte hade med att göra 
och att han fick sluta som packare på grund av detta. Joel fick vara kassör istället.

Tomas berättar att de får gå iväg själva när de skall äta "lunch". De som röker får gå ut på 
lastkajen som är inhägnad men eftersom de flesta inte har behörighet att gå dit så får de göra 
det med gruppledaren eller någon annan behörig. De får inte gå utanför det inhägnade 
området när de jobbar. 

I förhöret som hölls med Tomas den 23 september finns ett fel längst ner på sidan tre. Där 
står "Som Tomas förstod det var det bara Tomas som såg något av gärningsmännen." Det 
skall vara att "det bara var Daniel som såg något av gärningsmännen" 

På sista sidan i det förhöret har Tomas berättat om vilka han umgås med på G4S. Dessa 
kompisar jobbar också natt men ingen av dem jobbade den aktuella natten.

Tomas informeras om att han kan komma att bli målsägande i detta ärende. Om så skulle vara 
fallet önskar Tomas målsägandebiträde. Han tar den som rätten utser.

Uppläst och godkänt via förhörsanteckningar
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Förhöret är sammanfattat av krinsp Redaelli som närvarade under förhöret och ställde frågor. 
Anna Stiernfeldt, målsägande biträde närvarade under förhöret, inga övriga närvarande.

Tomas informerades om anledningen till detta förhör och har berättat följande:

Tomas tillfrågades om hur han upplevde händelsen. Tomas berättade att han arbetade och 
lyssnade på musik samtidigt. Tomas märkte att något pågick genom att arbetskollegorna 
började uppträda annorlunda och tog av sig hörselskydden. Tomas berättade att han hörde 
helikopterljudet och hörde gruppledaren, Daniel, berätta att det var skurkar på taket och att 
alla skulle säkra pengarna. Daniel pratade med någon i telefon som uppmanat alla att sitta i 
ett hörn och avvakta läget. När de suttit ett tag hörde Tomas några smällar. När Tomas hörde 
att de började spränga dörren in till rummet där Tomas satt så kände han att det här var på 
riktigt och blev rädd. Tomas berättade att han såg hur dörrhandtaget kom flygande genom 
rummet. Tomas berättade att han bara satt och väntade på att rånarna skulle komma in i 
rummet. Vid den tredje sprängningen så hade Daniel sagt att de fick lämna rummet. Tomas 
berättade att han var bland de sista ut ur rummet.

Tomas berättade att de till slut hamnade i en sluss där de fastnade. Tomas berättade att de 
blev stående i slussen en längre tid. Tomas berättade att han kände sig rätt säker då han stod i 
slussen, tills då en person kom och knackade på slussen. Då hade Tomas blivit orolig och 
visste inte vem det var som knackat på. Tomas fick uppfattningen att personen utanför sagt 
att allt var lugnt och att de kunde komma ut, men de flesta i slussen hade trott att det var en 
av rånarna. Senare har Tomas fått reda på att det var en kollega som försökt hjälpa dem.



Tomas berättade att de senare blev insläppta i valvet och satt där och väntade tills polisen 
kom och tog med dem till polisstationen. Stämningen i valvet var varierande, några var 
fortfarande väldigt rädda. Tomas berättade att han då kände sig rätt lugn och kände det som 
om faran var över. Tomas berättade att han var väldigt trött, detta var i slutet av hans 
arbetspass och det var egentligen dags att få gå och lägga sig. Tomas berättade att de fick 
vänta länge i valvet innan polisen kom.

Tomas tillfrågades hur han kände sig när sprängningarna höll på. Tomas berättade att det var 
riktigt otäckt. Tomas berättade att personalen trängdes och försökte gömma sig bakom 
varandra. Tomas berättade att det var det absolut värsta delen av hela rånet, själva väntan på 
rånarna och att inte veta vad som skulle hända när rånarna kom. Tomas berättade att han var 
livrädd. Alla var rädda, men Tomas berättade att det var skönt att alla i personalen höll ihop. 
Tomas berättade att han var rädd för vad som skulle hända ifall rånarna kom in till dem. 
Tomas försökte tänka att om han bara gjorde som rånarna sa, så skulle det gå bra. Tomas 
hade tänkt att rånarna var ute efter pengarna och inte ute efter personalen. Tomas uppgav att 
han ändå var livrädd och orolig för vad som skulle hända när rånarna kom.

Tomas tillfrågades hur han mått efter händelsen. Tomas uppgav att han mått rätt bra efter 
omständigheterna. Tomas har haft en del mardrömmar. Tomas berättade att han var 
sjukskriven 3-4 dagar efter rånet men sedan kunnat arbeta som vanligt. Tomas berättade att 
han var behovsanställd och inte visste ifall han hade rätt att vara sjukskriven, det var av den 
anledningen som han kom tillbaka till jobbet så tidigt. Tomas tror att han hade behövt vara 
sjukskriven en längre tid, kanske en vecka, för att återhämta sig efter händelsen.

Tomas tillfrågades ifall de fått ta del av någon samtalsterapi. Tomas berättade att de först fick 
tillfälle att prata med någon kurator direkt på polishuset, sedan ett möte på arbetet med 
personal från arbetet. Tomas berättade att han även varit med på ett samtal i en mindre grupp 
tillsammans med personal från Falck-ambulans. Tomas kände att han tyckte att de samtal 
som han fått räckte för hans del, Tomas kände att sannolikheten att det skulle hända ett nytt 
rån som han skulle vara med om, var liten.

Tomas tillfrågades hur det kändes att jobba idag. Tomas berättade att det kändes som vanligt, 
men att han tänker på händelsen varje dag.

Tomas informerades om att målsägande biträdet skulle hjälpa till med eventuella 
skadeståndsanspråk.

Tomas informerades om innehållet i FUK 13b. Tomas uppgav att han var intresserad av all 
information som han kunde få i ärende.

Tomas har läst igenom förhörsprotokollet, en del ändringar har gjorts direkt i protokollet, 
därefter har Tomas godkänt förhöret.

Förhöret avslutades klockan 14.33.
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Madelene arbetar med kontanthantering. Hon vet inte om hon får säga vad hennes 
arbetsuppgifter går ut på mer. Hon arbetar i valvet på plan två. Hon har varit anställd sedan 
årsskiftet 06-07 och arbetar heltid. Hon arbetar natt. Schemat ligger att man arbetar två nätter 
är ledig två nätter arbetar fem nätter och är ledig fem nätter. Hennes arbetstider är 19.15 till 
06.15. 

Madelene jobbade nu sin andra natt och skulle vara ledig två nätter och börja igen på fredag 
och arbeta till onsdag. Den personal som arbetade inatt var den personal hon brukar arbeta 
med. Det var Anna Maria Suto, Anders Karlsson, Cate Wikström och Therese (okänt 
efternamn men tror det börjar på F) hon kallas för Lambi.

Madelene uppger att det är hon och Anna Maria som arbetar fredag och lördag nätter. Då 
arbetar de själva. På söndagar arbetar även Therese och Kate som sedan arbetar fram till 
fredag morgon. Anders arbetar måndag till fredag.

Det är ingen i Madelenes personalgrupp som varit sjuk eller annan frånvaro den sista vecka 
när Madelene själv arbetat. Hon vet inte om någon i det motsvarande skiftet som varit 
frånvarande senaste tiden.

Om någon skulle vara frånvarande tar man inte in någon vikarie utan man går kort med 
personal. 

Under sommartid går man kort och så tar man in "behovare". Det är såna som studerar. Det 
har det även varit i somras. Madelene uppger att det varit ersättare för henne och för Anna 
Maria. Den personal som ersatt Madelene och Anna Maria heter Andreas Lagerlöv. Andreas 
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började i maj för att lära upp sig hur det fungerar. Har då gått bredvid fram till semestern då 
han ersatt en i tagit. 

För den övriga personalen har det inte varit någon ersättare. Dom har då gått kort.

Anna Maria började arbeta hösten 07. Anders vet ej Madelene när han började men han 
började efter Madelene. Kate började innan årsskiftet 08-09 men fick sluta. Madelene tror det 
var pga arbetsbrist. Kate kom tillbaka våren 09. Madelene minns ej när.

Therese började innan sommaren 09. Kan ha varit i april eller maj. Madelene tror mer på maj.

Madelenes arbetskamrater, ovan angivna, arbetar med samma sak som hon gör i valvet.

Madelene vet att Anders har tjej och att Anna Maria är singel. Madelene tror att de andra 
också är singlar.

Madelene uppger att hon själv är sambo. Han heter Jörgen Pettersson. Madelene tror att han 
är hemma i bostaden nu under förhörstillfället. Han skulle ha hämtat Madelene kl 06.15. 
Jörgen är gammal värdetransportör och har själv blivet rånad flera gånger. Han vet om 
tystnadsplikten. Madelene får inte säga vad hon arbetar med. Han vet vad Madelene arbetar 
med men inte hur hon arbetar. Madelene har inte berättat för någon hur hon arbetar. Hennes 
föräldrar vet om att hon arbetar på G4s men ej med vad.

Jörgen arbetar nu som larminstallatör på HSS AB. Handels Säkerhets Service AB tror 
Madelene att det står för. Han har arbetat där i ett år. 

Madelene uppmanas att berätta om nattens arbetspass. Madelene uppger att det varit en vanlig 
stressig tisdag. Det har varit många väktare som kommit in. Det var tio stycken från 
Stockholm/Uppsala. Två stycken från G4S Borlänge och tre stycken från Panaxia.
De från Borlänge kom vid 23.30 och åkte 02.30.

När Madelene kom till arbetet var det två ordinarie personal som överlämnade till henne.
Den ena heter Johan Hägerbom och han gick hem kl 19.15. Hon som satt bak arbetade till 
22.45 och heter Karin Engvall. De är ordinarie. En behovare heter Marie (okänt efternamn) 
Två personal som arbetade till 22 heter Linda Haakanen och en behovare som heter Andreas 
Axelsson. 

Anders började kl 22. Therese och Kate började kl 23.

På fråga angående om det var något annorlunda när Madelene kom till sin arbetsplats uppger 
hon att det inte var det. Det var lika stressigt som vanligt. Väktarna skrek och gastade som 
vanligt. Madelene tittar alltid runt byggnaden innan hon drar kortet för att gå in i byggnaden 
när hon skall börja sitt pass. Hon såg inget särskilt som hon reagerade på igår.

Anledningen till att Madelene är observant är att personalen blivet upplärda till det och det 
har förekommit att det stått bilar med personer som fotograferat mot byggnaden och personal. 
Madelene har själv inte sett detta. Detta var i juni månad som det senaste tillfället var. 
Madelene har inte hört något angående detta sedan dess. Det har gått ut registreringsnummer 
men Madelene kommer ej ihåg detta. Det skulle ha varit en svart bil okänt bilmärke. Det är en 
bil det handlat om.

Madelene har inte hört något om någon helikopter utan det var larmcentralen i Skövde NCC 
som ringde kl 05.30 och sa att de skulle säkra värdet i valvet. Vilket Madelene och Anna 
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Maria gjorde. Det var Anna Maria som tog telefonsamtalet med NCC och hade kontakten 
hela tiden. Madelene vet ej vad de sa. Anna Maria sa att Larmcentralen sa att det stod en 
helikopter på taket. Det är det enda Madelene hört om helikopter.

05.45 hörde hon och personalen i valvet tre stora smällar. Madelene uppfattade som det var 
en tidsperiod på ca fem minuter som de tre smällarna hördes.  Madelene uppger att smällarna 
lät som när vägarbetare smäller med dyner. Det lät som man spränger berg.

Efter det att de säkrat värdet gick de till sitt utsättningsrum där de är beordrade att sätta sig 
när det händer incidenter. Detta rum är på plan 2. Personalen från plan 6, 14 stycken ,kom vid 
06.15. Anledningen till att de kom senare tror Madelene beror på att de skulle säkra sin 
värdedepå och blev därefter beordrade från larmcentralen i huset att gå ner till plan 2. 
Madelene kan ej namnen på den personalen.

Stämningen bland Madelene och hennes personal var lugn men ändå chockad. Kate gick upp 
till plan 4 precis när det hände. När hon kom tillbaka höll hon på att börja gråta. Hon hade 
upplevt mera på plan 4 och hade hört glassplitter och helikopter. Madelene lugnade Kate och 
sa att det skulle gå bra och hon fick vatten. Det blev bättre. Madelene tror att Kate gick upp 
vid halv 6.  Det är inget konstigt med att Kate gick upp till plan 4 vid den tiden. Hon brukar ta 
rast då.

Therese gick hem strax innan allt hände. Hon slutade tidigare för hon mådde inte så bra. 
Madelene tror att hon lämnade avdelningen vid 05.20. Hon skulle ta tåget från Årstaberg 
05.35 och hon skulle springa dit. 

Therese hade inte varit dålig tidigare på natten. Hon sa dock att hon var trött. Therese ringde 
till gruppledaren Daniel Lövkvist på plan 6 och hon fick tillåtelse från honom att gå hem. 
Enligt Madelene betedde Therese sig inte annorlunda när hon gick hem. Madelene tror att 
Therese bor hos någon kompis i Jakobsberg. Hennes mamma bor i Enköping.

Personalen från plan 6 var mer chockade när de kom ner. Vissa var väldigt ledsna och rädda. 
De pratade med varandra och det gick över. Madelene uppger att de allihop fick sitta kvar 
tills polisen hade sökt av byggnaden och de blev hämtade av polisen. Enligt Madelene så var 
det ingen som betedde sig konstigt. De flesta ville ringa hem till sina barn. De fick ej ringa. 
NCC sa att ingen fick ringa eftersom de ville ha linjerna öppna för att kunna ringa in.

Madelene uppger vidare att de satt kvar till 08.30 då instasstyrkan kom in. Insatsstyrkan och 
säkerhetschefen på G4S, Madelene tror att han heter Johan Petersson, tog då samtliga 
personals anhörigas telefonnummer. Därefter fick de lämna byggnaden och kördes till 
polishuset i Västberga.

Madelene tillfrågas om det är något hon reagerat på eller tyckt varit konstigt på sin arbetsplats 
den senaste tiden. Det har inte varit det under hela tidsperioden hon arbetat där. Det har 
ibland varit strömavbrott men då har polis kommit till plats och stått utanför. Det blir 
strömavbrott ungefär en gång i månaden. Det har inte varit något nu under september månad. 
Det har alltid varit på dagtid så Madelene har blivet informerad i efterhand. Hon har inte själv 
varit med om det.

En värdetransportör som började 05.30 kom och gastade om att det stod en helikopter på 
taket. Precis då ringde NCC. Värdetransportörer heter Lambiet i efternamn. Lambiet hade 
sovit i matsalen på plan 3 och blivet väckt av det. Lambiet var på väktarnas sida utanför 
glasväggen när han sa detta. Han var aldrig inne i valvet. Lambiet kom tillbaka efter kl 06 och 
sa att de hade åkt. Lambiet pratade i interntelefonen som de har på väggen. Han sa då att 
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helikoptern lyft. NCC ringde precis då och sa att två gärningsmän var inne i byggnaden.

Madelene uppger att det var inget som hon såg. Madelene uppger att Lambiet var den enda 
värdetransportör som kommit på morgonen. Anledningen att Lambiet sovit kvar i bygganden 
var att han bor långt borta. Madelene vet ej var han bor. Madelene uppger att Lambiet brukar 
komma tidigare på natten och sova i byggnaden när han ska börja 06. Han kör alltid turen 
som början kl 06 på morgonen. Hon vet inte när han kom den här natten.

När Lambiet kom tillbaka och skrek i interntelefonen att de hade åkt gick Madelene och övrig 
personal inte fram till glasrutan, de satt i utsättningsrummet, de visste inte om han var i 
maskopi med rånarna och att de skulle stått bakom honom. Madelene och övriga satt kvar 
utsättningsrummet. Lambiet kom inte tillbaka fler gånger. Madelene såg honom inte mer.

Madelene vet inte hur länge Lambiet arbetat. Madelene har varit anställd längre än honom.
Lambiet arbetar 3-2. Idag var hans pågångsdag. Han skulle arbeta idag och imorgon och sen 
vara ledig i tre dagar och sen gå på måndag igen. Lambiet är en snäll och trevlig väktare alltid 
glad på morgonkvisten.

Madelen eillfrågas om det är något annat som hon tänker på men det är det inte. Det är inte 
någon annan person som utmärkt sig. Alla har varit normala.

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat 11.06
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Förhör Signerat av

Lisbeth Tolfes
Signerat datum

2009-09-30 14:36Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Gustafsson Beskow, Madeléne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lisbeth Tolfes
Förhörsdatum

2009-09-27
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:25
Förhörsplats

RKP
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LT

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Madelene börjar med att säga att hon inte kommit på något mer än det hon berättat om i 
tidigare förhör.

Då hon började sin anställning på G4S tillhörde hon cashen på plan 6, men sedan ett år 
tillbaka arbetar hon i valvet där hon arbetar heltid och nästan alltid tillsammans, samma pass, 
som Anna-Maria Suto. De har en bra arbetsrelation, men umgås inte privat, även om det hänt 
någon gång.

Hon började sitt arbetspass den 22/ 9 -09 kl 19.15, det var då en större grupp personal som 
arbetade i valvet. Men de som jobbat dag går hem kl 23.00. Därefter var det bara hon själv, 
Anders Karlsson och Anna-Maria kvar i valvet, samt Therese och Kate som arbetar "bak" 
vilket innebär dataregistrering.
De som jobbar "bak" brukar bli klara och tidigare och då gå upp till cashen och hjälpa till där.

Kate har berättat för Madelene att hon började arbeta som behovsanställd från början, men 
fick sluta då det inte fanns något behov. Nu är hon nyanställd.
Therese är sommarvikarie och fortsatt behovsanställd.
Kate och Therese jobbar alltid ihop, och även till dem har Madelene endast en arbetsrelation.

Tidigt på morgonen aktuellt datum, 23/9 –09,  sa Therese till Madelene att hon hade ont i 
huvudet och att hon ville gå hem. Madelene hänvisade till gruppledaren Daniel.
Therese ringde honom och Madelene stod då bredvid och hörde när Therese frågade om hon 
fick gå hem tidigare.
Samtidigt var Therese inne på Internet och kollade pendeltågtiderna mot Jakobsberg dit 
Therese skulle.



Det har hänt tidigare att Therese gått hem tidigare, Madelene tycker inte att det är 
anmärkningsvärt eller konstigt, Det enda är att Therese förlorar pengar eftersom hon är 
timanställd.
Madelene har inte  träffat Kate och Therese sedan rånet.

Varje nattpass är stressigt, speciellt mellan kl 19 - 23.00 då värdetransporterna kommer och 
lämnar av . De har sluttid kl 23.00 och därför vill de lämna av så fort som möjligt, det är 
därför de skriker, för att få hjälp snabbt.
Madelene har en lista över vilka som ska komma in, hon känner igen de flesta utom de som är 
nya.
Kl 05.30 aktuellt datum kom Lambiet och skrek till dem inne i valvet att det stod en 
helikopter på taket, samtidigt hade Madelene NCC i telefon som meddelade samma sak.
Madelene förklarar att det var en glasvägg mellan henne och Lambiet och han talade via en 
kommunikationsradio på väggen.

Personalen satte sig sedan på anvisad plats, bakom en vägg. Per mobiltelefon hade 
Anna-Maria Suto kontakt med NCC som sa att två gärningsmän var kvar.

När sedan Lambiet, vid ca 06.00, kom tillbaka och sa till dem via interntelefonen att rånarna 
var borta såg de inte honom och de vågade heller inte gå fram.
Madelene vill ändra sin tidigare utsaga och förklarar att de trodde inte att han var i maskopi 
med rånarna, däremot tänkte de att han kanske var hotad på något sätt av dem.
Hon var stressad under första förhöret, men påtalar att hon inte på något sätt misstänkt 
Lambiet för någon typ av inblandning.

Det är bra sammanhållning mellan personalen i valvet, det som hänt efter rånet är att de 
reagerar mer på ljud än tidigare.

Runt midsommar –09, gick ett larm ut till personalen med reg.nummer på en svart bil som 
varit synlig runt företaget och fotograferat mot byggnaden.

Det kommer och går hanverkare på G4S vilken känns osäkert för personalen.
Trots det som skett känner sig Madelene säker på sin arbetsplats.
I övrigt hänvisar hon till tidigare förhör.

Madelene informeras om mä-biträde och dess roll och säger att hon är intresserad om det 
skulle bli aktuellt.

Avslutat kl 14.25.
Uppläst per tfn och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Gustafsson Beskow, Madeléne
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägare, med anledning av grovt rån på G4S Västberga, 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Susanne Åkers
Förhörsdatum

2010-04-28
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

09:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

SÅ

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare insp Susanne Åkers och insp Peter Eriksson
2010-04-28

Madelene uppgav att hon den 23 september arbetade på  G4S Västberga plan 2 i valvet 
tillsammans med 3 andra när hon hörde 3 kraftiga smällar. Madelene visste inte om rånarna 
var på väg ner till plan 2 och många funderingar for i huvudet och hon kände rädsla, men kan 
inte beskriva rädslan. Madelene försökte sansa sig under hela händelsen eftersom en utav 
hennes arbetskamrater utåt sett reagerade mycket kraftigt och då försökte Madelene behålla 
sina känslor inombords får att inte stämningen skulle bli värre.

Madelene har inte pratat med någon utomstående om händelsen utan de som arbetade i valvet 
har pratat om händelsen. Hon har inte fått möjlighet av arbetsgivaren att ha samtal med Falck 
ambulans eller någon annan extern terapeut.

Madelene har inte haft några sömnsvårigheter direkt efter händelsen eller senare. Hon har inte 
heller känt någon direkt oro. 

Madelene gick tillbaka till arbetet direkt efter hennes fridagar och har sedan arbetet som 
vanligt. Första passet efter händelsen var allt som vanligt och hon kände inget speciellt. 
Madelene känner att hon fram till idag inte blivit påverkad av händelsen, men vet och förstår 
att en reaktion kan komma senare. Madelene tycker inte att det är jobbigt att prata om 
händelsen.

Madelene känner sig mycket kränkt av att arbetsgivaren anser att de på plan 2 inte är 
målsägare i ärendet och att de anser att de ej utsattes för rånet trots att de själva känner sig 



som rånoffer. Madelene är även mycket besviken över att hon inte fått något stöd eller samtal 
från arbetsgivaren. Även om Madelene mår bra efter händelsen känner hon ett ansvar mot 
sina arbetskamrater på plan 2 som mår dåligt. Madelen förstår även att kan behöva samtal, 
men arbetsgivaren har inte visa någon som helst hänsyn eller respekt till de som arbetade på 
plan 2 under händelsen. Madelene har tidigare varit utsatt för rån Akallarånet .

I övrigt har Madelene inget att tillägga eller ändra till tidigare förhör

Uppläst och godkänt i sin helhet utan erinran
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KJU/3 Utredningsgrupp 3
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Hedberg, Ewa Emelie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

G4s tjänsteleg
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör med anledning av iaktagelser vid rån mot värdedepån Västberga 090923
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Johan Ståhl
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:46
Förhör avslutat

10:39
Förhörsplats

Västberga polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Emelie berättar om vad hon upplevde under rånet:

Emelie jobbar i G4s värdedepå i pengahanteringen på plan 6. I vanliga fall så kan man höra 
när det rullar förbi lastbilar utanför huset. Idag på morgonen så hörde personalen på hennes 
plan ljudet från en helikopter. Det smattrade jättehögt och det lät nästan som om den landade 
i rummet bredvid säger Emelie. Daniel som är gruppledare för hennes skift gick ut i 
hammarslussen mot fikarummet. När han kom tillbaka var han märkbart skärrad. Han sade 
"Det är på allvar. Säkra pengarna"
Emelie vet inte om han hade sett något eller om han pratat med någon i telefon men 
personalen tog allt som hade med kontanthanteringen att göra och låste in i de fyra burarna 
som de har på avdelningen. Efter att det var gjort samlades hela personalstyrkan från hennes 
avdelning i ett förutbestämt hörn där det finns utökad kamerabevakning. Det kändes som att 
ingen riktigt tog det på allvar. Det hördes spridda skämt i samlingen.
De blev sittande där i ca 10 minuter innan de hörde den första smällen. Det lät ganska högt 
och Emelie beskriver hur hon kände som basvibrationer i kroppen. Då trillade polletten ner  
hos personalen och några började gråta och det blev väldigt spänd stämning. 
Ytterliggare ca tio minuter förflyter utan att något mer händer. Sedan kommer en ny smäll 
och Emelie ser hur det flyger saker genom luften. Det var dörrhandtag, muttrar, bitar av plåt 
och sådant. Efter den andra smällen viskades det i gruppen och folk sade saker som "hör ni 
något? Eller är det någon som kommer?"
Emelie säger att det kommer en smäll till och efter den smällen ser hon hur det sprids rök från 
det bortre hörnet i lokalen. 
Någon, Emelie tror att det är Daniel, ordnar så att gruppen evakuerar från våningsplanet. De 
nödkör slussarna så att fler personer kan passera. Personalen evakuerar via hammarslussen, 
matutrymmet och trapphuset ner till valvet.
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Emelie säger att hon trodde att de skulle evakuera genom omklädningen och hon gick mot 
den dörren. På vägen dit tittade hon in i atriumet. Där såg hon hur det var ett hål i taket och 
det var en jättelång stege som hängde där. Det såg ut som en aluminiumstege säger Emelie. 
Hon gick tillbaka och följde med gruppen ner mot valvet. 
När de kommer ner till valvet blir de stående i slussen utanför eftersom valvet låser vid larm. 
Valvdörren kan bara öppnas inifrån. 
I slussen är det trångt. Det står ca 13-14 personer där. Emelie säger att det känns som om 
luften tog slut. 
Plötsligt knackade det på metalldörren till slussen. Emelie blev jätterädd. Hon var övertygad 
om att det var rånarna som kommit. Någon frågade vem det var och det hördes en röst som 
talade med utländsk brytning, eventuellt fransk brytning. Personen utanför sade "Jag heter 
Freddy. Jag kommer från ( ohörbart)-teamet"
Ingen av personalen i slussen kände igen rösten varför det inte heller släppte in honom. 
Mannen som kallade sig för Freddy hade inte heller någon inpasseringskod till slussen.
Emelie känner inte igen rösten men hon säger att det jobbar ganska mycket folk i huset och 
hon har bara jobbat ca ett år.

Efter en ganska lång stund öppnas valvdörren. Det är gruppledaren Anna i valvet som 
ordnade att det gick att öppna. Personalen blev insläppta i valvet där de sysselsatte sig med att 
vänta på polis. De läste tidningar, ordnade med en toalettkö etc.

 Emelie berättar om iakttagelser tidigare under året:

Emelie kan inte påminna sig att hon sett eller på annat sätt iakttagit något som hon tycker 
faller utanför det normala. Ingen okänd har försökt kontakta henne och hon har inte hört att 
någon annan varit utsatt heller.

Tidigare i somras eller på våren var det en tjej, Sofia Högberg, som råkade ut för en incident. 
Det var när Sofia skulle gå hem. Hon hade precis kommit ut från G4 huset och hade sin 
tjänstelegitimation i munnen. Hon hade öppnat sin väska för att ta upp mobilen eller något 
sådant. När Sofia tittade upp från väskan, fortfarande med leget i munnen, såg hon hur hon 
blev fotograferad från en bil. Hon såg en kamerablixt. Sofie gjorde som hon blivit lärd och 
återvände in i huset med tigerkortet framme. Tigerrutinen inleddes och det blev en utredning 
och säkerhetsrutinerna sågs över.  (Tigerrutinen är en handlingsplan hos G4s när någon 
anställd känner sig hotad eller drabbas av något tjänsterelaterat som kan tolkas som 
säkerhetsrisk. Fhl. Komm.)

Emelie berättar att sedan huvudkontoret flyttade till Västerport har det blivit ganska öde i 
huset. Många behovsanställda har fått gå eller på annat sätt lämnat verksamheten. 

Emelie säger att hon sedan en tid lever ensam. Hon har separerat från Kenny Gällroos. Han 
jobbar också inom G4s fast på "ryck och rond"
Kennys avdelning flyttade till Västerport tillsammans med huvudkontoret. Enligt Emelie har 
Kenny sökt jobb på Kronoberg men de har ingen större kontakt längre varför hon itne kan 
berätta så mycket. Hon har dock inte hört av Kenny att han skulle ha varit utsatt för något 
eller att han hört något som inte hör till det vardagliga "surret".

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Ulrika Sundling
Signerat datum

2009-09-28 15:41Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Hedberg, Ewa Emelie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Pass
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående Grovt rån den 23 september 2009 på hennes arbetsplats G4S,
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ulrika Sundling
Förhörsdatum

2009-09-27
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

12:00
Förhörsplats

Polishuset, Polhemsgatan 30
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Emelie berättar att hon har arbetat på G4S sedan 19 september 2008 och är fast 
heltidsanställd på uppräkningscentralen, Cash Center (CC) och arbetade tidigare på en 
bensinstation i Aspudden.

Emelie berättar att hon inte umgås privat med någon från arbetet men att de, nu efter rånet, 
har varit en hel del telefonsamtal och att arbetskamrater har träffats.

Emelie berättar att hon brukar ta tunnelbana till arbetet och brukar vara tidigt på plats innan 
arbetspasset. Emelie säger att hon inte har lagt märke till något konstigt innan råntillfället. 

Emelie berättar att det varierar hur många som arbetar tillsammans men att de vanligtvis är 
10-15 stycken på uppräkningen. Emelie berättar att alla har personliga scheman och att hon 
inte arbetar i en speciell arbetsgrupp med samma personer.

Emelie berättar vidare att hon aldrig innan sitt arbetspass vet exakt vad hon ska ha för 
arbetsuppgift och att man får reda på det precis innan arbetspasset.

Emelie berättar att det är ganska många som är behovsanställda och tillfrågas om det är något 
som hon i efterhand har reagerat på. Emelie svarar att hon inte har det och säger att det är 
svårt eftersom personer reagerar så olika vid sådana speciella händelser.

 Emelie tillfrågas om vad som hände inne på plan 6.
Emelie berättar att hon hörde ett konstigt ljud, som ett surr, inne i lokalen. Emelie säger att 
det var hon och Ashin som satt nära varandra och att någon frågade arbetsledaren Daniel "vad 
är det som låter?". Emelie tror att det var då arbetet avstannade dvs. de stängde av maskinerna 



och alla radioapparater för att kunna lokalisera ljudet. 

Emelie berättar vidare att Daniel och en tjej som heter Jenny Aalto sprang iväg för att 
kontrollera vad det var. Emelie säger att de var tillbaka efter ca en minut och sade att "det är 
allvar" och att de skulle säkra pengarna.

Emelie berättar att när de säkrade pengarna så tog de alla "lösa" pengar och låste in dem i 
burarna inne i lokalen. Efter att det var utfört sade Daniel till dem att de skulle gå och sätta 
sig i hörnet vid packningen.

Emelie säger att Daniel då sade något liknade att "oh, gud, Therese har ju gått tidigare!" . 
Emelie berättar att Therese arbetar i Valvet och att Daniel, under detta arbetspass, var 
gruppledare för henne. Emelie säger att Daniel sedan fick kontakt med Therese och att hon då 
var utanför byggnaden och att hon var på väg hem.

Emelie beskriver stämningen som allvarlig men att någon från personalen sade att "de 
kommer ju inte in!". Emelie säger att strax efter det hördes den första smällen. Emelie säger 
att den hördes "på ytan" och att det lät som om de ej kom igenom. En stund efter, ca en 
minut, kom den andra, lite kraftigare, smällen. Emelie säger att stämningen då var obehaglig.
Efter ytterligare en stund, med ett lite längre mellanrum, kom den tredje smällen och då flög 
det även "saker" genom rummet och det kom in rök. Emelie beskriver att smällarna var från 
deras nödutgång.

Emelie berättar att Daniel då sade till alla att de skulle lämna lokalen och att han öppnade 
nödöppningen till den sk. Hammarslussen. Emelie säger att alla gick på rad ut genom slussen 
och samlade i ett rum innan nästa sluss. Emelie berättar att hon hörde något "rassel" precis 
innan hon lämnade CC. Emelie säger att det var  mycket trångt i slussen och att de var fjorton 
stycken personer på en mycket liten yta. 

Målet för gruppen var att ta sig ner till Valvet på plan 2.

Emelie berättar vidare att när de lämnade den sista slussen så var hon en av de första som 
gick ut. Hon tänkte inte på att följa den som var framför utan tog den vanliga vägen ut mot 
gallergrinden och sprang förbi nödutgången ner i huvudtrapphuset  och befann sig då i en 
korridor med fönster ut mot Atriumet (ljusgården). 

Emelie tillfrågas om vad hon såg när hon tittade ut i atriumet. ( Förhörsanteckning: 
Förhörsledaren hänvisar till tidigare förhör med Emelie, 2009-09-23, där Emelie nämner 
att hon tittar ut i atriumet då de evakuerar från plan 6.)

Emelie berättar vidare att hon stod nära väggen och därför inte såg ner till golvet i Atriumet. 
Emelie säger att hon inte såg någon person men att det hängde glas från taket och att det stod 
en lång aluminiumstege lutad mot ett fönster.

Emelie säger att allt gick mycket fort och att de andra ropade på henne så att hon kom tillbaka 
och ner i trapphuset.

Emelie berättar vidare att hela gruppen sedan kom ner till plan 2 och att de trängde in sig i en 
sluss, precis innan Valvet. Emelie säger att i denna sluss var det mycket, mycket trångt och 
att de först inte släpptes in. Emelie säger att det var svårt för dem att få kontakt med 
personalen inne i Valvet och att Daniels telefon inte hade någon mottagning.

Emelie berättar vidare att Daniel och Anna, som arbetar inne i Valvet, sedan kommunicerade 
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genom dörren och att hon uppfattade det som om Anna talade med någon annan för att kunna 
öppna dörren in till Valvet.

Emelie berättar att det var i samband med detta som det hördes att det var någon som kom 
springandes i trapphuset. Personen knackade sedan på dörren och ropade något liknande 
"hallå". Emelie säger att de frågade vem personen var och att denne svarade "Det är Freddy 
från teamet". Emelie säger att hon inte då visste vem Freddy var eller vad "teamet"  betydde.

Emelie säger att det inte var någon av dem i gruppen som visste vem Freddy var och att alla 
blev jätterädda. Emelie säger att hon idag vet vem Freddy är och att han arbetar som 
värdetransportör.

Emelie säger att slutligen kom de in i Valvet men att det tog en lång stund innan de blev 
insläppta. Väl inne i Valvet så satte de sig i deras "säkra hörna" och fick sedan avvakta till att 
polisens insatsstyrka kom.

 Emelie tillfrågas om händelsen när Sofie blev fotograferad utanför byggnaden till G4S.
Emelie berättar att hon har talat med Björn Berggren, arbetsledare för CC, angående detta, 
och att hon gjorde det på onsdagen efter att de hade blivit förhörda. Emelie säger att hon då 
hade fått svaret att det var utrett och klart och att det inte var något speciellt med den 
händelsen. 

Avslutningsvis informeras Emelie om målsägandebiträde, om hon i den vidare utredningen 
skulle anses som målsägande. Emelie säger att hon då skulle önska ett sådant och godtar den 
rätten förordnar. Emelie berättar att hon har krishanteringshjälp från Falck och att de kommer 
att träffas senare i nästa vecka. 

Uppläst och godkänt.

Krinsp U Sundling
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Hedberg, Ewa Emelie
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Emelie Hedberg hörs som målsägande i förundersökning gällande grovt rån mot G4S i Västberga den

23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-04-28
Förhör påbörjat

13:19
Förhör avslutat

13:45
Förhörsplats

G4S, Västberga Allé 11, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är sammanfattat av krinsp Redaelli som närvarade under förhöret och ställde frågor. 
Målsägandebiträde Anna Stiernfeldt närvarade under förhöret, inga övriga närvarande.

Emelie informerades om anledningen till detta förhör och har berättat följande.

Emelie tillfrågades hur hon upplevde händelsen. Emelie berättade att hon arbetade med att 
räkna pengar. När rånet började så berättade Emelie att hon inte riktigt förstod vad som var på 
gång. Emelie trodde att det var någon typ av övning. Emelie berättade att helikopterljudet var 
väldigt högt. När Daniel berättade att de skulle säkra pengarna, kände Emelie paniken komma 
krypande. När sedan smällarna kom, var Emelie väldigt rädd och visste inte vad som skulle 
hända. När tredje smällen kom, så berättade Emelie att det tjöt i öronen och hon kände 
smällen i hela kroppen. Emelie mindes lättnaden när Daniel sade åt dem att de fick lämna 
lokalen. Emelie beskriver känslan hon hade som panik.

Emelie berättade att hon var gravid, i ca 20 veckan, och när de fastnade i slussen så tyckte 
Emelie att det var hemskt. De hade inget vatten och luften började ta slut. Emelie beskriver 
att hon nästan svimmade av paniken. Emelie berättade att hon stod bredvid en kollega, Petra, 
som höll henne uppe – för det var så trångt i slussen att Emelie inte kunde sätta sig ned. 

Emelie berättade att det kom någon och bankade på dörren till slussen och ville att de skulle 
komma ut. Emelie hade trott att det var en av rånarna och blev därför väldigt rädd och trodde 
att de skulle döda dem. Emelie hade trott att de skulle spränga dörren in till slussen och att 
alla skulle dö.



Efter att ha stått väldigt länge i slussen, blev de slutligen utsläppta och fick vänta i valvet. 
Emelie berättade att då tyckte hon att stressen och paniken släppte något.

Emelie tillfrågades hur hon mått tiden efter rånet. Emelie berättade att hon åkte hem till sin 
syster och svåger efter rånet, eftersom hon bor själv i vanliga fall. Emelie upplevde att hon 
fick prata av sig med systern – men Emelie upplever att hon blivit känslig för ljud. Emelie 
berättar att hon bor bredvid Råsunda och där är det ofta helikoptrar som flyger över hennes 
bostad, och det upplevde Emelie som väldigt jobbigt. Emelie hade stora svårigheter att sova 
den första tiden. Tystnaden i hennes lägenhet gjorde att hon reagerade kraftigt på ljud utanför 
och därför hade hon på tv:n hela tiden för att distrahera sig.

Emelie berättade att hon haft svårigheter att sova efter händelsen.

Emelie berättade att hon via mödravården fick komma till BUP och prata om de problem som 
hon upplevde efter rånet.

Emelie tillfrågades ifall hon varit sjukskriven efter rånet. Emelie berättade att hon inte varit 
det. Emelie berättade att hon fick ledigt kvällen efter rånet och sedan hade Emelie fridagar i 6 
dagar – så hon behövde inte sjukskriva sig.

Emelie tillfrågades hur det kändes att komma tillbaka till jobbet efter rånet. Emelie berättade 
att det var jobbigt att komma tillbaka till lokalen och se att allt såg likadant ut som innan rånet 
– att det inte gjorts något åt säkerheten. Emelie kände sig orolig, rädd och besviken.

Emelie tillfrågades hur hon kände sig idag. Emelie berättade att hon fortfarande kände sig 
besviken. Sömnsvårigheterna är bättre, men hon upplever att hon fortfarande är känslig för 
ljud.

Emelie tillfrågades om hon fått hjälp med någon terapi via jobbet. Emelie berättade att de fick 
hjälp av krishanterarna i Västberga, Falk. Emelie berättade att de till en början verkat seriösa, 
men när Emelie sedan försökte kontakta dem så var de svåra och nå och när hon väl fick tag 
på dem så var de inte villiga att prata utan att ha fått ett OK från hennes arbetsgivare så att de 
kunde fakturera besöket. Emelie berättade att detta var en del av den besvikelse som hon 
kände.

Emelie berättade att hon tror att hon klarat av händelsen bra i jämförelse med många kollegor, 
tack vare den hjälp som hon fått via BUP. Emelie berättade att de också hjälpt varandra 
mycket inom personalen och försökt prata mycket med varandra.

Emelie informerades om att eventuella ersättningsyrkanden/skadestånd kommer 
målsägandebiträdet att hjälpa till med.

Emelie informerades om innehållet i FUK 13b. Emelie ville gärna ha den information om 
ärendet som hon kunde få.

Emelie har läst igenom förhörsprotokollet, en del ändringar har gjorts direkt i protokollet, 
därefter har Emelie godkänt förhöret.

Förhöret avslutades klockan 13.45.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2OTR Trafikgrupp
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Johansson, Björn
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

G2S väktarleg 3530764780
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang iakttagelser i samband med värderånet i Västberga. Björnan arbetar som larmoperatör på G4S.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Malena Stålhane
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:58
Förhör avslutat

13:42
Förhörsplats

Väsberga polishus, plan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Björn arbetar som larmoperatör på G4S i Västberga. Att vara operatör innebär att du arbetar 
med kamerafuntion, inbrottslarm, överfalsslarm och oika jourförmedlingar, ex fastighets- 
störningsjour. Denna dag har Björn arbetat mellan kl 18.00(igår) till 06.00(idag). Björn har 
varit anställd på G4S sedan 2000,då hette företaget Falck och han har hållit på med bevakning 
med hund. Björn fick sedan söka tjänst som operatör och började där  2008 i Västberga. Björn 
har sedan i våras gått en operatörsutbildning som han måste ha för att bli larmoperatör. 

ÖVRIGA IAKTTAGELSER INNAN HÄNDELSEN
Björn uppger att han inte har några konkreta uppgifter att lämna, han har inte sett någon som 
haft något avvikande beteende eller någon bil som har stått konstigt. Björn går för det mesta 
ensam till och från jobbet. Han ta sedan pendeltåget till och från Jakobsberg där han bor. Björn 
brukar prata med familj-släkt och vänner i telefonen för att fördriva restiden lite.

GÅRDAGEN
I vanlig ordning åkte han hemifrån ca kl 16.40 till jobbet från Jakobsberg. Björn hann med ett 
tåg som kom ca 16.50 i Jakobsberg, snabb tåg och anlände Årstaberg ca 17.20. Han gick 
precis som vanligt till jobbet, Årstaberg, upp, rikting mot Liljeholmen jämte huvudvägen som 
går längs utmed Tvärbanan. Vid stora korsningen , vid Shurgard går Björn över vägen och 
passerar de nedlagda järvägsspåren. Efter det går han en bit på en gångväg,liten backe och tar 
sedan vänster för att komma till G4S kontor på Västberga Allé 11.  Under tiden som han gick , 
pratade han med sin syster i telefonen. Det fanns inget att iaktta längs utmed vägen och Björn 
uppger att på grund av arbetsskad kanske det fanns en eller annan "pundarbil" i närheten, men 
som det inte var något speciellt med. Björn prata vidare i mobilen med sin syster och sedan 
anländer han till arbetsplatsen.Två till tre personer stod utanför entrén, någon med eventuellt 
SL-uniform,men det var inget speciellt med dom. Björn gör precis som vanligt när han går in 
på sin arbetsplats. 

Björn går till omklädningsrummet. Han går igenom Västberga Allén- éntren, en trappa ner, 
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han tog trapporna. Det fanns inget som var något speciellt, inga okända personer eller 
kollegor, personal som inte skulle vara där. Björn är osäker på om han träffat någon alls. Han 
fortsatte prata med sin syster på mobilen. I omklädningsrummet avslutar han sitt samtal och 
sätter arbetskläderna.  Björn går sedan vidare till sin arbetsplats som ligger i anslutning till 
omklädningsrummet. För att gå till centralen går man ut ur omklädningsrummet och tar till 
höger, ev 10 meter och sedan kommer första sluss-dörren till centralen. Björn går in med kort 
och kod och när motorlåset går igen, stängs dörren. Han använder då sitt kort och kod igen för 
att komma in genom nästa dörr. Motorlåset stänger dörren och sedan använder han kort och 
kod genom nästa dörr. Björn kommer då in ett sk för-rum, där skriver besökare in sig in i en 
bok. Björn behöver dock inte skriva in sig eftersom eftersom han är anställd. Björn använder 
sin kod och kort ytterligare en gång för att komma in på arbetsplatsen, larmcentralen. 

Överlappningen sker mellan grupp-ledarna,all övrig personal löser av varandra som vanligt. 
Denna dag löste Björn en kvinna som arbetade dag-passet.Kvinnan skall heta  "Naza", ca 
35-40 år. Hon har arbetat som operatör innan Björn började arbeta där. Passet kör igång, det 
är mycketlugnt, nästan ovanligt lugnt enligt Björn.Björn har den vanliga "larmbehandlingen" 
;radiokontakt med väktare, telefonkontakt med kunder och hur man hanterar inkomna larm. 
När situationen  uppstår angående till exempelt ett larm så arbetar Bjlör efter givna 
instruktioner,  Under natten fick de besök av en gruppledare som heter Kenny, gruppledare på 
City-Syd Rondoutryckning. Någon gång under natten, eventuellt innan hans rast, så kommer 
två väktare, Roger och en till, för att återställa ett larm i huset. Detta måste väktarna återställa 
på larmcentralen. 

Vid ca kl  22- tiden small det till med ovanligt mycket larm, "Multikom-noder"  gick  ned sig. 
Björn beskriver hur de får en oerhörd mängd med larm som de måste behandla. 
Multicom-noder är en konstant övervakad övervakningslina, blir det avbrott, så märks det av 
direkt. De fick en enormt hög arbetsbelastning då, men det var som vanligt och Björn uppger 
att det inte var något speciellt med det. Allt går på som vanligt. Björn tog rast mellan ca kl 
00.00-00.50,på samma plan, i lilla lunch-rummetdär han samtalade med Rebecka, en vän som 
han har  träffat i ca en vecka. Hon studerar på KTH och arbetar på Debaser, Medis. Rebecka 
bor i Nacka, studentlägenhet.  Någon gång under natten, mellan ca kl 0200-03.00 åker Björn 
iväg för handla mat. Han åkte till Mc Donalds i Västberga, han var ensam i bilen. En polisbil 
stod efter honom i kön,han återvände sedan till jobbet. Inget ovanligt hände då, han jobbar på 
som vanligt. 

HÄNDELSEN
Björn behandlar ett inbrottslarm, A-larm, vilken innebär att polis skall med. Han tror att de 
eventuellt var Shell, Bergslagsvögen 394 som larmade. Björn skickade över till en annan 
operatöer som har hand om Stockholms-kanalen. Björn ringer sedan till LKC och berättar om 
larmet och Björn säger att de har fått en frånkoppling av larmet, det vill säga frånkoppling 
efter inbrottslarm. Björn tror att det var en kvinnlig operatöer som svarade, hon bad Björn 
återkomma om det var något på larmet. I slutsekunderana av samtalet, så börjar Björn höra ett 
ljud utanför. Björn hinner lägga på luren, ljudet blir starkare och starkare, motorljudet var 
påträngande starkt och det första som Björn kunde tänka på var om det var en helikopter. 
Björn vänder sig mot Vretensborgsvägen, där lokalen har sina fönster, han hinner tänka på om 
det var en polisen eller ambulans helikoptern. Björn hör att ljudet är konstant och att det låter 
som om att det kommer ovanför dom. Björn kikar ut, vet inte om det var han eller en kollega 
som skämtade lite och sade "skall dom komma hit och göra ett inbrott"? Björn sade då att vi, 
operatörenra kanske skall kika på kamerorna och  när de får upp bild och ser taket, så ser dom 
en vit helikopter , stillastående vid glaskupolen. Helikoptern är igång och han är osäker på om 
någon klev ut eller redan var på taket när han tittade igen.  Till en början ser han en person på 
taket. Kameran är inte skarp, men han ser en mörklädd person. Han ser inte om personen har 
vapen på sig. Alla operatörena, 4st, tittar på kamerorna.  Det tar några sekunder till dom förstår 
att något faktiskt händer.

Björn kastar sig på telefonen, ringer LKC. En person, Sara, svarade. Björn tror att han 
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skriker;"Någon tar sig in i huset, G4S-huset i Västberga". Tommy, en gruppledare,  skriker 
samtidigt att han tänkter dra överfallslarmet som går direkt till polisen. Björn sitter då med 
LKC, Sara i telefonen. Under tiden som Björn sitter med Sara i telefonen, börjar gm slå mot 
glaskupolen på taken. Gm hade någon form av tillhygge med sig. Gm slår och slår. Björn 
rapporterar åter till Sara vad han ser.  Björn är osäker på om det var i samband med detta som 
han ser en annan gm, lika mörkklädd som den första, på taket. Björn är osäker på om han 
redan fanns där eller kom från helikoptern. 

Björn ser inte in i helikoptern, vilket gör att han inte ser den som sty. Två personer är nu på 
taket,gm1 och gm2. Gm2, tar med sig en stege, detta kan man se i  kameran. Stegen läggs ner 
av gm2 och sedan kommer en till stege. Björn är osäker på om det är en ny gm som kommer 
eller om det är gm2 . Björn tror att de nu har fått sönder rutan i glaskupolen. Han osäker på om 
det var en eller två turor som gick sönder.  Gm 1 och gm2 håller på med stegarna. Björna 
rapporterar vidare till LKC, Sara. Björn ser pressenningar, men är osäker på om de kom från 
helikoptern eller om det var något som redan låg på taket. Björn uppger att gm1 och gm2 inte 
ser övervakningskameran på taket, utan att de arbetar  koncentrerat med att ta sig in i 
byggnaden. Gm1 och gm2 börjar nu hissa ner stegen/stegarna genom  rutan, rutorna. När 
stegen dras ned, ser Björn att de har med sig rep, han är osäker på vad de skall användas till; 
fira ner något eller bara kastas ner till annat. 

Förhört avslutas kl 11.22. Förhöret återupptas kl 11.32.

En av gm börjar klättra nedför stegen. Där gm kommer in i byggnaden, från glaskupolen,kalls 
rummet för Piazzan, ett sk lunch-rum med soffor och bord. Björn är osäker på vilken våning 
gm stannar på, han tror att personen är kvar på stegen vid våning 5. Gm fortsätter sedan vidare 
ner till själva Piazzan, på våning 4.  Björn får en känsla av att dom var "äckligt säkra" på vad 
dom gjorde. Visste precis vad dom gjorde. Deras tillvägagångssätt var mycket iskallt och 
metodiskt.Gm som klättrar ner på stegen är nu på plan 4, ytterligare en gm klättrar ner och då 
tror Björn att en ytterligare står på taket vid stegen.Den som klättrar nerför stegen är i höjd 
med plan 5, vid förnstret.  Björn ser inte, men han tror att det är hanteringen av pengarna som 
gm på stegen tittar på. Han tror sedan att båda gm, den som är på plan 4 och han som står vid 
fönstret på plan 5, börjar att klättra upp, mot taket. Båda på stegen tar sig upp och ansluter sig 
till gm3 på taket. Björn är osäker på vad alla gm, 3st gör på taket nu, men i nästa sekund ser 
Björn hur någon utav gm slänger ner ett föremål  genom den krossade rutan. En av 
operatörerna, Malin, går mot en larmpanel för G4S-huset.  Björn berättar till Malin vad han 
har sett. Precis efter detta, säger Malin till Björn "helvete, nu small det"! Björn frågade igen, 
small det och Malin sade att det hade gjort det. Björn säger då till Sara på LKC att nu spränger 
gm i byggnaden, osäker på vart. Efter smällen, så tror Björn att de tre gm tar sig nedför stegen. 
Under tiden som de tar sig nedför stegen, så tror Björn att helikoptern lyfter.  Samliga gm, 3st 
är nu troligtvis på plan 4, men Björn ser dom inte i kameran. Björn uppger då att man tappar 
dessa ur kameravinkeln.  Björn vet att dom är inne i huset och han börjar febrilt med att leta 
efter de tre gm i andra kameror som finns på larmbordet.  Björn ser dom inte någonstans.

Björn tittar då i en annan kamera och ser värdepersonal. Björn får en uppfattning om att 
värdepersonalen i rummet stannar upp, precis som om att något händer i eller utanför rummet. 
Björn fortsätter att leta genom alla kamerorna aktivt.  Björn tror att sina andra kollegor börja 
informera larmcentralen i Malmö om vad som händer samt att NCC- en övervakningcentral 
som koncentrerar sig enbart på värdet informeras. Närmaste chefen Peter Damström får under 
tiden rede på vad som sker i byggnaden. Under tiden som Björn letar i kamerorna, så sker den 
en sådan "jäkla" smäll i huset. Det dånade och huset skakade till och nu gick det inte att ta 
miste på att det var en rejäl sprängladdning. Björn vet inte vad gm eller sprängladdningen är 
någonstans.  Han fortsätter att titta i kamerorna och lämnar över information till Sara på LKC. 
Osäker på tid, men det kommer en sprängladdning till och den här känns mycket kraftigare. 
Hela huset ruskas om och det var med en rejäl kraft. 

Björn fortsätte med att leta gm i kamerorna. En fjärde smäll  kommer och då upplevde Björn 
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att sprängladdningen var mycket närmare nu. Han fortsätter att titta i kamerorna men ser inget. 
 En femte sprängladdning kommer,han tror att det är fem totalt, vara fyra är jätte rejäla. Björn 
får fortfarande känsla av att de spränger i närheten av larmcentralen.  Samtidigt som de 
smäller, tror Björn att de har kontakt med personal på värdehanteringen. Björn tror att Tommy 
skall ha sagt att de börjar få panik coh att de vill komma ut. Han tror att polisen börjar komma 
till platsen och under hela förloppet hör  Björn att helikoptern åker fram och tillbaka, gör 
överflygningar. Björn säger till en kollega, Rikard att han skall gå till fönstret och se om det 
finns någon märkning på helikoptern, men han säger att han inte ser den alls.  Björn fortsätter 
att titta i kamerorna och till slut ser Björn alla 3 gm i en av kamerorna. 

Det är den kameran som man kan se hur värdehantering  sköt, en av många som finns där inne 
i rummet. Alla gm, 3st, är nu inne bland pengarna.  De är mellan gallerlastvagnarna, de lägger 
ut ett antal säckar, osäker på hur många, svarta och grå,. I samband med detta ser han hur en 
av gm är beväpnad med AK47/ Kalschnikov. Den är på ryggen, i en sele/band på en av gm.  
Gm, böjer sig frammåt eller ställer sig på knä, hukande och då är vapnet framme på bröstet.  

SIGNALEMENT PÅ GÄRNINGSMÄNNEN
ALLA tre såg atletiska ut. De såg ut som att dom var vana vid att röra sig med tyngd på sig. 
Samtliga hade skyddsvästar på sig, svarta/mörka, ingen märkning som eventuellt var 
förstärkta. Byxor, jacka, andra kläder var svarta eller mörka till färgen. Två av gm hade svarta 
paintboll-masker i plast och skidglasögon som är mörka/svarta i glaset. Gm har någon form av 
luvor på sig, svart eller mörkblå eftersom Björn inte kunde se något hår. En av gm hade enbart 
en svart rånarluva på sig, med hål för ögonen, osäker på om han har hål för munnen. En av de 
tre gm skilde sig åt, osäker på om de var en av dom som hade paintboll- mask. Den  personen 
hade vita gymnastik-skor med svarta revärer på sidan av skon, eventuellt två eller tre efter 
varandra, kanske Nike eller Adidas. Björn tror att det är samma gm som bara har rånarluvan på 
sig, men är osäker. Björn får den känslan. Samtliga gärningsmän var oerhört lugna, iskalla 
arbetade lugnt och metodiskt på att nu samla in pengar  i deras gråa och svarta säckar som de 
hade med sig. Björn tror att han kan ha sagt till Sara på LKC att de är i valvet, men han vet 
inte i dagsläget. De tre gm samlar ihop pengar i deras säckar. 

Björn ser att en av gärningsmännen tar upp två säckar i sin högra hand, Björn ser ryggen på 
honom i kameran, osäker på om han har en säck i sin vänstra hand, men ser inte detta. Under 
denna tid, ser Björn alla tre gm i samma kamerabild. Alla tre gm börjar röra på sig i lolkalen. 
Det blir i olika vinklar, så Björn vet inte vilket håll det går mot. Björn tror att de tvekar var de 
skall gå någonstans, att de skulle ha med sig lite mer pengar.  Efter detta försvinner dom ur 
kameravinkeln, de är nu borta ur samtliga kamerorn. Björn vet i detta läget att polisen är på 
plats och att huset är omringat. Helikopter gör sin omflygningar, men finns i närheten, 
eftrersom han hör detta. Sara på LKC får flytande information om signalement med mer.  I 
samband med att gm försvinner  ur kamervinkeln, så hör han hur helkikoptern kommer in till 
huset, ett konstant ljud och som att den landar eller hovrar över byggnaden.  Björn börjar leta 
efter kameran som är på taket, eftersom han hör att helikopter är stilla. 

Han hittar kameran på taket, då ser han hur  helikoptern har landat. Han ser en gm på taket, 
under tiden som han ser på gm på taket i kameran, börjar gm dra i repet, där dom har fäst 
säckarna i.Gm som står på taket hinner dra två vänder med repet. Björn tror att det var två 
säckar, han slutade räkna vid fem säckar. Säckarna läggs sedan i nära anslutning till gm1. När 
gm1 som är på taket drar i repet en andra gång, ser Björn hur gm2 klättrar upp på stegen. Gm2 
kommer upp på taket, så hjälper han gm1 med att dra upp säckar på repet. Björn vet inte hur 
många vändor som de gör och hur många säckar som kommer upp. 

En av gm på taket börjar springa och det är första gången som gm visar tecken på stress eller 
tidsnöd. Björn noterar hur den personen börjar springa mellan helikoptern och gm1. Personen 
har säckar i händerna. Helikopternosen är riktad mot kameran, gm öppnar vänster bakdörr på 
helikopter och lastar in säckarna där. Under tiden som personen springer mellan säckarna och 
helikopterna kommer gm 3 uppför stegen. Björn får uppfattningen av att gm3 har stått på 
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plan4, i Piazzan och knytit fast säckar i repet. Då gm3 klättrar upp på stegen, tar gm1 hastiga 
steg samtidigt kommer repet upp jätte snabbt  och en säck kommer upp med en väldig fart. 
Gm1 gör stora yviga rörelser, nervöst ser det ut som.  Björn uppger att de börjar bli stressade 
och att de lider tidsbrist. Samtliga gm, 3 är nu på taket. En av gm springer och sätter sig  i 
helikoptern, höger framdörr. Dörren är fortfarande öppen när han ha satt sig. De två 
kvarvarande gm, fortsätter att lasta säckar. De går tillsammans och lastar på vänster bakdörr. 
De går en vända till . En av gm sätter sig på vänster bakdörr, där de har lastat in  pengarna. 

Förhöret avslutas kl 12.42. Förhöret återupptas kl 12.45.

Den andre gm, springer till höger bakdörr , eventuellt med en säck med sig   öppnar den, Nu är 
de tre dörrar öppna på helikoptern. Då de sista gm sätter sig i baksätena, börjar samtliga tre 
gmatt stänga dörrarna. När de har fått igen dörrarna så lyfter helikoptern, Björn är osäker på 
vilket håll den flyger åt. Under tiden från attde tre gm är och plockar pengar tills dess att de tre 
gm är på taket med pengarna och lyfter, så får Björn höra att värdepersonalen skall vara fysiskt 
oskadda. Att de skall ha tagit sig ner till plan två, och står vid en sk värdesluss, och att de är ok 
och att de är samlade. Operatörskollegorna har informerat samtliga instanser och man har har 
påbörjat ett allmänt utrop på Stockholms-kanalen att samtliga väkare skall hålla sig borta från 
Västberga. Sara på LKC frågar efter information och Björn uppger då att han har sett tre gm i 
byggnaden samt att han sett tre gm som lämnat byggnaden och som försvunnit med den vita 
helikoptern. Nu börjar Björn räkna in hur många personer som skall finnas i byggnaden. Det 
tar sin tid, men Björn och operatörena kommer fram till att det måste vara 17+4, allstå 21 st 
G4S-personal.  NCC- i Skövde hjälper till med detta. Larmoperatörerna vet inte hur många 
som arbetar med värdet under olika tider. Genom informationen Björn fått från NCC så lämnar 
han över detta till Sara på LKC. Björn ber även NCC att någon ur väredepersonalen, skall 
ringa in till LKC, så att LKC får en länk in direkt, till värdeperonalen. 

Björn fortsätter med värdet, operatörerna är säkra i sin central, men man vill ha reda på hur det 
är med värdepersonalen. Malin sköter den mesta kontakten med NCC, men han gav henne 
frågor som hon skulle ställa till NCC. Björn fortsätter så här ett tag till, osäker på tiden. Under 
hela tiden så har han haft kontakt med Sara på LKC. Tommy sköter kontakten med chefer, 
säkerhetsansvariga samt andra kontakter. Björn uppger att de försöker dubbelkolla vad de 
gjort. Björn försöker sedan titta på kamerorna igen angående skador i byggnaden, 
värdepersonal eventuellt mer gärningsmän. Efter detta börjar Björn arbeta med evakuering, 
order från polis. Det är Tommy som arbetar med det samt att all drift läggs över till 
Malmöcentralen. Malin och Rikard  hanterar den normal trafiken så gått det går. Nu blir det 
mycket väntan, de får veta att polisens bombgrupp är på väg ooch att de eventuell har hittat en 
mt sprängladdning på plan 6. 

Vid ca 8.30 så är Björn klar med att sätta sin larmcentral ur drift. Han meddelar "nya" Sara på 
LKC att de är beredda. Ca kl 09.05-09.10 har Piketen lett sig ned till larmcentralens 
nöddörr,som är  bakom Tommy. Där tar Tommy och poliserna  kontakt med varandra genom 
dörren. Det slutar med att Tommy krossar nödkåporna, låser upp. Piketen öppnar dörren, 
Björn och operatörena  sträcker då upp händerna, polisen utför visitation samt kollar 
legitimtionen och sedan eskorterar de ut operatörspersonalen ut till huvudentrén. 

Björn nås på mobil 0708-632260.

Förhöret är uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2OTR Trafikgrupp
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Johansson, Björn
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang iakttagelser i samband med värderånet i Västberga, han arbetar som larmoperatör på G4S.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Malena Stålhane
Förhörsdatum

2009-09-24
Förhör påbörjat

14:20
Förhör avslutat

14:24
Förhörsplats

Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Björn tror att helikoptern lyfte omgående efterdet att föraren avlastat gärningsmän på taket. 
Den stod inte kvar och väntade på taket då gärningsmän började slå sönder kupolfönstret. 
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Förhör Signerat av

Liz Berglund
Signerat datum

2009-09-27 12:19Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Johansson, Björn
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liz Berglund
Förhörsdatum

2009-09-27
Förhör påbörjat

11:50
Förhör avslutat

12:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Björn tillfrågas om det är något mer som han har kommit på sedan han fick lämna sitt 
vittnesmål den 23 september.

Björn säger att han ringde upp den polis som höll förhöret med honom för att ändra en sak. 
Han hade suttit och funderat över händelseförloppet och kommit på att han nog sagt fel 
rörande hur länge helikoptern stod kvar på taket i första läget. Björn har för sig att han sa att 
helikoptern stod kvar på taket medan gärningsmännen klättrade ner och därefter kommit 
tillbaka upp igen. När han tänkt efter så lättade nog helikoptern direkt efter att ha släppt av 
gärningsmännen på taket.

Det larm som gått på G4S, strax före midnatt, var ett inbrotts eller sabotage larm. Larmet 
hade gått vid fönstret till vänster om huvudentrén på Västberga Allé 11. Det är Falcks gamla 
ambulanslokaler. Väktare hade varit och kontrollerat larmet men inte sett någon åverkan eller 
något annat konstigt. Larmet skall sedan återställas från larmcentralen varför väktarna kom 
upp till Björn och hans arbetskamrater.

När Björn hade rast pratade han med en bekant som heter Rebecka. Detta var per telefon.

All samtalstrafik från larmcentralen på G4S spelas in.

Björn har för sig att han sa till polisen på LKC att han sett 4-5 säckar hissas upp och att han 
sedan slutade räkna.

Då Björn inte har något ytterligare att tillägga så avslutas förhöret.



Förhörsanteckningarna upplästa och godkända via telefon 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Johansson, Björn
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägare, med anledning av grovt rån den 23 september på G4S Västberga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Susanne Åkers
Förhörsdatum

2010-04-26
Förhör påbörjat

09:45
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Kronobergsgatan 30 i Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

SÅ

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Björn uppgav han satt och arbetade på G4S som larmoperatör när han och hans kollegor 
hörde en helikopter. Björn tittade i kamerorna och såg att helikoptern landat på taket till G4S. 
Först förstod inte Björn vad som var på väg att hända, men när han såg att de gick in genom 
taket blev han väldigt rädd och när det sedan börjar sprängas i huset blev rädslan så stor att 
han har svårt att förklara. 

Björn fortsatte att titta i kamerorna och samtidigt  ringde han till polisens ledningscentral. När 
själva sprängningarna sker så minns Björn att han trodde att hans sista stund var kommen i 
livet. Vid en utav sprängningarna stod han upp och smällen var så kraftig att hans ben vek 
sig. Han blir rädd att taket skall rasa in. Björn har endast en gång tidigare i sitt liv känt samma 
rädsla och det var när han som väktare skulle gripa en person som riktade ett jaktvapen mot 
honom. Björn berättar att han ser att en person med vita gymnastikskor bär ett automatvapen 
vilket förstärker rädslan. När de senare skall evakueras från huset oroar sig Björn för att de 
inne i lokalerna skall hitta likdelar från personalen som arbetat i sedelrummet.

Efter händelsen uppfattade Björn det som att rädslan lade sig ganska snabbt, men ett par 
dagar senare kom händelsen ikapp honom och han fick svårt att sova och den sömn han fick 
var orolig. Han minns att han helgen efter vaknade  han av att en helikopter flög i närheten av 
hans bostad och rädslan kom då tillbaka. Idag känner Björn att hans rädsla och oro inte är lika 
stark, men om han läser eller ser något om rånet i media kommer känslorna av oro och rädsla 
delvis tillbaka. Även vid förhörstillfället känner Björn att det blir jobbigt och finner ett behov 
av att prata om händelsen.

Björn fick efter händelsen tillsammans med de andra på larmcentralen träffa Falck ambulans 
för samtal. Detta samtal skedde samma dag som rånet, men efter det att de varit på förhör hos 



polisen i Västberga. Det var meningen att de skulle bli kontaktade igen utav Falck ambulans, 
men på något sätt har detta missats. Björn har pratat mycket med en kvinnlig vän om 
händelsen sedan har han och de arbetskamrater som arbetade som larmoperatörer under 
händelsen pratat.

Björn var ledig ca 1 ½ vecka efter händelsen och gick sedan tillbaka och arbetade.

 Björn önskar mä-biträde då han känner att han inte vet om han orkar med en 
huvudförhandling utan stöd, eftersom han känner oro och rädsla. Björn godtar den som 
rätten förordnar som mä-biträde 

Uppläst och godkänt utan erinran
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

LGOB Grov organiserad brottslighet
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Karlsson, Anders
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Tjänstelegitimation nr

231561 från G4S.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd beträffande rån mot uppräkningscentralen/värdedepån G4S Cash Solutions AB i Västberga

09-09-23.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Maria Claesson
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:29
Förhör avslutat

11:38
Förhörsplats

Västberga polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MC

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Karlsson berättade att han bor i Kungsängen och har jobbat i branschen sedan 2001. Han har 
tidigare jobbat på Loomis. Karlsson har arbetat på G4S i elva månader och han arbetar i 
valvet. 

Karlsson bor i lägenhet i Kungsängen och han har en flickvän sedan ca 1,5 år tillbaka, men de 
bor inte tillsammans. Enligt Karlsson vet flickvännen Sandra Eriksson inte vad han jobbar 
med. Enligt Karlsson har de tystnadsplikt om vad de arbetar med. Karlsson uppgav på fråga 
om han har några anhöriga som vet vad han arbetar med att hans fd flickvän jobbade på 
Loomis och att hon känner till vad han arbetar med. Enligt Karlsson brukar han säga att han 
arbetar med logistik och då brukar man inte få några följdfrågor. 

Karlsson ombads berätta om vad han arbetar med i valvet. Enligt Karlsson packar han 
värdeväskor med sedlar för vidare transport med värdetransporter. Enligt Karlsson tar han 
även emot väskor som kommer med värdetransporter, sk bankning. Enligt Karlsson är hans 
närmsta chef och gruppledare Jessica Berg. Arbetsledare är Björn Berggren. Enligt Karlsson 
är de två avdelningar, dels de som arbetar i valvet och dels de som arbetar med uppräkningen. 
Enligt Karlsson är det fem personer som arbetar i valvet och 14 personer som arbetar med 
uppräkningen. Karlsson berättade att valvet ligger på plan 2 och uppräkningen ligger på plan 
6. Förutom Karlsson var det Anna Maria Suto, Madelene Beskow och Kate Wikström och 
Therese F, Karlsson vet ej vad hon heter i efternamn, som arbetar i valvet. Enligt Karlsson 
gick Kate och Therese hem kl 05.30 då de fått tillåtelse från gruppledaren att gå hem då. 
Karlsson uppgav att Kate gått upp till ingångsplan 4 och då hade något fallit ned, ev bitar av 
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glastaket. Therese befann sig då redan utanför byggnaden och skall enligt Karlsson ringt 
tillbaka till Kate och sagt att det var en helikopter utanför. Kate sprang då tillbaka via 
trapporna ned till valvet igen.

Enligt Karlsson fick de besked från två håll samtidigt, dels från deras egen larmcentral via ett 
telefonsamtal. Ungefär samtidigt kommer Kate tillbaka till valvet och ringer på och blir 
insläppt. Karlsson tror att det är Madelene som tar emot det samtalet och dels kommer en av 
deras väktare, Freddy Lambiert, som är i garaget och säger att det är en helikopter på taket. 
Detta säger han genom en intercomtelefonfrån garaget och Karlsson ser denne genom en liten 
pansarglasruta. Karlsson uppgav att han träffat Lambiert i lunchrummet på plan 3 mellan 
02.30 och 03.00. Då låg Lambiert och sov där. Enligt Karlsson skulle inte Lambiert börja sitt 
pass förrens 06.00. Detta vet Karlsson då de har ett schema över all personal. Enligt Karlsson 
har han aldrig sett någon av personalen på jobbet mitt i natten och han reagerade på och 
tyckte var konstigt att Lambiert var där tre timmar innan dennes pass började. De talade dock 
inte med varandra utan Karlsson åt sin mat och Lambiert halvsov. Karlsson uppgav att han 
alltid äter i lunchrummet på natten. Enligt Karlsson jobbar han bara natt och tiderna är 22-08 
måndag-torsdag varje vecka. Enligt Karlsson brukar han äta själv.

De som arbetar på uppräkningen har en egen matsal på plan 4 och Karlssons arbetskamrater i 
valvet brukar inte gå med och äta i lunchrummet på plan 3. Enligt Karlsson måste det alltid 
vara minst två personer i valvet samtidigt och det är en av orsakerna till att de inte går iväg 
tillsammans för att äta. Det händer dock att han träffar på personal med andra arbetsuppgifter 
i lunchrummet på plan 3.  

Enligt Karlsson jobbar Kate och Therese på mottagningen, samma kontorslandsskap, men de 
har andra arbetsuppgifter. Karlsson jobbade på mottagningen under mars i år men sedan dess 
har han arbetat i valvet tillsammans med Anna Maria och Madelene. Enligt Karlsson finns det 
ytterligare personal som han arbetar tillsammans med i valvet på andra nätter.

När de fick samtalet från larmcentralen frågade de om de säkrat värdet, vilket enligt Karlsson 
tyder på att larmcentralen trodde att de redan fått reda på att det pågick ett angrepp. De fick 
de koder att öppna  valvet med för att kunna ta in alla osäkrade sedlar i valvet och låsa igen 
vilket de gjorde. På fråga om var Lambiert tog vägen efter att han uppmärksammat dem på att 
det var ett angrepp uppgav Karlsson att han inte vet detta då de fick fullt upp med att säkra 
sedlarna. Enligt Karlsson fick de mängder med samtal från larmcentralen som informerade 
dem om vad man kunde se från kamerorna. Karlsson berättade att när de säkrat och 
dubbelkollat att allt var i valvet så samlades de i packningsrummet som är en del av valvet. 
De har har två tv-skärmar som återger inspelning från 9 kameror. Enligt Karlsson visar dessa 
kameror framförallt vad som händer vid infarten till bilslussen på baksidan av huset, i 
bilslussen och i garaget. De såg dock inte varken någon person eller någon bil röra sig där 
från att de säkrat sedlarna, vilket max tog 2 min enligt Karlsson, och fram tills de blev 
hämtade 08.30 av insatsstyrkan.

Enligt Karlsson hörde de tre smällar varav två svaga smällar och en kraftig. De första två var 
svaga smällar med ett par minuters mellanrum och efter två-tre minuter kom det en tredje 
kraftigare smäll som gjorde att det skakade till så att det vibrerade i väggarna. Karlsson och 
de andra som befann sig i packrummet trodde då att de höll på att spränga sig in i valvet. 
Karlsson upplevde att det var en lång tidsrymd från det att de fick larmet tills den sista 
smällen. Karlsson uppskattar att det kan ha gått så lång tid som 10 minuter. Karlsson 
uppskattar att det gick ca 5 min från det att larmet kom till den första smällen.

När uppräkningen drabbas av en attack och larmar så skall de i valvet få information om detta 
genom en blinkande lampa. Den ger dock ett så svagt sken att det inte märks när den sätter 
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igång och blinka. De såg följaktligen inte att den blinkade förrens de fått samtalet från 
larmcentralen och tittade på lampan. Då först såg de att den blinkade.

På fråga om hur glastaket ligger i förhållande till plan 4 uppgav Karlsson att det ligger på 
plan 7. Han vet dock inte om det är några personer som arbetar på plan 7 nattetid, men 
uppräkningen ligger ju på plan 6. Karlsson uppgav att han arbetade på uppräkningen fr o m 
nov 2008 till febr 2009. Karlsson uppgav på fråga att han aldrig varit uppe på plan 7 och 
därför inte vet hur man kan ta sig därifrån till plan 6.  

Karlsson uppgav på fråga att han kände sig relativt lugn under tiden de befann sig i valvet och 
Anna Maria, som skötte all telefonkomunikation, och Madelene var också lugna. Kate var 
definitivt upprörd och nervös och det yttrade sig att hon var väldigt orolig och på gränsen till 
svimfärdig och de andra fick säga åt henne att sätta sig ned och stötta henne så gott de kunde.

Enligt Karlsson så kom all personal från uppräkningen och ställde sig i deras 
personalsluss/ingång till valvet och ville komma in. På fråga om varför de kom dit uppgav 
Karlsson att det var för att de ville sätta sig i säkerhet. Anna Maria skötte kommunikationen 
med personalen genom att ropa genom pansardörren som slussen. Karlsson åskådliggör hur 
det ser ut i valvet genom att rita en skiss och han berättar även att personalslussen är på ca 1 
kvm och att de har stränga order att de absolut inte får öppna dörrarna in till valvet under ett 
angrepp. Enligt Karlsson så kommer de 14 personerna från uppräkningen omkring 20 min 
efter att larmet kom 05.30, och de befinner sig i det låsta utrymmet i 10-15min. Karlsson 
uppskattar att personalen kom ned till slussen mellan kl 05.45 - 05.50. 

En paus togs i förhöret kl 10.47. 10.51

Innan de från uppräkningen kom ned så hörde Karlsson och de andra hur väktaren Freddy 
Lambiert ropade från någon av glasrutorna som vetter mot garaget att det är över. Karlsson 
uppskattar att det kan ha varit omkring kl 05.45. De kan dock inte se Lambiert från den plats i 
packrummet där de befinner sig och deras arbetsledning pekat ut som ett säkert utrymme. 
Deras instruktioner är också sådana att de inte skall ha någon kommunikation med någon 
förutom deras larmcentral.  

Karlsson tillfrågas om det är något på arbetsplatsen som gjort honom uppmärksam på något 
sätt den senaste tiden. Karlsson uppgav att han inte gjort några sådana iakttagelser. På fråga 
om Karlsson umgås med någon på arbetsplatsen privat uppgav Karlsson att han inte umgås 
med någon varken på uppräkningen eller i valvet på fritiden. Han känner dock flera, 
framförallt chefer, sedan tiden då han arbetade på Loomis då de också jobbat där. Det är 
Jessica, som är hans gruppledare och personalplaneraren Björn Olovsson och deras nye 
driftchef Rickard Linge som han känner från tiden då de arbetade på Loomis.

Karlsson uppgav på fråga att han inte har några ersättningsanspråk med anledning av det 
inträffade.

Karlsson berättade att från det att NCC haft telefonkontakt med Anna och godkänt det släppte 
Anna  in personalen som stod i slussen. Enligt karlsson var det framförallt en skärrad tjej som 
grät. Karlsson upplevde dock att de flesta  var väldigt lättade att få känna sig i säkerhet och 
inte minst för att de fick komma ut från den trånga slussen där det varit väldigt varmt. 
Karlsson säger att han tycker att det tog alldeles för lång tid, 2,5 timme, innan insatsstyrkan 
letat igenom deras hus och kommer ned till dem.

Karlsson uppgav dock att han upplevde att de blev väl bemötta när insatsstyrkan väl kom till 
dem. Karlsson anser dock att de slarvade när de gick igenom valvet. I packrummet finns ett 
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kassaskåp som är ca 2m högt och 2 m brett och ca 50 cm djupt som inte kontrollerades och 
det finns även en liten sluss som de skickar ut värde ur som är 1m hög och 50cm bred som de 
inte heller kontrollerades. Det finns även en större värdesluss i hörnet vid bankningsrummet 
som inte heller kontrollerades. Karlsson vet inte om garaget eller bankningsrummet 
kontrollerades, men det var inte något de såg att någon gjorde på de två tv-skärmarna.

Uppläst och godkänt.

Förhöret avslutat kl 11.38
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Karlsson, Anders
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

personalen G4S
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga den 23 september -09.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-04-28
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:30
Förhörsplats

G4S lokaler, Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare Krinsp S Åkers – P Eriksson.

Anders Karlsson Informerades att han hörs som målsägande, förhörsplatsen är G4S lokaler i 
Västberga

Förhörsledarna återrelaterade till det tidigare förhöret med Anders Karlsson från den 23 
september –09. 
Anders Karlsson uppgav att inget som har förändrats eller att han kommer ej ihåg något som 
ska tilläggas till det tidigare förhöret.

Anders berättade att han får vetskap och kännedom om rånet från en väktare. Strax därefter 
blir han informerad via telefoner samt att en arbetskamrat vid namn Kate informerar honom 
om händelsen.
Anders uppgav att det går larm ganska så ofta på arbetsplatsen och han vet vilka rutiner de 
har i samband med att larm går. Rutinerna är att de ska  försöka säkra pengarna till en början 
med vilket de även vid detta tillfälle gjorde. 
När de säkrat pengarna hör de några smällar som detonerar. Anders tror att  gärningsmännen 
är på väg till deras avdelning och kände oro för detta.
Anders berättade att han hoppades att gärningsmännen vet vad de gjorde och vad de var ute 
efter dvs jakt efter pengar.
Anders var ej rädd för sitt eget liv men kunde tänka att det i så fall kunde handla om att de 
skulle bli utsatta för en gisslansituation.

Anders berättade att de sedan förflyttade sig till en sluss som finns utanför ett valv. När de var 
i slussen fick de information om att rånet troligen var över. 



Anders och hans arbetskamrater fick vara kvar och inlåsta på arbetsplatsen ett par timmar 
innan de kunde få lämna.

Anders uppgav att han blev mest rädd blev när det hade smällt efter tredje gången och de 
hörde att en dörr öppnas på deras avdelning. Anders trodde till en början att det var 
gärningsmännen som kom men det visade sig vara en väktare som kom och öppnade dörren.

Anders tillfrågas hur hans tid varit efter rånet.
Anders berättade att han uppfattar sig själv som en lugn och sansad person.
Efter rånet åkte Anders hem till sin bostad dit även hans flickvän kom.
G4S arbetsledning hade kontaktat Anders anhöriga som och anhöriga hade i sin tur ringt till 
Anders flickvän.
Anders uppgav han sover bra och att hans sömn ej har påverkats av händelsen och han har ej 
heller drabbats utav några mardrömmar.
Anders berättade att det han reagerat extra på är plötsliga ljud och då genom att han tittat sig 
omkring när han hört dem.
Anders uppgav att han ej har haft eller känt av några problem när han återvänt till sin 
arbetsplats utan det är som det var innan rånet. Anders arbetar kvar med de arbetsuppgifterna 
han hade innan rånet men att han fn arbetar han mestadels dagtid men han ska ev återvända 
till de arbetstiderna han hade tidigare.

Anders har ej heller känt att han behövt ha några krissamtal eller dyl. Anders har ej heller 
pratat med någon ang rånet mer än att han pratat med sina arbetskamrater och de har pratat 
igenom vad som hänt.

Förhöret avslutat kl 14.30
Uppläst och godkänt. 
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Förhör
K292921-09

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONB Globen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Kumlin, Michael
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om iakttagelser vid rånet.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ludwig Melkerud
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

10:01
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats

Polishuset, Västberga
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Michael berättade att han arbetade vid packningen på plan 6. Michael berättade att han jobbat 
på företaget i ca 2 år. Han bor i Vällingby tillsammans med sambon  Maria Berggren som 
även hon arbetar på samma ställe. Maria har jobbat där i ca 2,5 år. 

Michael berättade att han privat umgås med en tjej vid namn Ashin som arbetar på samma 
företag och som bor i Vällingby.

Micheal berättade att han jobbat natt vid tidpunkten för den aktuella händelsen. Han började 
sitt pass kl 1930 och var i princip klar med arbetet då han fick uppgift om att någon försökte ta 
sig in i byggnaden. Michael uppgav att på hans avdelning så arbetade även kollegan Tommy 
samt gruppledaren Daniel.  I andra änden av avdelningen fanns ca 11 st kollegor.

Michaels uppgift hör till att  packa pengar. Det var gruppledaren Daniel som meddelade att 
någon försökte ta sig in i byggnaden. Michael började då att säkra upp pengarna genom att ösa 
in dem i burarna tillsammans med sina kollegor. Gruppledaren Daniel tog kommandot och 
ledde arbetet väl.  I bakgrunden hörde Micheal utt surrande från en helikopter. Michael trodde 
att det var en polishelikopter. Därefter följde en smäll på avstånd. En stund senare kom tre 
stycken smällar med ca en minuts fördröjning. 

Michael berättade att Daniel stod i telefon med larmcentralen. Michael och de övriga ur 
personalen rörde sig mot en nödutgång. De förflyttade sig sedan mot en personalsluss för att ta 
sig ut. Michael berättade att det smällde till och att det flög grejor ut från en av nödutgångarna.

Michael och de andra har sedan rört sig genom flera personalslussar och ut i ett trapphus ner 
till plan två för att säkra sig i ett valv. De blev stående i en sluss in till valvet i ca 20 min. De 
ville ta sig in och pratade med Sutto som jobbade i valvet. De  dröjde att ta sig igenom slussen 
då Sutto på andra sidan gick iväg då hon hörde hur någon gick runt utanför deras lokaler. Sutto 
ville inte släppa igenom dem då det var osäkert i lokalen. Micheal berättade att en person 
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dunkade på deras sluss och sa att det var lugnt att öppna dörren, "de hade försvunnit". Mannen 
som bankade på sa att han var väktare vid namn Freddy. Då Michael och dem andra i slussen 
inte kunde se honom öppnade de inte till honom. En stund senare släpptes dem igenom till 
valvet och de gick att satte sig inne i valvet tillsammans med Sutto.

De hörde inte av väktaren nåt mer. Flera personer som väntade i slussen tillsammans med 
Michael var irriterade på mannen då de blev rädda av hans bankande

Michael varken såg eller hörde rånarna. Han har inte lagt märke till något konstigt som kan 
sättas i samband med rånet. Han har inte gjort några iakttagelser utöver det vanliga veckorna 
innan eller i anslutning till passets början.

Uppläst och godkänt
Pa Melkerud
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Kumlin, Michael
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

div kotntrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör. Grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga, Stockholm den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-05-06
Förhör påbörjat

08:10
Förhör avslutat

08:36
Förhörsplats

Polishuset Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Michael Kumlin infann sig till polishuset Kronoberg i Stockholm till förhör efter tidigare 
kallelse och överenskommelse per telefon.
Förhörsledare Krinsp S Åkers – P Eriksson.
Michael Kumlin informerades att han hörs som målsägande.

Michael informerades om det tidigare förhöret med honom från 2009-09-23 Västberga 
polishus, förhöret återrelaterades muntligen av förhörsledarna.
Michael uppgav att han ej har något mer att tillägga samt att han hade detaljerna aktuella vid 
förhörstillfället den 23 september.

Michael tillfrågades hur han upplevde rånet.
Micael uppgav att det ej varit några larm eller rån-övningar som han varit med om men att 
det varit flertal ett flertal falsklarm på G4S.
Michaels gruppledaren Daniel fick information om att det var ett rån pågång. Gruppledaren 
Daniel informerade sedan vidare till personalen vad som hände och personalen fick 
arbetsuppgift med att säkra pengar, vilket även Michael gjorde. Michael berättade att Daniel 
var skärrad vid tillfället.
Michael berättade att han själv ej upplevde någon rädsla utan det kändes mer som om det var 
på film samt att några av Michaels arbetskamrater grät.
Strax därefter kom det även sprängningar inne i byggnaden men även detta upplevde Michael 
som om det var på film.
Det bestämdes att de skulle lämna sitt våningsplan på plan 6 när ett när ett dörrhandtag kom 
flygande in i rummet/lokalen de befann sig. Dörrhandtaget flög in i rummet/lokalen vid en av 
sprängningarna.
De gick eller tog sig därifrån via en sluss/brandgång till en annan sluss och vidare till en 



brandtrappa och i riktning till valvet på plan 2, de tog sig från plan 6 till plan 2 i byggnaden.
De hamnade sedan i valvets sluss som var ett litet utrymme och det var totalt 14 st personer 
där.
Michael uppgav att även när han befann sig här så kände han ej någon större rädsla.

Michael berättade att de var i slussen ett tag och Michael trodde att det berodde på ett internt 
missförstånd från andra personer att de ej blev insläppta vidare.
Sedan blev de dock insläppta till valvet där de sedan var fick vara kvar ett tag, någon timme, 
pga polisen skulle säkra utrymmen. I valvet fanns det bekvämligheter som vatten och toalett. 

När de sedan blev utsläppta från valvet fick de åka till förhör för att sedan åka hem.
Michael berättade att hans syster och flickvän kom och hämtade honom och körde honom 
hem. Michaels flickvän var kvar hemma hos honom.
När Michael kom hem gick han lade sig eftersom han var mycket trött.
Michael uppgav att han sov bra och han tror att han sov lite mer än han brukade göra. 
Michael uppgav även att han var trött hela veckan efter rånet.

Efter helgen åkte Michael till sin arbetsplats på G4S och vad han kände så var det ok att åter 
börja arbeta. Michael uppgav att det kändes ej konstigt eller obehagligt att gå tillbaka till 
arbetsplatsen.
Det första arbetspassen var han mest där för att känna efter om det var ok vilket det var.

Michael uppgav att det som han tyckte var obehagligt var att någon vecka efter rånet höll de 
på att laga dörren på deras våningsplan och det kändes obehagligt när det bankades mm för 
att kunna laga dörren. Michael uppgav att han tänkte tillbaka på rånet och att det var rånarna 
som  kom via dörren. Michael uppgav att det kändes obehagligt och att han tyckte det var 
klantigt att låta den lagas när personalen som blivit utsatt för rånet var där och arbetade.

Michael uppgav även att efter rånet har han känt frustation mot G4S internhantering bla  
eftersom det fortfarande går en hel del falsklarm.
Michael kan dock ej uppge om han reagerar mer vid falsklarm efter rånet än han gjorde innan.

Michael tillfrågas hur hans sömn varit efter rånet.
Michael uppgav att han sover som han gjorde innan rånet och att hans sömn ej har påverkats 
och han har ej haft några mardrömmar.

Michael berättade även att han har haft ett gruppsamtal men vad han känner så har han ej 
något mer behov av fler samtal. Michael har även pratat med sina arbetskamrater om 
händelsen.

Michael uppgav själv att han tycker att det fungerar för honom som det gjorde innan rånet 
samt att det varit ok att gå tillbaka till arbetsplatsen.
Michael berättade att han ej haft någon reaktion och har ej känt något obehag efter 
rånhändelsen, han har ej heller varit sjukskriven.

Michael har dock bytt arbetsplats och anledning till det var att han ej längre ville arbeta nätter 
och det fanns ingen möjlighet till att arbeta dagtid på G4.
Michael uppgav att anledningen till arbetsplatsbytet ej beror på rånhändelsen.

Micael informerades att han har fått ett målsägandebiträde utsätt och att målsägandebiträdet 
kommer från Max Fredriksson byrå.

Uppläst och godkänt

Förhör med Kumlin, Michael; 2010-05-06 08:10   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONE Skärholmen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Lambiet, Freddy
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

G4S- kort sis: 352 124 765 4
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Freddy är hörd som vittne angående GROVT RÅN G4S, Västberga den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Kristin Öhrnstedt
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

06:55
Förhör avslutat

07:50
Förhörsplats

Receptionen, Västberga Ploisstaion
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

KÖ

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Klockan 05:45-05:50 lyfte helikoptern från taket och åkte i riktning mot E4-an Söder ut. Då sprang Freddy in i 
G4S igen efter cirka 3 minuter. Han uppger att han var orolig för sina kollegor och ville se hur de mådde.
Freddy är anställd på G4S. Freddy har arbetat mellan klockan 19:20-02:15 i Barkarby under natten. Efter det 
åkte Freddy till G4S i Barkarby för att passa på att sova några timmar innan han börjar jobba igen klockan 
06:00. 

Freddy kom till G4S i Västberga klockan 02:40. Då lade han sig i soffan i fikarummet för att försöka sova några 
timmar. Freddy var tillsammans med sin kollega Ricardo i fikarummet. Klockan 05:15-05:20 hörde Freddy en 
helikopter som cirkulerade ovanför huset. Han hörde helikoptern väldigt nära.

Freddy öppnade fönstret för att se om han kunde se helikoptern. Då Freddy tittade upp såg han svansen på 
helikoptern. Han sprang ner till plan 4 där huvudingången ligger. Freddy sprang ner mot Västberga Allé där han 
mötte upp en polisbil. Då Freddy sprang ut såg han att larmet gått, det blinkade en lampa vid huvudingången. 
Freddy tror att det måste vara personal från plan 6 som larmat först eftersom de hört helikoptern tydligast då de 
befann sig så högt uppe.

Freddy såg G4S byggnaden på ca 100 meters avstånd då han stod på Västberga Allé. Han såg hur en vit 
helikopter utan belysning cirkulerade ovanför G4S och sedan landade på taket på plan 6.

Helikoptern hade ingen belysning tänd. Freddy kunde inte se någon beteckning eller nummer på helikoptern. 

Helikoptern cirkulerade cirka 10 meter ovanför byggnaden och sedan svängde den runt och rörde sig i cirklar 
runt byggnaden. Helikoptern rörde sig inte så långt ifrån byggnaden, cirka 200 meter i omkrets. När helikoptern 
landade första gången på taket på plan 6 stod den stilla i minst 5 minuter. 

Freddy hörde tre smällar, ganska små och sedan ett flertal större och högre smällar. Han tror  att de första 
smällarna kom från sprängning av de första dörrarna till plan 6. De större smällarna antar Freddy att kom från 
sprängning in till valvet där pengarna förvaras.

Freddy såg tydligt hur 3 personer gick fram och tillbaka på plan 6. De gick på led efter varandra, de rörde sig 
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snabbat in i valvet där pengarna finns och rörde sig långsammare då de kom från valvet. Freddy uppger att det 
verkade som om de bar på något och tog lång tid på sig att förflytta sig.

På plan 6 var det fördragna gardiner vid valvet. Där var det mörkt. Passagen från första dörren på plan 6 till 
gången som leder till valvet var upplyst. Det gjorde att Freddy kunde se att personerna var svartklädda. Han såg 
inte vad de hade för slags kläder eftersom han stod så långt ifrån.

Freddy uppger att han sprang in i G4S igen efter att han hört smällarna. Han sprang ner till plan 2 där det 
arbetade 3 personer. Freddy tror att de inte visste vad som hänt eftersom de satt helt lugnt och surfade på 
internet. Freddy sa att de måste larma eftersom det förmodligen begåtts ett rån.

Efter att Freddy varnat personalen på plan 2 sprang han ut från byggnaden igen. Då såg han helikoptern landade 
igen på taket. Piloten klev ut och de tre andra personerna som förmodligen kom från plan 6 gick runt 
helikoptern. De lastade in något i helikoptern, det var väskor eller något liknande.

Freddy uppger att pengarna kommer in på plan 2, där scannas pengarna och transporteras sedan upp i en  liten 
hiss upp till plan 6 där de räknas och packiteras. Där jobbar det minst 6 personer. Freddy har aldrig varit inne på 
plan 6 eftersom det är speciell personal som arbetar där. Freddy har inte inpassering till plan 6.

Freddy sprang in till plan 2, där ans det dock ingen personal. Freddy såg en skärm med kamerabilder, där kunde 
han se att det var minst tio personer instängde i en sluss. Freddy sprang ner i trapphuset så att han kom fram till 
en dörr till slussen där personalen var instängd.

Freddy berättade för dem att rånet var över nu och att han kunde hjälpa dem att komma ut. Han erbjöd sig att te 
emot ett passerkort under dörren så att han kunde släppa ut dem från det trånga utrymmet. Ingen vågade dock gå 
ut.

Freddy lämnade sedan G4S, han gick ut genom huvudingången på plan 4. Där möttes han av polis med dragna 
vapen. Även hans kollega Ricardo och Daniel gick ut samtidigt. Polisen beordrade dem att gå till en mötesplats 
vid Karusellplan. Där fick Freddy vänta till en polispatrull skjutsade dem till Västberga polisstation för förhör.

Freddy uppskattar att helikoptern cirkulerade sammanlagt i 25-30 minuter. Det verkade som om piloten väntade 
på de som han släppt av. Helikoptern höll sig hela tiden i närheten.

Freddy har arbetat på G4S sedan i November 2008. Han är värdeutbildad sedan i juni 2009, nu arbetar Freddy 
med att fylla på bankomater. Freddy uppger att han känner personal som arbetar i huset, men ingen på plan 6. De 
sköter mest sina egna arbetsuppgifter och har inte någon kontakt med den övriga personalen.

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar.
Pa Öhrnstedt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Lambiet, Freddy
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lambiet informerades om att han hörs som målsägande i pågående förundersökning gällande grovt rån

mot G4S värdedepå i Västberga den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-04-27
Förhör påbörjat

12:17
Förhör avslutat

12:47
Förhörsplats

G4Sv Västberga allé 11, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form av krinsp Mona Redaelli, som även närvarade 
under förhöret och ställde frågor.

Lambiet har informerats om anledningen till detta förhör och har uppgett följande:

Lambiet tillfrågades hur han upplevde händelsen. Lambiet berättade att han först inte förstod 
att det som hände var på riktigt, han förklarade att han först trodde att det var polisen som 
flög över huset. När Lambiet förstod att det var ett rån, så larmade han på. Lambiet förklarade 
att han kontaktade personal på plan 6 och försökte förklara för dem att de skulle bli rånade. 
Enligt Lambiet så förstod först inte personalen vad han menade, men efter ett tag larmade 
även de.

Lambiet berättade att han under rånet blev väldigt stressad. Han känner osäkerhet om han 
handlade på rätt sätt, då han sprang in i byggnaden igen. Lambiet förklarade att han kunde ha 
sprungit in i rånarna, och att det kanske hade varit bäst ifall han stannat kvar utanför 
byggnaden, men Lambiet ville hjälpa sina kollegor och tänkte inte klart då han handlade.

Lambiet berättade att han helgen före rånet mot G4S blev rånad i tjänsten och tror att denna 
händelse haft betydelse för hur han upplevde rånet mot G4S.

Lambiet berättade att han haft svårt att sova efter rånet. Lambiet förklarade att han bor nära 
Arlanda och när det flyger över hans hus, upplever han händelsen igen. Lambiet har känt sig 
orolig och stressad. Lambiet förklarade att han aldrig var hotad under rånet, utan hans känslor 



gick till kollegorna som blivit utsatta. Lambiet berättade att han blivit kontaktad av pressen 
efter händelsen och känt obehag över detta.

Lambiet tillfrågades ifall han varit sjukskriven något efter rånet. Lambiet berättade att det 
hade han inte varit. Lambiet förklarade att han egentligen skulle ha jobbat samma dag som 
rånet inträffade, men att arbetsgivaren gett dem ledigt.

Lambiet förklarade att han sovit dåligt 3-4 veckor efter rånet och vaknat flera gånger varje 
natt. Han berättade att han då tänker på sin familj och vad som hade hänt med dem ifall något 
hänt med honom. Lambiet har funderat mycket på hur han handlade under rånet och kände att 
han kanske skulle ha varit mer försiktig.

Lambiet tillfrågades ifall han pratat med något om det som inträffade. Lambiet berättade att 
han inte gjort det. Arbetsgivaren har erbjudit honom att prata med en terapeut, men det hade 
Lambiet avböjt. Så här efteråt kände Lambiet att han kanske skulle ha pratat med en terapeut 
om händelsen.

Lambiet har inget målsägandebiträde idag och tillfrågades därför ifall han kände att han 
kände behov av ett stöd under en ev rättegång. Lambiet svarade att han visserligen sovit 
dåligt efter händelsen, men han kände att han mest varit orolig för sina kollegor. Lambiet har 
också haft problem med att pressen varit efter honom. Lambiet förklarade att han inte direkt 
blev hotad under rånet, men kände obehag då han stod utanför och hörde smällarna och då 
tänkte på sina kollegor som var där inne. Lambiet kände inte att han hade något direkt behov 
av ett målsägande biträde vid en ev rättegång. 

Lambiet tillfrågades ifall han hade något ersättningsyrkande, men Lambiet ansåg inte att han 
känt sig så hotad av händelsen. Lambiet hade inte varit sjukskriven utan har arbetat efter 
händelsen. Lambiet har visserligen haft svårt att sova, men kände inte att han behövde någon 
ersättning för detta.

Lambiet informerades om FUK 13b. Lambiet ville ha den information som han kunde få i 
ärendet, han ville gärna få information om när huvudförhandlingen var och ev information 
som han hade rätt att få ta del av.

Lambiet har läst igenom det utskrivna förhöret, en del ändringar har gjorts direkt i protokollet 
och därefter har Lambiet godkänt förhöret.

Förhöret avslutades klockan 12.47.

Förhör med Lambiet, Freddy; 2010-04-27 12:17   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Löfqvist 1

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GB Utredningsgrupp B
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Löfqvist, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Upplysningsvis ang. grovt rån G4S värdedepå.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Henrik Lindberg
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:47
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Västberga polishus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

/Förhöret spelas in på band/

/Förhörsledaren/

Daniel är anställd på G4S Västberga, han är gruppledare natt, cashcentralen. Han arbetar 
19-07, mest vardagar men även varannan helg.

Daniel bor ensam i lägenhet i Midsommarkransen. Han brukar promenera till sitt arbete. Hans 
familj bor i Västerås.

HÄNDELSEN

Det åker ofta lastbilar i området, det brukar då vibrera i fönstrena. Det lät dock "för mycket", 
vi stängde av maskinerna. Klockan var ungefär 05.30. Alla märkte nog detta samtidigt. 
Fönstrerna vibrerade, som en långtradare. Ljudet kom i bortre ändan av deras lokal där de 
jobbar. De såg inte dit, det är förbommat.

Daniel var på plan 6, han gick runt för att se vad det var. All personal jobbade på plan 6, 
ingen var rast. De gick ut från en sluss, då hördes ljudet från "glasburen" i mitten, där man 
äter och fikar. Jag gick tillsammans med Jenny. Jag gick tillbaks och pratade med Tommy, en 
erfaren kollega. Daniel bad honom följa med och titta efter.

/Hade det inte gått något larm eller liknande?/

Nej, inget som vi hörde. Vi fick inte heller något samtal. Detta känns obehagligt. När de kom 
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ut från sista slussen ser man ut i glasburen. Då var gärningsmännen där inne. Glaset var 
krossat, det stod vid en stege.  Det var 2 gärningsmän. Stegen stod uppställd mot den delen 
som inte har slussar, nödutgångdelen. Daniel sprang tillbaks in, Tommy stod kvar bakom 
slussen för att han skulle kunna hjälpa in Daniel igen.

Daniel skrek : "Dom är här". Ingen verkade tro på honom. Daniel drog i överfallslarmet som 
sitter på väggen.  Daniel ansvarar för ytterligare en avdelning på plan 2. Daniel ringer dit, 
personalen verkar känna till det hela. Det är Anna Suto han pratar med. En värdetransportör 
(något franskt namn börjar på F) som kommit in tidigare och låg och sov, hade vaknat av 
smällarna. Daniel och deras personal är lite mer ljudisolerade på sin avdelning.  

Daniel hörde smällar i väggen och ringde upp sin larmcentral. Personalen agerade snabbt, 
säkrade allt värde i burarna, de plockade undan detta, på plan 6 alltså. Larmcentralen säger att 
polisen är på plats. Vid det här laget började gärningsmännen att spränga sig in mot 
avdelningen på plan 6.

/Hur visste du att de sprängde?/

Det var explosionsljud, tre st. De två första var ganska små, men vid tredje smällen började 
det flyga saker, flisor. Daniel sa att nu måste jag ut härifrån med all personal. Daniel drog i 
nödöppnaren till dörrarna. All personal sprang in i slussen, det var 14 st inklusive Daniel. De 
sprang ner i trapphuset så långt de kunde komma. De tog sig till plan 2, där var det låst, de 
kom varken ut eller in. De stod i en sluss, som leder till valvet plan 2. 

/Var det någon i personalen som betedde sig underligt?/

Allt var underligt. Gärningsmännen måste ha varit väldigt insatta. Det är knappt att 
personalen kan ha tänkt ut denna väg. 

/Vad var det som var så bra med gärningsmännens väg?/

För att den ordinarie vägen har grindar, slussar och kameror. Den andra vägen är kontor, även 
nödutgång.

/Vet du hur gärningsmännen tog sig in i huset?/

Jag trodde genom taket, jag såg även hålet.

SIGNALEMENT

/Hur såg gärningsmännen ut?/

Allt gick fort, jag såg att de var inne i huset. Jag tror att det var två. En såg jag tydligt:

Helt svartklädd, hade svart hjälm med visir (typ mc-hjälm). Okänd kroppsbyggnad och 
längd. 
(Inga röster hördes, glas emellan) Daniel såg ingen utrustning eller vapen. 

/Är det något annat du tänkt på, något som avvikit från det vanliga?/

Nej allt har varit som vanligt. Inget konstigt när jag har gått till jobbet. 

/Någon i personalen som betett sig avvikande?/

Förhör med Löfqvist, Daniel; 2009-09-23 09:47   diarienr: 0201-K292921-09
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Nej.. det är lite turbulent just nu. Vi har blivit av med en stor kund, det har varit oro för 
uppsägningar osv. Det har varit en bra stämning i gruppen.

Gärningsmännen visste precis vad det gjorde, var de skulle gå osv.

/Hur många anställda i din grupp har arbetat  inatt?/

Plan 6, 14 st. Jag ansvarar även för plan 2, 5 anställda. En tjej från plan  2, Theres, är inte här. 
Precis före händelsen var de klara på plan 2, Therese kände sig väldigt trött. Hon ringde och 
sa att de var klara, när Daniel frågade om de skulle komma upp frågade hon om hon fick gå 
hem.

/Är det vanligt?/

Vi får ju inte släppa hem folk tidigare... Jag tyckte att de hade jobbat på bra.

/Har hon frågat det tidigare?/

Ja, även andra. Therese har väldigt lång resväg, hon bor i Enköping. Hon brukar kompensera 
med att komma in tidigare nästa pass. 

/Hur är Therese?/

Jag känner inte henne, hon är behovsanställd. När det händer är Therese kvar i huset. Väktare 
fångar upp henne. Jag ringde upp henne, då var hon utanför byggnaden. Först hade jag 
täckning på mobilen, men efter samtalet med henne försvann täckningen.

/Vad sa hon?/

Hon visste att det varit rån, väktarna hade sagt till henne att hon måste ut. Jag sa åt henne att 
åka hem. Hon har jobbat sedan sommaren. Hon jobbar med Kate.

/Har du behov att brottsofferstöd, vi ska strax gå upp till din arbetsledning. Där får du träffa 
dem och prata./

Jag är nog lite chockad. Jag återkommer om jag behöver prata med Brottsofferjouren.

Uppläst och godkänt.
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PM
Förklaring till skisserna

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GB Utredningsgrupp B
Diarienr

0201-K292921-09
Uppgiftslämnare

Ström, Fredrik
Datum

2009-09-23
Tid

11:48
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Fredrik Ström

Uppgiften avser

PM över Plan 6 och besskrivning av Modus Operandi
Uppgift

Efter att förhör med gruppledaren Löfqvist avslutats bad undertecknad honom att göra en 
schematisk skiss över arbetsplatsen och över hur han uppfattade att rånarna tagit sig in i 
lokalen. 

Löfqvist ville inte att skissen skulle ingå i förhöret med anledning av att han var osäker på om 
han av sekretesskäl fick beskriva lokalen.

Löfqvist beskriver lokalen i stort som följer:

Personalen kommer och går via entrén till plan 6, märkt A på skissen. De fortsätter via två 
slussar, märkta B, innan de kommer in i själva lokalen, kallad CC.

När personalen hör helikoptern går Löfqvist ut från CC genom slussarna till fönstret märkt C. 
Därifrån ser han, tvärs över innergården, minst en person med en stege som står på en avsats 
på våningen under, Plan 5, märkt D.

Avsatsen D kan nås via glastaket över innergården. Löfqvist ser även glaskross på 
innergården.

Löfqvist går tillbaka in i lokalen CC och samlar personalen på platsen märkt E. 

Innan Löfqvist och personalen lämnar lokalen CC ser de rök eller damm från den bortre delen 
av lokalen invid nödutgången, märkt F. Löfqvist ser från sin plats inte själva nödutgången på 
grund av att ett hörn blockerar sikten. Han ser heller ej några rånare inne i lokalen innan han 
och personalen lämnar den.

Löfqvist uppger att rånarna kan ha tagit sig in i lokalen genom att ställa en stege på avsatsen, 
märkt D på plan 5, klättra upp till och igenom ett fönster på Plan 6, märkt G, och vidare in 
mot nödutgången märkt F. Där kan de ha sprängt dörren.

Väl inne i lokalen kan rånarna då ta sig in i burarna där pengarna låst in, märkta H.
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Originalskissen har renritats av undertecknad. Den är ej skalenlig. Bägge skisserna är 
inskannade i DurTvå.
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Förhör Signerat av

Jörgen Lindeberg
Signerat datum

2009-10-05 12:59Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Löfqvist, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån den 23 september 2009 på hans arbetsplats G4S, Västberga allé 11, Västberga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jörgen Lindeberg
Förhörsdatum

2009-09-26
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

14:24
Förhörsplats

Stockholm, Söderortspolisen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

J.L

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Löfqvist uppgav att han varit anställd på G4S sedan 2002 och att han där haft i princip haft 
samma arbetsuppgifter som han har nu. Innan dess arbetade han på en bingohall på 
Fridhemsplan och innan dess arbetade på tåg och diverse andra kortare arbeten.

Han är ensamstående utan barn och bor i Midsommarkransen i en egen lägenhet. Han har två 
systrar som bor i Västerås och Örebro.

Den 23 september arbetade han natt och han började sitt arbete klockan 19.00. Han gick till 
arbetet och det var inget speciellt som hände eller som han tänkte på som var ovanligt. Han 
har inte heller haft någon känsla av att något varit onormalt på den senaste tiden när han gått 
till arbetet. 

Han kom fram till sin arbetsplats klockan 18.50 och han åkte upp till den avdelningen där han 
arbetar för att lösa av den som skulle gå hem. Han trodde att han skulle lösa en kollega som 
heter Henrik Gustavsson men när han kom upp var ingen där. Henrik hade varit sjuk dagen 
innan men han trodde att Henrik skulle vara frisk och att han skulle arbeta

Löfqvist uppgav vidare att hans arbeta är som gruppledare och att han är detta för kvälls 
personalen och den som skall arbeta natt. När han kom till arbetat var kvällspersonalen där 
men dom som skulle arbeta natt kom senare. Under kvällen var allt som vanligt och inget som 
han reagerade speciellt över inträffade. 

Klockan 22.00 kom den personal som skulle arbeta natten och totalt var det elva personer. 
Tre som skulle ha arbetat saknades och det var, Madeleine Cameron som var sjuk enligt 
personallistan, Dimitra (okänt efternamn) som även hon var sjuk enligt personallistan. 



Dessutom hade Carolina Aranda ringt honom och meddelat att hennes son var sjuk och att 
hon stannade hemma för att vårda honom. 

När all personal kommit så sitter man och pratar och speciellt då om att tre av de anställda i 
arbetslaget som blivit varslade om uppsägning dagen innan. Dessa är Eleonor Tvelde, Emelie 
och Malin och man  prata om deras framtid och andra saker som gällde om de skulle bli 
tvingade att sluta på arbetet.

Därefter började alla att arbeta med de arbetsuppgifter som de har. Under kvällen och tidiga 
natten händer inget som han tycker är anmärkningsvärt utan arbetet flöt på som vanligt. Han 
tyckte att natten var lugn och då man tog rast gjorde man det gemensamt eller om det var 
någon som ville röka så gick han med. 

Den sista rasten som han tog med personalen innan rånet var lite tidigare än normalt. Klockan 
var cirka 04.30 och det var ingen speciell anledning att man tog rasten lite tidigare utan det 
bara blev så. Det är inte all personal som tar rast utan det är dom som röker och det var det 
man gjorde gemensamt på rasten. Det är aldrig så att all personal ta rast samtidigt eftersom de 
inte får göra det enligt instruktionerna utan det måst alltid vara folk i lokalen.

När han kommer tillbaka efter rökpausen pratar han med Valvet som finns på ett annat 
våningsplan. Klockan var då cirka 04.50 och anledningen var att även Valvet var hans ansvar. 
Där sitter två tjejer som skickar upp arbete till uppräkningen på våning 6. De sade då att de 
skickat upp allting som skulle göras. Den han talade med var Therese och han frågade henne 
om de bägge som var i Valvet skulle komma upp. Hon hade då istället frågat om hon fick gå 
hem eftersom de skickat upp allt som skulle göras från Valvet.   Han sade till henne att det 
var ok att hon gick hem om allt som de skulle göra i Valvet var klart. Anledningen till att hon 
vill  gå hem var att hon var trött. Det är inte ovanligt att göra så på arbetsplatsen men det är 
inte heller en vana. Therese har gått tidigare en del på senast tiden men hon har också 
kompenserat detta genom att komma tidigare. Anledningen till att det  har blivit så är att hon 
har långt att åka hem.

När han talat klart med Therese så ber han att fåt tala med Kate som även hon arbetar i 
Valvet. Hon frågar då också om hon får gå hem men han svarar då att hon inte fick det 
eftersom Therese frågade först och hade redan fått lov. Han frågade därefter henne om hon 
skulle komma upp till uppräkningen resten av arbetsdagen. Hon svarade då att hon bara 
skulle gå och äta innan hon kom upp.

Därefter ändrade han Thereses arbetstider från 06.45 till 05.15 men han tror inte att tiden var 
exakt så mycket utan mer 05.10. Han har när han talade i telefon befunnit sig i och strax 
utanför sitt utrymme i lokalen och när han lagt på luren så gick han ned till de andra som 
arbetade med att räkna. 

När han är på ned väg så hör han att fönsterrutorna skallrar. Han reagerar inte speciellt på det 
eftersom det normalt vid denna tid börjar köra långtradare utanför och rutorna brukar skallra 
lite när dom kör förbi på gatan. Han reagerar dock efter en kort stund på att ljudet är högre än 
normalt och han pratar med personalen om vad det kan vara. Ingen av personalen är rädda i 
detta läge och man tror att ljudet kommer nerifrån gatan. Efterson det inte går att se ut ifrån 
uppräkningen så säger han till de andra att han skall gå runt och ut för att titta vad det är som 
låter. Han börjar gå och en flicka som heter Jenny säger då att hon vill följa med. Han eller 
någon annan i rummet har inte någon tanke på att det är något konstigt utan han vill bara titta 
efter vad det kan vara. När de går ut genom hummer slussen som är den blå slussen och som 
leder vidare ut mot en anan sluss som i sin tur leder ut till ljusgården hör de att ljudet kommer 
inifrån huset. Han vänder därför tillbaka och säger till de andra att han måste gå och titta vad 
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det är. Han tar med sig Tommy ut genom den blå slussen och säger åt honom att vänta vid 
nästa sluss så han kan bli insläppt igen. Han går ut i slussen och när den automatiska dörren 
öppnas så ser han att det står en stege uppställd mot våningsplan 6 på andra sidan av 
ljusgården. Det går väldigt fort men han ser två personer, en som befinner sig på stegen och 
en nedanför. Den som han såg bäst var den som stod nedanför stegen och den personen var 
klädd helt i svart och hade en hjälm på huvudet. Hans första tanke var, vad gör dom här 
eftersom det inte får vistas obehöriga i huset utan att han hade blivit informerad. Han förstår 
inte vad som har hänt men han förstår att något hänt eftersom fönstret på våning 6 var trasigt. 
Han vänder då och springer in igen och säger åt Tommy, "dom är här". Därefter springer han 
in till personalen och säger till dem att det är på riktigt och att dom är här. Han blir först inte 
trodd men när han drar i polislarmet på väggen så förstår alla att det är på riktigt. 

När han larmat säger han till personalen att de måste säkra pengarna i de stålburar som finns 
för det ändamålet. Personalen börjar genast säkra pengarna och han ringer ned till Valvet. 
Han pratar där med Anna Maria Suto och han förstår när han prata med henne att de i Valvet 
redan vet att något händer.  Han lägger därefter på luren och ringer omedelbart till Therese. 
Hon svarar och säger att hon befinner sig utanför huset. Han frågar henne om hon är ok och 
hon svarar att hon är det. Han säger till henne att hon skall gå hem och han lägger därefter på 
luren. Han tänkte att han skulle ringa larmcentralen som är belägen i Gävle men han kom inte 
ihåg numret. Han kom dock ihåg numret till den gamla larmcentralen och han ringer dit och 
frågar, "vad är det som händer?. De svara då att det är på riktigt och att det är skarpt. All 
personal har då gått och ställt sig i ett hörn med kameror innanför eftersom de har blivit 
instruerade att det är så de skall göra.

Han står med personalen och han talar med Tommy när det börjar smälla. Den första smällen 
är inte så hög men han hör att den kommer från deras nödutgång. Han säger till Tommy, 
"dom är här vad skall vi göra ?"  Han säger så för att han kan se i kameran som bevakar den 
normala ingången att det inte finns några personer där. Han frågar då ut i luften " skall vi gå 
ut härifrån?" och Tommy som pratar i telefon säger att han fått instruktioner på telefonen att 
de inte skall gå ut eftersom de inte kommit in några där dom är och att dom är säkra där. 

Löfqvist informeras om att förhöret kommer att skrivas ut i berättande form med ljud bandet 
och anteckningar som stöd och han godkänner detta. Han tillfrågas om han vill läsa det 
färdiga förhöret men han avböjer detta.

Löfqvist informeras även om möjligheten att få hjälp av ett målsägarbiträde om hans juridiska 
status skulle betraktas som varande målsägande. Han uppgav att om så är så vill han ha hjälp 
av ett målsägarbiträde och han godkänner den som utses. 

Därefter smällde det för andra gången och det börjar släpa saker in som om dörren börjar att 
lossna. Personalen gråter och är hysteriska och han tänker på Emelie som han vet är med barn 
och han tänker på att det som händer inte är bra för henne. Han tänker och kastar ut en fråga, 
"vad skall vi göra ?". Tommy svara då att de skall vara kvar eftersom han får dom 
instruktionerna i telefonen. Tommy frågar om han ser dom och han svara att han gör det även 
fast han inte gör det men han har ju sett dem innan. Därefter smäller det en sista gång och 
dörren sönder. Smällen är så hög och det flyger in saker i rummet och då säger han till 
personalen att, "nu går vi". Anledningen till att han sade det var att han kände att om de kom 
in så skulle de inte be dem att öppna burarna utan de hade bar dödat personalen. Han kände 
att som de stod så stod de uppradade som för en avrättning och att de måste ut därifrån.

De springer till den första slussen och bryter upp den och springer ut och  kommer in i den 
stora slussen. Därefter kommer de ut i en korridor och det enda han ser är att de måste springa 

Förhör med Löfqvist, Daniel; 2009-09-26 13:30   diarienr: 0104-K118-09

  99



in i nödutgången i trappen eftersom det är en galler dörr framför. Dom gör det eftersom det är 
ingen där. Han springer sedan ned med personalen till Valvet på plan och det är i slussen till 
plan 2 där de fastnar. De blir fast där eftersom Anna som arbetar i Valvet talar med 
larmcentralen i Gävle och hon får tillsägelse av dem att inte släppa in dem eftersom de inte 
vet vilka det är som försöker komma in. Det blir stående i slussen i 40 minuter även fast det 
inte kändes som så länge. Till slut bröt ändå Anna nödöppningen och de kunde komma vidare 
men ändå inte in till Valvet.  

Den enda gången har ser personerna som trängt sig in i byggnaden är när han tittar på dem 
tvärs över ljusgården. Han ser två personer men den som står på stegen väldigt hastigt i 
ögonvrån. Han reagerar på att de är så lugna och försiktiga och det är därför han inte riktigt 
förstår vad det var. De hade inte bråttom och den personen som var nedanför stegen bara stod 
där och var så lugn. 

Han reagerade över att personerna hade hjälm men han såg eller tänkte inte på om de hade 
något i händerna eller inte. Han hörde inte att de pratade med varandra och där han stod var 
det glas emellan så för att han skulle kunna höra något måste de tala jätte högt

På fråga om hur personalen reagerat och om det var något som han uppfattade som onormalt 
så uppgav han att några var hysteriska medan andra var mer kontrollerade. Han uppfattade 
det dock inte som om någon agerade onormalt. 

Uppläst från anteckningar och ljud anteckningar och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Löfqvist, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Daniel Löfqvist hörs som målsägande i förundersökning gällande grovt rån mot G4S värdedepå i

Västberga den 23 september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-05-24
Förhör påbörjat

14:08
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är sammanfattat av krinsp Mona Redaelli, som även närvarade under förhöret och 
ställde frågor. Inga övriga närvarande.

Daniel informerades om anledningen till detta förhör och har uppgett följande berättelse:

Daniel ombads berätta hur han upplevde händelsen den 23 september 2009. Daniel berättade 
att han hörde ljud utanför huset och tillsammans med en av de anställda gick Daniel ut för att 
titta efter vad det var som lät. Daniel berättade att de inte gick ända ut i korridoren utan 
Daniel hämtade en annan anställd som han tog med sig ut och då såg Daniel två gärningsmän. 
Daniel förklarade att han ensam gick ända ut i korridoren och såg då tvärs över piazzan hur 
gärningsmännen ställt dels en stege ner från takfönstret och dels en stege upp mot 
fönsterrutan som de sprängt. Den anställde som Daniel tagit med sig hade stannat i slussen så 
att denne kunde släppa in Daniel.

 Daniel berättade att han såg att gärningsmännen var beväpnade, men det var först långt 
senare som han verkligen förstod och kunde berätta om att de varit det. Daniel berättade för 
de andra att larmet var på riktigt och att de anställda skulle säkra pengarna. Daniel berättade 
att de andra anställda först inte verkade tro på honom, men efter en stund lyckades han 
övertyga de andra om att det pågick ett rån och att gärningsmännen var på väg. Efter de 
säkrat pengarna ställde sig de anställda i ett hörn och inväntade order om vad de skulle ta 
vägen. Daniel berättade att han fått order om att stanna i lokalen, men efter att 
gärningsmännen sprängt tre gånger så beslutade Daniel att de skulle lämna lokalen.

Daniel tillfrågades hur han kände då rånet inträffade. Daniel uppgav att han kände rädsla för 



att de alla skulle komma att dö. Daniel kände också ansvar för alla de andra, eftersom han var 
gruppledare, och kände att han skulle bli ansvarig för att de alla skulle dö. Daniel kände 
frustration över att de inte fick lämna lokalerna. När Daniel sedan beslutade sig för att lämna 
lokalen, trots att de inte fick – så kände han att gärningsmännen kanske skulle komma efter 
dem. När de väl stod inlåsta i slussen kände sig dock Daniel tryggare.

Daniel tillfrågades hur han upplevde sprängningarna. Daniel berättade att han upplevde det 
som att tiden uppe i uppräkningsrummet gick relativt snabbt – men beskriver det som ett stort 
trauma. Sprängningarnas styrka ökade, ju närmare gärningsmännen kom. Den sista 
sprängningen beskrev Daniel som att man verkligen kände tryckvågen.

När sedan polisen kom så berättade Daniel att de inte var så trevliga. Polisen kom civilklädda, 
tungt beväpnade och skrek att de skulle hålla ihop och snabbt lämna utrymmet. Daniel 
upplevde att poliserna inte var artiga eller förstående för det som de varit utsatta för.

Daniel tillfrågades hur han upplevt tiden efter rånet. Daniel berättade att han återkom till 
jobbet relativt snabbt. Daniel berättade att han var hemma, kanske 3 dagar – han var ledig, 
inte sjukskriven. Sedan började han jobba igen. Daniel berättade att de blivit lovade att få 
ersättare ifall de kände ångest och inte kunde jobba. Men så blev det aldrig. Daniel mådde 
jättedåligt och upplevde det som svårt att vara i lokalen där han sett gärningsmännen, men det 
fanns inget alternativ. Daniel har mått dåligt tiden efter rånet, men inte haft möjlighet att vara 
borta från jobbet.

Daniel tillfrågades ifall de fått någon hjälp, i form av samtal efter händelsen. Daniel berättade 
att de blivit kallade till ett gruppsamtal, men då Falk-ambulans fick reda på att han var 
gruppledare – så tvingades han lämna gruppsamtalet. Daniel berättade att han då mådde 
väldigt dåligt för att han inte fick vara med i samtalet. Lång tid senare ifrågasatte Daniel om 
han skulle komma över denna händelse på egen hand, och då fick han ett samtal med en 
terapeut. Men Daniel uppgav att det då gått så lång tid efter händelsen, plus att han då var så 
arg för att han kände sig felbehandlad att han inte tyckte att samtalet gav honom så mycket. 
Daniel berättade att terapeuten var bra, men han upplevde att han nog tryckt undan sina 
känslor från händelsen och inte fick tillfälle att plocka fram dem under samtalet. Daniel 
berättade att han är bra på att trycka undan sina känslor och för en som inte känner honom 
kan det se ut som att han mår bra, fast han i själva verket mår dåligt.

Daniel tillfrågades ifall han haft mardrömmar och sovit dåligt efter händelsen. Daniel uppgav 
att han haft både mardrömmar och sömnproblem efter händelsen. Daniel upplevde att både 
arbetsgivaren och polisen skött händelsen på ett dåligt sätt. Daniel upplevde att det som stått i 
tidningarna, om att de var tränade inför sådana här situationer, hade irriterat honom och 
Daniel menade inte stämde med verkligheten. Enligt Daniel hade de ingen som helst 
förberedelse för vad de skulle göra, eller vad de förväntades göra vid ett eventuellt rån. 
Daniel menade att det var han som fattat beslutet att lämna lokalerna, trots att polis och 
arbetsgivaren förbjudit dem att lämna lokalen. Daniel fick sedan inte vara med, tillsammans 
med personalen, då de bearbetat händelsen, utan tvingades lämna detta samtal och fick söka 
hjälp på egen hand. Nu senare när han jobbar med samma personal och de behöver stöd, så 
måste han ta hand om dem, trots att han själv också behöver stöd. Daniel upplevde att det 
blivit en klyfta mellan honom och personalen. Daniel uppgav att arbetsgivaren inte ens efter 
rånet kommit med anvisningar för hur de skall handla om en liknande händelse inträffar igen.

Daniel berättade att han den senaste tiden varit sjukskriven, då han drabbats av dubbelsidig 
lunginflammation. Daniel berättade att hans läkare sagt att lunginflammationen säkert hade 
ett samband med händelsen då Daniel inte lyssnat på sin kropp utan bara arbetat på, som om 
inget hänt.

Förhör med Löfqvist, Daniel; 2010-05-24 14:08   diarienr: 0104-K118-09
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Daniel informerades om innehållet i FUK 13 b. Daniel uppgav att han gärna tog emot den 
information som han hade rätt till.

Daniel informerades om det målsägandebiträde som utsetts till samtliga målsägande, Max 
Fredriksson, och Daniel uppgav att han gärna tog emot det stödet. Daniel informerades om att 
målsägandebiträdet även kommer att hålla i eventuella skadestånd och ersättningsyrkanden 
som målsägande kunde ha.

Daniel har fått läsa igenom förhörsprotokollet, efter en del ändringar i protokollet har Daniel 
godkänt förhöret.

Förhöret avslutades klockan 14.55

Förhör med Löfqvist, Daniel; 2010-05-24 14:08   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Vittne Petra.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KJU/1 Utredningsgrupp 1
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Löfstedt, Petra
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Med anledninga av råndet på G4S i Västberga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Björn Dahlberg
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:40
Förhör avslutat

10:24
Förhörsplats

Polisens lokaler västberga gårdsväg 52
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

BHD

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Petra förklarar att hon är anställd på G4S och att hon arbetar som kassör. Petra räknar 
dagskassorna. Arbetsplatsen är på plan sex av åtta plan. På plan fyra är entrén. 

Petra säger att de arbetade som vanligt och att det var en ganska lugn natt. De hörde en 
helikopter men först trodde Petra att det var en lastbil då det brukar vara rätt mycket buller 
från trafiken i området. Men när de förstod att det var en helikopter så trodde Petra att det var 
en polishelikopter. Ibland har polisen flugit med sina helikoptrar i området. De trodde att det 
var en övning.

Denna gången lätt det annorlunda och det bullrade och skakade. En av personalen inne i 
lokalen, Daniel, gick ut genom säkerhetsslussen för att kontrollera vad det var som hände. 
Under tiden såg de som var kvar inne i lokalerna att det var lugnt i korridoren utanför, som de 
kunde övervaka med kamera.

Daniel komma tillbaka och sa att det inte var någon övning och startade larmet.

Alla började då att säkra pengarna inne i lokalen. Pengar och kassetter låstes in i de fyra 
säkerhetsburar som finns i lokalen. Burarna låses med ett större hänglås och nycklarna till 
hänglåsen förvaras i ett nyckelskåp. Nyckelskåpet förvaras i lokalen men kod till skåpet har 
de som arbetar vid packningen. Packningen är där pengarna packs i kassetter till bankomater. 
Daniel är en av dem som har koden till nycklarna enligt Petra.

När detta var klart samlades alla personal i ett hörn av lokalen som var övervakad med 
kameror. I lokalen fanns det fjorton personal.

Förhör Löfstedt, Petra, 2009-09-25 12:18   diarienr: 0104-K118-09
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Under tiden som de satt i hörnet pratade Daniel och Mike med larmcentralen. Petra vet dock 
inte med vilken larmcentral. G4S, SOS eller polisen. 

Efter en liten stund hörs den första smällen. De förstod då att de var på väg in och att de kom 
från ett håll där det inte fanns några övervakningskameror. Det blir lite panik bland dem som 
är inne i lokalen.

Vid den andra smällen flyger det in saker i lokalen Petra ser inte detta men arbetskollegor har 
berättat detta för Petra. Petra tröstar två kollegor under tiden. De börjar prata om att lämna 
lokalen.

Vid tredje smällen bestämmer de att de skall lämna lokalen och de går via nödutgången och 
två slussar ut i trapphuset och vidare ner till valvet. Alla lämnar lokalen samtidigt enligt Petra.

Nere vid valvet skall det in via en sluss. Alla fjorton går in i slussen och den stängs. Av oklar 
anledning kommer de inte vidare och de blir inlåsta i ca 15 minuter. Tiden är svår att 
uppskatta enligt Petra.

Under tiden de är instängda så hör de hur det är någon utanför. En väktare som Petra tror 
heter Freddy (bryter på franska) stod utanför och ville att de skulle sända ut ett kort till 
honom så att han kunde öppna slussen så att de kunde komma ut. De gav inte väktaren något 
kort.

Efter ett tag så blev de insläppta i valvet och de samlades i ett hörn där de var övervakade av 
kameror. Där stannade de tills polisen kom.

Petra säger att hon aldrig såg några rånare eller helikoptern.

När det gäller Petra och hennes sociala förhållande säger hon följande.
Petra har två barn och en sambo. Sambon heter Nicklas Sundgren och är skriven på samma 
adress som Petra. De har det bra ekonomiskt och har lån på huset. 

Petra har inte blivit hotad av någon och hon har inga misstankar mot någon på arbetet. Hon 
har inte heller hört något om någon på arbetet. Under somrarna kan det vara ganska många 
vikarier och ny personal men i somras tycker Petra att det inte var så mycket ny personal.

Förhöret uppläst i koncept och godkänt.

Förhör med Löfstedt, Petra; 2009-09-23 09:40   diarienr: 0201-K292921-09
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Förhör Löfstedt, Petra, 2009-09-25 12:18   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Löfstedt, Petra
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Petra Löfstedt hörs som målsägande i förundersökning gällande grovt rån mot G4S värdedepå i

Västberga den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-04-28
Förhör påbörjat

09:12
Förhör avslutat

09:47
Förhörsplats

G4S, Västberga Allé 11, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form av krinsp Redaelli som närvarade under förhöret 
och ställde frågor. Anna Stiernstedt, målsägandebiträde närvarade under förhöret, inga övriga 
närvarande.

Petra informerades om anledningen till detta förhör och har berättat följande;

Petra tillfrågades hur hon upplevde händelsen. Petra berättade att hon hörde helikoptern och 
hon tyckte att det lät som om den var utanför fönstret. Petra uppmärksammade alla om 
helikoptern och uppmanade alla att stänga av sina maskiner. Petra berättade att de hörde en 
smäll och två av personalen gick för att titta vad som hände. En av personalen, Daniel kom 
tillbaka och berättade att han trodde att det var ett rån. Alla i personalen började packa ihop 
pengarna och låste in dem. Sedan satte sig alla i ett hörn som de blivit instruerade att göra. De 
försökte också kontakta andra i personalen som arbetade längre ner i huset. NCC, 
larmtjänsten som de pratade med i telefon uppmanade dem att stanna kvar i hörnet och sade 
att rånarna inte var på väg in till dem. Men Petra berättade att de började förstå att rånarna var 
på väg in till dem. Petra berättade att de hörde tre smällar. 

Petra berättade att hon kände sig väldigt fokuserad på Daniel och en kvinna som satt bredvid 
henne och som var gravid. Petra berättade att hon var väldigt rädd. Petra berättade att det flög 
saker över rummet och när det smällde tredje gången, så kände Petra att nu gällde det livet 
och flydde med de andra över rummet ut till trapphuset via en nödutgång. Petra berättade att 
de sprang ned till valvet och fastnar sedan i en sluss.



Petra berättade att de inte kände till hur många rånarna var, mer än att Daniel sett två personer 
på väg in. Petra berättade att de ville komma in i valvet, men NCC eller polisen ville inte 
släppa in dem, för de visste inte ifall rånarna var kvar i huset. Petra berättade att de var fast i 
slussen i ca 40 min. Petra berättade att stämningen i slussen var fruktansvärd. Petra berättade 
att folk grät och föll ihop. Petra berättade att de hörde hur några sprang omkring utanför och 
plötsligt så bankade det på dörren och någon skrek att de skulle öppna dörren. Petra berättade 
att de blev livrädda. Petra berättade vidare att personen skrek att han var en i teamet och hette 
Freddy. 

Efter ytterligare en tid blev det slut på luft i slussen och de tvingades öppna genom en 
nödöppnare. 

Senare kom polis till platsen och de fick sitta och vänta, de fick inte gå på toaletten.

Under själva rånet så koncentrerade sig Petra på sina kollegor och berättade att hon nog inte 
kände efter så mycket, vad hon kände. Petra berättade att hon nog inte riktigt tagit till sig 
händelsen än idag. Petra beskriver att hon märker det på andra beteenden hos sig själv. Petra 
berättade att hon har svårt att sova, hon känner sig osäker och rädd utan att hon vet varför. 
Petra förklarade att hon är väldigt ljudkänslig. Petra upplever att hon känner sig arg, för att 
inget förbättrats av arbetsgivaren för personalen utan arbetsgivaren verkade mest tänka på att 
skydda pengarna.

Petra berättade att hon fick vara ledig råndagen, men började jobba direkt efter – enligt sitt 
schema. Petra känner sig besviken på arbetsgivaren som inte hjälp personalen med att komma 
över händelsen.

Petra tillfrågades ifall hon varit sjukskriven efter rånet. Petra berättade att det hade hon inte.

Petra tillfrågades ifall hon pratat med någon efter rånet. Petra berättade att personalen 
samlades vid ett tillfälle och fick prata med någon från ambulansen. Petra berättade att då fick 
inte Daniel, deras gruppledare, inte vara med. Något som personalen reagerade på, eftersom 
han var deras räddare. Petra kände inte att samtalet inte gav så mycket. Petra berättade vidare 
att utöver detta samtal så har vissa av personalen erbjudits att prata med företagsläkaren, 
vilket Petra gjorde och av honom fick hon sömntabletter mot sina sömnbesvär.

Petra berättade att personalen pratat med varandra om det som inträffade.

Petra tillfrågades om hur hon mår idag. Petra berättade att det går upp och ned. Vintern var 
rätt besvärlig. Petra berättade att de körde plogbilar utanför huset, vilket gjorde att huset 
skakade och detta upplevde Petra som obehagligt. Petra berättade att hon försöker gå vidare 
och ta tag i problemen som hon upplever. 

Petra informerades om FUK 13b. Petra berättade att hon var intresserad av den information i 
ärendet som hon kunde få.

Efter förhöret fick Petra läsa igenom det förhör som hållits med henne den 23 september 2009.

Petra har läst igenom det utskrivna förhöret, en del ändringar har gjorts direkt i protokollet 
och därefter har Petra godkänt förhöret.

Förhöret avslutades klockan 09.47.

Förhör med Löfstedt, Petra; 2010-04-28 09:12   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Aschin - Uppräkningspersonal

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GB Utredningsgrupp B
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Mohammed, Ashin
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

GFS kort nr 228006

(utgånget)

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsäganden om grvot rån mot G4S Västberga 20090923
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Susanna Svanerö
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:35
Förhör avslutat

10:10
Förhörsplats

Västberga polishus pl 7
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

S.S.

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ashin är informerad om att förhöret tas upp på ljudband och nedtecknas sammanfattningsvis.

Ashin är intresserad av att få hjälp av ett målsägandebiträde.   

Ashim har arbetat på G4S i två år och är behovsanställd. Hon arbetar oftast 22 till 08 pass då 
det är dessa hon efterfrågar. Det var flera månader sedan hon arbetade någon annan tid. 
Utöver tjänsten som uppräkningspersonal och kassör i uppräkningsrummet har Ashim även 
arbetat som registrator / valvpersonal i valvet. 

Ashim är gift och hennes man har arbetat som väktare på G4S och är numera behovsanställd. 
Även han har arbetat i uppräkningen. 

I samband med rånet arbetade Ashim i uppräkningslokalen på plan 6 och räknade pengar. Det 
är en rätt så stor lokal och Ashim satt ungefär i mitten av denna. Daniel Lövkvist var 
arbetsledare och de var 14 stycken som jobbade i uppräkningen. Kollegorna var delvis gamla 
kollegor och några nya som började i oktober/november förra året. 

Ashim berättar att de som vanligt hade rast ungefär mellan 04:30 och 04:45. Det här passet 
var de 14 stycken som jobbade. De hade just kommit tillbaka från rasten och arbetat en liten 
stund då de hörde oljud. Ashim uppfattade det först som borrljud, någon form av arbete, men 
tyckte sedan att det lät som en helikopter. De stängde av maskinerna i lokalen och lyssnade 
och det blev än mer oljud och det fortsatte en stund och det upplevdes som om det vändes in 
mot lokalen där Ashim jobbade. Kollegorna som satt närmast den ende som ljudet kom ifrån 
blev rädda och sprang mot Ashims håll då det började höras dunk.

Förhör Mohammed, Ashin, 2009-09-25 12:22   diarienr: 0104-K118-09
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Daniel gick ut ur lokalen, genom en sluss, för att kolla om det lät även där ute. När han kom 
in såg han allvarlig ut och han sade att de skulle säkra alla pengarna. De låsta därför in alla 
pengarna som var i lokalen i burar. De hann låsa in pengarna men det kan vara enstaka sedlar 
som missats. De säkrade pengarna ungefär inom tio minuter från att de började höra ljud. 
Därefter satte de sig i ett hörn i lokalen och följde gruppledarens instruktioner som han i sin 
tur fick via telefon. 

Helikopter ljuden försvann efter ett tag men det var fortfarande konstiga ljud, som om någon 
höll på att bryta sig in, en smäll. Det lät som de höll på en bit bort, inte direkt till den lokalen 
Ashim satt i.

Sen kom en smäll från den nödutgång som är på andra sidan, den sida där kollegorna lämnat 
från början, så de hoppade till. De förstod att de var påväg in. Sedan kom smäll två som var 
kraftigare och sedan den tredje smällen som var ännu kraftigare. Smällarna kom med lite 
mellanrum och var kraftiga, inte som någon som smäller i väggen, varför Ashim säger att de 
höll på att spränga dörren.. Speciellt på de sista två smällarna förstod Ashim att de höll på 
med dörren då hon såg att det flög någon bit och hon antog att det var från dörren eller låset.  
Ashim satt dock inte så hon såg dörren då de satt i ett hörn och dörren var i ett annat hörn och 
vet inte om dörren öppnades och såg inga personer.  

Vid tredje smällen började folk balla ur och gruppledaren öppnade slussen från 
uppräkningslokalen och de sprang ner till slussen som går till valvet. Där var de inlåsta ett 
tag, 14 personer i ett slussutrymme som är anpassat till en person innan de kom in i valvet. 
Det kom efter en stund en kille och knackade på som sade att han jobbade på G4S och hette 
Fredde eller liknande. Han sade att det var lugnt och att polisen var där men de vågade inte 
öppna för honom, de var rädda. De satt längst in i lokalen och väntade. 

På frågan om Ashim har någon känsla angående någon kollega, om det är något som inte 
stämmer, svarar Ashim att det är mest kvinnor på hennes jobb och känt att det varit väldigt 
tryggt att arbeta med sina kollegor. Hon har inte hört något som hon reagerar på. 

Ashim jobbade senast igår natt. Varken då eller till nattens pass såg Ashim något misstänkt 
eller något som hon reagerade på. Hon brukar inte tänka så mycket utan parkerar sin bil vid 
huvudentrén och går in. På baksidan är hon aldrig, hon tycker att det är läskigt eftersom det är 
mörkt när hon börjar jobba.  

På frågan om det är någon i hennes omgivning som kan ha snappat upp information om 
hennes jobb svarar Ashim att det bara är hennes man som hon pratat med. I övrigt så brukar 
hon inte nämna vad hon jobbar med utan säger att hon är väktare eller att hon jobbar på 
kontoret, utan att gå in på exakt vad hon gör då det är känsligt. 

 Förhöret uppläst löpande från anteckningar och nedtecknat sammanfattningsvis från dessa 
samt ljudfil. 

I direkt anslutning efter förhöret önskar Ashim prata med den samtalsgrupp som upprättats 
för målsägandena. 

Förhör med Mohammed, Ashin; 2009-09-23 09:35   diarienr: 0201-K292921-09
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Förhör Mohammed, Ashin, 2009-09-25 12:22   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Mohammed, Ashin
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägare, med anledning av grovt rån den 23 september 2009 på G4S i Västberga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Susanne Åkers
Förhörsdatum

2010-04-28
Förhör påbörjat

09:50
Förhör avslutat

10:55
Förhörsplats

Västberga Allé 11
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

SÅ

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare Peter Eriksson och Susanne Åkers
Målsägandebiträde Anna Stiernstedt

Ashin uppgav att hon på morgonen den 23 september 2009 arbetade på plan 6 och räknade 
pengar.  Daniel gruppledaren gick och tittade mot taket och kom tillbaka blek och orolig och 
sade att något var på gång och de som arbetade på plan 6 började säkra pengarna. Ashin 
kände på en gång stor oro och rädsla sedan kom dom kraftiga smällarna och hon kände stor 
rädsla att rånarna skulle komma in. 

Tiden mellan smällarna kändes lång och oron växte. Många tankar flög genom huvudet tex. 
kommer det maskerade män, har de vapen, kommer det flera och/eller kommer vi att bli tagna 
som gisslan. Ashin kan inte förklara hur rädd hon var, men på en skala på 1-10  kände hon en 
rädsla på 10. En kollega sa nu dör vi och stämningen var mycket påfrestande och jobbig. När 
den tredje smällen kom kändes det som att den var kraftigare än de andra två och 
gruppledaren Daniel beslöt att de skulle lämna lokalen. De lämnade lokalen genom slussarna 
och tog sig ned via en trappuppgång till plan två och en sluss där de alla sedan satt inlåsta i ca 
40 minuter. Under det att de sprang ner till slussen på plan 2 oroade hon sig för att rånarna 
skulle komma in och att de letade efter personalen. Ashin kände hela tiden extrem oro och 
stor rädsla för sitt liv. När de kom ner till slussen på plan 2 fick hon blandade känslor om att 
de eventuellt var tryggare där, men hon visste inte.

Efter händelsen har Ashin haft svårt att gå till arbetet och hon har svårt att vara hemma själv 
och reagerar kraftigt på alla ljud. Ashin har blivit tvungen att skaffa sig ytterligare ett arbete 
på Bromma flygplats, eftersom hon inte klarar av så många pass på G4S då det är psykiskt för 
jobbigt. I bostaden måste hon ha alla lampor tända och klarar inte av att duscha eller sova om 



hon är ensam i bostaden.

Ashin kom tillbaka till arbetet 1 ½-2 veckor efter händelsen, men det fungerade inte utan hon 
fick åka hem. Hon har klarat av att genomföra något pass i veckan mot tidigare 3 pass i 
veckan. När Ashin är på G4S och arbetar har hon svårt när det spelas hög musik, eftersom det 
var hög musik på när rånet skedde. Ashin påverkas svårt när hon är på arbetet och tittar på 
spår efter händelsen och mår då dåligt.

Direkt efter händelsen sov Ashin bort dagarna, men efter den perioden har sömnen blivit 
störd och hon har svårt att sova på grund av bland annat mardrömmar. Hon har under en 
period tagit sömntabletter, men försöker att klara sig utan, men blir då istället sömnlös. Om 
Ashins make arbetar natt sover inte Ashin då vänder hon hellre på dygnet då hon är rädd för 
att sova ensam. Hon har svårt att gå ut när det är mörkt. Ashin har svårt med helikopterljud 
och idag när hon ibland arbetar på Bromma flygplats måste hon lämna sin arbetsplats när 
helikoptrar lyfter eller landar för att komma tillbaka när ljudet "lagt sig".
Ashin har inte tidigare haft några utav dessa problem innan händelsen på Västberga den 23 
september 2009

Ashin fick direkt efter händelsen ha samtal med Falck ambulans sedan fick hon via företaget 
gå hos Previa, men efter ett tag ansåg företaget att hon inte fick gå dit längre på samtal, 
eftersom hon är behovsanställd. Ashin har stort behov att prata med någon, men har inte orkat 
ta tag i  att hitta någon ny terapeut samtidigt som hon känner att hon skulle vilja fortsätta 
samtalen på Previa, eftersom då behöver hon inte berätta om sin historia för någon ny.

Ashin har svårt att jobba på G4S och då hon inte klarar av att vara i byggnaden då det väcker 
så mycket känslor. Ashin mår idag mycket dåligt och fungerar inte i vardagen.
Ashin har till G4S önskat att få se filmen från rånet för att kunna bearbeta händelsen, men 
inte fått något gehör för detta.

Vad gäller tidigare förhör hållna med Ashin så har hon inget att tillägga eller förändra.

Uppläst och godkänt

 Förhörsledarnas anteckningar: Ashin har mycket svårt att tala om händelsen under 
förhöret då hon faller i gråt eller tystnar och verkar må mycket dåligt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KUF/D Ungdomsgrupp D
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Nelsäter, Malin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av sina iakttagelser i samband med grovt rån, G4S, Västberga, 090923.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Malin Swedberg
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

BAKGRUND / ARBETSUPPGIFTER, FAMILJ mm.

Malin arbetar på Larmcentralen som har sina lokaler i aktuell byggnad. Hon har arbetat på 
företaget i ca 1,5 år som larmoperatör. (anställningsnr.99810). Innan dess har hon arbetat som 
säljare i butik, telefonist på Försvarets Materielverk samt de fyra senaste åren med säkerhet i 
samband med konserter. Hon bor ensam och har fyra yngre syskon. 

Larmcentralens uppdrag är larmbehandling på uppdrag från Störningsjouren, 
Fastighetsjouren, värdetransporter samt support med kunder och radiokommunikation. När 
hon började sin anställning fick hon en utbildning på två veckor sen gick hon parallellt med 
andra arbetskamrater i ca sex månader. 

Hon arbetar nätter i en grupp bestående av fyra personer. Det är fyra arbetslag, två som gör 
nattpass och två som gör dagpass. Utöver dessa är det två personer som gör kvällspass varje 
dag. Nattpassen är 18.00-06.00, dagpassen 06.00-18.00 och kvällspassen avslutas antingen 
23.30 eller 22.00. De jobbar fem dagar och är ledig två enligt schema. 

I Malins grupp arbetar Tommy som är gruppledare. Han har jobbat i 4 år och var 
ordningsvakt innan han började på företaget. 
Björn har arbetat i ett år på Larmcentralen. Men han har arbetat i företaget sedan han var 18 
år. Han är den som är mest erfaren i gruppen. 
Rickard har arbetat i ca 3 år. 
Malin säger att de är en tight grupp och att de känner varandra väl eftersom de gör sina 
tolvtimmarspass tillsammans. De umgås en del privat. 

Förhör Nelsäter, Malin, 2009-09-25 12:23   diarienr: 0104-K118-09
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De roterar och sköter samtliga arbetsuppgifter som ett team. Malin tycker det är roligast med 
radiokommunikationen. 

TISDAG dag/natt
Malin berättar att hon hade jobbat två nätter och skulle vara ledig idag. Igår gick hon upp 
relativt tidigt och åt frukost. Hon tittade på Vänner på tv. På eftermiddagen ringde hon till 
Tommy. De träffades upp i Västbergarondellen och gick tillsammans till jobbet. 
De brukar göra det ibland eftersom han går från Fruängen och hon från Hägersten. Hon hade 
köpt med sig mat till jobbet och åt den i lunchrummet innan hon gick in i larmcentralen. Hon 
var sist in på jobbet denna dag. 

Arbetsbelastningen var relativt låg denna kväll/natt. Hon gick ut och rökte vid tvåtiden på 
natten i samband med sin rast. Någon gång under natten kom gruppledaren för de yttre 
enheterna på City Syd och hälsade på dem. Han heter Kenny och alla i gruppen känner 
honom. Han utgår från Warfvingersväg. Anledningen till att han var in till dem var att han 
lämnade av folk från SL som hade varit ute och jobbat. Han brukar komma in och säga hej 
ibland. 

Malin gick ut ytterligare en gång och rökte vid klockan fyra halvfem. När hon rökte stod hon 
utanför huvudentrén till byggnaden. Hon säger att hon inte lade märke till någonting 
avvikande vid något av de tillfällen hon lämnade byggnaden. Hon brukar vara uppmärksam 
om det är bilar eller människor som beter sig annorlunda eller vistas i området eftersom det 
ligger så pass avskilt i ett industriområde. Men inget väckte hennes intresse denna natt. 

På fråga när hennes arbetskamrater tog rast svarar hon att Björn tog rast vid tolvtiden. Han 
pratade mest i telefon vid sitt avbrott. Tommy gick ut vid ett-tvåtiden. Han tittade på tv i 
lunchrummet. 
Rickard ville inte ta någon rast. Han sa att han inte hade något behov av det.

På fråga om de brukar ta rast svarar Malin att de har sagt till varandra att de ska gå ut ur 
centralen och ta rast för att få ett avbrott eftersom de sitter där i ca 12 timmar. Alla brukar 
alltid ta rast säger Malin. Det är lite olika vad man gör på rasten.  

HÄNDELSEN
När klockan började närma sig fem stängde de av tv:n och började diskutera om vem som 
skulle diska. De förberedde sig för att gå hem och satt och pratade allmänt. 
Plötsligt hörde de höga helikopterljud. Malin trodde att det var en polishelikopter eftersom 
det är så nära till Västberga polisstation så hon sprang fram till fönstret för att titta vad som 
hade hänt. Hon såg ingenting men ljudet blev högre och högre. De diskuterade vad det kunde 
vara för något. 

I samband med det sa Rickard, på halvskoj som Malin uppfattade det, att de kanske skulle 
kolla taket. De har aldrig tagit fram bilderna från kameran som bevakar taket tidigare men nu 
gjorde de tillsammans. När de fick fram filmen såg de en helikopter som landade på taket och 
ur de öppna dörrarna hoppade 2-3 personer. 
Någon sa: "Vafan gör de?" Malin minns att de kollade på helikoptern om det fanns några 
dekaler på den för att få reda på vilka som körde den. Den var ren från dekaler. 

Gärningsmännen hoppade ur helikoptern och tog fram ett spett / slägga och slog mot 
glaskupolen som är taket till lunchrummet. Då sa Tommy: "Jag drar överfallslarmet".
Björn ringde direktnumret till polisens ledningscentral och fick direkt kontakt med Sara som 
han informerade om vad som hände. Malin ringde till NCC, värdecentralen i Skövde, och 
berättade att det var personer som försökte ta sig in till dem via taket. Tommy gick ut på 
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radion och informerade yttre personal att hålla sig ifrån objektet. 

På fråga vad Rickard gjorde svarar Malin att hon inte riktigt vet vad han gjorde i det här läget. 

När gm krossat glaset till kupolen tog de fram två eller tre stegar från helikoptern som stod 
still med motorn på. Malin såg också att de kastade ner någonting innan de firade ner stegarna 
och klättrade ner. Malin tror att det smällde när de kastade ner föremålet som hon inte vet vad 
det var. De följde rånarna på filmen medan Björn lugnt pratade med polisen om berättade vad 
de såg. De klättrade ner för stegarna. Malin uppskattar att det är ca fyra meter från golv till 
tak där de klättrade in. 
Efter den första smällen som inte lät så mycket följde tre väldigt höga smällar. Malin förstod 
att gm sprängde något och hon blev jätterädd. Hela huset skakade. 

Tommy ringde till olika arbetsledare medan Malin fick i uppgift att ringa runt till de som 
skulle påbörja sitt dagskift. Hon sa till dem att inte komma till jobbet. Björn fortsatte att prata 
med polisen. Han satt säkert i två timmar i telefon med polisen. 
Malin vet inte vad Rickard gjorde. Hon tror att han också ringde runt och informerade vad 
som hände. 

I samband med smällarna försvann gärningsmännen ur bilden från lunchrummet. Malin hörde 
att helikopterna flög uppe i luften under denna tid. Efter en kort stund såg de gm inne i 
"cashen". 
Det är där pengarna räknas som ska ut till bankomaterna. Malin visste inte var cashen låg i 
huset. Hon har aldrig varit inne där. Det är bara den sk värdepersonalen som har tillträde dit 
samt till valvet. 

Hon såg att gm plockade sedelbuntar i lugn takt och stoppade ner dem i stora mörka säckar. 
Hon vet inte hur många säckar de fyllde men hon uppskattar antalet till 4-8 stycken. 
Säckarna hade långa snören/rep fastknutna för att gm skulle kunna dra upp dem genom taket 
där de tog sig in. 
Efter en stund verkade det som om rånarna kom på att det var kameror i rummet. Plötsligt 
drog en av dem ner en kamera och sprayade de övriga med svart spray och därför kunde de 
inte följa vad de gjorde i cashen. 

Efter ett tag kom de upp i lunchrummet igen. Då klättrade en av gm upp för stegen och höll 
samtidigt i repet till en säck. De hivade upp säcken genom hålet. När de var klara lyfte de in 
allt i helikoptern som återigen hade landat. Därefter åkte de från platsen. 

SIGNALEMENT och RÖRELSEMÖNSTER på GM
2-3 gm, normal till smala kroppsbyggnader, eventuellt 25-35 år med tanke på hur de rörde 
sig. Iklädda svarta tighta kläder, svarta huvor med en liten skärm på över pannan samt med 
ett plastskydd över munnen och näsan med andningshål i. Satt troligtivs fast i huvan. Okänt 
om de hade maskering över ögonen. 
En av dem hade vita gymnastiksskor med svarta ränder, okänt märke. 
Minst en av dem hade ett stort vapen hängandes på ryggen. Det var ca 1 m, silverfärgat med 
guldiga inslag i. Malin kan ingenting om vapen men någon sa att det var ett maskingevär. 

Malin uppger att gärningsmännen arbetade mycket lugnt och metodiskt. Hon kände obehag 
när hon såg det eftersom de visste exakt var de skulle ta sig in och vad var och en av dem 
skulle göra. De kommunicerade inte med varandra. I alla fall inte vad hon såg på bilderna. 
Det verkade inte alls stressade eller virriga på något sätt. De hade full kontroll vad de gjorde. 
Hon fick direkt känslan av att de hade en god lokalkännedom, som om de hade studerat kartor 
eller på annat sätt lärt sig hur det såg ut i byggnaden. 
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SÄKERHET / RITNINGAR mm
Malin säger att de har ritningar över byggnaden med larmsektionerna utmärkta. Dessa kartor 
finns i stora pärmar. De tog fram dem eftersom polisen ville veta var gm hade tagit sig in och 
var den övriga personalen i huset befann sig. 
Malin har sett kartorna förut men är dålig på att läsa av markeringarna på olika dörrar osv 
eftersom hon inte har arbetat som väktare. Hon vet inte om cashen eller valvet är utmärkt på 
kartorna eller om det bara står kontor på dem. Hon tror att det är meningen att inte hon och 
hennes kollegor ska veta var dessa lokaler ligger av säkerhetsskäl eftersom värdepersonalen 
och deras utrymmen ska vara hemliga. 

Eftersom de inte kunde utläsa av ritningarna vilket rum som var vilket fick de ringa NCC för 
hjälp så att polisen skulle få information om var alla befann sig.

Hon känner ingen som arbetar på "värdet". De befinner sig inte alls i samma lokaler. Hon 
brukar hälsa på dem när de springer på varandra mer är det inte. 

När gm hade lämnat tittade Malin ut genom fönstret för att se om det var några poliser 
utanför. Läget lugnade ner sig något och de övegick till att sköta den vanliga driften. 

REAKTIONER 
Malin säger att hon blev jätterädd. När sprängmedlen detonerade trodde hon att hon och  
hennes kollegor skulle bli skadade. Hon tyckte att det värsta var att hon satt fast där hon 
gjorde och inte kunde ta sig ut. Hon var den i gruppen som blev mest rädd och stressad 
upplevde hon själv. 
Björn var nog väldigt rädd men han är äldst och en väldigt lugn person så han hanterade det 
bra. 
Tommy var jättestressad och rädd det märkte Malin men han sysselsatte sig med att prata 
med massor av folk i telefon. 
Rickard var också stressad men han behöll ändå lugnet. Hon vet inte exakt vad han gjorde 
under händelseförloppet. 

Malin tyckte att det var värst när allt var över så fick det information om att det ev skulle 
finnas sprängmedel kvar i byggnaden. Då blev alla rädda igen och de ringde hem till sina 
anhöriga för att meddela att de mådde bra. 

På fråga om hon har lagt märke till något utanför eller på sin arbetsplats innan händelsen 
svarar Malin att det enda hon kan tänka på är en kille på moped som kom för några nätter 
sedan. Han vistades utanför lokalerna och sa att han hade fel på sin moped. Han var väldigt 
ung och bekymrad över hur han skulle ta sig hem med sin trasiga moped. 

Hon har inte märkt något avvikande beteende i övrigt.  

Förhöret avslutades kl.11.33. Uppläst och godkänt. 

Malin förevisades upp till plan 9 för vidare samtal / debriefing.
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Förhör
Kompletterande förhör

Signerat av

Ann-Charlotte Wennström
Signerat datum

2009-09-29 19:16Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Nelsäter, Malin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med anledning av iakttagelser i samband med grovt rån, G4S, Västberga den 23

september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ann-Charlotte Wennström
Förhörsdatum

2009-09-29
Förhör påbörjat

16:08
Förhör avslutat

17:44
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ACW

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Sedan Nelsäter underrättats om anledningen till förhöret uppgav hon följande.

Förhörsledaren frågar angående raster som hon och arbetsgruppen brukar ta. 
Alla brukar försöka ta rast och lämna larmcentralen ca 40 min varje pass för de sitter där i 
tolv timmar och då är det skönt att kommat ut. Rickard gick inte på rast denna natt. Hon 
tycker inte att det var konstigt det händer ibland att vi inte går ut.

Frågor kring händelsen.
 
Hon berättade att de börjat plocka ihop för att snart avsluta sitt arbetspass när de hörde ljudet 
av en helikopter. Hon gick fram till fönstret för att se om det var en polishelikopter. Hon såg 
inget. Kollegan Rickard tog fram bilder från övervakningskameror som sitter på taket. På 
monitorn som visar bilderna från övervakningskameran såg hon att en helikopter höll på att 
landa.
Helikoptern landade bra, den som flög visste hur man skulle landa. Två personer kom ut ur 
helikoptern. En person sprang fram till glaskupolen och lade, vad hon uppfattade som  en vit 
presenning. Hon såg att det blåste i presenningen, den såg plastig ut. Personen hade med sig 
ett långt smalt föremål ca en meter som han slog sönder fönstret med.
När fönstret hade öppnats tog en annan person en lång stege och hissade ner igenom fönstret. 
En mindre stege hissades också ner genom fönstret. Två personer klättrade ner genom 
fönstret. Hon såg två personer kan ha varit tre men hon är säker på att hon såg två stycken.
Helikoptern flög iväg och hovrade ovanför fastigheten.

Nästa sekvens från övervakningskameran hon såg var från rummet där pengarna räknas och 



förvaras.
Hon såg två personer som rev runt bland pengar i ett skåp. Några pengar lade de i stora gråa 
säckar med dragsko "stora gymnastikpåsar" andra pengar kastades på golvet. Hon såg detta i 
ca 1 minut.

Hon såg två personer.

Person ett: Medellängd ca 180 cm, normal kroppsbyggnad, varken smal eller överviktig. 
Personen hade svarta heltäckande kläder. Svart huva med en svart plastskärm över ögonen 
och en svart plastmask som täckte ansiktet. Svart tajt polotröja. Svarta funktionsbyxor med 
fickor på byxbenen. Svarta handskar.  Svarta skor

Person två: Medellängd ca 180 cm, normal kroppsbyggnad, varken smal eller överviktig. 
Personen hade svarta heltäckande kläder. Svart huva med en svart plastskärm över ögonen 
och en svart plastmask som täckte ansiktet. Svart tajt polotröja. Svarta funktionsbyxor med 
fickor på byxbenen. Svarta handskar. Vita skor med svarta ränder från snörningen till sulan.

En av personerna hade, vad hon uppfattade, ett vapen. Vapnet hängde i en rem över ryggen. 
Vapnet var ca 80-90 cm metallfärgar med bronsfärgade detaljer.

Hon såg hur en av personerna sträckte ut en arm och slet ner en övervakningskamera. 
Kameran visade en svart bild. Hon tror inte att det var någon som sprayade svart färg på 
kameran utan att den blev svart när den revs ner.

Nästa sekvens som hon såg från övervakningskamerorna på taket var att helikoptern hade 
landat på taket ingen. En person hissade upp säckarna genom fönstret och lastade dem i 
helikoptern. Personen småsprang  när säckarna lastades. Det var ganska många säckar kan ha 
varit mer än 8st säckar kanske 10st säckar. Det tog lite tid att hissa säckarn och lasta in i 
helikoptern. När det var färdiglastat kom en person upp från huset genom fönster. Båda 
personerna hoppade in i helikopter som lyfte omedelbart och försvann ur hennes synfält.

Under hela händelsen arbetade personerna lugnt och metodiskt och ingen stress syntes.

På frågan om hon sett något som kunde var misstänkt dagarna innan händelsen svarade hon 
att hon någon natt tidigare. Hon kan inte säga när träffade hon en ung man som stod utanför 
när hon skulle ut o röka. Mannen hade en eu moped med sig som var trasig. Mannen undrade 
om hon visste var företaget låg som lagade mopeder. Hon svarade att det inte låg något 
företag där och att klockan var mitt i natten så de hade nog inte öppet. Mannen frågade vad 
det var för ett företag som hon jobbade på och hon svarade att det var ett bevakningsföretag. 
Sedan gick mannen iväg med sin moped. Hon noterade registreringsnumret på mopeden 
TBO 034. 

Förhöret avslutat 17.44

Förhöret uppläst via telefon och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Nelsäter, Malin
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Nelsäter underrättades om att hon skulle höras som målsägande med anledning av pågående

förundersökning, rånet mot G4S värdedepå i Västberga som inträffade den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-04-29
Förhör påbörjat

13:55
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats

Rikskrims lokaler, Polhemsgatan 30, Sthl
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Malin informerades om anledningen till detta förhör och har berättat följande:

Malin ombads berätta hur hon upplevde rånet på morgonen den 23 september. Malin 
berättade att hon, morgonen den 23 september 2009, arbetade vid larmcentralen på G4S i 
Västberga. Malin förklarade att hon inte var mentalt förberedd på att något som detta skulle 
kunna inträffa på hennes arbetsplats. Malin berättade att hon kände sig trygg på sin 
arbetsplats och trygg med sina medarbetare, som hon arbetat tillsammans med länge.

När rånet inträffade såg Malin hur helikoptern landade på taket. Malin följde sedan rånarnas 
väg i huset genom övervakningskameror. Malin berättade att hon förstod att rånarna var ute 
efter pengarna med var också rädd rånarna var på väg ner till larmcentralen för att avbryta 
larmcentralens kontakt med LKC. Malin berättade att hon kände sig oförberedd på att något 
sådant här skulle hända och kände en oro för att rånarna var på väg ner till dem.

Malin berättade vidare att när polisens NI-styrka meddelade att de hittat sprängladdning kvar 
i huset, så blev Malin livrädd. Malin hade då tänkt att rånarna tänkt spränga hela huset, för att 
röja all bevisning.

Malin berättade att det värsta som hon var med om under den här händelsen, var när hon 
skulle ringa sina föräldrar och berätta om att hon kanske inte skulle komma därifrån pga 
sprängladdningen som fanns kvar i huset.

Efter rånet och efter att Malin varit på polisstationen på förhör, så berättade Malin att hon 
kom hem sent och var väldigt trött. Malin berättade att hon åkte hem till en kompis och åt 



middag och sedan åkte Malin hem till sig och en annan kompis kom hem till henne och sov 
över.

Malin berättade att hon den närmaste tiden efter rånet försökte sova tillsammans med någon 
kompis och undvika att sova själv.

Malin berättade att hon inte direkt haft problem med att sova, dock berättade Malin att hon 
kunde vakna lätt av oväntade ljud. Malin beskriver att hon blivit extra känslig för ljud efter 
rånet. Malin berättade att hon drömt om rånet och maskerade män – inte direkt mardrömmar, 
men drömmar som hon vaknat av.

Malin berättade att samma dag som rånet inträffade samlades en grupp ihop som fick ha ett 
krissamtal med krisjouren, Falkambulans. Malin berättade att hon upplevde samtalet som 
positivt och att de fick tips och råd hur de skulle handla efter att ha upplevt ett rån. Det 
utlovades uppföljning av detta samtal, något som sedan aldrig skedde – vilket Malin är 
besviken över.. Utöver detta gruppsamtal har inte Malin talat med någon om rånet, förutom 
med sina arbetskamrater – som också var med under rånet.

Efter rånet har Malin tänkt att hon hade tur som klarade sig. Malin har tagit väldigt illa vid sig 
av vad som skrivits om rånet i media. Trots att de alla fick rådet av krisjouren att inte läsa om 
rånet i tidningar, berättade Malin att hon nog läst allt vad som skrivits i tidningar om rånet 
och detta har hon farit illa av.

Malin berättade att arbetsgivaren bad dem alla att sjukskriva sig dagarna efter rånet och 
därför var Malin sjukskriven 2-3 dagar, därefter var Malin tillbaka på sin gamla arbetsplats.

Malin berättade att det både kändes skönt och konstigt att vara tillbaka på arbetsplatsen. Det 
som tidigare känts som en trygg plats, var inte längre det och såg ut som ett slagfält. Malin 
berättade att hon då mindes de känslor som hon hade under rånet. Idag har de flyttat 
larmcentralen till Warfvinges väg och det tycker Malin är skönt. Malin berättade att de bytte 
arbetsplats i november/december.

Malin berättade att hon tyckte att hon mådde relativt bra idag. Malin berättade att hon 
fortfarande är känslig för ljud och reagerar på ljud på ett sätt som hon inte gjorde före rånet. 
Malin berättade att hon kände sig bra idag, men kände osäkerhet för hur hon skulle reagera 
om hon utsattes för något liknande igen.

Malin informerades om innehållet i FUK 13b. Malin berättade att hon gärna tog del av den 
information som hon kunde få i ärendet.

Malin tillfrågades ifall hon kände ett behov av målsägande biträde. Malin berättade att ifall 
hon skulle bli kallad till en huvudförhandling så skulle hon tycka att det vore bra med ett 
stöd. Malin önskade målsägande biträde.

Beträffande eventuellt ersättningsyrkande, så berättade Malin att hon inte ens funderat på 
något sådant.

Malin tillfrågades ifall hon hade något mer hon ville berätta, men det hade inte Malin.

Förhöret avslutades klockan 14.20

Malin har läst igenom det utskrivna förhöret, en del ändringar har gjorts direkt i protokollet, 
därefter har Malin godkänt förhörsutskriften. Närvarande vid genomläsningen var krinsp 
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Redaelli. Genomläsningen skedde den 2010-04-29 kl 15.15-15.25.
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Förhör
Med Andreas

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONA Farsta Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Olofsson, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående grovt rån mot G4S i Västberga den 23/9-09
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Michél Österlund
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

10:45
Förhörsplats

Västberga polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Andreas berättade att han jobbar som nattpersonal och som kassör.

Han började jobbet klockan 22:00 den 22/9 och skulle jobba hela natten till kl 08:00 den 23/9.

Natten började som vanligt och han fick sina arbetsuppgifter. Han fick ut sin "Numeron" på 
jobbet som räknar pengar. Det finns 6stycken på våningen och han slog in sin inloggningskod 
och började sedan jobba.

Andreas berättade att han jobbar på plan 6. Han jobbar alltid på plan 6. När han äter lunch så 
är det på plan 4. Arbetet rullade på och Andreas utförde de plikter som var de vanliga.

Han satt och räknade pengar på avdelningen och han hörde då en helikopter som var väldigt 
nära. Ljudet från helikoptern kom från den ytter väggen i östlig riktning mot där Andreas satt.
Ingen på våningsplanet såg ut för allt är igenbommat på våningsplanet.

Gruppledaren Daniel gick då ut genom slussarna för att se vad som hände. En tjej som heter 
Jenny gick efter Daniel för att titta. Jenny kom dock tillbaks väldigt fort för hon hade hört ett 
"krasch".

Efter cirka 2 minuter så kom Daniel tillbaks till lokalen och sa " Säkra pengarna!". Andreas 
började då säkra pengarna men han förstod inte därefter vad som skedde. Andreas såg då på 
Daniel att det var något som han hade sett.

Daniel sa då "Det här är på riktigt!".
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Andreas förstod då att detta va på allvar. Han säkrade pengarna och låste in dem i burarna. 
Burarna är i lokalen på plan 6 där de jobbar. Burarna står på packningssidan på avdelningen.

Efter att Andreas hade säkrat pengarna så ställde han sig i det hörn som de är beordrade att 
ställa sig efteråt när sådant skulle hända. Hörnet är i motsatt mot "GL" rummet. "GL" står för 
gruppledare.

När de hade stått i hörnet i 3-4 minuter så kom den första detonationen. Då hade det redan 
gått cirka 5-10 minuter då de hade hunnit säkra pengarna på våningen.

Andreas tror att den första detonationen var på samma plan som de var på, fast en bit bort för 
att de sedan skulle komma till nödutgångs dörren.

Efter några få minuter till så kom 3st detonationer mot nödutgångsdörren in till det plan där 
de befann sig. De 3st detonationerna kom i kort följd efter varandra. Det var cirka 1-2 
minuter mellan varje detonation.

 Efter den tredje detonationen så bestämde sig gruppledaren Daniel för att de skulle lämna 
lokalen genom skyddsslussen ut från våningsplanet. Det är den vanliga in/utgången berättade 
Andreas. De gick vidare ut genom "Hammarslussen". De var totalt 14 stycken på 
våningsplanet. Daniel öppnade slussen så att alla kunde lämna samtidigt, annars är det en och 
en man går.

Andreas berättade att när de stod i hörnet på våningsplanet så pratade Daniel i mobiltelefonen 
hela tiden. Han var uppkopplad till säkerhetschefen.

De lämnade via två slussar som Daniel öppnade och gick sedan in i ett trapphus och ner till 
plan 2 och till valvet.

De gick in genom en slussen innan valvet och stod där alla 14 stycken. De stod inne i 
slussrummet väldigt länge.

Alla 14 stycken stod i det trånga utrymmet innan valvet helt uteslutet från utsidan. Kvinnan 
inne i valvet som jobbade där pratade med säkerhetsföretaget. Kvinnan släppte inte in dem i 
valvet. Daniel berättade att han kunde ej ringa från slussrummet för han hade ingen täckning 
på sin mobiltelefon.

En kille som heter "Freddie" och är värdetransportör knackade på dörren intill slussrummet 
där de stod. Han sa "Jag är från teamet, skicka ut ett kort så öppnar jag. De har lämnat och allt 
är lugnt. Freddie pratade svenska med franskaktig dialekt. Andreas fick reda på från kvinnan 
inifrån valvet att Freddie jobbar där för hon såg honom på kameran. Andreas vet ej vem 
"Freddie" är och ingen annan av dem i slussrummet visste det heller.

Andreas berättade att kortläsarna hade slutat fungera så ingen kunde öppna dörrarna. Andreas 
vet att det blir så när sådant sker. Han hade inte öppnat dörren i alla fall fast korten skulle ha 
fungerat.

När rånarna hade lämnat byggnaden och huset hade säkerhetsställt så blev alla 14 stycken 
insläppta i valvet av kvinnan som jobbar där inne.  

Andreas vet ej om gärningsmännen kom in på plan 6 eller inte för de lämnade lokalen innan. 
När de stod i hörnan på plan 6 så hade det vid den tredje detonationen mot nödutgångsdörren 
kommit in rök i lokalen och det hade flugit in delar i rummet vid detonationen. Det var då de 
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lämnade rummet.

Andreas berättade att han stod inne i valvet i cirka 1½ timma innan polisens insatsstyrka kom 
och hjälpte dem. Polisen sa då till dem att hålla händerna upp i luften och därefter 
identifierades dem med sina id kort.

Andreas har jobbat på avdelningen i 3 månader som behovare. En behovare är en som kan 
ringa in och säga när han vill jobba eller om det finns extra pass som han kan ta. Han har 
endast jobbat 3 månader på företaget.

Andreas tillfrågades om han kom ihåg för cirka 1 månad sedan vad som hade hänt på 
företaget när garaget rökfylldes.

Andreas berättade att "smoken" i garaget hade utlöst sig och att garaget hade rökfyllts. Det 
hade skett på kvällspasset. Han själv jobbade inte då utan han gjorde nattpasset samma natt.

Andreas bor hemma hos sin pappa i Sollentuna. Pappan jobbar för tillfället så det är ingen 
som är hemma. Innan Andreas började jobba här så arbetade han som elevassistent på en 
skola. Han kör bil till jobbet och ställer den på parkeringsplatsen utanför huset. Det gör han 
varje gång han åker till jobbet. Han har ej sett något annorlunda eller annat när han har åkt till 
jobbet under dessa månader.

Andreas berättade att ingen får lämna fastigheten under sitt pass pågrund av säkerheten. Han 
kommer nu på att klockan var strax efter 05:00 som han hörde helikopter ljudet.

Andreas berättade att han kände sig väldigt stressad inombords när detonationerna utlöstes. 
Han visade dock det inte utåt utan visade en lugn utsida för att det inte skulle utbryta panik. 
Flera av hans kvinnliga kollegor grät runt honom när de stod i hörnet uppe på plan 6. Daniel 
och Thomas var också lugna. De försökte lugna de andra runt om dem hela tiden för att de 
skulle känna sig så trygga som möjligt.

Andreas försökte hela tiden intala sig själv med att gärningsmännen ville åt pengarna och inte 
dem så det lugnade honom själv.

Andreas berättade att han har stöd hemifrån och där kan han prata om det behövs. 

Andreas vet ej hur mycket pengar som hade tagits upp till våningsplanet men det var nog 
väldigt mycket. Han vet ej från dag till dag hur mycket pengar det är som de ska räkna. Detta 
varierar. Han vet dock i runda slängar hur mycket pengar som han själv har räknat.

Andreas kommer att ta kontakt med företaget om han behöver stöd längre fram.

Förhöret är uppläst och vidkänt

Förhöret slut kl 10:45. 
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Förhör Signerat av

Liz Berglund
Signerat datum

2009-11-16 16:28Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Olofsson, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterade målsägandeförhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liz Berglund
Förhörsdatum

2009-11-16
Förhör påbörjat

16:11
Förhör avslutat

16:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Andreas tillfrågas om han har kommit ihåg något mer om den aktuella händelsen. Andreas 
säger att han satt länge vid förhöret den 23 september och han tror att han kommit ihåg det 
mesta där och då.

Förhörsledaren frågar Andreas om han tittade ut mot ljusgården och balkongen när de gick 
från slussen ner i trapphuset. Andreas säger att han befann sig någonstans i mitten och han 
ställde sig och skyndade på de andra in i trapphuset. Han säger att han nog kastade en blick in 
till ljusgården och balkongen men att han inte har något minne av att han sett någon person 
där. Allt gick så snabbt. 

Andreas tillfrågas också om han såg delar flyga in i caschen efter den tredje detonationen 
eller om han bara hört andra säga det. Andreas berättar att alla stod i hörnet bakom burarna. 
Han tyckte sig se att något flög in men var det tog vägen vet han inte eftersom burarna 
skymde. Några av de andra sa också att de sett något.

Andreas har fått hem papper om att han är målsägande och att de kommer att få en stödperson.

Förhöret uppläst och godkänt via förhörsanteckningar
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Olofsson, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägare, med anledning av grovt rån den 23 september på G4S Västberga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Leif Svensk
Förhörsdatum

2010-04-27
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats

G4S, Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare är även Krinsp Therese Johansson.

Närvarande under förhöret är även målsägandebiträde Thomas Håkansson.

 Andreas ombeds berätta om sin upplevelsen av rånet.

Andreas berättar att i början så trodde han inte riktigt på det, att det var en skarp händelse, det 
var svårt att ta till sig. Men, vid första smällen så blev det verklighet. Han blev chockad. 
Andreas kände stressen växa och rädslan med tiden. Han försökte hålla sig lugn för att hålla 
de andra, sina kollegor, lugna. Men inombords var han jättestressad. Andreas säger att han 
blev jätterädd, framför allt när dom sprängde sista dörren, den som går in till lokalen där dom 
satt.

När de kom in till slussen på väg ut så kände Andreas att det blev ännu värre. Då förstod man 
att det var beväpnade män i byggnaden, man förstod allvaret. Det var trångt och jobbigt. Det 
blev varmare och varmare. Utrymmet är inte byggt för så många utan slussen väldigt liten. Ju 
längre tiden gick, desto jobbigare blev det. Andreas får frågan hur han upplevde sin rädsla på 
skalan 1-10. Andreas säger att känslan av rädsla var väl 7-8 av en tiogradig skala. Andreas 
kände dock att han fortfarande hade lite kontroll. Sedan, när en väktare knackade på dörren 
utifrån så hade de ju ingen aning om vad som väntade bakom dörren. Då blev Andreas 
livrädd, de visste ju inte vem det var. Ingen kunde meddela dom vem det var. Det var väldigt 
jobbigt. 

Andreas berättar att han inte såg någon rånare. De lämnade lokalen precis innan rånarna kom 
in. Andreas upplevde att det var fyra smällar. Vid första smällen kände han att nu är det 



verklighet, han kunde lokalisera var det var och när det smällde tredje gången så såg han 
föremål flyga mot en vägg. Andreas kände att han ville kontrollera sig själv, framför allt för 
att han insåg att hans kollegor var extremt rädda, de satt och grät och skakade.

 Andreas tillfrågas hur han mådde efteråt.

Andreas berättar att han kände sig sliten, han var seg och trött och skakig. Han reagerade på 
höga ljud ett tag efteråt, drygt en månad. Han reagerade även på helikopterljud. Han 
reagerade väldigt starkt på det. I början sov Andreas dåligt och han blev aldrig utvilad. Det 
höll i sig  under drygt en månad. Andreas berättar att han blev förföljd drygt en mån senare, 
efter rånet, vilket förstärkte känslorna. Den händelsen var också i samband med jobbet på 
G4S.  Det var troligen någon som tog bilder. 

Andreas har inte sökt professionell hjälp, utan han känner att han har haft stort stöd av sin 
mamma. Andreas säger att han inte började jobba direkt, inte förrän efter 1,5 veckor. Andreas 
tror inte att föräldrarna har märkt någon skillnad på Andreas efter händelsen, inte mer än att 
dom såg att han reagerade på ljud och helikoptrar.

Andreas berättar att han jobbar kvar på G4S som timanställd. Han upplevde de första dagarna 
på jobbet efter rånet som jobbiga, framför allt under den tid på dygnet när rånet skedde. 
Andreas var spänd och hade lite jobbigt att gå in i lokalen, att se dörren tex.

Andreas säger att  när rånet skedde så bröt många kollegor ihop, de grät och var rädda. 
Andreas säger att han brukar reagera så att när andra har det tufft, så blir han ansvarstagande 
och upplevs nog som lugn. Det hjälpte nog situationen. Även om han själv innerst inne var 
rädd.

Rutinerna vid rån fungerade till en början. Alla hamnade ju i chock och var väl inte medvetna 
om allvaret, förrän efter första smällen. Andreas säger att det kändes inte som att 
larmcentralen förstod att det var just där det hände. Gruppchefen meddelade dock att det var 
där och då, han stod på sig. Andreas och hans kollegor upplevde det som att 
säkerhetsavdelningen inte hade hundra koll, vilket gjorde att hans kollegorna blev ännu mer 
oroliga.

Andreas har inte funderat så mycket på rättegången än, men det kommer nog när det blir ett 
datum. Han vill i alla fall vara med då.  Andreas säger att det känns okej idag, vardagen är 
normal.

Förhöret avslutat kl. 10.50

Genomläst och godkänt i konceptform..
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GB Utredningsgrupp B
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Persson, Anne
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Rån mot G4S 090923
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mikael Wessling
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:11
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats

Västberga polishus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MW

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Anne jobbar natt på G4S värdedepå vilket hon gjort sedan 13/1-08. Arbetet leds alltid av en 
arbetsledare vilket är Daniel som i natt eller Anki som varit på semester och som ska börja 
jobba i kväll igen. Arbetslaget består av 14 personer, dessa är inte samma varje pass men att 
samtlig personal jobbat relativt länge och hon känner sig bekväm med dem. Några 
sommarjobbare finns också kvar men även de känns som inarbetade i gruppen. Nattskiftet är 
mellan 22-08.

Nu på morgon när man satt och arbetade hörde de en helikopter ovanför byggnaden, denna lät 
väldigt högt. Arbetsledaren Daniel bad personalen att stänga av sedelräkningsmaskinerna som 
för en del oväsen. Därefter gick Daniel ut genom säkerhetsslussen för att undersöka vad som 
var på gång. Strax därefter kom han inspringande och sa att det är allvar och att man skulle 
säkra pengarna. Personalen började slänga in pengarna i avsedda burar för detta och sedan 
gick samtlig personal och ställde sig i ett hörn av lokalen.

Strax därefter hördes en smäll bortåt sedelräkningsmakinerna, vilket var en rejäl smäll. Strax 
därefter small det igen och det började ryka i lokalen. Anne hörde även en tredje smäll och 
hörde av sina kollegor att de såg flisor eller liknande som flög in i lokalen. Det är svårbedömt 
hur länge de stod i lokalen men Anne tror att det max var 10 minuter.

Daniel sa då att de skulle lämna lokalen och de gick tillsammans ut genom båda slussarna och 
ute i korridoren tog man nödtrappan och gick ända ner till valvet i källaren.

Anne jobbar alltid natt och säger sig inte gjort några onormala observationer på eller kring 
arbetsplatsen. I februari i år var det en tjej som observerade en man som stod och fotade 
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personal när de anlände till jobbet. Mannen skulle ha stått dold i mörkret och fota. Den som 
berättade detta för Anne var Kaya som nu har slutat på företaget men även andra hade sett 
mannen.

Anne är frånskild och har fyra vuxna barn mellan 20-33år. Hon har ett eget företag som 
konstnär och ska i oktober jobba deltid då företaget fått sina första större uppdrag. Ingen av 
barnen har något brottsligt förflutet. En dotter är mammaledig, en jobbar på länsstyrelsen. En 
son jobbar med data och yngste sonen tog studenten i våras och söker nu jobb.

Relaterat via anteckningar och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Persson, Anne
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liz Berglund
Förhörsdatum

2009-10-23
Förhör påbörjat

15:15
Förhör avslutat

15:18
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Anne tillfrågas om hon har erinrat sig något ytterligare sedan förhöret den 23 september. Anne 
säger att hon har berättat altt hon kommer ihåg.

Anne tillfrågas om hon själv såg något flyga i luften inne i rummet när smällarna kom. Anne 
säger att hon såg rök som kom vid sista smällen och det blev lite dimmigt. 

Anne och hennes arbetskamrater stod alla samlade i hörnet bakom burarna.

Anne har fått målsägandebiträde och är nöjd med det. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Persson, Anne
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

personalen G4S
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör. 

Grovt rån mot G4S i Västberga den 23 september -09
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-04-27
Förhör påbörjat

13:52
Förhör avslutat

14:23
Förhörsplats

G4S lokaler, Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare Krinsp S Åkers – P Eriksson.
Med under förhöret var målsägandebiträde Anna Stiernstedt från Max Fredrikssons byrå.

Anne Persson är förhörd två gånger tidigare i utredningen och hon informeras att vid detta 
tillfälle ska hon höras som målsägande.

Förhörsledaren började med återrelatera till tidigare förhör med Anne Persson från 23/9 och 
23/10.
Anne uppgav att förhören stämmer. 
Anne hörde vad hände och vad som var på gång, hon satte sig i ett hörn, sedan smällde det 
och dammade, därefter tog hon sig tillsammans med sina arbetskamrater till andra utrymme.

Anne tillfrågades ang hennes upplevelser och känslor vid råntillfället.
Anne uppgav att hon trodde att hon och alla skulle dö och att de skulle komma in och skjuta. 
Anne har i efterhand fått berättat för sig att hon även sagt till de andra att nu dör vi. 
Anne uppgav åter att hon trodde att hon och de andra skulle bli dödade och att de skulle bli 
skjutna.
Anne berättade att det var kraftiga detonationer som smällde av och det var mycket 
obehagligt och mycket av detta obehag finns fortfarande kvar. 
Anne berättade att när hon är ute och hör något oväntat ljud så reagerar på ett negativt sätt 
och det beror på händelserna sedan rånet.

Anne tillfrågas om hur det gått för henne efter rånet.
Anne uppgav att efter rånet hon levde som i en dröm och det var overkligt att hon varit med 



om rånet.
När hon kom till sin arbetsplats efter rånet så började hon att skaka och sedan att gråta. Anne 
fick sedan lämna arbetsplatsen. Anne tror att det ca 4 dagar efter rånet som detta hände.
Hon var hemma från arbetet ca ½ vecka efter rånet och det var pga rånhändelsen som hon var 
hemma.
Anne uppgav att hon var mycket tagen av händelsen.
När hon var på arbetet ville hon arbeta i närheten av sin gruppledaren Daniel efter han 
framstod som en räddare i samband med rånet.

Anne tillfrågades om hur sömnen varit efter rånet men Anne uppgav att hon ej kommer ej 
ihåg något om hur  sömnen varit.
Anne uppgav att efter rånet levde hon som i en bubbla och klamrade sig fast vid andra som 
varit med.
Anne uppgav även att hon tror att hon fortfarande ej tagit in vad som har hänt ang rånet.
Själva händelsen och tiden vid rånet upplevde hon som att det gick mycket fort.
Anne berättade att hennes grupp lämnade rummet där de först befann sig  via slussar i 
riktning mot ett valv.
Anne uppgav att hon och hennes grupp fastnade och satt fast i en sluss på plan två och att det 
var totalt 14 pers som satt fast i slussen. De hade kontakt med personerna i valvet.

Anne berättade att hon tycker det är jobbigt att prata om rånet, känslorna kommer tillbaka och 
vad som hände vid och runt råntillfället.

Anne berättade även att hon är mycket mer vaksam på vad som händer och hon  reagerar mer 
och kraftigare på händelser som ej tillhör vardagen och reaktionerna blir mer skräckinjagande.

Anne tillfrågades om hon har haft några andra besvär efter rånet.
Anne uppgav att hon tycker att hon sover förhållande vis bra.
Hon har ej pratat med någon ang rånet och hon tycker att hon ej heller fått något erbjudande 
från företaget. 
Hon har haft något enstaka gruppsamtal efter rånet och hon tror att det var två samtal.
Anne tycker själv att hon blivit mer vaksam och tänker på vilka personer som är runt henne 
när hon är ute och rör på sig.
Hon känner oro och även mer oro för hennes barn.
Anne uppgav att hon lever med en oro och oron gäller både hennes privatliv och när hon är 
på sin arbetsplats. Anne kan känna en oro att någon ska veta eller ta henne som gisslan pga 
det arbete som hon har.
Tiden efter rånet var hon mycket vaksam och kände sig otrygg.
När Anne hör helikopterljud så ser hon åter igen hela rånhändelsen framför sig.
Anne funderar även om hennes liv kan bli som det var innan rånet och känner och tror att det 
kan det ej bli.
Anne såg även skräcken som hennes arbetskamrater hade sina ögon och främst i de yngre 
arbetskamraterna. 

Anne uppgav även att hon skulle vilja ha haft och även ha fler samtal gällande rånet för att 
försöka kunna gå vidare. Hon har dock pratar via sin privat umgängeskrets.

Anne uppgav att inför rättegången känner hon oro vill ej se eller träffa gärningsmännen.
Anne tycker det är jobbigt att prata om rånet och det gäller även detta förhör. 

Förhöret avslutat kl 14.23
2010-04-29 kl 14.53 kontaktades Anne per telefon av Krinsp P Eriksson som läste upp 
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förhöret för Anne.
Efter det att Anne fått förhöret uppläst så godkänner och uppgav att det stämmer samt att hon  
har inget ytterliggare att tillägga.
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Förhör
Förhör med väktare från Värdecentralen.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GB Utredningsgrupp B
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Pettersson, Rickard
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Tjänstelegitimation.
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser i samband med Grovt rån i G4S-huset, Västberga allé 11 i Hägersten,

090923 05.00 - 08.00.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mats Johansson
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

10:05
Förhör avslutat

10:46
Förhörsplats

Västberga polishus, plan 7
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P1260

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ytterligare förhörsledare under förhöret, pasp Marielle Larsson.

Förhöret är inspelat på digital bandspelare och utskrivet i sammanfattad form.

Rickard berättar att han arbetar för G4S i deras egen larmcentral på Västberga allé 11. 
Larmcentralen är belägen ungefär mitt i byggnaden på plan 2. Rickard tror att det är 6-7 plan 
på fastigheten. Han har arbetat för G4S i ca 2-2,5 år, i början som behovsanställd vid 
vakanser och sedan februari 2008 som fast anställd på larmcentralen. Han är osäker på exakt 
när han blev fast anställd men han tror att det var februari 2008. 

Rickard berättar att de totalt är fyra personer som arbetar nattskiftet på larmcentralen. En 
gruppledare och tre operatörer. De hade påbörjat sitt pass klockan 18.00 och skulle sluta 
klockan 06.00 denna morgon. Aktuell natt arbetade han tillsammans med Tommy, Björn samt 
Malin och det var Tommy som var gruppledare. 

Nere på "cashen" tror Rickard att det arbetade 17 personer vilkas arbetsuppgift var att räkna 
pengar. De har sedan ett år tillbaka en helt egen larmcentral som kallas NCC. Det är en slags 
dottercentral till den larmcentral där Rickard arbetar. NCC rapporterar dock allt till 
larmcentralen. 

 Rickards egna ord om rånet
Omkring klockan 05.15 i morse hörde Rickard en helikopter som cirkulerade utanför 
larmcentralen. Den flög väldigt nära och Rickard tyckte det verkade suspekt. De tittade i 
kamerorna till taket och såg att helikoptern hade landat på taket till byggnaden. Sedan gick 
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allt väldigt fort. Två av gärningsmännen hoppade ut ur helikoptern. De plockade ut stegar och 
säckar. Därefter krossade de en ruta med en hammare eller något annat tillhygge. Rutan sitter 
i en stor rektangulär glaskupol som finns på taket. Rickards arbetsledare gav direktiv om att 
de skulle larma polisen vilket gjordes omgående. Rickard tror inte ens att det då hade gått 30 
sekunder från det att de först hörde ljudet från helikoptern till dess att de slog larm. På något 
okänt sätt tog de sig sedan ned sig i byggnaden. Helikoptern åkte iväg men kom tillbaka efter 
ett par minuter. 

Vad som sedan inträffade inne i byggnaden har inte Rickard helt koll på. Han fick till uppgift 
att kontrollera alla pansarglas så att de var låsta ordentligt så att inte gärningsmännen skulle 
kunna ta sig in i larmcentralen. Rickard säger att det var ganska kaotiskt. De ringde runt till 
berörda centraler enligt den katastrofplan de skall följa vid överfall mot "cashen". Han var i 
kontakt med "cashen" och NCC för att kolla att alla mådde bra och att ingen var skadad. 
Detta gjorde han kontinuerligt med jämna mellanrum. "Tiden gick så jäkla fort", säger 
Rickard, så han har svårt att uppskatta tiden. Det inträffade en explosion så att hela huset 
skakade. De tittade i kamerorna men kunde inte se var i byggnaden den inträffade. Därefter 
gick det några minuter och sedan ytterligare en explosion. Det fortsatte på samma sätt och 
totalt uppfattade Rickard 4-5 explosioner. 

Rickards gruppledare, Tommy,  instruerade värdepersonalen nere i lokalerna att låsa in sig 
och stanna kvar i lokalerna. Rickard vet inte om han pratade direkt med personalen. När det 
fortsatte att smälla fick de panik och flydde. De hamnade dock i en värdesluss, Rickard tror 
att den ligger på plan 2. Där blev värdepersonalen sittande och polisen ville att de skulle 
stanna kvar där. 

Därefter såg Rickard och hans kolleger att gärningsmännen hade tagit sig in i värdedepåerna. 
Detta gick extremt fort och Rickard säger att det inte går att hitta dit om man inte känner till 
byggnaden. Det är som ett labyrintsystem och vad Rickard vet är det ingen på larmcentralen 
som vet hur man kommer dit. Han själv hittar endast från entrén till larmcentralen. Han tror 
inte ens att personalen på larmcentralen har behörighet att vistas i närheten av depåerna. 
Rickard finner det ytterst märkligt att gärningsmännen kunde gå raka vägen ned till 
värdedepån. Rickard såg gärningsmännen inne i en depå när de plockade på sig kontanter.

Rickard säger att gärningsmännen visste exakt vad och hur de skulle gå tillväga. De verkade 
fullkomligt "kolugna". Inget slit och hets utan de packade lugnt och sansat. De hissade upp 
pengarna i svarta säckar till helikoptern som stod på taket. Rickard såg inte exakt hur många 
säckar men det var troligen en eller två. Helikoptern stod dock inte kvar på taket hela tiden 
utan den lyfte minst vid ett tillfälle, kanske även vid två tillfällen för att komma tillbaka och 
landa på taket. Rickard trodde först att den skulle hämta mer folk eller om den spanade i 
området.

 Uppgifter om gärningsmännen
Rickard vet inte hur många gärningsmännen var. Han såg två av gärningsmännen så han drar 
slutsatsen att de måste ha varit minst tre totalt med piloten. De båda han såg var 
normaltbyggda och maskerade för ansiktena. De var iklädda svarta kläder och väl utrustade 
med skyddsvästar. En av dem hade en rånarluva över huvudet med hål för ögonen. Rickard är 
osäker på om det fanns ytterligare hål. Den andre hade en paintballmask för ansiktet. En av 
gärningsmännen, Rickard tror att det var han med paintballmasken, var beväpnad med ett 
skjutvapen. Rickard är säker på att vapnet var en Kalaschnikov. Rickard har spelat tv-spel 
och vet hur ett sådant vapen ser ut. Han tror att modellen var en 74:a eller 47:a. I övrigt 
uppfattade inte Rickard något signalement. Han vet att hans kollega Björn hade stenkoll på 
kameror som var riktade mot gärningsmännen så han tror säkert att Björn kan ge en bättre 
redogörelse.
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Rickard försökte hålla koll i bevakningskamerorna och fokuserade på kamerorna som täcker 
utsidan. Han försökte memorera helikoptern. 

Allt som Rickard berättat att han sett har han sett via övervakningskameror från 
larmcentralen. Han såg en skymt av helikoptern när den lämnade byggnaden efter rånet 
genom ett fönster. Eftersom det är pansarglas i fönstren såg han den väldigt suddigt.

Rickard säger att det finns totalt 80 övervakningskameror i byggnaden som spelar in hela 
tiden. 

 Uppgifter om helikoptern
Rickard såg inte mycket av helikoptern. Han såg bara att den var vit till färgen och att den 
hade ett serienummer i svart text vid motorutblåset som inte gick att urskilja. Rickard hade ett 
stort intresse av flyg när han var barn så han tror att det var en helikopter av typen "Bell". 
Han kontrollerade även via nätet efter rånet och blev mer övertygad om att det verkligen var 
en "Bell". 

Övrigt
Rickard tillfrågas om han märkt något avvikande den sista månaden. Han har inte 
reagerat över något speciellt. Han åker bil till och från jobbet och han har inte gjort några 
iakttagelser som avviker från det normala. Han har träffat samma människor som han brukar. 
Han har inte heller märkt att någon arbetskamrat uppträtt på något konstig sätt. 

 Rickard ombeds att berätta lite om sitt privatliv och sitt närmsta umgänge. Rickard 
berättar att han bor själv och att han har sin mor, far och bror boende ute på Utö. Han umgås 
mestadels med väktare och ordningsvakter. 

 Rickard tillfrågas om han vet om någon i hans bekantskapskrets umgås i kriminella 
kretsar. Rickard svarar att så vitt han vet umgås han inte med någon kriminell person. Innan 
han började jobba på G4S var hans dåvarande bästa kompis pappa president i en mc-klubb 
vid namn "Freak brothers". Hans bekantskap med denna vän avbröts innan han började arbeta 
på larmcentralen.

 Förhöret avslutas och Rickard tillfrågas om han vill lyssna på inspelningen. Rickard 
säger att det inte är nödvändigt.
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Förhör Signerat av

Liz Berglund
Signerat datum

2009-09-27 10:49Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Pettersson, Rickard
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liz Berglund
Förhörsdatum

2009-09-26
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

10:43
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Rickard uppger att han nog var den i larmcentralen som såg minst av det som hände.

Björn var den som hade kontakt med deras LKC och kollade kamerorna. Tommy bad Rickard 
att hålla koll ut genom fönstret för att se om han kunde se något utanför huset. Fönstren vetter 
ut mot två olika väderstreck. När man tittar ut ser man mest väg. Fönstren består av 
pansarglas och får inte vara upplåsta. För säkerhets skull kollade dock Rickard detta men allt 
var ok. Larmcentralen är belägen en trappa upp från gatuplanet.

Rickard tillfrågas vilka det var han pratade med på NCC och cashen. Rickard säger att det är 
två personer som sitter på cashen och med det menar han larmcentralen i Skövde. 
Larmcentralen i Skövde är den som heter NCC. Det var två tjejer som jobbade på NCC den 
natten. Rickard säger att det var de enda han pratade med. Han hade ingen kontakt med någon 
i huset på G4S förutom arbetskamraterna i larmcentralen.

Rickard säger att han inte har någon aning om var i huset, G4S, pengar räknas. Han trodde att 
detta skedde under jord.

Rickard såg inte så mycket av det som hände via kamerorna eftersom hans uppgift var att 
hålla koll genom fönstren. Enda gången han snabbt tittade mot kamerorna var när Björn sa 
något om att "nu hissar de".  Rickard säger att han, på grund av att han bara kastade en snabb 
blick, inte såg hur gärningsmännen gjorde när de fick upp säckarna. Han har heller inte någon 
aning om hur många säckar det rörde sig om. 

I övrigt säger Rickard att det varit en "toklugn" kväll och att de skojat med varandra och sagt 
att "nu får det hända något".



Förhörsanteckningarna upplästa och godkända via telefon
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Pettersson, Rickard
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Målsägandeförhör gällende grovt rån mot G4S värddepå i Västberga den 23/-09
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-04-29
Förhör påbörjat

13:55
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats

Polishuset Kronoberg Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Rickard Pettersson infann sig till polishuset Kronoberg i Stockholm efter tidigare kallelse och 
överenskommelse per telefon.

Rickard informerades om anledning till förhöret och att han vid detta tillfälle ska förhöras 
som målsägande.

Rickard informerades även att det tidigare hållit två st förhör med honom vilket han bekräftar.
Rickard uppgav att han själv ej kan komma på något ytterliggare att tillägga till de tidigare 
förhören.

Rickard uppgav att vid råntillfället arbetade han i G4S larmcentral som då låg i huset som 
själva rånet var i, larmcentralen låg på plan 2. Rickard arbetade tillsammans med 3 st 
kollegor, Tommy, Malin och Björn och det var Tommy som var någon form av arbetsledare. 
Larmcentralen är numera flyttad till lokaler vid Lindhagensplan.
Rickard har fortfarande kvar både sina arbetsuppgifterna och arbetstiderna som han hade 
innan rånet.

Rickard berättade att han såg i kamerorna i larmcentralen ang vad som hände vid rånet och att 
han även hörde smällar.
Rickard uppgav att det var obehagligt för honom under rånet. Hans arbetsuppgift i 
lamcentralen var allt i allo. Rickard tror att det var han som hade minst uppsikt i kamerorna 
och visste minst av dem i larmcentralen vad som hände runtomkring dem.
Rickard vill tillägga att han vet inte om det var vid rånet som han såg gärningsmännen eller 
om han sett det via deras kameraövervakning vid senare tillfälle men han såg att minst en av 
männen hade ett automatgevär.



Rickard uppgav att han kände rädsla under rånet och främst när det smällde i byggnaden och 
han visste ej om gärningsmännen var på väg mot dem i deras larmcentral, han visste ej vad 
som skulle hända. 
Rickard tillägger att de var upptagna med arbetsuppgifter under själva rånet och hans rädsla 
kom mer när det var över och han tänkte då på vad som kunde ha hänt.
Rickard tror dock att han kände rädsla för sitt liv och kände att det var skönt att det var över.

Rickard har även varit med på krissamtal samt att hans chef har kontaktat honom ett flertal 
tillfälle och då även långt efter rånet. Rickard uppgav att han är nöjd med hur arbetsledningen 
tagit hand om honom. 
Efter rånet fick Rickard ledigt i ca 1 vecka och när han kom tillbaka till arbetsplatsen efter 
rånet uppgav Rickard att det kändes ok att återvända till arbetsplatsen igen. 

Efter rånet på råndagsmorgonen/fm ringde Rickard till en tjejkamrat och berättade vad som 
hänt. Tjejkamraten kom genast över till honom och bodde kvar hos honom ett par dagar. De 
pratade en hel del samt att tjejkompisen studerar psykologi.
Rickard uppgav själv att han tycker att han ej har haft några sömnproblem eller känner något 
obehag ang händelsen som han varit med om. Rickard uppgav att hans liv är som det var 
innan rånet och vad han tror så har han bearbetat händelsen.

 Målsägandebiträde
Rickard tillfrågades om han önskar målsägandebiträde.
Rickard uppgav att han önskar biträde och han godtar det biträde som han får.
Rickard informerades att tidigare målsägande har fått biträde av Max Fredriksson vilket är 
även Rickard godtar. Rickard framförde att han ej har något eget önskemål om namn på 
målsägandebiträdet.

Förhöret avslutades kl 14.20.
Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Förhör
med vittne Väktare G4S Ricardo Rocha Escobar

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONE Skärholmen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Rocha Escobar, Ricardo
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Väktarleg G4S 3520825591
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt Rån, G4S byggnaden i Västberga, 2009-09-23
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Max Lenormand
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

06:50
Förhör avslutat

08:30
Förhörsplats

Receptionen Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

ML

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Ricardo jobbar på värdeavdelningen på G4S som värdetransportör. Ricardos tjänst är att köra 
pengar från depot till depot. Ricardo uppger att han brukar komma tidigt till jobbet men att 
han kom ännu tidigare idag. Ricardo satt och fikade i G4S byggnaden i Västberga runt 
05:00-tiden. Ricardo hade just hämtat en kopp kaffe när han hörde ett ljud som lät som en 
helikopter som surrade utanför byggnaden. Enligt Ricardo så lät ljudet väldigt starkt. Ricardo 
sprang till fönstret och tittade ut men såg ingenting. Ricardo sprang då ut ur byggnaden 
genom huvudentrén för att se om han kunde se nåt men såg ingenting där heller. Ricardo 
sprang då ner för trapporna till korsningen. 

När Ricardo springer ner för trapporna vid korsningen så ser han en vit helikopter landa på 
taket. Ricardo hade ingen mobil på sig (eftersom det inte tillåts i tjänsten) och springer då 
tillbaka in i G4S byggnaden för att hämta sin privata mobil. Ricardo uppger att han hör då nåt 
oväsen i byggnaden. Ricardo springer sedan ut igen och ringer då polisen. Ricardo tittar på 
sin klocka vid detta tillfälle och klockan är 05:20 och springer ut ur byggnaden och tittar upp 
och ser helikoptern. Eftersom Ricardo bar på en vit skjorta så gömde han sig i ett buskage så 
att han inte skulle synas. 

Första gången Ricardo var ute såg han några personer gå lugnt från helikoptern. Han är lite 
osäker på hur många de var men tror att det var en pilot i helikoptern och fyra individer som 
lämnade helikoptern. Dvs. fem gärningsmän allt som allt. Gärningsmännen bar på mörka 
kläder men Ricardo kunde inte se om de var beväpnade eftersom det var ganska mörkt ute 
ännu.

Enligt Ricardo var helikoptern vit. Inte av senaste modellen. Såg ut som en privat helikopter. 
Ricardo uppger att han försökte få något registreringsnummer men kunde inte se ordentligt.
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Ricardo uppger att han sprang ut två gånger från byggnaden.

Ricardo säger att helikoptern lyfte och cirklade i större och större ringar efter att den hade 
släppt av fyra gärningsmännen. Efter att helikoptern lyft från byggnaden så blev Ricardo 
tillsagd av en närvarande polispatrull att gå över till andra sidan gatan. Ricardo gick över till 
andra sidan gatan och då hörde han den första smällen från G4S byggnaden. Ricardo säger att 
det var en väldigt distinkt smäll. Ricardo säger att det smällde till som en dubbelsmäll. Efter 
en kort stund kom andra smällen. Sedan tredje. Ricardo uppger att han uppskattar det till fyra 
eller fem smällar allt som allt.

När han hörde dessa smällar gick Ricardo längre bort ifrån platsen. Då såg Ricardo en 
tre-fyra gärningsmän på sjätte våningen av byggnaden. Ricardo berättar att sjätte våningen är 
upprättningscentralen för G4S och att där finns alla pengarna. Ricardo uppger att han ser 
siluetter av personer fram tillbaka på sjätte våningen. Under smällarna så fortsätter 
helikoptern att cirkla hela tiden.

Efter några minuter ser Ricardo helikoptern komma tillbaka och landa igen på taket. Då ser 
Ricardo en gärningsman komma gående på taket och rundar helikoptern för att sedan sätta i 
något i helikoptern. Gärningsmannen går sedan tillbaka på taket mot utbyggnaden som kallas 
'glashuset' ovanpå G4S byggnaden. Sedan kommer två andra gärningsmän och lägger in nåt i 
helikoptern. Ricardo uppskattar att gärningsmännen vände från helikoptern tillbaka till 
byggnaden cirka fyra gånger. Sedan kom fyra gärningsmän tillbaka på taket och hoppade in i 
helikoptern. Enligt Ricardo så gick gärningsmännen lugnt och sansat fram och tillbaka mellan 
helikoptern och byggnaden. Sedan lyfte helikoptern med gärningsmännen och flög i riktning 
mot Västberga polishus dvs. i söderriktning.

Efter att helikoptern lämnat så går Ricardo och en kollega tillbaka in i G4S huset för att 
checka om deras kollegor är skadade. Ricardo uppger att han gick upp till tredje våningen 
men där var det tomt och det fanns inga medarbetare närvarande. Ricardos kollega gick till 
andra våningen där valvet finns. Enligt Ricardo så hittade kollegan cirka tretton personer där 
och hade tydligen prata med dom genom en slussdörr och fick reda på att ingen av dom var 
skadad så Ricardo och kollegan gick ut igen och över gatan.

Ricardo spekulerar i att han känner att detta var inte oväntat eftersom Loomis och Panactia 
var drabbade nyligen. Dessutom är Ricardo konfunderad eftersom G4S ledningen har 
förstärkt säkerheten runt huset men inte taket. 

Ricardo berättar också att för cirka en eller två veckor sedan så utlöstes två överfallslarm runt 
15:00 tiden och polisen kom då med hundar på plats. Så vitt Ricardo vet så kunde man inte 
avgöra vad som utlöst överfallslarmet. 

Ricardo berättar att han och sin kollega kom tillbaka mot slutet av sitt pass kl. 14:00-14:30 
tiden för ett par månader sedan (cirka två månader sedan) och iakttog då en svart Volvo med 
mörkade fönster som stod parkerad med nosen mot G4S byggnadens parkering. Det satt två 
män i bilen och det såg ut som de rekade och eftersom de lämnade omedelbart när de såg 
Ricardo och hans kollega så blev Ricardo misstänksam. Ricardo och kollegan skrev då en 
rapport där de har noterat registreringskylt. Detta hände vid ytterligare ett tillfälle och då 
lämnade Ricardo och kollegan ytterligare en rapport men Ricardo kommer inte ihåg vad det 
var för bil den andra gången. Dessa rapporter gavs till arbetsledare Rickard Larsson på 
0102226604 eller George på 0102226597.

Ricardo berättar också att han har påpekat till sin ledning för ett tag sedan att han har sett en 
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kamera på andra sidan av vägen som pekar mot parkeringen av G4S byggnaden. Ricardo 
säger att han var förvånad över att kameran pekade mot parkeringen och inte åt andra hållet. 
Ricardo uppger att denna kamera finns på andra våningen tvärs över gatan mitt emot G4S 
byggnaden. Enligt Ricardo så är den riktad mot samma riktning där helikoptern landat på 
taket och där G4S bilarna finns. Detta påpekades till en gruppledare på G4S som heter 
Markus för ett tag sedan. Ricardo sa att Markus sagt då att han skulle kontakta polis.

Ricardo spekulerar och ifrågasätter hur gärningsmännen kunde veta var pengarna fanns. 
Ricardo undrar hur gärningsmännen kunde veta vart man skulle lägga sprängladdningarna. 
Ricardo undrar också hur dom visste att det var just denna veckan som G4S hade som mest 
pengar.
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Förhör
Förhör med vittne

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONE Skärholmen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Rocha Escobar, Ricardo
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne gällande grovt rån på G4S i Västberga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Gabriel Villablanca
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

08:10
Förhörsplats

Karusellplan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Ricardo Rocha, nedan kallad Ricardo, hörs som vittne gällande grovt rån  på G4S i 
Västberga.   

Ricardo berättar att han börjar kl 06:00 men att han brukar vara på jobbet i god tid. Han 
befinner sig i kafferummet  med två andra då han hör en helikopter utanför huset. Ricado såg 
däremot inte helikoptern när han befann sig inne i byggnaden. Han springer ut från 
byggnaden och ringer polisen, han ställer sig vid hörnet av en gata och informerar polisen om 
det han ser. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Rocha Escobar, Ricardo
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ricarso Rocha Escobar hörs som målsägande i förundersökning gällande grovt rån mot G4S värdedepå i

Västberga den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-04-27
Förhör påbörjat

13:25
Förhör avslutat

13:56
Förhörsplats

G4S, Västberga Allé 11, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsprotokollet är utskrivet i sammanfattad form under förhöret av krinsp Redaelli som 
även närvarade under förhöret och ställde frågor, inga övriga närvarande.

Ricardo tillfrågades hur han upplevde händelsen. Ricardo berättade att han var tidigt på 
arbetet på grund av att han inte sovit så bra. Ricardo berättade att han satt i fikarummet och 
drack en kopp kaffe, då han hörde ett oljud. Ricardo förstod först inte vad det var för oljud 
utan gick till fönstret för att försöka se vad det var som lät. Ricardo gick ut för att titta efter 
vad det var för oljud. Ricardo gick ut genom huvudentren och såg först ingenting, men när 
han sedan gick bort mot trapporna utanför entren så såg han helikoptern. Ricardo förstod inte 
varför helikoptern var där. Helt plötslig förstod Ricardo att det nog var ett rån. Ricardo hade 
inte mobilen på sig, och sprang därför tillbaka till fikarummet för att hämta mobilen. Ricardo 
ringde genast polisen och berättade vad som hänt. Ricardo förklarade att han var full av 
adrenalin, men efter händelsen så berättade Ricardo att han känt kraftiga smärtor i bröstet och 
ont i huvudet. Ricardo berättade att han kände sig yr och ramlade omkull  . Ricardo kopplade 
dessa händelser till det tidigare rånet. Ricardo berättade att han fick genomgå en massa prover 
och fick senare besked om att problemen haft sitt ursprung av kraftig stress. Ricardo fick 
ligga på sjukhus några dagar, men själva proverna tog flera veckor att genomgå.

Ricardo tillfrågades ifall han varit sjukskriven efter rånet. Ricardo berättade att han varit 
sjukskriven i ca 5 veckor. Ricardo fick nya arbetsuppgifter under 2-3 månader, men är idag 
tillbaka till sin gamla tjänst. Ricardo äter fortfarande mediciner för sina problem med hjärtat 
och kommer att göra det för resten av sitt liv.



Ricardo tillfrågades hur han känner sig idag. Ricardo berättade att han känner av händelsen 
än idag och kan inte undvika att titta på taket för att kontrollera att det inte står någon 
helikopter där. Ricardo berättade att nu, under förhöret så kommer känslorna, stressen tillbaka 
– men annars har inte Ricardo några större problem idag av händelsen.

Ricardo tillfrågades ifall han haft sömnproblem. Ricardo berättade att han dagarna efter rånet 
haft svårt att sova. Ricardo berättade att han aldrig tidigare varit utsatt för något liknande och 
tror att det är därför som han reagerat så kraftigt. Ricardo berättade att han inte kunde sova 
överhuvudtaget den första tiden efter rånet, utan satt vaken hela nätterna. Idag är det bättre 
med sömnen.

Ricardo tillfrågades ifall han kände att han hade behov av ett målsägande biträde under 
rättegången. Ricardo uppgav att han inte skulle ha något emot att få ett målsägande biträde.

Ricardo informerades om innehållet i FUK 13b och uppgav att han gärna tog emot all 
information som han kunde få.

Ricardo tillfrågades ifall han hade något ersättningsyrkande. Ricardo kunde inte svara på den 
frågan idag. 

Förhöret avslutades klockan 13.56

Ricardo har läst igenom förhörsprotokollet och godkänner förhöret.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONB Globen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Röjås, Tommy
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

ID-kort G4S sisnr

3530735756

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Altgenug
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:55
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polishuset i Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tommy Röjås uppmanas av förhörsledaren att i en fri berättelse återge händelseförloppet 
samt sina iakttagelser, före och efter det grova rånet av G4S värdedepå i Västberga.

Röjås berättar att han har arbetat vid värdedepån i ca 6 år. Igår gick han på sitt pass klockan 
19.00 vilken normalt skulle slutat 06.00. Röjås berättar att han som vanligt arbetat på fram till 
ca 02.30 då han var klar vid sin position. Därefter var han nere på lastkajen och rökte en 
cigarett. När han kom tillbaka biträdde andra medarbetare vid deras positioner. Vid ca 03.50 
gick han till internetdatorn där han satt fram till ca 05.00-05.30 då han uppmärksammade 
ljudet från en helikopter på nära håll. Röjås första tanke var att ljudet snart skulle försvinna. 
När ljudet fortfarande kvarstår efter ca 1 minut märker han att det är fler än han som reagerar 
på ljudet. 

Röjås uppger att gruppledaren Daniel Lövqvist och en medarbetare han tror heter Jenny går 
ut genom den blå slussen, för att ta reda på mer om ljudet. Lövqvist och Jenny återkommer 
efter ca 20 sekunder. Röjås blir då intresserad och går ut genom den blåa slussen med 
Lövqvist. Lövqvist går även ut genom nästa sluss, men återkommer nästan omedelbart. 
Förhörsledaren frågar då ang. tidsrymden på Lövqvists vistelse utanför den sista slussen. 
Röjås uppger då att han uppfattade det som att dörren inte han gå igen innan Lövqvist 
återvände, annars max 10 sekunder. 

Röjås berättar vidare att Lövqvist direkt sa till honom att "det är på riktigt". Röjås låter 
Lövqvist passera genom den blåa slussen in till i till de andra medarbetarna. När Lövqvist 
kommit in förbi slussen tryckte han på polislarmet varefter han beordra alla att säkra 
pengarna. Röjås berättar att alla medarbetare hjälptes åt att säkra alla pengar. Förhörsledaren 
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frågar ang. tidsdräkten för att säkra pengarna. Röjås uppger då att han uppskattar att det tar ca 
3-5 minuter att säkra alla pengarna. 

Röjås berättar vidare att Lövqvist beordrade alla medarbetare att ställa sig i ett hörn av 
lokalen. Röjås uppskattar att då stått samlade i hörnet ca 2 minuter innan det hörs en kraftig 
detonation som får huset att skälva. Detonationen känns relativt avlägsen. Röjås berättar på 
fråga från förhörsledaren att stämningen trots situationen var relativt lugn. Efter ytterliggare 
ca uppskattningsvis 3 minuter kommer ytterliggare en detonation, denna gången kraftigare, 
några personer börjar gråta. Röjås går själv ställer sig längst in i hörnet av lokalen. Efter 
uppskattningsvis ytterliggare ca 3 minuter kommer ytterliggare detonation vilken  är mycket 
kraftig och att lokalen blir fylld med damm. Lövqvist ger då en order om att alla skall 
utrymma lokalen i syfte att ta sig ner till säkerhet i valvet. Röjås uppger att man gjorde detta 
genom två slussar, och därefter via en nödtrappa ner till en sluss vilken leder in till valvet.  
Röjås uppger att man var 14 personer vilka var fast i slussen in till valvet eftersom personalen 
i valvet inte kunde öppna dörren eftersom larm utlösts i huset. Röjås berättar vidare att luften 
i slussen var mycket dålig, och att efter som han uppskattar det ca 15 minuter bankar det på 
dörren vilken leder ut i byggnaden. Någon utanför säger "öppna dörren". Man säger då att det 
kommer man inte att gör. Rösten utanför säger då, stå kvar där då då. 

Efter ytterligare 15 minuter efter att Lövqvist varit i kontakt med larmcentralen och 
personalen inne i valvet nödöppnar personalen från ledningscentralen dörren i till valvet och 
man kan förenas med de 4 personer som arbetar i valvet. Precis som tidigare sitter alla 
tillsammans i ett hörn av lokalen. Man sitter där uppskattningsvis 1,5 –2 timmar innan man 
blir utsläppta kravallutrustad polispersonal. 

Röjås tillfrågades av förhörsledaren ang. om han gjort några iakttagelser eller 
uppmärksammat att någon/några medarbetare agerat konstigt vid passets början. Röjås säger 
att han inte gjort någon sådan iakttagelse. Förhörsledaren frågar vidare om Röjås kan dra sig 
tillminnes att någon medarbetare agerat konstigt eller visat intresse för arbetsuppgifter utanför 
det han är satt att göra. Röjås berättar att han inte kan dra sig tillminnes någon sådan 
händelse, förutom om ett ryckte hört om att någon medarbetare varit ute på Facebook och 
skrivit om hur man arbeter med räknemaskinen BPS. 

Röjås tillfrågas vidare om han gjort några iakttagelser på den fysiska miljön eller förändringar 
av den fysiska miljön under det senaste passet. Röjås säjer sig inte ha gjort någon sådan 
iakttagelse. 

Röjår tillfrågas ang. om han är gift eller sambo. Röjås svarar nekande. Röjås tillfrågas om han 
haft någon som visat intresse i hans arbete eller vad han gör på arbetet. Röjås svarar nekande. 

Röjås säger att han inte diskuterar arbetet med andra personer än sina arbetskamrater. 

Uppläst och godkänt från konceptanteckning.  

Förhör med Röjås, Tommy; 2009-09-23 09:55   diarienr: 0201-K292921-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Röjås, Tommy
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tommy Röjås hörs som målsägande i förundersökning gällande grovt rån mot G4S värdedepå i

Västberga den 23 september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-04-28
Förhör påbörjat

14:52
Förhör avslutat

15:33
Förhörsplats

G4S, Västberga Allé 11, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är sammanfattat av krinsp Redaelli, som närvarade under förhöret och ställde frågor.

Tommy informerades om anledningen till detta förhör och har berättat följande:

Tommy tillfrågades hur han upplevde rånet. Tommy berättade att han var klar med sina 
arbetsuppgifter och satt och väntade på att få gå hem. Tommy berättade att han hörde 
helikopterljud. Tommy berättade att Daniel och Jenni gick ut för att se vad det var som 
hände. Tommy fick uppfattningen att de hört hur gärningsmännen krossat rutan. Tommy ville 
själv se vad som hänt och gick med Daniel ut och Daniel såg hur gärningsmännen var på väg 
in i huset. Daniel uppmanade alla att säkra pengarna. Tommy berättade att alla sedan ställde 
sig i det säkra hörnet. Tommy berättade att han hörde en smäll, som lät avlägsen. När den 
andra smällen hördes, så förstod Tommy att den var närmare. Den tredje smällen beskrev 
Tommy som nära och då bestämde Daniel att de skulle lämna lokalen. Tommy berättade att 
tanken var att de skulle ta skydd i valvet, men alla fastnade i slussen. Tommy berättade att 
slussen är ca 1,3X1m, där stod 14 personer. Tommy berättade att det kändes hemskt att stå 
där och inte veta vad som skulle hända, ifall rånarna skulle spränga sig in i slussen så hade 
det varit slut med dem alla. Efter en lång väntan blev det insläppta i valvet och fick vänta där 
i närmare 2 timmar innan polisen hämtade dem till polishuset för förhör.

Tommy tillfrågades hur han upplevde rånet, när rånarna kom in i rummet. Tommy berättade 
att det är svårt att berätta, det var väldigt obehagligt samtidigt som det nästan kändes som på 
låtsas eftersom det var så overkligt. Tommy berättade att han nog var i chock. Tommy 
berättade att han befann sig under ett sånt otroligt hot och kände sig väldigt liten.



Tommy tillfrågades hur han upplevt tiden efter rånet. Tommy berättade att han var borta ca 1 
vecka efter jobbet. Tommy berättade att han fick ledigt dagen efter rånet, sedan hade han 
några fridagar och var sedan sjukskriven en dag.

Tommy berättade vidare att han arbetade ungefär en månad och sedan bröt han ihop 
fullständigt någon gång i oktober. Tommy berättade att han var hemma och ramlade ihop och 
bara grät och grät. Tommy berättade att han ringde Falk-ambulans, som var den terapeut som 
de blivit tilldelade av arbetsgivaren, och berättade vad som hänt och fick till svar att han nog 
behövde ett enskilt samtal, men att han fick ta det med sin arbetsgivare så att det blev 
fakturerat på rätt sätt.

Tommy fick hjälp av en kompis som fick tag i en psykolog som Tommy fick prata med. 
Tommy insjuknade i en influensa och var sjuk i två veckor och först därefter kunde han 
besöka psykologen. Tommy berättade att arbetsgivaren inte brydde sig så mycket om honom , 
upplevde han. Tommy berättade att han besökt psykologen vid två tillfällen.

Tommy tillfrågades hur det kändes att komma tillbaka till jobbet, första gången efter rånet. 
Tommy berättade att det var obehagligt, all trygghet var borta. Tommy berättade att han 
arbetat i 6 år på G4S. Tiden efter rånet så kände han att han ville vara klar med alla 
arbetsuppgifter innan klockan skulle bli 05.15 och första arbetspasset var han klar redan vid 
klockan 2 och kände en oerhörd stress allt för att vara klar innan tidpunkten för då rånet 
inträffade.

Tommy tillfrågades ifall han fått tillfälle att prata om rånet på arbetet. Tommy berättade att 
han varit med om ett samtal då många olika grupper var med och alla hade olika symptom 
och hade varit med om olika saker. En del var väktare som varit på väg till arbetet, så det gav 
inte Tommy något. Tommy berättade att han blev bjuden på middag av arbetsgivaren, där han 
blev lovad bättre samtal, men ingen har kontaktat honom.

Tommy berättade att han till en början haft väldiga sömnproblem med mardrömmar.

Tommy tillfrågades hur det kändes idag. Tommy berättade att det kändes relativt bra, men 
han berättar att han är känslig för ljud och reagerar, blir spänd när det låter utanför. Tommy 
upplever också att han inte så gärna vill gå ut på sin fritid och känner sig inte trygg. Den här 
händelsen har påverkat honom mycket och han har många tankar kvar än idag, men känner 
att det är på väg åt rätt håll.

Tommy informerades om att målsägande biträdet kommer att hjälpa honom med ett 
eventuellt ersättningsanspråk

Tommy informerades om innehållet i FUK 13b. Tommy uppgav att han gärna tog del av den 
information som han kunde få.

Tommy har läst igenom förhörsprotokollet, en del ändringar har gjorts direkt i protokollet, 
därefter har Tommy godkänt förhöret.

Förhöret avslutades klockan 15.33.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONA Farsta Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Suto, Anna Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

G4S legitimation nr 228219
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån G4S, Västberga 090923
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ingela Jansson
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:33
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Västberga polisstation
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Anna Sunto berättade att hon jobbar på Valvet Plan 2 som tar emot och lämnar ut värde.  
Anna har jobbat där sedan oktober 2007 (Anstnr 88118).

Anna har inte sett några rånare eller hur de tog sig in/ut ur fastigheten.

Anna berättade att hon kom till jobbet kl 18.50 igår tisdagen den 23 september 2009. Själva 
arbetsskiftet började kl 19.15. Anna vet inte var hon skall börja berätta.

 DE SOM JOBBADE I VALVET PLAN 2
Förhörsledaren frågde vilka som jobbade på plan 2 när Anna jobbade. Anna berättade att 
Johan Häggblom gick hem när hon började. Linda och Andreas Axelsson jobbade 13-22.
Marie jobbade med Karin Engwall och de slutade också kl 22. Förhörsledaren frågade om 
hon känner dessa personer eller om de är nya. Anna berättade att Marie var ny en sk behovare

De som jobbade när rånet skedde var  Madelene Beskow (Madde ) som alltid jobbar ihop 
med Anna.  Anders som jobbat något år i huset,  Kate har även hon jobbat några år och 
 Therese som är ny sedan i sommar.

 THERESE
Anna berättade att Therese inte var hos dem i Valvet på plan 2 under händelsen. Anna tror att 
hon var på lunch. Hon har inte sett henne efter rånet heller. Enligt ett rykte så slängde en 
väktare ut henne ur byggnaden under rånet.

 HÄNDELSEN
Anna berättade att klockan var c:a 05.45 när hon hörde att värde transportören Freddy 
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Lambjert ropade i intercom. "Ring NCC det har landat en helikopter på taket".
Samtidigt ringde NCC på telefonen till Madde. Madde berättade för Anna att larmet har gått. 
Madelene lämnade över telefonen till Anna som får höra att larmet har gått och frågan om de 
säkrat värdet. Anna berättade att det tysta larmet bara bestod i en blå saftblandare i taket som 
de inte upptäckt. Anna får koderna till valvet. Anna berättade att det var Madde, Anders och 
hon som började stoppa påsarna med stora valörer i vagnar. De tog inte myntpåsar, ETE 
väskor. Therese var inte där och när de håller på att samla ihop påsarna dök Kate upp. Kate 
var chockad och tårarna rann. Kate talade om glassplitter. Anna tror att Kate kan ha varit 
uppe och fikat på plan 3.

Anna tror att det tog c:a 3-4 minuter att lasta in påsarna i Valvet.

När de var klara ställde de sig i ena hörnet av lokalen enligt sina säkerhetsrutiner. Anna 
ringde direkt NCC när de lastat in i valvet och ställt sig i hörnet. Anna får besked av NCC att 
helikopterna har lyft och att två beväpnade personer är kvar i lokalen. De var alla rädda,Kate 
var svimmfärdig och de fick trösta henne. 

 SMÄLLAR
Anna berättade att hon först hörde en kraftig smäll. Hon vet inte vad klockan är när det 
smäller. Anna tror att de är på väg att spränga sig in till dem. Sedan efter c:a 5 minuter kom 
två smällar till relativt tätt. Hon tror att det var c:a 1 minut emellan dem. Anna upplever att de 
kom närmare. Under denna tid ringde Anna till NCC flertalet gånger för att få och lämna 
information.

 PERSONAL FRÅN PLAN 6

Anna berättade att det lät som att en dörr stängdes kort efter smällarna. Anna ringde NCC 
som ber henne titta i monitorerna. Anna såg då att personalen från plan 6 var i slussen som 
leder in till Valvet plan 2. De var 14 st ihopklämda i den lilla slussen c:a 1,5x1,5 meter. De 
ropade till Anna att de ville komma in. Anna fick ej öppna pga säkerheten. Efter c:a 40 
minuter ropade Freddy Lambjert igen i intercom att faran var över. Anna talade med NCC 
som också bekräftade att faran var över. Det tog dock ytterliggare 10 minuter innan Anna fick 
besked om att hon fick öppna slussen. Pga den höga vikten i slussen gick det ej att öppna den 
varpå Anna fick dra nödhandtaget. Ytterliggare ett larm gick då och Anna ringde 4011900 till 
polisen för att berätta att det var hon som orsakat larm och inte rånare.

 ARBETSUPPGIFTER I VALVET PLAN 2
Anna berättade att de får in och lämnar ut värdeväskor och påsar (påsar endast från Panaxia 
och Loomis) med kontanter. De får in ETE väskor som de öppnar och scannar in. Kvitto 
lämnas till värdetransportören. Sedan rullar värdet till mottagningen där Kate och Therese 
jobbade. Sedan stoppas det in i hissen till plan 6 där pengarna räknas. Från Plan 6 får de 
sedan färdigpackade väskor, påsar som lämnas ut.

Just idag kom följande transporter:
1 st Bankomatbil, 3 st Boxbilar, 1 st Loomis, 2 st Panaxia, 2 st bilar G4S Uppsala, 1 st Ålands 
G4S, 1 st G4S Borlänge, 1 st G4S Åtgärdsväktare.
Utgående: 1 st G4S Uppsala, 1 st G4S Borlänge, 1 st Loomis och eventuellt 1 st Panaxia.
Anna är inte säker på Panaxia.

 INGET AVVIKANDE
Anna tillfrågades flera gånger i förhöret om hon lagt märke till något avvikande detta passet 
eller veckorna innan. Anna berättade att hon är väldigt observant vid hämtningar och 
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lämningar. Hon kollar kamerorna (det finns en utanför porten, en i porten och en i garaget) 
och tänker på att kolla efter bilar personer som finns i närheten.

Ansvarig gruppchef vid tillfället var Daniel Lövkvist. Anna berättade att han var väldigt bra 
med personalen.

ARBETSSCHEMA
Anna gick av i onsdags och var ledig i fem dagar och har jobbat måndag och tisdag denna 
vecka. Hon jobbade 19.15-06.15 i måndag och tisdag.

Anna är ensamstående och har inga barn. Hon har ingen annan släkting som jobbar i G4S.

Anna uppgav att uppgifterna hon berättar om rörande G4S är sekretessbelagda.

Uppläst och godkänt från anteckningar

Förhör med Suto, Anna Maria; 2009-09-23 09:33   diarienr: 0201-K292921-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Suto, Anna Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör , Grovt rån 2009-09-23 på G4S
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ulrika Sundling
Förhörsdatum

2009-09-27
Förhör påbörjat

14:00
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats

Polishuset, Polhemsgatan 30
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Anna berättar att hon är i tjänst igen och att hon tycker att det är "bättre att sätta sig på hästen 
igen". Anna säger att hon känner ett bra stöd hos sin gruppledare Jessika Berg.

Anna berättar vidare att hon tycker att hon har varit mentalt förberedd på att något kan 
komma att hända och säger att om man arbetar på ett sådant ställe så måste man vara det. 
Anna berättar att det hon har reagerat på i sommar är att det har varit ovanligt lugnt med 
värdetransportrån.

Anna säger att hon tycker att NCC i Skövde, vilket är G4S larmcentral för Cash Center (CC), 
fungerade jättebra att samverka med under händelsen.

Anna tillfrågas om det är något speciellt som hon har tänkt på efter rånet men Anna svarar att 
hon inte har gjort det.

Det Anna nämner är att det är en strid ström med folk som arbetar på G4S och att det är 
många som har börjat och slutat sedan hon började arbeta där. Anna säger också att det är 
många som är släkt med varandra som arbetar på G4S. Anna säger att hon tycker att det är 
kusligt att rånarna visste hur de skulle ta sig in.

Anna berättar vidare att det var hennes tidigare chef, Amjad Mahmoud, som slutade för ca ett 
år sedan som var noga med att lära ut rutiner och att det var det som gjorde att hon själv 
kände sig relativt lugn under rånet.

Anna tillfrågas av förhörsledaren om var Amjad arbetar nu. Anna säger att hon tror att han är 
chef för något Internet-övervakningssystem. Anna berättar att Amjad är släkt med en tjej som 



arbetar på CC, Ashim. Anna säger att hon tror att Ashim är gift med Amjads bror.

Anna har funderat på de tider hon nämnde i det tidigare förhöret. Anna säger att om tider inte 
stämmer mellan olika personer så kan en förklaring vara att klockorna går olika på de olika 
våningsplanen och är inte ordentligt inställda. 

 Anna tillfrågas om hon kan försöka att återge arbetspasset  och Anna berättar följande;
Under passet arbetade hon sjäv, Madde, Kate, Therese, Anders Karlsson samt Linda Hakanen 
fram till kl.22.00, i Valvet på plan 2. De är ett arbetsteam som alltid arbetar tillsammans. 
Anna berättar att Therese är sommarvikarie och att hon snart kommer att sluta. Anna säger att 
gruppen fungerar bra.

Arbetsledare för dem är egentligen en gruppledare på dagtid men under speciella 
omständigheter så hör de under gruppledaren på plan 6 på CC. Under rånet var Daniel 
Löfkvist deras gruppledare.

Anna berättar att Therese brukar ibland få gå hem tidigare eftersom hon har lång resväg till 
jobbet. Anna säger att hon tror att Therese bor i Enköping. Anna säger att Therese dessutom 
har sådana arbetsuppgifter att när hon är klar med dem så har hon inte något mer att göra, 
vilket har gjort att gruppen har tyckt att det är ok att hon får gå tidigare. 

Under rånet var Anna , Madde och Anders inne i Valvet och lite senare kom Kate in. Kate 
hade varit och ätit.

Anna berättar att hon höll på med att lägga ut handdatorer till värdetransportörerna när 
Freddy ropade genom en lucka (Anna beskriver att det är en liten in- utlämningslucka som 
sitter i en vägg) att hon ska ringa till NCC för att larma att det har landat en helikopter på 
taket.

Anna säger att gruppen då inte visste om att det hade gått något larm. Anna berättar i precis 
samma stund kommer Kate in och är uppskärrad och nämner att det "kom ner glas från taket". 
Anna säger att NCC ringde och frågade om de hade säkrat värdet. Anna säger att det var 
Madde som svarade men att hon sedan övertog samtalet.

Gruppen börjar då att "säkra allt löst värde" i valvet. Anna beskriver att löst värde är det som 
inte ligger i larmade säkerhetsväskor.

Anna säger att de hade kontakt med NCC hela tiden och fick uppgift från dem om att " en 
helikopter har lyft och det är två män i byggnaden". Anna säger att NCC inte visste var i 
byggnaden männen befann sig. Anna säger att NCC bad henne att höra av sig om hon såg 
eller hörde något och att de avslutade samtalet. 

Anna säger att när hon hörde första smällen ringde hon direkt till NCC. Hon säger att hon då 
förstod att "de" var uppe på plan 6. 

Anna säger att det är svårt att återge exakt hur långt det är mellan de andra smällarna men att 
det kommer två smällar till. Totalt tre smällar.

Anna berättar vidare at en stund senare såg hon att det stod ett antal personer i slussen in till 
Valvet. Anna säger att hon såg 12 st. personer i kameran men att de sade att de var 14. Anna 
säger att det är en dålig kamera och svårt att se exakt. Anna säger att det är svårt att uppskatta 
i tid men att det tog en stund och att hon inte fick släppa in någon i Valvet. 
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I samband med detta ropade Freddy återigen genom luckan att det var över och att de kunde 
komma fram. 

Efter att hon hade fått klartecken från NCC släppa in personerna som stod i slussen så satte 
sig samtliga i Valvets "säkra hörn". Anna säger att NCC även hade informerat om att faran 
var över och att de skulle avvakta på att polisens insatsstyrka skulle komma. 

Anna tillfrågas om det finns någon i personalen som hon tycker har  "stuckit ut från 
mängden." Anna säger att det enda hon kan komma ihåg är ett rykte som hon har hört. Ryktet 
handlar om att en tidigare anställd som heter Daniella fick sluta för ca 6 månader sedan efter 
att, vad Anna har hört, hade hyrt en bil till en gammal pojkvän som hade kriminellt förflutet 
och inblandad i något rån i Södertälje. Anna säger att hon inte kommer ihåg efternamnet på 
Daniella och att hon bara har hört uppgifterna som ett rykte.

Avslutningsvis informeras Anna om rätten till målsägandebiträde, om hennes roll i ärendet 
skulle omrubriceras. Anna önskar det och godtar den rätten förordnar.

Anna informeras även om vittnesstöd. Anna säger att i dagsläget känner hon inget behov av 
det och att de har varit en från Falck och informerat om stöd. Annan känner att hon har bra 
stöd av personer i hennes närhet.

Uppläst och godkänt.
Krinsp U Sundling
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Suto, Anna Maria
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägare, med anledning av grovt rån 23 september 2009 G4S i Västberga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Susanne Åkers
Förhörsdatum

2010-04-27
Förhör påbörjat

10:25
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats

Västberga Allé 11 Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

SÅ

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare insp Susanne Åkers och insp Peter Eriksson
Med vid förhöret var målsägandebiträde Anna Stiernstedt

Anna uppgav att hon arbetade på plan 2 och att hon per telefon fick reda på att det pågick ett 
rån i byggnaden. Plan 2 där Anna och hennes arbetskamrater arbetar saknar fönster och ligger 
under marken, varför de inte från början visste vad som försegick. När det sedan sprängdes i 
huset märktes detta även hos plan 2 och de hörde kraftiga smällar och föremål i lokalen rörde 
på sig.

Redan då hon och hennes kamrater blev informerade per telefon trodde de att rånarna var på 
väg ned till dem på plan 2 och när sprängningarna skedde blev Anna så rädd att hon inte kan 
beskriva rädslan. Anna tänkte är det rån, är det nu man ska dö. Vid själva rånet var de 4 
personer på Annas arbetsplats den 5 hade lämnat. 

Ca 1 ½  vecka efter händelsen fick Anna tala med en från Falck ambulans sedan har hon inte 
talat med någon professionell. Hon har hela tiden efter händelsen arbetat som vanligt och ej 
varit sjukskriven på grund av händelsen. Anna blev hämtad efter förhören utav en god vän 
som stannade med Anna i 3 dagar. Anna var helt utmattad när hon kom hem och sov väldigt 
mycket. De Anna tyckte var  bland det jobbigaste var att hon hade flera kollegor som var 
inlåsta i slussen och hon oroade sig mycket för dem. Hon kände bland annat rädsla för att 
rånarna skulle spränga sig in där och kollegorna skulle skadas. Anna tyckte att det var och 
fortfarande är jobbigt med vissa ljud. 

Anna ligger ibland och funderar och har svårt att sova efter händelsen. Anna tycker att det är 
värre att prata om händelsen idag än morgonen efter.



Anna har pratat lite om händelsen med en utav sina kollegor. Anna sover inte som hon gjorde 
innan händelsen. Anna har känt en stor oro sedan hennes namn och personnummer kom ut till 
tingsrätten. Hon kände och känner rädsla för att någon skulle kunna spåra henne och 
eventuellt pressa henne på information eller annat. Anna har även direkt efter händelsen blivit 
fotograferad av pressen då hon lämnade byggnaden. Dessa bilder har visats utan skuggning i 
utländsk press och Anna försöker förklara hur utlämnad hon kände och känner sig.

Anna var ledig två dagar ordinarie ledighet sedan gick hon tillbaka  till arbetet.

Anna tycker att det är jobbigt att prata och förhöret  väcker många känslor. Anna berättar att 
hon har svårt att sätta ord på känslor verbalt varför hon ber att få skriva om händelsen.

 Enligt överenskommelse inkopierad skrivelse från Anna Souto

Att beskriva en känsla av total okontroll och rädsla man aldrig känt förut är extremt svårt det 
är en känslomässig berg och dalbana där man ena stunden är sorgsen andra stunden totalt tom 
tredje sekunden skitförbannad på de personer som utsatt en för fara och en gnagande oro som 
finns inom bords mer eller mindre hela tiden.
 Första reaktionen.
Känslan att beskriva första reaktionen när Freddy ropade igenom luckan att en helikopter 
landat på taket och Kate kommer in och gråter och skakar är helvete vi blir rånade pulsen 
ökade 200 och händerna skakade och rädslan man kände var man tvungen och bekämpa med 
överlevnadsinstinkten. Inombords va jag hyper stressad men jag följde de rutiner företaget 
tillgivit oss .
Känslan förändrades till något helt annat när jag via ncc fick höra att det va fyra tungt 
beväpnade män i byggnaden ner till oss(plan2) Jag försökte vara så professionell som möjligt 
när jag informera mina kollegor om den information jag tillgivits men inom bords kände jag 
total maktlöshet och är det idag jag kommer dö.
 Explosionerna
första explosionen höll jag på och göra i brallan då sitter vi alla fyra i det hörn säk kallar för 
säkra hörnet återigen kom maktlöshets känslan sköljande över mig. detonationen är så kraftig 
att pärmarna skakar hur fan kommer detta sluta kommer de skjuta någon av oss för att få 
tillgång till koder som vi inte kan kommer de spränga sig igenom här vi sitter/står kommer 
jag se min/mina kollegor bli slafs utav sprängsplitter/tryckvåg. Ncc vill att jag ringer varje 
gång något händer jag följer dessa instruktioner efter tredje explosionen har jag svårt att hålla 
mina händer stilla då de skakar kraftigt och jag känner ett illamående och järnsmak i munnen.
 Slussen
efter ett tags tystnad hör jag att något händer vid dörren in till slussen för en sekund stanna 
mitt hjärta och jag tänkte helvete helvete va fan ska vi göra nu jag ringer ncc igen och om jag 
kommer ihåg rätt ber de mig att smyga fram och titta i monitorn jag minns inte känslan de få 
meter dit men jag minns att jag va väldigt skakig.
I slussen står det personal från plan 6 . Jag har extremt svårt att komma ihåg va som sas 
mellan mig och ncc det starkaste minne jag har är snälla låt inte rånarna komma bakom dem 
och spränga dörren detta är något som återkom om och om igen den stunden de va där total 
maktlöshet igen en rädsla obeskrivlig att inte kunna göra något för de kollegor och vänner 
som stod där efter mycket prat med ncc kan jag dra nödhandtaget och släppa in dem och 
ringer det yttre polis befälet och förklara vad som hänt. Under denna tiden har freddy kommit 
tillbaka och ropat igenom luckan att det är över att vi kan komma fram återigen följer vi 
företagets rutiner och visar oss inte återigen maktlöshet tänk om freddy är under hot och man 
kan inget göra för att hjälpa honom. Freddy springer även runt och knackar på sluss dörren 
och talar om ni kan komma ut allt är över .
 Insatsstyrkan.
När de kom in kom en liten lättnad mina ben skaka men det va dags nu helvete va över vi 
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skulle få komma ut.
Polishuset västberga.
Minns inte för fem öre vad jag sa på förhöret minns bara at min rädsla gått över till ilska över 
de idioter som utsatt oss/mig för detta.
 Hemma
tydligen sov jag på soffan enligt min vän för jag ville ha uppsikt över ytterdörren och balkong 
dörren jag va orolig och reagerade kraftigt på ljud de första 3 dagarna jag sov där detta har jag 
inget minne av själv.
jag blir orolig när jag är ute och går när någon går efter mig för länge och kan välja en andra 
vägar för att se om personen ifråga går efter eller går vidare helt befängt men ja så är det
ibland kan jag vara vaken i 2-3 dagar för sen va helt utmattad och sova i dygn. 
När det varit mycket skriverier i media eller man varit på polisförhör eller det pratats om det 
på jobbet upplever jag att jag får mardrömmar väldigt sjuka sådana mestadels om att vara 
inlåst och totalmaktlöshet
Under en lång period undvek jag allt och alla orkade inte med någon och det mest 
skrämmande är att jag inte litar på någon jag undviker helst miljöer där någon koppling kan 
framkomma om vilken arbetsplats jag har och att jag kan förknippas med rånet.
 Jobbet.
i början de första 2 veckorna var det vemodigt och obehagligt jag kolla monitorerna hela 
tiden och hoppa en halvmeter ur kontorsstolen vid oväntade ljud har inget minne vem det va 
men vid ett tillfälle va det en kollega som la sin hand på min axel och sa det är ingen fara det 
är inget detta va nån månad senare och jag tänkte ska det aldrig försvinna. 
Fick stark obehagskänsla när jag stod i slussen och tänkte på mina kollegor som kunde ha 
sprängts i luften där.
Nu ett par månader senare tänker jag fortfarande på det i slussen varje gång jag får stå och 
vänta på att bli insläppt det är som deras rädsla och panik sitter kvar i väggarna. Och stundtals 
känner jag skam och sorgsenhet att jag inte kunde få in dem fortare så de kunde känna sig 
mer trygga. 
Stundtals händer det framåt små timmarna att jag kan sitta och fundera på när händer det igen 
och kommer vi klara oss fysiskt oskadda då med och vandra vidare med en ärrad själ eller 
kommer det bli grövre och värre.

 (Förhörsledarensanteckning NCC=arbetsplatsens larmcentral)

Förhöret klart kl 11.0
20100503, kl 12.45 Uppläst och godkänt i sin helhet inklusive inkopierad skrivelse 

Rättelse från tidigare förhör Anna gick på sitt arbetspass den 22 september på kvällen och 
jobbade hela natten.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONA Farsta Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Tewelde, Elenor Sara
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

G4S ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Rån G4S
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mattias Sjöström
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:34
Förhör avslutat

11:54
Förhörsplats

Västberga polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P3899

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Elenor, Anst nr: 85566 G4S

Arbetar som kassörska, uppräkningspersonal på G4S.
Sedan 19/11-08.
Är nattpersonal. Elenor jobbade i natt mellan kl. 22.00-08.00. Jobbar söndag natt till onsdag 
morgon. 

I natt var de 14 personer som arbetade uppräkningscentralen på vån 6. Det finns även andra 
personer som jobbar natt, men hon vet inte hur många eller vad dom gör.

Igår började vid 22.00. Vid 04.30 hade de en 15 minuters rast. Elenor och några andra hade 
varit på rastgården som ligger på någon av de lägre våningarna rökt.

Elenor återgick sedan till arbetet i uppräkningsrummet på plan 6.
Elenor stod vid BP7 (uppräkningsmaskin nr 7). Hon sorterade pengar.
Totalt var de 14 personer som jobbade i uppräkningsrummet denna kväll.

Elenors maskin hade precis stannat för att det hade fastnat pengar i maskinen så hon stängde 
av den. Hennes kollega Malin Norlander hade precis satt igång sin maskin. Maskin nr 6. 
Malin stod precis bakom Elenor.
Elenor hörde något konstigt ljud så Elenor bad Malin stänga av sin maskin vilket Malin 
gjorde. Hon hörde något "surrande ljud". Efter ett tag hörde även Malin detta ljud.
Elenor tittade mot sina arbetskollegor. Hon såg sin gruppledare Daniel. Daniel tog en telefon 
och ringde något samtal. Elenor tror att han ringde larmcentralen.
Alla maskiner hade stannats i uppräkningsrummet. Det verkade som om alla som jobbade där 
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var uppmärksammade på det surrande ljudet. 
Det surrande ljudet lät som en helikopter. 
Daniel hade gått iväg ut ur rummet genom slussen.
Strax därefter hördes en dov smäll. Daniel kom tillbaka och pratade fortfarande i telefon.
Elenor hörde Daniel säga "Ja, det är på allvar, jag såg dom".
Det låg fortfarande pengar i uppräkningsmaskinerna.
När han hade lagt på så sade han till de som var i uppräkningsrummet att de skulle "säkra 
pengarna nu".
Elenor började då rutinen med att säkra pengarna. Hon tog pengarna ur uppräkningsmaskinen 
och de tillhörande pappren och lade dem på en vagn. Även Malin tog pengarna ur sin maskin 
och lade dem på samma vagn och sedan körde de bort pengarna till bårarna eller "bankerna" 
som dom kallas av personalen. Det är säkerhetsskåp med galler.
Alla andra i uppräkningsrummet verkade göra samma sak. Dom verkade arbeta efter gällande 
rutiner. Dom höll på att säkra pengarna.

Det tog ungefär 10-15 minuter för alla i uppräkningsrummet att säkra alla pengarna som 
fanns där. Det kan ha tagit lite kortare tid.
Då alla pengar antingen skickats ner i valvet eller placerats i en av bårarna (säkerhetsskåpen).

Därefter sade Daniel att alla skulle sätta sig i den hörnan där packningen sker och där det är 
kameraövervakat och med god översyn.
Då satte sig alla 14 personerna där som befunnit sig i uppräkningsrummet. Daniel pratade 
fortfarande i telefon. Elenor tror att han pratade med larmcentralen.

De satt eller stod tillsammans. Det tog ca 10 minuter. Det smällde till i uppräkningsrummet 
där de befann sig. Elenor blev då rädd och kröp ihop. Även flera andra blev mycket rädda.
Någon sade att det kanske kom från nödutgången. Denna var vid tillfället ur synhåll från där 
de satt.

Men efter ett tag ca 6-10 minuter så hörde de en till smäll som lät lite kraftigare.

Elenor visste inte vad som hände men hon hade uppfattningen om att någon eller några 
personer försökte ta sig in i uppräkingsrummet.

Efter en stund så fick de klartecken från Daniel att de kunde lämna uppräkningsrummet. De 
lämnade via slussen som leder ut mot chefsrummet och datarummet.

Efter att bara några få personer hunnit lämna uppräkningsrummet så hördes yttereligare en 
smäll. Smäll nr 3. Någon av hennes kollegor sade till henne senare att man sett småbitar flyga 
i uppräkningsrummet.

Daniel gick sist ur uppräkningsrummet. Detta enligt rutiner för att kontrollera att alla i 
personalen lämnat rummet.

Utanför slussen i "kapprummet" (samma rum som leder till chefsrummet och datarummet) 
såg Elenor lite rök. Alla 14 trängde in sig i sluss nr 2 som leder ut till en hall. Via hallen tog 
de en nödutgång och tog trapporna ner till våning 2. Då gick larmet. Det började tjuta tror 
Elenor.
Anledningen till att de tog sig till våning 2 är att valvet finns där och det ska vara det säkraste 
stället i byggnaden. In till valvet finns ytterligare en sluss. En person som tidigare jobbat i 
valvet var med dem. Hon öppnade den yttersta dörren till slussen. De trängde alla 14 personer 
ihop sig i rummet som leder in till valvet. De stängde dörren bakom sig och förväntade sig att 
bli insläppta i valvet.
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Dock kunde de inte bli insläppta eftersom larmet gått. De blev stående i slussen ca 15-20 
minuter. 
Under tiden som de stod inne i slussen så pratade de med någon person som befann sig 
utanför slussen. Han sade att han var från G4S och att han hette Freddy. "Freddy" sade att 
"dom" hade dragit och att det var lugnt nu. Freddy sade vidare att han skulle försöka släppa ut 
dem. 
Det lyckades dock inte.
Genom väggen så pratade Daniel med "Anna" som jobbade inne i valvet. Anna öppnade 
tillslut dörren till slussen med hjälp av ett nödhandtag tror Elenor.
Dom var totalt 4 personer var inne i valvet då de blev insläppta. Anna, Kate, ev. Marie och 
Andreas.
Klockan var 06.20 då de var inne i valvet och de väntade på att polisen skulle komma in i 
byggnaden. Alla var mycket lättade, men några grät och vissa skrattade nervöst.
Elenor grät själv och kände sig ändå mycket lättad.

Elenor vet inte varför de tog sig till Valvet, men de som jobbat där längre tid vet att det ska 
vara det säkraste rummet i byggnaden.

Elenor tror att de satt i valvet ca 2 timmar tror hon. Sedan kom polisen. De fick visa sina 
brickor för polisen.
Malin grät. Polisen tog folk åt sidan och pratade med Elenor och Malin.
Efter ett tag kom en buss och sen fick de åka till polisstationen.

Övrigt:
Elenor mammaledig hela augusti och har jobbat hela tiden sedan dess.
Bor i Kista, Köpenhamnsgatan 36.
Bor med sin sambo och sin dotter Venessa. Sambo född –83, Warren H Njoroge.
Han är arbetar deltid. Han är produktionstekniker på Bioreal ute på Värmdö.

Inget i familjelivet har varit annorlunda den senaste tiden vad hon kan minnas.
Åker kollektivtrafik till jobbet.

Natten mot den 22:a och den 23:e juli i år minns Elenor att det varit strömavbrott. 
Strömavbrottet innebar då att slussen som leder ut ur uppräkningsrummet slutade fungera 
samt att en dator i datarummet slutade fungera. Den som arbetade som gruppledare då heter 
Anki. Elenor tror inte att det innebar några andra störningar.
Elenor har uppger att hon aldrig varit med om några andra incidenter på jobbet G4S.

Har inte jobbat på några andra väktarbolag.

Upplever inte att kollegor skulle ha uppträtt annorlunda den senaste tiden.
Det har varit sommaranställd personal anställd under sommaren.

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Liz Berglund
Signerat datum

2009-09-30 15:42Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Tewelde, Elenor Sara
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande vittnesförhör
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liz Berglund
Förhörsdatum

2009-09-28
Förhör påbörjat

17:13
Förhör avslutat

17:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Elenor tar del av sitt tidigare förhör och uppger att det stämmer det hon sagt. 

I samband med att Elenor hör helikoptern första gången tittar hon bort mot sina 
arbetskamrater och hon såg att många andra också reagerade över ljudet. En del hade dock 
hörlurar och lyssnade på musik varför de inte hörde något och då heller inte reagerade. Några 
av de som hörde hade inte brytt sig eftersom de menade på att det kunde vara vad som helst.

När den första smällen hördes var inte gruppledaren Daniel inne i cashen. Den smällen var 
inte så hög. Elenor uppger att hon inte blev direkt rädd. Hon hoppade visserligen till men slog 
bort det. 

När Daniel kom tillbaka in sa han att det var på allvar och  att de skulle säkra pengarna. 
Elenor trodde ändå inte att det var så allvarligt. Alla tog hand om sina egna maskiner först, 
därefter hjälptes de åt med resten. Pengarna säkrade de i burarna. Inte som Elenor sa i första 
förhöret, att de skulle ha skickat ner delar av pengarna med hissen. 

När alla samlats i hörnet satt Elenor på golvet. Hon satt ganska nära hörnet, bakom burarna. 
Hon satt och tittade ner på ett foto av sin dotter. Eftersom Elenor satt bakom burarna så hade 
hon inte kunnat se om något hade hänt i rummet bort mot nödutgången. 

Någon sekund efter tredje smällen sa Daniel till alla att de skulle lämna lokalen. Detta 
kommer Elenor ihåg nu när hon pratat med de andra som arbetade i cashen. Daniel var den 
som sist lämnade rummet, allt enligt reglerna. När de kommit fram till den första slussen som 
leder ut från rummet kom ytterligare en smäll.



Utanför de båda slussarna finns en passage med fönster på vänster sida. Direkt till höger 
utanför sista slussen finns en nödutgång. Det var genom den dörren alla gick. Elenor tillfrågas 
om hon tittade ut genom fönstret innan hon gick in genom nödutgången. Elenor säger att hon 
inte gjorde det.

En av tjejerna, Emelie Hedberg sprang mot den gallergrind som är belägen i slutet av 
passagen. Daniel ropade tillbaka henne.

Elenor har namngivit de personer som arbetade i valvet. Ett namn var hon osäker på. Elenor 
trodde att hon hette Marie men har i efterhand fått reda på att hon heter Madde.

Elenor tillfrågas om det är något mer hon har kommit på sedan första förhöret men Elenor 
säger att det inte är något mer.

Om Elenor kommer att ses som målsägande i detta ärende önskar hon ett målsägandebiträde. 
Elenor tar den rätten utser.

Förhörsanteckningarna upplästa och godkända per telefon
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Tewelde, Elenor Sara
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägare, med anledning av grovt rån den 23 september på G4S Västberga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Leif Svensk
Förhörsdatum

2010-04-27
Förhör påbörjat

13:04
Förhör avslutat

13:41
Förhörsplats

G4S, Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare är även Krinsp Therese Johansson.

Målsägandebiträde: Thomas Håkansson.

 Elenore ombeds berätta hur hon upplevde hela händelsen?

Elenore berättar att hon var i uppräkningsrummet, vån 6, där rånarna kom in. Första smällen 
de hörde var när taket gick sönder. Elenore och hennes kollegor stannade upp med arbetet 
och pratade, de säkrade pengarna. Efter att ha gjort det som skulle göras så började Eleonore 
få panik. Hon hade en bild på sin dotter i sitt tjänstekort hängandes runt halsen och när hon 
började titta på fotot så fick hon panik och började gråta. Elenore säger att hennes upplevelse, 
förväntade händelse var att vad som helst kunde hända, att rånarna skulle kunna börja skjuta 
vilt omkring sig. Elenore berättar att hennes kollegor pratade om vad dom hade för olika 
alternativ, att ge dom nycklar, att ge rånarna vad dom ville ha, och så. 

Elenore berättar att paniken kom och hon ville bara lägga sig ner på golvet och inte se något. 
Efter första smällen tittade hon upp och såg då hennes kollegor gråta och att de också blivit 
rädda. Det gjorde att hon fick ännu mera panik eftersom de från början hade varit lite mer 
lugna och resonerat. 

Elenore säger att kollegorna grät, Malin satt närmast, hon grät, Ann kramade om Elenore och 
vid första smällen hoppade de till. Elenore hörde tre smällar. Den första var lite dov, men när 
den andra smällen kom förstod hon och tänkte att nej, nej, nu är dom inne. Elenore såg inget, 
utan kollegorna berättade för henne att saker flög i rummet. 



Elenore upplevde att de följde rutinerna vid rån, förutom att de inte skulle lämna platsen. Hon 
hade inte fått någon direkt utbildning, mer än att det fanns information på väggarna hur de 
skulle gå till väga. Att de ska lyssna på rånarna och göra som dom sa.
 
Elenore säger att det kändes som att dom satt på golvet hur länge som helst, minst en kvart. 
De fick mer och mer panik eftersom rånarna tog tid på sig. Sen sprang de till slussen via 
trapphuset och mot valvet. Elenore kände att nu kunde de andas, det var mer som en lättnad 
och hon kände sig lite mer säker. Men rummet, slussen, är trång och de var instängda, 
ihoptryckta och hon upplevde att det blev svårare att andas. När dörren rycktes i efter ett tag 
började tjejerna skrika i panik. Personen visade sig vara en kollega, men det visste de inte då, 
så de vågade inte öppna dörren. Elenore sa att gör det inte, det kan vara en av dom. Elenore 
skrek till en kollega som försökte öppna dörren att, gör det inte är du dum i huvudet. Elenore 
ville inte bli dödad. Hennes kollega sa att hellre att vi öppnar än att de spränger in dörren och 
Elenore förstod då hur han resonerade.

Elenore berättar att när de kommit in i valvet så satt de där länge, tre timmar, innan polisen 
kom. Då först kände sig Elenore mera lättad.

 Hur mådde du efteråt? Närmast efter händelsen? 
Elenore berättar att hon kom tillbaka till G4S samma dag efter att ha blivit förhörd hos 
polisen. När hon träffade sin bror som också kommit till G4S fick hon panik igen. Hon 
började gråta och ville bara hålla om honom. När hon till slut kom hem till sin dotter ville hon 
bara hålla om dottern och aldrig släppa henne. 

Elenore berättar att hon sov en kort stund direkt när hon kommit hem. Hon klarade av att 
sova på nätterna. Elenore fick veta att dom kunde komma tillbaka och se hur det var på 
jobbet, hon blev jättearg när chefen sa att de skulle köra igång verksamheten så tidigt, redan 
samma dag..

Elenore säger att hon kom tillbaka till G4S på söndagen. Hon klarade inte av att gå in i 
ljusgården. När hon mötte upp med sina kollegor så gick de tillsammans in till första 
driftrummet och de stod där och bara pratade i en halvtimma. De bestämde sig för att gå in i 
ljusrummet. Elenore berättar att hon bara stod o tittade på platsen en kort stund, men var 
tvungen att gå därifrån, hon klarade inte av det. Hon kände sig inte säker och fick panik igen. 
Elenore berättar att hennes tankar snurrade och hon kände att hade de inte hört helikoptern så 
hade hon blivit drabbad först, eftersom hennes arbetsbord stod närmast dörren där rånarna 
gick in. 

Elenore började jobba efter ett par dagar, tisdag, eftersom hon kände att hon behövde lönen. 
Hon var missnöjd med sina chefer och deras bemötande. Elenore säger att när hon kom ut 
från det första förhöret med polisen direkt efter rånet så kom en chef fram till henne och 
frågade om hon hade sagt sanningen. Elenore kände att de inte brydde sig om personalen, 
men nu tror hon att  det bottnar i sekretessen, att personalen aldrig får beskriva hur de jobbar 
för någon. Elenore klarade inte av att jobba på onsdagen, direkt efteråt. Elenore berättar att 
när hon kom tillbaka till jobbet så mådde hon skit, hon var rädd och arg. 

 Har händelsen påverkat din vardag på något sätt?
Elenore har funderar mycket på händelsen, tänk om… Familjen tycker det är hemskt, brorsan 
som jobbar på samma ställe kom till platsen när han fick höra om rånet eftersom han visste att 
Elenore jobbade. Han försökte nå henne utan att lyckas. Elenore säger att hennes familj ville 
att hon skulle söka efter nytt jobb, något säkrare. I november, när Elenore blev varslad, så  
slutade hon på G4S. Elenore säger att hon inte har pratat med någon terapeut. Nu mår hon 
bra, men varje gång hon hör eller läser om rånet känns det förfärligt. 

Förhör med Tewelde, Elenor Sara; 2010-04-27 13:04   diarienr: 0104-K118-09
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 Vad har du för tankar inför rättegången?
Elenore tänker att är det verkligen dom? Att dom får vad dom förtjänar. Hon vill inte sitta 
med och vittna, hon vill inte vara med på rättegången. Det känns jobbigt att sitta och prata om 
det nu. Hon tänker på sin dotter, hur hon reagerade när rånet skedde.

Elenore inkommer med ett eventuellt skadeståndsyrkande vid ett senare tillfälle.

Förhöret avslutat kl. 13.41.

Genomläst och godkänt i konceptform.

Förhör med Tewelde, Elenor Sara; 2010-04-27 13:04   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Olle Ejerblad
Signerat datum

2009-09-23 11:52Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GA Utredningsgrupp A
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Vikström, Kate
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av grovt rån, G4S, Västberga Allé 2009-09-23.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Olle Ejerblad
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:39
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Västberga polishus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

OE

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kate berättade att hon kom med buss till jobbet den 22/9 –09, kl. 22.40. Bussen stannar precis 
utanför G4S-huset. Hon har för vana att se sig omkring då hon kommer till jobbet och gjorde 
det även nu. Hon la inte märke till någonting som väckte hennes misstänksamhet.
Klockan 23.00 började hon arbeta. Hon arbetar med registrering av inkomna kollin/väskor i 
valvet.
Arbetet flöt på som vanligt och vid 02.30 gick Kate ut tillsammans med några andra, de var 
ca 8 stycken, på en rökrast. De var ute i ca 10 minuter och under den tiden så Kate inte heller 
något ovanligt.
Strax efter 05.00-tiden var de färdiga med sitt arbete. En av Kates arbetskamrater, Therese, 
bad då gruppledaren, Daniel L, om att få gå hem. Det händer att någon kan gå tidigare då 
arbetsuppgiften är slutförd men enligt Kate är det ytterst ovanligt. Therese hade inte sagt 
något till Kate om att hon ville gå tidigare eller varför.
Kate berättade att Therese varit borta med sjukfrånvaro veckan innan (vecka 38).

I samband med att Therese ska gå hem skulle Kate gå till en personalmatsal och äta lite.
När de skulle skiljas åt hörde de ett muller som de först kopplade till att det skulle vara en 
sopbil som åkte utanför. Fast de tyckte att det lät för högt.
Therese gick och Kate gick till personalmatsalen. Då hon närmade sig dörren hörde hon 
dunsar inifrån matsalen. Då hon öppnade dörren såg hon att det föll något från taket och 
landade i en soffa i rummet. Hon hörde ljud av glas samt skarpa smällar. Kate stängde dörren 
och stod kvar ett kort ögonblick. Hon kände sig lite rådvill om vad hon skulle göra. Hon 
gläntade på dörren igen och såg att det fortfarande föll glasbitar från taket och hon stängde 
dörren. Kate såg ingen person i rummet.
Hon bestämde sig för att springa till plan 3 där det brukar sitta väktare. Då hon kom dit var 
det tomt. Hennes telefon ringde, det var Therese. Therese sa att det stod en helikopter på taket 

Förhör Vikström, Kate, 2009-09-25 13:41   diarienr: 0104-K118-09
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Och att väktarna sprungit då hon gick.
Therese sa åt Kate att springa ner till valvet. Telefonsamtalet kom ca 2-3 minuter efter att 
Kate och Therese skiljts åt.

Kate sprang ner till valvet och blev insläppt. Då hon kom in i valvet bröt hon ihop och grät. 
Någon sa att hon skulle upp till 6:an men Kate vägrade då hon inte vågade lämna valvet.
Någon sa att de skulle säkra valvet.
En kollega, Anna, tog befälet i valvet. Hon pratade med någon i telefon och berättade vad 
som hände och vad de upplevde i valvet. Hon fick även direktiv om vad de skulle göra.

Då de befann sig i valvet hörde de tre kraftiga smällar från huset.

Kate har svårt att beskriva tidsrymden när saker händer eftersom hon var så rädd.

Efter ett tag lät det som man forcerade garagedörrarna Det var ett kraftigt läte. Strax efter lät 
det som om någon sprang utanför.

Ytterligare senare ropade en väktarkollega på snabbtelefonen och sa att de kunde komma ut 
men de valde att stanna. Under tiden hade personalen från 6:an kommit och stod i slussen för 
att få komma in i valvet. De fick initialt inte detta men senare fick de tillåtletelse att komma 
in.
Sen kom polisen till valvet och de kunde lämna detta.

Kate berättade att hon fick anställning på G4S, värde, den 18/9 2008. Den 20/2 2009 fick hon 
lämna företaget då de gjorde en omorganisation. Hon åkte då till Thailand.
Under tiden hon var i Thailand, i slutet av mars 2009, kontaktade G4S henne och frågade om 
hon kunde började arbeta hos dem igen. Kate åkte hem och började arbeta med värde igen.
I juni och juli 2009 var hon borta från arbetet pga. semester samt en operation.
Kate trivs bra på sitt arbete och tycker att arbetskamraterna är jättebra. Det som kan vara 
tungt med jobbet är arbetstiderna då hon arbetar 5 nätter i rad.
Som tillägg till arbetsuppgifterna kan tilläggas att det endast är Kate samt Therese som har 
access till 6:an av de som arbetar i valvet.
Therese började på G4S i maj 2009 och arbetar som sommarvikarie.

Kate arbetade fyra år på en fritidsgård i Skarpnäck innan hon började på G4S. Där arbetade 
hon med barn i förskoleåldern och lågstadieåldern.
Innan dess har hon arbetat bl. a. På advokatbyrå och Silja Line.

 Kate tillfrågades om hon uppfattat att någon i hennes bekantskapskrets visat ett onormalt 
intresse för hennes arbete.
Kate berättade att hon är singel sedan 3-4 år. Hon har aldrig upplevt att någon ställt frågor 
kring hennes arbete på ett "luskande" sätt. Hon berättade även att hon har tystnadsplikt och att 
hon aldrig brukar säga vad hon arbetar med utan nöjer sig med att säga att hon registrerar 
kunder.
Angående sina arbetskamrater sa Kate att hon aldrig hört någon av dem beklaga sig över 
G4S, arbetet, sin ekonomi etc. på ett onormalt sätt.

Förhör med Vikström, Kate; 2009-09-23 09:39   diarienr: 0201-K292921-09
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Förhör Vikström, Kate, 2009-09-25 13:41   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Vikström, Kate
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägare, med anledning av grovt rån den 23 september på G4S Västberga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Leif Svensk
Förhörsdatum

2010-04-27
Förhör påbörjat

11:54
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare är även Krinsp Therese Johansson

Målsägandebiträde: Thomas Håkansson.

 Kate ombeds berätta hur hon upplevde händelsen.

Kate berättar att hon var skräckslagen. Hon kom till plan fyra, ljusgården, när det hände. Hon 
kom in genom dörren när glaset ramlade ner från taket. Kate blev alldeles skakig, men var 
ändå så pass klartänkt att hon insåg att hon var tvungen att söka hjälp. Men hon fick ännu mer 
panik när hon inte hittade några väktare och hon insåg att hon var helt ensam i lokalerna. Då 
blev hon lamslagen, lite handlingsförlamad. En kollega som precis hade lämnat byggnaden 
ringde utifrån och Kate förstod då allvaret. Sedan tänkte hon ändå att hon måste göra det som 
måste göras, säkra värdet och Kate gick ner till valvet på plan två. Kate berättar att det kändes 
konstigt, en olustig känsla, eftersom hon befann sig ensam utanför lokalerna så uppstod oron 
över att någon kanske följde efter henne. Dom andra, kollegorna i valvet var duktiga, Anna 
var jätteduktig och höll kontrollen. Men alla var jätterädda. På skala ett till tio så var nog alla 
skala tio. Kate trodde att rånarna var utanför deras lokaler i garaget. 

Kate säger att sprängningarna gjorde att hon blev alldeles skakig. Hon höll på att svimma och 
fick sätta sig ner med huvudet mellan benen. Hon hade svårt att andas.

 Hur mådde du efteråt? Närmast efter händelsen? 

Kate säger att hon mådde skit rent ut sagt. Hennes familj bor inte i Stockholm och hon kände 
sig ensam. Hon stängde in sig hemma och ville inte gå ut. Hon var rädd för att stöta på någon 



av rånarna ute, att någon rånare kanske kände igen henne. Hela första veckan var jobbig. 
Sedan var hon rädd för huset i flera veckor, men G4S tvingade henne tillbaka efter en vecka. 

Kate berättar att hon fick professionell hjälp, redan på lördag kväll, av falkambulans. Hon  
behövde lugna ner sig, hon kunde inte sova på nätterna. Så på lördag samma vecka som rånet 
skedde blev det alldeles för jobbigt och hon skaffade hjälp. Kate säger att hon inte kunde sova 
nästan alls på tre veckor. Hon reagerade så fort hon hörde ljud. Hon har fortfarande 
sömnproblem. Kate har mått dålig i flera månader och gör det fortfarande. Hon säger att hon 
blev alldeles kallsvettig bara av få veta att hon skulle komma hit och prata med polisen igen. 

Kate berättar att hon var tillbaka på jobbet efter ca 1 v. Det var jättejobbigt, hon kollade sig 
över axeln hela tiden och rörde sig oftast med någon annan i lokalerna. Nu funkar det lite 
bättre, men hon undviker ljusgården.

Kate har varit nedstämd och har väl inte känt sig riktigt okej. Hon har gått i samtalsterapi tre 
gånger sedan händelsen.  Familjen märkte att hon var nere i början, när hon inte svarade i 
telefon och så, men nu är det bättre. 

Kate säger att hon känner sig mer normal, men det är fortfarande jobbigt, hon får lite 
panikkänsla av att gå in i ljusrummet. Nu har dom tagit bort skotthål i lokalen. Kate pratar 
ofta med sina kollegor om händelsen. Hon kan känna sig förbannad men samtidigt lite mer 
distanserad. 

 Kate tillfrågas om hur hon känner inför den kommande rättegången.

Kate säger att hon har pratat om det med sina kollegor. Även om hon egentligen inte vill gå, 
så känner hon att det behövs för att få ett avslut. 

Kate återkommer med ett eventuellt skadeståndsyrkande.

Förhöret avslutat kl. 12.30.

Genomläst och godkänt i konceptform. 

Förhör med Vikström, Kate; 2010-04-27 11:54   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KJJ/5 Jourgrupp 5
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Johansen, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör ang. grovt rån G4s-huset Västberga 2009-09-23
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jon Linälv
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

08:00
Förhör avslutat

08:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Daniel arbetar som gruppledare för transportdelen inom G4s.

Daniel (fortsättningsvis kallad D) uppger att han i morse  kom till jobbet kl.06:15. Daniel 
parkerade på baksidan av G4s-huset och när han börjar gå mot huset så ser han 4 st 
byggjobbare klädda i orange-färgade arbetskläder. De skriker att något händer på taket till 
G4s-huset. De säger att en helikopter har landat på taket.

D vet inte om han skall tro på dem men när han tittar så ser han en helikopter som cirkulerar 
runt i stora cirklar runt området.

D går runt till husets framsida så träffar han på kollegan Freddie. Freddie vill att de skall gå in 
i huset men D säger "vi går härifrån".

D och Freddie springer nedför trappan nedanför huvudentrén och springer snett över gatan. 
Därifrån har D klar uppsikt över byggnaden. D hör nu 2 dova smällar med kort mellanrum. 
Sedan hör D minst 4 mycket kraftiga smällar som måste vara sprängladdningar. 
Sedan ser D minst 3 mörkklädda rånare går omkring på plan 6.

D uppger att de ser ut som mörkt klädda insatspoliser och de har någon form av maskering 
över ansiktet. D tror att de har någon form av beväpning, typ automatvapen men kan ej säga 
detta till 100%.

När D står där så kommer första polispatrull till platsen och de kommer fram till D och 
Freddie.

Förhör Johansen, Daniel, 2009-09-25 10:49   diarienr: 0104-K118-09
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Helikoptern kommer nu tillbaka och går sakta ner mot taket. Helikoptern landar på taket och 
sedan ser D genom fönstret på 6:e våningen att rånarna försvinner upp på taket. D ser sedan 
att rånarna kommer upp på taket. De ser sedan att rånarna står på knä och sedan lastar minst 4 
bagar av normalstor till större storlek av mörk till svart färg.

Sedan hoppar rånarna in i helikoptern och den lyfter sedan och D ser att den flyger i riktning 
mot polishuset i Västberga.

D uppger att helikoptern var av större modell, vit och med någon röd text på sidan. D 
kommer vet inte vad som stod skrivet med röd text på helikoptern.

 FL frågar om D såg något annat konstigt i samband med rånet?
D uppger att det var en del bilar som cirkulerade runt i området. D kommer ihåg att han 
reagerade på en mörkfärgad Jeep Cherokee som åkte runt i området. D kommer inte 
reg.numret på denna. D vet inte om denna hade något med rånet att göra men tyckte den såg 
"suspekt" ut. D uppger att poliserna på plats endast tittade på helikoptern hela tiden.

D uppger att 2 kvinnliga kollegor som jobbar på samma avdelning som D 
(transportavdelningen) skall ha kommit ut ur G4S-huset när rånet pågick. Kollegorna blev 
sedan beordrade av polis på plats att hålla avspärrningar.

 FL ber D att ringa och  kontrollera om de kvinnliga kollegorna sett något och om de 
blivit hörda av polis ännu?
D ringer och uppger att ingen av de kvinnliga kollegoran sett något utan att de bara har hört 
smällarna. Kollegorna som heter Helena Lord och Veronika Lindberg är ännu inte hörda av 
polis.

 FL frågar hur många som arbetade i huset vid tidpunkten för rånet?
D uppger att han varit i kontakt med värdedepåns larmcentral som ligger i Skövde. Enligt 
dem så arbetade 17 personer för värdedepåns räkning vid tidpunkten för rånet. 3personer 
arbetade i valvet som är beläget på plan 2 och resterande arbetade på plan 6 där uppräkning 
av allt öppet värde hanteras. I övrigt så arbetar också personer på andra avdelningar men D 
vet ej hur många i övrigt som fanns i huset.

 FL över rutiner i samband med rån/larm?
D uppger att i händelse av rån el. larm så säkras pengarna på plan 6 genom att de skickas mer 
till valvet på plan 2. D arbetade för 4 år sedan på plan 6 med uppräkning av pengar och på 
den tiden så användes en hiss för att få ner pengarna till valvet men D tror att de nu har något 
snabbare sätt att säkra pengarna på.

 FL frågar om D skulle kunna tänka sig någon inom personalen som skulle kunna vara 
inblandad i rånet på något sätt. Till exempel genom tips eller dylikt?
D uppger att de enda som har kunskap om rutinerna kring pengahanteringen i huset är de som 
arbetar på plan 6 och att de är de enda som har tillträde dit. D uppger att han är den enda i 
huset som arbetat både i valvet, på plan 6 och transportdelen. D uppger att det finns en person 
till men han arbetade på plan 6 tillsammans med D för 4 år sedan och de började sedan 
tillsammans på transportdelen. Han heter Daniel Kjäll. I övrigt vet inte D vilka som arbetar på 
plan 6 idag.

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar.
/pa Jon Linälv

Förhör med Johansen, Daniel; 2009-09-23 08:00   diarienr: 0201-K292921-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONA Farsta Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Ceder, Stig Ove
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

G4S väktarleg 353073359
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd beträffande grovt rån 090923 mot G4S
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jenny Morsten
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

06:55
Förhör avslutat

07:40
Förhörsplats

Västberga polishus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Stig arbetar på G4S som värdetransportör. Han har arbetat i firman (som bytt namn genom 
åren) i ca 30 år. Han har arbetat för dåvarande ABAB stationerad på polishuset på 
Kungsholmen i många år, när det avtalet sades upp sökte han en skrivbordtjänst på 
G4S-huset i Västberga. När tjänsten skulle tillträdas hade tjänsten dragits in och han blev 
istället placerad på värdetransportbil. Han var först inte nöjd med placeringen utan ville 
begära avsked men började ändå arbeta på att transportera valuta till/från Arlanda. Idag 
arbetar han med att transportera och ladda värdekassetter till/från bankomater och han trivs 
med sitt arbete. Han arbetar med mestadels med en kollega som heter Freddy.

Stig uppger att han inte känner till hur det ser ut i övre delen av huset, han är osäker på hur 
många våningar det finns i huset, han befinner sig aldrig där. Han uppger att det är många 
koder och låsta dörrar för att komma åt några pengar så att ska man det så bör man var insatt i 
hur lokalerna ser ut och fungerar. 

Idag hade Stig kommit körandes mot arbetet i sin bil, en röd Golf reg.nr BBP817. Utanför 
arbetsplatsen hade han stoppats av en polispatrull. Han hade parkerat utanför Glasbutiken 
intill G4S-huset. Utanför huset hade han mött en kollega, Rickardo. Dessa två hade gått en 
bit ifrån entrén då de inte fick gå in. Rickardo hade uppgivit för Stig att han hade suttit i 
lunchrummet då han hört en helikopter och tittat ut genom fönstret, han hade gått ut ur 
byggnaden och där mött Stig. 
Stig hade hört en helikopter som låg och hovrade på låg höjd alldeles ovanför dem. Det hade 
varit mörkt så han hade inte fått någon skarp bild av helikoptern. Plötsligt hade han hört några 
kraftiga smällar, uppskattningsvis 4 stycken, det hade varit dova smällar som kommit från 
huset. Strax därefter hade helikoptern landat på taket till G4s-huset. Stig hade sett tre 
svartklädda personer komma uppålandes från taket. En av personerna hade burit på en 
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påse/säck, han hade hållit den i handen i höjd med höften och säcken hade gått ner till 
marken. Stig hade inte kunnat se om det fanns ytterligare personer i helikoptern förutom 
piloten. De tre hade gått i lugn och behärskad takt mot helikoptern och hoppat in. 
Helikoptern hade lyft och flugit i riktning mot stan. 
Stig hade iakttagit en vit bil, eventuellt en Mercedes Vito utan logga på komma körandes i 
snabb takt från Karusellområdet, bilen hade stannat till i ca 10 sekunder framför entrén till 
G4S och sedan lämnat i samma riktning som den kommit ifrån. Stig hade tyckt att bilen 
agerade konstigt men hade inte sett något registreringsnummer eller hur många personer det 
suttit i bilen. Stig har god kännedom om bilar. 

Stig uppgav att männen som klättrat in i helikoptern varit helt svartklädda och att han inte 
skulle kunna känna igen dem om han fick se dem igen.

Förhöret godkänt från anteckningar.  
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Förhör
Förhör med vittne

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONE Skärholmen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Ceder, Stig Ove
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs som vittne gällande grovt rån i Västberga
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Gabriel Villablanca
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

08:30
Förhör avslutat

Förhörsplats

Karusellplan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Stig Ceder berättar att han jobbar på G4S och när han kom till platsen hörde han en hög smäll. 
Totalt hörde han 8 smällar, han säger  att han såg en vit Vito och tyckte att den uppträdde 
konstigt. Han har även sett en bil med registreringsnummer BB 720(okänd tredje bokstav) och 
att det skall vara en blå Ford. 
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KJU/2 Utredningsgrupp 2
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Gustavsson, Anna Pauline
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Väktar legg. 353 073 322 3
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Anställd i byggnaden som utsatts för

brott.
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som vittne.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Gösta Staffansson
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

06:58
Förhör avslutat

07:50
Förhörsplats

Polishuset Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Gustavsson, Anna Pauline informeras om förhöret och anledning därtill.

Fhl. Staffansson; Beskriv din roll?
GP; Jag är åtgärdsväktare för bankomater. 

Fhl. Din personliga status i nuläget?
GP; Skakig i kroppen, adrenalinet börjar att gå bort. Har fått reda på hur det gått för mina 
kolegor i huset. Är fullt samlad för detta förhör. Sysslar med krishantering på mitt arbete. 

Fhl. När kom du till jobbet?
GP; Runt tjugo till kvart i sex under morgonen, kom från Årsta. I Västberga ser jag 
avspärrningar av polis. Åker då till OK-bensinstation, ser då att det är avspärrat. Menar OK 
vid E 20. Tar sedan bakvägen upp via karusellplan upp till Huset G4S huset, parkerar på 
baksidan. Min bil är en röd Fiat Punto. 

När jag kliver ur bilen, hör jag en helikopter, väldigt lågt. Jag känner vinddraget av den. Den 
hovrar över huset, från den ena sidan till den andra sidan, för att sedan landa. Själv hinner jag 
ta mig runt huset, polis säger åt mig, gå upp mot ettbuskage. Vid buskaget finns en trappa upp 
mot Karusellplan. Uppe vid Karusellplan har jag full insyn över taket på byggnaden där 
helikoptern landat. 

Fhl. Ser du när den landar?
GP; Den har landat då jag får syn på den från Karusellplan. 
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Fhl. Är det personer runt helikoptern då den landat?
GP; Tror att föraren sitter kvar i helikoptern. Mitt intryck är att föraren var mycke skicklig i 
sitt förande av helikoptern. Grundar det på mina kunskaper i militärutbildning, under 20 år. 

Rotorn stängs aldrig av. Taket är av glas, och andra uppstående föremål. Glaspyramid 
uppstående, som helikoptern måste placeras vid landningen. 

Fhl. Hur många personer ser du på taket?
GP; Tre personer tar sig till helikoptern, mycke lugnt. Min kommentar: De måste vara mycke 
vältränade för sin sak. 

Kan inte se om de bär på något.
De är bylsigt klädda, kan vara att de har skyddsvästar under. 
De är svartklädda. 

Samtidigt som jag ser att de tre tar sig fram mot helikoptern, åker en vit skåpbil, Vito 
Mercedes från huset. 

Jag ser bara att den lämnar huset, inte var den tar vägen. Bilen är helt vit, ingen märkning, ser 
inte några personer i den. Bilen är helt täkt. 

Fhl. Kan fordonet tillhöra Er?
GP; Nej, våra är märkta. 

Fhl. De tre som är på taket, vad blir av dem?
GP; De tre kliver in i helikoptern. 

Fhl. Lastas något i helikoptern?
GP; Jag ser bara att de är -bylsigt- klädda, kan ha haft något med sig. 

Fhl. Avståndet som du har fram till helikoptern?
GP; 50 meter. Jag står på en höjd, ser -rätt- in.

Fhl. Ljuset på platsen?
GP; Gryning, början. Ljuset kom väldigt fort. Ser klart vad som händer. 

Fhl. Vad har helikoptern för ljus?
GP; Inga ljus över huvud taget, ser inte blinkljus under den. Stod under den, skulle ha sett det. 

Fhl. Beskriv helikoptern?
GP; Vit, Bell typ. Sådan som Osterman hyr ut. Tror att randen var röd, som sitter i underkant 
av helikopterns förarutrymme, helikopterns kropp. 

Fhl. Var kliver de tre in?
GP; Baktill, tror att den var fyrdörrars.  Ja, de kliver i alla fall in baktill. De kliver in från 
helikopterns vänstra sida, alla tre. Allt sker extremt lugnt, det verkar som killarna kan huset. 

När de tre satt sig i helikoptern, lyfter den. Flyger rakt upp, svänger sedan ett halvt varv, 
flyger sedan söder ut. 

Fhl. Ser du hur de tre kom upp på taket?
GP; Nej. Dom bara dyker upp, från den högra delen av taket. 

Fhl. Beskriv de tre?
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GP; Alla ser likadana ut. Mörka svarta kläder. Det ser ut som de hade rånarluvor på sig. Får 
intrycket att de är militärklädda, men det är mitt intryck, är inte säker. Någon form av overall, 
något sådant. 
Längd på dem kan inte säga det. 

Fhl. Hör du något sägas?
GP; Nej inget sägs. Hör mest helikoptern. 

Fhl. Vet du vad som hänt i huset?
GP; Har fått reda på det av en kolega, att det sprängts i huset. Mitt intryck, de måste veta hur 
huset ser ut på insidan. Insiders jobb, man vet inget. 
Det har varit mycke yrkesgrupper i huset under senare tid på grund av vår flytt. 

Måste även tillägga att det stod en bil utanför vårt garage under gårdagen. Detta fordon 
rapporterades av kolegan Jonas Öman, till vår larmcentral och chef Gorge. 
Förhöret repeterat och godkänt 2009-09-23 KL: 07.50
Krinsp G Staffansson
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Förhör Signerat av

Lisbeth Tolfes
Signerat datum

2009-10-19 14:20Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Gustavsson, Anna Pauline
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lisbeth Tolfes
Förhörsdatum

2009-10-16
Förhör påbörjat

12:00
Förhör avslutat

12:15
Förhörsplats

RKP
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LT

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Pauline informeras om mä-biträde och säger att om det blir aktuellt med vittnesmål önskar 
hon mä-biträde som rätten utser.

På fråga uppger Pauline att hon är väktare och tillhör bevakningsavdelningen som ligger i 
samma hus som G4S.
Hon arbetar med sk cash solution och har inte access till "cashen" eller "valvet".

Pauline får kortfattat sitt tidigare förhör uppläst för sig och vill tillägga att dagen efter rånet, 
då hon kom till arbetet och såg hur de tagit sig in i byggnaden, började hon tänka på vad hon 
sett under själva rånet.
Hon förklarar att när hon parkerade på baksidan av byggnaden flög, hovrade, helikoptern 
väldigt lågt över byggnaden och stjärten på helikoptern var utanför huskroppen.
Efteråt förstod hon att helikoptern då befann sig på andra sidan av huskupolen utifrån 
rånarnas in- och utgångsväg sett.
Hennes tankar är att efter att helikopterpiloten släppt de tre männen, lyfter den, flyger över till 
motsatt sida av kupolen för att därifrån ha perfekt översyn över vad som händer inne i 
byggnaden. Utifrån den placering helikoptern hade, då hon först såg den, så hade föraren full 
insyn över stegarna och hur människor, medgärningsmän och ev personal, rörde sig därinne.
Dessutom är det alltid upplyst inne i kupolen och det var mörkt ute.
Pauline antar att när sedan piloten såg att hans vänner var på väg upp för stegarna flög han 
över till andra sidan igen, parkerade, och de tre männen klev in i helikoptern.

Hon såg inte om , eller hur, männen kommunicerade med varandra, inga tecken.



Från att hon parkerat och klivit ur sin bil och till Karusellplan, hon gick kurvan upp mot 
Västberga Allé, tog det bara någon minut. Hon fick ett telefonsamtal kl 05.40 och då befann 
hon sig vid bilen.

Deras avdelning har sedan årsskiftet 08 - 09 successivt flyttat ut till annat ställe. Detta har 
inneburit att många utifrån haft tillgång till fastigheten såsom flyttfirma, hanverkare som 
ordnat med belysning samt ombyggnad.
Denna personal har burit sk blåkläder. Inga har burit orangea kläder/ västar eller liknande vad 
Pauline kan påminna sig.

Avslutat kl 12.15
Uppläst och godkänt
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Förhör
Angående den tekniska säkerheten i G4S lokaler mm.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Svensson, Mikael
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

SIS ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med anledning av Svenssons kunskaper om den tekniska säkerheten på G4S-anläggning i

Västberga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mattias Jonsson
Förhörsdatum

2010-03-12
Förhör påbörjat

10:16
Förhör avslutat

10:58
Förhörsplats

Polishuset Kronoberg, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Mre

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Niklas Molin Biträdande förhörsledare
Berättelse

Mikael tillfrågas om hur länge han har jobbat med teknisk säkerhet. Han berättar att han har 
jobbat med det sedan 1987. Anläggningen i Västberga har han ansvarat för de sista 3 åren i 
G4S regi. Mikael utvecklar detta och säger förutom han själv så har han sina två söner som 
utför arbeten i anläggningen men större arbeten och programmeringar i systemet utför han 
själv. 

Mikael ombeds berätta vad han vet om den ombyggnation som skedde när man installerade 
den säkerhetsdörr som sedermera rånarna sprängde sig in igenom. Mikael berättade att i 
samband med att man plåtade in cash-anläggningen, så behövde man installera en 
brandutrymningsväg. Det var anledningen till att den här dörren kom till. Mikael berättar att 
man utrustade den här utrymningsdörren som rånarna sprängde sig in igenom med ett 
överfallslarm. Om dörren påverkades så gick det överfallslarm omedelbart vilket också 
skedde den aktuella morgonen. 

Mikael berättar också att man installerade en branddörr i samband med ombyggnationen av 
cash-anläggningen. Denna monterades efter att ombyggnationen var färdig. Branddörren 
installerades cirka 1 månad efter att den övriga ombyggnationen var färdig. Mikael drar sig 
till minnes att det var under våren 2008 som ombyggnationen skedde. 

Mikael tillfrågas om han kan komma ihåg vilket företag som genomförde ombyggnationen. 



Han säger då att det är ett företag som heter Martinssons Smide som genomfört inplåtningen, 
installationen av säkerhetsdörren samt installationen av branddörren. Mikael tillfrågas om han 
känner till vilken personal hos Martinssons Smide som genomförde ombyggnationen. Han 
kan spontant dra sig till minnes att de var de båda ägarna, Peter Almkvist och Kjell Almkvist, 
dessutom en Martin Nej samt en kille heter LG i förnamn och ytterligare en person. Mikael 
kan ta fram en komplett namnlista på denna personal.

Mikael tillfrågas om han kan beskriva funktionen på den branddörr som monterades. Han 
beskriver funktionen som en så kallad omvänd funktion. Dörren är i normalläge stängd och 
öppnas vid brandlarm. Brandlarmet som måste aktiveras för att dörren ska gå upp är det 
brandlarm som finns på det aktuella planet, plan 6, inte brandlarmet i huset som helhet. Den 
aktuella morgonen då rånet begicks så hade det inte utlösts något brandlarm. 

Mikael berättar att det var han som var ansvarig för och besiktiga skadorna som uppstod i 
samband med rånet. Mikael berättar att han påbörjade besiktningen av skadorna vid 18-tiden 
på kvällen den 23 september 2009. Då Mikael kom fram till platsen så fanns ingen 
polispersonal kvar. Han genomförde den här besiktningen samtidigt som Martinssons Smide 
var där för att åtgärda den sprängda dörren. Dörren svetsades igen.

Mikael ombeds beskriva den skada som fanns på branddörrens lås och installation. Mikael 
beskriver att den kabel som går från branddörrens elektromagnet går i dörrens 
monteringsstolpe och sedan in i ett böjbart PVC-rör som sen går upp på en kabelstege som är 
monterad i taket. Kabeln från elektromagneten är den enda kabel som går i detta rör. Kabeln 
är avsliten cirka 3 meter in på kabelstegen. Mikael beskriver skadan på kabeln som 
karaktäristisk för en dragskada. Det fanns ingen mekanisk åverkan på kabeln. Den 
lösa/avslitna kabeländan hängde i ögonhöjd när man kommer in i rummet. Mikael såg den 
avslitna kabeln omedelbart när han kom in i rummet och reagerade omedelbart på denna 
skada. 

Mikael tillfrågas om sin egen uppfattning angående hur mycket kunskap man behöver besitta 
för och förstå att dörren öppnas om man sliter av den aktuella kabeln. Enligt Mikael behövs 
det väldigt god kunskap i hur dörren fungerar just på den här platsen. Det kunde lika gärna ha 
varit så att dörrelektroniken satt monterad i monteringspumpen och då hade inte avsedd effekt 
nåtts av ett kabelbrott. Lösningen på den aktuella branddörren var en provisorium vilket 
medförde att lösningen är enkelt kopplad i systemet och medför att det inte finns några loggar 
eller fellarm på händelsen. 

Mikael besiktigade även branddörren och det fanns inga mekaniska skador på branddörren 
vilket ytterligare stärker hans uppfattning att branddörren har öppnats genom att kabeln har 
slitits av. 

Mikael förevisas en bild från det provisoriska tekniska protokollet upprättat 2009-11-09, 
bildens nummer är 35. 
Mikael pekar direkt ut den kabel som hänger till vänster i dörrhålet mitt framför den sprängda 
säkerhetsdörren. Mikael visar också på bild 35 den väggplatta som har släppt från väggen 
vilken branddörren glider in bakom i öppnat läge. På bilden kan Mikael även peka ut det 
låsbleck som tillhör branddörren. Det finns ytterligare en lös kabel hängande från taket i 
bilden. Mikael säger att den kabeln är en nätverkskabel till datorn vid arbetsplatsen på bilden. 

Mikael tillfrågas om branddörren kan öppnas med handkraft. Mikael bedömer det som väldigt 
svårt. Däremot kan man med verktyg slå upp dörren. Mikael tillfrågas om han noterade några 
sådana verktygsmärken på den aktuella låshaken. Mikael säger att han minns att låshaken var 
hel, att han inte särskilt tänkte på några verktygsmärken vid tillfället. Mikael förtydligar och 
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säger att det krävs en rejäl kraft för att påverka den starka elektromagneten för att få den och 
släppa. 

Mikael förtydligar även angående den kabelstege som går ovanför dörrpartiet. Alla andra 
kablar vilket är en mängd kablar som går på denna kabelstege var omanipulerade, det fanns 
inga skador på dessa kablar. Mikael tillfrågas om hur den tekniska lösningen med dörren har 
fungerat. Han säger att dörren har aldrig öppnats av misstag. Det har däremot varit fel åt 
andra hållet vid något tillfälle, att dörren har inte öppnats vid brandlarm. Dörren är i 
normalfallet alltid stängd. 

Mikael berättar att den aktuella branddörren som diskuterats vid förhöret egentligen borde 
vara monterad på andra sidan av säkerhetsdörren. Detta har då medfört att personalen hade 
skyddats mot de sprängskador som uppstod inne i cashen. Mikael berättar att han noterat att 
handtaget på insidan av säkerhetsdörren åkt igenom hela lokalen, krossat en skrivare och 
fortsatt in i plåten i den bortre väggen. Mikael tillfrågas om skrivarens beskaffenhet när han 
beskriver den som en stor nätverkskopiator som står på golvet. Mikael tillfrågas om hur 
många, som han bedömer, på G4S har tillräcklig kunskapen om dörrfunktionen för att veta att 
den kan manipuleras att öppnas vid kabelbrott. Mikael säger att det är han och hans två söner 
samt den tekniska personalen på G4S Security Solutions. Mikael tillfrågas om hur många på 
Security Solutions som känner till just den aktuella dörren. Mikael säger att det egentligen är 
bara en tekniker som har blivit förevisad den aktuella dörren. Mikael kommer återkomma 
med namnet på teknikern. 

Mikael berättar om att efter att branddörren och säkerhetsdörren monterades fortsatte 
ombyggnationerna i närliggande rum vilket medförde att det kan finnas både snickare och 
målare som har sett installationen då innertaket har stått öppet under den här tiden. 

Mikael Svensson har löpande tagit del av det som talats in på band och godkänner förhöret.
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PM
Roslagens Helikopterflyg, bla GPS Öhlund & Meyer

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Redaelli, Mona
Datum

2010-01-19
Tid

16:00
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mona Redaelli

Uppgiften avser

Roslagens Helikopterflyg
Uppgift

2010-01-19 besökte krinsp Gustavsson och krinsp Redaelli Roslagens Helikopterflyg i 
Norrtälje.
Vi träffade Christer Öhlund och Carl Meyer, två av delägarna. 

Ägarförhållanden
Öhlund och Meyer berättade att de ägde Roslagens Helikopterflyg tillsammans med Mats 
Sandberg. Sandberg var teknisk chef och administrativt ansvarig för bolaget. Eftersom 
Sandberg bor i Umeå arbetade han inte heltid på Roslagens Helikopterflyg. De äger 1/3 var.

Övriga som arbetar på Roslagens Helikopterflyg är Kennet Nordin och Bengt Tenghed som 
är flyglärare och Niklas som tekniker.

 Angående när Alexander Eriksson flugit SE-HON
Öhlund och Meyer tillfrågades när Alexander Eriksson senast flög med helikopter SE-HON.
Genom att titta i logg böcker för den aktuella helikoptern kunde de säga med säkerhet att 
Eriksson inte flugit den helikoptern sedan den 1 juni 2008.

De tillfrågades även huruvida det fanns en möjlighet att Alexander Eriksson lånat SE-HON, 
utan att fråga under juli månad när helikopterhangaren var stängd under semestern. Det 
visade sig att helikoptern stått för service under semestermånaden. Enligt helikopterns 
servicebok så de att den 25 juni monterades rotorn ned och hubben skickades iväg för service. 
Den 4 augusti hittade de en notering om att rotorn monterats tillbaka. Utan rotor kan man inte 
flyga med helikoptern.

 GPS Garmin Extrex legend HCx
De förevisades även en bild på en Hand-GPS av märket, Garmin Extrex Legend HCx och 
tillfrågades ifall det var någon GPS som de igenkände. De uppgav att de inte kände igen 
GPS:en. De ringde även Kennet Nordin, som arbetar som flyglärare på Roslagens 
Helikopterflyg och är den person som oftast flyger med SE-HON. Nordin hade inte förlorat 
någon GPS. Varken Nordin, Öhlund eller Meyer hade hört att någon saknat en GPS.

De tillfrågades ifall det fanns något förvaringsutrymme i SE-HON där ev en GPS hade 



kunnat ligga – men enligt dem så fanns det inte. Det fanns ett litet utrymme mellan 
förarsätena där man ev kunde glömma en penna eller ett par solglasögon, men inte en GPS.

 Angående inbrott i Kraftös helikopter
Carl Meyer tillfrågades ifall han kom ihåg något om ett ev inbrott i Kraftös helikopter. Meyer 
berättade att han alltid för noteringar i sin dator och skulle återkomma i frågan, men han ville 
minnas att han hört något om att några killar tagit sig in i helikoptern när den stod parkerad i 
Frihamnen. Det var någon som ringde Meyer, eftersom det stod deras namn på helikoptern. 
Meyer trodde inte att det stulits något från helikoptern eller att det blev några skador efter 
händelsen. Meyer skulle återkomma då han kontrollerat sin dator.

 Angående instrumentpanelen på SE-HON då den anträffas av polisen.
Meyer och Öhlund förevisade två bilder som tekniker tagit i samband med att helikoptern 
genomgick den tekniska undersökningen. Anledningen till detta var att vid vårt förra besök 
hade Öhlund nämnt att när han återfick helikoptern var instrumentpanelen konstigt inställd. 
Öhlund menade att någon som lärt sig flyga på Roslagens Helikopterflyg inte skulle ha 
lämnat helikoptern med den inställningen.

När Öhlund och Meyer tittat på bilderna kunde de konstatera att helikoptern lämnats 
huvudströmbrytaren påslagen. Bränslepumpen var också på. I övrigt verkade det som att den 
som flugit slagit av all gyro utrustning, dvs de instrument som visar hur helikoptern förhåller 
sig i luften. Instrument man använder sig av för att bla flyga i mörker. Det visade sig även att 
varningspanelen var avslagen och all instrument belysning. En möjlig förklaring till varför 
man slagit av alla dessa funktioner, trodde de kunde bero på att de ev föraren inte skulle bli 
bländad av instrumentpanelen och få bättre mörkerseende. De förklarade att kl 4 på 
morgonen är det inte mörkt, utan man kan flyga genom att man ser marken. Flyger man på ex 
100 - 300 meters höjd kan man utan svårigheter ta hjälp av marksikt. På den höjden ser man 
även ljus från Stockholm och dess förorter.

Per Gustavsson Mona Redaelli
Krinsp Krinsp
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

4KAU Allmän utredningsrotel
Diarienr

0201-K292963-09
Hörd person

Ölund, Krister
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Stöld av helikopter ur en hangar vid Rosalgens helikopterflyg AB under natten mellan den 22 och 23

september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Curt Johnsson
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

07:55
Förhör avslutat

Förhörsplats

Görla Industriområde
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Som en bakgrund uppger Ölund att han är en av tre ägare till Roslagens Helikopterflyg AB, 
de andra ägarna är Karl Mejer och Mats Sandberg.
Företaget är stationerat i industriområdet Görla söder om Norrtälje och företagets område är 
inhägnat med gunnebostängsel och taggtråd och har låsta grindar till sitt område. Hela 
området är dock ej inhägnat med stängsel.
En möjlighet att komma in på området är via Norrtälje Flygklubbs område där det finn en 
grind.

Den huvudsakliga verksamheten som företaget har är flygutbildning och det utgör ca 95 % av 
verksamheten.
Verksamheten har påbörjats 1972.
På området finns två hangarbyggnader, i den ena byggnaden hyr Sjöräddningen och har en 
helikopter i hangaren och att de ständigt har personal som bor i hangaren så även under natten 
till den 23 september 2009. Vanligtvis är det fyra personer från Sjöräddningen som övernattar 
i hangarbyggnaden.

Parallellt med den med den först nämnda byggnaden finns ytterligare en hangarbyggnad och 
det är till den byggnaden som gärningsmännen har berett sig tillträde genom att skära upp ett 
hål i hangarportens duk. Inifrån har de sedan kunnat öppna porten och sedan använt en traktor 
för att dra ut helikoptern som stod på en vagn. Vagnen har gärningsmännen sedan lämnat 
utanför hangarbyggnaden medan de har kört in traktorn igen och stängt porten.
Förutom den tillgripna helikoptern så fann det ytterigare tre helikoptrar i hangaren.

Ölund har fått veta att helikoptern innehöll 40 gallon, motsvarande ca 180 liter bränsle och 
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det räcker till flygning i en timme och 40 minuter.
Helikoptern är utrustad med en jetmotor vilket innebär att man i stort sett kan flyga med 
vilket bränsle som helst, bensin, diesel eller fotogen men den är avsedd för s.k. Jet A1 
flygfotogen.
Om helikoptern är fulltankad kan man flyga med den i 3 ½ timme, tanken rymmer 96 gallon.

Efter stölden har Ölund konstaterat att gärningsmännen tagit bort rotorlåset och det ligger 
kvar på golvet i hangarhallen.
Vidare så har Ölund sett på nyheterna på morgonen den 23 september film på den tillgripna 
helikoptern och han kunde då se att höger bakdörr var borttagen ifrån helikoptern. Normalt 
tar man bort denna dörr då helikoptern används för filmningsuppdrag.

Den som senast har använt helikoptern var Kennet Nordin,hanflög med helikoptern under 
dagen den 22 september och i vart fall vid 15.oo tiden var helikoptern tillbaka och stod 
utanför hangaren och Ölund ställde in helikoptern senare under dagen, ca kl 17.00.

Den som senast har sett helikoptern då den var kvar var Niklas Johansson han är tekniker och 
han arbetade i hangaren där helikoptern har stått och enligt uppgift var han kvar till ca kl 
20.00.

Ölunds bestämda uppfattning är att gärningsmännen måste ha startat helikoptern sedan de 
tagit ut den från hangaren och flugit med den ifrån platsen det är osannolikt att man har lyft 
över helikoptern på något fordon och sedan transporterat bort den ifrån platsen. Mycket av 
utbildningarna är vidareutbildning för tidigare utbildade piloter medan vissa genomgår 
grundutbildning.
Ölund kommer att överlämna en förteckning över elever från de senaste åren.
Ölund uppger attdet är ett stort arrangemang att lyfta upp en helikopter utan att orsaka skador 
på den.

Vid företaget utbildar man elever att flyga helikopter och det är Ölund och ytterligare fyra 
lärare. De övriga lärarna är Kennet Nordin, bengt Tenghed, Karl Meyer, och Lars Gulander. 
Årligen utbildas omkring 40 elever.

Förhör med Ölund, Krister; 2009-09-23 07:55   diarienr: 0201-K292963-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ölund, Krister
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ölund informerades att förhöret med honom ingår i förundersökningen om grovt rån mot G4S

värdedepå i Västberga den 23 september 2009, där rånarna tillgripit en helikopter från Roslagens

Helikopterflyg av märke Bell 206. Ölund hörs som målsägande i egenskap av delägare till Roslagens

Helikopterflyg.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-04-26
Förhör påbörjat

08:22
Förhör avslutat

09:20
Förhörsplats

Norrtäljepolisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är sammanfattat av krinsp Redaelli, som även närvarade under förhöret och ställde 
frågor.

Ölund informerades om anledningen till detta förhör och har uppgett följande berättelse;

 Roslagens Helikopterflyg
Ölund ombads berätta hur länge han varit involverad i Roslagens Helikopterflyg. Ölund 
berättade att hans far startade bolaget 1971 och Ölund gick med i bolaget 1976. Ölund är idag 
en av tre delägare, de andra två är; Carl Meyer och Mats Sandberg.

Ölund berättade att Roslagens Helikopterflyg förfogar över 8 helikoptrar. Det är 4 st Bell 206 
(SE-HON, SE-HVE, SE-HPN och SE-JHO, de två sista är sk long-ranger), 3 st Enstrom 
F28 (SE-HUK, SE-HSY och SE-HKA, de två sist nämnda står i hangaren men de används 
inte, enl Ölund saknar de rotorblad) samt en Enstrom 480 (SE-JDA)

Ölund berättade att de har öppet vardagar mellan 7-16 och har 6 veckor sommarstängt, ledigt 
jullov, påsklov och sportlov.

 Angående stölden av helikoptern den 23 september 2009
Ölund ombads berätta hur han fick informationen om att deras helikopter tillgripits. Ölund 
berättade att Mattias, kapten på räddningshelikoptern ringde tidigt på morgonen vid 05.30 



tiden och berättade att det varit inbrott på hangaren. Ölund berättade att han då ringde Carl 
Meyer och berättade vad som inträffat och sedan åkte Ölund in till hangaren. När Ölund kom 
till hangaren fick han inte tillträde till hangaren, eftersom den var avspärrad av polis.

Ölund berättade att de alltid parkerar helikoptrarna inne i hangaren. Ölund berättade att 
helikoptrarna kan stå lite hur som helst inne i hangaren, oftast står de som används mest 
längst fram och ifall någon helikopter är inne på service så brukar den stå längst in i 
hangaren. Ölund berättade att de har en varm och en kall hangar. Vid tillfället för stölden så 
stod SE-HPN längst in i den varma hangaren på service, isär plockad. Närmast hangar 
öppningen stod SE-HON och SE-HVE eftersom det var de helikoptrarna som de använde 
för tillfället – de andra helikoptrarna stod i den kalla hangaren.

 Angående flygning i mörker med helikopter
Öhund tillfrågades hur många av deras helikoptrar som har utrustning för att flyga i mörker. 
Ölund berättade att alla deras helikoptrar har tillstånd att flyga i mörker lagligt. Ölund 
förklarade att det som krävs för mörkerflygning är att helikoptern är utrustad med 
horisontgyro, kursgyro – men Ölund förklarade att kan man bara flyga helikopter så behöver 
man inte använda sig av den utrustningen för att flyga i mörker. Ölund menade att kan man 
flyga helikopter så kan man flyga i mörker. Ölund förklarade att med mörker flygning så 
avses att man kan se marken och navigerar efter sikt, precis som vid dagflygning. Enligt 
Ölund så finns det något som kallas IR och då flyger man i totalt mörker eller dimma, dvs då 
har man ingen sikt alls och då måste man lita till instrumenten och då måste man landa på ett 
flygfält – men det är under extrema förhållanden och så mörkt blir det aldrig i Norrtälje, blir 
det så, kan man inte flyga från Norrtälje.

Ölund tillfrågades ifall det behövs någon särskild utbildning för att få flyga i mörker. Ölund 
berättade att det ingår i ett utbildningspaket under trafikflygar-certifikatet, inte i privatflygar- 
certifikatet. Ölund förklarade att vanliga elever som vill ta ett privatflygcert inte går igenom 
mörker flygningen.

Ölund tillfrågades ifall man saknar utbildning för att flyga i mörker, kan man då flyga i 
mörker. Ölund svarade att det är fullt möjligt, inga problem.

 Vad som tillgreps
Ölund tillfrågades ifall han kände till om det tillgripits något mer från hangaren, utöver 
helikoptern. Ölund svarade att han inte upptäck att något mer tillgripits. Enligt Ölund så hade 
gärningsmännen aldrig varit inne på kontoret i hangaren. Ölund har inte märkt att de saknat 
något efter tillgreppet, inga verktyg eller kartor.

 Angående att starta SE-HON
Ölund tillfrågades vad som behövs för att starta SE-HON. Ölund uppgav att det inte krävs 
någon speciell utrustning, helikoptern startas med knappar. Helikoptern är inte låst. Ölund 
förklarade att visst finns det lås på helikopterns dörrar, men det är inga svårigheter att öppna 
dessa dörrar – så därför brukar de aldrig låsa helikoptrarna när de står i hangaren.

 Angående bränslemängden i SE-HON vid tillgreppet
Ölund tillfrågade om han visste hur mycket bränsle det fanns i SE-HON när den stals. Ölund 
berättade att han inte kände till det, för det var inte han som flög den sista flygningen med 
helikoptern, det var Kenneth. Kennet hade berättat för Ölund att helikoptern hade ca 35-40 
gallon då den parkerades för natten. Ölund berättade att det blir ca 120-130 liter. Fulltankad 
rymmer helikoptern 96 gallon och med den mängden bränsle kan helikoptern flyga 3 timmar. 
Med den mängde bränsle som helikoptern hade då den tillgreps, bedömde Ölund att 
helikoptern skulle ha kunnat flyga ca 1 timme och 20 minuter.
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 Angående bensindunken som anträffades vid hangaren i Norrtälje
(Dnr: K292963-09. AB/8740-09/G001)
Ölund tillfrågades ifall han såg den bensindunk som anträffades utanför hangaren. Ölund 
uppgav att han såg den dunken och Ölund hade uppmärksammat polisen på att detta inte var 
deras dunk, att bensindunken inte tillhörde Roslagens Helikopterflyg. Ölund hade luktat i 
dunken och berättade att dunken inte innehöll fotogen, som man normalt använder som 
flygbränsle. Ölund uppgav att det luktade tvåtakts bensin, 95 oktan, men Ölund tyckte att det 
även hade luktat olja – så därför hade Ölund gjort bedömningen att det var tvåtakts bensin i 
dunken. Enligt Ölund spelar det ingen roll vilken typ av bränsle man tankar SE-HON med, 
hon flyger på all typ av bränsle. Enligt Ölund fungerar jetmotorn som en oljepanna som tar all 
typ av bränsle. 

 Angående vilka helikoptrar som stod i hangaren vid tillgreppet
Ölund tillfrågades ifall han kommer ihåg vilka helikoptrar som stod i hangaren, den varma, 
vid tillfället för tillgreppet av SE-HON. Ölund berättade att han kommer ihåg att SE-HPN 
stod längst bak på service, sedan stod SE-HON och SE-HVE längs fram i hangaren. Ölund 
uppgav att SE-JHO stod i kallhangaren. Ölund tror att det bara var de tre som han räknat upp 
som stod inne i den varma hangaren. Eventuellt kunde någon ytterligare helikopter ha stått i 
den varma hangaren, men de tre Ölund räknat upp är han säker på stod där. Ölund berättade 
att de pratat med varandra att det var tur att inte SE-JHO stod i den varma hangaren.

Ölund tillfrågades ifall man kunde ta sig från den varma hangaren till den kalla, utan att gå ut. 
Ölund berättade att det fanns två dörrar, en låst och en nödutgång. Via nödutgången kan man 
ta sig till den kalla hangaren, men den dörren är längst in i hangaren.

 Angående rotorlås
Ölund tillfrågades vad ett rotorlås är för något. Ölund förklarade att det är en krok som man 
krokar i rotorbladen och sedan spänner fast dem, så att de inte ska stå och snurra när 
helikoptern står parkerad. Ölund förklarade att det inte är att anse som något lås, utan man 
kan lätt ta bort det. 

Ölund berättade att vid inbrottet hade gärningsmännen använt sig av en röd pinne för att haka 
av rotorlåset och inte den anordning som alltid ligger i helikopterns bagagelucka. Den röda 
pinnen brukar hänga längs väggen i hangaren, men vid tillgreppet hade gärningsmännen 
lämnat pinnen på golvet – det var därför Ölund observerat att de använt sig av den och inte 
utav helikopterns egna.  Vid genomläsning av förhörsprotokollet reflekterade Ölund kring att 
gärningsmännen måste ha känt till hur personalen på Roslagens Helikopterflyg använder 
"pinnen" som omnämns ovan, eftersom Ölund menade att det inte är ett vedertaget verktyg 
till att lossa rotorlåset. Gärningsmännen måste ha känt till hur man krokar av rotorlåset och 
hur "pinnen" skulle hanteras. Ölund berättade att i vanliga fall använder de "pinnen" till att 
ställa rotorbladen rätt inför garagering. I SE-HON:s bagage utrymme fanns tidigare en 
"plastpinne" som alltid följde med SE-HON och som kunde användas till rotorlåset – denna 
"plastpinne" saknas efter tillgreppet. Ölund förklarade att de använt ett vitt plaströr som de 
satt en krok på.

 Angående parkering av helikoptrar i hangaren
Ölund ombads berätta hur det går till när man kör in helikoptrarna i hangaren. Ölund 
berättade att man landar helikoptern på en pall försedd med hjul. Med hjälp av en liten special 
byggd traktor, bogserar man sedan in helikoptern i hangaren. Ölund förklarade att traktorn är 
lite speciell, så därför sitter det en lapp att endast behörig personal får köra den. Ölund 
berättade att den är lite svårstartad, men det är främst för att man inte ska köra in i något 
annat. Ölund berättade att man kan köra ut helikoptern manuellt, men det krävs några starka 
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personer för att klara av det, en helikopter väger närmare 1 ton och det skulle enligt Ölund 
säkert krävas fyra man för att orka rulla ut helikoptern. Det normala är att man använder sig 
av traktorn.

Ölund tillfrågades ifall han hade någon uppfattning ifall traktorn använts morgonen då 
helikoptern tillgreps. Ölund svarade att han är säker på att traktorn användes. Ölund berättade 
att de alltid parkerar traktorn på en särskild plats, på en papperssäck. Ölund förklarade att 
traktor läcker olja och därför brukar de alltid parkera traktorn på papperssäcken. Vidare 
förklarade Ölund att traktorn stod parkerad där SE-HON tidigare stått – så av den 
anledningen är Ölund säker på att traktorn använts. Traktorn var inkörd, och parkerad på 
stället där SE-HON stått och inte på plastsäcken.

 Angående bensindunkar
Ölund tillfrågades ifall man brukar ha bensindunkar med sig när man flyger helikopter. Ölund 
berättade att de inte brukar ha med sig dunkar när de flyger med elever. Angående den 
bensindunk som anträffades utanför hangaren, så är den, enligt Ölund, inte av den typen som 
är godkänd att ha med i helikoptern. Ölund berättade att ifall man har med sig extra bränsle så 
brukar de använda sig av sk jeepdunkar. Ölund förklarade att det kan hända att om man har 
balansproblem, kan ta med en jeepdunk med bränsle för att jämna ut vikten.

 Angående last i helikopter
Ölund tillfrågades hur mycket man kan lasta en helikopter. Ölund berättade att man kan lasta 
allt som ryms i en personbil. Angående hur många kilo, så uppgav Ölund att lagligt så är det 
450 kg. Ölund förtydligade att en helikopter som har tomma tankar kan lyfta med allt som får 
plats. Ölund förklarade att vad som är laglig vikt och helikopterns kapacitet att lyfta skiljer 
sig vida. En helikopters tillåtna vikt är inte i närheten vad en helikopter klarar av att lyfta 
med. Ölund berättade att han garanterat kan flyga iväg med 1000 kg i last utan problem om 
vindarna är gynnsamma och med lite bränsle. Enligt Ölund kan man lasta allt man får plats 
med och helikoptern orkar flyga med det. Ölund förklarade att SE-HON hade så lite bränsle 
då den tillgreps och det blåste gynnsamma vindar, så det var inga problem att lasta tungt, men 
utrymmet i helikoptern är begränsat om det sitter många personer i helikoptern.

 Angående SE-HON använts vid filminspelningar
Ölund tillfrågades ifall SE-HON använts i samband med filminspelningar. Ölund uppgav att 
det hade den inte. Ölund uppgav att det inte dragits några extra kablar eller använts någon 
specialutrustning i SE-HON för några filminspelningar, utan det kan vara om någon elev haft 
med en egen kamera och fotat eller filmat under lektion.

Ölund tillfrågades ifall Alexander Eriksson använt sig av SE-HON vid filminspelningar. 
Ölund uppgav att han inte kände till vad Alexander använt SE-HON till då han lånat den. 
Men Ölund uppgav att Alexander inte använt sig av SE-HON de sista åren i alla fall.

Ölund tillfrågades ifall det flyttas material mellan de olika helikoptrarna tex kartor, kläder etc. 
Ölund att det gjorde det inte, utan det skall finnas kartor och det som behövs i varje 
helikopter. 

 Loggböcker
Ölund tillfrågades hur systemet med loggböcker fungerar. Ölund berättade att helikopterns 
befälhavare ansvarar för att dels ta med loggboken (Ölund förklarade att flygskolan har 
specialtillstånd att behålla loggböckerna på kontoret, eftersom de startar och landar på samma 
plats) och dels ansvarar för att fylla i loggboken. Ölund menade att det inte finns någon 
möjlighet att kontrollera ifall befälhavaren fyllt i rätt i loggboken, men Ölund förklarade att 
den som inte skötte sig inte fick förtroende att låna helikopter hos dem igen. 
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 Angående färdplanering
Ölund ombads berätta vad en färdplanering är för något. Ölund berättade att en färdplanering 
innehåller en startplats och ett mål med resan och sedan räknar man ut kurser, man tar hänsyn 
till väder och vind och hur länge man beräknar att flygningen skall ta och sedan vilken 
bränslemängd man behöver för den planerade resan. Ölund berättade att de lär ut att 
genomföra färdplanering med hjälp av kartor men annars kan man också genomföra en 
färdplanering med hjälp av en GPS. Färdplaneringen kan man göra var som helst, bara man 
har den utrustningen som man behöver för att göra den. Normalt gör eleverna det på skolan. 
Ölund berättade att han inte brukar göra någon färdplanering om han skall ut och flyga. 
Ölund menade att han flugit så länge och har den erfarenheten att när han skall ut och flyga så 
vet han hur mycket bränsle som går åt. Ölund trodde att andra vana helikopterpiloter nog 
gjorde på samma sätt. Ölund berättade att man inte behöver sitta i helikoptern för att göra en 
färdplanering.

 Angående preflight
Ölund ombads berätta vad en preflight är för något. Ölund berättade att en preflight är en 
tillsyn före flygning som en pilot skall göra. Ölund förklarade att i princip så kontrollerar man 
oljemängden, att inget ser skadat ut, att alla luckor och dörrar är stängda – det är en 
säkerhetskontroll av helikoptern före flygning. Ölund tillfrågades ifall man måste slå av och 
på olika gyron vid en preflight. Ölund uppgav att det behövde man inte. Ölund förklarade att 
gyron slår man på då man skall flyga. Allt i helikoptern som behöver ström, då krävs det att 
man startar upp helikoptern så att den får ström.

 Angående Alexander Eriksson
Ölund tillfrågades ifall Alexander flugit med SE-HON under 2009. Ölund uppgav att han 
tittat i helikopterns loggbok och kunde konstatera att Alexander inte flugit SE-HON under 
2009. Öhlund ville minnas att Alexander inte flugit med SE-HON sedan sommaren 2008. 
Ölund förklarade att han sett i Alexanders certifikat att han glömt att förnya något i sin 
behörighet, och då fick han inte flyga ett tag. Ölund berättade att man måste förnya ett 
helikoptercertifikat vart femte år och helikoptertypen måste man förnya varje år och sedan 
har man den medicinska kontrollen som man måste förnya vart femte år om man är under 40 
år. Ölund berättade att Alexander har behörighet för att flyga Enstrom 480 och Bell 206, men 
saknar behörighet för att flyga under mörker.

Ölund tillfrågades hur länge han känt Alexander Eriksson. Ölund uppgav att han känt 
Alexander ända sedan Alexanders pappa tog certifikat och då var Alexander ca 10 år. Ölund 
berättade att han har utbildat Alexander till helikopterpilot. Ölund uppgav att Alexander är en 
duktig helikopterpilot och att Alexander är en tekniskt begåvad person som varit duktig i allt 
han tagit sig för.

 Angående mörkerflygning
Ölund tillfrågades hur svårt det skulle vara att flyga under mörker från Norrtälje. Ölund 
berättade att han inte såg några svårigheter med det, även utan mörkerflygnings kunskaper. 
Ölund förklarade att det inte är något mörker att prata om i Norrtälje, Ölund menade att man 
har markkontakt – det är inte svart. Ölund menade att det skall mycket till för att man inte ska 
se. 

När man flyger under mörker så använder man sig av gyron för att se hur mycket man stiger 
eller sjunker eller vilken position som helikoptern har, men Ölund menade att de 
instrumenten behöver du inte använda om du ser marken och det menade Ölund att man gör i 
normala fall. Ölund förklarade att mörker, per definition, är att man inte ser ett föremål klart 
på 8 km håll. Ölund såg inga problem för en pilot att flyga med helikoptern, trots avsaknad av 
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mörker utbildning, vid tillfället för tillgreppet av SE-HON.

 Privat flygar certifikat
Ölund ombads berätta vad det innebär att ha ett privat flyg certifikat. Ölund berättade att med 
det certifikatet får man flyga med helikoptern för eget bruk. Man får inte flyga med 
helikoptern yrkesmässigt. Man får flyga med passagerare, kompisar. Man får inte ta betalt för 
sina flygningar.

 SE-HON
Ölund tillfrågades ifall man behöver speciella kunskaper för att flyga med SE-HON. Ölund 
uppgav att det behöver man inte, det är inget speciellt med den helikoptern. Enligt Ölund så 
kunde man flyga den helikoptern om man kunde flyga en Bell 206. Ölund förklarade att alla 
helikoptrar är individer, men är man utbildad för att flyga Bell 206 så kunde man flyga med 
SE-HON.

 Bensindunk anträffad i SE-HON
Ölund förevisas ett fotografi, föreställande en bensindunk som anträffades i SE-HON. 
Beslagsnummer 2009-0104-BG205-1.
 (Fotografi hämtat från PM från Polismyndigheten i Stockholms län med rubriken PM samt 
fotografier på plastdunk, lampa samt sladd som anträffats i helikoptern daterat 2009-09-25. 
Diarienummer K292921-09. AB8743-09. Beslag 2009-0201-BG24613-1. Beslaget av 
bensindunken har senare överförts till Beslagsnummer 2009-0104-BG205-1. 
Förhörsledarens notering)

Ölund kände inte igen dunken, och förklarade att den inte tillhörde Roslagens Helikopterflyg. 
Ölund berättade att det var en liknande dunk som stod i hangaren vid tillgreppet.

 Lampa anträffad i SE-HON
Ölund förevisades ett fotografi, föreställande en liten lampa som anträffades i SE-HON. 
 Fotografi hämtat från PM från Polismyndigheten i Stockholms län med rubriken PM samt 
fotografier på plastdunk, lampa samt sladd som anträffats i helikoptern, daterat 
2009-09-25. Diarienummer K292921-09. AB8743-09. Beslag 2009-0201-BG24640-1. 
Förhörsledarens notering)

Ölund hade inte sett lampan tidigare, den tillhörde inte helikoptern.

 Kabel anträffad i SE-HON
Ölund förevisades ett fotografi, föreställande en kabel, som anträffades i SE-HON.
 (Fotografi hämtat från PM från Polismyndigheten i Stockholms län med rubriken PM samt 
fotografier på plastdunk, lampa samt sladd som anträffats i helikoptern, daterat 
2009-09-25. Diarienummer K292921-09. AB8743-09. Beslag 2009-0201-BG24640-1. 
Förhörsledarens notering)

Ölund hade inte sett kabeln tidigare. Ölund tyckte att det såg ut som en videokabel. Den 
tillhörde inte helikoptern, men han kunde inte utesluta att den kunde ha tillhört någon kund 
som haft med sig en kameraväska och att kabeln ramlat ur väskan under flygningen – kabeln 
tillhörde inte Roslagens Helikopterflyg i alla fall och brukade inte normalt ligga i SE-HON.

 Angående headset i SE-HON
Ölund tillfrågade var headsetet som finns i SE-HON brukade förvaras. Ölund berättade att 
alla helikoptrar har egna headset som är specifika för den helikoptern. Headseten kan man 
inte låna mellan helikoptrarna. Just SE-HON har särskilda kopplingar som gör att man inte 
kan låna in headset, från andra helikoptrar, till den. Ölund förklarade att man måste koppla in 
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headseten i helikoptern och det måste göras av en tekniker.

 GPS anträffad i SE-HON
Ölund förevisas ett fotografi, föreställande en GPS av märket Garmin Etrex Legend HCx som 
anträffades i SE-HON i samband med polisens tekniska undersökning av helikoptern. 
Beslagsnummer 2009-0104-BG205-2. 
( Fotografi finns i PM från Polismyndigheten i Stockholms län med rubriken PM samt 
fotografier på plastdunk, lampa samt sladd som anträffats i helikoptern, daterat 
2009-09-25. Tidigare diarienummer 0201-K292921-09. AB8743-09/G047.Beslaget har 
senare överförts till beslagsnummer 2009-0104-BG205-2. Förhörsledarens notering.)

Ölund berättade att han sett bilden vid ett tidigare tillfälle, men förklarade att den GPS:en inte 
tillhörde Roslagens Helikopterflyg och inte brukade ligga i SE-HON. 

 Buntband
Ölund tillfrågades ifall det brukar ligga buntband i SE-HON. Ölund berättade att det brukade 
inte ligga i SE-HON, men det fanns buntband i hangaren och Ölund förklarade att de ofta 
använde buntband för att fästa saker – men SE-HON användes nästan uteslutande för 
skolflygning och därför trodde inte Ölund att det skulle ligga några buntband i den 
helikoptern.

 Kammaråklagare Björn Frithiof ansluter till förhöret.

 Ersättningsyrkande
Ölund tillfrågades ifall de funderat något på ett eventuellt ersättningsyrkande. Ölund 
berättade att de önskade att åklagaren för deras talan vid en eventuell rättegång och lovade att 
skicka över en sammanställning till förhörsledarna vid ett senare tillfälle.

Övrigt
Ölund tillfrågades ifall han hade något ytterligare som han ville berätta. Ölund berättade att 
han håller på och utbilda Christoffer Caesar till helikopterpilot och vid något tillfälle så 
berättade Caesar att Kraftö haft tre handburna GPS:er, men en av dessa är försvunnen. Ölund 
visste inte om det var en sådan som anträffats i SE-HON, men kände att han ville berätta det.

Förhöret avslutades klockan 09.20.

2010-05-18 läste Christer Ölund igenom förhörsprotokollet tillsammans med Krinsp 
Redaelli och Krinsp Gustavsson. En del ändringar har gjorts direkt i protokollet, därefter 
förklarade sig Ölund nöjd med förhörsprotokollet och godkände förhöret.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ölund, Krister
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Christer Ölund underrättades om att han skulle höras som målsägande i pågående förundersökning

gällande det grova rånet mot G4S i Västberga den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-05-18
Förhör påbörjat

10:35
Förhör avslutat

11:01
Förhörsplats

Norrtälje polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsprotokollet är sammanfattat av krinsp Redaelli, som även närvarade under förhöret 
och ställde frågor, inga övriga närvarande.

Ölund förevisas film från övervakningskameror på taket till G4S Värdedepå i Västberga som 
visar hur helikoptern, SE-HON, landar och lyfter från taket.

Ölund förevisas film från övervakningskameror på G4S värdedepå i Västberga som visar när 
helikoptern landar på taket klockan 05.18.

Ölund tillfrågades var piloten sitter, normalt, i en helikopter. Ölund berättade att piloten sitter 
till höger i helikoptern. SE-HON har, enligt Ölund, dubbelkommando – vilket innebär att 
man även kan styra från den vänstra sidan.

Ölund tillfrågades ifall landningen som helikoptern genomför var svår. Ölund uppgav att det 
inte var någon särskilt svår landning. Ölund uppgav att helikoptern hade goda referenser från 
glaskupolen och att landningsytan var stor. Ölund såg ingen fara i att helikoptern skulle köra 
in i glaskupolen eller rasa nerför stupet, utan ansåg att det fanns goda förutsättningar för att 
landa och att landningen inte var svår.

Ölund kommenterade att piloten inte använde sig av sökstrålkastaren vid landningen. Ölund 
förklarade att lampan, visserligen var tänd, men den stod i infällt läge. Denna strålkastare kan 
piloten styra och på så sätt rikta ljuset efter behov.

Ölund tillfrågades ifall det var svårare att landa med flera personer i helikoptern. Ölund 



uppgav att det inte var svårare, snarare mer stabilt att landa med en tyngre helikopter. Det var 
inte svårare att bromsa in och landa. Ölund uppgav att helikoptern höll en låg fart när den 
kom in över taket.

Ölund förevisas film från övervakningskameror på G4S värdedepå i Västberga som visar när 
helikoptern kommer tillbaka klockan 05.42 för att hämta gärningsmännen.

Ölund kommenterade spontant att denna landning var lite mera skakig och inte lika snygg 
som den första landningen. Ölund uppgav att det kunde bero på att det denna morgon var lite 
blåsigt. Ölund förklarade att piloten hade stor hjälp av vindarna för att landa och även senare 
då den skulle lyfta, så att det blåste var inget problem – snarare tvärtom till fördel för piloten. 
Ölund uppgav att piloten inte hade lamporna på vid den här landningen och uppgav att det 
kunde bero på att piloten inte behövde dessa för att se landningsytan.

Ölund tillfrågades vad som skulle ha hänt ifall helikoptern missat taket, hade den rasat ner då. 
Ölund uppgav att det inte skulle hända utan då kunde man bara köra om ett varv.

Ölund tillfrågades ifall han bedömde att Alexander skulle ha kunnat klara av en sådan här 
landning. Ölund uppgav att det hade han absolut kunnat genomföra, Alexander är, enligt 
Ölund, en skicklig pilot. Ölund var helt övertygad om att Alexander hade kunnat genomföra 
landningen. Ölund förklarade att Alexander flugit helikopter så pass många år att han har den 
erfarenhet som krävs för att genomföra en landning av den här typen.

Ölund tillfrågades ifall denna landning var extremt svår. Ölund uppgav att det ansåg han inte 
att den var.

Ölund tillfrågades vad som menas med en bedömningslandning. Ölund berättade att det är en 
landning som man gör med motorn avslagen, men med rotorn snurrande. Ölund berättade att 
det ingår i flygutbildningen, alla som har helikoptercertifikat måste kunna genomföra en 
bedömningslandning – eftersom man måste kunna genomföra en säker landning om något 
skulle hända med motorn.

Ölund tillfrågades ifall Alexander kunde genomföra en bedömningslandning. Ölund uppgav 
att det kunde Alexander.

Ölund tillfrågades vad som menades med inombordslampor och ifall Ölund kunde se att man 
använt sig av sådana vid dessa landningar. Ölund uppgav att det som kunde avses var i så fall 
instrumentbelysningen, men Ölund hade fått uppfattningen att dessa varit avstängda i 
SE-HON vid det här tillfället. Öhlund förklarade att han fått den uppfattningen eftersom 
reglagen varit avstängda då SE-HON återlämnades till Roslagens Helikopterflyg och Ölund 
hade dessutom fått se bilder från den tekniska undersökningen och då kunnat konstatera att 
reglagen till instrumentbelysning och gyron varit avstängda.

Ölund berättade att han tror att då piloten landade första gången och hade lamporna på, då 
blev bländad och därför landade utan lampor den andra gången, för att se bättre.

Ölund berättade att landningsytan på taket var stor och att piloten hade goda referenser i 
takkupolen. Enligt Ölund skulle det inte vara några problem att landa på detta tak. Ölund 
berättade att deras pilotelever lär sig att landa på deras vagnar, som är betydligt mindre än 
den yta som fanns på taket.

Ölund tillfrågades hur han bedömde Alexanders förmåga att landa på det här taket, under de 
mörker förhållanden som var den här morgonen och med den last som helikoptern hade. 
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Ölund berättade att det inte är utan anledning som han vågar låna ut sina helikoptrar till 
Alexander. Alexander är en duktig pilot. Ölund bedömde det som helt sannolikt, Alexander 
skulle inte ha några problem med att genomföra den här typen av landning. Enligt Ölund 
hade Alexander de tekniska kunskaper som kunde behövas. Ölund tillade, vid genomläsning 
av protokollet, att det även finns fler piloter som har dessa kunskaper.

Ölund tillfrågades om han hade något att tillägga, men det hade han inte. Förhöret avslutades 
klockan 11.01.

Den 28 maj 2010, klockan 08.05 läste Christer Ölund igenom förhörsutskriften tillsammans 
med Krinsp Redaelli och Krinsp Gustavsson. En del ändringar har gjorts direkt i protokollet, 
därefter har Ölund godkänt förhörsutskriften.

 Tillägg
I samband med att Ölund läste igenom förhöret så förevisades Ölund bilder från protokollet 
över platsundersökningen som genomfördes på taket till G4S i Västberga. ( Protokoll över 
platsundersökning, AB/8743-09, upprättad av Polismyndigheten i Stockholm, Tekniska 
Roteln, fältgrupp Söderort, 2010-05-11)  Det var bilder från taket på G4S och platsen där 
helikoptern landade under rånet. Ölund tillfrågades ifall det var några svårigheter att landa på 
taket med SE-HON. Ölund uppgav att han inte såg några svårigheter med att landa på det 
taket, utan bedömde att det fanns gott om plats att landa på. Enda problemet som Ölund såg, 
var att det eventuellt kunde bildas viss turbulens pga de väggar som fanns på taket, men 
Ölund såg inga problem med att landa i denna luft-turbulens.

Ölund ombads att förklara lite vad han menade med turbulens. Ölund förklarade att han hade 
en bild som kunde förklara vad turbulens innebar (se bilaga 1).

Ölund tillfrågades hur lång SE-HON var. Ölund hittade mått över Bell Jet Ranger i 
helikopterns manual och bifogade denna till förhöret. (se bilaga 2)

Ölund har godkänt tillägget från konceptanteckningar.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

4 Roslagens Polismästardistrikt
Diarienr

0201-K292963-09
Hörd person

Meyer, Carl
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

uppgifter gällande helikopter Bell Jet Ranger och dess egenskaper
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Eje Johansson
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

08:08
Förhör avslutat

08:15
Förhörsplats

Hangaren Roslagens heliokopter flyg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Meyer är delägare i Roslagens helikopterflyg och han uppger att företaget  bl a har en Bell Jet 
Ranger som är till för utbildning av helikopterpiloter.

Tillfrågad uppger han att helikoptern är avsedd för 4 personer, men att det finns plats för 
ytterligare en person. Helikoptern har dessutom ett lastutrymme (bagageutrymme) som kan ta 
en last som storleksmässigt motsvarar  3 normalstora resväskor.

Beträffande flygning med en Bell Jet Ranger  är det Meyers uppfattning att skall eller bör var 
förtrogen med helikoptern för att alls kunna starta och flyga den  eftersom den har några 
speciella egenskaper dels när det gäller att starta själva helikoptern, men dessutom att det är 
speciellt att flyga med den. Meyer håller det därför för troligt att den som kört helikoptern bör 
haft kunskap om detta.

Han tillfrågas om hur många olika fly utbildningsplatser det finns i landet och han tror att det 
är 5-6 platser. Såvitt han vet är Roslagens helikopterflyg i Norrtälje den enda flygklubb som 
har en Bell Jet Ranger som  skolhelikopter och utbildar förare till dem.
Han tror att det totalt utbildas mellan 30-40 helikopterpiloter  per år i Sverige.

Förhöret intalat och efterhand avlyssnat och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Meyer, Carl
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Meyer informerad om att förhöret hållet i anledning av förundersökningen av rånet mot G4S värdedepå

i Västberga, Sthlm den 23 september 2009. Vid rånet användes en helikopter av fabrikatet Bell 206 Jet

Ranger tillgripen vid Roslagens Helikopterflyg i Norrtälje.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-03-30
Förhör påbörjat

13:49
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats

Polishuset i Norrtälje
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form av krinsp Mona Redaelli och krinsp Per 
Gustavsson. Redaelli var även närvarande under förhöret och ställde frågor. Inga övriga 
närvarande.

 Roslagens Helikopterflyg
Meyer ombads berätta om Roslagens Helikopterflyg. Meyer berättade att han varit delägare 
sedan 1990 och att övriga delägare är Mats Sandberg och Christer Öhlund. 

Meyer berättade att de har 8 helikoptrar stationerade i hangaren och att 5 av dessa ägs av 
Roslagens Helikopterflyg. De helikoptrar som står i hangaren är;
3st Enström med kolvmotorer, s.k. F28:or (SE-HSY, SE-HUK och SE-HKA). 
1st Enström med turbin, 480 som ägs av Kraftö (SE-JDA). 
2st Bell 206 Jet Ranger, (SE-HON och SE-HVE). 
2st Bell 206 Long Ranger ( SE-HPN och SE-JHO).

(Bokstavsbeteckningarna inom parentes motsvarar respektive helikopters 
registreringsnummer).

Meyer berättade att för att köra de olika helikoptertyperna krävs certifikat för varje 
helikoptertyp. Om man har certifikat för Bell 206 Jet Ranger räcker det med en s.k. 
skillnadsutbildning för att få flyga en Bell 206 Long Ranger. 



Meyer berättade att de har öppet vardagar mellan 07-16 och på helgerna är det vanligen 
stängt. 

 Angående tillgreppet av SE-HON
Meyer tillfrågades när han fick kännedom om inbrottet på hangaren vid Roslagens 
helikopterflyg. Meyer berättade att han fick reda på det, tidigt på morgonen, han blev 
uppringd av Christer Öhlund som berättade att det varit inbrott i hangaren. Meyer åkte då ut 
till hangaren. 

Meyer tillfrågades vilka helikoptrar som stod i hangaren kvällen innan inbrottet. Meyer 
uppgav att han trodde att det var de fyra helikoptrarna av märket Bell som stod i den 
uppvärmda hangaren under natten som inbrottet ägde rum. I den kalla hangaren stod då de 
andra fyra helikoptrarna. Meyer berättade att man ställer in samtliga helikoptrar i hangar över 
natten. Helikoptrarna landas normalt på en vagn som sedan rullas in i hangaren med hjälp av 
en liten traktor. Helikoptrarna har inte fasta platser, utan man ställer in helikoptrarna lite hur 
som helst. Det enda som man försöker tänka på är att försöka ställa den helikopter som skall 
servas, längst in i hangaren. Meyer berättade att den uppvärmda hangaren kan rymma max 
fem helikoptrar. Meyer berättade att eftersom Bell:arna endast har två rotorblad, kan man 
ställa dem tätare än de trebladiga helikoptrarna och på så vis få plats med flera helikoptrar i 
hangaren. Meyer berättade vidare att normalt sett så brukar de ha Bell:arna och en Enström i 
hangaren, men vid tillgreppet så hade Meyer uppfattningen att de endast parkerat de fyra  
Bellarna över natten i den hangaren.

Meyer tillfrågades var Kraftös helikopter stod parkerad vid tillfället för inbrottet. Meyer 
berättade att den, sedan en tid tillbaka stod för service, men Meyer ville minnas att den för 
tillfället väntade på delar och därför stod i den kalla hangaren.

Meyer tillfrågades ifall något annat, utöver helikoptern hade blivit tillgripet i samband med 
inbrottet. Meyer berättade att när han kom till hangaren så var polisen redan där och att han 
inte fick gå in i hangaren. När de senare fick tillträde till hangaren och tittade runt så har de 
inte upptäckt att något, förutom helikoptern försvunnit. 

Tillfrågad om de efter inbrottet upptäckte någonting i hangaren som inte tillhörde dem så 
berättade Meyer, att när han kom till hangaren så var polis redan på plats och hangaren var 
avspärrad och han fick inte tillåtelse att gå in där. Han har efteråt fått höra att man inne i 
hangaren funnit en bensindunk som inte borde ha varit där. Det var Christer Öhlund som 
berättade detta för Meyer. Meyer har själv inte sett den anträffade bensindunken.

 Angående tanknings rutiner
Meyer tillfrågades hur man gör beträffande tankning av helikoptrarna vid parkering. Meyer 
berättade att man alltid bara parkerar helikoptern utan att tanka upp den. Enligt Meyer så 
tankar man helikoptern inför en flygning, då man vet vart man skall flyga och hur många som 
skall åka med i helikoptern – det är därför ingen idé att tanka fullt då man parkerar för 
kvällen, eftersom man kanske inte vet morgondagens flygplaner.

Meyer tillfrågades ifall helikoptrarna är låsta när de står parkerade i hangaren. Meyer uppgav 
att det är de inte, det finns nycklar till helikoptrarnas dörrar, men de brukar inte låsa eftersom 
helikoptrarna står inne i hangaren. Meyer berättade vidare att det inte finns någon egentlig 
startnyckel till helikoptrarna utan de startas utan nyckel.

 Angående rotorlås
Meyer ombads att berätta vad ett rotorlås är för någonting Meyer berättade att när man rullar 
in helikoptrarna i hangaren så låser man fast rotorn med en "strap" så att den står i ett fast läge 
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och inte skall snurra och skadas. Det är inte att betrakta som ett lås, utan mer som en 
spännrem som man fäster rotorn med så att den inte skall snurra. Meyer berättade att man 
även använder sig av ett rotorlås när man lämnar helikoptern utomhus, för att inte rotorn skall 
stå och snurra av vinden.

 Angående traktorn i hangaren
Meyer ombads att berätta om trucken/traktorn som används till att köra ut helikoptrarna ur 
hangaren. Meyer berättade att det är en liten truck som startas med en startknapp, man 
behöver inga nycklar. Det behövs ingen särskild teknik för att starta trucken förutom att 
motorn ibland behöver chokas. Med trucken drar man sedan ut plattan som helikoptern står 
på, ur hangaren. Meyer berättade att man egentligen inte behöver använda sig av trucken, 
utan är man två personer kan man rulla ut helikoptern – men det är lättare att använda sig av 
trucken.

 Angående bensindunkar
Meyer tillfrågades ifall det är vanligt att man har med sig bensindunkar när man är ute och 
flyger. Meyer svarade att det kunde man ha, man har inte bensin med sig utan fotogen – men 
det är inte ovanligt att man har med extra dunkar så att man kan fylla på under resans gång. 
Meyer berättade att de har en del extra dunkar i hangaren, men Meyer kunde inte uttala sig 
ifall de saknade inte någon av helikopterfirmans dunkar, men den dunk som anträffats i 
samband med tillgreppet var inte deras, utan den hade troligen gärningsmännen haft med sig. 
Meyer berättade att man kan tanka egentligen vilket bränsle som helst i en helikopter. Meyer 
berättade att bränsletanken som de har utanför hangaren är låst och det var inga tecken på att 
någon försökt bryta på den.

 Angående SE-HON och filminspelningar
Meyer tillfrågades om SE-HON använts i samband med filminspelningar. Meyer berättade 
att det hade hänt. Meyer berättade att han själv varit med och flugit tillsammans med 
Alexander Eriksson i samband med filminspelningar, men att det var ca 3-4 år sedan. Meyer 
hade uppfattningen att Alexander då dragit kablar på utsidan av helikoptern. Meyer berättade 
att anledningen till att man använt sig av SE-HON vid inspelningar har varit att den 
utrustning som Alexander har, är anpassad till en Jet Ranger. Meyer berättade att Alexander 
använt den helikoptern till andra inspelningar och då har inte Meyer varit med.

 Angående utrustning flyttas mellan olika helikoptrar
Meyer tillfrågades om det finns utrustning ex kartor, som flyttas mellan helikoptrarna. Meyer 
berättade att viss utrustning som flygmanualer och loggböcker följer sin specifika helikopter. 
Vad gäller kartor så har helikopterfirman tillgång till olika kartor som man får låna beroende 
på vilken flygning man planerar att utföra. Vad beträffar de headset som finns i helikoptrarna 
så uppgav Meyer att de normalt inte flyttas utan de sitter kvar i samma helikopter hela tiden. 
Man tar normalt inte ut hedseten från helikoptrarna och hänger upp dem i hangaren efter 
flygning. Speciellt gäller detta de headset som sitter fram i helikoptern. Om ett headset går 
sönder kan det hända att man flyttar om i helikoptern, så att man t.ex. använder headset från 
baksätet osv. Enligt Meyer kan man inte, normalt, låna headset från en annan helikopter, utan 
de är anpassade till en specifik helikopter. Det kan hända att man plockar ur de headset som 
sitter bak i helikoptern för att de inte används – men de passar bara i en specifik helikopter. 
Meyer tror att de haft SE-HON:s headset sedan de skaffade den helikoptern. 

 Loggbok
Meyer tillfrågades ifall de gör någon kontroll av att de som använt deras helikoptrar fyllt i 
loggboken korrekt. Meyer berättade att de inte gör någon kontroll egentligen. Teoretiskt är 
det fullt möjligt att piloten fyller i fel tid, det kan inte de kontrollera i efterhand – det finns 
inte något instrument eller mätare i helikoptrarna för att i efterhand kunna kontrollera 
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flygtiden eller destinationen med. Meyer menade att de flesta piloter vill ha så många 
flygtimmar som möjligt så risken att någon fyller i mindre tid – för att t.ex. spara pengar är, 
enligt Meyer liten. Piloten bokför själv flygtiden dels i helikopterns loggbok samt i sin egen 
flygloggbok. 

Meyer berättade att deras elever betalar 4 900 kr/ tim. Vad Alexander betalar för att hyra 
helikopter, kunde inte Meyer svara på utan det varierade beroende på vad Alexander skulle 
använda helikoptern till och under hur lång tid som han hyrt helikoptern. Meyer uppgav att 
det fanns fakturor på de gånger som Alexander hyrt helikopter av dem.

 Färdplanering
Meyer ombads att berätta om vad en färdplanering är för något. Meyer berättade att man 
alltid gör en färdplanering inför en flygning. En färdplan kan ha olika syften, dels för att 
genomföra en säker flygning där man planerar sin navigation och dels en driftfärdplan och då 
räknar man bl.a. ut hur mycket bränsle som kan gå åt under flygningen. Meyer berättade att 
färdplanen genomförs enklast vid skrivbordet på kontoret och till sin hjälp har man 
blanketter, kalkylator, vindsnurrskiva etc.

Meyer tillfrågades vad som skiljer i att göra en färdplanering för en Long Ranger jämfört med 
en Jet Ranger. Meyer berättade att det som skiljer är olika ingångsvärden, hastighet men 
annars är allt detsamma. Det är samma blankett som används. Man har även flightmanualerna 
till hjälp där det framgår vad förbrukningen blir när man flyger med viss specifik effekt och 
man får även jämföra med metrologdata etc när man gör sin färdplanering.

Meyer förklarade att man inte behövde sitta i helikoptern för att göra en färdplanering, de 
instrument som man behöver för färdplaneringen finns på kontoret.

Preflight
Meyer ombads att berätta vad en s.k. preflight är för någonting. Meyer berättade att en 
preflight är att jämföra med en säkerhetskontroll av helikoptern inför flygningen. 
Säkerhetskontrollen måste utföras på den helikopter som man sedan skall flyga med. Man 
kontrollerar att helikoptern är i ordning, man tankar, kontrollerar lampor bultar etc. Meyer 
menade att det är meningslöst att göra en preflight på en annan helikopter utan den måste 
göras på den helikopter som man sedan skall använda. 

Tillfrågad om helikopterns gyro kan ta skada av att man rullar ut och in helikoptern från 
hangaren i samband med en Preflight uppgav Meyer att gyron i Long Rangern kan ta skada 
av detta, men inte en Jet Ranger.

Meyer uppgav att det egentligen heter Preflight Inspection vilket innebär att man kontrollerar 
säkerheten och att allting fungerar i den specifika helikopter man sedan ska flyga med.

Meyer tillfrågades ifall han sett Alexander sitta i SE-HON och göra färdplanering. Meyer 
uppgav att han inte sett Alexander särskilt ofta ute på hangaren den senaste tiden 
överhuvudtaget. Meyer menade att det är fullt möjligt att Alexander suttit i SE-HON och 
gjort färdplanering, men det är inget som Meyer observerat och själv hade Meyer hellre suttit 
vid skrivbordet.

Meyer tillfrågades ifall det fanns någon specifik utrustning som förvarades i SE-HON. 
Meyer berättade att manualer och loggböcker som normalt skall följa med i helikoptern när 
man är ute och flyger, men när helikoptern parkeras så låser man in manualer och loggböcker 
på kontoret. Meyer tillfrågades ifall det finns någon verktygslåda i SE-HON. Meyer uppgav 
att han inte brukade ha med någon verktygslåda. Meyer tillfrågades ifall det kunde finnas 
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buntband i helikoptern. Meyer uppgav att det kunde det finnas och även silver tejp, för att det 
kunde behövas ifall man skall ta med något material. Meyer förklarade att ifall man tror att 
man behöver fästa något på helikoptern, så tar man med sig buntband och silvertejp – det är 
inte så att det normalt ligger i helikoptern, utan det finns i hangaren och så tar man med sig 
det om man tror att man behöver det.

Meyer tillfrågades hur många av deras helikopter som de har på hangaren är utrustade för att 
flyga i mörker. Meyer svarade att SE-HON, båda Long Ranger, SE-JDA är godkända för 
mörkerflygning. Vad beträffar samtliga "Kolvarna" så visste inte Meyer om de var godkända 
för mörker körning. En av dem var dock godkänd för mörkerflygning vad han kunde minnas 
idag.

Meyer förklarade att vad som krävdes för att helikoptrarna skulle vara godkända för 
mörkerkörning var egentligen att de hade landningsstrålkastare och instrumentbelysning. Det 
var även möjligt att det behövdes en extra höjdmätare i farkosten. Meyer menade att det inte 
saknades några instrument i de andra helikoptrarna – utan det var fullt möjligt att flyga alla 
deras helikoptrar i mörker, oavsett om de var godkända för mörkerflygning eller inte.

Det behövs extra flygutbildning för att flyga under mörker som i stort består av extra 
flygtimmar under mörker. Man får bl.a. lära sig flyga och landa utan landningsljus och att 
landa enbart med landningsstrålkastaren.
Meyer berättade vidare, att om det är så pass mörkt ute att det inte finns några yttre referenser 
så måste man kunna flyga enbart via instrumenten för att veta om man svänger eller flyger 
rakt fram etc. Flyger man däremot över öppen stad i mörker behövs ingen instrumentflygning 
eftersom det är fullt möjligt att se väg och gatubelysning från luften. Det är möjligt att under 
visst mörker också kunna flyga enbart med hjälp av helikopterns landningsstrålkastare.

Inbrottet i Kraftös helikopter i Frihamnen
Tillfrågad om inbrottet i Kraftös Helikopter i Frihamnen så uppgav Meyer, att han blev 
uppringd någon gång under förra året av en man som påstod att några personer gjort inbrott  i 
helikoptern. Meyer vill minnas att han pratade med Christoffer Ceasar om detta, men att han 
inte särskilt kollade upp vem det var som flugit och landat helikoptern i Frihamnen vid 
tillfället. De personer han kunde tänka sig ha flugit helikoptern kan väl ha varit Alexander 
Eriksson eller dennes pappa Bengt. Tillfrågad om det tillgreps någonting ur helikoptern så 
känner Meyer inte till detta. Han har inget minne över att man meddelat honom om någonting 
sådant. Han borde i så fall ha kommit ihåg det.

Beträffande Kraftös helikopter så är det Roslagens helikopterflyg som sköter om helikopterns 
teknik. Detta innebär bl.a. att man utför teknisk service och ser till att den är luftvärdig. Man 
använder också deras helikoptern vid utbildning av helikopterförare.

Vad gäller Alexander Eriksson flygutbildning så är det Christer Öhlund som utbildat honom. 
Meyer har flugit med Alexander endast vid något eller några enstaka tillfällen och vill därför 
inte uttala sig om dennes flygkunnighet som helikopterpilot.
Tillfrågad om det är möjligt för Alexander att låna en helikopter från Roslagens Flyg så 
finner Meyer detta möjligt, men han tror inte att Alexander skulle göra dettas utan att fråga 
om lov. Alexander har ju egen nyckel till hangaren så han kan gå in där utan problem.

Tillfrågad om Alexander har några personliga tillhörigheter i deras helikoptrar så uppgav 
Meyer att normalt så ska detta inte finnas, utan finns det några personliga tillhörigheter i 
helikoptern så är de förmodligen kvarglömda. Detta gäller även för det som finns i hangaren.
I hangarens s.k. planeringsrum har man flygkartor som man kan låna om det saknas 
flygkartor i maskinerna. Det förekommer också att man har egna privata kartor som man då 
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kan rita och göra egna noteringar på. Oavsett att helikoptern är försedd med gps så använder 
man kartan i samband med flygplaneringen om man ska följa regelverket.

 Ersättningsanspråk
Beträffande eventuella skadestånds och ersättningsanspråk för den tillgripna helikoptern och 
vem som skall föra deras talan vid en eventuell rättegång önskar Meyer att få återkomma 
efter samråd med de övriga delägarna.

Förhöret avslutas kl. 14:50

 Diktafonen stängs av.

Tillägg; under förhöret fick Meyer frågan när intrånget i Kraftös helikopter skett. Meyer 
kunde inte svara på den frågan utan återkom via mail till krinsp Redaelli, den 30 mars 2010, 
och meddelade att enligt hans anteckningar hade intrånget skett den 22 juli 2009.
  
2010-05-18 läste Carl Meyer igenom förhörsprotokollet tillsammans med Krinsp Redaelli 
och Krinsp Gustavsson. En del ändringar har gjorts direkt i protokollet, därefter har Meyer 
godkänt förhöret.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Meyer, Carl
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Carl Meyer underrättades om att han skulle höras som målsägande i pågående förundersökning gällande

det grova rånet mot G4S i Västberga den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-05-18
Förhör påbörjat

11:36
Förhör avslutat

12:15
Förhörsplats

Norrtälje polisstation
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsprotokollet är sammanfattat av krinsp Redaelli under förhöret. Krinsp Per Gustavsson 
närvarade under förhöret och ställde frågor, inga övriga närvarande.

Meyer förevisas film från övervakningskameror på taket till G4S Värdedepå i Västberga som 
visar hur helikoptern, SE-HON, landar och lyfter från taket.

 Meyer förevisas övervakningsfilm från när helikoptern landar på taket 05.09

Meyer tillfrågas om det är normalt att piloten sitter till höger i helikoptern. Meyer uppgav att 
det är normalt.

Meyer tillfrågades vad han anser om helikopterns landning. Meyer berättade att piloten har 
viss hjälp av belysningen från glaskupolen och han tyckte inte att det ser ut att vara särskilt 
svårt att landa på taket. Meyer förklarade att hans uttalande är utifrån hans preferenser.

Meyer berättade att när man landar på marken, så bildas en luftkudde som helikoptern landar 
på sk hover in ground effect. Meyer berättade att det också finns något som kallas hover out 
of ground effect och som bygger på att man hovrar, utan att ha marken under sig, då bildas 
ingen luftkudde och då krävs det större effekt från helikoptern. Meyer berättade att den här 
helikoptern ser ut att flyga in över taket och precis innan den landar så höjer den nosen något 
och då bildas en luftkudde som den kan landa på.

Meyer tillfrågades om den här landningen på taket är svår att utföra. Meyer uppgav att han 
inte anser att den är särskilt svår landning, men Meyer förklarade att han är en erfaren pilot 



och har svårt att se att en precis nyutbildad pilot skulle ge sig på den här typen av landning. 
Meyer uppgav att ytan som helikoptern landar på ser ut att vara relativt stor.

Meyer tillfrågades ifall Alexander skulle kunna utföra en sådan här landning. Meyer uppgav 
att han inte kunde svara på det, eftersom han inte varit med och utbildat honom. Meyer 
menade att Christer Ölund säkert kunde svara på detta eftersom han utbildat Alexander.

Meyer tillfrågades ifall han trodde att någon utan mörker utbildning skulle kunna genomföra 
den här landningen. Meyer uppgav att han, personligen, inte skulle utföra en sådan här 
landning utan mörker utbildning, men han kunde inte svara för om någon annan skulle göra 
det.

Meyer tillfrågades vad som menas med en bedömningslandning. Meyer förklarade att det är 
en landning utan motor, dvs att man stänger av motorn, men med rotorbladen fortfarande i 
snurr. Detta är något man övar för ifall motorn skulle gå sönder. Genom att vinkla rotorn kan 
man med hjälp av luftströmmar göra att helikoptern sakta sjunker, för att sedan landa. Meyer 
förklarade att alla piloter måste kunna göra en bedömningslandning.

 Meyer förevisas övervakningsfilm från när helikoptern landar kl 05.42, för att hämta 
gärningsmännen på taket.

Meyer kommenterar spontant att denna landning var lite vingligare. 

Meyer tillfrågades ifall det är lättare att landa med en tungt lastad helikopter. Meyer uppgav 
att det var precis tvärtom, lättare att landa med en lätt helikopter. Meyer förtydligade att en 
helikopter med lite bränsle och med 4 passagerare inte är att anse som tungt lastad.

Meyer tillfrågades hur svårt det skulle kunna vara att lyfta från taket, med gärningsmän och 
last. Meyer uppgav att det inte var svårare.

Meyer har läst igenom förhörsutskriften från datorskärmen och en del ändringar har gjorts 
direkt i protokollet, därefter har Meyer godkänt förhöret.

Förhöret avslutades klockan 12.15

Förhör med Meyer, Carl; 2010-05-18 11:36   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Tekniker på Roslagens Helikopterflyg AB

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

4KAU Allmän utredningsrotel
Diarienr

0201-K292963-09
Hörd person

Johansson, Kjell Niclas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser i samband med stöld av helikopter 090922

från Roslagens helikopterflyg i Norrtälje
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ann Horney
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

09:25
Förhör avslutat

09:45
Förhörsplats

Roslagens Helikopterflyg AB
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

A.H

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Niclas jobbar som tekniker på Roslagens Helikopterflyg AB ochj har varit anställd sen 090901 
dvs han är nyanställd.

Han har tidigare jobbat hos Arlanda helikopter i Åkersberga och hos Ostermans på Arlanda. 
Han har jobbat som teniker sedan -96

Under gårdagskvällen 090921 arbetade han tillsammans med en annan tekniker, Christer 
Johansson, med en service på en privathelikopter i samma hangar som den stulna hkp. Service 
var beställd sen tidigare och aktuell hkp ägs av  en Marcus Lindblom skriven på Strandvägen 
7B i Stockholm  och som även har en fastighet på På Dalarövägen 11, Dalarö

Att utföra servicen på den aktuella hkp bestämdes under dagen och jobbet utfördes under 
kvällen. Niclas och Christer var i hangaren fram till klockan 20.00. 

De hade sina bilar parkerade utanför hangaren, det var bara deras bilar på parkeringen. det var 
kolmörkt på platsen då utebelysningen, en timerstyrd stor lampa ovanför ingången till 
hangaren var trasig. enligt Niclas så har lampan varit trasig ungefär en vecka. Han kan inte 
svara på hur man sköter timern .
Inga fönster finns i hangaren så det enda sätt man ser att det är folk i lokalen är om det står 
bilar utanför

Innan Christer lämnade parkeringen så släppte han ut sin hund, en flatcoated retreiver, för 
rastning. Hunden sprang i  några lovar men  markerade på intet sätt att det skulle vara något 
folk i närheten vilket han enligt Christer skulle gjort om  någon varit i närheten.

När Christer lämnade platsen låste han de två stora grindarna som vetter in mot Görla 
industriområde.Ungefär vid samma tid landade Norrlands Flyg med sin rescue hkp, de har sina 
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lokaler  ca 5 meter bredvid. Norrlands Flyg har sin lokal bemannad dygnet runt.

Christer uppgav att han mött en securitasbil när han lämnade området.

Enligt Christer så måste man vara mycket erfaren på aktuell modell för att utföra 
mörkerkörning och att hoovra . dessutom bör man vara införstådd med hur rutinerna fungerar i 
hangaren , hur man startar trucken för att dra ut helikoptern på den rullvagn som den är 
uppställd på.

Helikoptern är märkt på sidan med SE-HON och är den enda hkp i hangaren som är utrustad 
för mörkerkörnig.
Helokoptern var ev inte låst och om den var låst så är det bara att rycka tag i dörren för att 
öppna den.
Hkp startas utan nyckel men trucken som de använts sig av för att dra ut vagnen startas med 
nyckel. denna nyckel har förvarats i lokalen.

Christer berättade att det finns ca 10 aktörer i Sthlm som erbjuder hkp tjänster. Norrtälje är 
enligt Christers förmenande en av de lättare att stjäla en hkp ifrån beroende industriområde, 
inget larm. en tygduk till hangardörr .

Enligt Christer passear det ganska många personer via företaget, elever och folk som flyger 
upp sina certifikat. En gång om året måste en pilot flyga upp för att behålla sitt certifikat. De 
flyger då upp för lärare vid helikopterklubben och detta finns registrerat.

Uppläst i anteckningsform och godkänt. 

Förhör med Johansson, Kjell Niclas; 2009-09-23 09:25   diarienr: 0201-K292963-09
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Förhör
vittne Fredrik Kullman, Norrlandsflyg.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

4OU Utryckningssektion
Diarienr

0201-K292963-09
Hörd person

Kullman, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör gällande eventuella iakttagelser, grov stöld.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Robert Dolama
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

06:04
Förhör avslutat

06:28
Förhörsplats

Roslagens Helikopterflyg, Sikvägen Norrt
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Fredrik jobbar på Norrlandsflyg, Search And Rescue. De har sin hangar belägen intill 
Roslagens Helikopterflyg AB.

Fredrik uppger att samtliga på Norrlandsflyg under kvällen var ute och flög mörkerövning. 
Detta mellan 18.25 och 19.57. Då de landade iakttog både Fredrik och hans kollega Mattias 
Randwiir en blå pick-up som stod på vägen utanför hangarerna. De tyckte det såg ut som en 
"pickis" av mindre modell, alltså ingen stor amerikanare. 
Det är inget ovanligt att människor sitter och tittar på vad de håller på med.

Efter de landat höll de på och jobba i sin hangar fram till midnatt ca. Ingen hörde eller märkte 
något anmärkningsvärt utifrån. Vid midnatt gick personalen och la sig och ingen hörde någon 
helikopter eller annan aktivitet under natten. 

Uppläst och godkänt. 

Förhör Kullman, Fredrik arbetar på Norrlandsflyg, 2009-09-23 06:04   diarienr: 0104-K118-09
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Marie Tjäder 2009-09-23
Kriminalinspektör
Rikskriminalpolisen
Utredningssektionen

Blev klockan 07.50 av krkom Hans Melander beordrad att ta en kontakt med Anders
Johansson för att utröna omständigheter med anledning av markbrand i närheten av
Helikopterbaseringen i Nyttinge samt för att förvissa mig om att ordentliga avspärrningar
finns på platsen.

Klockan 07.53 i telefonsamtal berättar helikopterförare Anders Johansson följande:

Han och hans kollega Stefan Kumlin landade och garagerade sin helikopter ca 02.30. De gick
sedan till sin barack för att vila. Baracken är belägen ca  500 meter ifrån hangaren.

De blir uppringda av RKC, han kan inte specificera tiden, och informerade om rånet. Han och
Kumlin går mot hangaren och i samband med att de rundar ett hörn på hangaren ser de ca 10
meter ifrån sig, på marken ca en halv meter ifrån hangarens dörr, en svart box med storleken
ca en halv skokartong, på boxen finns en röd lysdiod. De vänder omedelbart för att ta sig till
kontoret/baracken men bedömer inte den platsen som säker varvid de tar sin bil och åker
länsvägen österut i riktning mot Hemmesta.

Ca 1 ½ - 2 km från helikopterbaseringen ser de en mindre markbrand på södra/högra sidan av
vägen i höjd med Edslösa. Eldens omkrets var ca 1 x 1 meter och föreföll vara på väg att
falna. De bedömer det som ej lämpligt att stanna utan åker vidare. Några kilometer längre
fram möter de brandkåren varvid de vänder och stannar brandbilen i höjd med Siggesta Gård.
Ca 10-15 minuter senare åker de till brandplatsen och konstaterar att branden har slocknat.
Vid brandplatsen, från länsvägen går en grusväg in, på grusvägen ca 5 meter från
brandplatsen anträffar de en svart ”rånarluva”.

De blir kvar på platsen. 2 patruller från Nacka anländer.

Länsvägen är avspärrad från ca 500 meter väster om Helikopterbaseringen och hela vägen
österut. Själva brandplatsen samt fyndplatsen är avspärrad ca 10-15 meter i omkrets.
Patrullerna från Nacka finns kvar i avvaktan på teknisk undersökning. Johansson bedömer det
som att ingen utomstående kan komma till området utom till fots och eftersom patrull finns på
plats bedömer han det som ordentligt säkrat. Han uppger att det eventuellt kan finnas en gård
med ”vanliga” boende längre ner på grusvägen.

Johansson och Kumlin lämnade platsen ca 07.00-07.15 och de mötte bombgruppen i samband
med avfärd.

På helikopterbaseringen finns 3 personal enligt Johansson. Göran Ramström 08-401 75 89,
Stefan Andersson 08-401 75 83 samt Per Bergström.

Samtalet avslutat klockan 08.02

PM Piloter Myttinge, 2009-10-16 15:28   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Hörd person

Cumlin, Stefan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Via egna lämnade uppgifter

/insp K-G Jakobsson

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med anledning av  iakttagelser gällande händelsen vid Myttinge helikopterhangar på

Värmdö natten mellan den 22 - 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-10-22
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

11:00
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Mre

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare: Insp Arne Malmén.

Stefan berättar inledningsvis att han började sin utbildning inom polisflyget hos polisen 2000. 
Efter genomförd utbildning så har han arbetat inom polisflyget med placering vid Myttinge 
från 2006 och fram till nu vid händelsen den 23 september 2009. Det framkommer att man 
inte jobbar i några fasta par utan det varierar från gång till gång vilka han jobbar tillsammans 
med på polisflyget. 

Under tiden som han nu har varit placerad ute på Myttinge så har man haft själva 
flyghangaren på ett ställe och sedan har man bott ungefär 500 meter från hangaren, närmare 
bestämt i en barackliknande byggnad som man internt kallar för baseringen. Det framkommer 
att det finns väldigt dålig sikt mellan själva baracken och flyghangaren eftersom det finns en 
hel del vegetation emellan + att det är en ganska lång stäcka. Det finns en möjlighet att se 
själva hangaren från baracken men då måste man gå ut utanför baracken och gå en bit ifrån 
för att då kunna se ner mot området där hangaren är belägen.

Under de år som Stefan nu har jobbat ute på Myttinge så har han åkt bil till och från arbetet. 
Eftersom han bor på norra sidan av Storstockholm så har han alltid åkt med färjan via 
Vaxholm och Rindö över till Värmdö och Myttinge. Det framkommer att denna färja alltid 
slutar att gå ungefär vid 22.30-tiden på kvällarna. Vid de tillfällen när han har slutat arbetat 
efter 22.30 så har han fått åka via Gustavsberg, alltså den längre vägen in mot Stockholm. 



Stefan säger att under de år som han har jobbat ute vid Myttinge så har han själv aldrig 
reagerat över några konstiga fordon eller personer som har rört sig i området. Tillfrågad om 
han har hört av kollegor att det har hänt något speciellt ute vid Myttinge så framkommer att 
under augusti månad 2009 så var det tre personer som ertappades i närheten av hangaren och 
som tydligen höll på med modellflyg. Dessa personer skall ha kontrollerats av polis. I övrigt 
har inte Stefan kännedom om några speciella händelser förutom någonting som ligger väldigt 
långt tillbaka i tiden, flera år.

Stefan säger vidare på fråga att när man jobbar nattetid och inte har några flygningar så står 
alltså helikoptrarna i hangaren och sedan befinner man sig som personal uppe i baracken. 

Tillfrågad när Stefan började jobba just den 22 september så framkommer att han redan vid 
16-tiden kom med bil och färja då via Vaxholm och Rindö ut till placeringen vid Myttinge. 
Han körde omgående upp till själva baracken och han säger att han inte märkte någonting 
speciellt under den här resan till arbetsplatsen. Anledningen till att han kom till jobbet redan 
kl 16 på eftermiddagen är att han brukar ha som rutin att åka till jobbet innan han börjar jobba 
för att där sova en stund ifall det blir mycket flygningar. Stefan kan sedan inte säga när 
kollegan Anders Johansson kom till jobbet den aktuella eftermiddagen. Det var för övrigt de 
två som då skulle jobba tillsammans under natten mot den 23 september.

Båda gick alltså sedan på sitt arbetspass kl 17.00 och de som hade jobbat då under dagen gick 
av vid den här tidpunkten, men Stefan kan inte nu vid förhöret säga när dagkollegorna åkte 
hem. I varje fall var det så att Stefan och Anders sedan blev kvar själva på baseringen under 
kvällen. Stefan vill dock lämna en liten reservation, att eventuellt var det någon kvar av 
dagpersonalen en stund men de var inte kvar in på kvällen. Vilka det var som hade jobbat 
dagpasset minns alltså inte Stefan nu vid förhörstillfället. 

Tillfrågad hur det ser ut i själva hangaren och vad som förvaras där så framkommer att 
normalt har man två helikoptrar placerade i hangaren men huruvida båda helikoptrarna var 
hemma just den här natten kan inte Stefan säga. Eventuellt kan det ha varit så att en av 
helikoptrarna var på service. För att kunna komma ut och in i hangaren så måste man ha 
tillgång till en nyckel till låsen samt att man måste passera ett larm där man måste använda 
både kort och kod. Larmdosan sitter för övrigt bredvid en sidodörr till hangaren.

Under första timmarna så befann sig alltså Stefan och hans kollega Anders uppe vid baracken 
och någon gång vid 19 – 20-tiden på kvällen så fick man första jobbet. På fråga framkommer 
att man inte hade varit ner till hangaren innan man fick första jobbet. När man fick jobbet så 
tog man sig med tjänstebil från baracken och ner de 500 metrarna till hangaren. Det är för 
övrigt den rutin man alltid har att man tar tjänstebilen ner. Man larmade av hangaren som 
brukligt och låste upp sidodörren och gick in där och tog ut en helikopter. Stefan minns inte 
nu vem av helikoptrarna man använde vid tillfället.

Man tog ut helikoptern från hangaren och flög iväg och Stefan säger på fråga att han inte kan 
säga i vilken riktning man flög ut från Myttinge vid tillfället. Mest sannolikt var att man flög 
ut mot nordost vilket man brukar göra. Stefan säger att han då inte märkte någonting speciellt 
i omgivningarna, alltså konstiga fordon uppställda på något sätt eller personer som rörde sig i 
området runt helikopterbasen.

Första jobbet handlade om ett försvunnet barn antingen uppe i Dalarna eller Västmanland. 
Stefan vet inte riktigt säkert. Samtidigt kom flera andra jobb in som man då måste prioritera 
bort, bland annat någon försvunnen person i Rimbo. Stefan säger att man alltid får jobben via 
Rikskommunikationscentralen.
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Precis när man kom fram till Dalarna eller Västmanland så hade  polispersonal på marken 
redan hittat det försvunna barnet. Man hade då gått ner en kort stund och samtalat med 
poliskollegorna och därefter hade man lyft igen i syfte att flyga hem till Myttinge. Man fick 
dock vända i luften igen utan att komma hem till Myttinge på grund av att man fick ett jobb 
till. Stefan minns inte nu vid förhöret var det här var någonstans. Det var i varje fall ett jobb 
som inte var Stockholms län. Stefan har något minne av att det kan ha handlat om någon 
försvunnen person med suicidtankar. Man gick även fram med helikoptern till det här jobbet 
och samarbetade med lokal polis på platsen. Man hade sedan också ytterligare något jobb 
som Stefan inte kan påminna sig vad det handlade om eller var det var någonstans. På fråga 
framkommer att man inte alltså var hem till Myttinge och tankade eller gjorde något annat 
under kvällen och in på natten. Stefan uppger att han inte hade någon känsla av att man åkte 
på något bomjobb på något sätt under natten, alltså att man blev kallad till någon plats där det 
inte var någon händelse. Han säger att det hela tiden var samarbete med polis på marken på 
de olika arbetsplatserna som han besökte med helikoptern.

Stefan minns sedan att man då kunde flyga hem på natten och landade vid Myttinge ungefär 
02.30, alltså tidigt på morgonen den 23 september. Stefan säger att han nu inte minns vem av 
honom eller Anders som flög helikoptern hem till Myttinge på natten. Han tillfrågas hur man 
flög in till Myttinge och han säger att det är brukligt att man flyger in från nordost. Han kan 
dock inte säga från vilket håll man flög in mot Myttinge den här natten. Stefan har vidare 
ingen minnesbild att han då såg något speciellt nere på marken när man flög in mot Myttinge. 
Han säger att det sannolikt var mörkt vid tillfället och det finns alltså ingen vägbelysning i 
området nattetid. 

Han säger att ofta så flyger man med så kallade night vision gogles alltså även då man flyger 
in mot landningsplatsen på Myttinge. Alternativet är att man tänder upp inflygningsbelysning 
på marken. Han kan dock inte säga vilken typ av metod man använde just vid inflygningen 
natten den 23 september.

Stefan säger vidare att när man väl har landat mitt i natten så tänds en belysning automatiskt 
vid hangaren och även bort mot plattan, alltså där man sätter ner helikoptern.

När man väl var på marken så tankade man och garagerade helikoptern och allting var helt 
normalt. De två stängde hangaren och låste och larmade byggnaden precis som brukligt. 
Stefan säger att han då inte själv iakttog några som helst skada runt larmdosan vid dörren in 
till hangaren alltså där man larmar av och på. Han såg heller ingen skada på övriga 
byggnaden på något sätt och reagerade heller inte över något föremål på något sätt. Han säger 
att allting var lugnt och han märkte inte av några rörelser som av personer eller fordon i 
närområdet. Han säger att normalt är det helt tomt på bilar ute på Myttinge eftersom färjan 
inte går på nätterna. Efter att man hade tankat och garagerat och låst och larmat så tog man 
tjänstebilen upp till baracken 500 meter bort. 

Väl i baracken så var Anders trött varför denne gick och lade sig och vilade medan Stefan 
blev kvar uppe och satt vid datorn ett tag för avrapportering. Han vill minnas att när han satt 
vid ett fönster som vetter ut mot vägen så såg han ljusskenet från en bil som alltså färdades 
ute på vägen som då går förbi själva hangaren. Stefan säger att han inte kan säga mer än så. 
Han såg alltså bara ett billjus och kan varken ange någon bilmodell eller någon färg eller 
någon annan beskrivning av något fordon. Tillfrågad i vilken riktning den aktuella bilen 
körde så säger Stefan då att han inte vet detta riktigt men tror sig vilja minnas att bilen 
färdades mot färjeläget. Denna uppgift är han dock mycket osäker på. 

Stefan säger sedan att han själv gick och vilade ungefär vid 04-tiden på morgonen. Han 
hörde sedan själv inga ljud från någon typ av fordon under natten. Ungefär vid klockan 05.30 
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sedan så kom då Anders och sa att "det är ett rån". Någon stund senare innan man hade hunnit 
ut till tjänstebilen så sa även Anders "det är en helikopter som har landat". Båda visste då 
sedan tidigare att det fanns en uppgift om ett förestående rån med en helikopter. Av naturliga 
skäl hade dessa uppgifter delgivits all polisiär helikopterpersonal i Stockholms län. 

När man nu larmades från sambandscentralen om ett rån där en helikopter skulle vara 
inblandad så tog man sig då ganska snabbt med tjänstebilen från baracken och ner mot 
hangaren. Stefan säger att det var han som körde tjänstebilen och Anders satt bredvid. Anders 
hade då höjt beredskapen genom att ta fram sitt tjänstevapen och göra mantelrörelse. Detta 
gjordes med tanke på att det eventuellt kunde finnas misstänkta medhjälpare till rånarna ute 
vid polishelikoptern i Myttinge. Man hade alltså i huvudet tanken att rånarna eventuellt ville 
slå ut polisens helikopter eftersom man nu använde själv en helikopter vid själva rånet. Detta 
var alltså tankar som både Anders och Stefan hade när man åkte ner till hangaren den här 
natten. 

Stefan körde alltså ner till hangaren och stannade vid en bom som finns vid infarten. Anders 
hoppade först ur bilen och sprang mot hangaren och Stefan kom att hamna några meter efter 
eftersom han hade kört bilen. När man kom fram mot hangaren och dörren där man låser upp 
och larmar av så blev det så att Anders tvärstannade och sa "vänd det är en bomb". Båda 
återvände då direkt till bilen och Stefan säger själv att han aldrig hann se vad det fanns 
utanför dörren. Det var alltså endast Anders som gjorde iakttagelsen av den misstänkta 
bomben. Båda satte sig i tjänstebilen och Stefan körde först upp mot baracken men Anders 
hade då sagt "vi bör nog inte åka till baracken". Båda kände då efter en stund att de ville bort 
från platsen eftersom det kunde finnas vissa risker med att vara kvar därför åkte man alltså 
inte upp till baracken utan vände. Man körde då ånyo bara förbi hangaren på stora vägen och 
i riktning mot Gustavsbergshållet. Båda ville nämligen fort bort från platsen.

Stefan säger då att han inte märkte av några andra bilar eller personer som rörde sig i området 
på något sätt. Han säger att i samband med det här så var hans stressnivå ganska hög och så 
var säkert också fallet hos kollegan Anders. Stefan säger att anledningen till detta var då att 
den bakgrundsinformation man hade om ett förestående rån med helikopter + att man nu hade 
hittat en misstänkt bomb vid flyghangaren i Myttinge.

Stefan säger att han körde vidare i riktning mot Gustavsberg och Anders var alltså med i bilen 
hela tiden. När man hade kört ungefär 1 km från hangaren så kunde man se ljuslågor på höger 
sida en bit från vägen. Stefan själv såg inte mycket av detta eftersom han körde bilen men han 
såg någon ty p av lågor som inte var alltför höga. Stefan säger att det brann invid en stickväg 
som alltså låg till höger om huvudvägen mot Gustavsberg.

De två stannade inte då utan körde vidare och någonstans vid Siggesta så mötte man två 
brandbilar som hade larmats med anledningen av branden. Stefan säger att det var Anders 
som hela tiden hade kontakt med olika instanser bland annat polisens sambandscentral för att 
rapportera om branden och även naturligtvis bomben vid hangaren. När man då mötte 
brandkåren troligen efter Siggesta så vände man om och slog stopp på brandbilarna. Man 
berättade då för brandmännen att det inte var så klokt att åka fram i området vilket ingen 
heller gjorde i detta skede. Stefan och Anders tog sedan också kontakt via telefon med sin 
baseringschef Göran Ramström för att genom Ramström informera dagpersonalen som skulle 
komma så att de inte skulle åka ut till Myttinge.

Stefan och Anders beslutade sig sedan för att åka fram till den här brandplatsen som man 
hade sett tidigare när man lämnade baseringen. Brandkåren ville nämligen veta om det 
fortfarande brann eller inte. Stefan och Anders åkte alltså själv tillbaka till platsen där man 
hade sett branden men det visade sig då att elden hade självslocknat. Man ringde då 
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brandkåren och talade om för dessa att de inte behövde åka fram vilket de heller då inte 
gjorde.

Stefan säger att han och hans kollega direkt förstod att brandplatsen var någon typ av 
brottsplats och kunde ha med hela händelsen att göra. Båda två gick in på den här stickvägen 
intill vilket det då tidigare hade brunnit. Anders gick upp mot själva brandplatsen intill 
stickvägen och Stefan gick på själv stickvägen och uppmärksammade då att det låg någonting 
på marken. Han sparkade till föremålet och upptäckte då att det var en mössa som såg ut som 
en rånarluva med några hål i. Stefan säger att han inte vidrörde mössan på något sätt utan det 
enda han gjorde var att sparka till den när han ville veta vad det var som låg på marken. På 
fråga säger Stefan att mössan låg ungefär 5 meter in på den här stickvägen från huvudvägen 
och sedan var det ungefär 5 – 10 meter mellan själva fyndplatsen för mössan och upp till 
brandplatsen. 

Efter ett tag anlände sedan första polispatrullen alltså radiobilen som hade larmats till platsen. 
Anders och Stefan gick då och stoppade den här första polisbilen och man lämnade då 
information dels om brandplatsen samt den misstänkta bomben vid hangaren. Anders eller 
Stefan pratade på telefon med bombtekniker och fick då veta att man måste ha ett 
säkerhetsavstånd på cirka 300 meter från den misstänkta bomben vid hangaren. Dessa 
uppgifter delgav man sedan till den här första patrullen som hade kommit till platsen. Man 
bestämde då också att spärra av vägen i båda riktningarna på båda sidorna om hangaren. 
Ytterligare en radiobil anlände sedan till platsen och en av radiobilarna spärrade alltså av 
vägen i höjd med brandplatsen och den andra radiobilen åkte förbi hangaren vid Myttinge och 
spärrade av vägen från andra hållet. Den patrull som spärrade av vägen invid brandplatsen 
såg också till att själva brandplatsen blev avspärrad.

Efter det här så körde då Stefan och Anders med sin tjänstebil tillbaka till själva baseringen 
alltså baracken och där åkte då Anders ganska omgående själv hem i sin privata bil. Stefan 
blev kvar ett tag uppe vid baracken och åkte hem med sin privata bil först vid 9 – 9.30-tiden 
på förmiddagen. Han var nämligen kvar och pratade med den dagpersonal som kom till 
anläggningen. Han informerade då sina helikopterkollegor om vad som hade hänt under 
natten. Stefan säger att när han sedan lämnade baseringen med sin bil så tog han då färjan 
mot Rindö och Vaxholm. Inte heller då gjorde han några iakttagelser av något speciellt. Han 
säger att när han lämnade baseringen så var alla avspärrningar kvar och polis fanns på plats.

Stefan säger vidare att han aldrig själv var ner till hangaren i något läge efter att han då första 
gången hade varit där tillsammans med Anders och upptäckt den misstänkta bomben. Stefan 
vill här poängtera ännu en gång att han själv alltså aldrig såg den misstänkta bomben utan det 
var kollegan Anders som gjorde detta.

Stefan säger vidare på fråga att hade den misstänkta bomben funnits på plats när man kom 
hem till Myttinge och landade kl 02.30 på natten så hade man helt klart upptäckt den. Det 
finns inget tvivel om detta, säger han.

Under förhöret så delges nu Stefan vad som framkommit i förhör med vittnet Karlström 
nämligen att denne skall ha hört en helikopter göra en kort mellanlandning på platsen i 
Myttinge vid 04 – 05-tiden på morgonen. Stefan säger då för det första att han och kollegan 
Anders aldrig gjorde någon kort mellanlandning ute i Myttinge under den aktuella natten 
alltså mellan den 22 – 23 september. Stefan säger vidare att han själv inte hörde någon typ av 
mellanlandning ute vid basen efter att man hade landat 02.30 på natten. Han säger vidare att 
under de år som han har jobbat ute på Myttinge så har ingen annan helikopter landat där. 

Avslutningsvis så framkommer det att Stefan har väldigt svårt för att redogöra för vad han 
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och kollegan egentligen hade för uppdrag den aktuella natten. Han vill då istället hänvisa till 
den logg som förs samt till en så kallad flygdagbok. 

Förhöret avslutat kl 11.00.

Förhöret efterhand uppläst och godkänt och intalat på band. 
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Förhör
Förhör polispilot

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Hörd person

Johansson, Klas Anders
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt sabotage och förberedelse till grovtrån 090923 i Myttinge och Västberga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Arne Malmén
Förhörsdatum

2009-10-28
Förhör påbörjat

07:45
Förhör avslutat

09:30
Förhörsplats

NI:s lokaler PHS, Solna
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är Karl-Göran Jakobsson.

Anders Johansson uppger att han arbetar som helikopterpilot hos polisen och han har varit 
baserad på Myttinge sedan man startade sin verksamhet där. Han har varit pilot sedan 1997 
då han gick helikopterutbildningen.

Anders är frånskild och bor ensam i Stockholms södra del. Det innebär att han oftast åker ut 
till Myttinge i egen bil och han åker då genom Nacka och Gustavsberg. Han uppger att han 
ibland sover kvar vid baseringen i Myttinge och så tror han att det var vid det aktuella 
tillfället. Han tror att han kan ha åkt ut till Myttinge redan under måndagen eftersom han 
skulle göra nattpass måndag och tisdag. Vid sådana tillfällen händer det att han sover kvar 
mellan passen. 
Han tror att han kan ha varit ute och åkt för att handla mat och ev. besökt Biltema mellan 
passen. 
Han har inte någon gång under den tiden observerat något konstigt såsom bilar eller 
människor i och omkring förläggning eller hangarområdet. Anders nämner dock en händelse 
för någon månad sedan när han och kollegan observerat en Volvo vid deras bom vid 
hangaren. Det visade sig vara tre killar som var ute för att flyga modellflygplan. Personerna 
kontrollerades och ett pm skrevs. Anders uppger att han inte fick några "vibbar" om dessa 
personer utan det verkade vara ok.

Han börjar sitt pass på måndag den 21:a sep. kl. 17.00 och arbetar fram till 07.00. Även på 
tisdagen arbetade han från kl. 17.00. Han arbetade med kollegan Stefan Cumlin. Han uppger 
att de inte hade något jobb från början men vid kl.19-tiden fick de larm om en försvunnen 
person i norra Västmanland.  Man åkte från baseringen till hangaren för att flyga ut på det 



uppdraget. Man observerade ingenting under färden mot hangaren vid det tillfället. Anders är 
helt säker på att det inte fanns någon åverkan på kodläsaren då och någon bomb fanns inte 
heller vid södra dörren som är den man använder. Dörren på andra sidan hangaren är en 
nödutgång tror han. Det finns ev inget lås från utsidan heller.

Anders finner ingenting konstigt med jobben man är ute på under natten och det finns ingen 
anledning att misstänka att man är utlarmade på några "bomjobb".

Man gör inga mellanlandningar på Myttinge under natten. Tankningar av helikoptern sker på 
andra ställen i landet.

Anders uppger att det var han som flög mest hela natten med Stefan som bisittare.

När man flög ut från Myttingen flög man ut norrut för att svänga västerut mot Västmanland. 
Under flygningen från Myttinge som skedde under skymning såg man ingenting speciellt i 
området. Anders uppger att han är nästan säker på att det inte stod någon bil eller liknande på 
grusplanen mitt emot hangaren. Han brukar reagera om han gör sådana observationer.

Anders uppger vidare att de kom tillbaka till Myttinge vid 02.30-02.40 med honom själv som 
pilot. Man kom in norrifrån och gick ner på landningsplattan och hovrade sig in mot vagnen 
som stod i närheten av bränsletankarna. Anders kommer inte ihåg om han landade med NWG 
eller om han tände upp ljusen vid landningsplattan vilket man kan göra från helikoptern.
Landar man med NWG så tänder man bara ett ljus som inte är synligt för blotta ögat. Man 
observerade ingenting ovanligt vid landningen och Anders är säker på att det inte fanns några 
skador på lås eller någon bomb utlagd då.

När de landat tankar Anders helikoptern och vid tankning tänds ett roterande rött ljus på 
tankplatsen. Under tankningen sitter Stefan kvar och skriver i helikoptern. 
Anders går sedan in genom södra ingången och observerar då inget ovanligt. Han öppnar 
porten längst söderut för att köra ut trucken för att dra in helkoptern som står på en vagn. I 
hangarens norra ände står den andra polishelikoptern.
Anders drar in helikoptern och därefter lämnar man tämligen omgående hangaren och 
klockan är då ca 03.00. 
Man tar bilen som står utanför bommarna och åker till förläggningen där man är strax 
därefter. Ingenting konstigt vid förläggning eller färden dit. I förläggningen skriver man lite 
statistik mm om det som man arbetat med under dagen. Ca 03.20 går de till varsitt rum för 
vila. Anders har sitt rum som är beläget i barackens syd-västra hörn mot hangar och infart till 
baseringen. 
Anders hör ingenting, varken bilar eller annat flyg efter att han kommit till sitt rum Stefan 
befinner sig i sitt rum beläget i rakt motsatta hörnet av byggnaden.

Anders informeras om Krister Karlströms uppgifter om en annan helikopter som landat vid 
förläggningen. Anders ställer sig tvekande till detta. Han skulle ha hört detta i så fall.

Anders uppger att om någon annan skulle ha landat för att tanka på basen under natten så 
skulle det synas i en bok där alla skriver upp sina tankningar.

Vid ca kl. 05.20-05.25 ringer vakthavande på RKC och informerar om det pågående rånet 
och att det är en helikopter inblandad och folk på taket till depån i Västberga. Anders förstår 
direkt vad det handlar om eftersom han sedan någon vecka är informerad om att det skulle 
kunna komma ett rån med helikopter inblandad. Anders säger sig direkt förstå dimensionen 
av rånet och förstår att nu är det allvar. Inget dussinrån. Anders tror att han ringde till Stefans 
rum och berättade vad som var på gång.  Anders ringer också flygledningen på Arlanda för 
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att initiera dem för att de ev. skulle kunna se något på sin radar. Han är dock medveten om att 
deras radar automatisk filtrerar bort mindre flyg och flyg på låg höjd syns inte heller. Anders 
fick via Arlanda även ett telefonnummer till militärens radaranläggning. Detta telefonnummer 
meddelade Anders troligen till LKC i Stockholm dit han ringde efter samtalet med Arlanda. 
Anders vet inte om man tog kontakt med militären från LKC.

Efter samtalen går  dom ut till sin tjänstebil för att transportera sig ner till hangaren. Det är 
vissa funderingar över deras egen säkerhet innan dom går ut till bilen men eftersom det inte 
finns någon annan väg ut så gick dom ut till bilen. Stefan kör fort med bilen ner till hangaren 
och man kan vid den färden inte observera någonting speciellt. Stefan parkerar bilen framför 
bommen och Anders rusar ut och fram mot södra ingången till hangaren. Stefan kommer lite 
efter eftersom han kört bilen. 

När Anders rundar bommen och springer fram mot dörren ser han inte hela dörren p.g.a. högt 
gräs men när han kommer närmare, ca 7-8 meter från dörren ser han en låda i storleken som 
en halv till en hel skokartong. Den var svart och hade en blinkande röd lampa. Lådan låg ca 
1- 1 ½ m från dörren, på asfalten. Stefan befanns sig då vid bommen på väg fram mot dörren.

Anders förstår direkt vad det är och tvärvänder samtidigt som han ropar till Stefan att det 
finns en bomb och att de måste sticka därifrån. Stefan ser troligen inte bomben. 

Anders uppger att många tankar hann cirkulera i huvudet, bla. var det tankar på om man 
skulle släpa ut helikopter ändå, och tankar om vad som skulle hända om man gjorde det. Han 
var inte helt främmande för tanken att det skulle kunna hända något annat om dom drog fram 
helikoptern. Han tänkte också på dom stora mängder bränsle som fanns i dom två 
helikoptrarna som stod i hangaren och på bränsletanken ute på plattan. Han hade också 
funderingar på om det var en äkta bomb eller inte. 

I samband med att man backar ut från bommen ser Anders en personbil passera mot 
färjeläget. Det är en vit pick up med ett plastskåp bak. Det var som en liten hantverkarbil typ 
en mindre Ford Escort. Anders tror att det var vid det här tillfället han såg denna bil. 

Man bestämmer sig dock för att snabbt åka från platsen och man åker mot baseringen men 
man börjar fundera på säkerheten där också så man svänger höger vid baseringen in på en 
mindre väg där man stannar några sekunder innan man bestämmer sig för att lämna platsen 
helt. Detta pga att man inte känner sig säker i hangarens omgivningar.  Anders har höjt sin 
beredskap men tjänstevapnet när man lämnar hangaren. Man såg dock inga fordon eller 
personer i närheten. Man passerar hangaren igen på väg mot Hemmesta och en bit ifrån 
hangaren observerar Anders en liten eld, ca 10 m från vägen. Han såg lågorna men tror sig se 
att elden håller på att falna. Det saktar bara in innan de fortsätter. Även Stefan skall ha sett 
branden. Anders observerade inga fordon eller personer på brandplatsen. Man vidtog inga 
åtgärder med anledning av branden då. 
Anders ringde därefter till RKC och informerade om bomben. Han tror sig inte ha nämnt 
branden. Han ringer även till LKC och informerar om bomben. 
Anders ringer även sin chef, Ramström och informera honom. 
Anders ringer också igen till LKC för att diskutera bomben och eventuella avspärrningar.
Vhbfl på LKC beslutar dock att  man inte skall spärra av. 

Anders blir också uppringd av bomgruppen som vill informera sig om bomben. 
Sambandsmannen på bomgruppen beslutar sig för att själv ringa till LKC och diskutera en 
avspärrning.  Anders får sedan meddelande från bombgruppen om att man skall spärra av och 
att riskområdet är ca 3-400 m runt bomben.
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Ca 5 min efter upptäckten av branden möter Anders och Stefan brandkåren mellan Siggesta 
och Hemmesta, ev vid Värmdö kyrka.  Anders och Stefan vänder och stoppar brandkåren vid 
Siggesta eftersom dom inte tycker det är lämpligt för dem att åka fram med tanke på bomben 
och att det inte brinner speciellt mycket. Brandkåren är dock ivriga på att få åka fram varför 
Anders efter ca 10-15 min beslutar sig för att åka fram och kontrollera branden. När man 
återigen kommer fram till brandplatsen stannar man vid vägkanten. Man åker inte in på 
grusvägen. Anders och Stefan går sedan ca 5 m in på grusvägen där man anträffar en 
rånarluva mitt på vägen. Stefan putter till den lätt med foten för att se vad det var för något. 
Elden har falnat men man går inte fram till den. Möjligen närmar man sig den något men man 
lämnar aldrig grusvägen. Anders uppger att man inte såg några handskar eller yxa men det 
har han hört i efterhand att det fanns på platsen. 

Stefan ringer i detta skede och meddelar brandkåren att dom inte behöver åka fram. 

I samband med detta anländer två patruller från Nacka och dom sköter om avspärrning av 
brandplats och spärr utefter vägen vid brandplatsen och vid förläggningen. 

Därefter åker Anders och Stefan tillbaka till förläggningen och klockan är då ca 06.30. Där 
stannar man i ca 20 minuter innan Anders åker hem i sin bil.  På vägen hem mötte Anders 
sina pilotkollegor som skulle börja sin tjänstgöring. Man pratades vid en stund innan Anders 
fortsätter hemåt. Han möter även bombgruppens stora bil.

Anders uppger avslutningsvis att han upplevt hela händelsen som mycket obehaglig med 
tanke på de uppgifter de fått innan händelsen. Han hade hela tiden haft en känsla av att dom 
kanske även var under uppsikt ifall dom skulle ta ut helikoptern trots bomben. Vad kunde ha 
hänt då. Anders hade efter händelsen svårt att sova och åkte under eftermiddagen tillbaka till 
Myttinge igen för att hämta sina tillhörigheter eftersom han fått besked om att baseringen på 
Myttinge skulle upphöra.

Anders uppger att det finns larm som går både till LKC och deras förläggning från hangaren 
men inga sådana har utlösts under natten. Larmen hörs tydligt och dom skulle inte ha missat 
t.ex. ett sabotagelarm när koddosan vid dörren på hangaren slogs sönder.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Hörd person

Persson, Sandra
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna lämnade uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av iakttagelser vid polisens helikopter hangar i Myttinge, Värmdö, under natten till

den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-11-12
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

10:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Sandra berättar att hon arbetar som ordningspolis med placering i Nacka sedan 4/12-07. Hon 
jobb med utryckningstjänst i radiobil. Det framkommer att hon började arbetet med utsättning 
i Nacka den 22/9-09, kl. 22.0. Då fick hon uppgiften att bilda patrull tillsammans med 
kollegan Patrik Nilsson och de blev tilldelade radiobilen 36-9110. Till saken hör att Patrik 
vikarierar som yttre befäl sedan en tid. Under den aktuella natten arbetade även två kollegor 
till i Nacka vid namn Anna Gardefelt samt Maria Olofsson med Sandra minns inte vilken 
radiobil dessa två fick tilldelade.

Vad Sandra minns av natten så var det lugnt och hon minns inte nu om hon och Patrik vid 
något tillfälle besökte Gustavsberg eller Värmdö, innan de sedan blev skickade dit under 
morgonen. Sandra har inga speciella iakttagelser att lämna från natten innan larmet om rånet 
vid Västberg. 

När det sedan gick ut över polisradion att det var ett pågående rån vid Västberga så befann sig 
Sandra och Patrik mellan Hellasgården och Sickla. De två tog själva initiativ att köra mot 
Stockholm och Västberga och vid tillfället var det Sandra som körde radiobilen. Hon hittar 
dåligt inne i stan och fick instruktioner från Patrik vilka vägar man skulle ta. Sandra vet att 
Patrik hade kontakt med sambandscentralen via polisradion men när detta var vet inte Sandra.

Sandra delges att enligt uppgift från händelserapporten så blev hon och Patrik beordrade mot 
Västberga 090923, kl. 05.31. Hon kommenterar detta och säger då att det sannolikast är så att 
vid den tidpunkten så var de redan på väg mot Västberga, mera än så minns hon inte.

Sandra vet att hon körde via Gullmarsplan mot Västberga. Hon kan inte ange någon tidpunkt 



för framkomsten till Västberga. Sandra delges då att enligt händelserapporten var hon och 
Patrik på plats vid Västberga kl. 05.40. Sandra säger "tidpunkten verkar rimlig".

Framme vid Västberga tog hon och Patrik position en bit ifrån värdedepån och de kunde höra 
en helikopter men Sandra såg den aldrig. De två slog stopp på trafik så de inte skulle komma 
fram nära rånhändelsen. Sandra vet också att det kom fram en chef från G4S som pratade 
med Patrik. 

Något senare fick Sandra och Patrik order att ta sig till Myttinge på Värmdö där det skulle 
finnas "misstänkt bomb". Detta fick Sandra veta via polisradion och även muntligen genom 
Patrik. Sandra uppskattar att hon och Patrik befann sig vid Västberga ungefär 20 minuter 
innan man då åkte mot Myttinge på Värmdö. Sandra minns att hon hörde helikoptern lämna 
vid Västberga en stund innan hon och Patrik fick åka mot Myttinge.

Sandra ombeds kommentera tiden 090923, kl. 06.06 från händelserapporten där det står 
"36-9110 PC Myttinge" Hon säger att det kan vara den tiden man blev skickade till Myttinge 
från Västberga, men hon kan inte säkert säga.

På vägen till Myttinge så var det Patrik som körde eftersom han hittar bättre. Man körde 
ganska fort  ut från Stockholm längs Värmdöleden till Gustavsberg och vidare ut på Värmdö 
upp mot Myttinge via Hemmesta. Även den andra Nacka patrullen hade då blivit skickade till 
samma plats, alltså med Anna och Maria. Sandra minns att hon och Patrik kom ikapp och 
sedan körde om Anna och Maria någonstans vid Hemmesta.

Sandra säger att hon nu inte kan påminna sig någon iakttagelse av fordon eller personer under 
färden mot Myttinge. Hon förde heller inga anteckningar om detta men säger samtidigt "vi 
bör ha haft ögonen öppna".

När man sedan kom till en plats några hundra meter för själva hangaren i Myttinge så mötte 
två polispiloter upp längs vägen. Dessa berättade om "misstänkt bomb" vid hangaren och att 
något "stack upp". De berättade också att de hade fått backa undan med anledning av fyndet 
vid hangaren.
Polispiloterna berättade även att det hade brunnit på vänster sida av vägen där man just då 
befann sig. Sandra själv gick inte fram och tittade på brandplatsen. Kollegorna Anna och 
Maria fick uppgiften att spärra av brandplatsen samt även hela vägen invid brandplatsen.
Det sistnämnda gjordes för att inte trafik skulle komma fram mot Myttinge från 
Hemmestahållet. 

Sandra tillfrågas om när hon och de övriga kollegorna från Nacka kan ha kommit fram till 
Myttinge men hon kan inte ange detta i tid vid förhörstillfället. Han ombedes kommentera 
tiden från händelserapporten, nämligen 090923, kl. 06.34 och hon säger då att den kan vara 
rimlig för deras ankomst. Hon säger att Patrik körde ganska fort under färden mot Myttinge 
och de var säkerligen inte mycket trafik eftersom det var tidigt på morgonen. 

Kollegorna Anna och Maria blev alltså kvar vid brandplatsen medan Sandra och Patrik åkte 
vidare förbi hangaren och spärrade av vägen vid en korsning som är belägen inte långt från
Polispiloternas barack i Myttinge.  Man spärrade alltså av och stoppade all trafik som kom 
från färjeläget och även från en korsande väg. Detta för att ingen skulle åka närma de 
misstänkta bomberna vid hangaren.

Sandra säger att hon inte lade märke till något/några fordon eller personer när de körde förbi 
hangaren fram till spärrplatsen i korsningen invid den. 
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När de hade upprättat spärrplatsen så började det sedan komma fordon från färjeläget. Dessa 
blev då tillsagda att vända och ta färjan åter till Rindö. Vissa bilar blev dock kvar och väntade 
ett tag innan de vände. Detta pågick hela förmiddagen och fram till att bomteknikerna var 
klara. Sandra lade inte märke till några fordon eller personer som hon fick några "vibbar på".
Det fördes heller inga anteckningar av fordon eller personer vid spärrplatsen, enligt Sandra.
Det hon minns nu i efterhand var en kille i en mörk BMW som fick problem med sin bil som 
inte ville starta. Efter en stund hade killen fått igång sin bil och vänt mot färjeläget. Sandra 
minns inget registreringsnummer på killens bil. 

Efter några timmar på morgonen hade alltså bomteknikerna anlänt till Myttinge. Hela tiden 
höll Sandra och Patrik sin spärrplats och stoppade all trafik.

Vid något tillfälle kom en man fram gående som bodde i området nära korsningen man stod 
vid. Sandra säger att mannen pratade mest med Patrik. Ev. hörde Sandra att mannen pratade 
om att han hört någon helikopter. Mer än så kan hon inte säga och hon tog själv inga 
anteckningar från mannen och Sandra vet inte om Patrik skrev ner vad mannen berättade.
Sandra upplevde att mannen ville vara en "viktig person" eller möjligen "sökte kontakt".

En hel del fordon och personer kom till spärrplatsen under förmiddagen och in på dagen. Det 
var dock ingen som Sandra reagerade på eller antecknade.

Sandra minns sedan att bombteknikerna sköt mot de misstänkte bomberna vid hangaren med 
visst tidsmellanrum under dagen. Efter detta kunde man då häva avspärrningen av vägen i 
båda riktningarna. Sandra kan inte säga i tid när detta skedde. Hon och Patrik blev sedan kvar 
och var framme vid hangaren dit det anlände mycket folk, bl. a. kom kriminaltekniker dit från 
Nacka. 
Sandra säger att hon och Patrik blev avlöst först vid ca 15:00-tiden på eftermiddagen av en 
patrull från Nacka. 

Avslutat kl. 10.10.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Hörd person

Gardefeldt, Anna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna lämnade uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om iakttagelser i samband med angrepp mot polisens helikopter hangar i Myttinge tidigt på

morgonen 090923.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-11-24
Förhör påbörjat

09:57
Förhör avslutat

Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Anna berättar att hon arbetar som ordningspolis med placering i Nacka sedan juni 2007. 
Natten den 22-23 september jobbade hon tillsammans med kollegan Maria Olofsson och de 
åkte sannolikt i radiobilen 36-9240. Anna är dock inte helt säker på att det var just den 
tjänstebilen.

De började arbetspasset kl. 22.00 den 22 september med utsättning i Nacka. Under nattpasset 
jobbade även yttre befälet Patrik Nilsson med en kollega vid namn Sandra Persson. Det fanns 
troligen också en s. k. förstärkningspatrull som sedan slutade vid k. 03.00 på natten.

Anna minns inte annat än att det var en lugn natt vilket vardagnätterna brukar vara i deras 
distrikt. Hon minns inte säkert om hon och Maria gjorde någon sväng mot Gustavsberg under 
natten, troligen var de dock inte ut på Värmdö. 

Anna och Maria åkte sedan in till Nacka och befann sig på polishuset på morgontimmarna. 
Kollegorna Patrik och Sandra var då kvar ute.

Någon gång vid kl. 05.00 och 05.30 hörde Anna och Maria via radion om rånet i Västberga.
Där nämndes då också om att en helikopter skulle vara inblandad. Anna och Maria blev dock 
inte anropade av LKC men beslöt efter ett tag att åka ut. De uppsökte då Lugnets rondell 
ovanför LV 222 i höjd med Sickla. Där stod de och spanade speciellt efter om de skulle se 
helikoptern från rånet. De hade ingen kontakt med LKC eftersom trafiken på polisradion var 
mycket tät. 

Via polisradion kom sedan en uppgift om att polisens helikoptrar vid Myttinge inte kunde 



lyfta pga en misstänkt bomb. Anna och Maria ringde då direkt till sitt yttre befäl Patrik 
Nilsson och det beslöts då att båda Nackabilarna skulle köra mot Myttinge. Strax efter detta 
ropade Anna och Maria upp LKC och meddelade att man körde mot Myttinge.

Anna körde vid tillfället och körde LV 222/Värmdöleden förbi Gustavsberg och ut på 
Värmdö via Hemmesta mot Myttinge.. Under den färden lade inte Anna märke till något 
speciellt eller avvikande, vad hon nu kan minnas. I varje fall var det inget som hon 
antecknade på något sätt då eller i efterhand.

Innan Anna och Maria hade hunnit fram mot Myttinge så kom kollegorna Patrik och Sandra 
ifatt med den andra tjänstebilen. Plötsligt stod det en person vid vägkanten och vinkade och 
det visade sig sedan vara en av polisens helikopterpiloter. Man stannade på platsen och båda 
piloterna gav sig då till känna och berättade kort om att det låg en bomb eller bomber vid 
hangaren en bit längre fram. Piloterna visade också på en brandplats vid sidan av vägen 
precis där man då befann sig. Anna gick själv och tittade på brandplatsen intill vägen och där 
kunde hon bl. a. se en brandskadad handske. Ett kort stycke från brandplatsen, nere på en 
grusväg intill en bom, så såg hon även att det låg en s. k. rånarluva. 

Yttre befälet Patrik sade sedan till Anna och Maria att spärra av själva brandplatsen samt att 
hela vägen från Hemmestahållet skulle spärras av. Detta genomfördes också sedan av Anna 
och Maria. Kolegorna Patrik och Sandra åkte sedan iväg från platsen mot Myttinge för att 
spärra av vägen från andra hållet. Även helikopterpiloterna lämnade sedan platsen i bil, enligt 
Anna.

Anna säger sedan att hon och Maria fick hålla spärrplatsen hela förmiddagen och man blev 
avlösta av en annan patrull först omkring kl. 13.00-13.30. Därefter återvände de två till 
Nacka.

På fråga säger Anna att hon och Maria sannolikt kom till brandplatsen på Värmdö omkring 
kl. 06.30 på morgonen, Hon vill dock påpeka att det är en uppskattad tid från hennes sida.

Under dagen när Anna och Maria stod vid avspärrningen intill brandplatsen så kom det ett 
antal fordon från Hemmesta hållet som man då alltså stoppade och beordrade att vända. Anna 
uppskattar att det kan ha rört sig om ca 20-30 fordon, hon säger att det inte var alltför mycket 
trafik. Anna säger att det inte var något som hon reagerade över avseende fordon eller 
den/dem som färdades i bilarna som man stoppade under dagen. Det enda Anna minns var att 
det kom en man som berättade att han under morgontimmarna samma dag helikopter hade 
sett själva branden och då även ringt till 112. Anna minns inte mannens utseende eller i vilket 
fordon denne åkte.

Under förmiddagen när Anna befann sig vid brandplatsen så kom även tekniker dit från 
Nacka som genomförde en brottsplatsundersökning. Strax innan teknikern kom till platsen så 
minns Anna att rånarluvan höll på att blåsa bort från grusvägen. Man ringde då till teknikerna 
vilka sade till att rånarluvan skulle säkras vilket gjordes genom att Anna tog den i handen.
Teknikerna kom dock strax efteråt varvid rånarluvan överlämnades till dem.

På avslutande fråga framkommer att Anna och kollegan Maria aldrig var fram till hangaren i 
Myttinge.

Avslutat kl. 10.27.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Gardefeldt, Anna; 2009-11-24 09:57   diarienr: 0104-K122-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Nilsson, Patric
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna lämnade uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser runt Myttinge, Värmdö  kommun 09-09-23.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-11-30
Förhör påbörjat

12:25
Förhör avslutat

12:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Patric berättar att han arbetar som yttre befäl vid Nacka polisen och han gick i tjänst vid kl. 
22.00 på kvällen 090922. Man hade utsättning på Nacka polisstation och under natten 
tjänstgjorde han sedan i radiobil 36-9110 tillsammans med kollegan Sandra Persson. Det 
fanns ytterligare en radiobilspatrull igång i Nacka området den aktuella natten och den hade 
besättningen Anna Gardefeldt samt Maria Olofsson.

På fråga om Patric minns mycket av det aktuella nattpasset så framkommer att så inte är fallet.
Han kan inte på fråga säga att han och Sandra besökte Gustavsberg, men kan heller inte 
utesluta detta. Han är dock ganska så säker på att man inte var ut på Värmdö och definitivt 
inte Myttinge. Patric säger att det ligger för långt bort och man kan inte åka dit utan att det är 
påkallat på något sätt.

Patric minns sedan att man via en bärbar polisradio började höra om rånet där det skulle vara 
en helikopter inblandad. Det framkom även att rånet skulle äga rum i Västberga vid G4S.
Patric och Sandra tog då ett eget initiativ att köra mot Västberga från Sickla området där man 
just då befann sig. Patric säger att det var full trafik på polisradion och därför villa man inte 
bryta in och störa. Patric har svårt att ange några tidpunkter men larmet om rånet kom någon 
gång efter kl. 05.00 på morgonen.

Patric minns att han och Sandra körde från Sickla in mot Stockholm och via Årsta mot 
Västberga. Han ombeds kommentera uppgifterna från polisens händelse rapporten men säger 
att han inte minns några tider idag vid förhöret.

När Patric och Sandra kom fram mot Västberga ställde de sig på eget initiativ i en korsning 
ett par hundra meter från G4S. Från den platsen hade de inte synkontakt med G4S byggnaden.



I den korsning de stannade så stoppade de all trafik av fordon som annars skulle ha kört fram 
mot platsen där rånet pågick.

Efter ett tag så kunde man sedan via polisradion meddela var man befann sig och vilken 
arbetsuppgift man påtagit sig.

Patric säger sedan att han och kollegan Sandra befann sig i korsningen omkring 15-20 
minuter. Vid polisradion kom då upplysningar om att polisens egna helikoptrar inte kunde 
lyfta från Myttinge pga misstänkta bomber. Samtidigt kunde man också höra via polisradion 
att helikoptern, som användes av rånarna, hade lyft från Västberga och flugit söderut. Detta 
var inget som Patric själv kunde se från den plats han befann sig.

Patric fick sedan meddelande via polisradion att han skulle ta sig till Myttinge för att där ta 
ansvaret som polisinsats chef. Han och Sandra fick dock vänta en stund innan man fick 
avlösning i korsningen av en annan polispatrull.

Efter detta så körde Patric och Sandra från Västberga och vidare LV 222 ut förbi Gustavsberg 
och vidare ut på Värmdö och Hemmesta mot Myttinge. Under den färden kom de att passera 
den andra Nacka patrullen med Gardefeldt samt Olofsson. Patric säger att han inte lade märke 
till några avvikande fordon eller personer när man körde mot Myttinge, i varje fall var det 
inget som han lade märke till eller noterade på något sätt.

Patric säger att färden ut mot Myttinge från Västberga tog ca 25-30 minuter och han tror att 
de kom fram någon gång runt 06.30. Strax innan de kom fram till Myttinge så fick de se en 
bil vid vägen samt en person som vinkade. Man stannade då och det visade sig vara polisens 
helikopterförare som fanns på platsen. Helikopterförarna berättade att just på platsen där man 
nu befann sig så hade en brand upptäckts som kunde sättas i samband med händelsen vid 
helikopter hangaren. Patric säger att han aldrig själv gick fram till själva brandplatsen utan 
han sade till den andra Nacka patrullen med Gardefeldt och Olofsson att spärra av själva 
brandplatsen samt även spärra av själva vägen så att inte bilar skulle kunna köra från 
Hemmesta mot Myttinge där det då enligt uppgift skulle finnas misstänkta bomber.

Patric och Sandra åkte sedan vidare mot och förbi hangaren vid Myttinge och en helikopter 
pilot följde då med under den färden. När man passerade på vägen vid hangaren så visade 
helikopter piloten på var de misstänkte bomberna låg. Detta gjordes alltså på avstånd från 
vägen enligt Patric och man var alltså inte fram och tittade närmare.

Patric och Sandra upprättade sedan en spärrplats i en korsning precis bortom Hangaren, från 
Hemmesta hållet sett. Där spärrade man alltså vägen för all trafik som kom från färjehållet.
I och med denna spärrplats samt spärrplatsen vid brandplatsen kunde inga fordon passera 
förbi hangaren i Myttinge.

Patric och Sandra blev sedan kvar på sin spärrplats fram till ca kl. 14.00 på eftermiddagen. Då 
var nämligen bombteknikerna klara med sitt arbete vid hangaren. 
Under timmarna man stod vid spärrplatsen så kom ett antal fordon som man då fick stoppa 
och se till att de vände. Patric säger att det inte var något fordon eller någon person/personer 
som han reagerade över på något sätt utan det var "sedvanlig trafik". Han förde själv inga 
anteckningar över fordon eller personer som kom till spärrplatsen.

Patric minns också att det kom en del personer fram till spärrplatsen som bodde i området 
strax intill hangaren. De pratade en del och hade synpunkter om avspärrningen.
 
Vidare minns Patric en äldre man som bodde bakom hangaren. Den mannen kom fram och 
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berättade att han under natten hade hört en helikopter landa och starta igen vid hangaren. 
Detta skulle enligt mannen ha skett vid ca kl. 03.00-04.00-tiden. Mannen uttryckte sig som 
så att det inte skulle ha varit polisens helikopter, som han hade hört under natten, utan någon 
annan helikopter. Patric pratade med polisens helikopter förare om detta och man kom fram 
till att det måste ha varit polisens helikopter som mannen hört. 

I övrigt har inte Patric lagt några andra personer på minnet från händelsen.

Patric säger att han och Sandra alltså blev kvar på spärrplatsen till ca kl. 14.00 på 
eftermiddagen den 23 september. Då bröts spärrarna och man samlades nere vid hangaren.
Efter ett tag kunde man sedan lämna Myttinge då man fick avlösning av en annan patrull.

Sammanfattningsvis säger Patric att han alltså inte har något minne av några avvikande 
fordon eller personer under den aktuella insatsen vid Myttinge. Han har själv heller inte fört 
några anteckningar vid händelsen.

Förhöret avslutat kl. 12.50.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Nilsson, Patric; 2009-11-30 12:25   diarienr: 0104-K118-09
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PM
Myttinge

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2010-01-22
Tid

12:55
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Uppgifter angående polisens helikopter basering i Myttinge.
Uppgift

Dag som ovan framkom följande i samband med samtal med Göran Ramström vilken sedan 
år 2000 varit chef för polisens helikopterbasering i Stockholm.

Tidigt på morgonen den 23 september blev han då kontaktad via telefon i hemmet av sina 
båda piloter Stefan Cumlin och Anders Johansson. Dessa informerade då om att man hittat en 
misstänkt bomb vid hangaren i Myttinge i samband med att man skulle ta ut helikoptern och 
flyga till Västberga där det pågick ett rån där en helikopter användes. 

Direkt efter att Ramström fått dessa uppgifter så tog han själv en telefonkontakt med 
rikskommunikationscentralen vid RPS. 
Därefter ringde han då till dagpersonalen, alltså de piloter som skulle åka ut till Myttinge och 
börja jobba kl. 07.00. Ramström fick tag i en av dessa piloter i hemmet och bad denne stanna 
där. De övriga två piloterna var redan på väg mot Myttinge men Ramström lyckades få tag i 
dem via mobiltelefon och de fick då order att inte åka till Myttinge av säkerhetsskäl.

Ramström själv tog sig sedan ut till Värmdö via färjan från Vaxholm/Rindö och han kom ut 
till Myttinge omkring kl. 06.30 på morgonen. Vägen var då redan avspärrad förbi hangaren 
av polispersonal. 

Ramström vet sedan att man kallade in polisens helikoptrar från Göteborg och Östersund 
eftersom helikoptrarna i Myttinge ej kunde användas. Han var dock inte själv inblandad i 
detta utan det sköttes från rikskommunikationscentralen.

Ramström vilken själv har lång erfarenhet från polisens flygverksamhet, då han varit pilot 
sedan 1989, kan dock berätta att det är ca 2 timmars flygtid till Stockholm både från 
Göteborg och Östersund. Dessutom måste man alltid planera en sådan flygning, vilket också 
tar en viss tid enligt Ramström. Med anledning av detta kunde alltså inte polisen sätta in 
några av sina helikoptrar i direkt anslutning till rånet i Västberga och rånarnas flykt därifrån, 
enligt Ramström.

Ramström berättar vidare att det vid ett larm till piloterna vid baseringen i Myttinge tar ca 10 
minuter innan man är i luften, inkluderande då bilfärd från baracken och till hangaren samt att 



sedan få ut helikoptern från hangaren. Flygtiden till Stockholm och Västberga är sedan ca 7 
minuter. Ramström uppger att han själv tidigare flugit sträckan Sergels torg och till Myttinge 
på 6 minuter.

Ramström säger till sist att hade inte hans piloter hejdats, av bombattrappen, utan kunnat 
flyga till Västberga så hade man då från luften haft möjlighet att följa efter gärningsmännens 
helikopter och även dokumentera flyktvägen med video. Man hade då också haft möjlighet 
att dokumentera gärningsmännens ev. mellanlandningar och vad som hänt i samband med 
dessa,  alltså iakttaga/filma ev. fordon eller personer på marken. Man hade vidare haft 
möjlighet att följa gärningsmännens helikopter till dess slutdestination och även kunnat ge 
information runt allt detta till polisens sambandscentral och polisär markpersonal. 

Stockholm, 2010-01-22

Karl-Göran Jakobsson/Insp.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Hörd person

Lindroth, Tom
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna lämnade uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser under morgonen 090923 vid Myttinge och brandplatsen vid Edslösa.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-11-03
Förhör påbörjat

09:54
Förhör avslutat

10:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Tom berättar att han mestadels bor i en fastighet ute vid Väster-Skägga på Värmdö och det 
framkommer vidare att han har sitt arbete inne i centrala Stockholm.

Under morgonen den 23/9-09, ca kl. 05.20 så lämnade han bostaden ensam i sin bil från 
Väster-Skägga. Han åkte vid tillfället i en Grå VW Golf och han skulle då åka till arbetet 
inne i Stockholm via Gustavsberg. Tillfrågad om tidpunkten för avfärden så säger Tom att 
han alltid brukar åka till arbetet vid den tiden under Tisdagar, Onsdagar och Torsdagar. 

Han körde vägen från Väster-Skägga söderut ner till korsningen med "huvudvägen" på 
Värmdö. Den korsningen är belägen intill polisens helikopter hangar vid Myttinge. På vägen 
från bostaden biten ner till den sistnämnda korsningen mötte han inga bilar och han såg heller 
inga personer, vad han nu kan minnas.

Efter att han svängt vänster i korsningen kom han då att passera på vägen precis förbi 
polisens helikopter hangar. På fraåga säger Tom att han inte såg någon rörelse av något slag 
runt hangaren och det var "mörkt och stängt".  Tom säger att han helt klart kan säga att det 
inte var någon synlig aktivitet runt hangaren vid tillfället.

Han körde sedan vidare mot Gustavsbergshållet och knappt en kilometer efter hangaren 
upptäckte han då att det brann nära vägen på höger sida. Tom beskriver det som en "lägereld 
med ca 1,5 meter höga lågor" Han upplevde det hela som en "begränsad" brand några meter 
från vägen på höger sida. Tom övervägde först om han skulle ringa brandkåren eller inte, 
utifrån hur han upplevde branden. Han stannade därför inte direkt utan först efter att han kört 
ca 400 längre fram. Tom stannade alltså inte vid själva brandplatsen och var därför aldrig 
riktigt när den. 



På fråga framkommer att Tom inte såg någon rörelse av person/er runt brandplatsen. Han såg 
heller inga fordon runt den platsen. Det enda han såg var branden, som beskrivits ovan.
På vidare fråga säger Tom att han sannolikt inte såg något fordon mellan hangaren och 
brandplatsen.

Tom stannade alltså först efter några hundra meter vid vägkanten och då tog han fram sin 
mobiltelefon och ringde Sosab om branden.  I samband med detta samtal med Sosab eller 
möjligen strax därefter så kom det en bil från motsatt håll och körde mot Myttingehållet. Tom 
kan inte beskriva denna bil på något sätt överhuvudtaget. Han säger att det var gryningsljus 
vid tillfället och därför inte bästa siktförhållanden.

Efter samtalet till Sosab fortsatte sedan Tom köra mot Gustavsberg och han vet sedan att han 
mötte två brandbilar någonstans vid Hemmesta vägskäl. Han säger vidare på fråga att han 
sannolikt mötte ytterligare fordon under färden mot Gustavsberg men han kan inte påminna 
sig detta riktigt. Tom säger att han brukar möte en 4-5 fordon under den aktuella sträckan när 
han åker till jobbet så här tidigt på morgonen.

När han sedan under färden in mot Stockholm lyssnade på radionyheterna kl. 06.00 så fick 
han höra om rånet med helikoptern. Senare när han kommit till jobbet så fick han via internet 
information om att polisens helikopter hangar i Myttinge hade utsatt för ett angrepp i 
samband med rånet. Tom tänkte då själv att branden, som han sett, kanske hade något med 
angreppet i Myttinge att göra. Han har dock inte själv tagit någon kontakt med polisen i 
ärendet, förutom att han vid något tillfälle efteråt har talat med en av polisens helikopter 
piloter.

Tillfrågad om Tom gjort några iakttagelser dagarna eller veckorna händelsen vid Myttinge 
den 23 september så framkommer att han inte gjort detta. Han har varken lagt märke till några 
speciella fordon eller personer runt Myttinge. Tom berättar i sammanhanget att han har 
bostad även på annan plats än i Väster Skägga på Värmdö men tiden runt den 23 september 
bodde han då mest på Värmdö och åkte till och från jobbet i Stockholm via Myttinge varje 
morgon men med lite varierande tider.

Förhöret avslutat kl. 10.15.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Lindroth, Tom; 2009-11-03 09:54   diarienr: 0104-K122-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONB Globen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Söderberg, Richard
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne till grovt rån 2009-09-23 kl. 05.10 vid G4S på Västberga Allé 11.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Marcus Nyberger
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

15:17
Förhör avslutat

15:25
Förhörsplats

Västberga Allé/Midsommarslingan
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Söderberg kom cyklandes vid cirka kl. 05.10 på Karusellvägen i riktning mot Västberga Allé. 
Vid tillfället hade Söderberg hörlurar i öronen då han lyssnade på en ljudbok. Då Söderberg 
befann sig upp på kullen på Karusellvägen så han en bil som kom körandes i hög fart. Bilen 
kom körandes i riktning från Årstabergsvägen, och mot Västberga industriområde.

Söderberg cyklade vidare på Västberga Allé i riktning mot Årstabergsvägen. Strax innan 
Midsommarslingan såg Söderberg att det låg en kedja med fotanglar utdragna över 
cykelbanan samt de båda körfälten. Söderberg försökte tvärnita, men cyklade över kedjan, 
utan att få punka.
Söderberg klev av sin cykel, och stoppade en lastbil som var på väg att köra över fotanglarna. 
Söderberg stoppade även två stycken bilar så att inte de heller körde över. Fotanglarna satt 
fast på två stycken kedjor. Ena kedjan, den kortare av de två, satt fast i en stolpe och låg 
utlagd i körfältet för trafik som kommer på Västberga Allé i riktning från Årstabergsvägen 
och mot Västberga industriområde. Den längre kedjan satt fast i ett träd och låg över 
cykelbanan/trottoaren samt körfältet för trafik från Västberga industriområde mot 
Årstabergsvägen.
Söderberg drog bort de båda kedjorna ifrån körfälten samt trottoaren och ringde 112. Klockan 
var då 05.15. Samtidigt som Söderberg ringde så lyfte en vit helikopter ifrån taket på ett av 
husen vid Västberga Allé. Helikoptern började cirkla runt, och flög bland annat över 
byggnaderna vid Midsommarslingan samt den plats där Söderberg själv stod. Sedan kom en 
väktarbil i hög fart, i riktning mot Västberga industriområde.

Efteråt kom Söderberg att tänka på att bilen som kommit körandes på Västberga Allé, när han 
själv befann sig på Karusellvägen. Den bilen hade kört i väldigt hög fart, ungefär 70 km/h. 
Om bilen hade kört i samma hastighet i kurvan där fotanglarna låg, så hade den aldrig hunnit 

Förhör Söderberg, Richard, fotanglar, 2009-09-25 13:40   diarienr: 0104-K118-09
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stanna. Vilket hade inneburit att bilen hade haft punkterade däck, och det hade den inte.
Söderberg kom inte ihåg hur bilen såg ut, varken färg eller om det var en kombi- eller en 
sedanmodell.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Söderberg, Richard; 2009-09-23 15:17   diarienr: 0201-K292921-09

   2
Förhör Söderberg, Richard, fotanglar, 2009-09-25 13:40   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
angående fotanglar, Midsommarslingan

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Söderberg, Richard
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med anledning av hans iakttagelser av fotanglar i samband med grovt rån mot G4S

Värdedepå Västberga 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Niklas Molin
Förhörsdatum

2009-10-26
Förhör påbörjat

15:52
Förhör avslutat

16:20
Förhörsplats

Karusellplan Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Mre

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare är insp Mattias Jonsson. 

Förhöret talas in på band i närvaro av Söderberg. Söderberg ombeds lyssna noggrant och 
löpande korrigera eventuella felsägningar. 

Söderberg ombeds berätta om den här händelsen vad han kommer ihåg. Han uppger att han 
har samma morgonrutin varje morgon och enligt hans egen tidsuppskattning så kommer han 
till krönet på Karusellvägen någon gång 05.15 – 05.18. Han lyssnar på en talbok när han 
cyklar. Samtidigt hör han ett väldigt dån från en helikopter. Han ser även en bil som kommer 
i hög hastighet på Västberga Alléväg och den kör söderut. Bilen kommer i riktning från norr. 
Söderberg uppger att enda möjligheten för bilar och komma är i riktning från Årstaberg eller 
Liljeholmen och att den måste ha åkt under E4:an. Söderberg uppger att han antar att dånet 
från helikoptern kommer från en ambulanshelikopter, det är den tanke som slår honom. 

Söderberg uppger att han cyklat hemifrån och när han närmar sig den aktuella platsen där han 
gör sin iakttagelse så har han innan dess åkt/cyklat på Kontrollvägen sedan vidare i en rondell 
och upp på Karusellvägen som han sedan har följt fram till backkrönet där han gör sin 
iakttagelse. Innan Söderberg gör iakttagelsen av den här bilen och hör helikoptern så har han 
inte gjort någon anmärkningsvärd iakttagelse på Karusellvägen.

Söderberg ombeds beskriva den här bilen som han gör en iakttagelse av. Han uppger att han 
kan inte beskriva bilen, han är trött när han kommer fram på den här platsen. Han uppger 
vidare att bilen kör i högre hastighet än normalt. Söderberg tillfrågas om han kan säga 
någonting om bilens lyktor. Han säger att han har funderat på det här men att han inte kan 



uttala sig om det. Söderberg uppger i samband med bilen att han uppfattar att den kördes så 
fort, att han tänkte att det måste ha hänt någonting. Söderberg cyklar själv ner, fortsätter på 
Karusellvägen och kör ner till korsningen med Västberga Alléväg. Han tittar då höger och då 
är bilen borta. Han kan då höra en helikopter som han hör i riktning från vad som han nu vet 
är G4S-huset. 

Söderberg uppger att han sedan svänger vänster på Västberga Alléväg och kör den norrut. 
Han cyklar på ganska bra och kör under E4:an fram till kurvan på Västberga Alléväg i 
närheten av Midsommarslingan. Där kör Söderberg över kedjan med fotanglar. Söderberg 
uppger att han inte uppfattade då men att han morgonen efter uppfattade att lampan precis på 
den här platsen var släckt. Han uppger att det var därför han körde över kedjan eftersom han 
inte såg den. Söderberg tillfrågas om han cyklade samma sträcka dagen innan och han uppger 
att det gjorde han. Han har dock ingen uppfattning om lampan var släckt även då. Söderberg 
uppger att det måste vara en bra placering på den här kedjan eftersom trädet skymmer lampan 
från ena hållet och att lampan på den andra sidan var släckt.

Söderberg uppger att de på platsen låg en kort och en lång kedja. Han lade ned sin cykel på 
vägbanan med lyset framåt för att förhindra att någon skulle köra över kedjorna. Han uppger 
vidare att det vid den här tidpunkten även kom en lastbil till platsen. Söderberg uppger att han 
drog bort kedjorna från vägbanorna. Söderberg beskriver att kedjorna var fotanglar svetsade 
på det här kedjorna. Han uppger att de inte var jättevassa men att det var tillräckligt för att en 
bil skulle få punktering. Söderberg uppger att det här kedjorna som han har beskrivit, att den 
ena är cirka 3 meter lång och den andra är cirka 1 meter lång. Båda kedjorna ihop täcker 
vägbanan. Kedjorna låg i rad som en linje. De låg rakt ut från en lyktstolpe på platsen. 
Söderberg drog bort båda kedjorna mot trädet på ena sidan av vägen. Söderberg uppger att 
det här kedjorna inte var fästa på den ena sidan av vägen. På den andra sidan av vägen så vet 
han inte huruvida kedjan var fäst. Söderberg uppger att han hade tagit bort den längsta av 
kedjorna. Då kom det en lastbil till platsen, som tidigare nämnts i förhöret. Efter att lastbilen 
kommit till platsen så drog Söderberg bort den korta kedjan. Sen kommer en Audi kombi till 
platsen. Den bilen verkade lite stressad men den fick vänta tills Söderberg var klar och hade 
dragit bort kedjan. Söderberg beskriver det som en äldre Audi 80-modell, en äldre Audi. 
Söderberg tillfrågas angående färg och han säger att han antar att den var ljus i färgen. 

Efter detta så kör bilar förbi platsen och Söderberg ringer 112. Söderberg uppger att det tar 
någon minut innan han blir kopplad och han får då prata med en polis som inte verkade ha 
någon aning om vad som höll på att hända. Söderberg uppger att han blir under ärendets 
förlopp blir överflugen av en vit helikopter som han trodde var en polishelikopter. Han 
reagerade inte att den var vit till färgen. Han uppger att det även i samband med detta 
kommer en väktarbil i hög fart och kör Västberga Alléväg söderut. Söderberg uppger att han 
pratade med polisen och sa någonting i stil med att det att det är ju redan en helikopter här så 
att ni är väl här. Därefter avslutades samtalet och han cyklade sedan till arbetet. Söderberg 
uppskattar att han ringer telefonsamtalet 112 någon gång 05.19 – 05.20.

I samband med förhöret upprättas en skiss av förhörsledaren. Skissen utvisar den plats eller 
den väg som Söderberg cyklat. Den utvisar vilken plats han befinner sig på när han ser den 
här bilen som kör Västberga Alléväg söderut samt den utvisar den plats där Söderberg kör 
över fotangelskedjorna. (Skissen bifogas förhöret)

Förhöret intalat på band i närvaro av Söderberg. Han godkänner förhöret. 

Förhöret avslutat kl 16.20.

Förhör med Söderberg, Richard; 2009-10-26 15:52   diarienr: 0104-K118-09
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Skiss Bilaga till förhör med Richard Söderberg, 2009-10-26 16:20   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Polis ingripande i Fruängen

Signerat av

Jörgen Lindeberg
Signerat datum

2009-10-05 11:33Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Gof, Emil
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd avseende ett ingripande den 23 septenber 2009 på natten vid bron som leder från Fruängen till

Västertorp.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jörgen Lindeberg
Förhörsdatum

2009-09-30
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Skärholmens Näpo
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

J.L

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Gof uppgav att han tjänstgjorde den aktuella dagen tillsammans med Pa Margareta Snis och 
Pasp Johans Öström. Han sitter i vänster baksäte i polisbilen och när han kommer åkande på 
Elsa Brändströmsgatan i nordlig riktning ser han två svartklädda personer vid gångvägen som 
leder upp till bron och tunnelbanespåret över motorvägen. Han reagerade på det han såg och 
sade till föraren att vända för att se vad personerna gjorde på platsen. Han reagerade även på 
att han tyckte att den ena personen hade något svart i handen. 

Då polisbilen vänt ser han att personerna är borta och man kör upp på gångvägen och där den 
sedan går åt två olika håll väljer man att köra över bron mot Västertorp. När man kört över 
bron så påträffar man bägge männen och dessa är kraftig andfådda och det är uppenbart att de 
sprungit från platsen där de sågs första gången. 

Gof uppgav vidare att det var han som tog hand om Barzani och visiterade honom. Vid 
visitationen påträffade han två kedjor som Barzani hade i byxfickan men han kommer inte 
ihåg om det var den vänstra eller högra. Kedjorna var blanka och cirka 80 centimeter långa. 
Han påträffade även en genomskinlig plastpåse som innehöll två eller tre hänglås.

Han frågade Barzani om kedjorna och han uppgav då att han var osams med någon i 
Fruängen och att det hade varit en uppgörelse där och att han haft kedjorna med sig dit. Detta 
var även anledningen till att de sprungit när de sett polisbilen. Gof gjorde bedömningen att 
kedjorna skulle användas som vapen varför han beslutade om att direktförverka kedjorna på 
plats.

Då det fanns misstanke om att någon av männen kastat något ifrån sig tillkallades en 



handförare för att göra ett sök på platsen. Vid detta sök påträffades ingenting Barzani och 
både Barzani och Lobos Lopez förnekade att de kastat något ifrån sig. Barzani uppgav istället 
att man måste sett fel och tagit miste på en handske som han tagit av sig och haft i handen.

Barzani och Lobos Lopez identifierades och fick därefter lämna platsen och Kedjorna 
placerades i polisbilens bagagelucka.

Då de senare blev i anspråkstagna till ett grovt rån som pågick i Västberga blev kedjorna 
liggande i polisfordonet tills de slutade. Då de åter kom till polisstationen i Skärholmen och 
parkerade fordonet så tog de ut kedjorna från bilen och lade dem i en låda i garaget för att ta 
hand om dem senare.

 

Gof förevisas ett fotografi taget på ett hänglås av fabrikatet Cocraft från beslag 
2009-0201-BG24420.

Han uppgav att det är samma guldfärg men att de lås som Barzani bar med sig hade en längre 
bygel och att låskroppen var smalare. 

Gof förevisas ett fotografi taget på ett hänglås av fabrikatet Abus från beslag 
2009-0201-BG24416.

Han uppgav spontant att det var ett sådant lås. Bygeln, låskroppen samt präglingen stämmer 
överens med hans minnesbild av hur Barzanis lås såg ut även om han inte direkt kan komma 
ihåg att det stod ABUS på låset. 

På fråga uppgav han även att Barzani hade en mobiltelefon på sig. Han kommer dock inte 
ihåg vilket fabrikat eller några andra detaljer om telefonen. 

Han minns även att Lobos Lopez hade en nyckelknippa på sig med 5-6 nycklar på. Dessa 
nycklar var trekantiga med plast att hålla i. Nycklarna liknade sådan som det brukar vara till 
cykel/moped lås alternativt till större hänglås som används till kedjor för cyklar/mopeder. 

Genomläst i utskriven form och godkänt

 

Förhör med Gof, Emil; 2009-09-30 14:05   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
angående kontroll av två personer

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Gof, Emil
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med anledning av ingripande den 23 september på natten vid bron som leder från

Fruängen till Västertorp. Han höres i egenskap av polisman.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Niklas Molin
Förhörsdatum

2009-10-22
Förhör påbörjat

12:12
Förhör avslutat

12:42
Förhörsplats

Parkering Stockholms stadshus
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare: Mattias Jonsson

Förhöret talas in på band. Gof ombeds lyssna noggrant och korrigera eventuella felsägningar 
löpande.

Gof tillfrågas först om det är någonting som han spontant vill tillägga från ett tidigare hållet 
förhör angående den här händelsen. Han uppger att det är det inte. Han uppger på fråga att 
han kommer ihåg händelsen.

Gof ombeds med egna ord berätta när de såg de här två personerna första gången. 

F = Förhörsledare Niklas Molin
G = Den hörde Emil Gof

G: Vi kom alltså och åker på Elsa Brändströms gata och eftersom vi har aspirant med oss i 
bilen så sitter jag vänster bak. När vi kommer så när jag tittar snett vänster över min vänstra 
axel så ser jag två svartklädda personer inne på början på cykelvägen där och vid den 
tidpunkten så blir det lite att man vill kontrollera de flesta som rör sig i området så jag ber 
föraren vända runt bilen. Jag ser lite så där att de verkar vilja lämna platsen. Så under tiden 
föraren vänder runt och vi kommer ut på cykelvägen så har de dragit. Så då ökar vi 
hastigheten på cykelvägen och när vi kommer upp så delar sig cykelvägen vänster och höger. 
Vi chansar höger, kör över bron E4:an och sen har vi kommit över bron på Västertorpssidan 
så springer de där på den sidan. Då hoppar vi ut och får dem och stanna. Vi delar upp dem 
direkt så att de inte ska kunna prata ihop sig. Så börjar vi köra igenom kontrollfrågor och 



visitationer och identitetsuppgifter och de där bitarna. 

F: När ni ser dem första gången, hur beter de sig då? Står de stilla eller är de rörliga?

G: Jag vågar inte säga exakt om de står helt stilla eller om de är rörliga men de är definitivt 
liksom på väg upp mot cykelvägen upp som leder upp mot bron. De är inte på väg tillbaka in 
mot Fruängen in till centrum igen utan de är på väg liksom…alltså de står i alla fall i 
riktningen och ska upp mot bron. Jag får för mig att någon av dem håller något svart föremål i 
handen som jag senare inte såg att han hade på sig. Så det var därför jag tog dit en 
hundpatrull för att utröna ifall han hade slängt någonting eller inte. 

F: Kan du beskriva lite hur det går till när ni stoppar det här två personerna sen på andra sidan 
bron.

G: Ja precis efter bron så går ju cykelvägen utmed E4:an sen på den sidan. Vi kommer ifatt 
dem precis utmed ett räcke och jag får tag i den ena killen och går iväg med honom 10 – 15 
meter och ja, börjar snacka som vanligt med honom. Jag lägger också märke till på att han är 
väldigt alltså andfådd. Han har jättesvårt och få luft. Jag får först uppfattningen om att han 
kanske har svalt någon narkotika eller någonting för han sätter sig på huk och (Gof harklar) 
så här hostar liksom och säger att han inte får luft. Så jag ber honom öppna munnen och kolla 
så att han inte har något precis i svalget. Och när det är färdigt så känner jag att jag vill 
liksom känna igenom honom så fort som möjligt och se vad han har på sig. För man får ju 
direkt en känsla av att det är..alltså det är något, att det är busar eller att de har någonting i 
görningen liksom. 

F: Vem av personerna är det här som du kontrollerar?

G: Nu kommer jag inte ihåg namnet på honom, men det är ju han som jag hittade kedjan och 
hänglåset på. Han var helt kal eller rakad på huvudet har jag för mig. Något chilenskt eller 
spansktklingande namn och så där. Jag kommer inte ihåg exakt vad han heter. 

F: Kan du beskriva hur visitationen går till?

G: Ja en vanlig PL19-visitation. Jag känner igenom honom från topp till tå. Jag plockar av 
honom det här hänglåset eller hänglåsen som ligger i en påse. Jag plockar av honom kedjorna. 
Jag har för mig han hade någon mössa på sig och en mobiltelefon. Jag lägger de sakerna på 
marken och sen så tar jag hans personnummer. Eftersom han inte har någon legitimation på 
sig så tar jag..jag har för mig att han var daktad så jag tog daktningsuppgifter och lite 
relationsslagningar så att jag skulle kunna fastställa id på honom. Och lite senare så skriver 
jag upp hans signalement, vad han hade för kläder och de bitarna.

F: Hur pass noggrant gjorde du den här visitationen?

G: Ja jag skulle vilja säga att kände igenom, det blir väl kanske lätt lite slentriant men jag 
känner ju i alla fall igenom så han har inga större föremål på sig som är farligt för mig. Jag 
tänkte på knivar eller några sådana grejer så jag känner uppifrån utmed ryggpartiet framme 
vid magen, mot livremmen, jag känner bak i ryggslutet, jag känner benen utmed..jag känner 
utmed byxslutet men jag tar ju inte av honom några skor eller liksom kollar i några kalsonger 
eller nåt sånt där, men jag känner ytligt och ser så att han inte har något på sig.

F: Kan du beskriva det här föremålen som du hittade på honom och lägger ner på marken, om 
du beskriver dem lite noggrannare.

Förhör med Gof, Emil; 2009-10-22 12:12   diarienr: 0104-K118-09

 244



G: Dels är det två stycken hänglås som jag har för mig ligger i en plastpåse. Hänglåsen är ju 
med guldkropp med lite längre bygel på. Bygeln skulle jag gissa på är en stort sett 1 dm lång. 
Det är två såna hänglås som jag lägger på marken. De reagerar inte jag så mycket för att de 
skulle kunna användas till någon brottslig verksamhet. Så har han två kedjor på sig också som 
är..de kanske kan vara 2 – 3 dm lång styck med kanske 2 – 3 cm  breda, vad ska man säga, 
öglor eller vad man ska säga. De har han, har jag för mig, löst i någon av fickorna. Om jag 
inte har helt fel så har han, vad heter de, typ som en anorak på sig som man drar över med en 
magficka. Om han kan haft dem där vågar jag inte säga exakt. Så är det någon mössa och en 
mobiltelefon, men jag kan inte säga vad det var för märke på mobiltelefonen eller ifall den 
var igång eller vad det var för färg på mössan eller nåt sånt. Det kommer jag inte ihåg. Jag vet 
bara att de grejerna lägger jag på marken så jag vet att han inte kan komma åt dem. 

F: Kommenterade han det här sakerna någonting det du tog fram så att säga?

G: Ja visst gör han det. Först blir vi ju jätte fundersamma vad de gör i Fruängen vid den här 
tidpunkten och varför de springer från polisen och varför de är allmänt lite halvnojiga och 
svettiga och så där. Deras officiella förklaring är ju eller hans förklaring är att de är osams 
med några killar från Fruängen och de ska ha träffat dem under natten för att göra upp med 
dem, alltså fightas med dem. Så då tror de att vi från polisens sida har fått reda på detta så vi 
är där på ett jobb och det är därför vi jagar dem. Så det är därför de försöker undkomma. Vi 
känner lite att historien stämmer väl inte liksom till 100 men samtidigt så har vi svårt och 
kunna bevisa att den inte stämmer heller. Det är där vi har kopplat ihop det här kedjorna, att 
det ska kunnas användas för någon form av gatustridsmedel och så där.

F: Är det något av de övriga föremålen, kedjorna eller något annat som han pratar om eller 
verkar nervös över eller någonting sånt?

G: Nej han verkar ganska allmänt nervös men inte över andra direkt föremål så han pratar om 
att han vill komma hem så fort som möjligt för han skulle upp och jobba rätt tidigt och ja som 
jag fattar det så var kompis..hans kompis som hade råkat i luven med några från Fruängen så 
han var med där för att hjälpa till under bråket. Och de hade väl träffat på några killar också i 
Fruängen men de hade tyckt att de var för många säger de så därför hade de sprungit från 
platsen. Så därför hade det aldrig blivit något slagsmål av det hela.

F: Kan du beskriva hur han var klädd med det du kommer ihåg.

G: Som jag kommer ihåg så var alltså helt svartklädd. Jag har för mig att han hade någon 
anorak eller någonting som man drar över liksom och jag har för mig att det var någonting 
som var Peak Perfomance märkt och det är typ i vindmaterial eller Gore Tex material. Jackan 
är svart och byxorna också svarta. Jag har nästan för mig att jag reagerade på att hela dressen 
var typ märket Peak Performance. Jag tycker liksom det är ändå rätt dyra grejer och så. 
Skorna kommer jag inte ihåg någonting men någon form av gymnastikskor eller nåt sånt där. 
Så vet jag att om det var han eller hans kompis som också hade svarta handskar på sig så 
därför blev man lite så där i början ifall de var ute och sökte på någon inbrottsturne eller 
någonting eftersom de hade handskar och helt svartklädda.

F: Vet du, den här personen som du kontrollerade, vet du om han har handskar på sig eller är 
du osäker på det?

G: Jag är osäker, jag kan inte säga till 100 att han har handskar på sig. 

F: Har du någon uppfattning om vid vilken tidpunkten den här kontrollen skedde?
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G: Ja jag kan inte säga så här när jag sitter just här men jag har för mig rånet i Västberg gick 
ut vid 05.20 någonting. Jag skulle kunna tänka mig at vi gjorde kontrollen av de här runt 
3-tiden på natten, men om hon var halv tre eller halv fyra så där det vågar jag inte svära 
riktigt på men det var ganska sent på naten och hon var runt 3-tiden. Det kan stämma ganska 
bra i anslutning till var vi befann oss och att vi var ute och åkte en liten bit sen och sen fick vi 
jobbet i Västberga.

F: Har du något minne av när ni släpper det här personerna från platsen. 

G: Jag kan tänka mig att från det att vi stannade dem tills de gick därifrån så kan det ha gått 
en tidsperiod på…vi gjorde lite kontroller, jag ringde upp LKC och fick en hund som åkte ut 
från Handen någonting så jag kan tänka mig att vi kan ha hållit på 25 – 30 minuter med dem 
totalt innan de gick. Sen stannade vi kvar lite och tittade och de gick de bron över mot 
Västertorp, så de gick över till Västertorpssidan. 

F: Har du någon uppfattning om eller någon notering om när ni sett dem någon exakt 
tidpunkt?

G: Nej men hon borde kunna vara kanske någonstans vid 03.45 – 04. Jag vet att den ena 
killen snackade om att han skulle upp och jobba vid så där 05.30 – 06 och jag skojade 
någonting med han att då blir det inte så många timmars sova, det är bättre du åker och jobbar 
direkt eller någonting. Så hon var troligtvis närmare, hon kan ha varit närmare 03.45 – 04 nåt 
sånt där. Jag kan inte säga exakt. 

F: Har du någon uppfattning om den andra personen i den här kontrollen, var du fram till 
honom någonting?

G: Ja jag pratade lite med honom i slutet för att kunna köra ihop deras uppgifter lite, ifall det 
stämde, ifall det var helt uppenbart att de ljög eller inte. Det minnet jag har över honom var 
att det kändes att det var samma skrot och kornkille, han var också lite halvnervös, klädd på 
ungefär samma sätt. Kändes som att de kom från ungefär samma delar av världen så att säga. 
Så han hade några nycklar på sig som han dumpade inför min kollega som han inte först ville 
kännas vid och det här bitarna. Det var mycket grejer som inte stämde riktigt med dem men 
vi hade ändå inga direkta åtgärder eller möjligheter och kunna gå vidare med dem just då på 
platsen. 

F: Kan du beskriva de nycklarna?

G: Ja det var svarta nycklar med som gummihandtag som satt i en ring. Det var säkert 5 – 6 
nycklar som såg ganska exakt likadana ut. Jag har en minnesbild på mig att det är det här 
nycklarna, om man tänker liksom som en trianglar med taggar uppe på ryggen. Det här 
liksom låsen som man kan ha till eu-mopeder eller till cyklar, de är lite mer kraftigare typ 
Abloy låsen som man köper som är ganska dyra, som man klickar ihop så där med en kropp. 
Jag reagerade på att det var så många nycklar som såg ganska likadana ut. Det var också då 
som det blev ännu mer så där ifall de hade något inbrott eller någonting i görningen eller ifall 
de hade varit i några källarförråd och några sådana grejer. Det var också eftersom han inte 
ville kännas vid nycklarna först, att han inte hade sagt att han hade tappat eller dumpat 
någonting så blev man ju ännu mer misstänksam så klart. 

F: Om du jämför storleksmässigt med en vanlig lägenhetsnyckel till ett vanligt lägenhetslås.

G: Ja jag skulle säga att de är lite kortare i längden och så är de definitivt smalare, alltså de är 
kanske 7 – 8 mm i bredd liksom så där inte alls breda men längden är väl ungefär som en 
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lägenhetsnyckel och också som en liten trekantig kropp någonting som man håller i med 
något svart plasthölje på.

F: Hur pass nära tittade du på nycklarna, höll du dem i handen själv eller?

G: Ja jag höll dem i handen själv, så gjorde jag…ja det gjorde jag. 

F: Har du någon uppfattning om på knippan som de satt på hur den såg ut?

G: Nej det har jag inte direkt mer än att jag har för mig att det var bara en vanlig nyckelring 
som allting satt i, även någon liten mindre kedja eller någonting men som jag kommer ihåg så 
satt allting bara i samma detalj, samma nyckelring tror jag utan att det hängde några märken 
eller några pins eller nåt sånt där.

Förhöret övergår till referatförhör.

Förhörsledaren tillfrågar Gof angående mobiltelefonerna, om han kan beskriva den närmare. 
Han uppger att han har tänkt mycket på detta men att han inte kan beskriva den närmare. 
Hans uppfattning är dock att det är en billigare typ av telefon. Det är inte någon dyrare variant 
som t.ex. Iphone eller liknande. Gof uppger att han har en minnesbild av att han har plockat 
av honom mobiltelefon och att den har funnits där. Han kan dock inte erinra sig exakt 
utseendet idag.

Efter kontrollen så gick de två kontrollerade personerna tillbaka på gångvägen och vek sedan 
ner i riktning mot Västertorps tunnelbanestation. Därefter såg inte Gof till det här två 
personerna något mer. Gof tillfrågas om hur lång tid det tar innan han sedan får larmet 
angående rånet. Han uppger då att han blir lite osäker på tidpunkterna och vill kontrollera 
detta i sitt block som har med sig vid förhörstillfället. Han uppger dock att en polispatrull 
benämnd 2060 ringer till Gof när Gof är färdig med kontrollen. Detta samtal går i princip 
direkt efter att männen har släppts och Gof och hans kollega börjar rulla med polisbilen på 
gångvägen. Patrullen får ett telefonsamtal på telefonen som hör till den radiobil de hade den 
aktuella kvällen. 2060 ringde från sin radiobilstelefon till Gofs radiobilstelefon. Efter att ha 
kontrollerat i sitt eget block så kan Gof konstatera att han har inga noteringar angående 
tidpunkter för den här kontrollen. Gof är mycket osäker på tidpunkten. Han säger att larmet 
om rånet gick vid 05.19 – 05.20 och han säger att det måste ha varit kring 05-tiden som man 
släppte de här två kontrollerande männen. Gof uppger att det även går och kontrollera tiden 
för när hundföraren kom till platsen. Han vet inte vilken hundpatrull det var men uppger att 
det var en kvinnlig hundförare som var på plats. Hundsöket skedde kring platsen där de två 
männen först hade setts och det skedde bara på Fruängenssidan av bron.

Gof läser från sitt anteckningsblock angående signalementet vid tillfället och han har skrivit 
att den man som han kontrollerade hade svarta byxor, svart anorak, rakat huvud och 170 cm. 
Vidare har han skrivit att mannen hade skägg runt munnen. Han kan av sina anteckningar 
konstatera att han kontrollerade 780616-0730, en Barzani Govar. Vidare så har han gjort 
noteringar för kontrollfrågor på mamman och pappan samt adresser som finns i hans 
anteckningsblock.

Förhörsledaren tillfrågar Gof angående hänglåsen. Gof uppger att det var två exakt likadana 
hänglås. Låsen låg inne i en genomskinlig påse. Gof tog aldrig ut hänglåsen ur påsen utan han 
såg låsen genom påsen. Gof uppger att påsen var mindre, kanske 10 x 10 cm. På påsen fanns 
en vikning längst upp, ungefär som att stänga till påsen. På fråga om det skulle kunna vara en 
förpackningspåse så uppger Gof att det är mycket väl skulle kunna vara det eftersom den här 
vikningen stänger till detta. Gof uppger på fråga att han är helt säker på att det var två stycken 
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lås i påsen. 

Gof tillfrågas om han skulle ha lagt märke till om det hade ringt på den här telefonen som den 
här kontrollerade personen hade med sig. Gof uppger att han skulle ha lagt märke till det 
eftersom han tycker att det skulle ha varit en konstig tid att bli uppringd på.

Förhöret intalat på band i närvaro av Gof. Han godkänner förhöret.

Förhöret avslutat kl 12.42.
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Förhör
Polis ingripande i Fruängen

Signerat av

Jörgen Lindeberg
Signerat datum

2009-10-05 15:14Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Öström, Johan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis avseende ett ingripande den 23 september 2009 i Fruängen cirka 04.30
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jörgen Lindeberg
Förhörsdatum

2009-09-30
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:04
Förhörsplats

Skärholmens Näpo
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

J.L

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Öström uppgav att han var med vid ingripandet som skedde på bron mellan Fruängen och 
Västertorp den aktuella natten. 

På fråga uppgav han att han kommer ihåg att han tittade på låsen som Barzani hade på sig. 
Som han kommer ihåg det så var det 2 eller 3 lås som förvarades i en genomskinlig plastpåse. 

Öström förevisas fotografier på två hänglås som finns i beslagen 2009-0201-BG24420, 
punkt 1 och 3 samt 2009-0201-BG24416, punkt 1 och han uppgav att han känner igen låset i 
beslag 2009-0201-BG24416, punkt 1. Han känner igen formen och den större bygeln men 
han kan inte säga att det är exakt samma fabrikat.

Fotot på det andra låset uppgav han att han aldrig sett fabrikatet på låset förut och att bygeln 
är för liten jämfört med det låset han såg. 

Han tillfrågas även om han kommer ihåg om någon av personerna som kontrollerades hade 
mobiltelefon och han uppgav att han inte har något minne av det. 

Uppläst från anteckningar och godkänt
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Förhör
0104-K118-09

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Öström, Johan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av hans iakttagelser i samband med polisingripande natten den 23 september 2009

i Västberga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mattias Jonsson
Förhörsdatum

2009-10-26
Förhör påbörjat

14:03
Förhör avslutat

14:59
Förhörsplats

Polishuset Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Mre

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Öström berättar att patrullen som han ingick i var på väg tillbaka till Västberga från ett 
tidigare jobb för att avrapportera. Patrullen tog då vägen förbi Fruängen. Öström berättar att 
han satt höger fram i polisbilen och att pa Snis körde och att pa Gof satt i baksätet. 

Öström kommer ihåg att Gof reagerade på några personer. Öström kommer inte ihåg vad 
gatan som de körde på vid tillfället heter. Patrullen bestämde sig för och vända om och köra 
efter det här personerna som Gof sett. Öström berättar att man kör efter det här personerna 
upp på en gång- och cykelväg. Personerna är utom synhåll för patrullen i cirka 20 sekunder. 

Öström berättar att personerna springer upp på cykelvägen och svänger höger och sedan 
höger igen. När polispatrullen kommer ifatt personerna så ser Öström att de tar sina sista 
löpsteg innan de stannar och blir kontrollerade av patrullen. Personerna var påtagligt 
andfådda när de stoppades. I samband med att pa Gof såg personerna så berättade han också 
för de andra i patrullen att en av personerna hade någonting svart i ena handen. 

När patrullen kliver ur radiobilen så särar man på det här två personerna. Öström berättar att 
han och Snis började att kontrollera den ena personen och Gof den andra personen. Patrullen 
bestämmer sig för och kontrollera personerna noggrannare och genomför en visitation av 
personerna. Öström berättade att Gof genomförde en visitation på den ena personen och att 
Snis eller han själv genomförde visitationen av den andra personen. Öström berättade att han 
i början av kontrollen stod tillsammans med Snis med den ena personen och när Gof skulle ta 
kontakt med kommunikationscentralen så tog Öström över bevakningen av den personen. 

Det han kommer ihåg från visitationen av den person som han övertagit av Gof var att denne 



hade kedjor och hänglås på sig. Öström berättade att när han kom fram till den person som 
Gof kontrollerade så låg kedjorna och hänglåsen på marken. Han kan inte tala om hur många 
kedjor eller hur långa kedjorna var. Öström är däremot säker på att det var två hänglås som 
låg i en mindre genomskinlig plastpåse och att hänglåsen till utseendet hade en gul 
metallfärgad kropp med lång bygel. 

Under kontrollen så pratade Öström med den personen som hade det här sakerna på sig. Den 
personen beskrev anledningen till att han hade kedjorna och hänglåsen på sig så som att han 
skulle ha dem för och försvara sig med. Anledningen till att han behövde föremålen till 
försvar var att han skulle träffa ett antal personer för att diskutera ett bråk som skulle ha gällt 
en bekant. Personen förklarade vidare att han skulle ha kedjorna för att linda runt händerna 
för att sedan kunna slå med. Avseende användning av hänglåsen så blev svaret något 
svävande och personen sa till Öström att han skulle ha hänglåsen för att kasta mot andra 
personer. Detta tyckte Öström var något märkligt. Längre än så kom man aldrig i 
undersökningen av vad föremålen skulle användas till.

Vad gäller den personen som hade kedjorna på sig så var inte Öström med om den 
visitationen överhuvudtaget. När han kom fram till den personen så såg han bara de föremål 
som hade blivit fråntagna personen d.v.s. hänglåsen och kedjorna. Om personen hade något 
annat på sig så vet inte Öström det. Öström har inte sett någon bilnyckel eller mobiltelefon på 
den aktuella personen. 

Öström försökte vidare utreda händelsen kring det här bråket som den ena personen hade 
förklarat och upplevde att det var väldigt svårt och få fram några detaljerade uppgifter kring 
detta. Bråket eller mötet skulle ha skett vid Fruängens tunnelbanestation. Utöver det fick inte 
Öström reda på mycket mera. 

Öström berättade att den personen som han tog över från Gof uppgav att det fanns en bil i 
närheten som de hade tillgång till. Han var dock ovillig och berätta var bilen fanns 
någonstans. På fråga om personen hade bilnyckel till den här bilen så svarar Öström att 
visitationen av den här personen var färdig då han kom fram till honom och den hade gjorts 
av Gof. Öström berättar att under tiden som han står med den personen som Gof initialt hade 
visiterat så har Gof varit borta och tillkallat en hundpatrull. Detta för att genomföra ett 
hundsök efter ett eventuellt kastat svart föremål som man såg då personerna började springa. 

Öström ombeds beskriva personen som innehade kedjorna. Han säger att han var ganska kort, 
cirka 170 – 175 cm lång, utländsk härkomst, rakad på huvudet och iklädd mörka kläder. 
Någon närmare beskrivning av klädseln kan inte Öström lämna. 

Öström ombeds beskriva den andra personen som kontrollerades, dvs den som han först kom 
fram till tillsammans med pa Snis. Han säger att den personen också var av utländsk 
härkomst och hade ett par cm långt mörkt eller svart hår. Vad gäller klädseln så kan Öström 
säga att han var mörkt klädd på överkroppen. Öström  berättar spontant att då han och Snis 
kommer fram till den här personen så anträffar man omedelbart en nyckelknippa bakom 
honom. Utan och titta på nyckelknippan så förnekar han att han har något med den 
nyckelknippan att göra. Öström kan inte närmare beskriva nyckelknippan eftersom den låg i 
gräs, men han såg en eller någon nyckel och han säger att åtminstone den hade svart 
plasthuvud. 

Öström berättar att patrullen till slut kom till den punkten då man inte kunde få fram mer om 
vare sig slagsmålet, den tredje personen, bilen eller någonting annat. Patrullen tog då beslutet 
att direktförverka de kedjor som den ena personen har haft på sig. Personen fick behålla 
hänglåsen. 
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Pa Snis berättade för Öström att den person som Snis och Öström kontrollerade som från 
början förnekade att han hade något med nyckelknippan att göra, sedan sagt att den var hans 
och då fick behålla den.

Därefter släpptes personerna från platsen. Personerna lämnade platsen gående i samma 
riktning som de tidigare sprungit. Det sista Öström såg av personerna är att de i sällskap gick 
på den aktuella cykelvägen. 

Öström vill tillägga att han kommer ihåg att personen med kedjorna hade bråttom från 
platsen. Anledningen till detta var att han skulle upp tidigt och jobba. Öström vill minnas att 
personen hade något slags hantverksjobb. Öström berättar också att personen blev mer och 
mer otålig då det tog tid och få fram hundpatrullen.  

Öström ombeds beskriva tidpunkterna under ingripandet. Öström kommer inte ihåg vad 
klockan var då man såg personerna första gången. Öström vill minnas att kontrollen var 30 
minuter lång eller längre. Efter att personerna släpptes från platsen gick de cirka 5 minuter 
innan man tog emot larmet om rånet i Västberga. 

Öström ombeds beskriva/förtydliga visitationstillfällena på de olika personerna. Öström 
berättar att han var med initialt på den första personen med det lite längre håret men deltog 
inte under hela visitationen. Öström upprepar att han inte alls deltagit i visitationen av 
personen med kedjorna.

Öström tillfrågas om han har något ytterligare och tillägga i förhöret. Öström säger att han 
tycker att han har fått med det som han kommer ihåg men vill tillägga att han upplevde 
personerna som relativt tillmötesgående, det var inga problem under kontrollen. 

Förhöret genomläst och godkänt.
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Förhör
Polisingripande i Fruängen

Signerat av

Jörgen Lindeberg
Signerat datum

2009-10-05 16:18Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Snis, Margareta
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd avseende iaktagelser i samband med ett polisingripande i Fruängen den 23 september 2009 cirka

04.20 på bron mellan Fruängen och Västertorp.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jörgen Lindeberg
Förhörsdatum

2009-09-30
Förhör påbörjat

15:12
Förhör avslutat

15:20
Förhörsplats

Skärholmens Näpo
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

J.L

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Snis tillfrågas om hon sett de hänglås som Barzani bar med sig vid tillfället och hon uppgav 
att hon inte sett dem. 

Hon tillfrågas om hon kommer ihåg om personerna som kontrollerades hade mobiltelefoner 
och hon uppgav att hon var den som kontrollerade Lobos Lopez och han saknade 
mobiltelefon. Barzani hade en mobiltelefon men den såg hon inte så hon vet ej vad det var för 
fabrikat eller några detaljer.

När hon arvvisiterade Lobos Lopez ramlade en nyckelknippa ur hans ficka när han tog upp 
sina händer. När hon frågade honom varför han slängt nycklarna svarade han att han inte 
slängt några nycklar. När hon sedan tar upp nycklarna från marken säger han omedelbart att 
det är hans nycklar. Hon fick inte uppfattningen att han slängt nycklarna utan de ramlade ut 
när han tog upp sina händer ur fickorna. Hon uppgav vidare att det var fem likadana nycklar . 
Hon har ingen uppfattning om var de skulle kunna passa eller vad det var för nycklar.

Uppläst från anteckningar och godkänt
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Förhör
angående kotroll av Barzani och Lobos Lopez

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Snis, Margareta
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Snis hörs som polisman angående kontroll av två personer(Barzani och Lobos Lopez) den 23/9-09 ca

04.30 på Västertorpsvägen 68, Hägersten
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Niklas Molin
Förhörsdatum

2009-10-16
Förhör påbörjat

13:06
Förhör avslutat

15:00
Förhörsplats

Västberga gårdsväg 52, Västberga
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare Mattias Jonsson.

Snis uppger att hon kommer ihåg händelsen.

Snis uppger att patrullen kom och körde från Fruängen i riktning mot OK/Q8. Patrullen består 
av tre poliser och de åker i en vanlig radiobil. Kollegan, Emil Gof, som satt i baksätet, sa till 
Snis att där går två mörkt klädda personer ska vi kolla dem. Snis såg själv inte de två 
personerna. Snis stannade till efter max 20 meter där hon backade in för att vända. Gof sa till 
Snis att de två personerna gått upp på en gångväg som går mot en gångbro över E4:an. Snis 
kör upp på gångvägen. Gångvägen delade sig i två och Snis chansar och körde till höger och 
åker över E4:an. På norra sidan E4::an svänger hon höger och åker österut längs E4:an. Snis 
uppger att det tar max en halv minut från det att Gof säger att han ser de två personerna till att 
Snis kört ifatt dem och själv ser dem.

När Snis ser personerna har de två personerna stannat till och Snis har för sig att Lobos Lopez 
(hädanefter benämnd Lopez) står och tittar mot det håll som polispatrullen kommer ifrån och 
Barzani står med överkroppen nedåtböjd, som för att hämta andan.

Snis stannar bilen och pasp Johan Öström och Gof är först ur bilen. Snis kommer ut straxt 
efter. De går fram till de mörkt klädda männen. Snis säger till männen något i stil med hur 
med konditionen varpå Barzani svarar att det är katastrof. Därefter särar patrullen på de två 
männen. Snis tar med sig Lopez och går någon meter mot polisbilen. Hon ber Lopez ställa sig 
mot räcket som finns där. Öström och Gof kontrollerar Barzani. Barzani kontrolleras mitt på 
gångvägen.



Snis har för sig att Lopez ganska snabbt kastar eller tappar ned sina handskar på marken. Hon 
vet inte om han hade de på sig eller om han hade dem handen löst innan han kastade/tappade 
dem. Snis säger att det liknande trädgårdshanskar med gummi på insidan i handflatan. Snis 
vet inte om handskarna hade gummi på insidan. Hon tror inte att det var skinnhandskar, det 
var inte den typen av handskar. Lopez försöker sedan stoppa ned händerna i jack- eller 
byxfickorna. Snis säger åt Lopez att låta bli med detta. Lopez drar då upp händerna och i 
samband detta flyger det iväg en nyckelknippa från Lopez högra hand. Nyckelknippan landar 
en 1/2 till 1 meter snett bakom Lopez högra sida. Nyckelknippan hamnar i lite halvhögt gräs, 
men Snis kan se den hela tiden. Snis frågar om vad Lopez kastat och pekar i riktning mot 
nyckelknippan. Lopez tittar bara rakt fram på Snis. Lopez står med ansiktet mot Snis. Lopez 
säger något i stil med att jag har inte kastat några nycklar. Snis förtydligar sig igen och säger 
att det ligger nycklar där. Lopez vill fortfarande inte kännas vid nycklarna och fortsätter att 
titta rakt fram. 

Snis låter nycklarna ligga kvar på marken och börjar visitera Lopez. Eftersom hon var själv 
ville hon kolla igenom honom först. Snis hittar inget konstigt på honom. Lopez har inga 
större föremål på sig. Han har ingen plånbok, ingen mobiltelefon eller nycklar. Snis beskriver 
Lopez som att han var helt svartklädd. Hon minns inte vad han hade för skor. Snis har 
uppfattningen att allt som Lopez hade på sig var mörkt. Lopez hade ett par svarta 
träningsbyxor av prassligare material. Lopez hade flera lager kläder på sig på överkroppen. 
Ytterst hade han en svart jacka. Snis tillfrågas om jackan hade en luva på sig och hon tror att 
jackan hade det. Jackan gick ned en bit över rumpan Under jackan hade Lopez flera lager 
kläder. Snis reagerade på att "gud vad kläder han hade på sig". Snis tyckte inte det var så 
ruskigt kallt den kvällen. Snis tror inte att Lopez hade något på huvudet. Snis uppger att 
Lopez hade mörkt kort hår och hon kommer ihåg att hon sett hans hår. Därför tror Snis att 
Lopez inte hade något på huvudet. Snis kände igenom Lopez på utsidan av kläderna. Snis 
uppfattning är att hon skulle känt om Lopez haft större föremål som t ex en mobiltelefon på 
sig. Snis tillfrågas om Lopez kan ha haft skyddsväst på sig och svarar då att det kan han haft 
om han hade det längst under alla kläder.

Efter visitationen frågar Snis Lopez vad de gör på platsen. Lopez berättar ganska självmant 
att de varit i Fruängen för att de skulle snacka med en kille. Snis frågar vidare och de hon får 
fram att Lopez är att "deras" kompis har blivit misshandlad. Lopez vill inte säga vem som 
blivit misshandlad eller när den har skett. Lopez säger att "vi" ska till Fruängen för att killen 
som ha gjort det här ska vara där. Han säger vidare att de ska dit för att leta rätt på killen, som 
eventuellt skulle befinna sig hos en tjej, och bara för att prata med honom. Snis påtalar då att 
hon tycker det är en konstig tid att åka och leta efter någon 04.30 på natten. Lopez kan inte ge 
något svar på detta. Snis frågar vart misshandeln har skett och Lopez svarar då på 
tunnelbanan, men inte var någonstans på tunnelbanan. Lopez upprepar flera gånger att de inte 
vill blanda in polisen. Snis tycker att det var anmärkningsvärt att Lopez självmant berättade 
så mycket och sedan säger att de inte vill blanda in polisen. Lopez uppträdde trevligt och var 
tillmötesgående. Han frågade inte varför polispatrullen följt efter dem. Han var väldigt 
tillmötesgående. Snis frågade även varför de sprungit och Lopez svarade då att de inte ville 
blanda in polisen.

Efter detta kom Gof till Snis. De tyckte det verkade lite konstigt. Snis fick reda på att Barzani 
sagt ungefär samma sak som Lopez. Gof berättade att Barzani hade haft kedjor på sig. Snis 
såg kedjorna som låg på marken. Kedjorna var silverfärgade. Kedjan var inte den grövsta 
eller tunnaste typen utan någonting mitt emellan. Gof tillfrågar om Snis tycker att de ska ta 
dit en hund vilket Snis tycker. Gof går iväg och ringer efter en polishund.

Snis har för sig att hon då frågade Lopez vad det var för kedjor. Lopez svarade att dem skulle 
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de bara ha i självförsvarssyfte. Gof säger sedan att det är en hund på väg och Gof går sedan 
tillbaka till Fruängensidan för att möta upp hundpatrullen. Pasp Öström står kvar och bevakar 
Barzani och Snis står kvar med Lopez. I samband med Gof säger att han ska gå iväg för att 
möte hundpatrullen säger Snis åt Gof att ta med nycklarna i fall det var ett par bilnycklar. 
Hon böjer sig ned och tar upp nycklarna som ligger bakom Lopez. När hon tittar på dem så 
ser hon att det är en liten nyckelknippa med ca fem nycklar på. Det var flera stycken likadana 
nycklar. Hon upplevde det som en typ av nycklar. Snis trodde först när de låg på marken att 
det var bilnycklar. När hon plockat upp dem ser hon att det inte är bilnycklar. Snis upplever 
hela nyckelknippan som svart. Snis säger att nycklarna hade svart plast på nyckelhuvudet. 
Vad hon kommer ihåg så är nycklarna inte helt platta i metallen. De är runda eller trekantiga. 
Storleksmässigt var nycklarna mindre än en vanlig assanyckel som går till en vanligt 
lägenhet. 

Snis kontrollerade identiteten på Barzani och Lopez. Hon fick ett papper av Gof med 
uppgifter på Barzani. Snis uppger att det var relationsuppgifter på Barzani och några 
ytterligare uppgifter. Vid kotroll med kc-operatör stämde dessa uppgifter. 

På Lopez har Snis vid förhörstillfället kvar anteckningarna på honom i sitt anteckningsblock. 
Anteckningarna på Lopez lyder: 790109-0519, Fabian Lobos Lopez, hemmahörandes på 
Sedelvägen 2B Hägersten. Snis kontrollerade Lopez mot hans daktningsuppgifter via 
lkc-operatören. Hon kontrollerade bara längden på Lopez. Lopez skulle vara 169 cm vilket 
hon tyckte stämde bra. Hon kontrollerade även relationsuppgifter på Lopez, mamma och 
pappa, fru och två barn. Lopez kunde allt detta. Snis har även skrivit upp hur Lopez såg ut på 
platsen enligt följande: svart mustasch, lite skägg svart, svart kort hår, svart jacka med huva, 
svart prasselbyxor, svarta skor. 

Snis har ingen uppfattning hur Barzani var klädd. Hon hade fokus på Lopez. Hon uppfattade 
honom dock som mörkt klädd.

Snis tillfrågas när hon satte upp händelserapporten. Hon uppger att hon satte upp det när hon 
gjorde id-kontrollen mot kommunikationscentralen. Innan dess har patrullen kört ifatt 
Barzani och Lopez, visiterat dem och pratat med dem. Snis uppfattning är att det gått ca 5 
minuter innan hon sätter upp händelserapporten från det att de började köra efter männen. 

Snis uppger att Gof kom tillbaka från hundsöket. Snis uppfattning är att hundsöket skedde 
enbart på Fruängensidan. Snis träffade aldrig hundpatrullen. När Gof kommer tillbaka från 
hundsöket är Barzani och Lopez fortfarande kvar på kontrollplatsen. Gof och Snis diskuterar 
vad de ska göra med sakerna. Snis tycker att de ska direktförverka kedjorna. Gof uppger då 
att det även finns hänglås. Snis vet inte hur många. Snis såg aldrig låsen. Gof och Snis kom 
fram till att Barzani kunde behålla låsen, men att kedjorna skulle direktförverkas.

Snis pratar med Lopez och rundar av kontrollen. Gof ger nycklarna antingen direkt till Lopez 
eller så får Lopez dem via Snis. 

Snis minns inte om Lopez sett nycklarna i samband med att Snis gett dem till Gof innan 
hundsöket eller om det var i samband med att Lopez fick tillbaka nycklarna efter hundsöket. I 
samband med detta säger Lopez något i stil med att det där är mina nycklar vart kommer de 
ifrån. Snis säger då något i stil med att de var ju de nycklarna jag frågade dig om. Lopez säger 
då något liknande oj var låg dom eller vart hittade du dem. I samband med detta frågade Snis 
vart nycklarna gick. Lopez gav inte något direkt svar på vart de gick. Han gav inte något 
självklart svar vart det gick. På fråga om Snis upplevde svaret undvikande eller svävande 
svarar Snis att svaret var svävande.
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Kontrollen avslutades och Lopez och Barzani fick lämna platsen. De gick iväg tillsammans. 
De gick tillbaka på gångvägen, men gick inte tillbaka över bron över E4:an utan vek istället 
höger på gångvägen ned mot Västertorps tunnelbanestation. Då förloras de ur sikte. 

Efter kontrollen kördes Snis polisbilen tillbaka på bron över E4:an till Fruängen och sedan 
söder ut. Sedan körde Snis över E4:an igen vid korsningen med Preem där man kör in mot 
Mälarhöjden. Då får patrullen larmet om helikopterrånet. Snis uppskattar att det gått max 5 
minuter från det att de släppt männen. Snis uppger att hon innan larmet om helikopterrånet 
pratade med sina kollegor om att de var konstigt med de två männen, Barzani och Lopez.

Snis uppger att hon kallpratade ganska länge med Lopez under kontrollen. De pratade om 
hans familj och arbete. Lopez uppgav att han lämnat det kriminella bakom sig. Snis frågade 
då hur han hamnat i det här. Lopez hade då svarat att han stod i skuld till någon.

Snis uppger att det vid kontrolltillfället inte regnade. Det kommer hon ihåg. Snis uppger att 
det var inte jättekallt. Hon tillfrågas om det var naturligt att bära handskar den här kvällen och 
hon svarar att handskar kanske, men inte alla dessa kläder som Lopez hade på sig. 

Förhöret uppläst efter hand och godkänt.
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Förhör
Iakttagelser av fordon och personer utanför G4S

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Lundberg, Björn
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser av fordon och personer utanför G4S
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ulrika Sundling
Förhörsdatum

2009-10-27
Förhör påbörjat

16:15
Förhör avslutat

16:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Björn berättar att han i sitt yrke som pressfotograf ofta kommer hem mellan kl. 01-02 och att 
det vanligtvis är lugnt ute vid den tiden på dygnet. Han säger att han därför reagerar på de 
bilar som då är i rörelse. 

Björn säger att det tiden innan rånet var "mycket rörelse" i området och att det nu har lugnat 
ner sig betydligt. 

Björn berättar att han ser G4S-husets tak med glaskupolen, från sin bostad.

Björn säger att det dagarna före rånet var en bil, en svart Volvo 855 alt. äldre modell av V70, 
som stod parkerad på Karusellvägen. Enligt Björn kan man därifrån se G4S lokaler. Björn 
berättar att bilen stod där flera kvällar i rad och att det då "satt folk i bilen".

Björn berättar vidare att ca. kl.02- 03.00 den 23/9 iakttog han återigen att bilen stod parkerad 
utanför, på Karusellvägen, och att två män klev ur bilen.

Björn beskriver männen som;
 Person_1: Kort person, utländskt utseende, mörkt "halvlångt" hår, kraftig kroppsbyggnad 
men inte tjock utan mer "biffig". Mörka kläder.

 Person_2: Lite längre än Person_1, ca 170-180 cm, utländskt utseende, normal 
kroppsbyggnad. Mörka kläder, använde mössa alt. huva.

Björn berättar vidare att Person_1 gick ut en bit mot en "avsats" och tittade ut mot G4S taket 
(glaskupolen) och att Björn såg honom relativt bra. Björn berättar vidare att Person_2 aldrig 



vände sig om.

Björn tror att han skulle kunna känna igen personerna på foto men att han mest såg dem 
bakifrån. Person_1 var den han såg mest av.

Björn säger att männen sedan satte sig i bilen igen och åkte iväg i riktning mot Västberga 
allé. Klockan var då ca 03.00 eller strax därefter.

Björn säger att det på platsen nedanför hans bostad och i området där bilen hade stått 
parkerad, fanns mycket cigarettfimpar.

Björn berättar att han efter rånet har sett bilen i Tumba centrum, vid tre tillfällen. Bilen har då 
stått parkerad under dagtid. Senaste tillfället var för ca två veckor sedan. Björn säger att han 
med säkerhet kan säga att det är samma bil eftersom den har speciella baklyktor. Dessa är, 
enligt Björn, svarta med klarglas och uppseendeväckande. Dessutom är bilens kofångare 
repad, troligen på vänster sida samt saknas det en bit av kofångaren. Björn säger att han 
tyvärr inte har något registreringsnummer på bilen.

Björn säger att han inte har sett bilen i närheten av G4S tiden efter rånet.

Björn säger att han är intresserad av bilar och själv har ägt en liknande bil som han hade 
"stylat" och då med bl.a. likadana baklyktor fast silverfärgade. Björn hänvisar till 
"Bilstyling-sidan" www.hova.com, för att se hur baklamporna ser ut.

Björn berättar avslutningsvis att han under dagen den 23/9 strosade en bit längst med 
Karusellvägen, i samma riktning som bilen försvann, och hittade fotanglar. Dessa satt fast i 
en kedja som var fastsatt i ett träd och kedjan, som var kapad, låg vid sidan av vägen.

Björn säger att om han ser registreringsnumret på bilen så kommer han att höra av sig till 
förhörsledaren.

Uppläst och godkänt.

Krinsp. U Sundling

Förhör med Lundberg, Björn; 2009-10-27 16:15   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
angående beslag av fotanglar Elektravägen

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Klaesson, Mats
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som polisman angående beslag av kätting med fotanglar på Elektravägen i Hägersten i samband

med grovt rån mot G4:s värdedepå i Västberga den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Niklas Molin
Förhörsdatum

2009-11-11
Förhör påbörjat

08:40
Förhör avslutat

08:47
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Klaesson uppger att han fick i uppdrag att åka till Elektravägen från polisradion eftersom en 
anmälare ringt in om fotanglar. Klaesson uppger att anmälaren arbetade på något företag i 
närheten.

Klaesson åkte till platsen och det tog ett tag innan man hittade kedjorna. Kedjorna låg 
utdragna på en gräsmatta. I ena änden var en vajer och ett hänglås fäst. I hänglåset satt 
hänglåsnyckeln. Den andra änden saknade lås. Klaesson uppger att kedjan var färdig att dra ut 
över Elektravägen.

Kedjan var inte fastsatt i någon ände. Enligt Klaesson fanns lämpliga fästpunkter i närheten för 
att kunna fästa kedjan över Elektravägen. Bland annat finns ett träd och stolpar på ett staket 
som skulle vara lämpliga fästpunkter.

Klaesson är helt säker på att kedjan inte använts vid rånet. Kedjan med fotanglar fyllde ingen 
funktion som den låg utdragen på gräsmattan. Klaesson uppger att han inte känner till något 
telefonsamtal till polisen från någon privatperson som kört över kedjan. Klaesson har 
dessutom hört att poliser åkt denna väg mot G4:s värdedepå i samband med rånet och ingen 
har sagt något om en kedja över vägen. Därför tror Klaesson inte att kedjan har varit dragen 
över Elektravägen. Klaesson uppfattning är att "de" har säkert inte hunnit dra ut kedjan i 
samband med rånet eller man blivit störda när man skulle dra ut den.

Klaesson uppger att han var och tog kedjorna i beslag på eftermiddagen på råndagen. Nummer 
till anmälaren finns enligt Klaesson på polisens händelserapport.

Uppläst och godkänt.



261

Förhör
angående fotanglar på Elektravägen

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ploghammar, Åke
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser av kätting med fotanglar i närheten av Elektravägen i samband med grovt

rån mot G4:s värdedepå, Västberga, 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Niklas Molin
Förhörsdatum

2009-11-19
Förhör påbörjat

08:11
Förhör avslutat

08:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ploghammar har sin arbetsplats på Elektravägen i närheten av där han hittade kedjan med 
fotanglarna. Den 23 september vid lunchtid någon gång mellan 13.00 och 13.15 var han ute 
med sin hund på promenad. Han snubblade nästan till på kedjan som låg i gräset. Han såg 
inte direkt vad det var för något. Ploghammar går alltid samma runda med hunden på 
lunchen. 

Ploghammar beskriver kedjorna som sju till tio meter långa med böjda armeringsjärn fästa 
med ca 3 dm mellanrum. I varje ända på kedjan satt en vajer som var bultade.

Kedjan var utlagd längs med kortändan på fotbollsplanen upp mot ett buskage. Ploghammar 
fick tanken att kedjan var tänkt att dra över Elektravägen. Den fyllde ingen funktion där den 
låg. Ploghammar petade på kedjan med sin sko, men rörde den inte med händerna. Kedjan 
var inte fastsatt. Ploghammar uppger att det fanns två hänglås med lång bygel. Ett hänglås i 
varje ände. Bygeln var ca 1 dm hög. Låsen var guldbruna till färgen. Spontant uppger 
Ploghammar att det var Abuslås. Det såg i vart fall ut som det. Ploghammar  känner igen 
nyckeltypen. Nyklarna satt i låsen. Ploghammar uppger att han tror att det var två nycklar till 
samma lås. Ploghammar tillfrågas om han är säker på att det är två lås, ett i vardera ände. 
Ploghammar är säker på att det satt lås i den ände som låg upp mot buskaget. I den andra 
änden har han för sig att det satt ett lås, men han är inte säker på detta.

Ploghammar går samma runda runt forbollsplanen varje dag med sin hund. Den 22 september 
gick han rundan någon gång mellan 12.45 och 13.15 och då låg inte kedjan där.

På morgonen den 23 september kom Åke till arbetet någon under perioden 07.00 till 07.15. 



Åke körde bil och åkte vägen från Essingeleden. Därefter Västbergavägen och sedan vänster 
in på Elektravägen. Då låg kedjan inte över vägen.

Ploghammar ringde till polisen i samband med att han anträffade kedjan. Han träffade även 
polisen när dessa kom till platsen. Polisen hade letat en stund utan att hitta kedjan innan 
Ploghammar kom ut och visade på platsen.

Uppläst och godkänt.

Förhör med Ploghammar, Åke; 2009-11-19 08:11   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K122-09
Hörd person

Holmqvist, Sven Göran Hugo
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna lämnade uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående ev. iakttagelser vid området runt Norsborgs Vattenverk och Fiskarhagen, Botkyrka

kommun.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-11-03
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:25
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Göran berättar att han arbetar som tidningsbud inom Botkyrka kommun och på hans tur kör 
han då bland annat till hushåll i området kring Norsborgs vattenverk och Fiskarhagen.
På fråga säger Göran att han arbetade under natten mot den 23 september 2009. Anledningen 
till att han vet detta är att han då dagen efter via TV fick kännedom om helikopterrånet och 
han hade då själv efter arbetspasset under tidiga morgonen den 23:e själv iakttagit en 
helikopter som flög lågt över Alby.

Göran berättar att han alltid börjar sitt arbetspass vid kl. 01.00-tiden, vilket han också gjorde 
natten mot den 23:e. Han startade då vid tidningsfilialen på Vetevägen i Hallunda. Det är där 
som alla tidningsbud hämtar sina tidningar. Göran körde sedan sin tur vid Hallunda centrum, 
runt Botvidsgymnasiet i Hallunda och sedan vidare ut förbi Shell bensinstation invid E 4:an.
Han körde sedan vidare till Hammersta och runt Asptuna anstalten. Därefter körde han då 
vidare ner till Gråbo och området runt Norsborgs vattenverk. Göran säger att han kom ner till 
det sistnämnda området någon gång runt kl. 01.45-02.30 på natten. Han säger vidare på fråga 
att han inte minns några rörelser av fordon eller personer runt Gråbo eller Norsborgs 
vattenverk just den aktuella natten. 

Efter detta var han sedan till Fiskarhagsvägen som ligger inte långt från Gråbo. Därefter 
lämnade han detta område och gjorde en avslutande tur till Tumba. Han var sedan tillbaka till 
filialen i Hallunda vid ca 05.00-tiden där han sedan avslutade sitt arbete en stund senare.

Göran säger sammanfattningsvis att han under sitt arbetspass ej gjorde några iakttagelser av 
fordon eller personer som på något sätt var avvikande.



Efter att Göran avslutat arbetet tog han då sin bil hem till bostaden i Alby, närmare bestämt 
vid Kvarnhagsvägen. Hon tror sig ha kommit hem någon gång efter kl. 05.30. Därefter gick 
han till sin bostad och hämtade sin hund varefter han gick ut och rastade hunden på en 
promenad. Under den här promenaden runt ca kl. 05.55 fick han då först höra ljudet av en 
helikopter som han då först inte såg. I det läget uppfattade Göran av ljudet av helikopter kom 
från närheten av Albysjön eller från kolonilotterna som belägna strax intill Albysjön. Strax 
därefter fick han de se själva helikoptern vilken då kom flygande ca 10 meter över marken 
och den var helt mörklagd, ingen som helst belysning. Då Göran först fick synkontakt så flög 
helikoptern över ett daghem som är beläget på Förlikningsvägen i Alby och den flög sedan 
över Alby centrum och i riktning mot E 4:an. Eftersom helikoptern var mörklagd och 
ljusförhållandena var dåliga så såg Göran aldrig vad det var för färg på helikoptern och han 
kan inte närmare beskriva den. Göran säger sig då ha gjort bedömningen direkt på plats att 
det inte var en polishelikopter.

Göran tillfrågas om han i något läge uppfattade att helikoptern landade i närheten av Alby 
och han säger då att han inte gjorde några iakttagelser som tyder på detta. Möjligen var det 
första ljudet han hörde av helkoptern något annorlunda, alltså innan han sedan fick 
synkontakt med den. 

Efter att Göran såg helikoptern flyga mot E 4:an så tappade han synkontakten med den. Han 
vet därefter inte vart den tog vägen eller om den möjligen genomförde någon landning i 
närheten av Alby.

Efter de här iakttagelser så gick sedan Göran hem till bostaden och sov sedan under 
förmiddagen. Han lyssnade inte på några nyhetssändningar och tittade heller inte på tv innan 
han gick till sängs.

När han sedan vaknade under dagen så tittade han på tv och han lyssnade även på radion 
under eftermiddagen. Han fick då veta om rånet i Västberga och att det i samband med detta 
använts en helikopter. Han satte så sina egna iakttagelser av helikoptern i Alby i samband 
med det aktuella rånet. Han har dock inte själv tagit några kontakter med polisen innan detta 
förhör genomförs.

Förhöret avslutat kl. 15.25.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Holmqvist, Sven Göran Hugo; 2009-11-03 15:00   diarienr: 0104-K122-09
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Avrapporteringspm
Helikopter Fittja

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-11-06
Tid

10:48
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Uppföljning av tips avseende Å 78 samt kontroll vid Flottsbro Camping, Huddinge.
Uppgift

Förnyad kontakt med tipslämnaren Pierre Lindgren 091106, kl. 10.30. Tips nummer 16.

Pierre berättar att han någon gång mellan kl. 05.45-06.00 promenerade från bostaden på 
Solhagavägen i Masmo mot arbetsplatsen i Alby. Han gick i en tunnel från Masmosidan och 
över till Fittjasidan och hamnade då som han själv säger vid Fittja strand. Han följde sedan en 
gångväg som löper väster om Albysjön mot Alby.

Precis när han kom ur tunneln på Fittjasidan hörde och så han då en vit helikopter som kom 
nerflygande från Myrstuguberget och brant ner mot Albysjön. Pierre fick känslan att 
helikoptern kom från Huddingehållet. Pierre trodde först att helikoptern skulle träffa 
kraftledningen som går över Albysjön men den steg för att undvika kollission. Den svängde 
sedan söderut och flög ett stycke över Albysjön varefter den svängde vänsterut och flög in 
över Alby. Därefter tappade Pierre synkontakten med helikoptern. Pierre gick alltså sedan på 
gångvägen väster om Albysjön och fram till Alby. Under den promenaden såg han inte till 
helikptern något mera. 

På rak fråga om Pierre vid något tillfälle såg helikoptern närma sig Flottsbro så säger han att 
så inte var fallet. Pierre säger vidare på fråga att hade helikoptern flygit mot Flottsbro eller till 
och med landat där så hade han helt klart sett detta. Därför utesluter Pierre det sistnämnda 
helt och hållet. Pierre säger att man ser väldigt bra bort mot Flottsbro från gångvägen som 
han gick på vid tillfället. 

Telefonkontakt med tipslämnaren Sten Ronge, 091106, kl. 11.00, Tips nummer 717.

Sten berättat att under under morgonen 090923 vaknade vid kl. 05.20, han brukar ha 
väckarklockan på den tiden. Han vet att han just den här morgonen gick ner till köket och 
gjorde frukost. I samband med detta så hör han sedan ett konstigt ljud som han sedan 
uppfattar som en helikopter. Han såg dock aldrig helikoptern vid något tillfälle eftersom han 
inte tittade ut. Stens minnesbild är att han under ca 1 minuts tid hörde ljudet av helikoptern 
och hans uppfattning är att den då stod still i luften eller på marken. Sten kan dock inte säga i 
vilken riktning han hörde helikoptern och vidare kan han inte säga varifrån den kom eller i 



vilken riktning den sedan försvann. Sten säger "ljudet vara upphörde" I övrigt har inte Sten 
mera att säga mer än att han sedan under dagen samma dygn hörde om rånet med helikoptern 
vid Västberga. Det var då han skrev ett mail till polisen om vad han hört.

Telefonkontakt med tipslämnaren Lars Ferlander, 091106, kl. 12.50, Tips nummer 290.

Lars berättar att han låg och sov i bostaden på Lagman Lekares väg i Alby, Botkyrka 
kommun. 090923, vid ca kl. 06.00 (plus/minus någon minut) så vaknade han av en helkopter 
som flög tätt över huset med hög hastighet. Lars hann aldrig med att se helikoptern men säger 
att han helt klart upplevde att den kom från Albysjön och flög ut mot Södertäljehållet. Så gick 
ljudet enligt Lars. Han säger vidare på fråga att han varken hört någon landning eller start av 
helikoptern i närområdet utan han hörde alltså endast en överflygning.

Kontroll vid campingen Flottsbro invid Albysjön, Huddinge kommun, vilken genomfördes av 
undertecknad samt Insp Arne Malmén 090902 under eftermiddagen.
Campingen är belägen i precis anslutning till södra delen av Albysjön. Runt själva campingen 
finns ett antal öppna ytor som skulle kunna användas som landningsplats av en helikopter.

Vid kontakt med personal på campingen så framkom att ingen hade gjort några iakttagelser 
av eller hört någon helikopter runt Flottsbro dagarna runt händelsen den 23 september. Man 
hade heller inte från boende på campingen hört något sådant. 

Stockholm, 2009-11-06

Karl-Göran Jakobsson/insp.

Helikopter Fittja, Avrapporteringspm, 2009-11-06 10:48   diarienr: 0104-K118-09
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PM Infart till grustag Gråbo, 2009-11-12 10:12   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Josefsson, Anna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna lämnade uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelse av helikopter i närheten av Grimsta IP 090923 strax efter kl. 06.00 på morgonen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-10-28
Förhör påbörjat

13:16
Förhör avslutat

13:35
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Anna berättar att hon tidigt på morgonen den 23/9-09 var ute ensam på promenad på inte 
långt från Grimsta idrottsplats. Hon hade hörlurar på sig och lyssnade på radio och vet med 
bestämdhet att hon hörde nyhetssändningen som började kl. 06.00. Hon säger dock i 
sammanhanget att hon inte lyssnade allt för koncentrerat på denna sändning och vet inte om 
det då sades något om det stora rånet i Västberga.

Bara någon minut efter nyhetssändningen, alltså runt kl. 06.05 så hörde hon plötsligt ljudet 
från en helikopter som hon sedan också såg på ganska nära håll. Den kom flygande, som hon 
uppfattade, ganska lågt och även ganska sakta. Anna säger att den liksom "svävade fram". På 
fråga framkommer att Anna uppfattade att helikoptern kom flygande från Mälarhållet över 
Grimstaskogen och över platsen där Anna då befann sig. Hon säger att hon vid 
överflygningen stod strax intill två stycken nybyggda och ganska höga punkthus som är 
belägna inte långt från Grimsta idrottsplats.

Anna säger vidare att hon upplevde att helikoptern flög så lågt att den befann sig strax 
ovanför trädtopparna och när den passerade de två punkthusen så skedde detta strax ovanför 
dem. 
På fråga säger Anna vidare att hon aldrig uppfattade att helikoptern vid något tillfälle 
stannade i luften, alltså hovrade, utan som hon upplevde det så flög den hela tiden sakta 
framåt.

Efter att helikoptern flugit över de två punkthusen fortsatte den sedan i riktning 
Bergslagsvägen och troligen sedan i riktning mot Akalla/Hjulsta. Anna säger att hela den här 
händelsen var över på en kort stund, hon kan inte ange någon tid.



På vidare fråga framkommer att Anna aldrig upplevde att helikoptern hade startat från någon 
plats ner mot Mälaren strax innan hon sedan hörde och såg den. 

I samband med att Anna såg helikoptern flyga över platsen där hon befann sig så tänkte hon 
direkt att det varken kunde vara polisens eller ambulansens helikopterflyg. Hon såg nämligen 
att den inte hade dessa färger utan hon noterade att helikoptern var vit. Vidare framkommer 
att Anna aldrig såg några beteckningar på helikoptern och den hade inga strålkastare 
påslagna, i varje fall inga starkare sådana. Tillfrågad hur pass stor helikoptern var så säger 
hon bara att den "ej var extremt stor". 

Vid tillfället för iakttagelsen så säger Anna att det var ljust ute och det förekom ingen 
molnighet som på något sätt skymde sikten mot helikoptern. 

Efter iakttagelsen så gick sedan Anna hem till bostaden i närheten. Där lyssnade hon på 
nyhetssändningen kl. 06.30. Hon fick då veta om rånet mot värdedepån i Västberga och 
tänkte då direkt på sin egen iakttagelse av helikoptern tidigare samma morgon. Hon 
övervägde då att ringa till polisen men gick istället in på polisens hemsida och skrev ett mail 
om sina iakttagelser av helikoptern.

Förhöret avslutat kl.13.35.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Josefsson, Anna; 2009-10-28 13:16   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Pennsäter, Peter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna lämnade uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höd med anledning av iakttagelser vid Kanaanbadet vid Grimsta morgonen den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-11-02
Förhör påbörjat

10:18
Förhör avslutat

10:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Peter berättar att han under veckorna bor i Stockholmsområdet där han också har sin 
arbetsplats. På morgonen den 23 september 2009 lämnade han sin bostad ute på Ekerö vid ca 
kl. 05.45. Han åkte då inte direkt till sitt arbete utan istället körde han till Stockholms 
paddlarklubb som är belägen vid Mälaren ute vid Grimsta endast ett kort stycke från 
Kanaanbadet. Han skulle nämligen där träffa en kamrat för att tillsammans med denne paddla 
 över till Drottningholm. 

Peter säger att ca kl. 06.05 kom han då fram till paddlarklubben och där sammanträffade han 
då med sin kamrat Nils Johansson. På fråga säger Peter att han inte gjorde några som helst 
iakttagelser av någon helikopter under färden från Ekerö och till Grimsta. Han minns inte 
heller att han under färden skulle ha gjort några andra speciella iakttagelser.

Då Peter kom till paddlarklubben kl. 06.05 så stannade han bilen och direkt kunde han då 
höra ljudet av en helikopter. Peter säger att han uppfattade det som att helikoptern "hovrade" 
men det kan  enligt honom inte uteslutas att den stod på marken med motorn igång. Peter såg 
dock aldrig helikoptern men hans uppfattning var att den befann sig vid Kanaanbadet. På 
fråga säger Peter att det är ca 100 meter mellan paddlarklubben och själva badet men pga av 
vegetation kan man inte se badet från paddlarklubben. 

Peter ställde ifrån sig sin bil och därefter gick han och Nils iväg och hämtade ut en kanot samt 
paddlar i en byggnad vid klubben. Inte vid något tillfälle kunde Peter se helikoptern som han 
dock hela tiden hörde ljudet från.

I ungefär samma skeende ser sedan Peter en båt komma körande ca 1-2 meter utanför 
paddlarklubbens brygga i riktning mot Kanaanbadet. Peter säger på fråga att eftersom han 



inte ser badet så kan han inte säga om båten verkligen körde dit. Peter beskriver att det var en 
vit motorbåt typ Daycruiser som var ca 6-7 meter lång. Peter säger att det var ganska mörkt 
vid tillfället och han kan därför inte beskriva båten närmare. Han vill dock minnas att han såg 
konturerna av en person som körde båten. Peter kan dock inte beskriva denna person på något 
sätt.  Peter säger att han i tidigare mail till polisen beskrivit båten som av modell Hard top 
men detta vill han nu förändra och säger att det var en mera öppen båt med vindruta.

På fråga säger Peter att han hör helikoptern samtidigt som han då ser den vita båten glida 
förbi paddlarklubbens brygga i vart fall i riktning mot Kanaanbadet.

Efter att Peter och Nils hämtat kanot och paddlar i en byggnad vid klubben blev Peter 
tvungen att gå på toaletten. På fråga om han då fortfarande kunde höra helikoptern så 
framkommer att Peter är osäker på detta. Han tänkte helt enkelt inte på detta.
Peter vill dock hävda att han sammanlagt hörde ljudet från helkoptern under ca 5-10 minuter. 
Han hörde dock inte eller lade inte märke till när den flög iväg eller i vilken riktning.

Efter att Peter hade varit på toaletten så kom han då ut till Nils igen, denna sade då något 
liknande "när du gick på toaletten så hade helikoptern stuckit iväg"
Nils berättade också att han hade sett en mörk båt åka förbi paddlarklubben i riktning in mot 
Stockholm. Detta hade alltså inte Peter sett då han var på toaletten.

Nämnas kan att i sammanhanget hade varken Peter eller Nils någon kännedom om helkopter 
rånet i Västberga.

Efter detta hade sedan Peter och Nils paddlat över till Drottningholm och under den turen såg 
de inte till några båtar eller någon helkopter.
De återvände sedan till paddlarklubben och lade in kanot mm varefter de lämnade 
paddlarklubben vid ca 07.30-07.40 på morgonen. De åkte sedan in till arbetsplatsen i 
Stockholm dit de kom vid ca kl. 08.10. Man fick då vetskap om helikopter rånet i Västberga 
och direkt kom man då att tänka på iakttagelserna av helikopter och båtar ute vid 
paddlarklubben i Grimsta. Peter ringde då själv polisen för att lämna uppgifter om sina 
iakttagelser men han blev dock ombedd att ringa en "tipstelefon". Istället skrev han då ett kort 
mail till polisen om sina iakttagelser. /Detta mail skrevs 090923, kl. 08.53, fhl anteckning/

Peter tillfrågas om han kan minnas några iakttagelser av fordon eller personer ute vid 
paddlarklubben och Kanaanbadet morgonen den 23 september. Han säger då att han inte kan 
minnas sig ha sett några fordon eller person/er.

På avslutande fråga säger Peter att han inte helt säkert kan säga att helikoptern, som han 
hörde den här morgonen, verkligen befann sig just vid Kanaanbadet. Ha kan inte på fråga 
utesluta att den befann sig en bit upp från själva badet. Eftersom  Peter aldrig såg den så vet 
han inte säkert var helikoptern befann sig. Han säger sig dock var säker på att helikoptern 
befann sig stillastående med motorn igång, antingen på marken eller i luften, under minst 5 
minuter.

Avslutat kl. 10.50.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Pennsäter, Peter; 2009-11-02 10:18   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Johansson, Nils
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna lämnade uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av iakttagelser vid Paddlarklubben och Kanaanbadet i Grimsta under morgonen

090923.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-11-10
Förhör påbörjat

12:40
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Nils berättar att han under morgonen den 23 september kom ner till paddlarklubben vid 
Grimsta och han färdades dit i bil. Han har ett minne av att han vid färden till paddlarklubben 
mötte en bil men detta är en uppgift som han är mycket osäker på och han kan inte lämna 
någon som helst beskrivning av den eventuella bilen. Anledningen att han åkte ner till 
klubben den här morgonen berodde på att han skulle ut och paddla med sin kompis Peter 
Pennsäter.

Nils uppskattar att han kom ner till paddlarklubben vid ca 05.55 den här morgonen och han 
vet att han hade radion påslagen i bilen där Radio Stockholm rapporterade om rånet vid 
Västberga och att polisens helikoptrar var "satta ur spel". Nils lyssnade inte alltför ingående 
på detta.

Nils säger vidare att han satt i bilen en stund och väntade innan kompisen Peter anlände, även 
denne med bil. Båda gick sedan ur bilarna och pratade och hämtade paddlar mm i ett hus vid 
klubben. Nils säger vidare att det vid tillfället var gryningsljus och inte alltför goda 
siktförhållanden. I samband med att man hämtade paddlarna så såg sedan Nils en helikopter 
komma men han såg den bara i ögonvrån och kan inte säkert säga varifrån den kom eller hur 
den såg ut. Nils säger dock att det är uteslutet att helikoptern kom norrifrån eller österifrån, 
närmare än så kan han dock inte ange.  Strax efter att han sett det första i ögonvrån så 
uppfattade han att helikoptern började hovra vid Kanaanbadet som ligger strax intill 
paddlarklubben. Nils kunde dock inte se mot Kanaanbadet pga vegetation och en byggnad 
som ligger mellan paddlarklubben och själva badet. Nils säger sedan att helikoptern fortsatte 
att befinna sig vid badet under 5-10 minuter. Han kunde dock inte vid något tillfälle se den. 



Nils utesluter helt att helikoptern befann sig längre upp från badet eftersom det då skulle ha 
blivit ett dovare ljud pga skogen som finns där. Under hela tiden som Nils hörde helikoptern 
så var han övertygad om att den hovrade nere vid badet och det bör då ha varit på låg höjd.

Strax därefter så såg sedan Nils två stycken båtar, för övrigt 2 stycken öppna motorbåtar med 
utombordsmotorer. Dessa kom österifrån, alltså från Stockholmshållet,  ute i farleden och de 
vek sedan in i riktning mot Kanaanbadet. Det var i varje fall så Nils uppfattade det hela men 
han kunde inte se om de aktuella båtarna verkligen gick in till badet eftersom sikten dit alltså 
var skymd av vegetation och en byggnad. Nils säger att båtarna kom körande, som han 
uppfattade, tillsammans med ett mellanrum på 5-10 meter. Hela tiden när Nils såg båtarna så 
hörde han alltså helikoptern som han uppfattade befann sig vid Kanaanbadet. På direkt fråga 
säger Nils att han alltså aldrig kunde se om båtarna hade någon kontakt med helikoptern. 

När Nils hörde och såg helikoptern samt båtarna så gjorde han då direkt ingen koppling till 
det han tidigare hade hört på radion på rånet i Västberg. 

Nils säger att kompisen Peter blev tvungen att gå på toaletten i ett skede och denne såg därför 
inte båda båtarna.

Nils säger vidare att den ena av båtarna sedan blev synlig för honom igen när den färdades i 
motsatt riktning, alltså Österut mot Stockholmshållet. Strax innan han såg detta så hörde han 
att helikoptern försvann från området och troligen flög den norrut. Nils säger att han bara 
kunde höra detta då han inte hade synkontakt med helikoptern.
Nils uppskattar alltså att helikoptern befann sig vid Kanaanbadet under ca 5-10 minuter.

På fråga säger Nils att han aldrig såg den andra båten efter att han sett båda båtarna 
tillsammans köra in i riktning mot Kanaanbadet.

Nils ombedes sedan beskriva de båda båtarna. Han säger då att den första båten var en helt 
öppen båt med utombårdsmotor, för övrigt en båt som man sitter i aktern och styr. Det var 
den båten som körde först i riktning mot Kanaanbadet. Det var för övrigt denna båt som Nils 
sedan också såg köra tillbaka Österut mot Stockholmshållet.

Den andra båten hade också utombordsmotor men med styrpulpet, enligt Nils. Han säger 
vidare att båda båtarna var vita till färgen och att de inte hade någon överbyggnad förutom då 
styrpulpeten på den ena båten. Han säger också att båda båtarna hade upplevdes som ca 5 
meter långa. Tillfrågad av vilket material båtarna kan ha varit byggda så säger Nils att han 
upplevde dem som glasfiberbåtar men han kan inte utesluta annat material.

Nils förtydligar och säger då att han alltså endast vid ett tillfälle såg båten med styrpulpet. 
Vart just den båten sedan tog vägen vet inte Nils.

Tillfrågad om Nils kunde se några personer i båtarna så vill han minnas att det var en person i 
varje båt. Han säger att han inte upplevde någon rörelse i båtarna och de som fanns i båtarna 
upplevdes ha mörk klädsel. Mera än så kan inte Nils ange vid detta förhör.

Nils säger att när den ena båten sågs köra tillbaka österut igen så upplevdes den inte innehålla 
mera personer än vid första iakttagelsen.

Ungefär kl. 06.15 så paddlade sedan Nils och Peter iväg från paddlarklubben och över till 
Drottningholm. Under den turen såg de inte till de aktuella båtarna eller helikoptern som man 
hört. Man paddlade sedan tillbaka till paddlarklubben och kom dit ungefär vid kl. 
07.30-07.45. Efter att man gjort klart vid klubben så åkte Nils och Peter iväg i varsin bil. 

Förhör med Johansson, Nils; 2009-11-10 12:40   diarienr: 0104-K118-09
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Under den bilfärden lyssnade Nils mera på radion och fick då alltmera information om rånet 
vid Västberga och helikoptern som använts i samband med detta. Kompisen Peter ringde 
sedan till Nils och påtalade att det kanske var rånarhelikoptern man iakttagit vid 
Kanaanbadet. Nils tog sedan själv ingen kontakt med polisen utan den var kompisen Peter 
som gjorde detta.

Förhöret avslutat kl. 13.15. 

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Johansson, Nils; 2009-11-10 12:40   diarienr: 0104-K118-09

 274



Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KJU/2 Utredningsgrupp 2
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Lanne, Sanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ej bekant
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Sanna hörs i egenskap av vittne till grovt rån, G4S, Västberga 090923. Sanna hörs angående iakttagelser

kring Skavlötsvägen, 090922 tom 090923.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Natalie Gecse
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

13:41
Förhör avslutat

13:49
Förhörsplats

Skavlötsvägen 30, Arninge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

NG

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Sanna uppger att hon idag, ca kl 06.15-06.20 hörde en helikopter som flög väldigt lågt över 
hennes hus. På fråga uppger Sanna att hon endast hörde helikoptern, varken hon eller hennes 
son Linus såg helikoptern, ingen av dem tittade ut.

Sanna uppger att hon brukar ha ganska bra koll på vilka som rör sig i området samt vilka bilar 
som brukar vara där. Sanna uppger att hon igår, 090922, ca kl 16.10 såg en bil som hon 
reagerade över. Bilen stod konstigt parkerad vid vedupplaget, vid kurvan av det gamla 
betongfortet, uppger Sanna. Sanna uppger att denna plats är väldigt nära den plats där den 
aktuella helikoptern hittades. Detta vet Sanna eftersom hon varit inne på aftonbladets hemsida 
och sett var de hittat helikoptern. 

Vid detta vedupplag såg Sanna en mörkblå, marinblå bil som stod inbackad mot vedupplaget. 
Bilen stod parkerad och Sanna såg ingen i bilen eller i anslutning till den. Bilen beskriver hon 
som en kombi, hon vet inte vilken modell, men ev. en Mercedes. Sanna beskriver att bilen var 
"kromad" runt fönstrena, dvs med aluminium.

Sanna uppskattar att bilen relativt ny, från –99 fram till 2008. Bilen beskrivs som välskött och 
att den hade svenska skyltar. Sanna antecknade inte reg.nr. 

Uppläst och godkänt från anteckngar.

Förhör Lanne, Sanna, 2009-09-25 12:08   diarienr: 0104-K118-09

 275



276

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Lanne, Sanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna lämnade uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör angående iakttagelser vid Rönninge By under morgonen 090923.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-11-13
Förhör påbörjat

10:55
Förhör avslutat

11:45
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Sanna berättar att hon bor i en av fastigheterna vid Rönninge By tillsammans med sambon 
Tobias Jörgensen och en son. Den andra familjen som bor vid Rönninge By är Tobias 
Jörgensen samt dennes sambo Camilla Lindström. För övrigt finns inga fler som bor vid den 
aktuella gården som för övrigt ägs av Täby kommun. På gården finns djurhållning med bl. a. 
hästar, kor och får. Dessa djur sköts då av Sanna samt grannen Tobias.

Angående morgonen 090923 så uppger Sanna att hon och sambon Patrik vaknade omkring kl. 
05.45. Normaln åker nämligen Patrik till jobbet vid 06.15. Just den här dagen fyllde Sanna år 
varför hon i viss mån minns lite mera om vad som hände.
Det framkommer att sambon Patrik jobbar i Täby kyrkby och han brukar alltid vara på jobbet 
vid kl. 06.30.

Sanna och Patrik gick upp tillsammans den här dagen medan sonen kom upp senare. Strax 
innan Patrik sedan skulle åka till jobbet, alltså vid 06.15-tiden, så hördes plötsligt ett kraftigt 
ljud från en helikopter som stod stilla i luften något bakom Sannas hus, mera upp mot skogen.
Sanna upplevde att helikoptern befann sig invid huset under ca 10-15 sekunders tid. Hon 
säger "det kan inte ha varit många meter från husets baksida upp mot skogen" Hon säger att 
det "vibrerade i hela huset". Helikoptern försvann sedan troligen i nordlig eller nordostlig 
riktning och sedan vet inte Sanna mera om detta. Hon hörde inte att den landade i närheten.

På fråga framkommer att varken Sanna eller Patrik tittade ut och därför såg man inte hur den 
aktuella helikoptern såg ut. Hon vet inte heller varifrån den kom innan man hörd den bakom 
huset.  Sanna har en teori att helikoptern kom ner från hög höjd och stod stilla i luften bakom 
hennes hus en stund innan den sedan försvann norrut över skogen.



Sambon Patrik åkte sedan till jobbet strax efteråt och han åkte då vägen från Rönninge By via 
Skavlöten. Sanna och Patrik har pratat om detta efteråt, eftersom det sedan stod klart att 
rånarhelikoptern anträffades invid den vägen. Patrik hade dock inte lagt märke till helikoptern 
då han åkte till jobbet den här morgonen, allt enligt Sanna.

På rak fråga säger Sanna att hon hörde den aktuella helikoptern bakom huset ungefär vid kl. 
06.10-06.15 den här morgonen 090923.

Efter att Patrik hade åkt till jobbet den här morgonen så blev Sanna kvar uppe och hon satte 
sig vid datorn i ett rum som inte har något fönster mot vägen som går förbi vid Rönninge By.
Hon jobbade med bokföring och något senare kom sedan sonen upp, okänd tidpunkt.

Någon gång sedan omkring kl. 08.15 på morgonen så hördes ytterligare en helikopter i luften 
ganska rakt ovanför huset. Sanna gick då ut och såg helikoptern som var ljusgrå till färgen 
med breda röda stripes som gick diagonalt bakom rutorna på hytten. Vidare kunde hon se att 
den hade svart nos. Sanna vinkade till helikoptern i syfte att den skulle flyga iväg från platsen.
Efter en kort stund hade även denna helikopter försvunnit över skogen norrut från Sannas 
fastighet.
Sanna såg sedan inte till denna helikopter och vet inte vart den tog vägen.

Något senare under morgonen blev sedan Sanna uppringd av sin mamma eftersom hon fyllde 
år. Under samtalet berättade mamman om rånet i Västberga och att en helikopter anträffats i 
Skavlöten. Detta var första uppgiften som Sanna fick om rånet och fyndet av helikoptern. 
Hon slog sedan själv på tv:n och tittade på rapporteringen bl. a. då om helikoptern som 
anträffats i Skavlöten.

Sanna ringde sedan till grannen Tobias och frågade om denne visste något. Tobias visste då 
bara det som hade gått ut via radion vilken han hade lyssnat på. 

Strax senare, efter ca 20 minuter, så började det komma ner poliser till Rönninge By. Sanna 
kunde se att polisen pratade med Tobias ute på gården. Efter detta så ringde Sanna åter till 
Tobias och fick då veta att polisen hade stängt av vägen mot Skavlöten.

Sanna blev kvar hemma och även då sonen eftersom vägen var avspärrad. Sanna tittade åter 
på tv och fick se bilder som rånarhelikoptern som hittats vid Skavlöten. Hon kunde då direkt 
se att det i varje fall inte var helikoptern som varit ovanför hennes hus vid ca kl. 08.15-tiden.
Rånarhelikoptern hade nämligen inte de breda diagonala stripesen. 

Nämnas kan att Sanna aldrig själv var fram till Skavlöten under dagen och hon såg därför 
aldrig rånarhelikoptern i verkligheten.

Dagen innan detta hände, alltså den 22/9-09, så åkte Sanna själv för att handla ungefär vid kl. 
18.00-19.00 på kvällen. Hon åkte då vägen från Rönninge By mot Skavlöten. Inte långt från 
platsen där rånarhelikoptern hittades så stod då en okänd bil inbackad vid en vedbod som 
finns i en kurva. (Från den platsen ser man gläntan där rånarhelikoptern senare övervgavs/fhl 
anteckning). Sanna säger att det var en kombibil vilken var marinblå till färgen och den hade 
kromade lister. Bilen var "skinande fin", antingen väldigt ny eller mycket välpolerad, enligt 
Sanna. Hon kan inte ange något bilmärke men säger att den inte var kantig utan mera rund i 
modellen och hon nämner Ford Mondeo som liknande bilmodell. Hon lade inte märke till vad 
bilen hade för registreringsnummer. Hon säger att bilen stod uppställd som att den skulle vara 
"tappad" och den stod med fronten i riktning mot platsen där rånarhelikoptern anträffades 
dagen efter. Hon såg aldrig några personer i eller omkring bilen vid tillfället.                    

Förhör med Lanne, Sanna; 2009-11-13 10:55   diarienr: 0104-K118-09
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Efter att Sanna hade varit och handlat på kvällen den 22/9 så återkom hon med bil mot 
hemmet efter ca 1 timme. Den aktuella bilen stod då inte kvar längre och hon mötte ej heller 
den.
Sanna nämner också att hon väl känner till vilka personer som normalt håller till vid den 
aktuella vedboden på vägen mot Skavlöten. Hon säger att inga av dessa brukar ha någon bil 
som liknar den hon nu såg under kvällen den 22/9.

På fråga om det brukar röra sig mycket folk på vägen förbi Rönninge By så framkommer att 
det brukar vara en mängd människor som brukar gå där och motionera enligt Sanna. Många 
brukar också gå i området med sina hundar.

Just under morgonen 090923 så säger Sanna att hon inte hade uppsikt över vägen genom byn 
eftersom hon mestadels alltså satt vid datorn som man har i ett rum i bostaden som inte ligger 
mot vägen. På rak fråga säger Sanna att hon inte såg någon välklädd man gå förbi Rönninge 
By den aktuella morgonen. Hade så varit fallet säger Sanna så hade hon kommit ihåg det. 

På avslutande fråga framkommer att just morgonen den 23/9-09 så var det inte hon som 
skötte om djuren vid Rönninge By utan det var grannen Tobias Jörgensen. Troligen gick 
Tobias ut till djuren på gården vid ca kl. 07.00 då det är den normala tiden.

Avslutat kl. 11.45.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Lanne, Sanna; 2009-11-13 10:55   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Iakttagelser vid Ängsholmsbadet.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GS Yrkes-Livsstilskriminella
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Lejdemyr, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna trovärdiga uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Med anledning av grovt rån i Västberga.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Emil Eisersjö
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

13:50
Förhörsplats

Telefon
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

EE

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lejdemyr berättar att hon och hennes man gav sig iväg på en joggingtur, de lämnade hemmet 
på Skavlötsvägen 3 vid ca 05.40. Vid ca 06.10 befinner de sig vid Ängsholmsbadet , som 
ligger mitt emot motionsstugan vid Skavlöten. Då observerar de en helikopter som "svischar" 
förbi, precis över trädtopparna. Helikoptern var vit med eventuellt något rött på sidorna. 
Helikoptern flög sedan vidare ut över Rönningesjön i nordöstlig riktning mot Skavlöten. Efter 
detta såg man inte vart helikoptern tog vägen.

Lejdemyr såg inte några personer i helikoptern.

Vidare uppger Lejdemyr att hon vid 07.45 såg en annan helikopter. Denna har hon ingen 
annan beskrivning på. 

Relaterat och godkänt.

Förhör Lejdemyr, Kristina vittne helikoptern, 2009-09-25 12:11   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1/NNB Näpo Kungsholmen
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Nygren, Ingemar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittne till grovt rån
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Kristjan Kajandi
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

08:48
Förhör avslutat

09:20
Förhörsplats

Radarvägen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

kk

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Ingemar berättar följande: Han går alltid ut på promenad, samma runda. Han lämnade hemmet 
klockan 06.45, precis då ekonomirapporten på radion tog slut. Ungefär klockan 07.00 såg han 
en helikopter som stod i skogsbrynet. Den var lite grå till färgen.

Ingemar pekar ut för patrullen på kartan var han hittade helikoptern, denna position stämde 
överens med var polisen hittade helikoptern.

Den var lite gömd, Ingemar trodde att de kanske dragit in den i skogen. Han försökte ringa till 
polisen på 11414 då han förstod att det inte stod rätt till, men kom inte fram. Han uppger att 
han inte varit framme vid helikoptern. Han såg inga personer röra sig i närheten.

Förhöret upplästes i anteckningsform och godkändes.

Efter ett tag kom Ingemar tillbaka och uppgav att han kommit på ytterligare en sak. Han hade 
hört röster i skogen då han gått förbi ett skogsparti  ca klockan 07.10. Platsen var ca 200meter 
från roslagsbanestationen Hägenäs, väster om kolonilotterna.

Förhöret upplästes återigen och godkändes.

Förhör Nygren, Ingemar, 2009-09-25 12:24   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Vittne Ellis

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

1/NNB Näpo Kungsholmen
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Ellis, Kristina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Sv kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser av helikopter vid Skavlötens friluftscenter 2009-09-23 mellan kl. 07-08.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Niklas Nyman
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

16:40
Förhör avslutat

16:50
Förhörsplats

Skavlötsvägen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ellis kommer fram till pa Nyman i samband med att avspärrningar hävs vid Skavlötens 
friluftscenter. Ellis berättar att hon var den som observerade helikoptern i morse.

Ellis berättar att hon vid 07:40 2009-09-23 kom cyklande från sin bostad i Gribylund till 
arbetet vid Arninge industriområde. Hon cyklar Skavlötsvägen och tar vänster precis där 
polisen nu upprättat ledningsplats på en mindre stig. Det är då hon ser en vit helikopter med 
ett rött streck på sidan som har landat i skogbrynet. Ellis ser eller hör inga människor eller 
andra fordon i närheten. Ellis uppskattar att hon var cirka 35 meter ifrån helikoptern. Hon 
stod där och tittade på den en stund med anledning av att hennes väska som hon hade på 
pakethållaren höll på att lossna precis då. Ellis tyckte att det var anmärkningsvärt men 
bestämde sig ändå för att fortsätta till arbetet. Hon cyklade bort över ängen ner till vänster 
och fortsatte på grusvägen som går under Arningevägen.

Ellis är säker på klockslaget 07:40 med anledning av att hon kom till arbetet ungefär 12-13 
minuter i åtta. Arbetet ligger inte särskilt långt från fyndplatsen. Bara på andra sidan 
Arningeleden vid K-Rauta.

När Ellis kom till arbetet kontaktade hon sin man som är brandman för att höra sig för om 
helikoptern. Han tyckte att hon skulle ringa 112 med anledning av att det tidigare varit ett rån 
med en helikopter inblandad. Cirka 07:55 ringde Ellis till 112.

Ellis kan såhär i efterhand påminna sig att hon såg samma helikopter tidigare på morgonen, 
cirka 07:05-07:10, när hon var ute och gick med hunden. Hon gick då Armégatan norrut i 
Gribbylund. Ellis är helt säker på att det är samma helikopter, grå/vit ed ett rött streck på, som 
hon såg då och som hon senare såg i skogsgläntan. Hon kan dock inte säga om helikoptern 

Förhör Ellis, Kristina, vittne, 2009-09-25 10:19   diarienr: 0104-K118-09
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flög högt eller lågt eller vart den var på väg.

Uppläst och godkänt. 

Förhör med Ellis, Kristina; 2009-09-23 16:40   diarienr: 0201-K292921-09

   2
Förhör Ellis, Kristina, vittne, 2009-09-25 10:19   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KJU/2 Utredningsgrupp 2
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Karlsson, Christer
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Ej bekant
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Christer hörs i egenskap av vittne till grovt rån, G4S, Västberga, 090923. Christer hörs angående ett

fordon som cirkulerat kring industriområdet Arninge, ca kl 06.05-06.20.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Natalie Gecse
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

10:21
Förhör avslutat

10:43
Förhörsplats

Mätslingan, Arninge ,telefonförhör
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

NG

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Christer arbetar på Garageport experten på Mätslingan 20 i Arninge. Natten till 090923 sov 
Christer i sin lastbil utanför Mätslingan 20.

Christer uppger att han ca kl 06.05 såg en stor mörk blå/svart van alt. skåpbil som körde förbi 
på Mätslingan mot högre nummer. Christer lade märke till bilen eftersom den körde så sakta. 
Christer beskriver att bilen framfördes "ryckigt", som om den letade efter något eller som om 
den väntade på något, uppger Christer. 

Senare ca kl 06.10 - 06.15 då Christer skulle köra iväg med sin lastbil ut från Mätslingan ut 
mot Leverantörsvägen så möter han samma bil igen. Bilen kör in på Mätslingan från 
Leverantörsvägen uppger Christer.

Christer reagerar återigen på att bilen kör sakta. En man sitter bakom ratten.

 SIGNALEMENT, fordon
Svart/mörkblå helfärgad van alt skåpbil, ev av märket Cheva. Inga logotyper finns på bilen.
Bilen beskrivs som av större modell,  en kombi med täckt flak, dvs en hardtop.
Bilen uppges vara ca 5-6 år gammal
 
Christer uppger att bilen liknar piketens bilar.

SIGNALEMENT, föraren
Man, ca 35-40 år
Svenskt utseende

Förhör Karlsson, Christer, 2009-09-25 10:56   diarienr: 0104-K118-09
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Vältränad kroppsbyggnad
Mellanblont hår, ca 5 cm långt
Ingen behåring i ansiktet
Iklädd mörkblå T-shirt/pikétröja

Uppläst och godkänt från anteckningar.

Förhör med Karlsson, Christer; 2009-09-23 10:21   diarienr: 0201-K292921-09

   2
Förhör Karlsson, Christer, 2009-09-25 10:56   diarienr: 0104-K118-09
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PM Signerad av

Per Wisell
Signerad datum

2009-09-23 14:35Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

4 Roslagens Polismästardistrikt
Diarienr

0201-K292921-09
Uppgiftslämnare

Wisell, Per
Datum

2009-09-23
Tid

14:29
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Per Wisell

Uppgiften avser

Ev observation  av den stulna helikoptern.
Uppgift

Jag insp P Wisell bor på Ytterspåret i Täby kommundel Visinge. Den 23 september 2009 ca 
06.05 hörde jag hur en helikopter flög på låg höjd över mitt hus. Jag tittade ut men kunde inte 
se den. 
Av motorljudet att döma flög den på låg höjd i östlig riktning.

PM Observation av helikopter av polisman, 2009-09-25 15:31   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Förhör med vittne i Gribbylund

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2KU/GS Yrkes-Livsstilskriminella
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

von Der Osten-Sacken, Annelie
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina iakttagelser av en helikopter i Gribbylundsområdet 090923.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jonna Emanuelsson
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

11:30
Förhör avslutat

11:50
Förhörsplats

Reduttvägen/Gribbylundsvägen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Appelquist, Per

Berättelse

Annelie bor på Ungdomsvägen 45 i Gribbylund. Hon hade denna morgon gått ut och hämtat 
tidningen någon gång mellan kl.06.05-06.10. Hon är helt säker på den här tiden, hon hämtar 
tidningen samma tid varje dag. 

När hon står utanför sitt hus hör och ser hon en helikopter komma körande. Hon beskriver att 
helikoptern kör mycket lågt och mycket långsamt. Den var precis över trädtopparna. Hon 
hade sett helikoptern komma från Bergtoppsvägen hållet och därefter hade den kört över 
fältet och i riktning mot Rönningesjön.

Annelie reagerade på helikoptern för att den kom så extremt lågt och åkte väldigt långsamt. 
Hon såg helikoptern rakt framifrån och beskriver den som vit alt. ljus i färgen. Hon tyckte 
den såg gammal ut, den såg ut "som om den var ommålad". Inga särskilda kännetecken i 
övrigt. Inne i hytten såg hon att det var flera personer. Hon beskriver att det var mycket 
aktivitet inne i hytten.

Annelie kan inte säkert säga hur många som var i hytten men är säker på att det var fler än en 
person. Hon kan inte ge någon beskrivning på de personerna hon såg i hytten, varken till 
utseende, kön eller klädsel. 

Annelie uppfattade det som att helikoptern körde mot Rönningesjön och sedan försvann 
helikopterljuden. Annelie antog att helikoptern fortsatte i riktning in mot Stockholms city, 
men hon hörde egentligen inte vart den tog vägen. 

Annelie hade gått in till sig ätit frukost. Därefter gick hon på sin dagliga morgonpromenad 
runt Rönningesjön, hon gick först söderut och rundade sjön från det hållet. Hon hade gått 

Förhör von der osten-sacken, 2009-11-12 16:00   diarienr: 0104-K118-09
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hemifrån exakt kl.06.43. Annelie hade lyssnat på nyheterna på radio i hörlurar och hörde 
därför om att det varit ett värderån där de flytt i helikopter. Annelie förstod direkt att den 
helikopter hon sett kunde ha med detta att göra. Annelie ringde efter en kort stunds tvekan 
112 och berättade om sina iakttagelser. Därefter gick hon vidare runt sjön.

När hon gått en stund och hade passerat Rönninge By mötte hon en man, Mats, som hon 
känner från dagistet där hon jobbar. Annelie berättade för honom om helikoptern och om att 
hon ringt polisen. På skämt hade hon sagt åt Mats att hålla ögonen öppna efter en helikopter. 
Därefter hade hon gått vidare till sitt jobb. 

Ca kl.7.45-7.50 hade Mats ringt upp Annelie och berättat att han hittat helikoptern i skogen i 
närheten av där de träffats. Mats hade innan han ringde Annelie redan varit i kontakt med 
polisen. 

Annelie uppgav att hon lyssnat på radio i hörlurar mellan ca kl.6.45-7.15. Därefter hade hon 
inte haft hörlurar i öronen. Annelie berättade att hon inte hört några helikopterljud under sin 
promenad runt sjön. 

Annelie berättade också att hon inte sett några fler människor än Mats under sin 
morgonpromenad. Hon har inte heller observerat några bilar eller annat ovanligt under sin 
promenad. 

Förhöret uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med von Der Osten-Sacken, Annelie; 2009-09-23 11:30   diarienr: 0201-K292921-09

   2
Förhör von der osten-sacken, 2009-11-12 16:00   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Stockholms län
Enhet

2ONB Globen Närpolisområde
Diarienr

0201-K292921-09
Hörd person

Ajling, Mats Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egen utsago
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang. observationer. runt Arninge 090923
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Henrik Fredriksson
Förhörsdatum

2009-09-23
Förhör påbörjat

11:00
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

Mätslingan i Täby
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

JHF

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Mats uppger att han cyklade till jobbet i morse. Han cyklade då förbi Rönninge sjön, vid 
skavslötens friluftsgård.

Han såg då en vit helikopter ståendes på ett fält vid skogsbrynet.

Mats ringer då till 112 och uppger att helikoptern stod där eftersom en vän till honom, se 
förhör med Anneli Embrensen, sagt att det varit ett rån tidigare på morgonen och att hon hade 
observerat en helikopter som hade flugit lågt över hennes hus.

På fråga säger Mats att han såg helikoptern vid 07.35 och han ringde till 112 kl 07.40.

På fråga säger Mats att han inte såg några människor eller fordon runt helikoptern. På fråga 
säger Mats att han var ca 50-70m från helikoptern och att han fick uppfattningen att den var 
undandragen in mot skogsbrynet.

Uppläst och godkänt från konceptanteckningar.

Förhör Ajling, Mats Fredrik, 2009-11-12 15:55   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Wärme, Per Anders
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iaktaggelser vid Skavlöten 090923
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Arne Malmén
Förhörsdatum

2009-11-18
Förhör påbörjat

11:45
Förhör avslutat

11:55
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Wärme uppger att han arbetade ute i Skavlöten den 23 september och dagarna före. Han 
arbetade tillsammans med kollegan Kurt Johansson och dom tog sig in i området och fram till 
kraftledningen vid en väg som går in vid rondellen vid Arninge centrum. Man kom alltså in i 
området österifrån och därmed passerar man inte helikopterlandningsplatsen. Han ser inte dit 
heller från det ställe han arbetade på, ca 250 meter in i skogen från landningsplatsen.

Han och kollegan kom det ca 06.15-06.30 och då måste helikoptern ha landat eftersom dom 
inte hörde någon helikopter. Det skulle han absolut ha gjort om den kommit senare. Han blev 
varse att något hänt förs när det började springa omkring poliser i skogen. 

Efter klockan 7 hör han en annan helikopter som han trodde var polisens fast det inte var 
någon polismålad helikopter.

Wärme har alltså varken hört eller sett någon helikopter. Han har heller inte observerat någon 
personbil vid container/vedboden intill landningsplatsen. Han säger att det åker och går 
mycket folk i området men han har inte observerat något konstigt i området.

Hans kollega Kurt Johansson har inte sett eller hört mer än vad han gjort. Dom hade sällskap 
hela tiden. 



290

Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:18Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Nordquist, Marcus
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Nordqvist skall höras angående en beställning av taxi som gjordes den 23 september 2009 från Mc

Donalds Hägernäs.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-11-10
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

14:25
Förhörsplats

Rikskrim, Polhemsgatan 30. Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor.

Nordqvist informerades om anledningen till detta förhör och berättade följande;

Nordqvist berättade att han arbetar som arbetsledare på Mc Donalds i Hägernäs sedan 
september 2008.

Tillfrågad om Nordqvist åkt taxi vid 7-tiden den 23 september så svarade Nordqvist att han 
inte gjort det. Nordqvist berättade att han brukar låna ut sin mobil till kunder som behöver 
ringa efter taxi. Nordqvist kom inte ihåg vad han gjorde den 23 september – så han fick ringa 
till sitt arbete för att kontrollera vilka arbetstider han hade den dagen.

Efter samtalet med sin chef på Mc Donalds berättade Nordqvist att han arbetade morgon 
skift, vilket innebär att han då arbetar mellan klockan 06.00 – 15.00. Nordqvist berättade att 
han kom ihåg den här dagen pga rånet i Västberga och att det var många poliser som var inne 
och åt på restaurangen under dagen. Nordqvist berättade att han mindes att han lånade ut sin 
mobil till en "kostymnisse" som ville ringa efter taxi. Nordqvist berättade att mannen varit 
framme i kassan och beställt mat och då frågat efter en telefon. Anledningen till att Nordqvist 
lånade ut sin privata mobil, berodde nog på att restaurangens telefon var upptagen. Nordqvist 
brukade då låna ut sin privata. Nordqvist berättade att han inte ringer så mycket på sin mobil 
och brukar aldrig behöva betala något för sina samtal, mer än månadsavgiften – så för honom 
kostar det inget att låna ut sin mobil.

Nordqvist berättade att han kommer ihåg vid vilket bord mannen satt och ringde. När 



Nordqvist fick tillbaka sin telefon, såg han att mannen ringt ett antal nummer. Nordqvist 
raderade samtalen. Nordqvist uppskattade att mannen satt och väntade på taxin i 15-20 
minuter och att mannen borde finnas med på restaurangens övervakningsfilmer.

Nordqvist beskrev mannen som klädd i längre rock och kavaj. Mannen var lång, längre än 
Nordqvist (Nordqvist är ca 169-170cm) och hade ljusare bakåtkammat hår.

Nordqvist fick titta på 4 fotografier – men kunde inte känna igen mannen utifrån dessa 
fotografier. 

Nordqvist lämnade mobilnummer (070-3548413) till restaurangchefen Fredrik Karlsson som 
ansvarade för övervakningskameran.

Förhöret avslutades klockan 14.25

2009-11-13 Lästes det utskrivna förhöret upp per telefon för Nordqvist som ville göra 
följande tillägg;

Angående signalementet på mannen som lånade hans mobil så förtydligade Nordqvist att 
mannen var klädd i en ljus rock som gick till knäna. Rocken var beige eller ljust grå. Under 
rocken bar mannen en kostym. Mannen var lugn och inte berusad av något. Tillfrågad om 
Nordqvist kunde bedöma ifall en person var berusad av alkohol eller droger så uppgav 
Nordqvist att han anser att han har den kompetensen efter sin tid i restaurangbranschen och 
den här mannen var inte påverkad av något.

Efter detta tillägg är Nordqvist nöjd med förhörsprotokollet och godkänner utskriften.

Förhör med Nordquist, Marcus; 2009-11-10 13:50   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Taxi resa Mc Donalds Hägernäs

Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:18Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ramz, Samir
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Samir ska höras angående sin taxikörning den 23 september från Mc Donalds, Hägernäs kl 07.02 på

morgonen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-11-10
Förhör påbörjat

13:11
Förhör avslutat

13:35
Förhörsplats

Rikskrim, Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor.

Samir underrättades om anledningen till detta förhör och berättade följande;

Samir berättade att han arbetar som taxichaufför åt en åkare som heter, Sasan Rezazade 
Kohneshar och som har kontrakt med Taxi Stockholm. Den 23 september 2009 gjorde Samir 
ett morgonpass, vilket innebär att han börjar arbeta vid 05.30-tiden. Samir brukar alltid 
försöka börja med en körning ut till Arlanda, så också denna morgon. Efter sin Arlanda 
körning åkte Samir och ställde sig i Täby och väntade på nästa uppdrag. Samir berättade att 
han fick en körning från Mc Donalds i Hägernäs. När Samir kom till Mc Donalds så var inte 
kunden ute, så Samir ringde upp kunden på det nummer som kunden lämnat vid beställningen.

Samir berättade att kunden var en ung man i 30-års åldern. Mannen var smal och ca 176 cm 
lång. Mannen hade blont bakåt kammat hår och såg nykter och skötsam ut. När mannen steg 
in i bilen så frågade han ifall han fick lov att äta sin medhavda mat. Samir förklarade att 
mannen hade med sig en påse med mat från Mc Donalds.

Samir berättade att mannen var trevlig och pratglad. Mannen hade berättat för Samir att han 
ville åka till Huddinge sjukhus akutintag, eftersom hans flickvän blivit sjuk och intagits på 
akuten. Samir vill minnas att de samtalade om kärlek och hur viktigt det är att ställa upp för 
de man älskar etc. Under färden berättade mannen också att han jobbade på Mc Donalds och 
att han berättat för sin chef att flickvännen var sjuk och att han behövde besöka henne på 
sjukhuset. Chefen hade då sagt att det bara var att åka dit. Mannen hade också berättat att 
flickvännen bodde i Tumba.



Samir berättade att han körde ner i "tunneln" under Huddinge sjukhus och lämnade mannen 
utanför akutintaget. Samir berättade att körningen avslutades strax före klockan 8. Mannen 
betalade med ett kreditkort. Samir frågade inte mannen om legitimation. Samir berättade att 
de fått instruktion att ta legitimation om summan överstiger 200 kronor, men Samir 
förklarade att mannen verkat så ordentlig och trovärdig att han inte tyckte att han behövde ta 
legitimation. Det kan också ha varit så att mannen pratat och distraherat Samir då han tänkt 
fråga om legitimation och därför glömt. 

Tillfrågad om hur Samir kunde komma ihåg just denna körning så berättade Samir att det 
berodde på att han bara haft tre hämtningar på Mc Donald i Hägernäs. De andra två 
körningarna har varit korta körningar till Mörby Centrum, men denna körning var en ovanligt 
lång körning och det tillsammans med att mannen pratat och varit trevlig gjorde att Samir 
mindes körningen. Samir kom inte ihåg körningen före till Arlanda och inte heller körningen 
som han hade efter denna.

Tillfrågad om var originalkvittot till körningen fanns så berättade Samir att hans chef, Sasan, 
hade hand om detta. Samir lämnade ett telefonnummer till Sasan.

Tillfrågad ifall Samir trodde att han skulle kunna känna igen mannen så svarade Samir att han 
trodde det, men förtydligade att han bara sett mannen ett kort ögonblick då mannen steg in i 
bilen. Eftersom mannen satte sig i framsätet, så kunde inte Samir sitta och titta på honom.

Samir får bilderna i nummer ordning 1-5. Samir tittar på bilderna och efter en stund plockar 
Samir ut nr 5 och säger "kan va han". Samir plockar även ut nr 1 och säger "han hade såna 
drag, men inte den typen av skägg" sedan tar Samir ut nr 3 och säger "kan va han också, 
ansiktet är bekant. Om nr 2 och 4 säger Samir att "det är nog inte är någon av dem, eftersom 
de båda har ovanliga ansikten, såna som man skulle komma ihåg".

Förhöret avslutades klockan 13.35

Krinsp Redaelli ringde till Samir och läste upp det utskrivna förhöret per telefon 091112. 
Samir godkände det utskrivna förhöret utan ändringar.
Tillfrågad om vilken väg de åkte till Huddinge så berättade Samir att de åkte E18 till 
Bergshamra och där tog de E4:an söderut. Samir är osäker om han sedan tog Huddingevägen 
vid Telefonplan eller om han fortsatte E4:an. Samir tror att han fortsatte E4:an till avfarten 
Vårbygård och körde via Masmo, Glömstavägen till Huddinge Sjukhus.
Tillfrågad om mannen verkade sjuk eller påverkad av något så svarade Samir att mannen helt 
klart var nykter och absolut inte verkade sjuk eller påverkad.

Förhör med Ramz, Samir; 2009-11-10 13:11   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Taxi resan från Mc Donalds Hägernäs

Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:19Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ramz, Samir
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör till det som hölls den 10 november 2009 angående den körning som Samir har

från Mc Donalds Hägernäs på morgonen den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-11-13
Förhör påbörjat

10:44
Förhör avslutat

11:20
Förhörsplats

Rikskrim, Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor. Inga andra närvarande.

Samir informerades om anledningen till detta förhör och har berättat följande;

Tillfrågad om Samir kommer ihåg rätt när han under förra förhöret berättade om taxiresan 
från Hägernäs till Huddinge sjukhus. Samir svarar att han tror att det är rätt resa han berättat 
om.

Förhörsledaren informerar Samir om att det ärende som utreds är rånet av  G4s värdedepå i 
Västberga och att det finns anledning att misstänka att det är någon av de misstänkta för rånet 
som har åkt med honom den här morgonen.

 Samir förevisas en kopia på det kvitto som inhämtats från droskägaren, Sasan och som avser 
den aktuella körningen. BG-255

Samir berättade att när han ser på kvittot så kommer han ihåg en annan körning, det här 
kvittot kommer från en helt annan körning. Samir blir fundersam och undrar om hämtningen 
verkligen var från Mc Donalds i Hägernäs. Samir underrättades om att det står så i bokningen 
hos Taxi Stockholm.

Samir säger att han kommer ihåg den här körningen, eftersom han fick så mycket i dricks och 
den här körningen gick inte till Huddinge sjukhus utan till ett annat ställe. Samir berättade att 
den här kunden ville åka till Frihamnen för att hämta sin bil som skulle stå parkerad där.



Samir beskriver kunden som en man i 30-35 års åldern, längre kanske 175 cm lång, inte smal 
och inte tjock utan normal kroppsbyggnad. Mannen hade ljust hår, inte vitt men ljust hår som 
var bakåt kammat. Eventuellt hade mannen glasögon, men Samir är osäker på det. Samir 
berättade att mannen var klädd i en ljus rock, ljus beige eller grå och av lite längre modell. 
Tillfrågad om mannen beteende så berättade Samir att mannen var frisk och inte full eller 
berusad av något annat. Mannen hade pratat med stockholmsdialekt.

Samir berättade att mannen satte sig i baksätet och att de till en början samtalade om rånet. 
Det var Samir som berättade om rånet, men Samir uppgav att det verkade som om mannen 
inte ville prata om rånet. Mannen hade verkat förvånad, som om han inte hört talas om rånet 
tidigare på morgonen. Mannen hade berättat för Samir att han varit på en firmafest. Samir 
hade uppfattat det som om att festen varit ute på någon ö och att de åkt båt.

Samir berättade att de åkte till Frihamnen och Banankompaniet och mannen hade visat på 
vilken parkering som bilen skulle ha stått parkerad. Men när de kom till Banankompaniet, så 
stod inte bilen där och då hade mannen sagt " han har flyttat på bilen". 

Samir berättade att kunden då bett att få låna Samirs mobiltelefon, eftersom kunden hade 
glömt sin mobil i sin bil. Samir berättade att kunden ringer till nummerupplysningen och 
frågar efter någon och blir sedan kopplad till denna person. Under tiden som kunden pratar i 
telefonen så har Samir fått instruktioner att köra mot Kungsholmen. 

Samir berättade att färden går till Pipersgatan 2. Kunden kliver ur taxibilen och går till en 
låsmedsfirma som ligger på Pipersgatan 2 och knackar på dörren, men det är ingen där. Samir 
berättade att kunden åter sätter sig i taxin och vill åka mot Rålammshovsparken. Kunden har 
under det första samtalet fått ett telefonnummer som han nu ringer. När det svarar så säger 
bara kunden "jag är här nu" och sedan är samtalet slut och kunden säger då att de skall köra 
tillbaka till Pipersgatan. 

Samir berättade att när de kom tillbaka till Pipersgatan så står det en Audi Q7:a parkerad 
längs efter Pipersgatan och en man i arbetarkläder står bredvid bilen. Kunden kliver ur taxin 
och hälsar på mannen. Samir berättade att han slogs av att mannen verkade visa sådan respekt 
för hans kund, detta var tydligt på det sätt som mannen behandlade kunden. 

Samir beskrev mannen som kortare än kunden med väldigt ljust hår och klädd i ljusa 
arbetskläder, kanske vita.

Kunden får bilnycklar av mannen och hämtar sin plånbok och betalar för sin taxiresa. Samir 
berättade att han fick så mycket i dricks för att kunden var tacksam för att Samir varit så 
tålmodig och skjutsat runt honom samt att han fått låna hans mobil.

Förhöret avslutades klockan 11.20

Efter förhöret följde Samir med till Stockholms tekniska rotel för fingeravtryckstagning.

2009-11-16 kl 11.10 lästes förhöret upp för Samir per telefon. Samir ville göra följande 
tillägg; När Samir såg vilken bil som kunden skulle hämta hade han blivit förvånad att 
kunden hade en sån fin och dyr bil. Samir ville också förtydliga att mannen som kommit med 
kundens bil hade varit ensam. Samir berättade också att anledningen till att han fick så 
mycket i dricks även berodde på att mannen ringt nummerupplysningen och att detta kostar 
extra.

Efter dessa tillägg var Samir nöjd med förhörsutskriften och godkände förhöret.

Förhör med Ramz, Samir; 2009-11-13 10:44   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Videokonfontation den 17 december 2009.

Signerat av

Per Gustavsson
Signerat datum

2010-01-14 13:49Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ramz, Samir
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förundersöking om grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga i Stockholm den 23 september 2009 vid

05.20-tiden. Videokonfrontation i anledning av den taxikörning Samir hade från McDonalds i

Hägernäs den 23 september 2009 vid 07:05-tiden och som avslutades på Pipersgatan 2 i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-12-17
Förhör påbörjat

11:10
Förhör avslutat

11:34
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, 6 tr, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Förhörsvittne

Redaelli, Mona

Berättelse

Förhörsprotokollet är utskrivet dels i sammanfattad form och dels i dialogform efter förhörets 
slut av krinsp Per Gustavsson.

PG: Förhörsledare Per Gustavsson.
SR: Vittne Samir Rams.

Närvarande vid förhöret är krinsp Mona Redaelli, utredningssektionen, Rikskriminalpolisen 
samt tekniker Sten Reiderby, länskriminalpolisens tekniska rotel i Stockholm.

Samir informerades om att videokonfrontationen företagen i anledning förundersökning av 
grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga, Stockholm den 23 september 2009 vid 
05.20-tiden. Anledningen till videokonfrontationen är den taxikörning Samir hade från 
McDonalds i Hägernäs vid 07.00-tiden på morgonen den 23 september 2009 och som 
avslutades vid Pipersgatan 2 i Stockholm någon knapp timme senare. Kunden som åkte med i 
Samirs taxibil sammanträffade där med en annan man som överlämnade ett par bilnycklar till 
kunden. Syftet med videokonfrontationen är att utröna om den person som kunden 
sammanträffade med på Pipersgatan 2 i Stockholm finns med i konfrontationsgruppen.

Samir informerades om att konfrontationsgruppen består av 12 personer. De är numrerade 
från siffrorna 1-12. Konfrontationsgruppen kommer att visas på en TV-skärm med början 
med nummer 1. En person åt gången visas på TV-skärmen. Samir informerades också om att 
den person som överlämnade nycklarna på Pipersgatan 2 kanske inte alls finns med i 



konfrontationsgruppen.

 Vittneskonfrontationen med Samir inspelad på video. Videofilmen märkt Videokonfrontation. 
Videofilmning av vittne. 0104-K118-09.

Innan videokonfrontationen spelades upp för Samir ombads han att försöka kommentera varje 
person vartefter de förevisas på TV-skärmen.

 Den förevisade konfrontationsfilmen märkt med 0104-K118-09 Videokonfrontation..

Videokonfrontation
Samir tittade igenom filmen och kommenterade kortfattat personerna som förevisades för 
honom. Samir plockade under uppspelningen bort samtliga förevisade personer förutom två 
personer som han tyckte påminde om mannen på Pipersgatan. De båda var numrerade med 
siffran 1 och 6.

Den person som överlämnade nycklarna såg Samir endast under en kort stund. Han tyckte att 
den som  mest liknade denne man i gruppen var nummer 6.

PG: Du misstänker att det är mest likt nummer 6 av dom här 12 personerna som du sett i 
gruppen?

SR: Ja.

PG: Hmm, vad är det du tycker påminner om 6:an från den här morgonen?

SR: Han hade ett speciellt ansikte som man… som kan fastna lite grann, ja på något sätt. Och 
samtidigt själva beteendet är faktiskt ganska mycket likt nummer 6:s beteende, alltså rörelse.

PG: Hmm om vi går tillbaka till nummer 1 som du också reagerade för då, har du någon 
kommentar till nummer 1?

SR Eh… själva kroppens… han är mest lik i kroppens utseende, han hade uniform på sig, 
alltså arbetsuniform, men jag… 6:an drog mig mer, mest, jag vet inte…ja…

PG: Nej

SR: Mellan 1 och 6

PG: Det står mellan 1 och 6 tycker du?

SR: Hmm.

PG: Och du tycker då att 6:an liknar mest då i rörelsemönstret, ska man tolka det så eller…?

S: Även ansiktet.

PG: Även ansiktet?

SR: Mm.

PG: Vill du titta på dem en gång till, bara 1:an och 6:an?

SR: Det kan vi göra.

Förhör med Ramz, Samir; 2009-12-17 11:10   diarienr: 0104-K118-09
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 Samir får därefter titta på enbart nummer 1 och 6 i konfrontationsgruppen.

Samir förevisas nummer 1
Samir tycker att kroppen, det något runda ansiktet och den ljusa hårfärgen hos nummer 1 
påminner om killen som överlämnade nycklarna. Samir tycker att det står och väger mellan 
nummer 1 och nummer 6 i konfrontationsgruppen.

 Samir förevisas nummer 6
Samir tycker att han fortfarande fastnar för nummer 6, faktiskt på grund av hans blick. 
Mannen han såg hade visat respekt för passageraren och Samir tycker att det känns så när han 
ser nummer 6 igen. Tillfrågad under hur lång tid han ha såg personen uppskattar Samir att 
han såg killen i sammanlagt 15 sekunder. Först såg han honom i ca 10 sekunder när han var 
framme precis bredvid dörren i baksätet och pratade med kunden, varefter han gick fram till 
bilen och kom tillbaka.

Tillfrågad om han kan ange någon procentsats mellan nummer 1 och nummer 6 så tycker 
Samir att han är 55 procent säker på att det är nummer 6 i konfrontationsgruppen som han såg 
på platsen och till 45 procent säker på att det var nummer 1. Dock påminner hårfärgen hos 
nummer 1 mer om hårfärgen på den man han såg på Pipersgatan än om 6: ans hårfärg.

Konfrontationsförhöret avslutas kl 11:34.

 Diktafonen stängs av.

 Delgivning av förhöret
Torsdagen den 14 januari 2010 vid 10.55-tiden fick Samir ta del av konfrontationsförhöret i 
sin helhet. Delgivningen ägde rum i Samirs taxibil utanför entrén till polishuset Polhemsgatan 
30, Sthlm. På begäran från Samir läste förhörsledaren upp förhöret för Samir. Han godkände 
förhöret utan erinran.

Tillfrågad om Samir hade någonting att tillägga till det som rörde den aktuella taxiresan så 
berättade Samir följande: Efter det att man kommit fram till Pipersgatan gick kunden ur taxin 
och fram till en låsmedsbutik där han knackade på fönstret till butiken. Då kunden inte fick 
något svar inne från butiken så föreslog Samir att man skulle ringa det telefonnummer som 
fanns angivet till företaget. Kunden fick låna Samirs mobiltelefon och ringde numret till 
låsmedsbutiken, men fick inget svar. Mannen ringde därefter nummerupplysningen 118 118. 
Samir hörde att kunden frågade efter telefonnumret till en person. Samir minns dock inte 
vilket namn kunden nämnde vid tillfället. Samir vill minnas att kunden därefter kopplades 
vidare varefter han fick ett annat telefonnummer som han skulle ringa. Kunden upprepade 
telefonnumret för Samir som skrev ner det på en tidning i taxibilen. Samir har inte noteringen 
kvar. Därefter ringde kunden det nedtecknade telefonnumret. Under tiden som kunden ringde 
dessa telefonsamtal hade Samir kört iväg från Pipersgatan och ner till Rålammshovsparken 
där han vände. Kort efter det att han vänt  så fick kunden telefonkontakt med en person och 
Samir hörde kunden säga "jag är här nu". De åkte därefter tillbaka till låsmedsbutiken. På 
gatan stod då en Audi Q7:a parkerad och en man stod på gatan bredvid bilen. Mannen kom 
fram till taxibilen och pratade med kunden som fortfarande satt kvar i bilens baksäte. Kunden 
bad mannen att gå och hämta grejorna i bilen. Mannen gick då bort till  Q7:an och hämtade 
en jacka och plånbok som han sedan överlämnade till kunden. Kunden betalade därefter 
taxiresan med kort. Samir tillade också att mannen visat stor respekt för kunden och inte 
ifrågasatt någonting när han ombads hämta grejorna i bilen.
Tillfrågad om Samir kunde beskriva den jacka som mannen hämtade i Q7:an så kunde Samir 
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inte minnas hur jackan såg ut. Han minns inte färgen på jackan. Kunden var dock klädd i en 
ljus knälång rock.

Per Gustavsson
Kriminalinspektör

Förhör med Ramz, Samir; 2009-12-17 11:10   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Taxiresa den 23 september 2009.

Signerat av

Per Gustavsson
Signerat datum

2010-01-18 11:48Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ramz, Samir
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör angående taxiresan den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-01-18
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:18
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Samir kontaktades per telefon då syftet var att kalla honom till ett nytt förhör. Anledningen 
var att Samir skulle följa med utredningspersonal till Rålammshovsparken och anvisa den 
plats där han  vände taxibilen för att sedan återvända till Pipersgatan 2 i Stockholm.

Samir uppgav att kunden efter ankomsten till Pipersgatan  bett honom åka till 
Rålammshovsparken. Under resan dit fick kunden telefonkontakt med en person varvid Samir 
ombads köra tillbaka till Pipersgatan. De befann sig då på Norr Mälarstrand alldeles i höjd 
med det nybyggda hotellet där. Samir åkte aldrig in med bilen i Rålammshovsparken.

Tillfrågad uppgav Samir att han fick uppfattningen att kunden ville åka till 
Rålammshovsparken för att där leta efter sin bil.

Förhöret nedtecknat med stöd av konceptanteckningar.

2010-01-18 kl. 11.45 lästes förhöret upp för Samir per telefon. Han godkände det utan 
erinran.

Per Gustavsson
Kriminalinspektör.



302

Förhör
Iaktagelser från den 2 september -09

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Persson, Annika
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd ang iaktagelser i utredning om grovt rån 2009-09-23.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2009-10-05
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Annika Persson kontaktades per telefon av förhörsledaren Krinsp P Eriksson m.a.a av hennes 
iakttagelser från den 2 september 09. Annika Persson arbetar som polis på RKP och 
tjänstgjorde den 2 september.

Annika Persson uppgav i sak följande:
Hon arbetar som polis och var i tjänst den 2 september. Annika Persson arbetade vid tillfället 
i civila kläder och ej i uniform. 
Aktuell dag vid kl 15.00 tiden befinner hon sig på Skeppsholmen i Stockholm.

Annika berättade att hon har arbetat i aktuellt ärende sedan tidigare och även deltagit i 
spaningar gentemot Goran Bojovic och därför vet hon vem Goran är och vilket fordon han 
brukar. 
Annika ser att Gorans Volvo X60 står parkerad på Skeppsholmens och på baksida vid 
Moderna museet. Annika parkerar själv sin bil och går därefter ut och går.
Annika upptäcker att Goran och två st andra män sitter på en bänk, totalt 3 st män ev på en 
parkbänk. 
Annika beskriver platsen där männen satt som vid vattnet och att det fanns bilar parkerade i 
närheten.
Goran var klädd i vit-aktiga kläder, Annika tillade att hon kände igen både Goran och hans 
kläder sedan tidigare. Med Goran var det en man som var klädd i en grön jacka och som är 
kortare än Goran. 

Efter ett litet tag reser sig alla tre och vad Annika uppfattar säger de hej då till varandra. 
Annika befann sig ganska så nära sällskapet, ca 70m.



Goran och mannen i den gröna jacka går till Gorans Volvo X60 och de åker sedan iväg 
tillsammans och det var Goran som körde bilen.
Den tredje mannen lämnar också platsen och på vägen till sin bil passerar han Annika mycket 
nära, ca 1,5 m tror Annika de var mellan dem.
Annika beskriver att mannen var klädd i kostym, svart kantiga solglasögon, hårfärgen var 
rödlätt och cendré färgat, han hade skägg och var välbyggd och varken kraftig eller smal till 
kroppsbyggnaden samt att han såg allmänt bra ut.
Den tredje mannen stiger sedan in i en Peugeot och kör iväg från platsen. Annika uppgav att 
vad hon kunde se så var han ensam i sin bil.

Annika går tillbaka till sin bil och följer efter mannen och kommer bakom honom i hans 
Peugeot vid Grand Hotell i centrala Stockholm. Pga att Annika är rädd att bli igenkänd så 
släpper hon Peugeoten och mannen och låter andra kollegor följa efter. 
Annika följer dock själv efter fast längre bak och färden slutar vid Frihamnen där Peugeoten 
parkeras.

Annika tillfrågas om hon känner igen mannen i kostymen sedan något tidigare tillfälle.
Annika uppgav att vad hon kan minnas så har hon ej sett mannen varken tidigare eller senare.

Annika tillfrågas om hon fick uppfattning om de tre männen kände och var bekanta med 
varandra.
Annika uppgav att hon ej kan uttala sig om de kände och var bekanta med varandra.
Annika uppgav dock att de satt på bänken tillsammans och när de sa hej då tillvarandra tog de 
även i hand.
Annika uppgav även att det var Goran och mannen i kostymen som mest samtalade med 
varandra och mannen i den gröna jackan var lite mer utanför samtalet. Annika kunde dock ej 
höra vad som sades från den positionen hon befann sig. 
 
Vid ett senare tillfälle får Annika se en bild-foto som skickats till henne och mannen på 
bilden –foto är identiskt med mannen som hon har beskrivet i berättelsen ovan, mannen var 
klädd i kostym och åkte iväg i en Peugeot den 2 september. 
Bilden-foto skickades till henne av en annan polis. 

Förhöret avslutat kl 13.30
Förhöret uppläst i utskrivet form per telefon 2009-10-06 kl 09.50-10.00.
Förhöret godkänt efter det att läst upp.

ÖVRIGT
Förhörsledarens tillägg – se separat pm från Krkom M Beinö ang id på mannen som 
skickades på bild-foto till Annika.
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Tjänsteanteckning
ID Alexander Eriksson

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Eriksson, Peter
Datum

2009-10-05
Tid

14:28
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Peter Eriksson

Uppgiften avser

Id Alexander Eriksson
Uppgift

090924 I samband med att namnet Alexander Eriksson nämndes efter rånet kom jag ihåg att 
vi hade sett någon bil med knytning till Ljusterö i spaningarna. Jag hittade då ett pm fr 
090902 då bl a Goran har ett möte med en okänd man på Skeppsholmen. Bilen som kunde 
knytas till den okände mannen står skriven på Sandra Tengberg, som har barn tillsammans 
med 750514-0090 Eriksson, Alexander. 
Jag misstänkte då att den okände mannen kunde vara identisk med Alexander Eriksson. Jag 
skickade därför ett kort på honom till Annika Persson, som bekräftade detta. 

Krkom Mats Beinö / RKP
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Gabrielson Börjehag, Erik
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Börjehag informerades om att förundersökning gällande grovt rån pågår och i samband med denna dykt

upp två mobiltelefoner som levererats till Expert i Täby Centrum och att dessa är av intresse för

utredningen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-01-29
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats

Expert, Täby Centrum
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är sammanfattat från konceptanteckningar.

Krinsp Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor. Butikchef Jakob Syrén 
var också närvarande under förhöret, inga övriga närvarande.

Börjehag informerades om anledningen till detta förhör och har uppgett följande;

Enligt det kvitto som Syrén hittade i datorn kunde man se att det var Börjehag som var 
säljare. Börjehag tillfrågades ifall han kunde komma ihåg vem han sålt telefonerna till. 
Börjehag fick titta på en lista som visade vad han sålt innan och efter den aktuella affären – 
men Börjehag kunde inte komma ihåg någonting från den dagen. Han berättade att det alltid 
är många kunder den 25:e varje månad och att det inte var något som avvek den här månaden.

Börjehag hade inget ytterligare att tillägga.

Förhöret avslutades klockan 10.25

Börjehag har tagit del av konceptanteckningarna och godkänt dessa. Han har inte tagit del av 
det utskrivna förhöret
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Förhör Signerat av

Jörgen Lindeberg
Signerat datum

2009-09-28 11:06Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Gonzalvez, Angelica
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd avseende ett ingripande och underrättelseuppslag  den 27 september 2009 cirka klockan 01.30 på

Strömbron i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jörgen Lindeberg
Förhörsdatum

2009-09-27
Förhör påbörjat

14:54
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

I den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

J.L

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Gonzalvez uppgav att hon arbetar på Nova projektet vid Länskriminalpolisen i Stockholm. 
den 27 september 2009 observerade hennes kollegor en personbil på Ringvägen som de 
följde efter. De tappade dock kontakten med fordonet men det påträffades kort därefter i 
korsningen Götagatan/ Ringvägen. Fordonet stoppades på Strömbron och klockan var då 
cirka 01.30.

Hon uppgav vidare att hon kände till personerna som färdades i bilen och att fordonet var en 
Seat Ibiza. På platsen där bilen stoppades blev det hennes uppgift att genomsöka fordonet 
tillsammans med en kollega vid namn Petter Svensson. 

Hon började att undersöka baksätet på bilen och i en stolsficka på framstolarna påträffade hon 
en kopia på ett förundersökningsprotokoll avseende rån, en delgivning samt andra papper och 
alla papper gällde föraren av bilen Charro. På sätet låg en jacka och en munktröja samt en 
kvällstidning. Hon observerade även att ryggstöden bak glappade lite och hon försökte 
därigenom att kika in i bagageluckan men hade svårt att se vad som fanns där.

För att se vad som exakt fanns i bakluckan gick hon ur bilen och öppnade bagageluckan. I 
bagaget påträffade hon en svart motorcykelhjälm av integraltyp med ett genomskinligt visir. 
Hjälmen var slät och rund och hon kunde konstatera att den var använd eftersom den hade 
repor. Hon observerade att det fanns en logotyp i vitt baktill på hjälmen och hon uppfattade 
det som att det var fabrikatet på hjälmen. Logotypen var som två ord men hon kommer inte 
ihåg vad som stod. Utöver hjälmen påträffade hon ett baseballträ i metall, diverse bildelar 
samt en damsko nedstucken vid reservhjulet. 



I bagageluckan påträffade hon även ett kvitto från The Phonehouse. Hon fattade intresse för 
kvittot eftersom det var ett inköp av fem stycken likadana kontantkortstelefoner. Hon gav 
kvittot till sin kolega Petter Svensson som filmade av kvittot med sin mobiltelefon. Han skrev 
även av uppgifterna på kvittot för att senare avrapportera dem i ett underrättelseuppslag.

Därefter undersökte hon förarplatsen och i ett fack påträffade hon två simkort till 
mobiltelefoner. En av simkorten var placerat i en dosa som hon inte visste riktigt visste vad 
det var för dosa. Hon skrev av uppgifterna på dessa föra att senare kunna avrapportera dem. I 
facket på förardörren påträffade hon även en mobiltelefon som hon överlämnade till Petter 
Svensson som läste upp uppgifterna från den varefter hon skrev upp dem. 

På fråga om någon fotograferade personerna som kontrollerades så uppgav att hon inte gjorde 
det och att hon inte vet. Det kan ha gjorts eftersom man brukar göra det. 

Hon förevisas en kopia på ett kvitto från The Phonehouse och hon uppgav att det var det 
kvittot som fanns i bagageluckan . Hon känner igen uppgifterna och det måste stämma med 
de uppgifter som skrivits på underätteläsuppslaget. Det som skiljer kvitto kopian från det hon 
såg var att på det kvitto hon såg var företagslogotypen i färg och inte i svartvitt som på 
kopian. 

Förhöret lästes upp från anteckningar och godkändes.

Förhöret avslutades klockan 15.15
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Förhör
Förhör nr 2 kontroll bil Strömg den 27 september

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Gonzalvez, Angelica
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående iakttagelser den 27 september isamband med att hon tillsammans med kollegor stoppade

och kontrollerade en bil på Strömgatan i Stockholm
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Susanne Åkers
Förhörsdatum

2009-10-23
Förhör påbörjat

08:15
Förhör avslutat

08:30
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Angelica uppgav att då hon och hennes kollegor gjorde kontrollen var det hon och Petter som 
gjorde kontrollen av bilen och de andra kontrollerade personerna.

Petter gjorde kontrollen i bilen och Angelica kontrollerade bagageutrymmet. I bagaget fanns 
ett kvitto som var hopvikt en gång och då Angelica tittade såg hon att det handlade om inköp 
av 5 telefoner. Eftersom detta intresserade Angelica då det handlade om köp av ett flertal 
telefoner gömde hon kvittot i handen så att ingen skulle se vad hon hittat. Hon gömde lappen 
i handen och gick till Petter som var i bilen så att han skulle kunna fotografera av kvittot. När 
Petter fotograferat kvittot låtsades Angelica söka i bilens baksäte för att fälla ena baksätet så 
att hon inifrån bilen kunde lägga tillbaka kvittot.

De som kommit med bilen samtalade med de andra kollegorna och de befann sig ca 15 meter 
bort från bilen och det var mörkt ute, varför Angelica inte tror att det finns någon möjlighet 
att de skulle kunna sett att hon upptäckte kvittot.

Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Svensson, Petter
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Krinsp Johansson ringde upp 9875 som informerades om att han hörs angående sina iakttagelser den 27

september i samband med att han och hans kollegor stoppade en bil på Strömgatan i Stockholm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Maria Johansson
Förhörsdatum

2009-09-27
Förhör påbörjat

15:29
Förhör avslutat

15:54
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Involverade personer Personnummer/Orgnr Roll

Svensson, Petter Annan
Berättelse

Petter berättar att en polispatrull observerat en bil utanför Clarion hotell på Ringvägen i 
Stockholm. Den patrullen tappade kontakten med den aktuella bilen men fick syn på den igen 
vid Medborgarplatsen. Petter vet inte om det var hans patrull eller de andra kollegorna som 
först såg bilen igen på Medborgarplatsen. Bilen fortsatte förbi Medborgarplatsen och den åkte 
genom Gamla Stan via Stadsgården. Petter och hans kollegor stoppade bilen på Strömgatan 
efter att föraren av bilen gjort en förbjuden vänstersväng. Gruppchefen Mikael gick ut och 
pratade med föraren av bilen som visade sig vara Charbel Charro, Petter gick och ställde sig 
på vänster sida om bilen där han kände igen passageraren i baksätet som Reza Madadi, hans 
kollega Angelica ställde sig på höger sida om bilen. Petter observerade när Reza skickade 
iväg ett sms med texten "vi ses om en timme, puss".

Efter ett tag kom ytterligare två kollegor till platsen, Didier och Kenneth. Kenneth tog ut 
Reza ur bilen och Didier tog ut Zivkovic och de ställde sig tillsammans bakom bilen under 
tiden som Petter och Angelica står kvar. Efter att de frågat gruppchefen Mikael så beslutas 
om PL 20a) i bilen och Petter började söka igenom bilens främre del och Angelica började gå 
igenom vad som fanns i baksätet. I ett fack till vänster under ratten låg ett SIM-kort och ett 
föremål som Petter tror att man kan göra backup på SIM-kort med och med uttag för en 
USB-kabel. Det fanns även en p-bot i bilen från Värdshusvägen mitt emot ungdomens hus, 
Petter tror att den var daterad den 16 september mellan kl. 06.00--06.40 eller 06.45. Han 
hittade även en telefon på förarsätet som han skrev ner IMEI-numret på. I dörrfickan vid 
förarplatsen fanns en telefon som var en billigare variant på Ericsson, batteriet till telefonen 



låg löst i dörrfickan men SIM-kort saknades till telefonen. Petter noterade IMEI nr på 
telefonen. I baksätet låg en svart jacka och ett FU-protokoll där Charbel Charro och Ismail 
Kakmak var uppsatta som misstänka för förberedelse till rån. Inledningen av anmälan var att 
en radiobil gör ett rutinstopp av en bil och att Charro springer från platsen och att patrullen 
skjuter varningsskott. Petter kommer inte ihåg Knr på anmälan eller när den är daterad men 
säger att den kan vara från 2008. Petter kontrollerar själv inte baksätet. 

Bagaget på bilen kontrolleras av Angelica och där fanns en MC-hjälm, ett baseballträ samt 
ett kvitto från The Phone House. Vad Petter förstod så låg föremålen i bagaget helt öppet och 
han såg att kollegan Angelica la tillbaka kvittot till bagaget genom baksätet för att de tre som 
färdades i bilen inte skulle se att de dokumenterade uppgifterna från kvittot. Petter filmade 
kvittot med kameran till sin mobiltelefon innan det lades tillbaka. 

Eftersom de som färdades i bilen inte kunde misstänkas för något så fick de åka och av vad 
han uppfattade så verkade de trevliga även om han själv inte pratade med någon av dem. De 
satte sig på samma platser som de hade suttit när de stoppades och åkte vidare på Strömgatan 
i riktning mot Gustav Adolfs Torg. Var bilen tog vägen därefter lade Petter inte märke till, 
han vet inte om de svängde av mot Café Opera eller om de fortsatte mot Gustav Adolfs Torg. 
Petter och hans kollegor stod kvar i ett par minuter innan de åkte från platsen. 

Krinsp Johansson ringde upp Petter den 27 september kl. 16.32 och läste upp förhöret som 
godkändes med följande tillägg:

Det var även ett SIM-kort i apparaten som låg till vänster under ratten, både det SIM-kortet 
och det andra som låg på samma plats var från operatören Tele2.

Förhör med Svensson, Petter; 2009-09-27 15:29   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Försäljerska The Phone House

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Guenther Grahl, Mikaela
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplsysningsvis avseende ett kvitto avseende försäljningen av 5 telefoner på The Phone House i

Farsta
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Jörgen Lindeberg
Förhörsdatum

2009-09-28
Förhör påbörjat

18:40
Förhör avslutat

19:06
Förhörsplats

Drottninggatan 79, Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

J.L

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Grahl uppgav att hon arbetar extra som försäljare på The Phone House. Den aktuella dagen, 
onsdagen den 15 juli 2009 arbetade hon i butiken i Farsta tillsammans med en flicka som 
heter Sanna. 

Hon uppgav vidare att hon arbetade väldigt intensivt just i juli för att få ihop pengar. På fråga 
om det är vanligt att personer köper fem telefoner på samma gång uppgav hon att det är 
vanligt. Speciellt när det gäller billiga kontantkortstelefoner då priset är så billigt att det kan 
löna sig att köpa och sedan sälja vidare i t.ex. ett annat land. 

Hon förevisas ett kvitto från The Phone House från den 15 juli 2009 och hon tillfrågas om 
hon känner igen det och om det är hon som sålt telefonerna. Hon uppgav att hon inte känner 
igen just det speciella kvittot eller dom uppgifterna som står på. 

Hon tillfrågas hur hon gör när hon säljer telefoner i förhållande till att hon lägger upp kunder 
i kundregistret. Hon uppgav att om det är abonnemang som hon säljer så tittar hon givetvis 
alltid på en legitimation men om det är kontantkortstelefoner så är det inte säkert. Det händer 
att hon bara frågar om namn och personnummer och skriver in det som kunden uppger. 
Eftersom hon inte kommer ihåg just den här försäljningen så vet hon hur det förhåller sig. 

Hon uppgav vidare att det behöver inte vara hon som sålt de aktuella telefonerna till kunden 
utan det kan även vara hennes kolega Sanna som sålt dem. Att det är hennes säljkod innebära 
inte alltid att det är hon som sålt. Anledningen till att någon annan (Sanna) kan ha sålt 
telefonerna är att The Phone House tillämpar ett provisionssystem som innebär att det 
påverkar säljare som är fastanställda negativt att sälja kontrakortstelefoner. Extrapersonal 



spelar det däremot ingen större roll eftersom de försäljningsmål som gäller för dem är 
ouppnåeliga i praktiken. 

 Fotokonfrontation.

Grahl förevisas åtta svart/vita fotografier i A4 storlek på olika personer där kön, ålder och 
utseende är liknande varandra. Hon ombeds att titta igenom alla fotografierna noga och 
därefter peka ut om hon känner igen någon som den som köpt telefonerna i butiken. Fotona 
förevisades utan någon inbördes ordning.

Efter att hon tittat igenom fotografierna uppgav hon att hon inte känner igen någon av 
personerna på bilderna.

Uppläst från anteckningar och godkänt.

Förhör med Guenther Grahl, Mikaela; 2009-09-28 18:40   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Vesterblom, Sanna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör samt fotokonfrontation rörande försölning av mobiltelefoner, Phone House, Farsta centrum
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liz Berglund
Förhörsdatum

2009-10-22
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Phone House, Solna centrum
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Med vid förhöret är krinsp Ulrika Sundling

Sanna får titta på kvittot som gäller det aktuella köpet. Sanna säger direkt att det inte är hon 
som sålt telefonerna. Detta kan hon säga på grund av att det står Peter Karlsson som kund. När 
Sanna säljer telefoner med kontantkort skiver hon alltid "hemlig kund" och inte namn. Sanna 
säger att detta inte är på någon order uppifrån utan det är hon och några till som brukar skriva 
på det viset. 

Sanna tillfrågas om det är så att hon kanske kan erinra sig tillfället och kunden ändå eftersom 
det är fem telefoner med kontantkort som är sålda vid samma tillfälle. Sanna säger då att det 
inte är ovanligt att det säljs så många telefoner med kontantkort i Farsta centrum. Det är 
många med utländsk bakgrund som kommer in och köper flera telefoner som de sedan skickar 
till sina släktingar i andra länder.

Sanna ber att få titta på kvittot i Phone house dator vilket hon får göra. Där står att det är 
Mikaela Graal som sålt telefonerna. Sanna befann sig dock i butiken när köpet genomfördes.

Sanna tittar på bilderna i fotokonfrontationen, 9 bilder. Hon tittar på samtliga bilder två gånger 
men kan inte känna igen någon.

Uppläst och godkänt via förhörsanteckningar



Förhör Förhör Madadi, Gholam Reza, 2009-09-27 15:15   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Förhör Madadi, Gholam Reza, 2009-09-27 15:15   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Madadi, Gholam Reza, 2009-09-29 15:55   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Madadi, Gholam Reza, 2009-09-29 15:55   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Zivkovic, Goran, 2009-09-27 16:55   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Zivkovic, Goran, 2009-09-27 16:55   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Zivkovic, Goran, 2009-09-29 15:45   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Zivkovic, Goran, 2009-09-29 15:45   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Zivkovic, Goran, 2009-09-29 15:45   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Zivkovic, Goran, 2009-09-29 15:45   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Karlsson, Peter Emanuel, 2009-09-27 20:55   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Karlsson, Peter Emanuel, 2009-09-27 20:55   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Karlsson, Peter Emanuel, 2009-09-29 13:30   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Karlsson, Peter Emanuel, 2009-09-29 13:30   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Telekiosken, Farsta Centrum

Signerat av

Lisbeth Tolfes
Signerat datum

2009-10-02 13:10Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Gudmundsson, Pierre
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Iakttagelser vid köp av mobiltelefoner, 090913.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lisbeth Tolfes
Förhörsdatum

2009-10-01
Förhör påbörjat

16:30
Förhör avslutat

16:45
Förhörsplats

RKP
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LT

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Pierre äger fyra butiker som säljer mobiltelefoner, bl a Telekiosken i Farsta Centrum.
De säljer ca 15 - 20 abonnemang varje dag i varje butik och han åker runt till samtliga 
butiker varje dag.

Han har kvitto från en försäljning den 13 september som stämmer med de mobiltelefoner som 
söks.
Just denna försäljning kommer han ihåg då han var där vid försäljningstillfället.
Det var en relativt ny försäljare, Ramin, som sålde telefonerna. Pierre stod bredvid.
Säljaren var osäker på det kontantköp som kunden ville göra av tre mobiltelefoner och 
frågade honom om detta.
Det är inte helt vanligt att kunder betalar kontant, men det gjorde denna kund.

De telefoner kunden köpte var den billigaste varianten, och enligt Pierre, en riktig 
skräptelefon. Dock säljs det mycket av just denna modell.
Telefonen har bara de enklaste funktionerna som att ringa och skicka SMS mm.

Köparen var en man, ca 20 – 25 år, troligen från mellanöstern typ Afganistan. Pierre 
uppfattade att mannen talade svenska, men kan inte säga om mannen hade någon brytning.
Han var lång och smal och hade dålig hållning (ej rakryggad), något tunnhårig, "så man såg 
hårbotten".
Mannen hade en alldeles för stor jacka på sig
Pierre tror att han skulle känna igen mannen.

På fråga om det finns övervakningskameror där deras säljdisk står, säger Pierre att det vet han 



inte, men ägarna till Farsta Centrum, Atrium Ljungberg,  har uppgett till honom att de inte får 
ha inomhusövervakning pga att det är allmän yta.

I övrigt har han inget mer att tillägga.

Avslutat kl 16.45
Uppläst och godkänt

Förhör med Gudmundsson, Pierre; 2009-10-01 16:30   diarienr: 0104-K118-09
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kvitto, Telekiosken Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2009-10-15
Tid

00:00
Involverad personal Funktion

Lisbeth Tolfes Uppgiftslämnare
Berättelse

Kvitto på köp av 3 mobiltelefoner den 13 september -09.
Se förhör med Gudmundsson.



kvitto, Telekiosken , 2009-10-15 00:00   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Telekiosken, Farsta Centrum

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Jamei, Ramin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Försäljning av tre mobiltelefoner den 13 september -09.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lisbeth Tolfes
Förhörsdatum

2009-10-02
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:05
Förhörsplats

RKP
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LT

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ramin är säljare i Telekiosken i Farsta Centrum, han började där i september –09.
Han chef Pierre har gett honom information om att han ska höras av polis och varför.

Den 13 september -09, var första dagen som Ramin fick arbeta ensam, men Pierre kom på 
besök som han brukar göra och var där precis när denne aktuelle köpare kom.
De brukar nästan alltid sälja mobiltelefoner per avtal, ej kontant, då registreras telefon och 
abonnemang med legitimation.

I detta fall ville kunden köpa tre mobiltelefoner kontant och då krävs inte legitimation.

Mannen, som kom in ensam, hade ett utseende som om han var från mellanöstern, något 
arabland ev. kurd.
Ramin säger att han var inte syrian och förklarar att de brukar ha en annan stil, klädstil, och 
annat utseende.
 
Han var ca 20 – 24 år, 185 cm lång och kan ha vägt 90 – 95 kg, muskulös men med 
underhudsfett, "bulkad" som man säger i gym.världen.
Ramin förklarar att han själv tränar, "bygger", och kan till och med gissa att mannen hade ett 
underhudsfett på 18-22.
Ramin iakttog också att mannen hade muskler runt axlarna vilket visar att man tränar sina 
muskler, mannen var "halvbastant".
Han hade svart, kort hår, men var inte rakad på huvudet, håret var tjockt och kan också ha 
varit lite krusigt, men det är svårt att uttala sig om då det var för kort. Han hade skäggstubb, 
inte trendigt utan orakat.



Bruna ögon med kraftiga ögonbryn och "plufsiga" kinder.
Han var otrendigt klädd med jeans och "baggy" jacka, dvs stor jacka.
Ramin såg inga tatueringar eller smycken.

Mannen pratade svenska med lite brytning, sk förortssvenska, han hade mörk röst.
Han frågade mycket tyst, nästan viskande, som om ingen skulle höra, "kan jag köpa mobiler 
kontant", samtidigt som han flinade lite. 
Han ville också ha de billigaste, 400 kr/ st, med kontantkort.
Ramin tänkte att mannen skulle ha dem till något "bus", med tanke på att han köpte tre 
mobiltelefoner och de billigaste. 
Annars är det nästan bara pensionärer och barn som köper denna modell.

Mannen ville betala med tre 500 kronors sedlar vilket de inte kunde växla eftersom de nästan 
aldrig hanterar kontanter.
Ramin sa till honom att gå och växla till jämna pengar.
Ramin rekommenderade mannen till klock- och smyckeaffären som ligger intill (okänt 
namn) och han tror att mannen gick dit och växlade. (fl kommentar, Två Hjärtan, se PM).

Mannen kom tillbaka och betalade med två 500 kronors sedlar och två 100 kronors sedlar.
Han slog ut beloppet och gav mannen kvitto.

Ramin skulle känna igen mannen.

I övrigt har han inget att tillägga.

Uppläst och godkänt.

Ramin vill inte att hans namnuppgifter förekommer i utredningen då han är enda 
medborgaren i Sverige med detta namn.

Förhör med Jamei, Ramin; 2009-10-02 12:50   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Jamei, Ramin
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

id.kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

DELGIVEN ATT HAN SKALL FÖREVISAS 8 ANSIKTSBILDER I SVAR/VITT
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lennart Gustafsson
Förhörsdatum

2009-10-10
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LG

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Lördagen den 10 oktober 2009, klockan 13.00 genomförde undertecknad kriminalinspektör 
en fotokonfrontation med försäljaren Ramin.

Ramin arbetar i Telekiosken som är belägen i Farsta centrum. Ramin var den försäljare som 
den 13 september 2009, sålde tre mobiltelefoner till en kund.

Se uppgifter i förhör med Ramin daterat den 2 oktober 2009.

SYFTET MED FOTOKONFRONTATIONEN ÄR ATT KONTROLLERA OM RAMIN 
IGENKÄNNER MANSPERSONEN SOM KÖPTE DE TRE MOBILTELEFONERNA DEN 
13 SEPTEMBER 2009.

Platsen för fotovisningen var i Telekioskens lokaler i Farsta centrum.

RAMIN FÖREVISADES ÅTTA SVART/VITA FOTOGRAFIER/ ANSIKTSBILDER/ A-4 
BILDER. NUMRERADE ETT TILL ÅTTA. ( 1- 8.)



Ramin granskade samtliga fotografier under en tidsperiod av ca 35 sekunder. Ramin uppgav 
sedan till undertecknad " det råder inga tvivel om att det är denna kille som köpte 
mobiltelefonerna av mig, jag är till 95 procent säker. " Det som är skillnaden är att han var 
orakad vid inköpet".

Fotografiet som blev utpekat av Ramin har nummer 5 på det fotomontage som är upprättat av 
Polismyndigheten i Stockholms Län den 28 september 2009. Märkt: 09-0405.

Se ovan nämnda fotomontage med namn på samtliga som ingick i fotomontaget.

Stockholm den 10 oktober 2009.

Lennart Gustafsson.

Förhör med Jamei, Ramin; 2009-10-10 13:00   diarienr: 0104-K118-09
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PM
Fotomontage 11 ansiktsbilder.

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Gustafsson, Lennart
Datum

2009-10-16
Tid

14:10
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Lennart Gustafsson

Uppgiften avser

FOTOKONFRONTATION DEN 16 OKTOBER 2009.
Uppgift

Fredagen den 16 oktober 2009, klockan 12.30 genomförde undertecknad kriminalinspektör 
en fotokonfrontation med försäljaren Ramin.

Ramin är hörd i ärendet den 2 oktober 2009, av Lisbeth Tolfes. 

Övriga personuppgifter finns i detta förhör.

Ramin har den 10 oktober 2009, medverkat  i första fotokonfrontation och där igenkänt en 
person som liknar den som den 13 september 2009, köpte 3 mobiltelefoner av honom.

Syfte med fotokonfrontation är att säkerställa att Ramin kan igenkänna manspersonen som 
köpte telefonerna.

Ramin granskade de 11 ansiktsbilderna under ca 2 minuter. Bilderna/ ansiktsbilderna är 
numrerade  1 till 11. Samtliga är i färg och A4 storlek.

Ramin svarade " det är nummer 9 den jag pekade ut första gången". " ingen av de andra 
stämmer".

Fotomontaget bifogas detta PM märkt fotomontage nr 2. 

Fotomontaget upprättat av undertecknad krinsp.

Lennart Gustafsson. 
RKP



Fotomontage 11 ansiktsbilder., PM, 2009-10-16 14:10   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Försäljare GPS

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Mossberg, Michael
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd m.a.a försäljning av GPS den 25 augusti 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-02-16
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

13:50
Förhörsplats

Polishuset, Polhemsg 30,  Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Michael Mossberg inkom till polishuset i Stockholm tisdagen den 16 februari kl 13.00 efter 
tidigare ö.k och kallelse per telefon av Krinsp P Eriksson.
Michael informerades om anledningen till förhöret som gäller försäljning av en GPS.

Förhörsledare Krinsp P Eriksson – S Åkers

Michael Mossberg uppgav i sak följande:
Han arbetar som butikschef på Teknikmagasinet i Huddinge centrum sedan ca 6 månader 
tillbaka.  

Michael förevisades en bild på en Hand-GPS av märket Garmin Etrex Legend.
Michael uppgav att butiken säljer sådana GPS. Michael tror att han sålt 4-5 st sådana GPS 
sedan han började arbeta i butiken men han kommer ej ihåg något närmare från någon 
försäljning av GPS. Michael berättade att det mesta av försäljningarna går på rutin.

Michael delgavs en försäljning som skedde i slutet av augusti och den 25 augusti 2009.
Michael uppgav att han ej kommer ihåg någonting.

Michael fick även ta del av försäljningskvittot med datum 090825 tid kl 15.14.
Michael uppgav att han ej kommer ihåg något ang försäljningen men bekräftade att kvittot 
kommer från deras butik.
Michael tillade att när han fick se försäljningskvittot att köparen även köpt till ett minneskort 
och det kan vara för att kunna köpa till kartor till GPS. När GPS säljs så innehåller den ett 
litet basutbud som består av en karta av Sverige, dock ej med några detaljer utan mer som en 
översiktskarta. 



De olika kartorna för mer detaljerade etc uppgifter finns att köpa separat på nätet och för att 
kunna ladda ner kartorna behövs då ett extra minneskort. 
Teknikmagasinet säljer ej dessa kartor och därför kan ej Michael hur det fungerar. 
Michael berättade även att han och andra försäljare brukar förevisa GPS för kunderna hur de 
fungerar mm och att han därför med stor säkerhet har tagit i den. 

Michael tillfrågades åter om han har något att tillägga men han uppgav att han ej kommer 
ihåg någonting utav någon av sina försäljningar om GPS. 
Det är även alla möjliga personer som köper GPS men han tror att alla kunder varit män. 
Michael kan dock ej lämna något signalement.

Michael tillfrågades även om betalning och på kvittot nämns det kontant betalningssätt.
Michael uppgav att det är kontant betalning och ej från kort. 
Om det skulle varit kontantdragning från kort skulle det stått kortbetalning på betalningssättet.

 
Förhöret avslutades kl 13.50
Gjorda förhörsanteckningar återrelaterade och godkända.

2010-02-25 kl 14.00 kontaktades Michael Mossberg per telefon av Krinsp P Eriksson.
Krinsp Eriksson läste upp förhöret och efter det att Mossberg tagit del av det i utskrivet form 
godkänner han förhöret.

ÖVRIGT
Kå B Fritiof beslutade 2010-02-04 att jämförelse avtryck på fingrar skulle tas på Michael 
Mossberg vilket gjordes innan förhöret 2010-02-16 av personal från tekniska roteln i 
Stockholm.
Jämförelse mot beslag av GPS med beslags nr: 2009-0104-BG205-2.

Förhör med Mossberg, Michael; 2010-02-16 13:30   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Nordén, Per Markus
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Markus Nordén underrättades om att förhöret med honom ingår i förundersökningen gällande grovt rån

mot G4S värdedepå i Västberga som inträffade den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-05-27
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:15
Förhörsplats

Kraftös lokaler i Frihamnen Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är sammanfattat från konceptanteckningar av Krinsp Redaelli. Krinsp Per 
Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor, inga övriga närvarande.

Markus informerades om anledningen till detta förhör och har uppgett följande berättelse:

Markus berättade att han började arbeta på Kraftö i oktober 2008. Markus arbetar som 
projektingenjör inom Windpro och arbetar då med vindanalyser, tittar på mark som kan vara 
lämplig till vindkraft, han är med vid samråd och arbetar med det mesta på Kraftö.

Markus tillfrågades om Kraftö innehar några handburna GPS:er. Markus berättade att Kraftö 
har 3 handburna GPS:er. Markus visade upp två GPS:er, som förvarades i valvet. Det var en 
GPS av märket, Magellan och en Garmin GPSmap 60CSX. Markus berättade att den tredje 
GPS:en förvarades på deras kontor i Skellefteå. Markus lämnade namn och telefonnummer 
till den person i Skellefteå som hade hand om den.  (se förhör med Christer Nilsson, 
förhörsledarens notering)

Markus förklarade att den tredje GPS:en var av märket Garmin, men en enklare modell än 
den som förvarades i valvet på Kraftö.

Markus förevisades ett fotografi, föreställande en GPS av märket Garmin Extrex Legend 
HCx. När Markus tittat på bilden uppgav han att den GPS som förvarades i Skellefteå såg ut 
ungefär så som den på bilden. Markus menade att det kunde vara en sådan GPS. Men Markus 
hänvisade till Christer, för det var så länge sedan som han tog över den.



Förhöret är uppläst från konceptanteckningar och godkänt av Markus.

Förhöret avslutades klockan 13.15

Förhör med Nordén, Per Markus; 2010-05-27 12:50   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Nilsson, Christer
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Christer Nilsson hörs i pågående förundersökning gällande grovt rån mot G4S i Västberga den 23

september 2009. Nilsson skall höras angående den GPS som Kraftö lånat ut till Skellefteåkontoret.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-05-31
Förhör påbörjat

09:45
Förhör avslutat

10:00
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Nilsson underrättades om anledningen till detta förhör och har uppgett följande;

Nilsson ombads att berätta om den GPS som Skellefteåkontoret hade. Nilsson berättade att 
han under vintern 2008-2009 fick en GPS från kontoret i Stockholm, som Nilsson skulle 
kunna använda till sina projekt. Senare under våren, någon gång i april eller maj 2009 fick 
Nilsson tillbehören till GPS:en. 

Nilsson berättade att han ännu inte använt sig av GPS:en, men har fortfarande kvar den.

Nilsson berättade att GPS:en är av märket Garmin Etrex Vista HCx.

Förhöret är godkänt via konceptanteckningar och avslutades klockan 10.00
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Heineman, Erika
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Alic, Semanjas stege
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Arne Malmén
Förhörsdatum

2009-11-23
Förhör påbörjat

14:26
Förhör avslutat

13:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Erika uppger att hon bor på Essingestråket 11, 3 tr, alltså samma som uppgång som Alic. Hon 
vet vem Alic är och hon känner till hans namn och utseende.

Erika uppger att Alic, Nemanjas syster och  moder köpte lägenheten i våras och att det var 
tillträde till den i juni. Då flyttade Nemanja in och inte systern som det var sagt. Erika är av 
den uppfattningen att det är Nemanja som har bott där hela tiden. 

Erika uppger att det har varit en massa lastande av skokartonger mm ur lägenheten efter 
tillslaget hos Nemanja. Hon lämnar också över en lapp med tider för iakttagelser som 
Nemanjas granne gjort. Det har varit ganska mycket spring i lägenheten efter tillslaget när 
Nemanja greps.

Erika uppger att hon någon gång i juli-Aug gick upp på vinden i ett ärende. Hon vet inte 
säkert vilken tid på dagen det var men det kan ha varit mitt på dagen. När hon kom upp på 
vinden anträffade hon Nemnaja inne på vinden och han höll på att försöka få in en lång stege 
i sitt förråd. Erika sade till honom att det skulle vara omöjligt att få in stegen där på grund av 
dess längd. De försökte tillsammans hitta en bra placering av stegen och till slut kunde man 
resa upp den mot en vägg utanför själva vindskontoren. Hon frågade aldrig vad han skulle ha 
stegen till. Han sade inget heller. 

Erika kan påvisa hur långt stegen nådde när det stod upprätt och med anledning av det kunde 
man uppskatta dess längd till ca 3,1 m. Erika uppskattar dess bredd till 55-60 cm. Djupet på 
stegen var ca 9-10 cm. Djupet på fotstegen var också lika som själva stolparna. Erika är av 
den uppfattningen att stegen var utdragbar. Hon är inte säker men hon har det för sig. Stegen 
hade inga kedjor eller liknande, det var inget som skramlade när man bar den heller. Hon är 



av den uppfattningen att den var ny. Troligen aluminium, den var i alla fall silverfärgad. 

Erika var upp till vinden flera ggr. efter det och stegen stod kvar under flera besök på vinden. 
Någon gång i sep eller möjligen i början på oktober försvann stegen. 

Erika uppger att en annan boende i trappuppgången, Lars Svensson har en atelje på vinden 
och han måste ha sett stegen flera ggr. Det är även denne Lars Svensson som observerat 
trafiken i Nemanjas bostad. 

En annan som observrat rörelser i Nemanjas bostad är Camilla Björkenmark som på på 
samma plan. 

Erika vill också upplysa om att för ca 5 veckor sedan fick hon ett pantbrev som visade att 
Vesna, Nemanjas mor tagit ett lån på 300 000 kr men att detta lån nu är löst. Erika fick 
pantbrevet eftersom hon är med i styrelsen för bostadsrättsföreningen.

Förhör med Heineman, Erika; 2009-11-23 14:26   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Svensson, Lars
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om stege på Alics vind
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Arne Malmén
Förhörsdatum

2009-11-24
Förhör påbörjat

09:26
Förhör avslutat

09:40
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Lars uppger att han har en ateljé uppe på vinden på Essingestråket 11. Han har observerat 
stegen som stod på vinden men han har väldigt svårt att säga när den kom dit, troligen i 
somras någon gång. Han har ingen uppfattning om när den försvann, om det var före eller 
efter rånet. 

Han uppfattar dock stegen som väldigt stor och rejäl. Den hade som han tror fyrkantiga 
pinnar och hade blå plastdetaljer i ögonhöjd som han tror har att göra med att den var 
utdragbar. Den kan också ha haft blå fötter. Han tror att den kan ha varit ca 10 m i utrdaget 
läge. Han tror att den nådde lite längre än ovanför järnräcket som var referenspunkt på 3.10 m 
i tidigare förhör.
Det var en avancerad stege.

Lars hade inte vetat vems det var om det inte stått en lapp med namnet Alic på den.

För övrigt kan Lars berätta att det var mycket spring i lägenheten hela tiden av olika personer. 
Man har i dagarna före rånet burit upp lådvis med skor ur lägenheten och den gången var det 
3-4 personer och en kvinna som verkade väldigt stressad och vara den som styrde killarna. 
Kartongerna transporterades i pb TYS 900.
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PM
Stegkonfrontation

Signerad av

Signerad datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Uppgiftslämnare

Jakobsson, Karl-Göran
Datum

2009-12-08
Tid

10:20
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Karl-Göran Jakobsson

Uppgiften avser

Sak konfrontation 2009-12-08.
Uppgift

2009-12-08 genomförde undertecknad samt insp Arne Malmén en sak konfrontation vid 
Byggmax byggvaruhus på adressen Linta Gårds väg 5 i Bromma. Detta genomfördes med 
anledning av att vittnena Erika Heineman och Lars Svensson tidigare berättat om 
förekomsten av en stege på vinden vid adressen Essingestråket 11 i Stockholm.

Vid den nu aktuella konfrontationen förevisades 7 st olika typer av lättmetallstegar som står 
tillsammans och till försäljning utanför Byggmax varuhuset. Stegarna är av olika längd och 
numreras 1-7.

Stegarna nummer 1, 3, 6 och 7 är s. k. utdragbara stegar medan stegarna 2, 4 och 5 är 
enkelstegar, se bifogade foton.

Vittnena Heineman och Svensson hämtades av polismännen och fördes till Byggmax i ett 
fordon. Väl på plats fick de sedan, var för sig, titta på de aktuella stegarna. 

Den som först fick titta på de aktuella stegarna var Lars Svensson och i samband med detta 
fick Erika Heineman sitta kvar i tjänstebil utom synhåll för platsen där själva konfrontationen 
ägde rum.

 Konfrontationen med Lars Svensson påbörjades kl. 10.20.

Lars tittade på stegarna och fastnade först för stege nummer 3. Han tycker att längden på den 
stegen stämmer samt att det var just en utdragbar stege som han såg på vinden. Han tycker 
dock att den blå färgen på just stege nummer 3 inte stämmer.  Lars säger vidare att 
konstruktionen av just stege nummer 3 inte riktigt stämmer. 

Lars pekar sedan på stege nummer 6 och säger att där stämmer den kraftigare konstruktionen 
med den stege han såg på vinden. Han tycker också att stege nummer 6 kan stämma in 
längdmässigt men han är något tveksam i denna del.

Lars utesluter sedan stege nummer 7 helt och hållet och säger att den är alltför lång och han 
utesluter även stegarna 1, 2, 4 och 5. Lars säger att det absolut inte var någon enkelstege han 
såg på vinden utan det var en utdragbar stege.



Lars sade avslutningsvis på fråga att han  idag inte kan peka ut någon av stegarna med någon 
sorts säkerhet.

 Konfrontationen med Lars avbröts kl. 10.30 varefter han fick gå till tjänstebilen och 
istället fick då Erika Heineman komma fram till platsen för stegarna. De två tilläts inte 
samtala mellan visningarna vilket kontrollerades av Insp Arne Malmén.

 Konfrontationen med Erika Heineman påbörjades kl. 10.35.

Erika tittade på stegarna och fastnade för stege nummer 3 och sade att den kunde stämma i 
längd med den stege hon tidigare sett på vinden vid Essingestråket. Hon tycker dock att 
stegen hon såg på vinden var något bredare. Erik tyckte sig inte känna igen något hos de 
andra 6 stegarna på platsen för konfrontationen. Även Erik säger på fråga att det var en 
utdragbar stege som hon såg på vinden och ingen enkelstega.

 Konfrontationen med Erika avbröts kl. 10.45.

De aktuella stegarna som förevisades för vittnena har fotograferats och foton närslutes denna 
promemoria.

Förklaring till stegarna:
Stege nummer 3 är i utdraget skick 5,9 m lång.
Stege nummer 6 är i utdraget skick 7 m lång.

Stege nummer 7 är i utdraget skick 8,8 m lång och den är identisk med den stege som 
anträffades i lokalerna på G4S i Västberga, se beslag 2009-0104-BG209, punkt 32.

Stockholm, 2009-12-08

Karl-Göran Jakobsson/insp.

Stegkonfrontation, PM, 2009-12-08 10:20   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
stegarna

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Arya, Saman
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av inköpt stege på Bauhause i september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lillemor Elmgren
Förhörsdatum

2009-12-01
Förhör påbörjat

10:37
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare var Lillemor Elmgren och Ulrika Sundling.
Med vid förhöret hade Saman tagit med sig advokat Gunnar Falk.

Saman informeras om att han hörs upplysningsvis.

Saman berättar att han sedan någon dag tillbaka bor på Augustendalsvägen 26, Nacka strand. 
Han tillfrågas om lägenheten på Torsgränd och det var ett tillfälligt boende hos flickvännen 
Ida Pour-Bazargan. Han delges att vi känner till att han har haft inbrott i lägenheten på 
Torsgränd och Saman tillfrågas om det stals något. Saman  svarar att det saknas ingenting, det 
fanns inte så mycket kvar i lägenheten eftersom de var på väg att flytta.

Saman tillfrågas om sitt arbete och uppger att han är delägare av företaget Support El, som är 
ett el-företag. Den andra ägaren är Massi Catenacci och företaget har ca 6 st. anställda. 
Företaget har funnits i ca två år och har sin adress på Gustafsvägen 2 i Solna. På 
Gustafsvägen finns företagets brevlåda och ett lager. Företaget har sitt kontor på 
Augustendalsvägen 24 där de även har ett mindre lagerutrymme.

Enligt Saman kan samtliga på företaget inhandla varor. Saman säger att företaget har kort på 
de flesta stora byggvaruhus. Saman säger vidare att han har samma kod på sitt privata 
bankkort som på sitt företagskort, vilket ibland gör att han tar fel kort vid betalning. När han 
handlar på sitt privata kort lämnar han in kvittot på inköpet till de som har hand om 
ekonomin. 
Det är Ekonomi Analys på Biskopsvägen 2, Stäket som tar hand om firmans ekonomi.



Saman medgav att han har köpt en stege på Bauhaus men kan inte påminna sig om just det 
köpet den 18 september 2009. Saman tittade på bilden från övervakningskameran och 
medgav att det kunde vara han. Vid kontroll av kvittot säger Saman att buntbanden troligen 
användes för att fästa stegen vid transporten men bilen. Saman säger att han troligen inte hade 
några spännband med sig. Saman får även se en kopia på kvittot och stegen är 4,38 m lång 
och han tillfrågas om det inte är svårt att hantera en så lång stege. Han svarar att de långa 
stegarna är perfekta när man ska fixa skyltar och dyl. som sitter högt och att de långa stegarna 
är oftast lättare än en hopfällbar stege.                                                                   Han tillfrågas 
ännu en gång om han inte minns det specifika tillfället, det gör han inte, Saman handlar stegar 
men jämna mellanrum och det är bara något man måste ha. Hade vi frågat om en speciell 
armatur hade han kanske kommit ihåg.
Han vet att han handlat stegar på varuhuset Fredhälls också, de handlar oftast på det 
byggvaruhus som ligger närmast där de för tillfället arbetar.

Saman säger att företaget har tillgång till tre bilar, två flakbilar och en skåpbil.

Enligt Saman är det inget märkvärdigt för honom att köpa en stege då han gör det relativt 
ofta. Saman berättade att han och kollegan precis i dagarna har talat om att deras långa stegar 
har försvunnit och att det varit ett stort svinn av verktyg ute på byggen och att stegarna ofta 
står kvar under pågående arbete.
På frågan om de inte har någon inventarielista på hur många stegar de har i firman så svarar 
Saman att det kanske de borde ha men det finns ingen sådan.
Han säger att under jul vid längre ledighet kan det bli att de tar hem stegar och dyl. och låser 
in förråd.

Enligt Saman ska det på företaget just nu finnas två långa stegar. Saman kan inte säga exakt 
hur långa men att de i alla fall är över fyra meter. 

Saman säger att en av de långa stegarna står i Gåshaga hotell, på ett arbete de bedriver där. 
Saman säger att han vet det eftersom några i firman hämtade stegen i dag från kontoret på 
Augustendalsvägen. Den andra tror han finns i Uppsala i en lokal, gatan heter St:Persgatan 
men vilket nr vet han inte men det ligger en gammal teater på baksidan och ligger inte så 
långt från gamla polishuset.

Förhöret avbröts för en åklagarkontakt. kl 14:43

Förhöret återupptogs kl 14:55

Saman tillfrågas om kan exakt adress i Uppsala där stegen kan stå. Han vet bara att gatan 
heter St: Persgatan och att det är en lokal som ligger nära gamla polishuset. Han är inte säker 
på att stegen är kvar där.

Den andra vet han säkert att den står i en lokal/hotell/resturanige i Gåshaga Lindingö. Han 
kan inte adressen men den ligger nere vid vattnet/småbåtshamnen. 
Saman säger att han är villig att hjälpa till för att lokalisera stegarna och det är bara för 
polisen att ringa, han svarar alltid i telefonen.

Förhöret uppläst och godkänt genom telefonen den 4 december 2009/                                       
Krinsp Lillemor Elmgren

Förhör med Arya, Saman; 2009-12-01 10:37   diarienr: 0104-K118-09

 351



352

Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Frösslund, Jonas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Jonsas Fröslund informerad om att han skall höras i anledning av förundersökningen av det grova

värderånet mot G4S värdedepå i Västberga den 23 september 2009 .
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-10-11
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Närvarade under förhöret gjorde krinsp Redaelli som också ställde några frågor till Frösslund.

Frösslund underrättades om anledningen till förhöret.

Frösslund berättade att han driver ett företag ihop med Axelsson som heter Zero Ocho 
Entreprenad. 

Frösslund uppgav att han bor på Larsbergsvägen 27 på Lidingö. Frösslund bor ensam. 
Frösslund har en flickvän som bor på annan adress, Frösslund ville inte uppge den adressen.

Tillfrågad om vad Frösslund gjorde natten mellan den 22 och 23 september, så uppgav 
Frösslund att han var ensam hemma i lägenheten på Larsbergsvägen och sov. 

Frösslund berättade att han kommit överens med Axelsson om att de skulle träffas på 
morgonen för att fixa med Frösslunds bil. Frösslund uppgav att han hade problem med 
kylaren som läckte vatten. Axelsson kom någongång mellan 05.30-06,30-tiden. De båda 
försökte att laga kylaren, tillfälligt, med hjälp av tejp. Enligt Frösslund låg problemet i att 
bilens O-ring behövde bytas. Frösslund fick via bekantas bekanta hjälp med att få tag i en ny 
O-ring. Frösslund berättade att de höll på med bilen ca 0,5-1 timme. De stod ute på gatan 
och mekade. Därefter åkte de i varsin bil till Sollentuna där de arbetade. Frösslund ville inte 
uppge vilken uppdragsgivare de hade den dagen.

Frösslund berättade att Axelsson berättade för honom att han krockat med någon på gärdet 
när han var på väg till Frösslund. Tillfrågad om Frösslund såg vilka skador som Axelssons bil 



fått i krocken, så uppgav Frösslund att Axelssons bil är en gammal bil som har skador och 
skavanker sedan tidigare och att Frösslund inte såg några större nya skador på Axelssons bil.

Tillfrågad om Axelsson kände personen som han krockat med, så kände inte Frösslund till 
något om detta. Axelsson hade inte berättat mer än att han krockat med en kille på vägen till 
Lidingö – någonstans på Gärdet.

Tillfrågad om Frösslund kände till vem den häktade misstänkte helikopterpiloten var, men det 
gjorde inte Frösslund. Frösslund uppgav att han inte läste tidningar eller lyssnade på media 
eftersom det mest var olika spekulationer. Frösslund kände inte till vem som satt häktad.

Tillfrågad om hur länge Frösslund och Axelsson känt varandra, så berättade Frösslund att de 
var barndomskamrater och känt varandra hela livet. Axelsson kände också Frösslunds bror.

Frösslund berättade att han varit i Barcelona mellan den 5 oktober och den 8 oktober. En resa 
som varit bokad för flera månader sedan. Frösslund skulle åka från Stockholm och arbeta på 
annan ort den närmaste veckan. Frösslund ville inte berätta vart han skulle åka.

Förhöret avslutades 13.30

Frösslund har läst igenom det utskrivna förhöret den 11 oktober klockan 13.50 och vill göra 
följande ändringar. Frösslund berättade att han har två bröder och angående om Axelsson 
känner dem får Axelsson själv besvara. Frösslund ansåg också att det inte var relevant att 
uppgiften om hans resa till Barcelona stod i förhöret.

Efter detta tillägg har Frösslund godkänt det utskrivna förhöret.

Förhör med Frösslund, Jonas; 2009-10-11 13:10   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Pihl, Lars Göran
Personnummer

Den hörde är

Sakkunnig
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Lars Göran Pihl informerades om att förhöret ingår i förundersökning gällande grovt rån mot G4S

värdedepå i Västberga den 23 september 2009. Förhöret avser Pihls utlåtande angående en kollusion

mellan två bilar med registreringsnummer, MRW538 och CMG784.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-05-07
Förhör påbörjat

09:32
Förhör avslutat

09:48
Förhörsplats

Karlavägen 108, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är sammanfattat av krinsp Redaelli som även närvarade under förhöret och ställde 
frågor, inga övriga närvarande.

Pihl informerades om anledningen till detta förhör och berättade att han arbetat på 
Trafikförsäkringsföreningen i 23 år och hade stor erfarenhet av skador på bilar som 
uppkommit genom kollisioner. Pihl berättade att han blivit kontaktad av åklagare Frithiof och 
ombedd att göra ett utlåtande på denna kollision. Pihl berättade att han fick ett underlag, en 
teknisk undersökning som Polisen i Stockholm gjort.  (Polismyndigheten i Stockholms län, 
Tekniska roteln AB/9065-09, förhörsledarens notering.)

Pihl ombads berätta hur han bedömt skadorna på de här båda bilarna. Pihl berättade att han 
arbetat med sådana här bilskador på Trafikförsäkringsföreningen sedan 1987 och innan detta 
så arbetade han på Volkswagen nere i småland och har arbetat med bilar sedan 1965, så Pihl 
ansåg att han hade stor erfarenhet av bilskador. Pihl berättade att utifrån det protokoll som 
han fått från åklagaren och de bilder som han sett i protokollet, Pihl förtydligade att han inte 
sett bilarna i verkligheten, men utifrån det han kunde se i protokollet, så fick inte Pihl ihop 
hur skadan på Audin, kunde höra ihop med skadan på Toyotan. Pihl berättade att skadan på 
Toyotans stötfångare, höger fram, kan aldrig orsaka de skadorna som Audin hade. Pihl 
menade att skadorna på Audin går upp till 70cm ovanför hjulhuset och skadorna på Toyotan 
sitter på ca 25-30 cm höljd. Toyotans stötfångare är en kraftig balk med ett skarpt hörn och 
på Audin utgörs skadorna av kraftiga repor, så enligt Pihls sätt att se skadorna så verkar de 
inte höra ihop.



Pihl tillfrågades ifall man utesluter de skador som sitter i område A på bilden i det tekniska 
protokollet, alltså de högsta skadorna – hur ser Pihl då på en eventuell kollision. Pihl menade 
att utifrån det här materialet så kunde Pihl inte svara på den frågan, då måste Pihl få se bilarna 
i verkligheten.

Pihl menade att de skador som Audin hade bestod av kraftiga repor, vilket skulle ha inneburit 
att Toyotan skulle ha klättrat upp efter skärmen på Audin och det menade Pihl inte kunde ha 
inträffat vid en så pass liten kollision som beskrivits för honom.

Pihl informerades om att det i protokollet framgår att skadorna som skulle ha uppkommit vid 
kollisionen skulle ha varit enligt följande; skador på Audin enligt område B tillsammans med 
de skador som redovisats på Toyotan. Pihl menade att han tagit hänsyn till hela skadan på 
Audin, alltså både område A och B. Det som förhörsledarna nu påtalat för Pihl gör att det 
hela kommer i ett annat läge. Pihl menade att det inte riktigt syns på bilderna. Pihl berättade 
att han inte riktigt läst hela protokollet – den information som Pihl fått vid förhörstillfället gör 
att Pihl anser att han missuppfattat hela protokollet. Pihl kände att han inte kunde ta ställning 
till någon eventuell kollision mellan de båda bilarna utifrån det material han hade, utan kände 
att han för att kunna uttala sig, måste få se bilarna i verkligheten. 

Pihl tittade på bilderna i protokollet på sid 23, där bilarnas skador sitter bredvid varandra och 
konstaterade att skadorna sitter på några centimeters höjdskillnad, men att det kunde bero på 
höjdskillnad i underlaget eller inbromsning. Pihl uppgav att det skiljer endast några 
centimeter och då kunde Pihl inte uttala sig om en eventuell kollision skett eller inte. Pihl 
menade att han tidigare kunde uttala sig om kollisionen eftersom han då tog hänsyn till hela 
skadan på Audin, både område A och B, och då skilde höjden på skadan sig väsentligt från 
skadan på Toyotan – men med denna nya information så ville inte Pihl uttala sig. Pihl uppgav 
att det inte går att med säkerhet ge ett uttalande utifrån de skador som protokollet uppvisade.

Pihl uppgav att han visst kunde ha en uppfattning om hur kollisionen kunde ha gått till, men 
att i detta fall med säkerhet kunna uttala sig – det ville inte Pihl göra. Pihl menade att man 
inte kunde utesluta att det gått till på det sätt som de inblandade påstått.

Pihl menade att det inte är helt omöjligt att kollisionen inträffat på det sätt som de inblandade 
påstått. Det som Pihl kunde konstatera var att den punkt som Toyotan kolliderat med Audin 
utgjordes av ett hårt skarpt hörn och att det borde ha gett mer skador på Audin, än de repor 
som spårområde B uppvisade – men det var inte omöjligt att dessa skador uppkommit på det 
sätt som de inblandade uppgett. Pihl menade att med den erfarenhet som han ändå har, så har 
Pihl sett att den ena skadan aldrig är lik den andra, och man kunde inte bortse från att det 
kunde ha skett på det sätt som de inblandade uppgett.

Pihl uppgav att han missbedömt protokollet och ville ändra sitt uttalande som han tidigare 
skrivit. Pihl menade att han inte ville uttala sig om något som han inte med säkerhet kunde 
bevisa. 

Pihl tillfrågades ifall han hade något ytterligare han ville tillägga till förhöret, men det hade 
inte Pihl.

Förhöret avslutades klockan 09.48. 

Förhörsprotokollet lästes upp för Pihl via telefon den 2010-05-10 av krinsp Redaelli. Pihl 
hade inga ändringar utan förhöret godkändes som det var.

Förhör med Pihl, Lars Göran; 2010-05-07 09:32   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Hertz

Signerat av

Liz Berglund
Signerat datum

2009-09-30 10:32Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Caussignac, Guillaume Henri
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

hörd i egenskap av biluthyrare på Hertz  Biluthyrning, Vasagatan 26, Stockholm
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liz Berglund
Förhörsdatum

2009-09-28
Förhör påbörjat

13:50
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats

Hertz Bilythyrning, Vasag. 26, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Guillaume arbetar som supervisor på Hertz biluthyrning. 

Guillaume är den som lämnat ut den aktuella bilen, en Volvo XC60, registreringsnummer 
LLH 097, till Goran Bojovic. Guillaume är också den som tagit emot bilen när det lämnades 
tillbaka. 

Guillaume berättar att Goran Bojovic har hyrt bil hos dem regelbundet under två års tid. Han 
hyr bilarna under längre perioder, mer än en månad. Goran vill alltid ha större suvar när han 
beställer. Det är alltid Goran själv som hämtar och lämnar bilarna han hyrt. Så var även fallet 
när det gäller den nu aktuella Volvo XV 60. Bilen återlämnades fredagen den 25 september, 
ca klockan 17.30, + - 15 minuter.

Guillaume tog emot bilen från Goran Bojovic. Guillaume tog den till tvättplattan och tvättade 
av den både in och utvändigt. I bilen låg en kvarglömd jacka som Guillaume bara knuffade in 
i ett hörn i baksätet. Det Guillaume också noterade var att baksätet, på passagerarsidan, var 
nedfällt, som om man transporterat något långt eller stort. Det fanns en del fläckar av grus 
eller liknande i baksätet. Även i bagageluckan fanns var en del smuts som grus. Guillaume 
säger att det var nog finare ljus sand. 

När Guillaume gjorde rent bilen invändigt använde han dammsugare.

Guillaume har haft bilen hemma under helgen, fredag kväll – måndag morgon.

På måndagsmorgonen rengjordes bilen ytterligare en gång av personal, Roger, i garaget. Den 
rengjordes både in och utvändig än en gång. Efter detta kördes bilen upp till gatuplan för 



uthyrning med detta avblåstes. Den som körde upp den var chefen för uthyrningskontoret, 
David Bowen.

Bilen har körts av tre personer efter att Goran Bojovic återlämnade den till biluthyrningen. 
Guillaume, Roger samt David.

Jackan togs ur bilen på måndagsmorgonen och lades i ett skåp. 

Guillaume tar fram kontraktet på bilen. Där finns noterat mätarställning. Bilen hyrdes den 25 
augusti och återlämnades den 25 september, Under den tiden har bilen körts 4.211 km. Bilen 
är inte utrustad med någon GPS och Goran Bojovic har inte hyrt någon extra utrustning.

Guillaume berättar att Goran brukar åka till Tyskland en hel del . Guillaume tillfrågas om 
Goran berättat något närmare om var i Tyskland han brukar vara men Guillaume kan inte 
erinra sig något sådant. Däremot har arbetskamrater sagt att Goran också brukar vara nere på 
Rivieran.    

Förhöret uppläst och godkänt genom förhörsanteckningar.

Förhör med Caussignac, Guillaume Henri; 2009-09-28 13:50   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Hertz biluthyrning

Signerat av

Lisbeth Tolfes
Signerat datum

2009-10-07 14:09Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Bergman, Christian
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kund som hyrt bil.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lisbeth Tolfes
Förhörsdatum

2009-09-28
Förhör påbörjat

14:25
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Den hördes arbetsplats
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LT

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Christian är ny i butiken, har arbetat där som försäljare sedan sommaren –09.
Han har signaturen CHN på uthyrningsavtalen,  se kopia.

Gällande kunden Metin Akdag som han hyrde ut pb BOS 270 till, mellan 2009-09-22 kl 
16.30  och 2009-09-25 kl 16.30, så kan han inte komma ihåg kunden, men namnet klingar 
bekant.

Det är stor omsättning och många nya kunder och han lägger inte speciellt märke till 
kunderna.

Han kan hålla med om att tiderna för  ovan pb den 25/9 ser konstiga ut, att bilen är uthyrd 
innan den kom in, men han menar att det finns säkert en förklaring.

Christian vet inte vem som rengjorde bilen.

I övrigt inget att tillägga.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Hertz biluthyrning

Signerat av

Lisbeth Tolfes
Signerat datum

2009-10-15 13:05Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Bergman, Christian
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lisbeth Tolfes
Förhörsdatum

2009-10-14
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

RKP
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LT

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

I samband med att tidigare förhör lästes upp per telefon och godkändes av Christian berättade 
han att Metin någon vecka innan aktuellt datum hyrt en skåpbil, vilket är anledningen till 
detta förhör.

Christian förklarar att i samband med att han hördes av polis, den 28/ 9 –09, bläddrade 
personalen igenom uthyrningskontrakt. Det var då han, och övrig personal,  
uppmärksammade att Metin tidigare hyrt en mindre skåpbil.
Han förklarar att han påminde sig detta först i samband med att förhöret lästes upp.
Metin har hyrt bilar hos dem tidigare och då lite "finare" bilar, det var därför de reagerade.

Metin har också tidigare haft Goran Bojovic som extra förare på kontraktet.
Extra förare skrivs alltid in av försäkringsskäl.

Den 9/9 – 10/9 hyrde Metin en skåpbil av märke VW Caddy, med lastplats på ca 4 kubik.
Reg.nr KMC 814, vit.
Denna bil betalade Metin med Visa kort och enligt notering har han inte passerat några 
vägtullar. Ingen notering om extraförare.

Dessförinnan hade Metin långtidshyrt en Volvo Combi XC60, från den 29 januari -09 och 
återlämnades den 28 maj –09. Goran Bojovic stod som extraförare några dagar innan den 
lämnades åter. Fakturan sändes till Bojovic på Upplandsgatan 28, Stockholm.

Uppläst och godkänt.
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Förhör
Joanna Orback

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Orback, JOANNA
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd av polis
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som annan/upplysningsvis gällande grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga, Stockholm den 23

september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-02-01
Förhör påbörjat

13:00
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Polishuset Polishemsg 30 Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Joanna Orback var kallad till förhör och inkom till förhör enl ö.k måndagen den 1 februari 
2010 vid kl 12.45 tiden, förhöret påbörjar kl 13.00.
Joanna Orback informerades om anledning till förhöret.

Förhörsledare Krinsp P Eriksson – S Åkers.

Joanna uppgav att hon har eget boende och fast arbete på en butik/affär på Södermal i 
Stockolm. Butiken/affären sysslar med inredning och kläder och Joanna är anställd av sin 
moder.
Joanna arbetar dock ej fn eftersom hon är mammaledig och har varit det i ca 3 års tid.
Joanna har varit boende på sin nuvarande mantalsadress sedan ca 2-3 år.

Joanna tillfrågas om hennes förhållande till Safa Kadhum.
Joanna uppgav att när hon var 17 år hade hon ett förhållande med Safa som varade i ca 3 års 
tid. Joanna har känt Safa sedan lång tid tillbaka eftersom de gick i samma skola.
Efter det att det tog slut hade hon ingen kontakt med Safa förrän de träffades igen efter ca 7 år 
och blev tillsammans igen. 
Joanna uppgav att det var för ca 4 år sedan som de åter blev tillsammans och hon tror att det 
var i oktober 2005. 
Joanna har tre st barn tillsammans med Safa.

Joanna och Safa har varit sammanboende till största delen sedan de blev tillsammans och det 
är Safa som har bott eller flyttat in i Joannas lägenhet.
Safa har ej varit skriven på samma adress som Joanna. Safa har haft sin adress till sin moders 



adress i Bagarmossen och till en box adress.
Joanna uppgav efter fråga att de ej varit aktuellt att de skulle skriva sig på samma adress 
eftersom Joanna har känt och sagt att det är hennes lägenhet och i övrigt vet hon inte varför.

Joanna tillfrågas om deras ekonomi dvs hennes och Safas.
Joanna berättade att hon har klarat av sin ekonomi på egen hand och de har ej haft gemensam 
ekonomi. Joanna uppgav att det är hon som har betalt sina egna räkningar och Safa har betalt 
för sina räkningar och utgifter.
Safa har fått utbetalt från försäkringskassan som han sedan har betalt till deras gemensamma 
utgifter som mest är till hyran.
Joanna har ej någon insyn eller kontroll ang Safas ekonomi mer än att hon vet att han 
regelbundet har fått utbetalning från försäkringskassan.
Under sommaren har Safa gått i en kockskola och fått betalt/ersättning från 
försäkringskassan. Safa började sin kockskola i början av året tror Joanna.  // tillägg: 
kockskolan pågick under vanliga terminstider  men Safa fick ersättning även under 
sommaren från försäkringskassan. //
Joanna uppgav även att de har klarat av sin ekonomi och de lever även på ett sparsamt 
ekonomiskt sätt. 

Joanna ombads berätta om deras förhållandet under senare tid, ungefär från sommaren –09 till 
hösten –09.
Joanna uppgav att det varit problem med deras förhållandet och de har haft det jobbigt under 
hela sommaren –09. 
Joanna flyttade själv med barnen till Joannas familjs lantställen som ligger vid Grisslehamn 
och hon bodde där mer eller mindre under hela sommaren. Safa var ej med utan bodde på 
annat håll. 
Joanna uppgav att sedan fick hon bara nog och kastade ut Safa. 
Joanna tillfrågas ang tidpunkten och hon uppgav att hon är något osäker men berättade att 
nästan inte alls träffade varandra under augusti månad mer än någon enstaka gång, dock hade 
de telefonkontakt med varandra. 
I slutet av augusti eller i början av september kastade Joanna ut Safa.  // tillägg: Joanna är 
osäker ang tidpunkten men tror att det var i september månad. // 

Joanna berättade att hon brukar bo en hel del på lantstället främst under sommarhalvåret och 
det har hon gjort sedan lång tid tillbaka. 
Safa däremot brukar ej vara med. Joanna berättade att hon tror att Safa är mer än sk 
stadsmänniska än landetmänniska och därför är han inte heller lika förtjust i lantlivet som hon 
är. Joanna tror sig minnas att Safa varit någon enstaka dygn på landet under sommaren –09 
och då endast under kortare perioder.  // tillägg: tidigare år har Safa tillbringat mer tid på 
lantstället än det han gjorde under sommaren –09. //  

Joanna tillfrågas om hon vet var Safa varit boende efter det att han blev utkastad.
Joanna uppgav att efter det att hon kastade ut honom i månadsskiftet augusti-september har 
de ej haft någon kontakt med varandra alls och hon har inte hört något från Safa. Joanna 
uppgav att hon inte har någon aning om var Safa har bott. 
Joanna berättade även att hon sa till Safa när hon kastade ut honom att hon inte ville ha någon 
kontakt med honom alls. Joanna uppgav att de ej heller haft någon telefonkontakt och hon vet 
inte vilket telefonnummer Safa har haft. Joanna har dock kvar sin telefon och telefonnummer 
och det har hon haft sedan år tillbaka, Joanna uppgav att hon endast har en telefon. Joanna 
tror att telefonen är abonnemang hos Tele2-Comviq.
Safa har ej heller träffat barnen efter det att han blev utkastad.
Joanna vet inte heller var Safa befann sig under augusti månad när hon var på landet.
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Joanna uppgav åter att hon och Safa inte har haft någon kontakt alls med varandra och det 
innebär även att de ej har pratat i telefon, haft kontakt via internet, mail, brev eller på något 
annat sätt.
Joanna uppgav att det första hon hör om Safa är från en polis.

Joanna tillfrågas om Safas resa till Dominikanska republiken.
Joanna uppgav att hon ej visste var Safa befann sig någonstans och då ej heller att han befann 
sig på Dominikanska Republiken.
Joanna uppgav att i samband eller strax efter att hennes dotter hade fötts i oktober månad fick 
hon reda på via en polis att Safa befann sig på Dominikanska Republiken.  // tilllägg: Joanna 
uppgav att hon ej visste om att Safa befunnit sig på Dominikanska Republiken förrän  han 
blev gripen. // 
Ang tidsperioden är Joanna något osäker eftersom förutom att hennes dotter föddes så dog 
även hennes farmor vid denna tidsperiod och därför flyter mycket samman för henne men 
hon tror att det var någon gång i slutet av oktober.
Joanna uppgav att hon fick reda var Safa befann sig genom att hennes mamma hade blivit 
kontaktad av en polis som heter Danne och Danne hade berättat för Joannas mamma att det 
hade hittats DNA från Safas i samband med helikopterrånet.
Joanna uppgav att det var första gången hon hörde någonting om Safa och hon har inte vetat 
om var han har befunnit sig, om det var i Sverige eller utomlands. 
Joanna uppgav att hon vid några tillfälle frågat personer bla Safas syskon om de visste var 
han var men hon har fått till svar att de ej vet var Safa är.

Joanna tillfrågas om hon vet om Safa har gjort några resor under sommaren-hösten –09.
Joanna uppgav att hon vet ej.

Joanna tillfrågas om hon har kännedom om vilka som är Safa kamrater.
Joanna uppgav att hon ej har någon kontakt med hans kamrater.

Joanna tillfrågas om hon känner Safas syskon.
Joanna uppgav att hon har bra kontakt med Safas två bröder och även hans två systrar. 
Joanna umgås och är bra kamrat med brodern Diyas fru.

Joanna informeras att Safa har sagt att han har sett ett foto på den yngsta dottern. Joanna 
uppgav att hon ej har någon aning om hur han har fått tillgång till fotot mer än att det ej är via 
henne. Joanna berättade att hon har gett bort en hel del foto på bla den yngsta dottern till 
personer, kamrater.  

Joanna informeras även om att Safa har pratat om mobiltelefoner och bla ett Telenor 
abonnemang som Joanna har varit registrerad på fram till sommaren -09.
Joanna uppgav att det stämmer men hon tror att det var för över ett år sedan som hon 
avslutade detta abonnemang. Joanna kommer ej ihåg vilket telefonnummer som det var. 

Joanna hördes även om ett Comviq kontant kort som Safa uppgett sig ha använt. 
Joanna uppgav att hon ej har något telefonnummer till Safa. 
Safa har under den tid som de varit tillsammans bytt telefoner och telefonnummer pga att 
slarvat, tappat bort dem.  // tillägg: Safa har bytt telefon 1-2 gånger under tiden som de har 
varit tillsammans. //

Joanna tillfrågas om lantstället och om Safa har arbetat på något sätt utfört arbete på huset 
eller på tomten.
Joanna uppgav spontant nej och hon tror att han ej heller har huggit ved. 
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Joanna tillfrågas om de har gjort om något i lägenheten som Safa eller någon annan har 
använt div verktyg för.
Joanna uppgav att de har haft en hantverkare som rivet ner en mindre del av en vägg som var 
mellan två rum. Arbetet tog 1 dag. 
Safa var ej involverad i rivning av väggen och han hade ej heller tillgång till verktygen som 
användes.  
Joanna tror att tidpunkten var i samband med att hon kastade ut Safa. 
Det var Joanna som stod för kostnaderna och hantverkaren hade Joannas mamma ordnat.
Joanna vet ej namnet på hantverkaren men ska kontrollera med sin mamma och återkommer 
om de kan få fram namnet till hantverkaren.

På fråga ang lägenheten så uppgav Joanna att det är en hyreslägenhet som består av 6 rum 
och den är på 200 kvm.
Safa har haft tillgång till samtliga rum och utrymme men har själv haft en garderob med 
kläder i ett arbetsrum. Safa har ej i övrigt haft några andra saker. Joanna har även gått igenom 
lägenheten och även Safas garderob med kläder efter det att han blev utslängd och det har 
endast varit kläder, post och div gamla papper som Safa har haft i lägenheten. 
Joanna uppgav att hon anser sig ha bra koll på vad som finns i lägenheten och att Safa nu 
enbart har kvar lite kläder. 
Safa har haft egna nycklar till lägenheten men vad Joanna tror så har Safa det ej längre. 

Förhöret avslutades kl 13.30

2010-02-04 kl 12.00-12.15 läste Joanna Orback igenom sitt förhör.
I samband med att Joanna läste igenom förhöret gör hon några tillägg. Tilläggen är markerade 
med  kursiv text i förhörstexten ovan där Joanna gör sina tillägg.
Efter det att ovanstående tillägg är tillagde godkänner Joanna förhöret.
Plats: Polishuset (entré-receptionen), Polhememsgatan 30 i Stockholm.
Närvarande: Krinsp P Eriksson.  
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Huldt, Roland
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svensk KK
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att Joanna Orback uppgivit att han skulle ha renoverat hennes bostad i

september och oktober 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Susanne Åkers
Förhörsdatum

2010-02-03
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Polhemsgatan 30 i Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

SÅ

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Roland uppgav att han under hösten 2009 varit och gjort renoveringsjobb hemma hos Joanna 
och hennes familj på Södermalm. Familjen bestod utav Joanna och hennes man samt 2 eller 3 
barn och de var hemma till och från under arbetet. Roland tror att Joanna var gravid under 
aktuell period. Renoveringen bestod i att Roland först rev en vägg i lägenheten sedan dagen 
efter spacklade och målade han för att sluta föra den delen av arbetet. Roland har sedan en tid 
efter detta även lagt två nya golv i lägenheten, men han vet inte exakt när detta eller rivningen 
skett och han kan inte heller kontrollera detta.

Roland vet inte exakt vilka verktyg som han använde vid rivningen eller de andra arbetena i 
lägenheten, men han tror att han använde tigersåg, hammare (vanlig snickarhammare) och 
eller koben vid själva rivningen.  På fråga om han använt slägga för att riva väggen eller till 
någonting annat i lägenheten under renoveringen svarade Roland att han inte ens äger en 
slägga eller något annat verktyg som liknar slägga .  På fråga om någon kan ha rört hans 
verktyg då han var där och arbetade svarade Roland att han inte tror det, men han minns inte 
om verktygen stod kvar över natten då han dagen efter skulle spackla och måla efter 
rivningen. Det är inte troligt att de stod kvar då han alltid brukar ta med sig sina verktyg. 

 Roland tillfrågades om han hade någon karbinhake eller rep i sin verktygsväska eller om 
han haft med sig detta till lägenheten. Roland svarade att han inte hade varken karbinhake 
eller rep med sig.

Den som förmedlat arbetat till Roland var Joannas mamma och hon var även i lägenheten 
under renoveringen. Hon hjälpte bland annat till med att färdigställa målningen.



Uppläst och godkänt
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Tengberg, Sandra
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån. Hörd om sin sambos, Alexander Erikssons förehavanden 19-27 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Marie Tjäder
Förhörsdatum

2009-09-27
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:40
Förhörsplats

Långsjöängen 40, 184 95 Ljusterö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MT

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Tengberg delgavs att hennes sambo Alexander Eriksson gripits och att brottsmisstanken 
gäller grovt rån och att förhöret sker med anledning av detta.

 Tengberg berättar att hon är skriven på Långsjöängen 40, 18495 Ljusterö men att hon bor 
tillsammans med Alexander samt deras gemensamma två barn på Nolsjövägen 32, 184 95 
Ljusterö. De har inga övernattningslägenheter i Stockholm.

I bostaden har de en fast telefon 08-733 14 17. Tengberg brukar mobilnummer 0707-96 39 
03 men har också tillgång till nummer 0735-03 05 33 vilken ej är i bruk. Alexander når hon 
på nummer 0708-33 99 37 samt på hans reservkort 0736-70 35 42. Alexander har mail 
adress alexander.eriksson@krafto.se.

Familjen har två bilar varvid en Peugeot brukas i huvudsak av Tengberg och en Audi Q7 av 
Alexander.

Familjen har tre stationära datorer i bostaden. Barnen har var sin och Tengberg själv brukar 
den tredje. Alexander använder den sistnämnda enbart för mindre saker, till exempel att söka 
något på internet och detta enbart efter att Tengberg loggat in eftersom Alexander inte kan 
hennes lösenord. Alexander har en bärbar svart dator som han brukar bära med sig.

Tengberg berättar vidare att hon har förutom vissa uppehåll varit flickvän till och sambo med 
Alexander i 18-19 år.

Alexander har ett eget bolag och utför olika uppdrag åt bland annat TV. Uppdragen gäller 
bland annat som bildproducent, ljus, bild, redigering. Dessa uppdrag sker på frilansbasis. Han 



är också marknadschef på Kraftö AB vilket är ett vindkraftbolag med kontor beläget i 
Frihamnen.

De har tillsammans en god ekonomi. Alexander har regelbunden inkomst på ca 50 000:- i 
månaden och hon själv tjänar ca 20 000:- i månaden. Vad Tengberg vet har Alexander inga 
skulder mer än att de tillsammans har vissa normala lån.

Alexander har sedan 5-7 år tillbaka ett missbruksproblem vad gäller i första hand amfetamin 
men även kokain. Hennes uppfattning är att han varit "ren" sedan april 2009 frånsett ett 
återfall som skett onsdagen den 23 september. Enligt Tengberg skulle detta återfall varit av 
"mindre" karaktär. Tengbergs uppfattning är att Alexander inte befattar sig med någon 
försäljning av narkotika.

Tillfrågad om Alexander har några fritidsintressen uppger Tengberg att han kör helikopter 
samt är tränare i fotboll. Han har tillgång till helikopter genom Kraftö AB som har helikopter 
uppställd på Roslagens Helikopter flyg i Norrtälje. Han har själv tillgång till nycklar för att 
komma in på helikopterområdet samt utföra flygning. Enligt Tengberg kan Alexander 
disponera helikoptern som han själv vill. Vad Tengberg vet behövs en nyckel för att öppna en 
grind till området, vad som krävs ytterligare kan hon inte uppge. Hennes uppfattning är att 
nycklarna som behövs för detta ändamål förvaras på Alexanders nyckelknippa.

Alexander flyger ganska ofta, kanske några gånger i månaden för Kraftös räkning men även 
privat med familjen. Vad Tengberg vet flög Alexander senast någon gång i augusti 2009.

Ombedd att redogöra för Alexanders förehavanden den sista tiden berättar Tengberg att hela 
familjen varit med Alexander till Malaysia mellan den 4 september – 19 september. 
Alexander hade där ett uppdrag med anledning av en TV-produktion.

Lördagen den 19 september: De landade på morgonen vid 07.00 tiden. De åkte hem i Audin 
som stått parkerad på Lindskogs parkering. Alexander var hemma på Ljusterö hela dagen och 
kvällen.

Söndagen den 20 september: Hela familjen var på fotboll i Åkersberga. De åkte i Audin. 
Sedan var de hemma resten av dagen.

Måndagen den 21 september: Alexander åkte till Stockholm i Audin. Han flög sedan från 
Bromma till Malmö för möten på uppdrag för Baluba produktionsbolag. På kvällen var han 
på Anonyma narkomaners möte på antingen Brahegatan eller på Nämndemansgården, Norr 
Mälarstrand. Tengstrand vet genom annan person att Alexander deltog i mötet som hon tror 
började klockan 20.00. Han kom hem vid ca 21.30-22.00 tiden.

Tisdagen den 22 september: Alexander åkte i Audin till Kraftö tidigt på morgonen. Hon fick 
sms på kvällen om att han skulle jobba över med anledning av något möte dagen efter med 
Sollentuna Kommun. Hon tror hon fick det första sms:et vid 18.00-19-00 tiden. Hon fick 
ytterligare sms under kvällen, något vid 22.00 tiden där Alexander skrivit att han skulle sova 
över på jobbet. Vid 02.30 tiden fick hon sista sms:et med innehållet att han skulle sova på 
Kraftö och att hon inte skulle oroa sig. Tengberg uppger att de haft ytterligare sms trafik 
under kvällen.

Onsdagen den 23 september: Tengberg provade ringa Alexander på morgonen men hon fick 
inget svar. De fick kontakt ca klockan 11.30 och då var Alexander på mötet med Sollentuna 
Kommun. De hade ytterligare samtal under dagen, samtalen berörde inget speciellt och 
Tengbergs uppfattning är att Alexander då var på Kraftö AB. Alexander sammanträffade 
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också någon gång under dagen med sin personliga coach, en coach han har med anledning av 
sitt missbruk. Anledningen till detta var ett återfall Alexander fått. Tengbergs uppfattning är 
att återfallet skedde på onsdagen den 23 september. Alexander kom hem ca klockan 
17.00 – 18.00 och var hemma resten av kvällen.

Torsdagen den 24 september: Alexander åkte tidigt på morgonen i Audin till Kraftö AB. De 
hade sms kontakt under dagen. Alexander kom sen hem ca 20.00 efter att han varit på 
fotbollsträning på Ljusterö.

Fredagen den 25 september: Alexander arbetade hemma på Ljusterö på morgonen och åkte 
sedan in till Kraftö. Han åkte i Audin. Hon fick mail att han skulle åka från arbetet klockan 
16.40. Han hämtade dottern  i stallet och kom hem ca klockan 18.00.

Lördagen den 26 september: Familjen åkte tidig morgon i Audin till Ro gård med anledning 
av hopptävling. På kvällen var hela familjen på fotbollsfest på Ljusterö. För övrigt hemma i 
bostaden.

Söndagen den 27 september: Alexander åkte i deras Peugeot med 06.00 färjan. Han skulle till 
Arlanda och därifrån flyga vidare till Gran Canarias där han skulle till ett behandlingshem 
med anledning av sitt missbruk. De hade ingen kontakt efter att han lämnade bostaden.

Tengberg är upprörd och chockad över att Alexander är gripen. Hon anser det fullständigt 
uteslutet att Alexander deltagit i något rån.

Tisdagen den 29 september 2009 med början klockan 12.07 lästes förhöret upp för Tengberg. 
Tengberg godkänner förhöret utan erinran.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Tengberg, Sandra
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

sambo med misstänkt
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Tengberg informerades om att förhöret med henne ingår i förundersökning angående grovt rån mot G4S

i Västberga den 23 september 2009. Förhöret gäller hennes förhållande med Alexander Eriksson.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-03-16
Förhör påbörjat

10:32
Förhör avslutat

11:15
Förhörsplats

Nolsjövägen 32, Ljusterö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form efter förhöret av krinsp Redaelli, som även 
närvarade under förhöret och ställde frågor. Inga övriga närvarande.

Tengberg informerades om anledningen till detta förhör, samt att kå Björn Frithiof beslutat att 
belägga Tengberg med yppandeförbud enl 23 kap 10§ RB. Tengberg informerades om vad ett 
 yppandeförbud innebär och fick skriva under en blankett beträffande yppandeförbud.

Tengberg tillfrågades ifall hon hade något som hon ville fråga innan förhöret påbörjades. 
Tengberg uppgav att hon hade massor av frågor, men uppgav att hon kunde ta dem efter 
förhöret.

Tengberg tillfrågades om när hon fick kännedom om rånet mot G4S i Västberga. Tengberg 
uppgav att hon fick reda på rånet under morgonen efter rånet, då hon såg tv-nyheterna.

Tengberg tillfrågades om hon, när hon fick kännedom om rånet, funderat på ifall Alexander 
på något sätt varit inblandad i rånet. Tengberg uppgav att hon sökte Alexander på morgonen. 
Anledningen till att hon sökte honom, var dels att hon var orolig för att han inte sovit hemma 
den natten, men också för att hon direkt såg vilken helikopter det var som var inblandad i 
rånet. Tengberg uppgav att hon kände igen helikoptern, direkt. Tengberg berättade att den 
helikoptern stått parkerad på deras tomt och Tengberg visste att Alexander flugit mycket i den 
helikoptern. När Tengberg senare fick tag i Alexander, hade hon frågat honom ifall han varit 
inblandad i rånet. Tengberg berättade vidare att Alexander då skrattat och sagt att han absolut 
inte varit inblandad.



Tengberg tillfrågades om hon frågade Alexander, när hon senare träffade honom, vad han 
gjort den här natten då han inte sov hemma, natten den 22-23 september. Tengberg uppgav 
att det hade hon gjort. Alexander hade då svarat att han först jobbat och sedan åkt för att få 
tag i knark. Alexander hade också berättat att han krockat. Tengberg uppgav att hon inte 
kände till ifall Alexander fått tag i något knark.

Tengberg tillfrågades om Alexanders behandlingsresa till Kanarieöarna. Tengberg berättade 
att Alexanders coach hade en plan för eventuella återfall och eftersom Alexander påstått att 
han haft ett återfall den här natten, så bestämdes det att han skulle åka på den här 
behandlingsresan. Tengberg förtydligade att hon inte hade några bevis för att Alexander haft 
ett återfall, det var bara Alexander som uppgett att han fått ett återfall, det var inget som 
Tengberg kunde bevisa. Tengberg uppgav att hon inte kände till så mycket om de droger som 
Alexander missbrukade. Tengberg uppgav att hon visste lite om amfetamin, men hur kokain 
fungerade det visste hon inte. Tengberg visste inte hur mycket Alexander missbrukade eller 
hur ofta. 

Tengberg tillfrågades ifall hon kunde se på Alexander att han var drogpåverkad. Tengberg 
uppgav att det var svårt. Ibland kunde hon se det, hon uppgav att hon mer märkte av hans 
abstinens efter ett återfall.

Tengberg tillfrågades ifall hon märkt av någon abstinens efter Alexanders uppgivna återfall 
den 22 september. Tengberg uppgav att när hon träffade Alexander den 24 september, inte 
hade märkt någon abstinens. Tengberg förklarade att Alexander brukade ha svårt att somna 
efter att han missbrukat, men att han somnat in utan svårigheter den 24 september. Tengberg 
berättade att hon inte träffade Alexander så mycket den 24 september, eftersom hon själv 
kom hem sent den kvällen. Tengberg sade också att det kunde ha varit så att Alexander tagit 
något preparat för att kunna sova, men det var inget som hon visste.

Tengberg tillfrågades ifall hon pratat med Alexander om rånet då de träffades. Tengberg 
uppgav att det hade de gjort. Alexander hade då sagt till henne att han nog skulle bli kallad 
till ett förhör, eftersom han flugit mycket i den helikoptern som använts till rånet. I övrigt var 
det inte så mycket som nämndes om rånet.

Tengberg tillfrågades om de kontakter som hon och Alexander haft under kvällen den 22 
september. Tengberg uppgav att hon skickade ett sms vid 22-tiden, där hon undrat var 
Alexander var. Tengberg uppgav att Alexander svarat att han var tvungen att arbeta över. 
Angående det sms som Tengberg skulle ha skickat 02.29 på natten, så uppgav Tengberg att 
hon inte kom ihåg att hon skickat det sms:et. Anledningen till att Tengberg skickat ett sms 
och inte ringt, var för att Tengberg inte ville störa ifall Alexander gått och lagt sig. Tengberg 
förklarade att de alltid gjort så, skickat sms, istället för att ringa. Tengberg förklarade att hon 
varit orolig för Alexander den kvällen. Tengberg hade då inte tänkt att det kunde röra sig om 
ett återfall, utan hon var mest orolig för att Alexander skulle ha varit otrogen. Men eftersom 
Alexander svarat på hennes sms, så kände hon sig lite lugnare, eftersom Alexander inte skulle 
ha svarat henne om han varit med någon annan. 

Tengberg tillfrågades om det hände ofta, att Alexander sov borta på nätterna. Tengberg 
uppgav att det inte hände så ofta, när Alexander arbetade hemma. Tengberg berättade att 
Alexander, relativt ofta var på tjänsteresa och då sov borta. Tengberg förklarade att han 
vanligtvis alltid sov hemma. Tidigare, när Alexander var inne i sin missbruksperiod, hände 
det oftare att han inte kom hem på kvällarna. Tengberg förklarade att det är flera år sedan. 
Efter deras återförening under sommaren 2009, har Alexander alltid sovit hemma. Tengberg 
berättade att de haft den överenskommelsen, att man sover hemma, annars skulle man höra av 
sig. 
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Tengberg tillfrågades varför inte Alexander sov hemma den 23 september. Tengberg 
berättade att Alexander sagt att han knarkat och då ville inte Tengberg att han skulle sova 
hemma. Tengberg berättade att hon varit arg på Alexander för att han haft ett återfall. 
Tengberg hade trott att de hade det bra tillsammans och var besviken på Alexander. 

Tengberg tillfrågades ifall hon kunde höra på Alexander att han var påverkad av narkotika. 
Tengberg uppgav att det var svårt att höra det på Alexander.

Tengberg tillfrågades om hon visste var Alexander sov den 23 september. Tengberg uppgav 
att Alexander sov hos Andreas Printz i Enskede.

Tengberg tillfrågades om hon kommer ihåg något kring när familjen vaccinerade sig inför 
resan till Malaysia. Tengberg berättade att hon kommer ihåg att de träffades i Täby Centrum. 
Tengberg och barnen kom tillsammans från Åkersberga och mötte Alexander i Täby 
Centrum. Alexander kom från sitt arbete i stan och sedan träffades de i Täby Centrum. 
Tengberg uppgav att hon pratat med dottern Felicia om det här och att dottern kom ihåg 
händelsen och det dottern berättat hade gjort att även Tengberg mindes händelsen. 

Tengberg berättade att Alexander och sonen gick in och vaccinerade sig tillsammans. Under 
tiden så gick Tengberg och dottern till 3-butiken, eftersom dotterns mobil blivit vattenskadad 
och de skulle undersöka ifall det kunde gå på mobilens garanti. När Tengberg och dottern 
varit på 3-butiken gick de tillbaka till vaccinations centralen, och mötte Alexander och sonen 
som var färdiga. Tengberg och dottern vaccinerade sig och därefter åkte hela familjen 
tillsammans i Alexanders bil till ICA Stop för att köpa en cykel till dottern. Tengberg fick 
sedan skjuts tillbaka till Täby Centrum för att hämta sin bil. Tengberg berättade att sonen åkte 
hem med henne och att dottern åkte med Alexander. Tengberg kom inte ihåg vilket datum det 
här inträffade, men uppgav att det var en vanlig vardag.

Tengberg tillfrågades ifall de fick en ny mobil till dottern på garantin. Tengberg uppgav att de 
inte fick det. Tengberg tillfrågades ifall de köpte någon annan mobil till dottern den här 
dagen. Tengberg uppgav att det gjorde de inte. Tengberg tillfrågades ifall de köpte någon 
mobil vid något senare tillfälle till dottern, men det trodde inte Tengberg att de gjort.

Tengberg tillfrågades ifall Alexander redan befann sig i Täby Centrum när hon och barnen 
kom dit. Tengberg uppgav att Alexander ringt henne och undrat var hon parkerat. Tengberg 
tror att det var så att de parkerat på olika ställen och att de därför möttes inne i Centrum. 
Tengberg visste inte ifall Alexander kommit före dem. Tengberg tillfrågades ifall Alexander 
handlat något. Tengberg uppgav att hon inte trodde det, inte vad hon kunde komma ihåg i alla 
fall.

Tengberg tillfrågades vilka telefonnummer som hon kände till att Alexander använt. 
Tengberg berättade att Alexanders vanliga mobil börjar med 0708 och att Alexander tappat 
eller blev rånad på den mobilen i Malaysia och därför skaffat sig en reservtelefon. Tengberg 
visste inte när Alexander köpt den mobilen, men hon uppgav att han måste ha köpt den efter 
de kommit hem från Malaysia. Tengberg berättade att Alexander beställt ett nytt kort till sin 
mobil som blev kvar i Malaysia och för att inte vara utan mobil, skaffat den här att ha som 
reserv fram tills det nya kortet kom. Tengberg berättade att hon tror att Alexander ringde till 
henne på den nya mobilen och berättade om sitt nya nummer. 

Tengberg tillfrågades ifall de hade något inbrott i huset under Malaysia resan. Tengberg 
berättade att larmet hemma gått flera gånger, men att de inte haft något inbrott. Tengberg 
förklarade att de under sommaren och början av hösten, hållit på att bygga om i källaren. 
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Under den perioden så var det öppet in, direkt i huset pga att de inte hade några dörrar. De 
hade fått vänta på dörrarna i flera månader och det var öppet in i huset under deras resa till 
Malaysia. Tengberg trodde inte att byggarbetarna kände till att larmet var påslaget när de var 
bortresta. Tengberg berättade att de informerat byggarbetarna om att de skulle vara bortresta 
och att byggarbetarna under den tiden inte skulle kunna arbeta i huset, men den informationen 
hade tydligen inte gått fram – för när larmet gått hade det varit pga att byggarbetarna varit 
inne i huset. Tengberg berättade att detta hade hon fått höra av Tomas Broman. Tengberg 
berättade att deras larm på något sätt var kopplat till Broman och att Broman åkt till deras hus 
då larmet gått och då hittat byggarbetarna där. Tengberg berättade att när de kom hem från 
Malaysia tittat igenom huset och inte upptäckt att något blivit stulet. 

När Tengberg funderat en stund, kom Tengberg ihåg att de pratat om att några dunkar 
försvunnit. Tengberg berättade att de hade ett antal bensindunkar stående utanför huset och 
eventuellt hade några av dessa försvunnit under deras Malaysia resa. Tengberg berättade att 
hon haft en liten extra bensindunk till sin bil ståendes utanför huset och att den var borta. 
Tengberg ville minnas att även Alexander saknade någon dunk. Tengberg förklarade att de 
förvarade bensin till bla fyrhjuling, gräsklipparen och skotern i dessa dunkar.
Tengberg trodde att det kanske brukade stå 6-8 dunkar utanför huset. Tengberg förklarade att 
det var olika dunkar som innehöll både diesel och bensin.

Tengberg tillfrågades ifall Alexander brukade förvara extra bränsle till helikoptern i dessa 
dunkar. Tengberg uppgav att det visste hon inte. Tengberg tillfrågades ifall Alexander 
brukade tanka helikoptern med hjälp av dunkar. Tengberg uppgav att hon inte visste, hon 
hade aldrig sett när Alexander tankat helikoptern med dunkar. 

Tengberg tillfrågades hur länge de haft larm i huset. Tengberg berättade att de kopplat in 
larmet för ca två år sedan. I somras, innan de åkte till Malaysia, kopplade de även in larm vid 
fönster och dörrar. Tengberg förklarade att det var Alexander som velat koppla in extra larm. 

Tengberg tillfrågades ifall de känt sig oroliga för något. Tengberg uppgav att de känt sig 
oroliga. Tengberg förklarade att det mest var Alexander som varit orolig och då hade även 
Tengberg blivit orolig. Tengberg berättade att Alexander för många år sedan blivit hotad, i 
samband med att han producerat en barngala. Alexander har sedan känt sig jagad och förföljd 
och detta hade gjort att han velat installera larm. Tengberg berättade att hon tidigare trott att 
Alexander inbillat sig allt detta som en följd av hans missbruk – men så här i efterhand så har 
Tengberg börjat fundera på om det inte legat något bakom hans oro. Tengberg berättade att 
Alexanders oro började för ca 8 år sedan och att det avtagit något med åren, men i somras så 
inträffade en händelse med Alexanders bil. Alexander hade lämnat in bilen för reparation och 
Tengberg berättade att bilmekanikern hört av sig och trott att någon gjort något med bilens 
styranordning. Efter den händelsen ville Alexander utöka larmet i huset.

Tengberg tillfrågades ifall Alexander haft någon ytterligare mobil, förutom de två som 
Tengberg berättat om. Tengberg uppgav att hon inte kände till någon fler mobil.

Tengberg tillfrågades om en lägenhet, som Tengberg skrivit om i ett brev till Alexander och 
som Tengberg skulle ha fått låna av en kompis till Alexander. Lägenheten skulle ligga vid 
Karlaplan. Tengberg har tidigare tillfrågats om denna lägenhet, men då inte velat svara på 
vem hon lånat lägenheten av och på vilken adress som lägenheten låg. Tengberg uppgav att 
hon skrivit så till Alexander för att hon inte tidigare känt till att Alexander haft tillgång till en 
övernattningslägenhet. Tengberg förklarade att hon varit förbannad på Alexander för att han 
haft en lägenhet som hon inte känt till, så därför ville hon visa för Alexander att hon kände till 
hans hemliga lägenhet, genom att skriva så i brevet. Nu i efterhand har Tengberg fått reda på 
att Alexander haft tillgång till Urban Baudins lägenhet och den hade Tengberg känt till att 
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Alexander fått låna, men Tengberg visste inte på vilken adress den låg.

Tengberg tillfrågades om de hade några buntband hemma. Tengberg berättade att hon ofta 
använde sig av buntband i sitt arbete som fastighetsmäklare. Tengberg berättade att hon 
använder sig av buntband då hon skall sätta upp skyltar inför visningar. Tengberg förklarade 
att hon har massor av buntband i sin bil, hon har svarta, vita och blå, i olika längder och 
tjocklekar beroende på var skylten skall sättas upp. Tengberg trodde inte att hon hade några 
hemma, utan förklarade att hon brukade förvara dem i sin bil. Tengberg berättade att hon 
hade en stor påse med buntband i olika längder. Eventuellt kunde Alexander också ha 
buntband för att fästa kablar, i så fall skulle de finnas nere i deras källare.

Tengberg tillfrågades ifall hon träffat Tomas Broman efter han släppts från häktet. Tengberg 
berättade att de träffats en gång och att Broman då berättat vad han var misstänkt för och hur 
det varit att sitta i häktet. Tengberg berättade att hon även pratat med Broman sambo, 
Pernilla, och att Pernilla sagt att Broman var hemma den kvällen/morgonen som rånet skulle 
ha inträffat.

Tengberg tillfrågades om hon hade några frågor. Tengberg uppgav att hon ville veta varför 
Alexander satt häktad och ifall utredningen gick framåt. Tengberg ville också få veta varför 
det aldrig väcks åtal. 

Tengberg informerades om att det efter förhöret skulle genomföras en husrannsakan i syfte att 
bla eftersöka buntband.

Förhöret avslutades klockan 11.15

Den 26 mars 2010, läste Tengberg igenom det utskrivna förhörsprotokollet. Tengberg ville 
inte ändra något i protokollet, utan förklarade sig nöjd med utskriften. Förhöret godkändes av 
Tengberg. Krinsp Redaelli var närvarande under genomläsningen.
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:01Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ehrman, Mikael
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ehrman hörs som vittne angående mötet på Sollentuna Energi som Eriksson deltog vid den 090923 kl

10.00
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-09-28
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

15:51
Förhörsplats

Telefonförhör
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ehrman är underrättad om anledningen till detta förhör och uppgav följande;

Ehrman berättade att han inte känner Eriksson närmare än att de varit på 3-4 sammanträden 
tillsammans.

Ehrman berättade att den 23 september så hade Eriksson och Ehrman ett möte på Sollentuna 
Energi, där de skulle möta Gösta Söderqvist, VD på Sollentuna Energi och Håkan Larsson, 
Controller. Mötet behandlade investeringar i vindkraft.

Ehrman berättade att kl 09.05 ringde Eriksson och berättade att han försovit sig och ville att 
Ehrman skulle åka förbi kontoret i Frihamnen och hämta presentationen som Eriksson glömt 
på sitt skrivbord.

Ehrman åkte sedan ut till Sollentuna och på vägen ut ringde Eriksson igen och berättade att 
han skulle bli försenad till mötet pga att han satt fast i trafiken.

Ehrman berättade att han påbörjade mötet och att Eriksson dök upp vid ca 10.20-tiden. 
Ehrman märkte inget särskilt i Erikssons beteende utan berättade att Eriksson var tyst men 
verkade koncentrerad.

Under mötet fick Ehrman ett sms från Erikssons sambo som löd "be Alex ringa mig, Alex 
sambo". Ehrman lämnade meddelandet vidare till Eriksson som verkade förvånad, men 
lämnade mötet och gick ut för att ringa sin sambo, som Ehrman uppfattade det.



Ehrman berättade att mötet slutade vid 11.30-tiden och de lämnade mötet tillsammans. 
Ehrman berättade att de pratade om mötet och gick tillsammans bort till Erikssons bil, för den 
var parkerad närmast. Ehrman berättade att Eriksson hade en Audi Q7. Ehrman såg hur 
Eriksson låste upp bilen och såg att det låg barnsaker i baksätet på bilen.

Ehrman hade förstått från media rapporteringen att Eriksson gripits som misstänkt för rånet 
och kände sig chockad och hade jättesvårt att tro på det. Ehrman uppgav att de skojat om 
rånet men kunde väl aldrig tänka sig att Eriksson skulle gripas som misstänkt.

Förhöret avslutades klockan 15.51

090929 ringde förhörsledaren upp Ehrman och läste upp förhöret i telefon. Ehrman ville då 
göra följande tillägg till det tidigare förhöret;

Ehrman berättade att man skriver in sig i receptionen när man kommer till Sollentuna Energi 
och skriver ut sig då man lämnar. Vidare att det inte var självklart att det var Eriksson som 
skulle vara med vid mötet. Ehrman hade önskat att Christoffer Caesar skulle ha deltagit vid 
mötet men han var upptagen den här dagen och då tog Eriksson mötet i hans ställe. Datum för 
mötet den 23 september bestämdes redan den 3 september och då blev det också bestämt att 
det var Eriksson som skulle delta.

Med detta tillägg har Ehrman godkänt förhöret.
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 14:44Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ehrman, Mikael
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ehrman informeras om att förhöret hålls i pågående förundersökning betr grovt rån, G4S Västberga den

23 september 2009. Föhöret med Ehrman gäller hans möte med Alexander Eriksson på Sollentuna

Energi den 23 september kl 10.00
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-11-18
Förhör påbörjat

11:03
Förhör avslutat

11:35
Förhörsplats

Rikskrims lokaler, Polhemsgatan 30, Stoc
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor.

Ehrman informerades om anledningen till detta förhör och har berättat följande;

Ehrman hade skrivit ned några anteckningar ur minnet, kring mötet med Sollentuna Energi. 
(Dessa anteckningar samt mailkopior bifogas förhöret i bilaga)

Ehrman tillfrågades hur han kom i kontakt med Alexander och hur väl de känner varandra. 
Ehrman berättade att han träffade Alexander genom sitt arbete på Kelso och det samarbete 
som bolaget har med Kraftö. Ehrman uppgav att han inte känner Alexander särskilt väl. De 
har träffats vid ca 3 eller 4 tillfällen. Ehrman berättade att de gånger han träffat Alexander har 
det alltid varit i mötesform, det har då ofta varit någon utomstående närvarande. Ehrman 
berättade att de aldrig träffats privat.

Tillfrågad om mötet med Sollentuna Energi, så berättade Ehrman att mötet bestämdes redan i 
början av september. I slutet av augusti hade Ehrman ett möte med Alexander och en Anders 
Friberg. Alexander och Friberg kände varandra sedan tidigare och Alexander var, så att säga, 
en "dörröppnare" till detta möte. Ehrman förklarade att det kanske var av den anledningen 
som Alexander var den som deltog från Kraftös sida vid mötet med Sollentuna Energi. 
Ehrman bifogade kopior på den mailväxling som han haft inför mötet med Anders Friberg, 
där tiden för mötet bestämdes.



Ehrman berättade att den ursprungliga planen var att han och Alexander skulle träffas på 
Kraftö vid 09.30 och åka tillsammans ut till Sollentuna Energi. Anledningen till detta var att 
Alexander skulle ha ett styrelsemöte på Kraftö mellan klockan 08.30 – 09.30 (se mailkopior i 
bilagan). Ehrman berättade vidare att det blev ändrade planer, för strax efter kl 09.00, Ehrman 
tror att klockan var 09.05, så ringde Alexander och sade att han försovit sig och undrade ifall 
Ehrman kunde åka förbi Kraftö och hämta Alexanders papper som han hade på kontoret.

Ehrman berättade att han åkte förbi Kraftö och fick tag i Gustav Lindström, som hjälpte 
Ehrman att plocka fram Alexanders material. När Ehrman nästan var framme på Sollentuna 
Energi, så ringde Alexander igen och förklarade att han skulle bli försenad pga trafiken.

Ehrman berättade att han var framme på Sollentuna Energi kl 09.50. Han möttes i receptionen 
av Anders Friberg, som skrev in Ehrman i liggaren i receptionen. Ehrman berättade att de 
påbörjade mötet och att Alexander dök upp efter ca 30-40 minuter, alltså vid kl 10.30 – 
10.40.

Under mötet ringer det på Ehrmans mobil och när Ehrman svarar så är det en kvinna som 
ringer och presenterar sig som Alexanders sambo och undrar ifall hon kan få prata med 
Alexander. Ehrman berättade att han lämnade över sin mobil till Alexander. Alexander tog 
mobilen och lämnade mötet.

När mötet är slut lämnade Ehrman och Alexander mötet tillsammans. Alexander hade 
parkerat sin bil alldeles utanför entrén till Sollentuna Energi, så de stannade vid Alexanders 
bil och pratade lite om mötet.

Tillfrågad om hur Alexander var klädd under mötet, så uppgav Ehrman att han inte kommer 
ihåg, men att han tror att han inte hade någon formell klädsel, dvs kostym, utan var mer 
enkelt klädd. Ehrman berättade att då han träffat Alexander tidigare brukade Alexander ha 
vanliga jeans, en tröja och en jacka. Ehrman tror att Alexander hade sådana kläder även vid 
detta tillfälle.

Tillfrågad om hur Alexander uppträdde under mötet, så uppgav Ehrman att Alexander var 
väldigt tyst och verkade dämpad. Ehrman har under deras tidigare möten uppfattat Alexander 
som mer pratsam och engagerad– men att Alexander var mer dämpad vid detta möte tyckte 
inte Ehrman var något konstigt. Ehrman förklarade att det inte är så enkelt att komma in, mitt 
under pågående möte, och uppträda som vanligt. De hade varit inne i diskussioner om olika 
kalkyler och då är det inte så lätt att komma in i samtalet på ett naturligt sätt. Ehrman tyckte 
inte att det var något konstigt eller ovanligt i Alexanders beteende.

Tillfrågad om Ehrman kände till att Alexander flög helikopter, så berättade Ehrman att han 
inte gjorde det, men så kom han ihåg att han och Anders Friberg skämtat om varför 
Alexander varit försenad till mötet och då ville Ehrman minnas att skämtet hade handlat om 
helikopterrånet.

Tillfrågad om Ehrman kände till Alexanders missbruksproblem, så berättade Ehrman att 
Alexander vid något tillfälle berättat för honom att han var nykterist. Något 
missbruksproblem kände inte Ehrman till att Alexander skulle ha.

Förhöret avslutades klockan 11.35

Ehrman har fått förhöret uppläst via telefon. Ehrman ville göra följande tillägg: 

När Ehrman och Alexander lämnade mötet på Sollentuna Energi, skrevs de ut i liggaren i 
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receptionen. De gick tillsammans ut till Alexanders svarta Audi av märket Q7.

Med ovan tillägg är Ehrman nöjd med förhörsutskriften och har godkänt förhöret.

Förhör med Ehrman, Mikael; 2009-11-18 11:03   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:01Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Caesar, Carl Daniel Christoffer
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Caesar hörs som vittne angående Erikssons uppgifter om sitt arbete på Kraftö den 22 och 23 september

2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-09-28
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

15:30
Förhörsplats

Hus D, Frihamnen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Gustavsson, Per

Berättelse

Caesar underrättades om anledningen till detta förhör och uppgav följande;

Caesar arbetar som vice vd i Kraftö AB och han har känt Eriksson i ca 2,5 år. Eriksson är 
anställd av Red Capital och arbetar som konsult i Kraftö AB.

Angående de aktuella dagarna så berättade Caesar att Eriksson varit i Malaysia en tid och 
arbetat som bildproducent för Kändisdjungeln och Caesar tror att Eriksson kom tillbaka till 
Sverige helgen den 19-20 september. På måndagen den 21 september hade Eriksson berättat 
för Caesar att han hade ett möte i Malmö med Mikael Myhré (0706-011638) men på tisdagen 
var Eriksson tillbaka på kontoret.

Caesar berättade att han och Eriksson arbetade bla på en presentation som Eriksson skulle ha 
till ett möte på onsdagen. Caesar berättade att de satt på sina egna kontor – men de gick 
emellan och diskuterade . Caesar uppfattade Eriksson som lugn och fokuserad på uppgiften. 
Caesar berättade att Eriksson i normala fall ofta var stressad och en person som kunde göra 
flera saker på samma gång, men den här dagen var Eriksson till synes lugn. 

Caesar uppgav att han lämnade kontoret vid 20-tiden. Han är lite osäker på tiden, men 
kommer ihåg att han umgicks med sin flickvän den kvällen.

Caesar uppgav att han inte träffade Eriksson på onsdagen, men visste att Eriksson hade ett 
möte på Sollentuna Energi tillsammans med Mikael Ehrman.

Caesar berättade att Eriksson berättat att han skulle tillbringa tisdagskvällen med en tjej som 



han skulle träffa inne i stan. Vidare hade Eriksson berättat att han skulle sova kvar i stan i en 
lägenhet på Karlaplan som Eriksson brukar låna av Urban Baudin. Enligt Caesar hade 
Eriksson även berättat att han krockat tidigt på morgonen.

Angående företagsstrukturen så uppgav Caesar att Kraftö delvis ägs av ett bolag, Red Capital, 
eftersom det bolaget äger minst 10% av Kraftö innehar de platser i styrelsen. Det är Eriksson 
och Bergwall som representerar Red Capital i Kraftös styrelse. I Red Capital arbetar förutom 
Eriksson, Gunnar Bergwall, VD, Andreas Prins och en Tobias.

Förhöret avslutades klockan 15.30

090929 kl 09.30 kontaktade Caesar förhörsledaren per telefon och berättade att han varit i 
kontakt med Urban Baudin och då fått reda på att Eriksson varit i lägenheten på Karlaplan vid 
22-tiden och då träffat Baudins dotter. Eriksson hade sagt till henne att han tänkt sova i 
lägenheten men att han skulle sova på kontoret istället.

091015 kl 14.59 läste Caesar igenom det utskrivna förhöret och ville göra följande ändring;
Angående företagsstrukturen i Kraftö så förklarade Caesar att Red Capital har en 
styrelseledamot i Kraftös styrelse. Vid tidpunkten för förhöret med Caesar så var det 
Alexander Eriksson som representerade Red Capital i Kraftös styrelse – men detta höll på att 
ändras pga att Eriksson då var anhållen. När Eriksson häktades klev Gunnar Bergwall in i 
Kraftös styrelse som Red Capitals representant. Med denna ändring har Caesar godkänt det 
utskrivna förhöret.

Förhör med Caesar, Carl Daniel Christoffer; 2009-09-28 14:50   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Caesar, Carl Daniel Christoffer
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör med Christoffer Caesar
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-10-15
Förhör påbörjat

15:15
Förhör avslutat

15:35
Förhörsplats

Kraftö AB, Hus D Frihamnen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Kompletterande förhör med Christoffer Caesar, förhöret är inspelat på band och sammanfattat 
i efterhand av krinsp Redaelli.

Krinsp Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor.

Tillfrågad om hur Kraftö hanterat Alexander Erikssons arbetsuppgifter efter rånet mot G4S 
den 23 september 2009, styrelseuppdrag och uppgifter om Eriksson på bolagets hemsida 
svarade Caesar att när Alex skickade ut mailet till de på Kraftö, så diskuterade de vad ett 
eventuellt polisförhör kunde innebära för bolaget. Caesar berättade att de, han och Samuel 
Brissman, pratade om det kunde vara så att media kunde bli intresserade och beslutade då att 
ta bort uppgifter om Alex från den svenska hemsidan. När sedan Alex greps under helgen – 
så  tog de även bort Alex från den engelska hemsidan. Caesar berättade att det fanns uppgifter 
på nätet om att bolaget plockat bort uppgifter om Alex från den svenska hemsidan och att de 
då gick in och plockade bort Alex från alla hemsidor. Beslut att ta bort Alex från hemsidorna 
fattades av Caesar och Brissman, men den som gjorde själva arbetet var Gustav Lindström

Caesar berättade också att de, med Alex medgivande via hans advokat, även ändrat i styrelsen 
så att Gunnar Bergwall gått in i styrelsen istället för Alex.

Tillfrågad vem Alex arbetar med på Kraftö så berättade Caesar att Alex mest arbetade ensam 
och gjorde egna saker. Vid ev möten med kunder och investerare så var det tidigare ofta Alex 
tillsammans med Caesar eller Brissman som tog dessa möten. Caesar berättade att det sista 
halvåret så har Alex inte arbetat så mycket på Kraftö – vilket de på Kraftö inte varit så nöjda 
med. Caesar uppgav att Alex tidigare hade många möten. Det kunde vara möten varje dag. 
Det var, enligt Caesar, Alex som öppnat många dörrar till möjliga lösningar för bolaget. Det 



senaste halvåret har Kraftö börjat arbeta på ett annat sätt och då har inte Alex varit lika 
inblandad i alla möten. Caesar förklarade att Alex tidigare varit med vid de första mötena 
med kunder – investerare, när det senare blir aktuellt att sitta ned med bolagsjurister och det 
skall upprättas avtal, så brukade inte Alex vara så intresserad av att närvara vid dessa möten. 
Caesar berättade att Alex arbetar med Brissman, Caesar, Gustav Lindström men även mycket 
ensam. 

Tillfrågad om Alex resa till Turkiet, så berättade Caesar att Alex åkte på semester med 
familjen till Turkiet. Caesar berättade att ingen annan på Kraftö fick någon semester – men att 
Alex bara åkte iväg på semester. Caesar berättade att Alex även varit i Turkiet, men det var 
inte för Kraftös räkning utan för ett annat bolags räkning. Caesar berättade att ifall det skulle 
bli något av Turkiet satsningen så kanske Kraftö skulle få vara med och därför var det 
intressant även för Kraftö att Alex åkte till Turkiet – men Caesar visste inte något mer om 
detta projektet. Caesar uppgav att han tror att Alex åkte till Turkiet tillsammans med ett bolag 
som bygger vindkraft, Ncat. Caesar berättar att Alex är en "starter" som hittar nya projekt. 

Caesar berättade att Kraftö inte ännu byggt något Vindkraft i Sverige utan fortfarande 
befinner sig i uppstartsstadiet. Kraftö har sålt vindkraft, men inte ännu byggt något. Kraftö 
sköter projektering, mark etc och kontaktar sedan ett bolag som bygger själva vindkraftverket 
och då ansvarar det bolaget för själva driften och underhållet av kraftverket. Enligt Caesar tar 
det upp till 5 år att bygga ett vindkraftverk.

Tillfrågad om Alex berättat vad han gjort natten den 22-23 september så uppgav Caesar att 
Alex inte sagt mer än att han skulle ha krockat och att han skulle ha lånat den där lägenheten 
på Karlaplan

Tillfrågad om Caesar kände till Alex missbruksproblem så uppgav Caesar att han gjorde det. 
Caesar uppgav att de problemen var större under Alex tid på Tv och som Caesar uppfattat 
problemen så har Alex inte haft några större problem den sista tiden. Caesar berättade att 
Alex var på väg uppåt och prioriterade familjen och känner sig lite ledsen när det här 
återfallet kom. Caesar berättade att de varit ute på Ljusterö på grillfest och varit ute med 
pappans båt och att det verkade som om Alex och sambon hade det bra tillsammans.

Tillfrågad om Caesar visste om händelsen på Hotell Anglais så uppgav Caesar att han var 
med den kvällen. Caesar berättade att det nog var den sista gången som han såg Alex 
påverkad av droger. Caesar berättade att det var en vanlig festkväll då det blev lite mycket 
och lite fel. Caesar tror att det var några civila poliser som var på samma ställe som grep dem. 
Caesar berättade att Alex var väldigt våldsam och blev bortförd av ett gäng poliser. Caesar 
hade märkt på Alex att han tagit droger. Caesar berättade att det nog var bra för Alex att han 
blev gripen, för Caesar berättade att efter den kvällen så tog Alex tag i sitt problem på allvar 
och verkade prioritera om sitt liv. Caesar uppgav att han kände till att Alex använt droger 
tidigare, men Caesar hade inte känt till Alex missbruksproblem. Caesar berättade att när han 
lärde känna Alex så var Alex mer i obalans och Caesar upplever att Alex nu hittat balans i sin 
tillvaro. Tidigare fattade Alex snabba, kanske felaktiga beslut – missade möten och det var i 
samband med att Alex slutade med Tv. Caesar lärde känna Alex då Alex började på Kraftö.

Caesar berättade att Alex första uppdrag på Kraftö var att spela in bolagets reklamfilm. De 
kände då att de kunde ha nytta av Alex i bolaget och på så vis kom Alex in i Kraftö. Caesar 
berättade att mycket av Kraftös tidiga framgångar är tack vare Alex.  

Tillfrågad om Kraftö går bra så svarade Caesar både ja och nej. Caesar förklarade att Kraftö 
går väldigt bra projekt och resultatmässigt – det som är svårt att få ihop är finansieringen pga 
av situationen på marknaden i övrigt. Caesar berättade att Kraftö är ett av Sveriges största 
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bolag inom vindkraft. Caesar berättade att de jobbat dygnet runt med att få finansieringen att 
gå ihop.

Förhöret avslutades klockan 15.35

Den 15 april 2010 läste Christoffer Caesar igenom det utskrivna förhörsprotokollet. En del 
ändringar har gjorts direkt i protokollet och efter ny genomläsning har Caesar godkänt 
förhöret. Närvarande vid genomläsningen var förutom Caesar, krinsp Redaelli och krinsp 
Gustavsson.

Förhör med Caesar, Carl Daniel Christoffer; 2009-10-15 15:15   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Caesar, Carl Daniel Christoffer
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Caesar är informerad om att en förundersökning gällande grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga den

23 september 2009 pågår och att förhöret gäller hans bekantskap med Alexander Eriksson.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-04-15
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:45
Förhörsplats

Rikskrim, Polhemsg 30, sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form av krinsp Redaelli. Krinsp Per Gustavsson 
närvarade under förhöret och ställde frågor. Inga övriga närvarande.

Caesar har informerats om anledningen till detta förhör och uppgett följande;

Caesar ombads berätta vad han kommer ihåg från ett eventuellt intrång i Kraftös helikopter, 
då den stod parkerad i Frihamnen någon gång under sommaren 2009. Caesar berättade att det 
Alexander flugit in helikoptern på morgonen och parkerat den i Frihamnen. Caesar berättade 
att de skulle flyga några kunder under dagen, och då brukade Alexander ta med sig 
helikoptern in till Frihamnen och hämta upp de som skulle med, från kontoret. Caesar 
förklarade att Alexander parkerat helikoptern på en grusplan som låg längs med 
järnvägsspåren vid en bilparkering och ungefär mitt emot Tallinkterminalen. Caesar 
förklarade att de inte brukade parkera helikoptern i Frihamnen, utan oftast kom Alexander 
förbi med helikoptern och hämtade upp de som skulle med, men ibland hände det att 
helikoptern blev stående en kort stund och då hade de använt den här platsen några gånger – 
men bara kortare stunder. Som Caesar mindes händelsen, var det en man som observerat två 
berusade män, troligen från Estland, som tagit sig in i helikoptern. Caesar berättade att det var 
någon som ringde till Kraftö, om det var mannen som observerat händelsen eller om det var 
någon från Stockholms hamn. Caesar berättade att han och Alexander åkte ner till helikoptern 
och träffade mannen som observerat händelsen. Alexander hade sedan gått in i helikoptern 
och kontrollerat så att alla spakar och knappar var intakta. Caesar mindes att han reagerat på 
att Alexander inte låst helikoptern. Caesar berättade att Alexander tom lämnat kvar nycklarna 
i helikoptern. Caesar hade påtalat detta för Alexander. Caesar förklarade att Alexander kunde 



vara lite slarvig ibland.

Caesar tillfrågades ifall något tillgreps från helikoptern. Caesar uppgav att det gjorde det inte. 
Caesar berättade att mannen som observerat händelsen, hade berättat för Caesar och 
Alexander att de båda som gjort intrånget, lämnat helikoptern då mannen gått fram till dem. 
Caesar berättade att både han och Alexander gick igenom helikoptern, och kunde konstatera 
att allt fanns kvar.

Caesar berättade att de senare på dagen genomförde sin flygning.

Caesar tillfrågades varifrån Alexander startat flygningen den här dagen. Caesar berättade att 
han inte riktigt visste. Caesar förklarade att detta var Kraftös helikopter och eftersom det bara 
var Alexander som hade helikoptercertifikat, så kunde han disponera helikoptern så som han 
ville. Caesar uppgav att det kunde ha varit så att Alexander hämtat helikoptern från hangaren 
i Norrtälje, men det kunde även vara så att Alexander haft helikoptern ståendes hemma på 
Ljusterö och flugit hemifrån på morgonen.

Caesar tillfrågades vilken bil de åkte ner till helikoptern då de skulle inspektera, efter 
intrånget. Caesar uppgav att han inte är säker på att de åkte bil, de kunde lika gärna ha 
promenerat bort till helikoptern. Om de åkte bil hade de säkert tagit någon av Kraftös bilar, 
troligen en Santa Fe, eftersom det var den bilen som Caesar använde sig av under den här 
sommaren. Alexander hade troligen ingen bil på kontoret den här dagen, eftersom han flugit 
helikoptern.

Caesar tillfrågades ifall han kontaktade Flach vid det här tillfället. Caesar uppgav att han inte 
riktigt kom ihåg, det är troligt att Flach på något sätt varit med. Caesar förklarade att Flach 
arbetade som assistent på Kraftö och att Flach brukade skjutsa ned dem till helikoptern ifall 
de skulle flyga någonstans, så visst kunde Flach ha följt med av någon anledning, men det var 
inget Caesar kom ihåg.

Caesar tillfrågades om han, vid något tillfälle, blivit av med några registreringsskyltar. Caesar 
berättade att han blivit av med registreringsskyltar, då han och hans dåvarande flickvän varit 
på Heron City och sett på bio. Caesar  berättade att skyltarna hörde till en av Kraftös bilar, en 
Santa Fe med registreringsnummer, NKX086. Caesar kunde inte berätta när detta inträffade, 
men berättade att han gjort en polisanmälan och att man kanske kunde kontrollera via det 
registret och se när det inträffade.

Caesar tillfrågades om mötet med Sollentuna Energi var något som Reforce AB ordnat till 
Kraftö. Caesar uppgav att det kände han inte till. Caesar berättade att han kom ihåg att de haft 
ett visst samarbete med Reforce, men kom inte ihåg om det var de som ordnat detta möte. 
Caesar berättade att han inte var inblandad i mötet med Sollentuna Energi, utan det var 
Alexanders möte.

Caesar tillfrågades ifall han mindes kvällen den 22 september 2009, då bla han och Alexander 
var kvar på Kraftö på kvällen. Alexander satt och förberedde sig inför mötet med Sollentuna 
Energi. Caesar berättade att han kom ihåg den kvällen, men förklarade att han inte var 
inblandad i den planeringen.

Caesar tillfrågades ifall Roland Schmit var inblandad i mötet med Sollentuna Energi. Caesar 
berättade att Schmit arbetat på Kraftö, tidigare, men enligt Caesar så hade Schmit slutat på 
Kraftö tidigare på sommaren.

Caesar informerades om att han i ett tidigare förhör uppgett att Alexander skulle träffa en tjej 

Förhör med Caesar, Carl Daniel Christoffer; 2010-04-15 10:15   diarienr: 0104-K118-09

 392



kvällen den 22 september 2009 och att Caesar tillfrågades om han visste vem det var som 
Alexander skulle träffa. Caesar uppgav att han inte kom ihåg det. Caesar kom ihåg att 
Alexander skulle sova kvar i stan den här kvällen. Caesar förklarade att ett år tidigare hade 
Alexander ofta varit kvar i stan, men det sista halvåret hade Alexander och hans sambo 
försonats och då hade Alexander varit väldigt noga med att alltid åka hem efter jobbet. Så att 
Alexander satt kvar på kontoret en kväll, var enligt Caesar något väldigt ovanligt. Caesar 
berättade att han hade tyckt att det var trevligt att Alexander var kvar, de hade pratat och haft 
trevligt tillsammans. Caesar kom ihåg att Alexander pratat om att han skulle sova över i 
Urban Baudins lägenhet på Karlaplan. Caesar uppgav att han inte sett Alexander kvar på 
jobbet någon gång det sista halvåret, så Caesar uppgav att det var ytterst ovanligt att 
Alexander var kvar på jobbet.

Caesar tillfrågades ifall Alexander var stressad inför mötet med Sollentuna Energi, om Caesar 
uppfattat att Alexander var nervös eller anspänd inför mötet. Caesar uppgav att han upplevde 
Alexander som lugn och trevlig kvällen den 22 september, Caesar förklarade att de hade en 
trevlig kväll tillsammans och att de småpratade med varandra, mer om annat än om det 
förestående mötet. Caesar uppgav att han inte kände till vad mötet skulle handla om.

Caesar tillfrågades om de inte var i konflikt med varandra, han och Alexander, med tanke på 
den mailväxling som varit under Alexanders resa till Malaysia och att han åkte till Malmö på 
måndagen, första dagen efter Malaysia. Caesar förklarade att visst hade de varit oense, men 
Caesar menade att de utagerat detta via mail och den här kvällen rådde en trevlig stämning 
dem emellan. Caesar berättade att han, Brissman och Alexander hade ett möte där de redde ut 
alla missförstånd.

Caesar tillfrågades ifall Alexander presenterade en annan pilot, samma vecka som rånet 
skedde. Caesar uppgav att det gjorde han inte. Caesar berättade att under Alexanders resa till 
Malaysia och även efter att Alexander gripits har de använt en pilot, Niklas Gesander, då 
Kraftö behövt göra helikopterflygningar. Caesar trodde att Gesander arbetade på Roslagens 
Helikopterflyg.

Caesar informerades om att intrånget i Kraftös helikopter troligen skedde den 22 juli och att 
sedan helikoptern lämnades in på service den 23 juli och om intrånget hade något att göra 
med att helikoptern sedan lämnades in på service. Caesar blev förvånad över informationen, 
för Caesar ville minnas att Alexander och Samuel Brissman gjorde en flygning tillsammans 
med Brissmans föräldrar och att helikoptern då larmade och att det var därför som den 
lämnades in på service.

Caesar tillfrågades om han hade något ytterligare att berätta, men det hade han inte.

Förhöret avslutades klockan 10.45.

2010-05-27, kl 13.10 läste Christoffer Caesar igenom förhörsutskriften tillsammans med 
Krinsp Redaelli och Krinsp Gustavsson. En del ändringar har gjorts direkt i protokollet, 
därefter har Caesar godkänt förhöret.

I samband med genomläsningen av förhörsprotokollet tillfrågades Caesar om han kände till 
något om de handburna GPS:er som Kraftö ägde. Caesar uppgav att han kände till att Kraftö 
ägde några GPS:er men hänvisade till Marcus Norden som arbetade med dessa och som 
kände till mer om dessa.

Förhör med Caesar, Carl Daniel Christoffer; 2010-04-15 10:15   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Obbarius, Peter
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Arbetar vid Stream & Co, 0702-212251
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Undersökning av 'loggbok' i server tillhörande Red Capital, företag som Alexander Eriksson arbetar

för.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Bo Norgren
Förhörsdatum

2009-09-29
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

14:17
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Obbarius arbetar för Stream & Co, ett IT-företag som bla har levererat en server till Red 
Capital, ett av de företag som Alexander Eriksson arbetar för.

Jag frågade Obbarius om det är möjligt att se om och när en viss person har varit inloggad mot 
servern (som står i ett serverrum i de lokaler som disponeras av bla Alexander Eriksson). 
Obbarius sa att det eventuellt var möjligt.

Jag preciserade då min fråga: Har Alexander Eriksson varit inloggad mot servern mellan kl 
1800 tisdagen den 22 september och kl 0800 onsdagen den 23 september? Obbarius bad att få 
återkomma.

Paus i förhöret kl 1305. Återupptaget kl 1413.

Alexander har enligt Obbarius inte varit inloggad i Red Capitals server sedan 090304. Last 
logon på Exchange-servern 090210. Anledningen är enligt Obbarius att de har flyttat över 
Alexander till Kraftös server någon gång i vintras.

Obbarius kände på rak arm inte till vem som sköter driften av Kraftös server.

Förhöret avslutades kl 1417.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Tiger, Martin Rolf Stefan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Undersöka om Alexander varit inloggad i Kraftö Vinds server.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Bo Norgren
Förhörsdatum

2009-09-29
Förhör påbörjat

14:36
Förhör avslutat

15:46
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Martin Tiger arbetar som IT-ansvarig vid Kraftö Vind AB.

Jag bad Tiger undersöka om Alexander Eriksson varit inloggad mot företagets server mellan 
kl 1800 tisdagen den 22 september och kl 0800 onsdagen den 23 september.

Tiger sa att operativsystemet i servern är Microsoft Small Business Server 2008. Han var inte 
helt säker på hur han skulle få fram loggar för Alexanders konto, och bad att få återkomma.

Paus i förhör kl 1450.
Förhör återupptaget kl 1544.

Servern lagrar bara loggar för det senaste dygnet, varför det är omöjligt att via loggarna ta 
reda på om Alexander varit inloggad den aktuella natten. En annan väg att gå är att studera 
tidsstämplar på hans användarfiler i servern. Tiger sa att jag kan återkomma om vi behöver få 
fram sådan information.

Förhöret avslutat kl 1546.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

FIPO
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Eriksson, Bengt
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd upplysningsvis om sin son Alexander Eriksson.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Rikard Henriksson
Förhörsdatum

2009-09-30
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

11:30
Förhörsplats

Skallbaravägen 14
Typ av förhör

RB 23:3
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Holm, Stefan

Berättelse

Eriksson uppgav att han skött bolaget Sevilla fram tom 2005 då sonen Alexander tog över 
verksamheten i bolaget. 
Alexander står som ägare till ett antal bolag i vilka man håller på att projektera leverans av 
vindkraft till Elon och Vattenfall bland annat. 
Under de sista två åren har det irländska bolaget Trinity Investment varit en av 
riskkapitalisterna som satsat pengar i projektet. Det bolag som främst arbetat med att 
upparbeta leveransen av vindkraft har varit bolaget Kraftö och det är dem som upparbetat 
kontakten med Trinity. 
Alexander har haft två arbeten. Dels har han arbetat med att producera tv-program, främst då 
åt tv 4 och dels har han arbetat med försöka bygga upp vindkraftsverksamheten ät Kraftö. Att 
bygga upp vindkraftsverksamheten har delvis bestått i att flyga helikopter för att hitta 
lämpliga platser att sätta upp vindkraftsverken på. Både Eriksson och hans son Alexander har 
varit ute och tittat på lämpliga platser och båda två har certifikat för att flyga helikopter. 
Certifikatet har de tagit ute på Roslagens helikopterflyg där de haft Krister som lärare.

Kraftö har köpt en helikopter för 3,1 miljoner kronor. För närvarande är helikoptern på 
service i Norrtälje för att slirkopplingen är trasig. Annars står helikoptern parkerad utanför 
Erikssons villa på Ljusterö. Helikoptern har köpts av Roslagens Helikopterflyg som äger rätt 
att disponera den i 100 timmar per år eftersom den inte till fullo är betald. Helikoptern är för 
3 personer och med en stor vindruta för att man skall ha möjlighet att ta kort genom rutan.

Användningen i bolaget sker oftast på det viset att helikoptern flygs från Erikssons bostad in
till Frihamnen, en tomt bredvid Banankompaniet. Därifrån tas kunder ombord. Oftast sker
resorna för att visa prospekteringsplatser för vindkraftverk. Ibland sker även dessa resor 
med båt.



Vad det gäller Alexanders lön så har man löst det på följande sätt. Erikssons bolag KB 
Parkering fakturerar Kraftö varje månad för det arbete som Alexander lagt ned åt Eriksson. 
Eriksson betalar sedan ut en lön till Alexander på 31 500 kronor i månaden netto. Det arbete 
som Alexander utfört har bland annat bestått i att han förenklat dataadministrationen på KB 
Parkering AB/Lindskrog som är en långtidsparkering på Arlanda som Eriksson driver.

Vad det gäller rånet som hans son är misstänkt för så måste piloten, enligt Eriksson, varit väl 
medveten om att det finns kontrollzoner som man måste hålla sig inom om man inte vill 
rapportera till Luftfartsverket. 
Det finns två zoner i Stockholmsområdet. Det finns del en zon vid Arlanda och dels en zon 
vid Bromma flygfält. Inom dessa zoner är det inte tillåtet att flyga med helikopter högre än 
1000 fot. Om man har för avsikt att göra detta måste man anmäla flygningen till 
Luftfartsverket. Utom dessa zoner är det tillåtet att flyga upp till 2000 fot utan anmälan och 
detta måste piloten ha varit medveten om. 

Eriksson var av den uppfattningen att piloten av rånarhelikoptern gjort ett bra val av flygrutt  
mot objektet och därifrån. Eriksson som studerat valet av helikopterns landningsplats, via 
media, efter rånet; kan konstatera att rånarpiloten valt en mycket riskabel plats för helikopter 
landningen. Av de uppgifter han tagit del av i media verkar det som om helikopterns rotorblad
varit endast ca 30 cm från en granstam. Om rotorbladen träffat granstammen hade helikoptern
omedelbart störtat. Med tanke på att den helikopter som Alexander brukar för Kraftös 
räkning, parkeras minst 25 meter ifrån bränsletanken på faderns gård p.g.a. att det finns vissa 
träd i närheten och man får lov att bära bränslet till helikoptern denna stäcka, finner han det 
uteslutet att sonen skulle gjort en sådan landning eftersom han är medveten om riskerna.

Beträffande de i massmedia påstådda missbruksproblem som sonen skulle ha, säger Eriksson 
att han aldrig lagt märke till det. Han träffar ändå sonen så gott som dagligdags och borde 
vara den som skulle märka detta. Han förmodar att ngn stoppat på sonen den narkotikapåse 
som han har ertappats med. Sonen har jobbat väldigt mycket och ngn gång gått in i väggen. 
Då har sonen varit litet instabil under kortare. Bl.a. brukar sonen arbeta så gott som hela 
nätterna på kontoret i Frihamnen och ibland även övernatta där inför kundbesök kommande 
dag.

Erikssons eget bolag KB parkering AB äger två stycken båtar som används i rörelsen. Dessa 
är en SEA LINE 46 och en BELLA 26. Sea linen är vit med en flybridge och Bella är en 
ruffad motorbåt med inombordare som går i ca 45 knop. Skrovet är i mörkblå plast.  

 Ny utskrift av förhör med Bengt Eriksson. Inlagt i Dur den 091005

Förhör med Eriksson, Bengt; 2009-09-30 10:15   diarienr: 0104-K118-09
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 Förhör med Bengt Eriksson 2009-09-29, 10.15

Eriksson berättar att sonen Alexander arbetar både inom Vindkraftsindustrin och 
Film o TV branschen. Far och son har sitter i bolaget Sevilla tillsammans. Men sedan
2005 är det Alexander som driver bolaget. Eriksson själv står endast kvar i bolaget 
i formellt hänseende.

Alexander Eriksson jobbar för tillfället mestadels inom bolaget Kraftö. Bolagets
huvudverksamhet är för tillfället att sälja vindkraft till elproducerande företag,                    
Vattenfall ,EL-ON etc. 

Det irländska bolaget Trinity Investment har de senaste åren satsat kapital i den
prospekteringsverksamhet som Kraftö bedriver. Kapitalsatsningen görs i utbyte
mot aktier Kraftö AB.

Alexander arbetar som marknadschef hos Kraftö. Hans arbete består vid sidan av
administration att visa kunder de potentiella platserna för uppförande av vindkraft
verk. Dessa visningar sker både med helikopter och båt. 

Kraftö har AB för detta ändamål köpt in en helikopter från Roslagsflyg för en köpe-
skilling på 3,1 milj. kr. Roslagsflyg äger rätt att disponera helikoptern i 100 timmar
per år som del av köpeskillingen. Helikoptern har sittplats för tre-fyra personer och har
stor sidoruta för att man skall kunna ta kort genom denna.

Användningen av helikoptern sker oftast på det viset att helikoptern står invid Eriks-
sons bostad och flygs sedan till Frihamnen för att ta upp kunderna. Landningen, i
frihamnen, sker på en tomt bredvid Banankompaniet                                                 

Vad gäller Alexanders lön så har man löst det på följande sätt: Eríkssons bolag KBParkering 
AB, fakturerar Kraftö varje månad för det arbete som Alexander lag ned. Eriksson
betalar sedan ut en nettolön till Alexander på 23.462 kr/månaden. Alexanders arbete
åt KB Parkering AB/Lindskrog har delvis bestått i upprättandet av ett databaserat 
redovisningssystem samt båttransporter.

Beträffande flygningen som gjorts av piloten som flög "rånarhelikoptern", bedömer
Eriksson att denne bör ha varit medveten om de kontrollzoner som man måste hålla
sig inom för att inte behöva inrapportera sig till Luftfartsstyrelsen.(kontrolltornet).

Det finns två kontrollzoner i Stockholmsområdet, Arlanda och Bromma. Inom dessa zoner
är det inte tillåtet att flyga utan tillstånd av kontrolltornet. Utanför denna zon
är det tillåtet att flyga upp till 2000 fot utan föranmälan.
Eriksson som, via medier, studerat rånarhelikopterns flygrutt är av uppfattningen att
piloten gjort ett bra val; om än inte den optimala.

Vidare har Eriksson tagit del av mediauppgifter beträffande helikopterns landning i
Täby (Skavlöten).  Enligt dessa uppgifter skulle rotorbladen ha befunnit sig endast
ca 30 cm från granstammarna vid landningsplatsen.  I fall rotorbladen slagit i en 
stam skulle helikoptern omedelbart ha kraschat med stora materiella och personliga skador 
som resultat.

Förhör med Eriksson, Bengt; 2009-09-30 10:15   diarienr: 0104-K118-09
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Med tanke på att Kraftös helikopter, som  Alexander framför, av flygssäkerhetsskäl
parkeras minst 25 m från den bränsledepå som finns på Erikssons tomt, finner han det
uteslutet att sonen skulle gjort en sådan landning. Vid tankning av helikoptern tvingas
Eriksson och sonen till omaket att  kånka med bränslet en längre bit p.g.a. att det
finns  trädvegetation invid bränsleupplaget.

Beträffande de i massmedia påstådda missbruksproblem som sonen skulle ha, säger
Eriksson att han aldrig lagt märke till detta. Han träffat ändå sonen så gott som dag-
ligdags. Han om ngn borde ha lagt märke till detta. Han håller det för troligt att
ngn i lönndom stoppat på sonen den narkotika som han ertappats med.

Sonen arbetar extremt mycket under vissa perioder. Det händer att han tillbringar hela
nätterna på kontoret ibland och åker direkt till kundbesöken påföljande dag. Ngn gång
har hänt att sonen, som man säger, gått in i väggen. Sonen har då varit litet labil under 
kortare tid.

Den 23 september pratade Eriksson med sin son ngn gång mellan kl. 08-09:00. Sonen
hade då tillbringat natten på arbetsplatsen och skulle bege sig till en kund. Eriksson
manade då sonen att han måste varva ned arbetstempot

Eriksson eget bolag KB Parkering AB äger bland annat två båtar som används i rörelsen. 
Dessa är en Sea Line 46 och en Bella 26. Sea Linen är vit med Flybridge och Bella är en 
ruffad motorbåt med inombordare som gör ca 45 knop och mörkblått plastskrov.

Eriksson finner det uteslutet att sonen skulle medverkat i det rån han anklagas för.
Eftersom Eriksson själv är tämligen förmögen och tagit ut en nettoersättning på runt 
2 milj. kr/år från sina företag, så har sonen haft möjlighet att erhålla pengar från sin far. 
Eriksson har aldrig snålat mot sina barn. F.ö. har Alexander själv en god inkomst och ar-
betar i ett solitt företag.

Förhöret avslutas kl 11.30

Genomläst och godkänt

Ljusterö 2009-09-29

……………………………..
Bengt Eriksson
 

Förhör med Eriksson, Bengt; 2009-09-30 10:15   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
IT-ansvarig Banankompaniet ang inpassering Kraftö

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ihrén, Håkan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Inpasseringslogg från Banankompaniet, Hus D, Frihamnen
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Bo Norgren
Förhörsdatum

2009-09-30
Förhör påbörjat

13:20
Förhör avslutat

Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ihrén tillhandahöll en logg från inpasseringssystemet i Banankompaniets byggnad D i Frihamnen. 
(Utdrag ur loggen nedan).

Han berättade hur loggen fungerar. Längst till vänster i loggen finns en siffra som betecknar vilken 
kortläsare som använts. De två som är aktuella för Kraftö är kortläsare nr 6 som sitter utanför 
ytterdörren på gatuplanet, samt kortläsare 8 som sitter utanför Kraftös entrédörr på plan 2. Normalt sett 
går förste personal på plats in genom ytterdörren och därefter in genom Kraftös entrédörr. Sedan står 
entrédörren öppen hela dagen. Man kan se att exempelvis en Ingrid Horner kommit först morgonen den 
23 september. Hon har först passerat in genom ytterdörren kl 08.44.29 och därefter genom entrédörren 
kl 08.45.04.

Förutom för Kortläsare finns kolumner för Datum, Tid, Händelse, Nr och Övrigt.

Kolumnen Nr är kopplad till nyckelbrickan. I de flesta fall finns också ett namn på en person i 
kolumnen Övrigt. Personen är kopplad till nyckelbrickan. Jag upptäckte att ett nummer, 116, inte hade 
något namn i kolumnen Övrigt. Enligt Ihrén är nummer 116 kopplat till nyckelbrickan med nummer 
17270 7296 (som står på brickan) och det är den bricka som beslagtogs från Alexander Eriksson. Ihrén 
sa att han själv måste ha slarvat när han lämnade ut brickan till Alexander och inte skrivit upp något 
namn.

Enligt loggen har Erikssons bricka låst upp ytterdörren kl 17.14.02 den 22 september. Strax därefter, kl 
17.16.17 låstes dörren upp av Gustav Lindströms nyckelbricka. Mellan kl 18 och 20 anländer ytterligare 
fyra personer och strax efter kl 23 anländer städaren. Följande personer kan möjligen vara intressanta att 
höra om sina iakttagelser ang Alexanders ev närvaro i lokalerna:



Gustav Lindström
Daniel Pettersson
Philip Flach
Johan Granlöf
Fredrik Svensson
Städaren (okänt namn) med bricka 110

Nedan finns inpasseringsloggen för tiden från strax före Alexanders sista inpassering (Nr 116) tisdagen 
den 22, kl 17:14:02, fram till tiden strax före Ingrid Horners ankomst onsdagen den 23, kl 08:44:29

********************************************************************************
                          Händelser - Tid 2009-09-30
2009-09-30 11:55             R-CARDsystem - håkan
********************************************************************************
 Kortläsare  Datum       Tid       Händelse              Nr  Övrigt
--------------------------------------------------------------------------------
     

     4  2009-09-23  09:14:21  Passage IN             7  Arne Petersson 
     3  2009-09-23  08:47:35  Passage gruppkod      21  Lager omklädning
     4  2009-09-23  08:47:01  Passage gruppkod       5  Börje Jönsson
      8  2009-09-23  08:45:04  Passage IN           109  Ingrid Horner 
     6  2009-09-23  08:44:29  Passage IN           109  Ingrid Horner 
     3  2009-09-23  08:38:01  Passage gruppkod      21  Lager omklädning
     3  2009-09-23  08:30:01  Passage gruppkod      21  Lager omklädning
     4  2009-09-23  08:29:26  Passage IN             4  Anders Söderlund 
     4  2009-09-23  08:12:51  Passage IN            54  Ari Salmi 
     3  2009-09-23  07:09:38  Passage gruppkod      21  Lager omklädning
     3  2009-09-23  07:06:20  Passage gruppkod      21  Lager omklädning
     3  2009-09-23  06:47:30  Passage gruppkod      21  Lager omklädning
     4  2009-09-23  06:47:05  Passage IN            63  Tito Cepeda 
     3  2009-09-23  06:45:17  Passage gruppkod      21  Lager omklädning
     4  2009-09-23  06:44:38  Passage IN            62  Micke Eriksson 
     4  2009-09-23  06:43:24  Passage IN            28  Enskedebilexpress fd. Lennart  Carlsson 
     4  2009-09-23  03:57:55  Passage gruppkod       5  Börje Jönsson
     3  2009-09-23  01:05:25  Passage IN           110  Khan sluta 090330 
     7  2009-09-23  00:00:39  Passage IN           110  Khan sluta 090330 
      8  2009-09-22  23:06:17  Passage IN           110  Khan sluta 090330 
     6  2009-09-22  23:05:30  Passage IN           110  Khan sluta 090330 
     6  2009-09-22  19:18:25  Passage IN            78  Fredrik Svensson 
     6  2009-09-22  19:00:26  Passage IN            74  Johan Granlöf 
     6  2009-09-22  18:42:03  Passage IN           107  Philip Flach 
     6  2009-09-22  18:41:23  Passage IN           120  Daniel Pettersson 
     1  2009-09-22  17:54:06  Passage gruppkod       1  Dataavdelning-broadcast
     1  2009-09-22  17:49:42  Passage gruppkod       1  Dataavdelning-broadcast
     1  2009-09-22  17:44:41  Passage gruppkod       1  Dataavdelning-broadcast
     3  2009-09-22  17:31:11  Passage gruppkod      21  Lager omklädning
     3  2009-09-22  17:27:47  Passage gruppkod      21  Lager omklädning
     3  2009-09-22  17:22:07  Passage gruppkod      21  Lager omklädning
      6  2009-09-22  17:16:17  Passage IN            90  Gustav Lindström 
     6  2009-09-22  17:14:02  Passage IN           116    
     1  2009-09-22  16:47:33  Passage gruppkod       1  Dataavdelning-broadcast
     1  2009-09-22  16:36:05  Passage gruppkod       1  Dataavdelning-broadcast
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Printz, Andreas
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Printz skall höras angående hans bekantskap med Alexander Eriksson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-10-01
Förhör påbörjat

14:09
Förhör avslutat

15:49
Förhörsplats

Gamla Dalarövägen 26, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är  sammanfattat under förhörets gång av krinsp Redaelli.

Förhöret avser Andreas bekantskap med Alexander Eriksson

 Angående Andreas arbete på Kraftövind.
Andreas berättade att han inte är anställd på Kraftö utan arbetar som konsult åt Kraftö, och då 
främst med strategisk rådgivning men framförallt med arbetar Andreas med markägare. 

Andreas är delägare i Red Capital Club AB (RC). De är fem delägare i RC,  förutom Andreas 
och Alexander så är det, Gunnar Bergwall, Tobias Bringholm och Christian Wåhlberg. Det är 
endast Andreas som sitter i Kraftös lokaler på heltid. Bergwall är pensionerad. Tobias arbetar 
för Eyeworks ett produktionsbolag inom tv-branschen. Christian är musikproducent och åker 
runt mycket. RC har möten varje måndag. Alexander och Andreas delar kontor på Kraftö. 
Enligt Andreas så sitter Alexander ibland på kontoret. RC äger hyreskontraktet och är 
hyresvärd åt Kraftö och äger också den näst största delen av Kraftös aktier.

Angående Alexanders roll i Kraftö så berättar Andreas att  han är marknadschef och är en av 
entreprenörerna. Alexander var med och startade Kraftö.

 Angående hur Andreas känner Alexander
Andreas har känt Alex(Alexander) i 12 år. Andreas berättade att de lärde känna varandra 
genom jobbet, båda har en bakgrund i tv-branschen. Andreas har tidigare jobbat i 
tv-branschen på teknik sidan. Andreas berättade att han startade en tv teknikfirma för 10 år 



sedan. Andreas är den i en produktion som står för den tekniska delen och ofta har han haft 
Alex som producent. Det har varit Andreas jobb att ordna fram all teknisk utrustning som 
behövs inför en tv-produktion och då har det varit bra att de känner varandra, han och Alex, 
eftersom Alex haft önskemål som Andreas kunnat arbeta efter.

För ca två år sedan köpte RC in sig i Kraftö. Både Andreas och Alex ville börja med något 
nytt och känna att man skapade något bestående.

 Angående den 22 september så berättar Andreas följande;
Andreas var på jobbet som vanligt och träffade Alex  först på eftermiddagen vid 14-tiden. 
Andreas lämnade jobbet 17.15-17.30, då var Alex kvar. Enligt Andreas satt Alex och 
förberedde sig för ett möte som han skulle ha med Sollentuna kommun på förmiddagen dagen 
efter. Alex satt kvar på kontoret då Andreas gick hem. Andreas berättade  att han fick ett mail 
från Alex vid 18.31. Mailet rörde möjligheterna att sälja ett projekt till amerikanska 
investerare. Nästa mail som Andreas får från Alex är den 24 september, klockan 09.33, som 
också är affärsrelaterat.  Andreas lämnar ut Alex mailadresser; alexander.eriksson@krafto 
eller alexander.eriksson@redcapital.se. 

Angående den 23 september så berättar Andreas följande;
Andreas berättade att han kom till jobbet strax före klockan 9. Andreas berättar att han fick 
kännedom om rånet på nyheterna när han satt i bilen på väg till jobbet. Andreas berättar att 
Alex är inte på jobbet när Andreas kommer till jobbet. Andreas berättar att någon sökte Alex 
på jobbet och att Andreas uppgav att Alex var på väg till mötet i Sollentuna. Alex kan ofta 
vara svår att nå. Andreas beskriver Alex som ohyggligt energisk, adhd, med en ohygglig 
potential. Enligt Andreas så besitter Alex en makalös kapacitet. Andreas berättade att Alex 
kan vara svår att nå för att han kan ha mobilen av.  Andreas lämnar de telefonnummer som 
han har till Alex 0708339937 och ett tillfälligt nr då Alex mobil försvann i Malaysia 
0736703542.

Andreas får frågan om han sett ifall Alex har haft någon annan mobil – men det har inte 
Andreas.

Andreas fortsätter att berätta om den 23 september och att han kom till jobbet vid 9 och att 
Alex inte var där utan ev på mötet i Sollentuna. Andreas berättade att han träffade Alex på 
eftermiddagen. 

Andreas berättade att Alex ringde 13,20 och undrade om Andreas kunde komma och hämta 
honom vid sjöhistoriska. Andreas åkte dit och träffade Alex. Alex berättar om sitt återfall. 
Andreas berättar att Alex tidigare haft drogproblem. För 4-5 år sedan gick Alex i väggen pga 
droger. Andreas beskriver Alex, som en av Skandinaviens skickligaste bildproducenter och 
att Alex hade hur mycket jobb som helst och för att orka tror Andreas att Alex tog droger för 
att klara av pressen. Detta missbruk gick så långt att Andreas och några andra tog tag i Alex 
och berättade vart drogerna var på väg att ta honom. Andreas fick intrycket att Alex tog detta 
till sig och tog ett steg tillbaka och tog tag i sitt missbruk. 

Andreas berättade att missbruket gick så långt att Alex inte fick några jobb pga missbruket – 
Alex gick på behandling och tog tag i missbruket och fick hjälp. Andreas uppfattning var att 
Alex klarade sig ur missbruket. Andreas var en av de första som gav Alex ett jobb när han var 
åter på banan. Detta var kanske för 3 år sedan. Andreas såg till att Alex fick nya uppdrag. 

Andreas hämtade upp Alex vid sjöhistoriska vid 13.30 tiden. Alex var upprörd. Andreas sa 
ingenting utan lät Alex prata. Alex berättade om sitt återfall. Andreas hade inte märkt att Alex 
hade något återfall på gång. Alex hade varit i Malaysia i två veckor.
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Andreas berättar vidare att Alex var skärrad av sitt återfall, uppriven och jättenervös för rånet 
som hänt. Folk hade ringt Alex ang rånet och undrat. Alex hade sagt till Andreas att han inte 
ville att det här om återfallet skulle komma ut. Alex har haft ett stormigt förhållande med sin 
sambo, Sandra. Nu hade Alex lyckats komma tillbaka till Sandra och de var överens. Nu var 
Alex orolig för att Sandra skulle få reda på återfallet och slänga ut honom. Alex var också 
orolig för rånet för att han trodde att han skulle stå högst upp på listan för förhör eftersom han 
kört den aktuella helikoptern. Alex förstod att han snart skulle bli kontaktad av polisen pga 
helikoptern som använts vid rånet. 

Andreas och Alex åkte och tog en kaffe och Andreas uppmanade Alex att kontakta Lars ang 
återfallet. Lars är terapeut och stödperson åt Alex. Andreas reaktion var skit i rånet det 
viktigaste är att ta itu med återfallet. Alex lånade Andreas telefon och ringde Lars. Andreas 
skjutsade upp Alex till Brahegatan strax nedanför Karlavägen. Då var klockan ca 14,15. 
Andreas gick med in och träffade Lars och sedan lämnade Andreas Alex där. Andreas 
berättade att han åkte tillbaks till jobbet vid 14.30. 

Andreas berättade vidare att Alex ringde vid 16.00-16.30 och frågade ifall Andreas kunde 
hämta honom hos Lars. Andreas åkte dit och hämtade Alex – de tog en kaffe i närheten av 
Lars kontor. Alex var jätteskakad och upprörd. Alex hade gjort upp med någon kompis från 
Ljusterö att han skulle få låna dennes lägenhet i stan eftersomSandra sagt att han inte fick 
komma hem. Andreas skulle skjutsa Alex till Roslagstull vid 18-tiden för Alex skulle få 
nyckeln till lägenheten. Andreas berättade att det blev så att Alex hängde med kompisen ut 
till Ljusterö för att försöka prata med Sandra istället. Enligt Andreas var Alex stora oro, dels 
det väntade polisförhöret om helikoptern och hur skulle han hantera återfallet. Vad händer om 
han berättar om återfallet under polisförhöret, skulle han förlora sitt helikopter certifikat och 
berättade han inte – vad skulle då polisen tro. Andreas släppte av Alex i Roslagstull. Andreas 
berättade att han hade erbjudit Alex att sova över hemma hos honom.

Alex ringde vid 19-tiden och sa att Sandra inte ville släppa in honom och ville inte prata med 
honom och undrade ifall han fick komma och sova över hos Andreas. Alex tog sig in till stan 
på egen hand och hämtade sin bil någonstans på östermalm och kom sedan hem till Andreas 
vid 20-tiden och var helt slut/färdig. Alex lade sig i gästrummet de pratade inte något den 
kvällen. 

 Angående ifall Alex berättat vad som hänt under kvällen/natten 22-23 september
Tillfrågad om Alex berättat vad han haft för sig under natten så berättade Andreas att Alex 
sagt att han varit kvar på kontoret och arbetat med presentationen inför mötet i Sollentuna. 
Sedan hade Alex åkt ut på stan och tagit ut pengar på en bankomat för att han bestämt sig för 
att köpa amfetamin. Sedan hade Alex haft en inre strid med sig själv och åkt tillbaka till 
firman. När han sedan åkte från firman så krockade Alex med en kille på Tegeluddsvägen i 
någon korsning. Krocken skulle ha inträffat vid 5-tiden. Andreas menade att krocken var ett 
perfekt alibi inför förhöret med polisen. Enligt Andreas så skulle Alex  ha fotat skadorna på 
bilen med sin mobil. Som Andreas mindes Alex berättelse så hade ingen av de inblandade 
någon skadeanmälan i sina bilar, men Alex hade uppgifter på motparten i alla fall.  

Efter krocken hade Alex åkt till Rålammshovsparken för att träffa någon som skulle sälja 
narkotika, men den personen hade inget. Andreas uppfattade att det var en kvinna som skulle 
sälja narkotikan, ev hade Alex handlat något innan för Andreas vill minnas att Alex tagit 
något innan och nu ville köpa mera. Andreas har för sig att det var en tjej, och att hon ev 
skulle ha något i Täby och att Alex och hon åkte till Täby i hennes bil. Alex ville inte köra sin 
bil för han var påverkad. Andreas berättar att i Täby fanns det inget utan istället hoppade det 
fram två killar och stjäl Alex pengar. Enligt Andreas berättade Alex att han blev rånad på ett 
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par hundra kronor. Alex hade sprungit från killarna och tagit en taxi från Mc Donalds. Enligt 
Andres hade Alex berättat att han betalade taxin med kort. Andreas vet inte vart Alex åkte 
med taxin. Andreas tyckte att det också var ett bra alibi för Alex inför rånförhöret, då han 
kunde visa taxikvittot för polisen, men Andreas vet inte om Alex hade kvar kvittot. Tillfrågad 
om när träffen med tjejen i parken var, så vet inte Andreas när den skulle ha ägt rum. Andreas 
vet att Alex var tillbaka i stan vid 07.30 tiden efter resan med taxin.

Angående Alex klädsel kvällen/natten den 22-23 september
Andreas uppgav att Alex var klädd i mörkkostym, ljus skjorta och en svart längre jacka, typ 
trenchcoat, då han träffade Andreas och det var enligt Andreas de kläder som Alex även haft 
på tisdagen.

Allt det här om vad som hänt under kvällen/natten berättade Alex för Andreas vid kaffet på 
djurgården.

Tillfrågad om kvinnan som Alex skulle köpa knark av, så kände inte Andreas till hur Alex 
kommit i kontakt med henne men Alex skulle ha sagt att kvinnan brukade sitta i en bil i 
rålammshovsparken och att alla som behöver knark kände till henne

Angående den 24 september
Alex sov över hos Andreas natten den 23-24 och de åkte till jobbet tillsammans, fast i egna 
bilar, på morgonen den 24. 

När Andreas skjutsade Alex till Lars, på eftermiddagen den 23, så pratade de om vad som 
händer nu. Alex hade berättat att det fanns en plan för ev återfall och att det skulle innebära 
en 10 dagars coachning och personlig behandling på Kanarieöarna. 

Andreas berättade att den 24 så ringde Alex Kraftös resebyrå och ordnade med biljetter till 
sin behandlingsresa till Kanarieöarna. Alex hade tidigare på torsdagsmorgonen varit hos Lars 
och när han kom tillbaka bokade Alex resan till Kanarieöarna. 

Tillfrågad om Alex berättat något om vad som hände innan krocken. Andreas berättade att 
Alex inte berättat något mer än om uttaget av pengarna ca 300 och planeringen inför mötet på 
onsdagen.

 Angående vem som använder en grön Pick Up
Andreas känner till en grön pickup som Kraftö har. Enligt Andreas så används den av de som 
sköter vindmätning. De på RC har inget med Kraftös bilar att göra. 

 Angående om Andreas flugit helikopter med Alex
Andreas har flugit med Alex i helikopter, aldrig vid dålig sikt. Andreas tror inte att Alex har 
tillstånd att flyga i dålig sikt. Det har varit tillfälle då de varit tvungna att vända pga dimma. 
Andreas har aldrig flugit med Alex i mörker. Andreas uppgav att han aldrig flugit med Alex 
över Västberga. Andreas kände inte till att Alex skulle ha flugit över Västberga. 

 Avbrottet i produktionen av tv-programmet Kändisdjungeln
Tillfrågad om avbrottet i produktionen av kändisdjungeln så berättade Andreas att det är inte 
ovanligt att man som bildproducent inte har hela produktionen. Andreas tror att anledningen 
var att Kraftö ville ha tillbaka Alex. Kraftö var inte glada att Alex åkte ned till Malaysia. 
Andreas kände inte till om det var känt i förväg att Alex bara skulle vara med i produktionen i 
två veckor men han antog det. Den som tog över Alex jobb som bildproducent var Sven 
Stojanowich, (0709524208). Men allt om det vet Johan Eriksson, teknisk chef ( 0708737141) 
och Lotta på silverbäck, produktions coordinator, samt även ev Ylva ( 0708843790).
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 Angående om Andreas kände till Alex bakgrund
Tillfrågad om Andreas kände till något om Alex bakgrund så kände inte Andreas till ifall 
Alex varit straffad för narkotika. Andreas kände till att Alex tidigare varit dömd för 
vapenbrott. Detta uppdagades då Alex producerade små stjärnorna då en "stalker" anklagade 
Alex för att vara pedofil. "Stalkern" satt utanför Alex hus och Alex var livrädd för sin familjs 
räkning. Andreas tror att Alex skaffade ett vapen som skydd och att detta uppdagades och 
Alex dömdes för vapenbrott.

Övrigt
Tillfrågad om Andreas kände till ifall Alex fick tag på något amfetamin. Andreas berättade att 
som han uppfattat det så fick Alex inget av kvinnan men Andreas vet inte, han kan ha fått tag 
i något – men Andreas hade fått uppfattningen att Alex ville ha mer och då antagligen fått tag 
på något. Andreas vet inte hur mycket och av vem. Alex åkte till Täby för att få tag i mer – 
men detta slutade i rånet.

Tillfrågad om Andreas frågade varför Alex fick återfallet. Andreas berättade att det hade att 
göra med att det var hektiskt på jobbet och att Alex hade en konflikt mellan Alex och  vd, 
ekonomi och ordförande på Kraftö, detta hade Alex berättat för honom. 

Andreas har tänkt mycket på ifall Alex kunnat varit med vid rånet och hade kommit fram till 
tre scenarion;
1. Att Alex skulle genomföra rånet för pengar – detta var enligt Andreas helt osannolikt, 

eftersom Alex har återhämtat sitt liv och har pengar och framgången med Kraftö och är 
tillbaka i tv-branschen

2. Att Alex blivit lurad att göra det – men Alex är ingen dumskalle, enligt Andreas och 
skulle inte låta sig luras.

3. Andreas berättade att Alex tidigare inte har inte varit guds bästa barn och att Alex kanske 
fått ett hot mot sig eller sin familj och tvingats till att hjälpa till vid rånet  - det är ett 
tänkbart alternativ, enligt Andreas. Att någon hotat hans familj, barn som Alex är otroligt 
fäst vid. Men Andreas har inte märkt att Alex varit pressad eller uttryckt något, som 
Andreas kan minnas, hot.

Alex skulle ha köpt en gård, en lantgård, på Ljusterö idag, skrivit papper. Alex hade fixat 
banklån och allt.

Andreas ser det som fullständigt sanslöst att Alex skulle vara inblandad i rånet.

Förhöret avslutades klockan 15.49.

Andreas har läst igenom förhörsutskriften direkt från skärmen, en del ändringar har gjorts 
direkt i protokollet därefter har andreas godkänt förhöret.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Törnqvist, Joachim
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga den 23 september 2009 vid 05.20-tiden
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-10-02
Förhör påbörjat

14:50
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Joachim Törnqvist kontaktades per telefon då uppgifter inkommit via polisinspektör Lars 
Wetter vid gränspolisen i Stockholm om att Törnqvist hade uppgifter att lämna om Alexander 
Eriksson.

Törnqvist uppgav, att Alexander Eriksson för ca 3 år sedan hade en båt liggande invid 
Stadsgården i Stockholm. Vid något tillfälle besökte Joachim båten och såg då ett skjutvapen.
Vapnet låg på ett bord invid styrhytten på båten.
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:04Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Svensson, Fredrik
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Svensson hörs med anledning av vad han gjorde och observerade på Kraftös kontor kvällen den 22

september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-10-07
Förhör påbörjat

08:16
Förhör avslutat

13:00
Förhörsplats

Kraftös lokaler i Frihamnen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Svensson berättar att han arbetar som operativ chef/COO  och är operativt ansvarig för 
vindkraft på land.

Svensson berättar att han ofta arbetar sent på kvällarna och därför börjar lite senare på 
morgnarna. Svensson brukar oftast äta sin lunch framför datorn och sedan gå ut och äta 
middag vid 18, 19-tiden

Tillfrågad om sin inpassering vid 19:18:25, så uppgav Svensson att han inte riktigt kommer 
ihåg men att det kan ha varit så att han varit ute på middag och kom åter till kontoret.

Svensson ser att han skickade sitt sista mail klockan 20:15 och tror att han nog gick hem efter 
det.

Svensson kommer ihåg att Alexander och Christoffer var kvar på kontoret då han gick hem. 
Som Svensson kommer ihåg så satt de på sina egna kontor och arbetade.

Svenson har fått förhöret uppläst från konceptanteckningar och godkänt detta. Svensson har 
inte läst igenom det utskrivna förhöret.

Förhöret avslutades klockan 13.00
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:08Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Granlöf, Johan Ingemar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Granlöf hörs med anledning av vad han gjorde och observerade på Kraftös kontor under kvällen den 22

september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-10-07
Förhör påbörjat

12:30
Förhör avslutat

12:40
Förhörsplats

Kraftös lokaler i Frihamnen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Granlöf berättade att han arbetar som projekteringschef på Kraftö och ofta arbetar på 
kvällarna. Sedan ca en månad tillbaka har Granlöf med sig sin valp på arbetsplatsen.

Granlöf kommer inte ihåg vad han arbetade med den 22 september och försöker komma ihåg, 
genom att titta tillbaka i sin mail för att se om han kommer ihåg något från den kvällen. 
Granlöf ser att han skickar ett mail till sin pappa vid 19.25.

Tillfrågad om sin inpassering vid 19:00:26 svarar Granlöf att han inte kommer ihåg, men tror 
att han kan ha varit ute med valpen.

Granlöf sitter, pga valpen, med stängd dörr till sitt kontor och han kan därför inte säga vilka 
andra som var på kontoret den kvällen. Granlöf kan med säkerhet säga att han inte arbetade 
med Alexander den aktuella kvällen.

Förhöret avslutades klockan 12.40

Granlöf har fått förhöret uppläst från konceptanteckningar och godkänt detta. Granlöf har inte 
läst igenom det utskrivna förhöret.
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Förhör Signerat av

Per Gustavsson
Signerat datum

2009-11-30 08:37Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Lindström, Gustav
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passhandling via

registerslaging i RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förundersökning om grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga i Stockholm den onsdagen den 23

september 2009. Lindström hörs om sin bekantskap med Alexander Eriksson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-10-07
Förhör påbörjat

12:38
Förhör avslutat

13:25
Förhörsplats

Kraftö Vind AB, Frihamnens Hus D, Sthlm.
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Gustav är anställd på företaget Kraftö Vind i Frihamnen där han bl.a. arbetar tillsammans 
med Alexander Eriksson. Gustav arbetar med marknadsföring, vilket bl.a. innebär att han tar 
fram olika grafiska material. Tillfrågad om sin egen arbetstid under tisdagen den 22 
september, dvs dagen före rånet mot värdedepån i Västberga, uppger Gustav att hans normala 
arbetstid på företaget är mellan 08.00 –17.00. Gustav blev pappa för någon tid sedan och han 
har efter barnets födelse inte jobbat särskilt mycket övertid. Det har i huvudsak varit ordinarie 
arbetstid. Han minns dock inte när under kvällen han lämnade arbetsplatsen den 22 
september. Han har ingen notering om detta.

I början av september månad åkte Alexander till Malaysia där han skulle medverka i en 
filminspelning av tv-programmet Kändisdjungeln. Innan avresan hade man diskuterat 
upplägget kring en reklambroschyr som skulle användas i samband med ett framtida möte 
med Sollentuna kommun. Avsikten var att försöka sälja vindkraft till kommunalägda 
energibolag, kommunalägda fastighetsbolag samt även kommuner i sig. Alexander och en 
person som heter Mikael Ehrman skulle träffa företrädare för Sollentuna kommun efter det att 
Alexander kommit tillbaka från malaysiaresan. Tillsammans diskuterade de upplägget inför 
sollentunamötet. Gustav tog fram underlag till en broschyr om företaget Kraftö som man 
tänkte presentera under mötet i Sollentuna. Gustav arbetade med framställningen av 
broschyren när Alexander var i Malaysia. Han e-mailade också ett utkast till både Alexander 
och Mikael Ehrman för att de skulle ha möjlighet att komma med eventuella synpunkter.

Gustav tror att Alexander kom tillbaka till Sverige någon gång under helgen kring den 19 – 



20 september. Alexander kom till arbetet på Kraftö under måndagen eller tisdagen. Gustav är 
något osäker om han träffade Alexander under måndagen, men minns att han blev något 
förvånad när Alexander dök upp på arbetsplatsen. Han trodde nämligen att denne skulle vara 
kvar längre tid i Malaysia för inspelningen av Kändisdjungeln. När han återigen träffade 
Alexander tyckte han att denne såg både trött och sliten ut. Han frågade Alexander hur han 
mådde. Alexander sa, att han druckit några Red Bull för att komma igång. Alexander jobbar 
mycket och har ett, som Gustav tycker, stressat arbetssätt.

Under tisdagen förberedde de tryckningen av broschyren och gjorde även vissa ändringar i 
materialet. 

 (Vid förhörstillfället tittar Gustav i den kalender  han har i sin mobiltelefon. 
Förhörsledarens notering) Av kalendern framgår, enligt Gustav, att han under dagen den 22 
september bokat sig för "Blå Tåget". "Blå Tåget" är företagets bil, en Honday Santa Fé. 
Gustav minns att han senare under dagen åkte och hämtade de färdigtryckta broschyrerna. 
Han hämtade dem hos Aba Intercopy vid Wennergren center. Bilen var bokad från kl. 16.00. 
Resan fram och tillbaka tog ca en halvtimme. Gustav tillfrågas när han lämnade arbetsplatsen 
för dagen, men han minns inte detta.

Gustav förevisas en inpasseringslista till Kraftö Vind av vilken det framgår att han inpasserat 
kl. 17:16.

Inpasseringen kl. 17.16 har Gustav inget direkt minne av. Minnesbilden är att han borde ha 
kommit tillbaka till Kraftö tidigare efter att han hämtat broschyrerna. Inpasseringstiden kl 
17:16 kan beror på att han en kort stund varit ute och rastat en hund eller möjligen varit på 
väg hem, men glömt någonting kvar på arbetsplatsen som han återvänt för att hämta. Han kan 
inte dra sig till minnes den specifika inpasseringen.

Avbrott i förhöret kl. 13.00.

 Gustav lämnar förhörsrummet för att kolla sina mail i datorn från den 22 september. 
Förhörsledarens notering

Förhöret fortsätter kl 13:02.

Gustav uppger därefter, efter kontrollen i e-maillistan, att han skickade sitt sista mail kl.17:06 
den 22 september. 

På morgonen den 23 september kom Mikael Ehrman till Kraftö Vind. Han var där tidigt på 
morgonen och före mötet i Sollentuna. Gustav tror, att han kom för att hämta material inför 
mötet. Vid tillfället satt Thore Wesselius och Urban Baudin i ett möte i företaget Seaside 
Wind. Mötet skulle börja kl. 08.30. Seaside Wind är ett företag som Alexander varit med att 
bilda. I företagets styrelse sitter bl.a. Thore Wesselius och Urban Baudin. Gustav trodde att 
Alexander skulle var med på mötet, men det var han inte. Mikael Ehrman ville att Thore 
Wesselius skulle följa med till sollentunamötet, men så blev det inte. Thore är företagets 
vindkraftsexpert. Mikael Ehrman åkte därför ensam iväg till Sollentuna.

Gustav träffade aldrig Alexander den 23 september.

Torsdagen den 24 september var Alexander tillbaka på arbetsplatsen. I samband med en 
kafferast där Gustav minns att Samuel Brissman och Johan Granlöf var närvarande så pratade 
man om helikopterrånet. Man skojade med Alexander och undrade om han fixat nytt kapital 
till Kraftö. Alexander skämtade bort det hela och sa, att han hade alibi. Någon undrade då om 
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det var en dam som var alibit, eftersom Alexander tidigare låtit påskina att han ibland träffar 
andra kvinnor. Man skämtade också sinsemellan om att det skulle kunna ha varit Alexander 
som flugit helikoptern vid rånet eftersom de tyckte det vara en galen grej som Alexander 
mycket väl kunde ha gjort. Dessutom fanns ju kopplingen med Alexander till Roslagsflyg 
varifrån rånhelikoptern stulits.

Gustav vill också nämna, att Christoffer Ceasar under torsdagen, dagen efter rånet, eller 
möjligen att det var under fredagen ville att Gustav skulle radera vissa uppgifter om 
Alexander som fanns inlagda på företagets hemsida på nätet. 

Under söndagen ringde Christoffer Ceasar och ville att Gustav skulle radera ytterligare 
uppgifter som var kopplade till Alexander på Kraftös hemsida. Uppgifterna om Alexander 
raderade han därefter från sin dator i bostaden. Därefter har ytterligare uppgifter om 
Alexander plockats bort från hemsidan.

Företaget har också en reklamfilm där Alexander flyger helikopter.

Tillfrågad om han flugit helikopter med Alexander så har han gjort det vid två olika tillfällen. 
De har inte flugit över området kring Västberga.  Flygningen har skett under dagen. Han har 
aldrig flugit under kväll/natt med Alexander.

Fredagen den 9 september 2009 läste undertecknad upp förhöret i sin helhet för Gustav 
Lindström. Förhöret lästes upp per telefon. Förhöret godkändes utan erinran. 

Efter att förhöret lästs upp tillfrågades Gustav angående den reklamfilm för Kraftö där 
Alexander flyger helikopter om det är samma helikopter som användes vid rånet i Västberga 
som förekommer på reklamfilmen. Gustav trodde att det var samma helikopter.

Per Gustavsson
kriminalinspektör
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:10Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Flach, Philip-Gabriel Miles Clergy
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Flach hörs angående sina observationer på Kraftö den 22 september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-10-07
Förhör påbörjat

13:15
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Kraftös lokaler i Frihamnen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Flach berättade att han sedan en tid tillbaka arbetar som kontorschef på Kraftö och arbetar 
vanligtvis mellan 8 och 17. Flach började på Kraftö i augusti 2008 och arbetade då som 
"business developer" vilket innebar att han i princip arbetade dygnet runt.

Tillfrågad om sin inpassering vid  18:42:03 så säger Flach att han varit på Gymet med Daniel 
Pettersson och bara gick upp för att hämta något. Flach tränar på Sats i Frihamnen och han 
tror  att det kan ha varit sin laptop som han var upp för att hämta, för den törs han inte lämna i 
skåpet på gymet. Flach hörde då att Christoffer, Samuel och Alexander var kvar på kontoret – 
men Flach pratade inte med dem för då skulle han ha blivit kvar på kontoret hela kvällen, 
utan han gick direkt och tog sin moped och åkte hem.

Flach berättade att han ibland brukar använda sig av Kraftös pickup då hans moped inte 
fungerar eller då han behöver frakta hem saker. Flach berättade att han lånade hem pickupen 
den 23 september för att frakta hem kartonger med squash som han fått i present av sin 
mamma.

Flach berättade att han läst att Alexander nämnt att han krockat tidigt på morgonen den 23 
september, Flach hade läst om detta i någon tidning. Flach ville informera oss om att 
Alexander krockat med bilen långt tidigare. Flach berättade att han fått i uppdrag av 
Alexander att åka och besiktiga bilen på VAG i Bromma. Alexander hade beställt en tid för 
försäkringsbesiktning och bad Flach att köra dit bilen. Flach kommer inte ihåg när detta var, 
men uppgav att det var långt innan Alexander åkte till Malaysia. Flach berättade att han 
kunde ha kvar SMS:et från Alexander. Flach berättade vidare att VAG i Bromma hänvisade 
honom vidare till VAG i järva krog, där de skulle ta emot Audi-bilar. Flach åkte med bilen 



till VAG i Järva krog – men där fanns det inte heller någon bokad tid för Alexanders bil och 
då åkte Flach tillbaka till kontoret med bilen. Flach nämnde under förhöret att Alexanders bil 
var skabbig och hade många repor och skador.

I övrigt fortsatte Flach att berätta att man på kontoret pratat om Alexander och då konstaterat 
att han "inte var en i gänget" utan på något sätt inte kommit in i gemenskapen.

Flach hade varit ute och festat med Alexander vid åtminstone två tillfällen och då hade 
Alexander festat hårt och även tagit något "annat" och med "annat" menade Flach narkotika. 
Flach berättade att han hade en bakgrund inom restaurangbranschen och såg när någon tagit 
narkotika. Enligt Flach syntes det tydligt på Alexander när han tagit narkotika, hans ögon 
blev väldigt stirriga.

Flach har inte sett att Alexander brukat narkotika då han arbetat på Kraftö.

Flach har sett Alexander flyga helikopter, men aldrig flugit med honom.

Förhöret avslutades klockan 13.30

Den 13 oktober 2009 klockan 13.40 läste Flach igenom det utskrivna förhöret och ville ändra 
följande; På andra sidan i förhöret, tredje stycket uppifrån stod det att "Flach hade varit ute 
och festat med Alexander vid…. Och då hade Alexander festat hårt". Flach ville ändra till att 
han inte sett Alexander festa hårt, Flach berättade att han sett Alexander dricka någon öl men 
aldrig stora mängder alkohol – det "hårda" bestod i att Alexander då använt narkotika. Men 
det tillägget var Flach nöjd med förhöret och godkände det utskrivna förhöret.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Flach, Philip-Gabriel Miles Clergy
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Flach informerades om att en förundersökning gällande grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga den

23 september 2009 pågår och att förhöret gäller Flachs bekantskap med Alexander Eriksson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-04-12
Förhör påbörjat

13:12
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats

Rikskrim, Polhemsgatan 30, sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form av krinsp Redaelli. Krinsp Per Gustavsson 
närvarade under förhöret och ställde frågor, inga övriga närvarande.

Flach informerades om anledningen till detta förhör och har uppgett följande berättelse;

Flach ombads att berätta vad han arbetade med under sin tid på Kraftö. Flach berättade att 
han började som praktikant på Kraftö i augusti 2008. Flach förklarade att under 
praktikanttiden arbetade han som coordinator och arbetsuppgifterna kunde vara allt från 
inköp, presentationer för potentiella kunder, möten eller vad som behövdes göras för stunden. 
 Efter tremånaders praktiktjänstgöring fick Flach anställnings som Business Developer. Som 
Business Developer arbetade Flach med att försöka lansera Kraftö utomlands, främst i 
Baltikum och östeuropa. Flach förklarade att det som gjort Kraftö så framgångsrika är att de 
varit duktiga på att binda upp markägare i Sverige via kontrakt, att ifall det skulle byggas ett 
vindkraft på marken så skulle Kraftö ha rätten till marken, tanken var att Kraftö skulle göra 
samma sak utomlands. I april 2009 började Flach arbeta som kontorschef på Kraftö. Flach 
berättade att Kraftö hade en delägare, ett Irlänskt fastighetsbolag, Trinity Capital, som krävde 
att Kraftö skulle koncentrera sig på den svenska marknaden. Flach berättade att han fick 
sparken från Kraftö den 7 januari 2010.

Flach tillfrågades ifall han träffade Alexander Eriksson något den 23 september 2009. Flach 
berättade att han hörde Alexander på kontoret på kvällen den 22 september 2009, men Flach 
tror inte att han träffade Alexander något den 23 september. Flach tror att Alexander var på 
arbetet den 24 september. Flach berättade att när personalen kom till kontoret på morgonen 
den 23 september, så hade de flesta hört eller sett rånet på nyheterna – och alla skämtade om 



ifall det var Alexander som varit med. När Alexander kom till kontoret den 24 september så 
fortsatte alla och frågade Alexander hur han haft det och ifall rånet gick bra. Som Flach 
mindes det, så tog Alexander skämten med ro och skämtade tillbaka. Flach uppgav att han har 
svårt att se att Alexander skulle ha deltagit i rånet, eftersom Alexander då hade fått ordning 
på sitt liv. Flach förklarade att Alexander, som Flach förstått det, kommit över sitt narkotika 
missbruk, Alexander hade lyckats ordna upp förhållandet med sin sambo och fått ordning på 
sin familjesituation samt att, som Flach förstått det, så tjänade Alexander mycket pengar, dels 
från sin tjänst på Kraftö och dels på bildproduktionerna. Flach menade att Alexanders liv 
börjat falla på plats, så varför skulle Alexander utsätta sig för detta.

Flach tillfrågades ifall Alexander pratat något om rånet. Flach uppgav att det var så länge 
sedan, men som Flach mindes det, så hade han uppfattat Alexander som lugn och sansad då 
han kom till arbetet. Flach hade den uppfattningen att, ifall Alexander varit med vid rånet så 
skulle han ha haft ett annat beteende.

Flach tillfrågades ifall han kände till var Kraftös helikopter brukade parkeras i Frihamnen. 
Flach berättade att det fanns två ställen som han sett helikoptern stå parkerad på. Det första 
stället är på en grusplan som ligger bakom Tallink terminalen, som numera håller på att 
bebyggas med hus. Fram till att byggnationerna påbörjades, så brukade helikoptern stå 
parkerad på grusplanen. Efter det att byggnationerna påbörjades så hade Flach sett att 
helikoptern parkerades vid järnvägsspåren vid en stor parkeringsplats. Anledningen till att 
Flach kommer ihåg den parkeringsplatsen av helikoptern var att, någon gång i somras så var 
det en man som observerat att två berusade män som tagit sig in i helikoptern. Mannen, (som 
för Flach berättat att han var redare och arbetade i Frihamnen), hade kontaktat någon som 
sedan ringt till Kraftö och berättat om intrånget.

Flach tillfrågades vilka från Kraftö som åkte till helikoptern i samband med att de fick 
information om intrånget. Flach berättade att det var Christoffer Cesar och eventuellt två 
kunder som åkte till helikoptern. Flach berättade att Cesar sedan ringt Flach och bett honom 
att komma och vakta helikoptern. Flach är osäker på vilka som åkte ned till helikoptern. Flach 
är säker på att Cesar var där, eftersom Cesar sedan ringde till Flach. Flach tror att Alexander 
kan ha varit där med Cesar, eftersom Alexander hade sin bil parkerad där ( vid uppläsning av 
förhöret ville Flach lägga till att Alexander också är den ende på Kraftö med 
Helikoptercertifikat), men Flach är inte säker. Flach tror att det måste ha varit Alexander som 
parkerat helikoptern där, eftersom han var den ende som kunde flyga helikopter. 

Flach berättade att han satt och pratade med mannen som observerat intrånget. Flach 
berättade att han uppfattade mannen som trevlig. Mannen hade berättat att han väntade på sin 
son och att han själv ägde en helikopter och ett flygplan.

Flach tillfrågades ifall intrånget i helikoptern hade något att göra med att helikoptern senare 
lämnades in på service. Flach uppgav att det hade det inte, helikoptern skulle ändå in på 
service – det var bokat sedan tidigare.

Flach tror att Alexander och Cesar sedan flög iväg med helikoptern.

Flach berättade att Alexander lämnat helikoptern olåst, med nycklarna till helikoptern i ett 
sidofack i helikopterns dörr. Flach uppgav att han reagerat på detta, och låst dörrarna till 
helikoptern.

Flach tillfrågades hur länge han satt och vaktade helikoptern. Flach tror att han satt ett par 
timmar och vaktade och sedan så åkte Flach tillbaks till kontoret. 
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Flach tillfrågades ifall de tillgrep något vid intrånget. Flach uppgav att inget stals ur 
helikoptern, det är Flach helt säker på. Flach mindes att skyddet till headsets mikrofonen låg 
på golvet och Flach hade berättat detta för Cesar. Cesar hade då sagt att det var han som tagit 
bort skyddet, för att det besvärade honom.

Flach tillfrågades ifall han kände Alexander innan han började på Kraftö. Flach uppgav att 
han inte gjorde det.

Flach tillfrågades om uppgifter han lämnat i det tidigare förhöret angående att Flach och 
Alexander varit ute och festat vid två tillfällen och att Flach i det förhöret nämnt att han trott 
att Alexander då använt sig av narkotika. Flach berättade att han varit ute med Alexander vid 
två tillfällen. Det ena tillfället var en spontan fest tillsammans med andra på Kraftö. De hade 
då gått till Vapiano, på Sturegatan. Flach berättade att Alexander inte drack nämnvärt med 
alkohol, men Flach hade sett på Alexander att han verkade "speedad" och Flach hade då 
förstått att Alexander tagit narkotika. Det andra tillfället som Flach och Alexander varit ute, 
så var det Alexander som ringt och bett Flach komma till Vapiano för att Alexander hade en 
date med en tjej och ville ha Flach som sällskap. Flach berättade att när han kom till 
restaurangen så var Alexander "speedad". Flach hade blivit jättearg på Alexander och skällt ut 
Alexander, för Flach var förbannad på Alexander för att han använt droger. ( Vid uppläsning 
av förhöret ville Flach förtydliga att han skällde ut Alexander vid ett senare tillfälle, då de 
träffades)

Flach tillfrågades ifall Alexander haft problem med droger. Flach berättade att han hört av 
vänner inom tv-branschen att Alexander haft stora problem med droger, kokain och 
amfetamin, och att det var därför som Alexander inte drack alkohol, men som Flach förstått 
det så hade Alexander kommit över problemen.

Flach tillfrågades ifall han varit på tjänsteresa tillsammans med Alexander. Flach uppgav att 
det hade han inte.

Flach tillfrågades ifall han kände till mötet som Alexander hade på morgonen den 23 
september 2009 med Sollentuna Energi. Flach uppgav att han kände till detta möte. Flach 
förklarade att det var tänkt att han skulle ha varit med på detta möte, men att Alexander fick 
ta det istället. Flach förklarade att Kraftö haft ett samarbete med ett bolag som heter Reforce 
AB. Tanken var att Reforce skulle ta fram potentiella kunder till Kraftö. I detta samarbete tog 
Reforce fram ett antal energibolag som skulle kunna tänkas vilja investera i vindkraft, 
Sollentuna Energi var ett av dessa. Flach förklarade att på mötet med Sollentuna Energi var 
det tänkt att Roland Schmit, tidigare försäljningschef på Kraftö, en kvinnlig medarbetare som 
Flach inte kom ihåg namnet på och Flach själv, skulle delta. Nu blev det, av någon anledning, 
Alexander som gick på mötet istället. 

Flach tillfrågades ifall Mikael Erhman arbetade på Reforce. Flach uppgav att det trodde han 
inte. Flach berättade att Ehrman hade något samarbete med Kraftö, men vilket kände inte 
Flach närmare till. Flach tillfrågades ifall det var tänkt att Ehrman skulle vara med på mötet 
med Sollentuna Energi. Flach uppgav att det kunde han inte tänka sig.

Flach tillfrågades ifall han märkte någon särskild anspänning eller stress hos Alexander med 
anledning av mötet med Sollentuna Energi. Flach uppgav att vid den här tidpunkten hade 
Kraftö mängder av möten med olika energibolag och Flach kunde inte tänka sig att det här 
mötet skulle vara särskilt ansträngande att förbereda sig inför. Flach berättade att de hade 
färdiga presentationsprogram i datorn, som det bara var att ladda ned.

Flach tillfrågades ifall han hade något ytterligare att tillägga innan förhöret avslutades, men 
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det hade han inte.

Förhöret avslutades klockan 13.55.

Den 14 april 2010 kl 10.15 kontaktade krinsp Redaelli, Philip Flach per telefon och läste upp 
det utskrivna förhörsprotokollet. En del ändringar har gjorts direkt i protokollet, efter ny 
genomläsning förklarade sig Flach nöjd med förhörsutskriften och godkände förhöret. När 
samtalet skulle avslutas, berättade Flach att han kom på en händelse som inträffade någon dag 
efter rånet, kanske den 24 eller 25 september 2009. Flach berättade att Alexander 
presenterade en annan helikopterpilot. Flach kommer inte ihåg namnet på piloten. Alexander 
hade presenterat en idé, att den andre piloten skulle kunna vara behjälplig när Kraftö skulle 
sätta upp vindmaster. Vad Flach känner till så har inte Kraftö använt sig av den här piloten, 
den som eventuellt skulle veta är Axel Lilliehöök, som är den på Kraftö som ansvarar för 
vindmätningar. Flach trodde att Axel Lilliehöök började på Kraftö efter att Alexander gripits 
för rånet. Flach trodde inte att det här var något som egentligen hade något med rånet att göra, 
men Flach kom ihåg händelsen och berättade att han sagt, då han hälsat på piloten, något i stil 
med "snyggt landat". Flach hade då åsyftat landningen på G4S. Piloten hade bara skrattat till 
svar. Flach förklarade att det var många skämt om rånet på Kraftö vid den här tidpunkten. 
/Mona Redaelli

Förhör med Flach, Philip-Gabriel Miles Clergy; 2010-04-12 13:12   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Eriksson, Magnus
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Registerslagningar RES,

Svensk Passhandling

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förundersökning av grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga i Stockholm den 23 september 2009.

Informerad om att han skall höras om sin bekantskap med Alexander Eriksson och om en mobiltelefon

som skall tillhöra Alexander.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-10-13
Förhör påbörjat

14:55
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats

Nibblevägen 6, Tullinge
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tillfrågad uppger Magnus att han känner Alexander Eriksson och att de i början av september 
månad arbetade tillsammans i Malaysia under inspelningen av tv-programmet 
Kändisdjungeln. Magnus var kvar i Malaysia fram till den 27 september då han reste hem till 
Sverige. Han kom hem den 28 september.

Alexander arbetade som bildproducent i Malaysia. Han delade arbetet med en annan kille, 
vilket innebar att de gjorde varsin halva av programmet. Alexander deltog i den första delen 
och reste hem efter halva inspelningstiden. Detta upplägg var också avtalat i förväg. Det är 
vanligen förekommande att bildproducenterna delar på inspelningstiden mellan sig. 

Efter det att Alexander rest hem så fick Magnus reda på att Alexander glömt kvar sin 
mobiltelefon i Malysia. Det var personal från företaget Silverback som hittat telefonen. När 
Alexander fick reda på att man hittat hans mobiltelefon bad han att de skulle överlämna den 
till Magnus så att han kunde ta med sig telefonen till Sverige. Detta gjorde också Magnus.

Godkänt i anteckningsform.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Brissman, Samuel
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Brissman skall höras angående Alexander Eriksson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-10-15
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:55
Förhörsplats

Kraftö AB, Frihamnden Hus D, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är inspelat på band och sammanfattas i efterhand av krinsp Redaelli som också 
närvarade under förhöret och ställde frågor.

Brissman underrättades om anledningen till förhöret och berättade följande.

Brissman berättade att Alex är delägare i Kraftö via ett bolag, Red Capital Club som äger 11 
% av Kraftö. Alex har agerat i olika tjänster i Kraftö, han har gjort helikopterflygningar, och 
haft många kontakter med markägare och träffat investerare. Brissman uppgav att Alex var en 
av de som varit med från början och utvecklat Kraftö. Brissman berättade att förutom Alex, 
så har även Christoffer Caesar, Lennart Molvin, Mats Eriksson och han själv, rollen att träffa 
investerare. Brissman förklarade att egentligen är alla ägare involverade i att träffa 
intresserade investerare.

Tillfrågad om hur många kunder som Alex träffar under en vecka så berättade Brissman att 
det kan variera väldigt mycket, det kan både vara träffar med blivande investerare och ev 
kunder och Alex är väldigt aktiv som person, så Brissman tror att Alex åtminstone kan ha två 
möten per vecka. Brissman berättade att mötena kan ske i princip överallt, det kan vara möten 
på Kraftö och hos kunden eller ute på stan. Brissman beskriver Alex roll i företaget som 
entreprenör och Alex har ofta fått vara den som provat på olika nya uppslag. Brissman 
berättade att de alltid är minst två när de träffar blivande kunder eller investerare. Enligt 
Brissman kan han själv åka med Alex eller Caesar eller någon annan på Kraftö. Brissman 
berättade att eftersom Kraftö är ett relativt nystartat företag så har de provat olika strategier, 
men det kan vara så att tex en investerare eller en kund ringer till Kraftös växel och vill ha ett 
möte och då skickar Kraftö tex Alex och Brissman. Brissman berättade att man alltid skickar 
minst två, eftersom man inte riktigt vet vad kunden eller investeraren är ute efter för 



information. Det kan också vara så att Kraftö söker upp kunden eller investeraren och bokar 
in ett möte på eget initiativ. Brissman berättade att de inte för några noteringar över vilka 
möten, kunder eller investerare som de träffar. Brissman önskar att det blir så i framtiden. De 
har inte heller den rutinen att återkomma till ev kunder som inte hör av sig – utan det blir lätt 
så att det "rinner ut i sanden" om inte kunden själv hör av sig.

Brissman berättade att han känt Alex sedan början av 2007 då Alex började på Kraftö. 
Brissman var med och startade upp Kraftö under senare delen av 2006 och början på 2007.

Tillfrågad hur det kom sig att Alex började i Kraftö, så berättade Brissman att han startade 
upp Kraftö tillsammans med Mats Eriksson. Mats Eriksson har byggt ett vindkraftverk på 
Ljusterö och är farbror till Alex. Brissman berättade att de behövde någon med IT-kunskaper 
och Mats Eriksson hade då presenterat Alex. Brissman berättade att Alex var precis den 
person som Kraftö behövde i det läget. Alex hade många ideer om reklam och andra 
marknadsförings åtgärder.

Tillfrågad om vad Brissman kommer ihåg om den 22 september så uppgav Brissman att Alex 
var på kontoret på tisdagen och arbetade men Brissman var lite sur på Alex och undvek att 
prata med Alex. Brissman kommer ihåg att Alex var kvar på kontoret då Brissman gick hem. 
Brissman berättade att Alex även skulle ha varit på kontoret den 21 september, men då var 
Alex i Malmö. Brissman berättade att Alex uppgett att han skulle ha ett möte med en 
intresserad investerare i Malmö. Brissman berättade att han hade en konflikt med Alex där 
Brissman ansåg att Alex tillbringade för lite tid på Kraftö. Alex hade varit i Malaysia och 
arbetat med en tv-produktion under några veckor och Brissman ansåg att man var i ett 
intensivt läge i Kraftö där man behövde mer av Alex tid och att det inte var accepterat att han 
försvann iväg på olika egna uppdrag. Malaysia resan skulle enligt Alex ha varit en semester 
resa med familjen och Brissman fick senare veta om tv-produktionen. Brissman berättade att 
ingen på Kraftö hade tid med semestrar och än mindre med egna uppdrag, så därför var 
Brissman då lite besviken på Alex och ansåg att Alex borde tillbringa mer tid på Kraftö. 
Brissman misstänkte att det inte var så att Alex skulle träffa någon investerare i Malmö, utan 
var i Malmö på egna uppdrag med TV– men det var den version som Alex berättat för 
Brissman. 

Brissman berättade att han var säker på att Alex var på kontoret på kvällen den 22 september, 
för han hade ringt Caesar och då hade Caesar berättat att Alex var på kontoret och jobbade. 
De var båda förvånade över detta, för i vanliga fall brukade Alex vara noga med att åka hem 
till familjen och inte jobba över på kvällarna. 

Tillfrågad om mötet i Sollentuna så berättade Brissman att det var ett möte med Sollentuna 
Energi som Alex skulle ha tillsammans med Mikael Ehrman. Alex och Ehrman hade ett 
projekt där de kontaktade olika kommuner och presenterade Kraftö.

Tillfrågad om Brissman upplevde att Alex var nervös inför mötet med Sollentuna Energi, så 
berättade Brissman att Alex inte är en person som blir nervös inför möten. Brissman 
förklarade att Alex dels är en duktig helikopterpilot och är en person som har sina känslor i 
kontroll. Alex är van vid möten och är inte en person som förbereder sig för möten utan han 
kan förbereda presentationsmaterialet som skulle överlämnas – men inte så att han förbereder 
vad han skall säga. 

Tillfrågad om Alex var på kontoret den 23 september, så uppgav Brissman att Alex inte var 
på kontoret den dagen. Brissman berättade att han inte var förvånad över detta och förklarade 
det med att Alex var oberäknelig, man kunde inte veta om Alex skulle dyka upp eller inte – 
därav den konflikt som Brissman hade med Alex. Brissman berättade att Alex hade 

Förhör med Brissman, Samuel; 2009-10-15 14:10   diarienr: 0104-K118-09
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narkotikaproblem och tidigare kunde vara ännu mera oberäknelig. Brissman berättade att 
Kraftö betalade för en terapeut som skulle hjälpa Alex med narkotikaproblemen. Brissman 
berättade att Alex skickade ett SMS till honom på kvällen den 23 september. Brissman 
berättade att Alex undrade ifall han fick sova hos honom, för han hade bråkat med sin sambo. 
Brissman hade svarat att det inte gick. Brissman vet inte var Alex sov den kvällen, men 
berättade att Alex har tillgång till en lägenhet i stan. Lägenheten ägs av Urban Baudin. Urban 
Baudin är en underleverantör till Kraftö. Brissman tror att han träffade Alex på torsdag eller 
fredag. Brissman berättade att Alex skickade ut ett internt mail till personer på Kraftö, där 
Alex berättade att han flugit helikoptern som användes vid rånet vid flera tillfällen och 
berättade att han säkert skulle bli förhörd av polisen angående detta. Brissman berättade att de 
skojade med Alex om rånet. Alex hade berättat för Brissman att han träffat en bekant på 
kvällen och senare fick Brissman höra att Alex haft ett återfall med narkotika. Att Alex 
berättade olika historier om vad han haft för sig kvällen/natten den 22-23 september var inget 
som Brissman lade någon vikt vid, för sådan var Alex. Alex hade nämnt att han nu måste åka 
på en behandlingsresa pga sitt narkotika återfall. 

Tillfrågad om Alex haft fler återfall så berättade Brissman att Alex haft flera återfall under 
tiden som Alex arbetat på Kraftö. Brissman berättade att Alex använde sig av kokain. 
Brissman berättade att Alex berättat om sitt narkotikamissbruk för honom. Brissman 
beskriver Alex som en god vän.

Tillfrågad om Brissman varit närvarande när Alex tagit droger, så uppgav Brissman att han 
inte varit det, men att han varit med när Alex varit påverkad av droger. Brissman berättade att 
han och Caesar var med Alex då han blev gripen av polisen på Scandic Anglais. Brissman 
berättade att polisen även kontrollerade honom. Brissman tror att Alex hade kokain på sig vid 
det tillfället. Anledningen till att polisen kom, vet inte Brissman, men det syntes på Alex att 
han var påverkad. Brissman fick läsa i tidningen efter rånet om att Alex även blev dömd för 
innehavet, det hade inte Alex berättat för honom. 

Tillfrågad om hur många mobiltelefonnummer som Brissman hade till Alex. Brissman 
berättade att Alex haft ett antal mobiltelefoner. Brissman beskriver Alex som en slarvig 
person som ofta tappar/glömmer sin mobil. Brissman berättade att Alex då haft tillfälliga 
nummer, men ett nummer som han haft hela tiden. Alex beställer då ett nytt simkort. 
Brissman berättade att Alex hoppade i vattnet i Turkiet med mobilen i fickan. Brissman kan 
inte kontrollera Alex uppgifter, eftersom det bara är vad Alex berättat för honom och Alex 
berättar inte alltid sanningen. 

Tillfrågad om vad Alex gjorde i Turkiet, så berättade Brissman att Alex dels varit på semester 
med familjen i Turkiet – men även hade ett projekt med Lars Mattila på Mcat i Turkiet. 
Brissman berättade att det inte var Kraftös projekt, men att det kanske kunde bli aktuellt för 
Kraftö att gå in om det blev något av projektet. Brissman lämnade telefonnummer till Mattila 
(0703-200988). Brissman kunde inte riktigt säga när Alex var i Turkiet med Mattila. 

Tillfrågad om Brissman flugit i helikopter med Alex så svarade Brissman att han flugit flera 
gånger med Alex. Brissman har flugit över Stockholm med Alex, men inte söder om 
södermalm, utan mer över slottet. Brissman hade inte flugit med Alex i mörker. Brissman 
berättade att Alex är en otroligt duktig helikopterpilot.

Tillfrågad om Alex berättat något om en trafikolycka så uppgav Brissman att det hade inte 
Alex berättat för Brissman, men Brissman hade hört talas om trafikolyckan av andra på 
kontoret.

Tillfrågad om Kraftö tagit bort Alex från bolaget och hemsidan så berättade Brissman att det 

Förhör med Brissman, Samuel; 2009-10-15 14:10   diarienr: 0104-K118-09
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var Caesar som hade de uppgifterna. Brissman berättade att han visserligen var med och tog 
beslutet om att ta bort Alex, men Brissman kom inte ihåg vilket datum de gjorde det. 

Förhöret avslutades klockan 14.55

2010-04-23 kl 13.20 läste Samuel Brissman igenom förhörsutskriften tillsammans med 
krinsp Redaelli, inga övriga närvarande. En del ändringar har gjorts direkt i protokollet 
därefter förklarade sig Brissman nöjd med förhörsprotokollet och godkände förhöret.

Förhör med Brissman, Samuel; 2009-10-15 14:10   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:16Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Pettersson, Daniel
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Pettersson hörs med anledning av sitt arbete på Kraftö och ev kontakter med Alexander Eriksson med

anledning av pågående förundersökning gällande grovt rån, G4s västberga, den 23 september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-10-15
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

15:55
Förhörsplats

Kraftö AB, Hus D Frihamnen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Gustavsson, Per

Berättelse

Krinsp Gustavsson närvarande under förhöret och ställde även frågor till Pettersson

Petterson underrättades om anledningen till detta förhör och berättade följande;

Pettersson arbetar på Kraftö som teknisk projektör och arbetar då med tex vindanalyser, 
möten med markägare etc. Pettersson berättade att han är utbildad ingenjör och har arbetat på 
Kraftö sedan okt –08. Pettersson började på Kraftö i Lund och arbetade delvis hemifrån, men 
sedan feb –09 arbetar han på Stockholms kontoret och pendlar hemifrån.

Pettersson träffade Alexander Eriksson (Alex) första gången i vintras på ett budget möte. 
Pettersson berättade att de inte arbetar tillsammans så mycket.

Tillfrågad om sin inpassering på kontoret den 22 september vid 18:41, så uppgav Pettersson 
att han varit och tränat tillsammans med Philip Flach och att han bara gick upp på kontoret 
för att hämta en väska som han lämnat i receptionen. Pettersson visste inte vilka som var kvar 
på kontoret.

Tillfrågad om Pettersson var på kontoret den 23 september, så uppgav Pettersson att han var 
på tjänsteresa till Umeå och att han inte var på kontoret innan utan åkte direkt från hemmet.

Tillfrågad om Pettersson var på kontoret den 24 september, så uppgav Pettersson att han var 
på kontoret. Pettersson berättade att han skojade med Alex på lunchen och att Alex då hade 
sagt att han säkert skulle bli förhörd av polisen, för att han kört den aktuella helikoptern vid 
flera tillfällen tidigare.



Tillfrågad om Pettersson flugit helikopter med Alex, så uppgav Pettersson att det hade han 
inte.

Tillfrågad om Pettersson sett att Alex brukat droger, så uppgav Pettersson att det hade han 
inte men att Alex berättat för Pettersson att han tidigare haft problem med droger under sin tid 
i tv-branschen. Pettersson uppgav att han inte kände till att Alex hade drogproblem.

Pettersson har inte läst igenom det utskrivna förhöret, men har via konceptanteckningar 
godkänt förhöret.

Förhöret avslutades klockan 15.55

Förhör med Pettersson, Daniel; 2009-10-15 15:40   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:17Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Mattila, Lars
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs om sin bekantskap med Alexander Eriksson i pågående förundersökning gällande grovt rån mot

G4S i Västberga den 23 september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-10-19
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

13:40
Förhörsplats

Kraftö AB, Hus D i Frihamnen, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Gustavsson, Per

Berättelse

Krinsp Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor.
Förhöret är inspelat på band och är sammanfattat i efterhand av krinsp Mona Redaelli

Mattila informerades om anledningen till förhöret och berättade följande;

Mattila berättade att han lärde känna Alex för ungefär ett halvår sedan, i våras, genom att det 
bolag som Mattila är VD på, Ncat och Alex påbörjade ett tänkt samarbete. Mattila berättade 
att Ncat tillverkar vindkraftverk. Alex representerar på något sätt ett bolag som heter Seaside 
Wind. Mattila kände inte till hur det kommer sig att Alex är med i det bolaget.

Mattila berättade att de påbörjade två olika projekt ett i Chile och ett i Turkiet.

Tillfrågad om Mattila åkt tillsammans med Alex till Turkiet, så berättade Mattila att han och 
Alex var till Turkiet någon gång i augusti under ca 5 dagar. De var i Istanbul och syftet med 
resan var att få igång ett projekt inom vindkraften. Mattila berättade att Alex hade kontakt 
med några personer med turkisk bakgrund som bodde i Sverige och som skapat kontakt med 
olika personer och bolag nere i Turkiet. Mattila berättade att kontakterna i Turkiet var väldigt 
varierande, en del väldigt oseriösa men andra lite mer lovande. Mattila berättade att de fick 
kontakt med ett turkiskt bolag som heter Asas Group, som de inledde samtal med och som 
verkade lovande.

Tillfrågad om Mattila flugit helikopter med Alex, så svarade Mattila att han flugit många 
gånger med Alex, men aldrig vid mörker.



Tillfrågad om Mattila haft någon kontakt med Alex under 22-23 september så uppgav 
Mattila att de pratat i telefon och att Alex nämnt att han haft ett återfall tillsammans med 
någon och berättat att han krockat.

Tillfrågad om vilka telefonnummer som Mattila hade till Alex så lämnade Mattila två 
nummer, 073-6703542 samt 070-8339937.

Förhöret avslutades klockan 13.40

091022 kl 13.30 ringde Mattila till krinsp Redaelli för att komplettera uppgifter i förhöret. 
Mattila berättade att han och Alex åkte till Turkiet den 30 augusti och återkom till Stockholm 
den 2 september kl 11.20. Mattila berättade att med på resan var även två revisorer från 
Redomax i Stockholm, Ihsan Hakyemez och Ömer (efternamn okänt) samt en Mehmet 
(efternamn okänt). Information om revisionsbyrån finns på nätet; www.redomax.se.

091027 kl 10.55 Läste Mattila igenom det utskrivna förhöret. Mattila gjorde följade tillägg: 
Mattila berättade att han och Alex blev hämtade vid terminalen av någon som sedan skjutsade 
dem till Alex pappas långtidsparkering ute på Arlanda. Därifrån åkte de tillsammans i Alex 
sambos bil, en peugeot. Under färden in mot Stockholm pratade Alex i telefon med någon 
och det lät som om de bestämde ett möte. När Mattila frågade Alex vad telefonsamtalet 
handlade om så fick Mattila uppfattningen att det gällde tillstånden kring vindkraften ute på 
Ljusterö. Mattila berättade att Alex hade verkat upprörd. Mattila berättade också att det gick 
otroligt smidigt att ta sig in till stan. Mattila trodde att han kom hem till sin lägenhet redan vid 
12.30-13-tiden.

Efter detta tillägg har Mattila godkänt det utskrivna förhöret.

Förhör med Mattila, Lars; 2009-10-19 13:10   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:17Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Baudin, Maria
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

sv kk nr 274320120 gilt tom

2012-06-02/MR

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Baudin underrättades om att hon hörs i pågående förundersökning gällande grovt rån, G4S Västberga,

den 23 september 2009 angående sina iakttagelser av Alexander Eriksson under kvällen den 22

september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-10-27
Förhör påbörjat

10:20
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Synoptik, Götgatan  26, STOCKHOLM
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Per Gustavsson var med under förhöret och ställde frågor.

Förhöret är sammanfattat från konceptanteckningar efter förhörets slut av krinsp Redaelli.

Maria underrättades om anledningen till detta förhör och uppgav följande berättelse:

Maria berättade att hon håller på att flytta tillbaka till Stockholm och har börjat ett nytt arbete, 
från den 17/8-09. Maria bor tillfälligt i pappas lägenhet på Östermalmsgatan 98, Stockholm.

Kvällen den 22 september är Maria ensam i lägenheten på Östermalmsgatan. Maria berättade 
att klockan var mellan 21.30-22.00 då det ringde på dörren. När Maria öppnar så står 
Alexander Eriksson (Alex) utanför. Maria uppfattade det som att Alex var ensam, men det är 
så att Marias granne håller på att flytta och därför står det travar med flyttkartonger i 
trapphuset, så om någon var med Alex hade den personen/personerna kunnat stå bakom 
flyttkartongerna utan att Maria kunnat se den/de. Men Maria uppfattade det som att Alex var 
ensam. Maria uppfattade det som att Alex tänkt övernatta i lägenheten, men tyckte att det var 
konstigt att han bara åkte direkt till lägenheten utan att kolla med hennes pappa om det var ok 
först. Maria berättade att hennes pappa kände till att hon bodde tillfälligt i lägenheten. Maria 
berättade vidare att lägenheten endast är på 26 kvadratmeter och Maria har sagt till sin pappa 
att hon inte gärna delar den med någon då hon är där.



Maria berättade vidare att Alex har egen nyckel till lägenheten och Maria kände till att Alex 
brukade få låna lägenheten ifall han behövde övernatta i stan.

Maria berättade att hennes familj haft sommarhus på Ljusterö och att hennes pappa bor därute 
nu. Marias pappa och Alex är i samma bransch (vindkraft) och Maria har därför träffat Alex 
några gånger i samband med att Alex träffat hennes pappa.

Maria berättade att Alex var klädd i en svart trenchcoat och hade byxor med smala ben 
(cigarett modell) byxorna var kanske bruna, men Maria är inte säker. På fötterna hade Alex 
ett par snygga mörka skinnskor. Maria berättade att hon särskilt lagt märke till den svarta 
trenchcoaten, för Alex hade dragit åt den runt midjan.

Maria berättade att hon var säker på att det som hon berättat om inträffade den 22 september 
– för efter Alex besök hade hon ringt till sin sambo, som bor kvar uppe i Sandviken och 
berättat om det underliga besöket. När sedan rånet inträffade och de förstått att Alex blivit 
gripen som misstänkt för rånet så hade de pratat om när det var som Alex hade varit förbi och 
då hade hennes sambo kommit ihåg hennes samtal sent på kvällen.

Förhöret avslutades klockan 10.40.

Förhöret är uppläst från konceptanteckningar för Maria efter förhörets slut. Maria har godkänt 
att förhöret återges från dessa konceptanteckningar. Maria har inte läst igenom det utskrivna 
förhöret.

Förhör med Baudin, Maria; 2009-10-27 10:20   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:18Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Ågren, Fredrik Sune
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ågren skall höras i pågående förundersökning gällande grovt rån mot G4S Västberga den 23 sept 2009

angående sina kontakter med Alexander Eriksson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-10-27
Förhör påbörjat

12:45
Förhör avslutat

12:50
Förhörsplats

Reningsverket, Roslagskulla, Österåker
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Per Gustavsson var med under förhöret och ställde frågor.
Förhöret är sammanfattat i efterhand från konceptanteckningar.

Ågren informerades om anledningen till detta förhör och har uppgett följande berättelse;

Ågren berättade att han känt Alexander (Alex) Eriksson i hela sitt liv, de är sysslingar. Dvs 
Ågrens pappa och Alex pappa är kusiner. Ågren bor på Ljusterö.

Tillfrågad ifall Ågren flugit helikopter med Alex, så berättade Ågren att han hade flugit med 
Alex vid flera tillfällen. Den senaste gången var i augusti. Ågren berättade att de hade en 
"släktträff" – kräftskiva lördag den 22 augusti och då hade Alex frågat ifall Ågren ville ut och 
flyga helikopter på söndagsmorgonen. Ågren är väldigt intresserad av helikoptrar och skulle 
vilja ta helikoptercertifikat. Ågren berättade att Alex hade en lånat en helikopter från 
Norrtälje flyg över helgen.

Ågren berättade vidare att han och Alex träffades på söndagsmorgonen vid 8-tiden och tog 
en kaffe och gick sedan ut till helikoptern. Ågren tror att de åkte iväg vid 8.30-tiden. Ågren 
berättade att de åkte ut till Norrtälje för att hämta extra spakar till helikoptern, så att Ågren 
skulle kunna få känna på hur det var att styra helikoptern. Sedan flög de till ca 10-10.30 tiden 
då de landade på Ljusterö. Ågren visade krinsp Redaelli och krinsp Gustavsson foton som han 
tagit på helikoptern och som Ågren hade i sin mobiltelefon. Fotona var tagna den 23 augusti 
2009.

Ågren berättade att han även flugit med Alex tidigare, men att det var för några år sedan. 



Ågren berättade att han aldrig flugit med Alex i mörker.

Förhöret avslutades klockan 12.50

Förhöret är uppläst från konceptanteckningar och godkändes av Ågren. Ågren har inte läst 
igenom det utskrivna förhöret.

Förhör med Ågren, Fredrik Sune; 2009-10-27 12:45   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Hasan, Mohammad
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörs om sina arbetstider vid Banankompaniet och Red Capital i Frihamnen, Sthlm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-11-02
Förhör påbörjat

10:15
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret hållet delvis på engelska språket.

Hasan är anställd som städare vid städföretaget Rengörare Näslund i Stockholm.
Tillfrågad uppgav Hasan att han brukar städa Banankompaniet och Red Capitals lokaler i 
Frihamnen.

Hasan tillfrågades om sina arbetstider vid Red Capital & Banankompaniet i Frihamnen under 
september månad 2009. Hasan uppgav, att han inte städade där mellan den 24 augusti och 1 
oktober 2009. Han var då sjukskriven. Den som tog över efter Hasan var en kille som heter 
Roby. Hasan har inte Robyns telefonnummer, men uppgifter kring Roby kan  lämnas av 
Hasans chef Anja Savolainen.

Godkänt enligt anteckningar.
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Förhör
Förhör 2009-11-30

Signerat av

Per Gustavsson
Signerat datum

2009-11-30 16:00Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Malmberg, Fredrick Antony Hans
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Registerslagning i

passregistret

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fredrik Malmberg har informerats om att förhöret är föranlett av utredningen av  rånet mot G4S

värdedepå i Västberga den 23 september 2009. Förhöret avser i första hand ett specifikt telefonsamtal

mellan Alexander Eriksson och Fredrik Malmberg under förmiddagen den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-11-30
Förhör påbörjat

11:06
Förhör avslutat

11:17
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Närvarande vid förhöret är kriminalinspektör Mona Redaelli, utredningssektionen vid 
Rikskriminalpolisen.

På Fredrick Malmbergs begäran är advokat Ulf Isaksson närvarande under förhöret.

Fredrick är anställd på nyhetsredaktionen på TV 4 och Alexander har tidigare bl.a arbetat där 
som fotograf. När nyheten kom om att den helikopter som använts vid rånet stulits från 
Norrtälje ringde han Alexander för att försöka få lite mer information om den stulna 
helikoptern. Han kände till att Alexanders egen helikopter också brukade stå uppställd i 
Norrtälje

Fredrick informeras om att han under föregående vecka, vid telefonsamtal med 
förhörsledaren, uppgett att anledningen till att han ringde Alexander berodde på att dennes 
sambo, Sandra, ringt och haft funderingar kring Alexander. Tillfrågad om vad samtalet med 
Sandra handlade om vill Fredrick inte uppge. Anledningen är den tystnadsplikt han åtnjuter i 
egenskap av journalist. Samtalet med Sandra ägde rum på hans tjänstetelefon och är att anse 
som ett tjänstesamtal varvid meddelarskydd gäller. Han vill inte beröra vad de pratade om. 
Sandra lämnade under samtalet Alexanders telefonnummer och han ringde därför upp honom.

Fredrick ringde därefter Alexander och frågade om han visste vad som hänt, men det visste 



inte Alexander. Han berättade då för Alexander om att det under morgonen varit ett stort 
helikopterrån i Stockholm. Helikoptern som användes vid rånet hade stulits i Norrtälje. 
Fredrick undrade om det kunde vara Alexanders helikopter som använts sig av vid rånet. 
Alexander svarade att hans helikopter var på lagning eller någonting liknande. 

På ett lite skämtsamt sätt frågade han också Alexander om det möjligen var han själv som 
flugit helikoptern vid rånet, vilket han sa att han inte hade gjort. Alexander nämnde att han 
för tillfället var på väg till ett möte i Sollentuna. Under natten hade han suttit och förberett en 
presentation av vindkraftverk och han var nu på väg för att presentera detta i Sollentuna..

Det framkom inte var någonstans Alexander varit när han förberedde sig inför mötet i 
Sollentuna. Särskilt tillfrågad om Alexander verkat påverkad under samtalet så märkte han 
ingenting av detta. Han hörde ju att Alexander körde bil under samtalet. Alexander pratade 
inte sluddrigt eller osammanhängande på något vis. Han verkade lugn och sansad.  Det var ett 
väldigt normalt samtal, förutom den skämtsamma frågan han ställde om Alexander flugit 
rånhelikoptern under rånet.

Fredrick frågade också om Alexander kände till vem som ägde den stulna helikoptern i 
Norrtälje, men det kände Alexander inte till. Några särskilda detaljer kring den stulna 
helikoptern framkom inte under samtalet.

Vidare uppgav Fredrick att han och Alexander har känt varandra sedan 1994 då de var 
anställda på lokal TV i Sollentuna. De jobbade under en tid väldigt tight tillsammans. Efter en 
tid flyttade Alexander till TV4. Några år senare började även Fredrick arbeta för samma 
TV-kanal. Under åren har de endast haft sporadisk kontakt med varandra. De umgås inte 
privat. Fredrick har hört talas om att Alexander haft vissa missbruksproblem och att han även 
vårdats för detta. Han känner inte till omfattningen av missbruket.

Måndagen den 30 november 2009 vid 15.00-tiden lästes förhöret upp per telefon för Fredrick 
Malmberg. Han godkände förhöret med tillägget, att Alexander tidigare arbetat på TV 4 som 
bildproducent.

Per Gustavsson
Kriminalinspektör.

Förhör med Malmberg, Fredrick Antony Hans; 2009-11-30 11:06   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-22 15:40Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Hakyemez, Ihsan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Sv kk / Mona Redaelli
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ihsan underrättades om att förundersökning pågår gällande grovt rån på G4S värdedepå i Västberga den

23 september 2009 och att förhöret gäller hans bekantskap med Alexander Eriksson
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-12-14
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:25
Förhörsplats

Redomax lokaler, Vretenvägen 2, Solna
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form av krinsp Redaelli

Ihsan underrättades om anledningen till detta förhör och har uppgivit följande berättelse;

Ihsan berättade att han bott i Sverige i snart 30 år och att han är utbildad nationalekonom och 
driver Redomax, en bokföringsbyrå.

Ihsan berättade att han känt Alexander Eriksson i snart 1 år. De har under den här perioden 
träffats vid 5-6 olika tillfällen och då har det alltid varit andra personer med. Ihsan har inte 
suttit själv och pratat med Alexander.

Ihsan berättade att han fick kontakt med Alexander genom en klient som har restaurang ute 
på Ljusterö. Klienten heter Mustafa Özdemer och han förestår Ljusterö Krog. Mustafa hade 
berättat för Ihsan om Alexander och att Alexander letade efter kontakter i Turkiet för att 
försöka sälja in vindkraft där. Ihsan har en hel del affärskontakter kvar i Turkiet.

Ihsan berättade att han kontaktade sina kontakter i Turkiet och de gjorde en resa till Turkiet i 
ferbruari/mars för att träffa alla och berätta om vindkraft projektet. Ihsan berättade att de var 
ca 10 personer som åkte från Sverige. Det var Ihsan och Memet från Redomax. Alexander, 
Urban Baudin, Andreas Prinz och Tore Wiselius från Kraftö samt Ömer Kilickisramen. Ihsan 
berättade att Ömer är kollega med Mustafa och brukar arbeta på Ljusterö Krog. De var i 
Turkiet i 4-5 dagar och besökte olika intressenter. Ihsan berättade att de åkte till Istanbul. 
Ihsan berättade att de träffade många, men de som verkade mest intresserade var Asas group.



Ihsan berättade att de startade ett bolag som skulle ha hand om projektet i Turkiet, Sea Side 
Turkey AB.

I tiden kring midsommar så kom några från Asas group till Sverige för att besöka olika 
vindkraft och träffa övriga på Kraftö. Ihsan tror att det var strax före eller strax efter 
midsommar som detta inträffade. De var 4 st från Asas group som kom till Sverige. De fick 
flyga helikopter med Alexander och åkte bla över till Gotland och tilldade på vindkraftverk. 
Ihsan berättade att de hade ett långt möte i Kraftös lokaler och sedan åkte båt ut till 
Sandhamn för att äta middag. Ihsan tror att detta möte var på en fredag.

I slutet av augusti åkte de till Istanbul igen för att träffa Asas group och Dogtass group. Det 
var Alexander, Lars Mattila, Ihsan och Memet som åkte. Ihsan och Memet åkte ut till Arlanda 
tillsammans i Ihsans bil. Ihsan parkerade på Lindskrogs parkering och de träffade sedan 
Alexander och Lars i incheckningskön. Alexander och Lars hade åkt tillsammans till Arlanda. 
Ihsan berättade att de åkte på en söndag, Ihsan tror att avresan var den 30 augusti. Alexander, 
Lars och Memet åkte tillsammans hem på onsdagen. Ihsan stannade kvar i Istanbul till lördag.

Ihsan uppgav att han inte flugit helikopter med Alexander.

Ihsan tillfrågades vad han kände till om Alexanders narkotika missbrukande. Ihsan berättade 
att han inte kände till så mycket om narkotika och vilka kännetecken ett sådant missbruk 
visar. Ihsan berättade att han och Memet pratat om att Alexander uppträtt annorlunda under 
andra resan till Istanbul. Ihsan berättade att Alexander verkat påverkad av något som gjorde 
honom väldigt aktiv – hyperaktiv och rastlös. Alexander verkade ha svårt att varva ned och 
efter dagar med långa och krävande möten ville han gå ut och festa. Ihsan berättade att han 
hade svårt att hänga med i Alexanders tempo och hade stannat hemma på hotellet på 
kvällarna för att vila. Ihsan hade innan resan fått reda på att han hade hjärtproblem och Ihsan 
hade tänkt att han var trött pga av hjärtproblemen, men när han tänker efter så tror han mer att 
Alexander hade tagit något som gjorde honom piggare. Vid den första resan till Istanbul hade 
inte Ihsan reflekterat över Alexanders beteende, eftersom det var fler människor med på den 
resan och de hade delat upp sig i olika grupper. Ihsan hade då hamnat i samma grupp som 
Urban och Tore, som är i hans ålder och de hade tagit det lite lugnare på kvällarna. Ihsan 
hade ingen uppfattning om vad den andra gruppen haft för sig på kvällarna.

Förhöret avslutades klockan 10.25

Ihsan har fått förhörsprotokollet uppläst via telefon. Ihsan har tänkt på sin bekantskap med 
Alexander Eriksson och kom på att han även träffat Alexander vid ett tillfälle i somras då han 
var i Turkiet. Alexander var i Bodrum på semester med familjen och Ihsan var också i Turkiet 
med sin familj. De träffades tillsammans med en representant från Asas group på Alexanders 
hotell. Mötet gällde meningskiljaktigheter som de hade beträffande LOI – letter of intent. 
Ihsan berättade att de lyckades komma överens och mötet tog inte mer än en timme. De åt 
frukost tillsammans alla tre på Alexanders hotell. Ihsan och representanten från Asas group 
åkte sedan tillsammans till flygplatsen och Alexander skulle ut på någon båttur med sin 
familj. Förutom detta tillägg hade inte Ihsan något att erinra över förhörsprotokollet utan 
godkände detta. Telefonsamtalet ägde rum den 22 december 2009.

Förhör med Hakyemez, Ihsan; 2009-12-14 10:00   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Förhör den 14 december 2009.

Signerat av

Per Gustavsson
Signerat datum

2009-12-30 11:25Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Peksen, Mehmet
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Peksen infomeras om att förhöret hållet i anledning av förundersökning om grovt rån mot G4S

värdedepå i Västberga i Stockholm den 23 september 2009 och att förhöret avser hans bekantskap med

Alexander Eriksson.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-12-14
Förhör påbörjat

10:03
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Företaget Redomax, Vretenvägen 2, Solna
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Mehmet berättade, att han kom i kontakt med Alexander Eriksson via en klient som bor på 
Ljusterö och som i sin tur är bekant med Alexander. Denne berättade att Alexander arbetade 
på ett företag, Kraftö, som var intresserat av att sälja vindkraft och turbiner till Turkiet. Då 
Mehmet, via företaget Redomax, skaffat en del egna affärskontakter i Turkiet så erbjöd han 
sig att bli kontaktperson mellan Kraftö och företagare i Turkiet.

Under året har Mehmet deltagit i möten med Kraftö där även Alexander närvarat. I början av 
året bestämdes att man skulle resa till Turkiet för att få  mer personlig kontakt med de 
företagare som var intresserade av att satsa pengar i vindkraft. Den 18 februari reste man ner 
till Istanbul. Med på resan från Kraftö var Alexander Eriksson, Andreas Printz, Urban Baudin 
samt ytterligare en person som Mehmet inte minns namnet på. Den sistnämnde är professor 
inom vindkraft och anlände till Istanbul ett dygn senare än vad Mehmet och de andra gjorde. 
Mehmet reste tillsammans med sin kollega Ihsan Hakyemez. Dessutom deltog en kille som 
heter Ömer. I Istanbul hade man möten med representanter från flera olika företag, men några 
direkta investeringsbeslut togs inte då.

En tid senare visade ett specifikt företag  intresse av att investera pengar i vindkraft. Man 
bestämde sig då för att återigen åka ner till Turkiet för att på plats träffa representanter för 
företaget. 

Mehmet, Ihsan, Alexander och en kille som heter Lars Mattila reste i slutet av augusti ner till 
Turkiet.



Tillfrågad närmare när i tiden de reste ner så uppger Mehmet, efter att ha tittat bland en del 
handlingar på kontoret, att sällskapet avreste från Arlanda den 30 augusti 2009 kl. 17.15. De 
checkade samma kväll in på hotell Dederman i Istanbul. Innan avresan  träffade han och 
Ishan Alexander och Lars på Arlanda dit de båda tagit sig på egen hand.

De stannade kvar i Istanbul till den 2 september då Mehmet, Alexander och Lars återvände 
till Sverige. Man avreste från Istanbul kl 08.50 och ankom Arlanda kl. 11.20. På Arlanda 
skildes Mehmet från Alexander och Lars. Ihsan stannade kvar i Turkiet i ytterligare två dagar 
och var således inte med på hemresan. Mehmet har efter hemkomsten inte hört någonting från 
Alexander, förutom ett mail han fick den 22 september där Alexander ville påskynda 
projektet i Turkiet.

Tillfrågad om Alexanders uppträdande under turkietresan så märkte Mehmet ingen skillnad 
mot hur denne brukar vara. Alexander är en person som alltid är aktiv. Han har många idéer. 
Själv hade han vissa problem att  hänga med i Alexanders höga tempo.

Tiden i Istanbul ägnades mest åt möten med olika företagsrepresentanter från företagen Asas 
och Dogtas. Den första kvällen bjöd representanter från Asas på middag. Senare på kvällen 
gick Mehmet, Alexander och Lars ut på restaurang och tog varsin drink. Ihsan återvände till 
hotellet.

Påföljande dag var det nya möten med samma representanter och Alexander och Lars åkte 
utanför Istanbul för att titta på lämpliga platser för placeringar av vindkraftverk. Senare under 
eftermiddagen så träffade de bl.a. kustbevakningens chef då förslag fanns om att placera 
vindkraftverk på några öar i den turkiska skärgården.

Senare samma kväll var man ute och åt middag med representanter från Asas. Mehmet och 
Ishan bröt dock upp tidigt då Ishan mådde dåligt och återvände till hotellet. Alexander och 
Lars blev kvar. Tidigt påföljande dag gick de upp tidigt inför hemresan.

Mehmet tillfrågas åter beträffande Alexanders uppträdande i Turkiet och om han lagt märke 
till om denne visat tecken till att vid något tillfälle varit påverkad av narkotika. Mehmet 
uppger att  han inte träffat Alexander särskilt ofta och har därför svårt att bedöma detta. Då 
Alexander ofta hade högt tempo så frågade han vid något tillfälle en person som känner 
Alexander om detta och fick då till svar att denne alltid varit så. Mehmet blev dock något 
fundersam under resan i augusti över Alexanders höga tempo och undrade för sig själv om 
Alexander gick på någon drog.

Mehmet tillfrågas om han har något mobiltelefonnummer till Alexander. Alexander har 
mobiltelefonnummer 0708-339937.

Förhöret avslutas kl. 10.30

Delgivning av förhör.
Onsdagen den 30 december 2009 vid 10.55-tiden lästes förhöret upp per telefon för Mehmet. 
Han godkände förhöret med följande tillägg: Under sommaren 2009 träffade Ihsan Hakyemez 
Alexander Eriksson i Bodrum för att under någon timmes tid diskutera investeringarna i 
Turkiet. Alexander var då där på semester tillsammans med sin familj.

Stockholm den 30 december 2009.

Förhör med Peksen, Mehmet; 2009-12-14 10:03   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Per Gustavsson
Signerat datum

2010-03-03 13:35Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Johansson Horner, Ingrid
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Registerslagning/Passregistre

t.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ingrid Horner har informerats om att förhöret ingår i förundersökningen av värderånet mo G4S

Värdedepå i Västberga den 23 september 2009. Hon hörs om sin bekantskap med Alexander Eriksson

och sin eventuella kännedom om två kartor/bilder över helikopterbasen i Myttinge.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-03-01
Förhör påbörjat

13:19
Förhör avslutat

13:32
Förhörsplats

Kraftö AB, Frihamnen, Hus D, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret har tagits upp på ljudband och därefter sammanfattats av krinsp Per Gustavsson, 
RKP. Närvarande under förhöret var krinsp Mona Redaelli som också ställde frågor. Inga 
övriga närvarande.

Ingrid har arbetat på Kraftö AB sedan början av augusti månad 2008. Ingrid arbetar som 
projektledare och miljöutredare vilket bl.a. innebär att hon handlägger tillståndsärenden och 
ansökningar för Kraftö att få tillstånd att bygga vindkraftverk.
Ingrid berättade vidare att hon inte var bekant Alexander Eriksson när hon började sin 
anställning på Kraftö. I början upplevde hon att  Alexander var väldigt aktiv inom olika 
projekt. Han jobbade mycket. Hon var i början av år 2009 bl.a. involverad i ett projekt 
tillsammans med Alexander där bolaget ansökte om att få bygga vindkraftverk på Värmdö. 

Tillfrågad om hon träffat Alexander efter rånet mot G4S värdedepå i Västberga så uppgav 
Ingrid att hon träffade honom som hastigast tidigt en morgon efter rånet. Ingrid vill minnas att 
rånet var en onsdagsmorgon och att hon mötte Alexander på jobbet tidigt på 
torsdagsmorgonen dagen efter rånet. Tidpunkten kan ha varit någon gång kring sju halvåtta 
tiden på morgonen. De pratades vid en kort stund. Det var inte något längre samtal, utan de 
växlade bara några ord med varandra. Tillfrågad om Alexander kommenterade rånet 
någonting så uppgav Ingrid att det gjorde inte Alexander. Han var som vanligt och nämnde 
aldrig någonting om rånet.



Tillfrågad om när i tiden det var som ansökan gjordes om att få tillstånd att bygga  
vindkraftverk på Värmdö så vill Ingrid minnas att hon skickade in ansökan den 31 januari 
2009. Ansökan avsåg tillstånd att få bygga tre stycken vindkraftverk som skulle ligga invid 
gränsen till försvarets område i Myttinge. Där var då också polisens helikopterbas tänkt att 
ligga. Eftersom även polisen var remissinstans i ärendet så tog hon kontakt med dem för att 
inhämta deras uppfattning om vindkraftsbygget. Efterhand fick hon information om att 
vindkraftverkens tänkta placering i närheten av helikopterbasen kunde vara farligt vid 
överflygning med helikopter. Det kunde ge visst baksug från vindkraftverken. Hon 
vidarebeordrade uppgiften till Alexander för att undersöka saken eftersom han ju var pilot.

Tillfrågad om hon inhämtat kartor över området kring helikopterbasen i Myttinge så uppgav 
Ingrid att hon hämtat hem två kartor över detta område. Kartorna hämtade hon hem från 
Värmdö Kommuns hemsida. Kartorna visade inflygningen till helikopterbasen. De båda 
kartbilderna inhämtades någon gång under januari månad 2009. Tillfrågad om hon senare 
skickade bilderna vidare till Alexanders dator så minns hon inte det. 

Ingrid har efter att hon fick veta att hon skulle höras närmare angående några kartbilder över 
helikopterbasen i Myttinge tittat i sin dator på Kraftö efter skickade mail, men inte funnit 
någon uppgift om att hon skickat något sådant mail till Alexander. Det kan naturligtvis också 
bero på att hon raderat uppgiften i sin dator. Hon skickar många mail och raderar dem 
efterhand. Eftersom hon och Alexander jobbade ganska nära varandra i samband med 
projektet så har hon säkerligen visat Alexander kartbilderna över Myttinge  (Ingrid 
informerades   per telefon av förhörsledaren i samband med bokningen av förhöret att 
förhöret bl.a skulle avse frågor kring eventuella kartbilder över Myttinge helikopterbas. 
Förhörsledaren  notering)

 Beslag 2009-0104-BG189-1.
Ingrid förevisas en karta samt en animerad bild från Fortifikationsverket märkta 
HKP-Etablering Myttinge*. Förevisad bilderna/kartorna så igenkänner hon inte dem. Det är 
inte någon av dessa kartor/bilder hon inhämtat från kommunens hemsida. Hon igenkänner 
flygstråket som visas på kartan, men vill minnas att det var en annan karta som hon 
inhämtade som visade inflygningen till helikopterbasen i Myttinge.

Ingrid tillfrågades om det finns, eller har funnits någon anställd på Kraftö vid namn Inger, 
vilket det inte gör idag eller har gjort tidigare vad hon kände till.

Uppgifterna om kartorna/bilderna som Ingrid inhämtat finns under Värmdö kommuns 
hemsida över Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Helikopterbas Myttinge 1.34 på 
Värmdö.

Onsdagen den 3 mars 2010 kl. 10.20 besöktes Ingrid på sin arbetsplats av krinsp Per 
Gustavsson där hon fick ta del av förhöret. Ingrid förevisades de båda bilderna från 
Alexanders dator och uppgav åter att hon inte igenkände dem. I Värmdö kommuns 
Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för Helikopterbas Myttinge 1:34 på Värmdö fanns 
däremot en mindre animerad bild märkt HKP-Etablering Myttinge  som visade den planerade 
helikopterbasen i Myttinge. Dessutom hade Ingrid en annan karta över helikopterbasen i 
Myttinge.  (Båda dessa bilder/kartor bifogas förhöret. Förhörsledaren notering) 
Ingrid ville också tillägga att Alexander är en mycket drivande person som ofta drar igång 
nya projekt. Kring årskiftet 2008/2009 följde hon med Alexander till Nordmaling där man 
förde diskussioner kring installering av vindkraftverk där. Han initierade även en nytt företag, 
SeasideWind, för etablering av vindkraftverk i skärgården.
__________________________________________________________________________________________
 * Kartan märkt HKP_Etablering Myttinge underlag till detaljplan samt animerad bild märkt HKP-Etablering, Myttinge, 

Förhör med Johansson Horner, Ingrid; 2010-03-01 13:19   diarienr: 0104-K118-09
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2007-02-08. Karta och bild bifogas förhöret. Kartan och bilden funna i Alexander Erikssons dator. Beslag 
2009-0104-BG189-1.Förhörsledaren notering.

Förhör med Johansson Horner, Ingrid; 2010-03-01 13:19   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Friberg, Anders
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Friberg har informerats om att han skall höras om sin bekantskap med Alexander Eriksson och ett möte

vid Sollentuna Energi den 23 september 2009. Förhöret ingår i förundersökningen av rånet mot G4S

värdedepå i Västberga den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2010-03-23
Förhör påbörjat

16:02
Förhör avslutat

16:14
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

PG

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Friberg berättade att han träffade Alexander Eriksson första gången i samband med 
planeringen inför firandet av den svenska nationaldagen på Skansen i Stockholm den 6 juni 
2009. Friberg har en bakgrund inom försvaret och var vid tillfället sammankallande för de 
marshalkar som skulle deltaga i festtåget på Skansen. Han kom i kontakt med Alexander på 
Skansen omkring den 28 – 29 maj 2009 i samband med  förberedelserna inför firandet av 
nationaldagen. Alexander var där i egenskap av bildproducent för TV4 som detta år övertagit 
tv-sändningarna från SVT. De diskuterade bl.a. olika bildvinklar inför tv-sändningen den 6 
juni eftersom kungen då skulle närvara på Skansen.

I samband med genomgången överlämnade Friberg sitt visitkort till Alexander av vilket det 
framgick att han var anställd vid Sollentuna Energi. Alexander berättade då, att han arbetade 
med vindkraft på ett företag som hette Kraftö Vind. 

Någon gång under sommaren 2009 ringde Alexander och ville ha ett möte med representanter 
för Sollentuna Energi som avsåg eventuella  investeringar i Vindkraft från Sollentuna 
kommuns sida. Friberg förklarade för Alexander att hans tjänst var inom gatu/park och 
trafikavdelningen hos Sollentuna Energi och inte på El-sidan. Han ordnade dock så att 
Alexander fick kontakt med VD:n Gösta Söderkvist och Håkan Larsson vid Sollentuna 
Energi. Kontakten dem emellan utmynnade så småningom i ett möte vid Sollentuna Energi 
där Alexander deltog. Mötet ägde rum under förmiddagen den 23 september 2009, dvs 
samma dag som helikopterrånet i Stockholm.. Friberg var inte närvarande på mötet.



Friberg minns att Alexander dagen innan meddelade Friberg att han ville flytta på mötet. 
Friberg har för sig att han meddelade Alexander, via mail, att detta inte var möjligt. 
Tidpunkten för mötet ändrades således inte utan hölls på utsatt tid. Alexander kom dock för 
sent till mötet. I efterhand har Friberg hört någonting om att Alexander, i samband med 
mötet, skulle ha fått låna en mobiltelefon för att ringa samtal. Vem det var som lånade ut 
mobiltelefonen vid tillfället vet inte Friberg med säkerhet, men tror att Alexander lånade den 
av en annan kille från Kraftö som också deltog i mötet.

Några veckor efter sollentunamötet fick han reda på att Alexander var misstänkt för att ha 
deltagit i helikopterrånet och har sedan dess funderat en del kring de uppgifter han nu har 
lämnat.

Onsdagen den 24 mars 2010 kl. 09.50 togs telefonkontakt med Friberg och förhöret lästes 
upp för honom. Friberg godkände förhöret med följande tillägg:

Han har träffat Alexander vid tre olika tillfällen. Första gången var inför planeringen av 
nationaldagsfirandet på Skansen omkring den 28 – 29 maj 2009. Andra gången var under 
nationaldagen den 6 juni 2009 samt vid ett möte på Kraftö Vind under sommaren 2009. 
Friberg träffade aldrig Alexander den 23 september 2009.

Förhöret godkänt med ovanstående tillägg.

Per Gustavsson
Kriminalinspektör.

Förhör med Friberg, Anders; 2010-03-23 16:02   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Martinsson, Gunnar
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Martinsson informerades att en förundersökning gällande grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga den

23 september 2009 pågår och att förhöret med honom skulle handla om ett intrång i en helikopter som

stått parkerad i Frihamnen.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-03-29
Förhör påbörjat

14:40
Förhör avslutat

15:05
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, plan 6
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form av krinsp Redaelli. Krinsp Per Gustavsson 
närvarade under förhöret och ställde frågor till Martinsson, inga övriga närvarande.

Martinsson informerades om anledningen till detta förhör och har berättat följande;

Martinsson berättade att han nu är pensionär. Tidigare har Martinsson varit i rederibranschen. 
Martinsson berättade att han sålt viss del av sin verksamhet till Tallink, men har viss 
verksamhet kvar och ofta vistas nere i Frihamnen. Martinsson äger två fartyg och arbetar till 
viss del kvar som konsult åt Sea Container.

Martinsson berättade att han, någon gång på sensommaren (juli, augusti) befann sig nere i 
Frihamnen. Martinsson kunde inte uppge vilket datum, men beskrev vädret som varmt och att 
det duggregnade. Martinsson berättade att han satt i sin bil på parkeringen vid järnvägsspåren. 
Framför Martinssons bil stod en helikopter parkerad mellan järnvägsspåren. Martinsson 
uppgav att han parkerat så att han stod med bilen mot helikoptern. Martinsson observerade 
två män som gick runt och kände på en bil som stod parkerad på parkeringen.  Vid 
genomläsning av protokollet, berättade Martinsson att han funderat på tidpunkten och 
berättade att han träffat en kollega från Tallin denna dag och att kollegan var i Sverige 
under juni och juli – så Martinsson var inne på att händelsen måste ha inträffat i juni el juli.

Martinsson berättade vidare att i bilen som stod parkerad bredvid honom, en nyare Mercedes 
Benz, så satt en man. Den mannen hade berättat för Martinsson att han sett de två männen gå 



runt och känna på flera bilar som stod parkerade på andra sidan parkeringen.

Martinsson berättade att de båda männen gick fram till helikoptern. Den ene mannen gick in 
och satte sig i helikoptern och drog i spakarna och tryckte på pedalerna. Den andre mannen 
var hela tiden utanför helikoptern, han hängde bla i den bakre rotorn.

Martinsson beskrev de båda männen enligt följande;
Mannen i helikoptern, var 35-40 år gammal, troligen från Finland eller Estland – för när 
Martinsson senare försökte samtala med mannen hade denne sluddrat på ett språk som 
Martinsson tyckte liknade dessa språk. Mannen var berusad och sjaskigt klädd.
Mannen som hängde i den bakre rotorn, var äldre och var tunnhårig med gråa inslag. Den 
andre mannen verkade också berusad och var sjaskigt klädd.

Martinsson och mannen i Mercedes Benzen lämnade sina bilar och gick mot helikoptern. 
Mannen från Mercedes Benzen frågade männen vad de gjorde i polisens helikopter. 
Martinsson uppfattade inte ifall någon av männen svarade något på detta, men den av männen 
som hade hängt i rotorn, lämnade helikoptern och försvann. Martinsson gick fram till mannen 
som suttit inne i helikoptern. Martinsson berättade att den mannen hade tagit en jacka och en 
keps ur helikoptern, som han genast släppte då Martinsson kom fram till honom. Martinsson 
beskrev jackan som svart och kanske av ett finare märke, kepsen hade något tryck, som 
Martinsson uppfattat hade med Roslagens Helikopterflyg att göra. Mannen hade också en 
bunt papper och pärmar under armen, som mannen tagit från helikoptern. Martinsson hade 
sett att det legat papper i framsätet på helikoptern. Vad Martinsson förstod så var det 
helikopter manualer och olika instruktioner som var specifika för just den här helikoptern. 
Martinsson berättade att han gick fram till mannen och tog bunten från honom. Mannen hade 
inte gjort något motstånd, utan bara överlämnat bunten till honom. Martinsson uppfattade att 
mannen bara tagit sakerna i helikoptern av en slump eftersom de låg framme i helikoptern. 
Martinsson förklarade att sakerna egentligen inte hade något värde för mannen, men bunten 
papper som mannen tagit var värdefullt för helikopterägaren. Enligt Martinsson kan man 
säkert beställa sådana papper, men de kan vara besvärliga att få tag i. Sedan hade också den 
mannen lämnat helikoptern.

Martinsson uppgav att han var helt säker på att männen inte fick med sig något från 
helikoptern, utan allt återlämnades. Martinsson berättade att han själv lade tillbaks bunten 
papper, jackan och kepsen i helikoptern.

Martinsson berättade att han såg att det stod Roslagens helikopterflyg på helikoptern och 
Martinsson försökte ringa det bolaget. Enligt Martinsson fick han inte tag på något nummer 
till flygbolaget, men lyckades via några samtal få ett nummer hem till Carl Meyer. 
Martinsson pratade med sonen i huset, som berättat att hans pappa skulle kontakta Martinsson 
senare. Efter ca 20 minuter ringde Meyer upp Martinsson. Enligt Martinsson hade Meyer 
uppgett att Helikoptern tillhörde Kraftö, men att Roslagens Helikopterflyg ibland använde sig 
av den. Meyer bad Martinsson att stanna kvar vid helikoptern, så skulle Meyer kontakta 
piloten på Kraftö som skulle komma till Martinsson.

Martinsson berättade att han väntade i ca 30 minuter och sedan kom tre män i två bilar, en 
större BMW och en Jeep (Martinsson beskrev jeepen som en nyare japansk jeep). Martinsson 
förstod att en av männen från Kraftö var helikopter pilot, eftersom den mannen gick runt och 
kontrollerade helikoptern. Piloten hade också nycklar till helikoptern och gick in i helikoptern 
och kontrollerade alla spakar och knappar. Martinsson visade ett visitkort som han fått av en 
av männen. På visitkortet stod det " Philip Flach, Business Developer, Kraftö Vind, tel 
070-871 07 00 etc ".

Förhör med Martinsson, Gunnar; 2010-03-29 14:40   diarienr: 0104-K118-09
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Martinsson hade frågat piloten hur han kunde lämna helikoptern olåst och då hade piloten 
svarat att de inte tänkt att den skulle stå så länge på platsen.

Martinsson uppgav att han aldrig tidigare sett helikoptern stå parkerad på denna plats. 
Martinsson berättade att han tidigare sett en helikopter, troligen denna, stå parkerad nere vid 
Lidingö Bro Värdshus, på ängen på vänster sida om vägen.

Martinsson tillfrågades om han hade något mer att tillägga till förhöret, men det hade inte 
Martinsson varför förhöret avslutades klockan 15.05.

Den 30 mars 2010 ringde krinsp Redaelli till Martinsson och läste upp det utskrivna 
förhörsprotokollet. En del ändringar har gjorts direkt i protokollet och med dessa ändringar, 
förklarade sig Martinsson nöjd med förhöret och godkände förhörsprotokollet.

Förhör med Martinsson, Gunnar; 2010-03-29 14:40   diarienr: 0104-K118-09

 447



448

Förhör
Båttrafik, Ljusterö

Signerat av

Liz Berglund
Signerat datum

2009-11-16 08:28Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Svedberg, Ove
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina iakttagelser rörande båttrafik på Ljusetrö
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Liz Berglund
Förhörsdatum

2009-11-13
Förhör påbörjat

15:00
Förhör avslutat

15:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Ove berättar att han vet vem helikopterföraren i helikopterrånet är eftersom denne bor på 
Ljusterö. Även helikopterförarens pappa samt två farbröder bor på ön. 

Tisdagen den 22 september jobbade Ove vid Sillviken på Ljusterö. Han iakttog då när två 
båtar, på förmiddagen, lämnade ön och gick norrut. Det var dels pappans båt och ena 
farbroderns båt. Vilka som färdades i båtarna kunde Ove inte se. Han såg heller inte hur 
många som var ombord. Båtarna lämnade med en kort stund mellan dem. Ove kan inte uppge 
någon närmare tid på förmiddagen när båtarna gav sig iväg. 

Den farbror som äger ovan båt arbetar på färjan mellan Ljusterö och fastlandet.

På onsdag den 23 september kom pappans båt tillbaka till ön. Det var på eftermiddagen, 
okänd tid. Båten kom söderifrån och "smög" in vilket den aldrig gör annars. Inte heller nu 
kunde Ove se vem som var ombord eller hur många. Båten gick in runt en udde.  

Under dygnet 22-23 september stod pappans bil, en Volvo 745, parkerad nere vid Sillviken.
 
Ove berättar att den andra farbrodern, Mats Eriksson, har en stuga på Enholmen. Enholmen är 
belägen ca 500 meter utanför Ljusterö. Stugan syns inte från vattnet. Den är mer koja än 
stuga. Mats Eriksson äger också stuga/stugor på Gåsskären. Det finns lilla och stora Gåsskär. 
Det är på den ena av dessa öar som stugan/stugorna ligger. 

Helikopterföraren och dennes pappa brukar flyga samma helikopter. Ove har fått höra att 
helikoptern var så speciell att starta att endast de som kört den tidigare klarade av detta. Det 
var något med choken.



Ove tycker att det är konstigt att pappan och farbröderna verkar ha så mycket pengar trots att 
de inte verkar jobba så mycket. Som exempel säger Ove att pappan har 2 båtar. Den som 
ligger vid Ljusterö är en kabinbåt. Den kan vara värd ett par hundratusen kronor. Pappan har 
ytterligare en båt som ligger vid ett varv nedanför Ramsmora. Den är värd runt 5 miljoner 
kronor. 

Ove tillfrågas om han känner till vad pappan jobbar med. Ove säger att han tror att pappan 
äger eller jobbar på en av långtidsparkeringarna vid Arlanda. Det kan var Lindskog. 

När det gäller de aktuella båtarna så säger Ove att de är upptagna vid det här laget. 

Ove berättar att det är mycket helikoptertrafik i området runt ön. Alla på ön håller koll på om 
det kommer någon helikopter och landar. Detta eftersom man vill veta om någon granne 
blivit sjuk eller liknande. 

På kvällen den 22 september, ca 22.30, kom en helikopter över ön. Två grannar till 
helikopterföraren reagerade och tittade ut. De såg ingen helikopter men hörde ljudet. 
Helikoptern var över husen där de bodde. I vanliga fall har helikoptern ljus tända på 
undersidan men denna var helt nersläckt.

Den ena grannen bor ca 100 meter från helikopterföraren. De heter Björklund. Det var frun 
som hörde. Den andra grannen heter Jörgen. Ove kommer inte ihåg dennes efternamn.

Ove tror att de fått lämna sina iakttagelser till polisen. 

Då Ove inte har något mer att tillägga så avslutas förhöret.
Förhörsanteckningarna upplästa och godkända per telefon

Förhör med Svedberg, Ove; 2009-11-13 15:00   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Susanne Åkers
Signerat datum

2009-11-16 10:15Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Charro, Gabi
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av att han står som registrerad ägare till Pb WSK264, vilken är aktuell i

utredningen
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Susanne Åkers
Förhörsdatum

2009-09-27
Förhör påbörjat

17:09
Förhör avslutat

17:40
Förhörsplats

Arresten Norrmalms polisen
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Gabi Charro uppgav att han är registrerad ägare till WSK264, men att det inte är han som är 
brukare av bilen. Bilen är inköpt av Gabis pappa så att familjen skall kunna bruka bilen. 
Eftersom försäkringen blev så dyr då den stod på pappan skrevs den över på Gabi då han har 
mycket billigare försäkring. Gabi själv har en Ford focus som endast han brukar. Det har hänt 
att han någon gång brukat Seaten då för att serva eller tvätta den i övrigt använder han den 
aldrig.

Gabi är väldigt tydlig med att  bilen brukas av Gabis bror Charbel Charro och ibland brukar 
Gabis fru låna den för att hämta barn. Gabis fru lånar den högst 1-2 gånger i månaden och 
systemet de har är att de då ringer till Charbel för att påtala att Gabis hustru behöver den och 
sedan hämtar hon extranycklarna hos Gabi och Charbels pappa. Att  extranycklarna förvaras 
där beror på att Gabi har alla sina extra nycklar där även till bostaden och sin "egen" bil ifall 
att han skulle behöva dem någon gång. Det finns två nycklar till Seaten ett par skall alltid 
förvaras hemma hos pappan på Krögarvägen den andra nyckeln har Charbel eftersom det är 
den bil som Charbel har/brukar och åker omkring i. Idag när Gabi blev hämtad av polis tittade 
han efter extranycklarna där de skall vara hemma hos pappan. Gabi upptäckte då att 
extranycklarna till Seaten var borta. 

Gabi tillfrågades om han hade något som var hans i bilen och han uppgav då att han inte hade 
något där utom möjligen ett par CD-skivor och en p-skiva. Gabi har ytterligare en lillebror 
men han har en egen bil, varför han inte brukar Seaten. Pappan har inget körkort så han 
brukar aldrig bilen.

På fråga om Charbel brukar låna ut bilen svarar Gabi att Charbel lånat ut bilen till sin tjej och 



extjej någon gång. Gabi har ingen aning om vad tjejerna heter då han inte umgåtts med dem. 
Vid ett tillfälle förra sommaren hade Charbel lånat ut bilen till någon kompis som skulle köra 
hem den efter en fotbollsmatch. Bilen stod då fortfarande skriven på Gabis pappa men Gabi 
blev då mycket arg och förklarade att Charbel ej fick låna ut bilen, eftersom han inte vill att 
det skall komma några obetalda tullar eller p-botar, eftersom det är viktigt för både pappan 
och Gabi att de inte får någon betalningsanmärkning då de är mån om sin kreditvärdighet.

Gabi påtalar flera gånger att den som brukar bilen är Charbel och om vi vill ha svar om bilen 
är det han som har dom.

Bilen är ofta ostädad och det är Gabi eller lillebror Elias som ibland städar ur den. Detta gör 
de för att de är de som brukar fixa med bilarna i familjen. Charbel är inte den som fixar eller 
städar med bilarna.

Ny kontakt togs med Gabi denna gång telefon kl 18.45. Gabi hade då frågat sin hustru hur 
hon brukat bilen under sommaren. Hon hade haft semester varannan vecka hela juli och 
augusti och under hela juli och augusti använde hon inte bilen en enda gång. 

Uppläst och godkänt

 Med som extraförhörsledare var Ingrid Engström

Förhör med Charro, Gabi; 2009-09-27 17:09   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Förhör med "flickvän" till Charbel Charro

Signerat av

Susanne Åkers
Signerat datum

2009-11-18 09:39Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Söderman, Patricia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som annan, med anledning av relation till Charbel Charrro
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Susanne Åkers
Förhörsdatum

2009-11-17
Förhör påbörjat

10:00
Förhör avslutat

10:40
Förhörsplats

Mc Donalds Hallunda
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare insp Susanne Åkers och insp Mona Redaelli

Patricia uppgav att hon känt Charbel i ca 4 år och att de pratar med varandra varje dag. De har 
en relation, men säger att de inte är tillsammans. Charbel sover ofta över hemma hos Patricia, 
men Patricia har aldrig sovit över hemma hos Charbel. När de träffas så umgås de oftast bara 
de två inte med varandras kamrater.

Patricia vet inte vilket telefonnummer som Charbel har, eftersom hennes telefon gått sönder 
två gånger de senaste veckorna och hon reklamerat dem och då har telefonboken inte följt 
med till de nya telefonerna. Sista gången som de träffades var lördagen 26 september, men de 
talades vid söndagen den 27 september. Patricia vet inte vart Charbel bott under tiden som 
han varit efterlyst.

Patricia vet inte om Charbel äger någon egen bil, men han brukar använda en svart Seat och 
hans lillebror har även han en svart Seat. Charbel brukar låna Patricias bil ibland och hon 
brukar låna hans bil om hon behöver. Utan att fråga uppgav Patricia att Charbel ofta lånat ut 
sin bil till olika kompisar till vilka eller vem vet hon inte. Då Charbel behövt bil har han lånat 
Patricias eller någon annans bil , men efter 11 augusti vet inte Patricia om Charbel lånat 
hennes bil.

 Patricia tillfrågades om hon kände till någon vid namn Goran Bojovic eller Metin Akdag 
och vilken relation Charbel eventuellt hade till dem. Patricia visste inte vilka dessa personer 
var eller om Charbel kände dem eller inte.

 Patricia tillfrågades om hon kände till Fabian Lobos Lopez. Patricia visste vem Lobos Lopez 



var, men hon kände honom inte. Hon visste inte om Charbel kände eller umgicks med Lobos 
Lopez.

 Patricia tillfrågades om hon kände Reza Madadi och vilken relation Charbel eventuellt hade 
till honom. Patricia visste vem Reza Madadi var och att han tävlade i någon kampsport samt 
att han reste en hel del genom sitt tävlande. Patricia visste inte om Charbel kände Reza.

Patricia tillfrågades om hon visste vem som Charbel umgicks med flera gånger i veckan.
 Patricia hade ingen aning om vem detta kunde vara. Hon kände inte till någon "bästa 
kompis" till Charbel. Däremot brukade många från Fittja åka och titta på fotbollsmatcherna 
som Fittja spelade. Charbel spelade tidigare i Fittja och köptes nyligen över till Tullinge.

 Patricia tillfrågades om hon visste vem Goran Zivkovic var och vilken relation Charbel 
eventuellt hade till honom. Patricia visste vem Goran Z var och han och Charbel har arbetat 
båda på ungdomens hus i Fittja, men om dom umgås vet hon inte. Charbel har varit med och 
byggt upp ungdomens hus  och slutade arbeta där för några år sedan exakt när visste hon inte.
  Charbel har senast arbetat som fotbollstränare, men pratat om att han skulle vilja börja att 
studera.

 Patricia tillfrågades om hon visste vilka Charbel kände på Lidingö. Patricia visste inte om 
Charbel kände någon på Lidingö ofta när han ringer är han runt om i Stockholm på olika 
platser, men sista tiden har han mest varit i Fittja sedan en gemensam vän omkommit i en 
trafikolycka.

 Patricia tillfrågades om hon mindes vad hon gjorde den 22 och 23 september. Patricia minns 
inte om hon träffade Charbel eller inte dessa dagar. De umgicks de ganska mycket denna 
vecka, men exakt när minns hon inte. Hon minns att hon ringde en killkompis och berättade 
om det hon hört om rånet på  Tv:n den 23 september. Den 25 september körde Charbel 
Patricia till Silja Galaxy och hämtade henne den 26 september.

 Patricia tillfrågades om Charbel hade något smeknamn. Charbel kallar sig själv ibland 
Chabbe med två ben.  Patricia tillfrågas om Heat är något hon känner igen. Patricia känner 
inte igen detta som något smeknamn eller annat.

Patricia skriver inte dagbok eller för någon speciell kalender i telefonen. När hon tittade i 
telefonen hittade hon inga anteckningar där heller.

Uppläst och godkänt utan erinran

Förhör med Söderman, Patricia; 2009-11-17 10:00   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
bekantskap med Charro

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Kilickiran, Gülay
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

KK samt känd av polis

(förhrösledaren)

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om kontakter och bekantskap med Charbel Charro.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-02-25
Förhör påbörjat

14:42
Förhör avslutat

15:06
Förhörsplats

Polishuset Kronoberg, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Gülay Kilickiran inkom torsdagen den 25 februari till polishuset Kronoberg i Stockholm efter 
tidigare ö.k / kallelse.

Förhörsledare Krinsp P Eriksson – T Johansson.

Gülay Kilickiran informeras om anledning till förhöret att hon ska höras om hennes kontakter 
och bekantskap med Charbel Charro.

Gülay tillfrågas om hennes och Charbels Charro bekantskap och relation.
Gülay berättade att hon och Charbel var tillsammans för ca 10 år sedan under en tidsperiod av 
ca 3 års tid.  
Efter det att deras förhållande tog slut har de fortsatt att umgås och de är nära vänner med 
varandra. Gülay berättade att de bägge två har haft olika förhållande med andra personer efter 
det att det tog slut mellan dem.
Gülay uppgav att de är vänner nu och de har ej någon kärleksrelation. Gülay beskriver deras 
relation som vänskaplig.

Gülay tillfrågas hur mycket de har träffat varandra under den senaste tiden.
Gülay berättade att de har haft regelbunden kontakt med varandra under lång tid. Kontakterna 
har varit att de har träffats personligen samt att de har pratat med varandra i telefon.
Under sommaren –09 umgicks de en hel del. I slutet av sommaren och i början av hösten 
träffades de lite mindre bla pga privata händelser för Gülay samt att hon även började sin 
skola och studier som ibland tar mycket tid. De har dock haft regelbunden kontakt med 
varandra men det har mest varit per telefon som de har pratat med varandra under denna tiden.



Gülay tillägger att hon har svårt att precisera och uppge tidpunkterna när de har träffats mer 
eller mindre eftersom det har varierat en hel del.
Gülay berättade att när de har träffat varandra har det varit under veckans alla dagar och 
tidpunkterna har varierat beroende på när de haft tid och möjlighet att kunna träffas.

Gülay vet om att Charbel bor hemma hos sina föräldrar i Fittja. Hon vet inte hans adress och 
hon har ej heller varit hemma hos honom men hon har varit utanför hans bostad vid hans sk 
bostadsgård i Fittja.   
Gülay bor själv i Huddinge tillsammans med sin mamma och det har hänt att Charbel varit 
hemma hos henne. 

Gülay tillfrågas om deras telefonkontakter.
Gülay uppgav att de har pratat med varandra en hel del per telefon. Hon kommer dock ej ihåg 
Charbels telefonnummer eftersom det var ett tag sedan de pratades vid i telefon. 
Gülay har haft kontakt med Charbel på sin telefon som är 073-974 69 93 och telefon numret 
och abonnemanget har hon haft i ca 10 års tid. Gülay tror att även Charbel har haft sitt 
telefonnummer under en längre tid.

Gülay tillfrågas om deras transportsätt och hur de har åkt när de träffats.
Gülay berättade att de har åkt med bil i en svart Seat som Charbel har, Gülay kommer ej ihåg 
reg nr. Gülay uppgav även att det har hänt vid något tillfälle att Charbel har lånat ut sin bil 
och att han vid dessa tillfälle fått låna andra bilar när de varit i behov av bil.

Gülay tillfrågas om Charbels kamrater och hans umgänge.
Gülay uppgav att hon känner till några personer men det är ingen av dem som hon har 
umgåtts med. När hon och Charbel har träffats har de varit själva eftersom Gülay ej varit 
intresserad av att träffa Charbels kamrater och därför vet hon inte så mycket om Charbels 
kamrater.
Gülay känner till några till namn på kamrater och en av dem heter Goran kallas för Gogo och 
bor i Fittja. Gülays barndomsvän är gift med Goran/Gogo. 
Gülay känner även till Reza, Reza har vid något tillfälle åkt med i samma bil som hon och 
Charbel eftersom han skulle få skjuts någonstans.

Gülay frågas om Gorvar Barzani som Gülay vet vem är och hon har dessutom träffat honom. 
Gorvar Barzani har varit bekant med Charbel sedan lång tid tillbaka, Gülay träffade Gorvar 
Barzani när hon och Charbel var tillsammans för ca 10 år sedan. Charbel och Goravar 
Barzani har dock ej haft så bra kontakt eftersom de har haft personliga dispyter med varandra.

Fabian Lopos Lopez har Gülay hört talas om men det var för länge sedan, Gülay tror att hon 
själv inte har pratat med Fabian Lopos Lopez. Gülay tror inte att Charbel och Fabian Lopos 
Lopez har bra kontakt med varandra eftersom vad Gülay vet så har Charbel ej umgåtts med 
honom på länge.

På fråga om Charbel reser någonstans uppgav Gülay att Charbel inte reser någonstans. 
Charbel är en sådan person som trivs bra i sin hemmamiljö och han är ej är i behov att resa 
någonstans. 

Gülay tillfrågas om Charbels arbete och ekonomi.
Gülay uppgav att vad hon vet så är Charbel arbetslös men han planerar att börja studera.
Innan har Charbel arbetat på ungdomens hus i Fittja och arbetat som bud chaufför.
Gülay berättade hon vet väldigt lite om Charbels ekonomi och vad hon vet så har han ej det 
så bra ekonomiskt ställt.
Gülay berättade att både hon och Charbel ej gör så mycket saker utan de lever på en liten 

Förhör med Kilickiran, Gülay; 2010-02-25 14:42   diarienr: 0104-K118-09

 455



ekonomi. Charbel handlar och köper väldigt lite saker och han använder de sakerna han har 
under lång tid. 
Gällande div tekniksaker så tror Gülay att Charbel är normal intresserad. Han är ej intresserad 
av datorer och använder ej mail eller facebook.
Charbel tycker ej om att handla enl Gülay.
När de varit ute och ätit eller liknande har de hjälpts åt att betala, antingen har de delat på 
utgifterna eller har den som kunnat betala betalt för dem bägge. Charbel har betalt kontant 
och ej med bankkort eller andra kort.

Gülay tillfrågas om de har varit i Huddinge centrum.
Gülay uppgav att de har varit i Huddinge centrum men ej handlat någonting förutom vid ett 
tillfälle när de besökte Teknik Magasinet för att köpa hörlurar till Gülays Ipod, detta var 
någon gång under sommaren –09. Gülay uppgav att de endast köpte hörlurarna.

Gülay hördes om hon eller Charbel har någon mindre väska som är av typen handledsväska.
Gülay uppgav att hon ej har någon liknande väska och detsamma är för Charbel. Gülay har 
några större väskor men ej av typen handledsväska och hon har ej heller blivit av med någon 
väska. 

Gülay tillfrågas om råntillfället, rån mot värdedepå i Västberga den 23 september -09.
Gülay kommer ihåg att hon såg och hörde talas om rånet via nyheterna men tänkte inte mer 
ang detta. Gülay kommer ej ihåg vad hon själv gjorde vid detta tillfälle men tror att hon 
studerade inför en tenta pga av datumet för rånet som var i slutet av månaden då det infaller 
en hel del tentamen.
Gülay kommer ej ihåg om hon träffade Charbel under tidpunkten för rånet och det gäller både 
ett tag före och efter rånet. Gülay fäste ej någon särskild vikt runt datumet för rånet.
Gülay uppgav att Charbel var som han brukade vara när de träffades och pratades vid runt 
datumen för rånet.
Gülay tror att Charbel bodde hemma vid detta tillfälle. Vad Gülay tror så händer det troligen 
att Charbel sover över hos kamrater ibland men hon vet inte vilka och ej heller när det i så fall 
hände.

Förhöret avslutades därefter kl 15.06.
Förhöret intalat på band.

2010-03-17 kl 14.15-14.20 läste Gülay igenom sitt förhör i utskrivet form och godkänner 
det.
Plats: Utanför Flemingsbergshäktet i Huddinge.
Närvarande: Krinsp P Eriksson – S Åkers.

Tillägg, 2010-03-17 kl 14.20.
Gülay tillfrågades även om Charbel har någon dator. 
Gülay uppgav att vad hon vet så har han ej någon dator. Gülay framförde även att hon ej varit 
hemma hos honom.

Förhör med Kilickiran, Gülay; 2010-02-25 14:42   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Tomt Huddinge

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Kilickiran, Ahmet
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

kk
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om tomtägande i Huddinge.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-04-22
Förhör påbörjat

14:05
Förhör avslutat

14:40
Förhörsplats

Stadshotellet i Gnesta
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ahmet Killickiran informeras om anledning till förhöret och att han hörs  om ägande till en 
tomt i Huddinge samt ev byggnadsplaner på tomten.
Tid och plats för förhöret hade tidigare kommit överens med Ahmet via telefon.

Förhörsledare Krinsp P Eriksson – S Åkers.

Ahmet tillfrågas om han äger någon tomt.
Ahmet uppgav att han äger en tomt som ligger i Huddinge. Tomten ägs av ett bolag som heter 
Bo Säker Fastighets Ab och det är Ahmet som är ensam firmatecknare för bolaget. Till sin 
hjälp har Ahmet en person som heter René Koplare och det är René som sköter bolaget men 
han har ej några beslutsfunktioner. René hade tidigare en fullmakt i bolaget men denna 
fullmakt har Ahmet tagit tillbaka och det ska enbart vara han själv som kan fatta beslut. 
Ahmet kommer ej ihåg när fullmakten togs tillbaka.

Ahmet berättade att han köpte tomten 2006. Ahmet tog ett lån på 2 miljoner av banken och 
köpte tomten och startade vid detta tillfälle även bolaget.
Ahmet har haft planer att bygga på tomten och fn har han lämnat ett projekt till Västkustvillan 
men det är ej något kontrakt upprättat. 
Ahmet uppgav att tomten ej är bebyggd.

Ahmet tillfrågas om han vid tidigare haft något projekt ang tomten med en person som heter 
Charbel Charro.
Ahmet uppgav att han vet vem Charbel är och han känner honom via en av sina döttrar.
Ahmet uppgav att för ca 2-3 år sedan hade han ett vad han kallar för löst prat med Charbel 
ang tomten. Pratet de hade med varandra var vid ett tillfälle och det bestämdes ej någonting 



och Ahmet kallar det åter för ett löst prat.

På fråga så uppgav Ahmet att det ej bestämdes någonting och ej några projekt eller 
byggplaner bestämdes heller.

Ahmet tillfrågades om det var andra personer med eller involverade när han och Charbel  
hade sitt samtal.
Ahmet uppgav att det endast var han och Charbel som pratade.

Ahmet tillfrågas om han känner till eller vet vem Goran Bojovic.
Ahmet uppgav att han varken känner till eller vet vem personen är-
Ahmet fick även beskrivet att Goran är en smal och lång person men Ahmet uppgav att han ej 
vet vem det är.
Ahmet tillfrågas även om Goran Bojovic varit involverad något ang tomten. Ahmet uppgav 
att det har han ej varit.
 

Förhöret avslutades kl 14.40.
Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform.

Tilägg:
Ahmet framförde att polismännen kunde prata med René om han ev kunde ha uppgfiter om 
byggprojekt.
Ahmet lämnade adress och tel till René.

Förhör med Kilickiran, Ahmet; 2010-04-22 14:05   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Tomt i Huddinge

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Raynee, Koppelaar
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

div kontrollfrågor
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kontrolluppgifter om en tomt i Huddinge.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Peter Eriksson
Förhörsdatum

2010-05-04
Förhör påbörjat

13:21
Förhör avslutat

13:43
Förhörsplats

Telefonförhör, polishuset Kronoberg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

P.E

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Raynee Koppelaar kontaktades per telefon av Krinsp P Eriksson m.a.a kontrolluppgifter 
gällande en tomt i Huddinge.

Raynee Koppelaar informerades om anledning till förhöret och uppgav i sak följande:

Raynee har tidigare varit i kontakt med Ahmet Kilickiran som informerat honom att polisen 
kan komma att kontakta honom gällande tomten i Huddinge.

Raynee uppgav att han är involverad i ett företag som heter Bo Säker Fastighets AB som äger 
en tomt som ligger i Huddinge på adressen Kädringsvägen 29 A-B. 
På tomten finns det fn ett gammalt hus som ej är bebott och att detta hus ska rivas.
Raynee berättade att han är involverad i företaget genom att han sköter om byggprojektet på 
tomten och div i företaget.

Raynee uppgav att det är planerat att Västkustvillan ska bygga och ev sälja hus på tomten.   
Raynee uppgav även att han har investerat ca 1 miljon i tomten och projektet.
Raynee uppskattar att kostnaderna kan komma att uppgå till ca 4 miljoner men han tror att 
företaget Bo Säker Fastighets kommer att gå med vinst i slutändan.

Raynee tillfrågas om det tidigare varit något projekt eller planer med någon eller något 
företag att bygga på tomten.
Raynee uppgav att de tidigare förutom nu varit i kontakt med Västkustvillan för byggplaner.
Det skrevs även papper tidigare mellan de inblandade men pga olika saker och att man ej 
kom överens blev det ej något av.
Raynee berättade även att han varit i kontakt med en person som heter Christian som kommer 



från Danmark och diskuterat om planerna och projektet. Christian håller fn på att bygga vid 
Uttrans sjukhus. 
Via Christians och det företaget kom det även en person som heter Dragan och pratade med 
Raynee.
Även detta projekt blev det ej något av bla eftersom Christian och hans företag ville ha sk 
svart betalning/kostnader.
Raynee beskriver Dragan som normalbyggd, ca 170-175 cm lång, skägg liknande polisonger 
som hör ihop med håret, Dragan skulle även ha grävmaskin. 

Raynee uppgav att det är endast dessa personer som han har pratat med att bygga på tomten.

Raynee tillfrågas om han vet något om två st personer:
Raynee tillfrågas om Charbel Charro.
Raynee uppgav att han ej träffat eller pratat med någon Charbel och då ej heller om 
byggplaner på tomten. Raynee uppgav dock att ev kan namnet Charbel vara bekant och det 
kan vara från Ahmet som han hört det men tillägger att han är osäker.
Raynne tillfrågas även om Goran Bojovic.
Raynee uppgav att han ej känner igen namnet Goran och att han ej heller pratat om något 
bygge eller liknande med någon Goran.
Raynee delges även att Goran är en lång person, ca 2 meter men Raynee uppgav att han ej 
känner igen någon person på beskrivningen.

Avslutat kl 13.43
Nedtecknat och godkänt i anteckningsform.  

Förhör med Raynee, Koppelaar; 2010-05-04 13:21   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Susanne Åkers
Signerat datum

2009-11-16 10:15Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Jaiteh Kantborg, Patricia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Svenskt KK
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som annan med anledning av relation till misstänkt Goran Bojovic
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Susanne Åkers
Förhörsdatum

2009-09-27
Förhör påbörjat

12:55
Förhör avslutat

13:20
Förhörsplats

Upplandsgatan 28, 1 tr Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Engström, Ingrid

Berättelse

I samband med husrannsakan Upplandsgatan 28,1 tr hos Goran Bojovic kom Bojovics 
flickvän Patricia in i lägenheten. Patricia hade vetskap om att Goran strax innan hade blivit 
gripen, eftersom hon samtalat med honom per telefon då han greps.

Patricia ombads berätta vilken relation hon hade till Goran Bojovic. Patricia uppgav att hon 
varit tillsammans med Goran i ca 1 ½ år men att de i april 2009 avslutade sin relation för att 
sedan i september 2009 för ca två veckor sedan återigen bli tillsammans igen. 

Goran och Patricia brukade träffas efter 22-tiden på kvällen ibland på hennes jobb restaurang 
Il Conte eller i Gorans lägenhet på Upplandsgatan 28 i Stockholm. Sedan de blev tillsammans 
igen har de om de sovit ihop alltid sovit i Gorans lägenhet. Goran och Patricia har inte träffats 
varje dag. Patricia tillfrågades vilka dagar de träffats sedan de åter blev tillsammans och 
Patricia svarade att hon inte vet vilka dagar de har träffats. Hon tillfrågas då vilka nätter som 
hon sovit tillsammans med Goran inte heller detta kan Patricia svara på. Hon tillfrågas om 
hon för dagbok och hon svarade att hon gjorde det ibland. Patricia tillfrågades då om hon 
antecknade i dagboken när hon sovit tillsammans med Goran. Hon svarade att hon inte skrivit 
det i dagboken.

Patrica känner endast till att Goran har lägenheten på Upplandsgatan samt att han hyr en 
Volvo och har en BMW. Hon vet knappt vad han arbetar med mer än att han är i 
byggbranschen om han är anställd eller har eget företag vet hon inte. Den enda kamrat till 
Goran som hon för tillfället kan namnet på är Metin. Patrica tror att Goran arbetar till 
16-17-tiden på dagarna.
Patricia säger att hon inte frågar mycket om vad han gör utan det får vi fråga honom om.



Patricia tillfrågas om hon uppfattat det som att Goran reser mycket hon svarar att det får vi 
fråga honom om. Hon tillfrågas då om hon känner till att Goran planerat någon resa i nära 
framtid. Hon svarade att han skulle resa nu men att man kan inte veta med honom  vad gäller 
datum och tider. För någon dag sedan fick hon av Goran reda på att han skulle resa till 
Montenegro exakt vilken dag han berättade det vet hon inte, men det var i början på denna 
vecka (vecka 39 2009).

När hon kontaktar Goran gör hon det på tfn 070-666 17 77.

Uppläst och godkänt  

Förhör med Jaiteh Kantborg, Patricia; 2009-09-27 12:55   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

IT-brottssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Jaiteh Kantborg, Patricia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande förhör gällande hennes resa till Montenegro.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Lisbeth Tolfes
Förhörsdatum

2009-10-23
Förhör påbörjat

14:35
Förhör avslutat

15:13
Förhörsplats

RKP
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

LT

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Sammanfattning av inspelat förhör.
Förhörsledare krinsp Maria Johansson samt krinsp Lisbeth Tolfes.

Patricia berättar att hon jobbar som servitris på restaurang Il Conte och har så gjort i drygt 4 
år.
Hon har känt Goran i 1 –2 år. De hade ett förhållande under perioden september –08 till ca 
april/ maj –09. Därefter ett uppehåll, men inledde ett förhållande igen i september i år.

Hon lärde känna Goran då hon jobbade extra på hans brors cafe´ på Upplandsgatan, vilket var 
ca 2 år sedan.
Det är Nebosja som äger cafét.

På frågan vad hon känner till om Goran, säger Patricia att han håller på med byggen, han är 
mycket utomlands och vad han gör där vet hon inte.
Senaste projektet var i Tullinge, "sedan håller han på och bygger i Serbien eller Montenegro", 
men Patricia vet inte så noga.
Goran åker dit ganska ofta, någon gång per månad.
De pratar inte mycket om sina jobb, Goran har inte sagt så mycket. Projektet i Tullinge kan 
ha varit för ca 6 månader sedan.
Därefter  tror inte Patricia att han gjort så mycket, han har rest som vanligt, men hon vet inte 
vart och hon vet inte vad han gör, "han gör affärer". Han reser mest till Serbien, Montenegro.
Hon känner inte till speciellt mycket om Gorans kompisar, har träffat Metin, dom är 
barndomskompisar. Metin söker jobb och bor i Årsta
Patricia har träffat David, som också är barndomsvän till Goran. De har setts på cafét, han är 
ca 30 – 35 år och håller på med byggen.



Patricia förklarar att när hon jobbade på cafét träffade hon folk, men det blev mer att hon 
hälsade, men hon vet inte vad dom heter.

På frågan om Goran har någon bil i Sverige, säger Patricia att han hade en leasingbil vilken 
han inte har kvar, sedan en stor svart BMW, en ganska ny men hon tror inte att det är hans. 
Hon vet inte riktigt hur det var med den.
Vet ej vem han lånat BMW:n av, han har inte sagt så mycket om den. Vet att dom har köpt en 
bil eller att dom har haft en bil men kan inte uttala sig om den.
Goran har haft den några dagar, kanske en vecka, och Patricia har åkt i den. 

De var tillsammans i Monaco några dagar maj –09. 
Patricia var där i 3 - 4  dagar, firade att hon fyllde 25 år, hon åkte dit och hem själv samt 
betalade själv. Efter att hon rest hem stannade Goran kvar, de reste inte tillsammans. Goran 
var redan där när hon kom. Hon vet inte när Goran reste dit, "kanske ett par veckor före", hon 
vet inte heller varifrån han åkte och är osäker på när han reste hem.

De var tillsammans i Montenegro augusti/ september –09.  
Patricia åkte dit själv på semester. Hon åkte med Apolloresor, köpte flygstol utan hotell,
direktflyg till Tivat. Hon beställde resan ca 1 vecka innan hon reste, Goran visste inte att hon 
skulle åka förrän dagen innan då hon berättade det för honom och sa "kom ner om du hinner"
Goran flög ner och kom 3- 4 dagar efter henne.
Patricia tror att hon åkte en lördag och Goran kom ner på onsdag. Sedan åkte hon hem  
påföljande lördag. Goran åkte dagen efter.
Fram till torsdag bodde Patricia i Hercinor där hon lånade en lägenhet av en kompis. Sedan  
reste de tillsammans till Budva där de tog in på hotell Splendid. 
Goran kom till henne vid 24-tiden på kvällen från Podgorica, Patricia tror att han hyrde bil, 
en svart BMW eller MB, eller lånade från någon.
Hon hyrde själv bil därnere de första dagarna, men lämnade tillbaka den när Goran kom.
Första dagen var de ute och åt.
Andra dagen, under tiden i Budva, reste de runt kusten hälsade på Gorans pappa i Ulic, tittade 
på sevärdheter, var på restaurang, "hade semester".
De träffade också Patricias kompis mors systers man, de besökte också en båtmässa, där 
träffade de någon "båtkille" som Goran kände.
De träffade inte fler.
Patricia tror inte att Goran träffade några av sina kompisar, för de umgicks hela tiden.

Gorans resa innan Montenegro var till Thailand, Patricia vet ine när i tid. Hon menar att det 
får vi fråga honom om och vem han åkte med, hon tror att han var där med sitt ex.

Patricia förevisas foton vilka är framtagna från hennes tidigare beslagtagna kamera, se 
2009-0104-BG187-1
Fotografierna är numrerade.

Bild nr 1 – 6, Goran och bilder från Monaco då de var där tillsammans.

Bild 7, Nael, Patricias chefs kusin

Bild 8, Gaby, skräddaren mitt emot Patricias arbetsplats.

Bild 9, Milka i rött,  plus tjejkompis, från restaurang Grill, Patricia fyller år.
                
Bild 10, Sandra och Amal, res Grill

Förhör med Jaiteh Kantborg, Patricia; 2009-10-23 14:35   diarienr: 0104-K118-09

 464



Bild 11, Kammi i förgrunden, hon är Amals lillasyster, bakom henne sitter Lollo.

Bild 12,  Manolo på restaurang Primo Kungsgatan, gammal kollega

Bild 13, kompis Nina på restaurang Primo

Bild 14, hund i Norge

Bild nr 15 – 16, från  Montenegro, guiden Danilo, som hon hade innan Goran kom. 

Patricia berättar att innan resan till Montenegro hade de inte så bra kontakt. De hade gjort slut 
innan och hon hade ingen lust att säga till Goran från början att hon skulle till Montenegro 
eftersom han är därifrån, men hon gjorde det i alla fall.
Hon förklarar att under april – september var det slut mellan dem. De gjorde slut under resan 
till Monaco, därefter hade de nästa ingen kontakt, de började "messa" till varandra. De 
träffades igen innan Goran åkte på semester till Thailand, sedan blev Patricia "lack".
Hon har svårt att komma ihåg allt som hänt mellan dem, hon skriver inte dagbok, men de 
kom inte alltid överens.

Deras relation har varit lite fram och tillbaka, Patricia menar att hon kan inte säga att de var 
tillsammans innan Montenegro utan blev det efter resan.
Efter resan har de träffas jättemycket trots att Patricia jobbar mycket. De sover och äter 
frukost tillsammans. 
Patricia jobbar kväll och slutar mellan 22 – 24.00 beroende på kunder och vilken dag det är. 
Hennes arbetstider förs i personalliggare.

Goran är en underbar man, han har en gullig mamma. Hans far har hon träffat både i Sverige 
och i Montenegro, han är jättesnäll.
Goran bor på Upplandsgatan, hon vet inte om de har något annat boende, typ Montenegro 
eller landsställe.
Fadern har boende i Montenegro.
Det är hemskt det som hänt nu, en stor grej och inte alls kul.

Slut 15.13

Genomläst och godkänt 091113, med följande tillägg;
Patricia gör anspråk på ett trådlöst modem / Tele2, vilken togs i beslag från Gorans lägenhet.
Detta tillhör henne och hon kan styrka det med kvitto

Förhör med Jaiteh Kantborg, Patricia; 2009-10-23 14:35   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Jaiteh Kantborg, Patricia
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd av krinsp Johansson
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Patricia informerades om att hon hörs enligt uppdrag av åklagaren med anledning av bokning av resor.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Maria Johansson
Förhörsdatum

2010-03-12
Förhör påbörjat

11:05
Förhör avslutat

11:27
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MJ

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Patricia berättar att hon brukar boka resor via sitt bankkort på nätet. Hon har använt sin egen 
dator och eventuellt en dator på sitt arbete för att boka resor. Vidare säger hon att hon inte vet 
men att det inte är omöjligt att hon bokat någon resa på Goran Bojovics dator. På fråga säger 
hon att hon inte vet om hon har bokat någon resa för sin egen del på Gorans dator. Patricia 
säger att hon nog har bokat en resa till Goran på hans dator och att det kan vara en resa till 
Montenegro, bokningen av den resan har hon gjort under det senaste året men kan inte 
precisera närmare när. 

Patricia säger att hennes förhållande med Goran var "fram och tillbaka" i maj 2009 när de var i 
Monaco. Efter hemkomsten var de inte tillsammans men träffades sporadiskt, under augusti 
2009 träffades de inte så ofta. Patricia tillfrågas om hon kommer ihåg om de träffades innan 
eller efter det att Goran reste till Thailand i augusti 2009. Patricia frågar under vilken 
tidsperiod Goran var i Thailand och informeras om att han åkte den 10 augusti och kom 
tillbaka den 24-25 augusti och säger att hon tror att de träffades några dagar innan Goran åkte 
till Thailand.

Hon säger att hon kan ha bokat en resa till Goran i augusti 2009 och att det var innan Gorans 
resa till Thailand. Hon tror att resan var till Montenegro och att hon kan ha bokat den resan 
hemma hos Goran men kommer inte ihåg när han skulle åka eller hur länge han skulle vara 
borta. På fråga säger hon att anledningen till att hon bokade resan var att Goran inte har något 
kontokort. Hon tror att hon fick betalt av Goran men kommer inte ihåg hur mycket resan 
kostade.

Patricia tillfrågas om vilka uppgifter hon skulle lämna om hon bokat en resa till Goran och 
säger att hon skulle uppge Gorans namn men att hon nog uppgett sitt eget namn också om hon 
har betalat resan med något av sina konto- eller kreditkort. Hon kommer inte ihåg om hon 
bokat någon ytterligare resa till Goran. Patricia tillfrågas om varför hon skulle boka denna resa 
till Goran när han åkte till Thailand med en annan kvinna och säger att hon inte visste om det. 



Hon fick reda på att han var i Thailand via ett sms som han skickade till henne, hon hade vid 
den tidpunkten samma telefonnummer som hon har idag.

På fråga uppger Patricia att hon har ett Mastercard och ett Visakort vardera hos både Nordea 
och Swedbank, se separat PM rörande kortuppgifter.

Den 16 mars kl. 13.32--13.39 läste Patricia igenom förhöret på Polhemsgatan 30, hon hade 
inga tillägg eller korrigeringar till förhöret. I samband med detta frågade krinsp Johansson om 
det var via sms som hon fått reda på att Goran befann sig i Thailand. Hon berättade att hon tror 
att hon skickat ett sms till Goran och frågat var han var och att han svarat henne med ett sms 
att han var i Thailand. Alternativt att de kommunicerat via Facebook och att hon då fått reda 
på det men hon tror att det var via sms. På fråga säger Patricia att hon använt sitt eget modem i 
Gorans dator samt hans modem från 3. Hon beskriver modemet från 3 som att det är vitt och 
kanske med något lila.

Förhör med Jaiteh Kantborg, Patricia; 2010-03-12 11:05   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Robban

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Holmström, Lennart Robert
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Pass
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Kamrat med Goran Bojovic
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Höras upplysningsvis med anledning av diverse omständigheter som framkommit i utredningen

avseende ett grovt rån mot G4S värdedepå i Västberga den 23 september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mikael Ögren
Förhörsdatum

2010-01-25
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

10:35
Förhörsplats

RKP, Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

MÖ

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsprotokollet är utskrivet i sammanfattad form efter förhöret.

Robert inleder förhöret med att berätta om att han snart ska påbörja ett marknadsföringsarbete 
av en egen uppfinning, tillsammans med en vän. Men det har ännu inte kommit igång. Under 
tiden så söker han jobb. Arbetet kring uppfinning har hållit på under ca ett och halvt år. 
Uppfinningen heter multilist och är dataskärmslist som man sätter på ovanför och vid sidan 
av datorskärmen. Där kan man sedan fästa foton på barn, visitkort och exempelvis 
postit-lappar. Robert har med tanke på denna produkt bildat ett företag tillsammans med en 
viss Patrik Wennerholm från Klockargårdsvägen 4 i Tyresö. Företaget har haft svårigheter att 
komma ut med produkten till detaljhandlarna och försäljningskedjorna dock så säljer kedjan 
Svanströms produkten redan.

Innan det här projektet drog igång så har Robert sedan 1998 jobbat inom reklam- och 
annonsbranschen. Han hade först en anställning under ett halvår men valde sedan att öppna 
egen firma. Robert har varit tidvis helt själv men han har också bedrivit näringsverksamhet 
tillsammans med olika vänner. De sista 5-6 åren så har inte Robert gjort speciellt mycket 
eftersom han mått rätt så dåligt. Hans far dog men även andra jobbiga grejer har hänt. Men 
just nu så känns allt lite bättre menar Robert.

Robert får frågan om det finns fler affärsprojekt som engagerat honom de sista 4-5 åren och 
svarar att det fanns planer att starta upp en bygg- och städfirma men det blev aldrig av. 
Robert har numera betalningsanmärkningar och kan därför inte ha en ansvarspost i något 
bolag.



Robert får frågan om han känner Goran Bojovic och svarar att de träffades när Goran m.fl. 
öppnade en restaurang i fastigheten där Robert bor. Det var så han började lära känna Goran 
och dennes bror som jobbade där. De träffades rätt ofta men hade inget privat umgänge med 
varandra. Det sista året har inte Robert umgåtts särskilt mycket med Goran. Delvis beror detta 
på att Robert varit upptagen med sitt uppfinnarprojekt m.m. 

Robert får frågan om han haft något affärsengagemang ihop med Goran Bojovic och svarar 
att de har haft affärer ihop förut. 

Fadern hade några år före sin död engagerat en av sina gamla barndomsvänner, vid namn 
Hans Hallberg i sitt företag. Tanken att denne Hallberg skulle ta över och fortsätta driva 
företaget Brantec AB. Hans Hallberg tog vid faderns bortgång över aktierna och löste ut 
Roberts mor från ägarskapet. Hallberg valde sedan att av praktiska skäl flytta hela 
industriverksamheten från Tullinge, där företaget ditintills legat under ca 25 år, till den norra 
sidan av Stockholm. När Roberts far dog, för fyra och ett halvt år sedan, så fanns fortfarande 
tomten i Tullinge på ca 2000 kvm i Tullinge kvar i Brantecs ägo. Dock utan att någon 
verksamhet bedrevs i de övergivna lokalerna. Avsikten var att tomten skulle avyttras. 

Eftersom Goran var bekant med en viss Patrik Tysk, som ägde ett byggföretag, Haninge 
Construction så ställde Goran vid något tillfälle en fråga till Robert om denne kände till 
någon som hade en tomt som var till salu. Robert kom på att tomten i Tullinge faktiskt var till 
salu och genom att hjälpa till att förmedla en affär skulle Robert själv kunna få del av vinsten 
vid ett köp. Så har det dock inte blivit. Robert skulle själv inte ha någon direktkontakt med 
köparen Haninge Construction. När tomten köptes var Robert dock delaktig i den 
bygglovsansökan som gjordes hos kommunen. Eftersom det tidigare legat en rätt så stor 
industrifastighet på tomten så ställdes önskemålet från köparen att bygga nytt med lika stor 
grund men nu i form av radhus med ca 5-6 boenden. Detta bygglov beviljades av 
kommunen. Robert hade, som han menade, en konsulterande roll i den här affären var inte 
den direkta säljaren av tomten.  Tomten såldes för 2,8 miljoner kronor.

Robert har ingen aning om Goran Bojovic har något anställning eller delägarskap i Haninge 
Construktion.

Robert har dokument kvar som han erhållit av Hans Hallberg som medger att Robert var 
berättigad att sälja tomten till ett visst pris till ett visst sista datum. Om inte detta skedde så 
skulle Hallberg själv sälja tomten. Tomten köptes den allra sista dagen innan denna tidsfrist 
löpte ut. Som Robert minns stod det ungefär i pappret att; Robert Holmström får yttra denna 
tomt med godkännande av mig för lägsta summan av 2,8 miljoner fram till den 31 mars. Året 
var 2006 eller 2007.  

Efter det att affären var klar på banken så fick Brantec sina pengar och var nöjda. Dock så 
visade det sig att bygget inte genast kom igång på tomten i Tullinge. Robert var inte 
engagerad i utvecklingen längre. 

Robert får också frågan om han haft några fler affärer ihop med Goran Bojovic och svarar att 
de försökte dra igång en grej inom reklam- och annonsbranschen. Affärsidén var att 
företagare skulle förmås att medverka på en hemsida på Internet till en kostad av 200 kronor 
per år. Men det blev aldrig någonting av det där. 

Robert hade vid den här tiden ett företag som hette LRH Bygg och städservice.

Robert berättar att han och Goran vid det här tillfället hyrde ett kontor på en tandläkarstation 
på Drottninggatan. Det var ett ledigt rum på en mottagning. Robert uppger vidare att det gick 
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inget bra med den här affärsidén därför att Etniska rådet för betaltjänster, stängde av deras 
betalnummer. Detta beroende på att det var otydligheter och saknades uppgifter i 
verksamhetsbeskrivningen. Enligt Robert skulle verksamheten beskrivas som att det skulle 
sändas ut automatiska faxmeddelanden från en dator i kontoret. De mottagande företagen som 
var intresserade skulle sedan ha möjlighet att svara på ett erbjudande. Detta svar skulle 
mottagas på ett annat faxnummer och dator. 

Den effektiva verksamhet pågick bara under en veckas tid sedan stängdes tjänsten ner. Etiska 
rådet för betaltjänster ringde till Telia och upplyste dem om att de inte fick ha kvar  
betalnumret. De stängde också av deras plusgiro och allting. Det var Dick Malmlund på 
Svensk Handel som i samverkan med Etiska rådet stängde ner hemsidan. 

Goran hade betalt hyran i två månader för att de skulle kunna komma igång. Goran fixade 
också de två datorerna som skulle användas i verksamheten. Efter det att de blivit avstängda 
så tömde de bara kontoret och övergav det mer eller mindre. Goran tog hand om datorerna. 
Robert tror att det var två datorer. Robert uppskattar att det här projektet pågick någon gång 
mellan 2004-2005. Företaget hette Europaförlaget och var ett aktiebolag.

Kontorsrummet var tillgängligt under ca ett halvårs tid. Robert vet inte om det betalades 
någon ytterligare hyra förutom de två månaderna som erlagts i förskott. Några inkomster från 
verksamheten blev det inte. 

Robert får frågan hur man tog sig in till kontorsrummet och beskiver att det först var en kod 
nere vid porten sen var det tre nycklar på dörren utanför mottagningen. Två lås på ytterdörren 
och en nyckel till en gallergrind. Det lilla kontorsrummet var inte låst. Robert lämnade 
tillbaka sina nycklar efter det att de lämnade kontoret. Det fanns ytterligare två uppsättning 
nycklar. Goran hade ett par och en kompis till honom vid namn Marco hade den tredje 
uppsättningen. Marco, som var Gorans kompis, hade fotboja på sig och han behövde 
någonstans att sitta på dagarna. Denne fick ha sin dator på skrivbordet inne i lokalen. 

Beslag 2009-0104-BG180-7, en nyckelknippa med fem nycklar förevisas Robert.

Robert säger spontant att det kan vara dem. En nyckel går till ytterporten mot gatan, två 
nycklar till dörren mot trapphuset och de sista två nycklarna till gallergrinden. Robert är 
99,9% säker på att de här nycklarna i beslaget går till tandläkarmottagningen, han menar att 
uppsättningen såg ut sådär. 

Robert får frågan om det finns någon annan av Gorans kompisar som han har träffat och 
svarar att det har han gjort. Kamraten Bayram hade exempelvis pizzerian mittemot Roberts 
bostad. Det var han och Goran som tillsammans drev restaurang Tiramisu. Bayram umgås 
inte något nämnvärt med Goran den sista tiden. Tiramisu drivs idag av en kompis till Bayram 
som heter "Or". Bayram har sedan en halvår tillbaka slutat. Robert har också lärt känna 
Gorans bror Nebojsa som jobbar på fiket.

Robert berättar att han träffade Goran på möbelcafét dagarna innan denne greps av polisen. 
Robert får frågan om han har någon aning om vad Goran jobbade med vid tillfället och menar 
att, så vitt han vet, så jobbade han med bygget ute i Tullinge. Robert hade frågat Goran hur 
det gick med bygget och sagt att han var lite nyfiken på om han skulle få några pengar men 
Goran hade svarat att det ännu inte var klart. 

Robert får frågan vilka pengar som han skulle få och svarar att Haninge Construction och 
Patrik tysk köpte ju tomten av Brantec för 2,8 miljoner kronor. Bankvärderingen som var 
gjord uppskattades till 2,8 miljoner kronor och denna värdering skedde 1,5 år innan Haninge 
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Construction i realiteten köpte tomten. Under den perioden så hade, enligt statistiska 
centralbyrån, tomtpriserna i Botkyrka stigit med ungefär 14 procent. Robert menar att säljaren 
i praktiken har förlorat mellan 500000-700000 kronor i den här tomtaffären. Han sålde den 
för 2,8 fast han borde kunde fått ca 3,5 miljoner kronor för den. Hans Hallberg hade påpekat 
för Robert att han hade en bra förhandlingssits med priset på tomten. De skrev inga papper 
med Goran och Patrik Tysk i den affärsuppgörelsen. Idag vet inte Robert om han kommer att 
få några pengar alls i ersättning. Robert menar att Goran inte är skyldig honom någonting 
men att däremot är Patrik Tysk skyldig honom upp emot en halv miljon kronor. Robert blev 
lovad 25 procent av vinsten. Det skulle byggas för runt 10-12 miljoner kronor. Idag verkar 
det som om det inte blir någonting av med den där ersättningen. Tysk vill inte gå med på att 
det skett en ökning av tomtpriset och han vill inte ge Robert den procentsumma som 
beräknades i den muntliga överenskommelsen. När Robert träffade Goran vid det sista 
tillfället så sa han att bygget inte var klart. Det fanns nämligen nedslag från dem som köpt 
radhusen, dessa köpare hade diverse klagomål på byggresultatet. De var heller inte helt klara 
med uträkningen avseende den totala kostnaden. Det skulle ta ett par veckor till. Dessa 
förklaringar har Goran lämnat vid ett flertal tillfällen under hela sommaren. När Robert 
ringde upp Patrik Tysk några veckor innan midsommar och frågade hur det gick fick han 
svaret att det inte skulle bli några pengar förrän i augusti. När han senare efter att Goran blivit 
gripen återigen pratade med Patrik fick han beskedet att han får vänta tills Goran kommer ut. 
Skälet är att det är inte är Robert och Patrik som har en "deal" ihop. Patrik vet inte i detalj vad 
Robert och Goran har kommit överens om och då vill han inte släppa några pengar ifrån sig. 
Robert känner sig lurad. Han har sagt till Patrik att de hade en "deal" på 25 procent och då har 
Patrik svarat att jag har hört att "dealen" ska vara 20 procent. Patrik har också sagt att det 
finns inga pengar för de har gått plus minus noll på bygget. När Robert sagt att han inte köper 
detta resonemang så har Patrik svarat att han får vänta på Goran.

Robert får frågan om hur stor del Goran skulle få i det här och svarar att det har han ingen 
aning om. Robert har hört siffran 25 procent men det kan vara ändrat sedan sist. Robert 
uppger under förhöret, "Goran ska ha 25, jag skulle ha 25 och Patrik skulle ha 50 av vinsten 
och det skulle kosta 10-12 miljoner att bygga sa Patrik."

Robert har kollat upp med bland annat mäklaren och annonspriserna på radhusen låg på ca 
3,5 miljoner styck. Patrik har uppgivit att försäljningspriset på radhusen var 2,9 miljoner och 
denna summa gånger sex radhus blir en totalsumman på 17,4 miljoner. 

Robert menar också att det finns ett banklån beräknat på bostadsrättsinnehavarnas 
månadsavgifter i storleksklassen 3,0-3,8 miljoner. Detta lån hade Patrik Tysk tagit under 
byggtiden för att finansiera hela bygget. Det finns en ekonomisk plan avseende hela bygget 
inlämnad till myndigheterna.

Angående avtalet om procentsatserna, Goran 25, Robert 25 och Patrik 50 procent, finns inte 
ett skrivet ord. Goran och Patrik ville inte skriva något papper. När Robert hade framfört ett 
önskemål om att upprätta ett avtalsdokument hade Goran bara sagt att det går inte att skriva 
något papper, Patrik vill inte det. 

Robert får frågan vem Tomas Broman är och svarar det är en kompis till honom. Broman har 
varit tillsammans med båda Roberts systrar. Robert känner honom rätt så väl. Robert känner 
till att Broman också sitter hos Polisen. Robert menar att Tomas är en snäll kille. De är inte 
bästa polare med varandra men någon gång då och då så pratas de vid. De umgicks mer förut 
när Broman hade sina relationer med systrarna. När Robert först lärde känna honom bodde 
han ute i Midsommarkransen i ett område strax innan Västberga. Robert vet att han idag bor 
på Ljusterö.
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Robert menar att Goran och Broman kan ha träffats varandra genom honom. Robert och 
Broman hade vid något tillfälle suttit och fikat på Gorans fik och när Goran kom förbi hade 
Robert presenterat dem för varandra. Om de senare har lärt känna varandra på något annat 
sätt det vet inte Robert något om.

Under sommaren fick Robert ett samtal från Broman och det samtalet handlade om en 
kompis som hade en agentur avseende en brandsläckare i miniatyr. Broman undrade vid 
tillfället om Robert ville hjälpa till med att få ut produkten i butikerna eftersom han vet att 
Robert jobbat med försäljning under större delen av sitt liv. Men det blev aldrig något av det 
där. 

Robert berättar också att han träffat Broman med anledning av att denne jobbade som väktare 
på Mediamarkt i Barkaby. Anledningen var att Broman hört talas om uppfinningen som 
Robert ville få ut i butikskedjor. Broman sade att han kände varuhuschefen på Mediamarkt i 
Barkaby och undrade om Robert ville att han skulle försöka ordna ett möte med denne så att 
Robert kunde berätta lite om sin uppfinning. Robert och Patrik Wennerholm fick också till ett 
möte där de visade och berättade om multilist för varuhuschefen i Barkaby.

Robert får frågan om han vet vad Broman sysslade med senast och svarar att när han träffade 
Broman sist så var han ju väktare men i början av deras bekantskap, när han lärde känna 
honom, så jobbade han på S:t Eriks Låssmed på S:t Eriksgatan som lärling. Detta var under 
sommaren 2003. 

Robert och Broman träffade varandra för första gången ute vid en hyrd stuga på Ljusterö. 
Broman dök vid det tillfället upp tillsammans med Roberts syster Mia. De två hade en 
relation med varandra. Lite senare i tiden började Broman "trassla" med Roberts andra syster, 
Pia och de inledde ett förhållande. Detta byte av kärlekspartner ledde till att systrarna under 
en viss period inte var särskilt glada på varandra. 

Robert känner också till att Broman jobbat i dörren på ett disco i Åkersberga. Han har också 
jobbat som väktare på ett systembolag någonstans, möjligen var det i Åkersberga centrum. 
Robert tror att han jobbade för sitt egna väktarbolag. Robert vet att han har, eller hade, en bil 
som det står Bevakningstjänst på.  

Robert får frågan om de har haft några affärer ihop eller om det skett lån av pengar dem 
emellan och svarar att det har han gjort. Robert har lånat 70-80000 kronor av Broman för 
många år sedan och dessa pengar är inte återbetalda. Allt av skulden återstår. Robert behövde 
pengar att leva för och Broman som är snäll och kunde låna ut dessa pengar. Lånet skedde 
ungefär för fem år sedan. Det exakta beloppet är 80 000. Broman, som vid tillfället var 
tillsammans med Pia, hade kommit till Robert och frågade om han behövde låna pengar. Pia 
hade förmodligen berättat att Robert behövde pengar till räkningar och hyra. Det var en riktig 
knipa ett tag. Robert får frågan om han fått några påminnelser om att betala tillbaka och 
svarar "Ja det har jag väl fått men inte sådär panikartat" Robert menar har man inga pengar att 
betala tillbaka så har man inga och då får återbetalningen vänta ett tag till.

Robert får frågan om det är fler som han lånat pengar av och svarar att jag är skyldigt de 
flesta han känner pengar. Han har lånat uppskattningsvis 750000 av sin mamma. Mamman 
har delvis försörjt honom och hans familj under de senaste åren. Robert har ekonomiska 
problem och detta beror på inte har någon inkomst. 

Robert får frågan om hur ofta det är han brukar vara inne på möbelcafét och svarar att förr i 
tiden så hängde han där titt som tät men de sista månaderna så har han kanske bara varit där 
en ca 5-6 gånger. Det var över ett år sedan som Robert slutade kontakta Goran. Han känner 
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en viss besvikelse över hur det här med bygget har skötts och har velat markera detta. Robert 
får frågan om det finns några skulder mellan honom och Goran och säger att han är skyldig 
Goran ca 20 000 kronor. Det är pengar som han lånat vid ett flertal olika tillfällen i mindre 
pengasummor varje gång.  

Robert får frågan om han träffat fler i kretsen som är misstänkta för rånet mot värdedepån och 
berättar att han också träffat en som heter Metin som är kompis till Goran. 

Robert får också frågan om han träffat några av Bromans vänner och bekanta. Robert har läst 
i media att helikopterpiloten också kommer från Ljusterö men denne har han inte träffat. I alla 
fall inte vad han vet. Han vet inte ens vad piloten heter. 

Förhöret avslutas klockan 10:35

Robert ringer upp förhörsledaren på eftermiddagen och berättar att det kontorsrum han och 
Goran hyrde ligger på Drottninggatan 81 B hos en tandläkare vid namn Bengt Selander.

Den 2 februari kl. 13:00 får Robert läsa igenom förhörsutsagan.

Han påpekar att LRH Bygg och städservice blev det nya namnet på hans bolag efter det 
Europaförlaget (faxtjänsteföretaget) på Drottninggatan avvecklat sin verksamhet. 

I övrigt genomläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Böler, Eda
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Flickvän till den misstänkte
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Eda Böler hörs upplysningsvids om sin relation till Metin Akdag
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Göran Wall
Förhörsdatum

2009-10-05
Förhör påbörjat

15:49
Förhör avslutat

16:20
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

gw

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Åkers, Susanne

Berättelse

Förhöret hålls av Krinsp Göran Wall och Susanne Åkers

Eda informeras om att förhöret kommer att gälla hennes relation till Metin Akdag.

Eda har arbetat på Posten sedan 2000. 
Eda är född i Sverige av turkiska föräldrar.

Eda tillfrågas om hur hon känner Metin. Hon berättar att det är hennes pojkvän och att de 
håller på att lära känna varandra. Hon säger att hon inte vill vara på honom för mycket utan 
det få ta den tid det tar att lära känna varandra.
De träffades första gången i slutet av september 2008. Det var Metin som tog kontakt med 
henne efter att han sett henne ute på stan då hon arbetade. Metin arbetade själv som bud då. 
Han lyckades hitta hennes mail-adress och tog mod till sig och bjöd ut henne.

Eda uppger på fråga att Metin är arbetslös. Han var det redan när de träffades. Han berättade 
för henne då att han precis blivit permitterad.
Metin arbetade som bud, han levererade blommor, nallar osv, hon kommer inte ihåg så noga. 
Hon minns inte vad företaget heter.
Metin söker arbete aktivt. Han är registrerad på arbetsförmedlingen i Globen. Eda vet inte 
vilken typ av arbete han söker. Han brukar få förslag på arbeten att söka.

På fråga om Metin söker alla sorters arbeten eller om han är begränsad på något sätt så säger 
Eda att Metin har problem med ryggen. Han brukar gå till en kiropraktor på grund av 
ryggsmärtor. Det handlar om förslitningsskador i ryggen.



Eda vet inte hur Metin löser sin ekonomi. Hon har aldrig frågat honom.

Eda berättar att de brukar träffas nästan varannan dag. Det har bara blivit så. Oftast så åker 
Eda hem till Metin. Det är närmare till hennes arbete då.
Metin sover över hemma hos Eda ibland, ex när han ska besöka sina syskon eller föräldrar 
som bor i närheten.

Angående framtidsplaner så berättar Eda att de inte har några sådana utan de tar dagen som 
den kommer. Eda upplever det som att de fortfarande håller på att lära känna varandra. Vad 
avser Metin så säger Eda att hon inte kan svara för hur Metin uppfattar deras förhållande

På fråga om hon träffar någon av Metins vänner så berättar Eda att hon träffat Goran en gång. 
Eda minns inte vad Goran heter i efternamn. Hon säger att det är den som kallas 38-åringen i 
tidningarna. Hon beskriver Goran som lång och smal. Hon tror att hon träffat Goran vid 2-3 
gånger tillsammans med Metin. Eda vet inte hur mycket Goran och Metin umgås själva.

Eda ombeds att berätta om veckan innan Metin greps. Hon berättar att sov hemma hos Metin 
natten mot rånet och att hon hörde talas om rånet då hon var på jobbet. Den dagen började 
hon arbeta klocka 06.00.

Eda säger att hon var med Metin helgen innan rånet, både lördagen och söndagen. Hon sov 
hos Metin från lördag till söndag. På söndagen var det Ramadan och Metin skulle till sina 
föräldrar. Eda följde med eftersom det är samma väg som hem till henne. De träffades igen 
senare söndag kväll. Eda sov kvar hos Metin natten till måndagen.
På måndagen arbetade Eda och hon och Metin hördes inte av. Eda åkte hem till sig på 
måndagskvällen. De hade ingen kontakt alls med varandra under måndagen.

På tisdagen ringde Metin till Eda då hon var på arbetet. Hon började jobba klockan 06 på 
morgonen. Klockan 14.30 hade Eda en tandläkartid och sedan skulle hon till Solna på en 
laserbehandling kl 16.15. 
Kl 16.45 fick Eda ett sms från Metin där han undrade om hon ville sova kvar hos honom. 
Hon svarade ja och undrade om hon skulle handla något att äta. Metin sa att de kunde göra 
det tillsammans.
Vid ca 17.30 då Eda var hemma och gjorde sig i ordning så ringde Metin och sa att de var på 
St Eriksplan, så Eda åkte dit och de åt middag på en thailändsk krog, tror hon att det var. Med 
på krogbesöket var Goran och David. Hon kan inte efternamnet.

Eda tillfrågas om Metin berättade om något som hade hänt under dagen. Eda säger att han 
inte gjorde det. Han var precis som vanligt.

På fråga om hon och Metin ska flytta ihop så berättar Eda att hon tagit upp det med Metin på 
skoj men hon har inte fått något konkret svar.

Eda känner till att Metin har en bostadsrätt men hon vet inte hur länge han bott där eller hur 
mycket han betalt för den.

Eda vet inte om några andra vänner än Goran. När Metin pratar om sina vänner så brukar han 
oftast benämna dem polare, inga namn. Eda uppger att hon inte är nyfiken som person och 
därför inte brukar fråga Metin om vilka han träffar eller vad de heter.

Vad Eda känner till så har Metin ingen bil. Däremot har han haft tillgång till en bil, en 
stadsjeep. Eda vet inte vad det är för märke. På fråga säger hon att Metin hade tillgång till den 
bilen i tisdags, dagen före rånet.
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Eda minns inte hur han fått tag på bilen. Hon vet inte varför han hade bilen. Hon tror att han 
hade den bilen den dagen bara. Hon vet inte vad det var för färg på bilen eftersom det var 
mörkt.

När Eda, Metin, Goran och David ätit på St Eriksplan, på tisdagskvällen, så körde David dem 
till ett annat ställe i Vasastan. Hon känner inte till vilken gata bilen stod på, men det tog ca 
3-4 minuter att åka dit från St Eriksplan. Eda kände inte till att Metin hade tillgång till bil 
innan de blev avsläppta vid den. 
Metin och Eda åkte sedan hem till Metin.

Eda har ingen kännedom om vad Metin haft för sig, varken på måndagen, tisdagen eller 
onsdagen. På onsdagen åkte Eda hem till sig på kvällen. De träffades inte heller på tosdagen.
På fredagen den 25 träffades de. De åt middag och var på bio och såg "Inglorious bastards". 
Bion började ca 21.20 och var slut vid 24 då de åkte hem till Metin.

På lördagen så var Eda på middag hos sin storebror i Huddinge. De hade sällskap eftersom 
Metin ändå skulle till Fittja och hälsa på släktingar.
De sågs inte på lördagskvällen.

På söndag förmiddag ringde Eda till Metin och de bestämde att de skulle ses på 
eftermiddagen. På eftermiddagen svarade inte Metin.
På måndagen får Eda samtal från Metins syster och hon får då reda på att Metin gripits av 
polis.

Metin berättar inte för Eda vad han gör på dagarna, bara ibland, och hon frågar inte heller. 

Eda tillfrågas om hon har tillgång till postsäckar på sitt arbete. Eda säger att hon inte har det 
eftersom hon inte jobbar på en terminal. Där hon jobbar har de bara med paket och bilar att 
göra.
Hon kan gå till företagscentrum och fråga efter postsäckar så får hon det. Hon har inte hämtat 
ut några säckar sedan hon arbetade som chaufför. Nu är Eda transportledare. Det har hon varit 
sedan oktober 2008.

Eda har ingen kännedom om Metins ekonomi. Hon vet att han fyller i de vita A-kassekorten 
för att få pengar. Hon vet inte heller om Metin hade några pengar hemma.

Eda och Metin har bara varit ute och handlat kläder en gång tillsammans. De var på Åhlens.

Eda tillfrågas om hon känner till någon som Metin skulle kunna vända sig till om han 
behövde låna pengar. Eda säger nej.
Eda tillfrågas om det finns någon i Metins familj som skulle låna ut pengar till Metin. Eda 
säger att hon inte kan svara på den frågan. Hon vet inte.

Eda säger att Metin ingår i en syskongrupp om 6 syskon. Den äldsta broder heter Cengis och 
han har en restaurang på St Eriksplan.

Förhöret avslutat 

 Förhöret är genomläst och godkänt av Eda Böler 2009-10-06. Hon vill dock göra 
följande kompletteringar:

Sid 2, st 2. 
Eda vill lägga till att de träffas när de har tid och lust, vilket brukar vara ungefär varannan dag

Förhör med Böler, Eda; 2009-10-05 15:49   diarienr: 0104-K118-09
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Sid 2, st 7
Då Metin ringde Eda på arbetet så frågade han om de kunde sova hemma hos henne.
I sms:et som Eda fick ca 16.45 så undrade Metin om det inte vore trevligare att de sov hemma 
hos honom istället..

Sid 2, st 11
Förutom Goran känner Eda till David, som en av Metins vänner.

Sid 3, st 3
Eda vill lägga till att Metin ringde henne på torsdagen och sa att han hade huvudvärk. Han 
undrade om de kunde ses på fredagen.

Förhör med Böler, Eda; 2009-10-05 15:49   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Jamil, Samira
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Via egna lämnde uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående uppgifter gällande sonen Govar Barzani.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-10-21
Förhör påbörjat

07:40
Förhör avslutat

08:00
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Mre

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Samira underrättas inledningsvis om vid detta förhör att husrannsakan genomförs i hennes 
lägenhet på grund av brottsmisstankar som riktar sig mot hennes son Govar Barzani. Samira 
får även information att hon i framtiden kan erhålla ett protokoll från denna husrannsakan.

Samira berättar att hon alltså bor på den aktuella adressen på Värdshusvägen 6, 10 trappor, 
tillsammans med sin man och några av hennes barn. De barn som bor fast hemma i bostaden 
är sönerna Govar och Shwan. Samira tillfrågas var Govar och Shwan har sitt rum och det 
framkommer då att de två har ett rum längst in i lägenheten för övrigt ett rum som ligger in 
till höger strax intill ett kontor. Vid förhöret så pekar också Samira ut det aktuella rummet 
som för övrigt ligger ganska nära hennes eget sovrum.

Närmare tillfrågad så säger Samira att Govar, alltså både är mantalsskriven och att han 
defakto också bor där förutom när Govar brukar besöka olika kompisar och ligga över hos 
dessa. På fråga vilka kompisar Govar brukar besöka så säger Samira att hon inte känner till 
dessa kompisar utan det är en uppgift som Govar själv måste precisera.

Samira säger vidare att hon har en uppgift om att sonen Govar jobbar i Fittja närmare bestämt 
på ett företag som renoverar fastigheter och som kallas för Kaja eller något liknande. Hon kan 
inte närmare beskriva företaget eller var det är beläget.

Vid tillfället för förhöret så tillfrågas sedan Samira varför hennes son Sherwan Barzani nu 
också finns hemma hos henne i samband med husrannsakan. Samira berättar då att Sherwan 
just nu har varit på besök under natten och sovit över eftersom Samira har gäster från Irak. 
Samira säger att det är en dotter med man och barn som nu är hemma från Kurdistan. Man 
har också med sig en barnflicka som alltså nu finns i lägenheten. På fråga framkommer att 



hennes dotter och man nu har varit på besök i Sverige troligen redan från den 10 september 
och de har då mestadels bott hemma hos Samira. Samira säger spontant att sonen Govar har 
varit hemma hos henne ganska mycket nu under den sista tiden just med anledning av att 
Govar haft en syster och hennes familj hemma från Kurdistan.

Avslutningsvis så tillfrågas Samira var hennes söner Sherwan och Shwan nu har sovit under 
natten alltså mellan den 20 – 21 oktober 2009. Hon säger då att det är i rummet precis bredvid 
henne alltså det rum som Govar också normalt brukar sova i när han är hemma.

Förhöret avslutat klockan 08.00.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform och sedan intalat på band.

Förhör med Jamil, Samira; 2009-10-21 07:40   diarienr: 0104-K118-09

 491



492

Förhör
angående Gover Barzani

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Fotopulu, Sofia
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Via svenskt ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med anledning av henns kännedom om Govar Barzani m.fl i utredning angående grovt rån

i Västberga den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Niklas Molin
Förhörsdatum

2009-12-02
Förhör påbörjat

13:05
Förhör avslutat

13:43
Förhörsplats

Polishuset Kronoberg, förhörsrum plan 6
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Mre

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Mattias Jonsson Biträdande förhörsledare
Berättelse

Sofia ombeds lyssna noggrant och löpande korrigera eventuella felsägningar.

Sofia uppger på fråga att hon känner till den här händelsen. Hon uppger att hon fick 
kännedom om rånet genom att hon läste om det på TV4: s text-tv. Hon uppger att det även 
kan ha varit på TV3:s text-tv. Hon är dock säker på att det var på någon form av text-tv. 
Sofia tillfrågas om när hon läste om detta och hon säger att hon minns inte exakt. Hon säger 
att hon såg det dagen efter rånet. Hon tillfrågas angående om det är den 23 september som 
hon då menar hon säger att hon minns inte exakt. Hon uppger att hon kan ha sett det på 
eftermiddagen.

Sofia uppger på fråga att hon inte har något arbete och hon studerar heller inte. Hon uppger 
att hon snart kommer och börja på ett nytt arbete. Sofia uppger att hon varit arbetslös sedan 
någon gång i maj. 

Sofia tillfrågas hur hon känner Govar Barzani. Hon uppger att de två har ett förhållande till 
och från sedan 4 år tillbaka. Sofia beskriver det som att paret har gjort slut och så har man 
blivit tillsammans om vartannat, det har gått upp och ner i förhållandet. Sofia uppger att deras 
förhållande under hösten, 2009 har varit bra. Hon uppger att det har varit som vanligt. Sofia 
uppger att hon bor hemma hos sina föräldrar och att Barzani bor hemma hos sin familj. Sofia 
uppger att Barzani har sin familj på Värdshusvägen 6. Sofia tillfrågas om Barzani har någon 
fler adress och hon uppger då att hon och Barzani ibland har varit i Barzanis brors lägenhet. 



Brodern heter Sherwan Barzani. Sofia uppger att den här lägenheten ligger på 
Gräsholmsvägen 42 eller 44 i Skärholmen. Som Sofia uppfattat det så är det Sherwans 
lägenhet. Hon uppger att hon och Barzani har varit där och hälsat på vid vissa tillfällen. Det 
har även varit så att Sofia och Barzani har disponerat lägenheten själva. Barzanis syster har 
varit på besök och då bott hemma hos Barzanis föräldrar. I samband med detta så har Sofia 
och Barzani då varit i lägenheten på Gräsholmsvägen och "softat". Sofia tillfrågas angående 
om hon sovit över i lägenheten på Gräsholmsvägen och hon uppger att hon har gjort detta vid 
minst ett par tillfällen.

Sofia tillfrågas om när hon träffade Barzani senast. Hon uppger att hon inte kommer ihåg 
detta. Hon uppger att de träffas ofta ute. Hon utvecklar detta och säger att de inte bara träffas 
ute utan även hos hans familj. Hon uppger att de även träffas i Sherwans lägenhet på 
Gräsholmsvägen. De träffas lite överallt. Sofia tillfrågas om hon kommer ihåg om hon 
träffade Barzani i samband med den här rånhändelsen och att det kommit  ut i media. Hon 
uppger att hon inte kommer ihåg.

Sofia tillfrågas om hon har nyckel till lägenheten på Gräsholmsvägen. Hon svarar att det har 
hon inte. Hon tillfrågas om hon har fått låna nyckel vid något tillfälle och hon uppger att hon 
lånat nyckeln vid ett tillfälle. Sofia minns inte när detta tillfälle var. Sofia tillfrågas om hon 
kan försöka specificera till en tidsperiod, om det var i våras, somras eller i höstas som hon 
hade nyckeln och uppger att det kan ha varit i somras. Hon uppger att hon minns inte men 
hon vet att hon har lånat den.

Sofia tillfrågas om hon har träffat Barzani tisdagen den 22 september. Hon uppger att det har 
hon inte gjort. Hon uppger att hon kring den här tidpunkten hade lite tjafsigt med Barzani. 
Hon kan på fråga inte uppge vad tjafset bestod i. Sofia uppger att hon inte träffade honom på 
ett par dagar kring den 22:a. Sofia uppger också att hon inte träffade Barzani den 23 
september. Sofia uppger att hon vet detta eftersom hon var hemma. Hon tillfrågas hur hon 
kan exakt veta att hon var hemma den 23:e och hon säger då att hon vet att hon var hemma 
och att hon brukar vara hemma på dagarna. Hon kan dock inte hänga upp detta på någon 
specifik händelsen den 23.

Sofia tillfråga som hon har haft någon annan kontakt med Barzani den 22 – 23 september. 
Hon uppger att hon haft SMS-kontakt med honom och att hon har ringt till honom men att 
han inte har svarat. Barzani brukar inte svara när de två tjafsat utan då vill han bara vara ifred. 
SMS-kontakterna bestod i frågor som "vad gör du, ska vi träffas" o.s.v. Detta även fast,  ja 
det var tjafsigt vid tillfället. Sofia tillfrågas om hur sent hon haft kontakt med Barzani den 22 
september. Hon uppger att hon inte minns detta. Sofia får information om att hon har skickat 
SMS till Barzani sent på natten den 22 mot den 23:e, att hon då skickat SMS efter 02-tiden 
bland annat. Hon uppger att det kan stämma och att de ofta skickar varandra SMS  sent. Hon 
uppger att Barzani brukar vara uppe sent på kvällarna. Sofia förtydligar och säger att man 
skickar SMS till varandra under hela dagen, inte bara på kvällen.

Sofia tillfrågas om Barzani har berättat någonting för henne om vad som har hänt natten den 
22 september mot den 23:e. Hon uppger att det har han inte gjort. Hon uppger på fråga att han 
skulle nog inte berätta något som har hänt så. Sofia uppger att Barzani inte berättar sånt 
eftersom hon inte har med det att göra.

Sofia tillfrågas om hon känner till om Barzani rest utomlands eller rest någonstans i Sverige  
under hösten. Hon uppger att hon har ingen aning om detta.

Sofia tillfrågas vad hon har för telefonnummer till Barzani. Hon kan det inte utantill men 
tittar vid förhörstillfället i sin mobil och uppger att hon har nummer 073-731 81 30 till 
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Barzani.

Förhöret intalat på band i närvaro av Sofia. Hon får förhöret uppspelat för sig. Hon godkänner 
förhöret.

Förhöret avslutat kl 13.43.

Förhör med Fotopulu, Sofia; 2009-12-02 13:05   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
ang Govar Barzanis arbete, hos Kaya Fastighets AB

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Kaya, Himmet
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som arbetsgivare till govar Barzani
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Niklas Molin
Förhörsdatum

2010-02-09
Förhör påbörjat

10:37
Förhör avslutat

10:46
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Himmet är ägare till Kaya Fastighets och maskinsvervice AB som ligger på Fittjavägen 3-9 i 
Norsborg. Han fick kontakt med Govar Barzani genom arbetsförmedlingen i Hallunda. 
Himmet har träffat Barzani totalt två gånger i hela sitt liv. Familjen Barzani känner Himmet 
sedan lång tid.

Första gången Himmet träffade Barzani var tillsammans med arbetsförmedlingens 
handläggare. Meningen var att Barzani skulle arbeta hos Himmet. Andra gången Himmet 
träffade Barzani var när han gick igenom med Barzani vad denne skulle utföra för arbete. De 
både träffarna skedde inom loppet av en vecka. Himmet kommer inte exakt ihåg när i tid detta 
var, man han tror att det var någon gång under hösten 2009. Himmet kan lätt kontrollera exakt 
tidpunkt om det behövs. 

Efter de två träffarna dök aldrig Barzani upp när han skulle börja arbeta. Barzani fick aldrig 
någon nyckel till arbetsplatsen.

Himmet har betalat ut lön till Barzani vid två tillfällen. Pengarna kom indirekt från 
arbetsförmedlningen. Meningen var att Barzani skulle komma igång och arbeta, men han dök 
aldirg upp. Himmets företag fick 18 000 kr brutto i månaden från arbetsförmedlingen för att 
täcka Barzanis lön. Himmet har meddelat arbetsförmedlingen att det skett två utbetalningar 
trots att Barzani inte arbetat. Arbetsförmedlningen är medvetna om att detta skett.

Uppläst och godkänt.
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:10Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Holmqvist, Désirée Beatrix
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Holmqvist skall höras bla om när Axelsson lämnade hemmet morgonen den 23 september 2009
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-10-08
Förhör påbörjat

11:30
Förhör avslutat

12:00
Förhörsplats

Subtopia, Rotemannavägen 10, Norsborg
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Krinsp Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde även frågor till Holmqvist.

Holmqvist berättade att hon lärde känna Axelsson redan 1998-99 och sedan 4 år tillbaka har 
de bott ihop.

Holmqvist berättade att sedan en tid tillbaka driver Axelsson ett bolag i 
plattsättningsbranschen tillsammans med en barndomskompis från Lidingö, Jonas Frösslund. 
Enligt Holmqvist börjar Axelsson arbeta tidigt på morgnarna och lämnar hemmet redan vid 
4-5 tiden. Holmqvist brukar lämna barnen på dagis och Axelsson brukar vara den som 
hämtar dem. Vid enstaka tillfällen, om Axelsson inte har något akut arbete, kan det hända att 
han är hemma då Holmqvist och barnen vaknar.

Morgonen den 23 september var Axelsson borta då Holmqvist vaknade. Holmqvist uppgav 
att Axelsson varit hemma under natten och åkt tidigt. Under morgonen den 23 hade Axelsson 
ringt Holmqvist och berättat att han krockat. Holmqvist fick senare reda på att Axelsson den 
samma morgonen åkt till Lidingö för att hämta upp kollegan Frösslund samt hjälpa Frösslund 
med sin bil – som behövde fixas. Enligt Holmqvist kör både Axelsson och Frösslund 
"skruttbilar" som de ofta behöver fixa och meka med. Företaget som de driver äger även en 
bil, men även den är av sämre kvalité och behöver ofta lagas.

Holmqvist berättade att Axelsson tidigare varit med i ett företag tillsammans med en 
"Rolando" som bor på Myrstugeberget. "Rolando" hade ett företag som ordnade med diskare 
åt Melker Anderssons restauranger, men han saknade körkort – det var så Axelsson kom med 
i företaget. "Rolando" sysslade även med indrivning av skulder och det var i en sån "veva" 
som Axelsson åkte in för rån.



Holmqvist berättade att Axelsson sagt att han varit oskyldig till detta rån, men ändå tvingades 
sitta av tiden i fängelset.

Tillfrågad om Holmqvist kände till vem det var som Axelsson hade krockat med på 
morgonen den 23 september, så svarade Holmqvist att Axelsson berättat det efter det förhör 
som vi tidigare hållit med Axelsson. Holmqvist hade då blivit misstänksam och frågat 
Axelsson om han hade någon inblandning i rånet i Västberga – men Axelsson hade lovat 
henne att han inte varit inblandad. Holmqvist uppgav att hon litade på det som Axelsson sagt. 
Holmqvist hade talat om för Axelsson att hon tänkte ta barnen och lämna honom om det 
visade sig att han ljugit för henne.

Förhöret är uppläst från konceptanteckningar för Holmqvist. Holmqvist har inte läat igenom 
det utskrivna förhöret.

Förhöret avslutades klockan 12.00

Förhör med Holmqvist, Désirée Beatrix; 2009-10-08 11:30   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Holmqvist, Désirée Beatrix
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd med anledning av Marcus Axelssons tillhörigheter i bostaden
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Maria Johansson
Förhörsdatum

2009-12-03
Förhör påbörjat

09:10
Förhör avslutat

09:23
Förhörsplats

Lummergången 23, Tyresö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledare: krinsp Maria Johansson, krinsp Michael Ögren

Désirée tillfrågas om var Marcus brukar förvara sina saker och hon säger att han har haft 
arbetsgrejor som verktyg och annat som han behöver i sitt arbete i deras garage och förråd. 
Marcus har en firma tillsammans med Jonas Frösslund som heter 08 Entrepenad AB och 
firman har två relativt nyanställda killar som heter Krister och Marcello, Désirée känner inte 
till deras efternamn. Hon tror att Krister började i firman för ungefär en månad sedan och 
Marcello för mellan 3--4 månader sedan. Marcus har haft firman tillsammans med Jonas 
sedan september 2008.

Marcus har en mobiltelefon som han använder, hon har aldrig sett att han haft något vapen, 
narkotika eller anabola steroider i bostaden. På fråga om de förvarar några pengar 
överstigande 5.000 SEK i bostaden säger Désirée att hon fått 12.000 SEK av Marcus som ska 
användas för att betala deras bröllop. Hon förvarar pengarna i en svart väska i hallen som 
ligger på en byrå. Pengarna kommer från ett "svartjobb" som Marcus gjort tillsammans med 
Jonas, hon vet inte om pengarna är från fler än ett jobb. Hon har heller ingen kännedom om 
hos vem eller vilka Marcus har gjort jobbet åt eller om hon fått alla pengar från det. Pengarna 
har hon haft i ungefär en vecka och hon känner inte till om det finns ytterligare pengar i 
bostaden. Désirée säger att pengarna enbart är i 500 kronorssedlar och inte i någon annan 
valör och att hon inte växlat pengarna till den valören sedan hon fick dom. Hon förvarar inga 
andra pengar tillsammans med de som hon fick av Marcus. 

Désirée har en mobiltelefon och säger att det ligger gamla telefoner i byrån i hallen.

Den Toyota  Starlet som hon äger har hon gett till sin bror Dennis för ca två veckor sedan, 



ägarbytet är inte genomfört än. Hyundaien som hon äger är också hos brodern, han har bilen 
för att reparera den åt henne. En kollega till henne körde sönder fronten på bilen för ungefär 
en månad sedan.

Désirée informerad om att väskan innehåller 16.500 SEK och att de kommer att tas i beslag 
enligt beslut från åklagaren.

Den 3 december kl. 14.00 kontaktas Désirée av krinsp Johansson per telefon, förhöret lästes 
upp och godkändes med följande tillägg:

Désirée säger att hon var chockad under förhöret och att hon visste om att det fanns 16.500 
SEK i väskan. Hon säger att bröllopet kostar 13.000 SEK och att hon fick några tusen extra 
för att köpa ett Wii-spel för, spelet betalade hon med sitt Visa-kort.

Förhör med Holmqvist, Désirée Beatrix; 2009-12-03 09:10   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Strömberg, Linus
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

sv kk giltigt tom

2017-05-09/Mona Redaelli

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Strömberg underrättades om att förhöret ingår i pågående förundersökning gällande grovt rån, G4S,

Västberga den 23 september 2009 och att förhöret gäller Strömbergs kontakter med Marcus Axelsson.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-01-11
Förhör påbörjat

12:15
Förhör avslutat

12:30
Förhörsplats

Rikskrim, plan 5, Polhemsgatan 30, Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form efter förhörets slut av krinsp Redaelli.

Krinsp Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor.

Strömberg underrättades om anledningen till detta förhör och har berättat följande;

Strömberg berättade att han byggt ett badrum på nedervåningen i villan som han och hans 
sambo bor i på Stackvägen 33A i Sollentuna. Strömberg anlitade två bolag för jobbet. Ett 
bolag som gjorde ett mindre arbete med elen och ett bolag som en kompis till honom, Jonas 
Frösslund, har till bla kakel och plattsättning. 

Strömberg berättade att Jonas och hans kollega kom förbi redan i somras för att titta på 
arbetet som skulle utföras. Arbetet har de sedan utfört vid olika tillfällen under hösten. 
Strömberg berättade att de hade ett annat stort arbete i Sollentuna och därför kom till 
Strömberg då de fick tid över och därför kändes det som om arbetet pågick under en längre 
tid. Strömberg tror att de höll på i badrummet under två månader. Strömberg kommer inte 
ihåg under vilka månader, men är säker på att det inte var i december utan någon gång mellan 
september och november. Strömberg berättade att Frösslund hade en kollega med sig och att 
de ibland var där båda två, men ibland kom en och en. Strömberg kom inte ihåg vad 
Frösslunds kollega hette men beskrev honom som ljus och lite kortare än Frösslund. 
Förhörsledaren frågade om kollegan hette Marcus Axelsson och då kom Strömberg ihåg det 
namnet.



Tillfrågad om hur Strömberg erlagt betalning för det utförda arbetet, så berättade Strömberg 
att han betalat i omgångar. Strömberg kom ihåg att han betalat 40 000 kronor, i kontanter, vid 
ett tillfälle. Strömberg kom inte ihåg till vem som han gjorde betalningen. Strömberg uppgav 
att han även betalt mindre summor och betalt för material vid olika tillfällen. Strömberg 
uppgav att han fått faktura på det utförda arbetet. Strömberg trodde att hela arbetet kostade ca 
70 000 kronor inkl moms.

Strömberg berättade att han känt Frösslund sedan slutet på 90-talet, då han drev ett gatukök 
på Lidingö. De har sedan hållit kontakten och blivit goda vänner. Strömberg berättade att han 
litade på Frösslund och därför anlitat hans bolag för jobbet med badrummet. 

Strömberg hade inget övrigt att tillägga och förhöret avslutades klockan 12.30

Den 25 januari 2010 fick Strömberg ta del av förhörsutskriften, genom att förhöret lästes upp 
i telefon. Strömberg hade inget att erinra mot utskriften utan godkände protokollet.

Förhör med Strömberg, Linus; 2010-01-11 12:15   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Lobos, Dijana
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

genom Postens ID-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Dijana är fru till Fabian Lobos Lopez
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Vittnesförhör med anledning av vittnesiakttagelser kvällen till natten den 23 september 2009.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mattias Jonsson
Förhörsdatum

2009-10-28
Förhör påbörjat

14:45
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

Sedelvägen 2 B, Hägersten, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Mre

Förhörssätt

Ljudbandsförhör  
Förhörsvittne

Involverad personal Funktion

Niklas Molin Biträdande förhörsledare
Berättelse

Dijana tillfrågas om hon kommer ihåg vad hennes man Fabian gjorde kvällen den 22 
september mot natten den 23 september 2009. Dijana svarar att hon inte kan komma ihåg den 
kvällen/natten särskilt. Det Dijana kan säga är att hon vet att Fabian var ute en hel natt för 
ungefär en månad sedan, men kan inte komma ihåg exakt vilket datum detta var. 

Dijana berättar att den kvällen som han var ute så lämnade han hemmet ungefär klockan 21 
på kvällen och var ute hela natten och kom hem vid cirka klockan 7 på morgonen dagen 
därpå. Dijana berättar att hon vaknade då Fabian kom hem och att hon då frågade vad han 
hade gjort hela natten. Fabian hade då förklarat att det hade varit något jidder med en kompis 
och att man hade varit ute för att hjälpa denna med detta. 

Dijana berättar att hon normalt sett låser dörren på kvällen när hon går och lägger sig så 
antagligen kom Fabian in med egen nyckel. Hon är dock inte 100% säker på detta. 

Dijana tillfrågas om hon kommer ihåg hur Fabian var klädd den aktuella kvällen/natten. Hon 
svarar då att hon tror att han hade jeans på sig den kvällen, men hon är inte helt säker på 
detta. 

Dijana tillfrågas också om Fabian berättade anledningen till att han skulle gå hemifrån innan 
han försvann iväg vid 21-tiden på kvällen. Dijana berättar att han inte talade om varför han 
gick hemifrån men hon tog förgivet att han skulle träffa någon kompis. Enligt Dijana så hade 
hon ingen telefonkontakt med Fabian under den här tiden d.v.s. mellan kl 21 på kvällen den 
22 september till kl 07 på morgonen den 23 september. 



Dijana kommer inte ihåg om Fabian jobbade eller var ledig på dagen den 22 september. 
Dijana berättar att hon arbetade dagen efter den 23:e och att Fabian var ledig den dagen. 
Dijana berättar att Fabian arbetar på Gåshaga på Lidingö som kock. Han arbetar där 4 – 5 
dagar i veckan, både kvällar och dagar. Han tjänar så att han får ut mellan 12 – 16.000 kronor 
efter skatt varje månad. Dijana berättar att hon arbetar som frisör och hon jobbar inte heltid. 
Hon får ut ungefär 10.000 kronor efter skatt varje månad. Dijana berättar att de har utgifter 
ungefär 8.500 kronor i hyra/månad och andra fasta utgifter ungefär 1.500 kronor/månad. 

Dijana ombeds berätta hur det ligger till med den Volvo V70 som Fabian köpte för några år 
sen. Dijana berättar att hon egentligen inte känner till så mycket om hur den bilaffären gick 
till. Dijana tillfrågas om vem som använder den aktuella bilen nu. Dijana svarar då att bilen 
numera står skriven på en kompis till Fabian som heter Eddy. Eddy och Fabian jobbade 
tidigare tillsammans på Café Opera. Dijana berättar också att Eddy numera jobbar på ett 
Maffian Bakary på Östermalm. Enligt Dijana så använder Fabian den aktuella bilen när han 
åker till arbetet d.v.s. 4 – 5 dagar i veckan. Bilen är utrustad med familjens två bilbarnstolar. 
Dijana känner inte till vem som disponerar bilen för tillfället. Hon vet att hennes svåger 
Arturo Lobos Lopez hade bilen för några dagar sen. 

Dijana tillfrågas om hon pratat med Fabian om rånet i Västberga datumet den 22 – 23 
september. Dijana berättar då att man har pratat om det allmänt, ungefär som alla andra har 
gjort om den händelsen. 

Dijana berättar också att de har varit gifta i 5 år, har varit tillsammans i 10 år. Hon tycker att 
deras relation är stabil och fungerar bra. Fabian sköter sina plikter både som man och pappa. 

Dijana tillfrågas vidare om det finns några nycklar i hemmet som skall gå till ett 
barnvagnsförråd. Dijana berättar då att det finns en nyckel som de kallar för 
barnvagnsnyckeln. De är en lös nyckel som de flyttar mellan sina nyckelknippor då de 
respektive behöver den. Dijana visar också denna nyckel för förhörsledarna. Dijana berättar 
vidare att det finns en nyckelring med två cykelnycklar till dotterns cykel. Det finns även en 
nyckelknippa med fyra nycklar på som består av två nycklar till källarförrådet och två nycklar 
till Fabians cykel. Diana tillfrågas om det finns några andra nycklar som kan tas för 
cykelnycklar eller förrådsnycklar av något slag. Vad Dijana vet så finns det inga andra 
nycklar som familjen använder än de som finns i nyckelskåpet i hallen. 

Förhöret uppläst och godkänt av Dijana

Förhör med Lobos, Dijana; 2009-10-28 14:45   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Mamma Alic, förhör 1

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Alic, Vesna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Via egna lämnade uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Förhör gällande sonen Nemanja Alic.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-11-24
Förhör påbörjat

13:30
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Den hördes bostad
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Mre

Förhörssätt

Ljudbandsförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Vesna berättar inledningsvis att hon och maken Ljubomir kom till Sverige från Serbien 1985. 
Det framkommer att båda två flyttade från Belgrad i Serbien och till Sverige. Vesna upplyser 
om att det är hon som mestadels har sin släkt just i Belgrad.

Strax efter att man hade flyttat till Sverige 1985 så föddes parets dotter vid namn Vanja. Året 
efter alltså 1986 föddes sedan sonen Nemanja. De första åren man bodde i Sverige så bodde 
man då i en lägenhet i Fittja i södra Stockholm. Man bodde i Fittja från 1985 fram till ungefär 
1992/93 då man flyttade till en lägenhet i Skärholmen. I samband med detta så hade sonen 
Nemanja också börjat grundskolan och denne gick sedan grundskolan i sin helhet i 
Skärholmen.

Familjen bodde kvar i Skärholmen fram till 2003 då man flyttade till Danderyd och adressen 
Slånbärsvägen 14. Man har sedan bott på den adressen fram till nu i våras 2009 då man 
flyttade till Slånbärsvägen 7. Det framkommer att Vesnas två barn, alltså Vanja och Nemanja, 
har bott med familjen hela tiden både i Fittja, Skärholmen och sedermera i Danderyd. Dottern 
Vanja började plugga juridik 2008 och hon flyttade då till Gotland där hon läste först ett år 
men sedermera har hon nu flyttat till Luleå under hösten 2009 där hon har fortsatt sina 
juridiska studier.

Efter att sonen Nemanja hade gått grundskolan så gick han sedan på gymnasiet inne på 
Södermalm i Stockholm. Vesna säger att Nemanja gick ut från gymnasiet 2005 och han hade 
då väldigt bra betyg. 

Vesna berättar vidare för egen del att hon redan 2003 tog över Pressbyrån som är belägen på 
Karlavägen i Stockholm. Hon har sedan dess drivit den kiosken där hon också själv arbetar. 



Det framkommer att sonen Nemanja jobbade extra i kiosken från 2003 – 2005 samtidigt som 
han gick på gymnasiet inne i Stockholm. Efter att Nemanja slutade gymnasiet 2005 så har 
han sedan jobbat i kiosken och haft en mera fast anställning. Det framkommer att Nemanja 
också under en tid har haft ytterligare ett arbete nämligen att köra ut kvällstidningar men det 
är inget jobb som han för närvarande upprätthåller.

På fråga säger Vesna att sonen Nemanja jobbar i kiosken och han brukar jobba ungefär 4 – 5 
dagar i veckan, alltså närstan heltid. Oftast så jobbar Nemanja eftermiddagar mellan 15 – 
22.30 och detta gör han under tisdagar, torsdagar, lördagar och söndagar, enligt Vesna. Ibland 
jobbar även Nemanja extra i samband med sjukdom. Det framkommer att totalt så är man 4 
personer som jobbar i kiosken och det är Vesna själv, sonen Nemanja samt två 
deltidsanställda yngre personer. Vesna berättar att Pressbyråkiosken är väldigt liten och man 
arbetar endast en person åt gången. Hon berättar vidare att kiosken är öppen mellan 07 – 22 
under vardagar och under helger så är det öppet mellan 09 – 22. Man har öppet alla dagar året 
runt. 

Vesna tillfrågas vidare var sonen Nemanja för närvarande bor och då framkommer följande:

Under juni månad 2009 så köpte Vesna en bostadsrättslägenhet på adressen Essingestråket 11 
i Stockholm. Hon köpte den lägenheten i tanken att dottern Vanja skulle bo där eftersom det 
var tänkt att Vanja skulle fortsätta sina studier på juristlinjen i Stockholm. Nu blev det istället 
så att Vanja kom in på juristlinjen i Luleå och därför så flyttade hon upp dit. Med anledning 
av detta så blev det istället så att sonen Nemanja flyttade in i lägenheten på Essingestråket 11 
och detta skedde någon gång under sommaren 2009. Därefter har sonen Nemanja bott 
mestadels i lägenheten på Essingestråket men det har också förekommit att han har vistats en 
del hemma hos familjen i Danderyd. 

Tillfrågad så säger Vesna att det var hon som köpte lägenheten på Essingestråket och hon 
betalade sammanlagt 1.3 miljoner för den. Det var också Vesna själv som tog upp lån på den 
aktuella lägenheten och det gjorde hon på Handelsbankens kontor på Odengatan i Stockholm. 
Vidare framkommer det att sonen Nemanja som har betalat hyran på lägenheten och det har 
han gjort med hjälp av inkomster från arbetet vid Pressbyråkiosken. Vesna säger sonen 
Nemanja brukar tjäna ungefär 16.000 kronor före skatt från arbetet i Pressbyråkiosken.

Vesna säger vidare angående sonen Nemanjas ekonomi att hon upplever att han har grepp om 
sin ekonomi och han sköter sig mestadels själv förutom att Vesna och Ljubomir har hjälpt 
sonen med lite inköp av möbler.

Vesna tillfrågas vidare om sonen Nemanja har tillgång till någon bil och det framkommer då 
att Nemanja tidigare har lånat Vesnas ett fordon nämligen en gammal C 70 med 
registreringsnummer WKF 941. Hon säger dock i sammanhanget att sonen Nemanja blev av 
med sitt körkort i början av februari månad 2009 och därefter har han inte lånat den aktuella 
Volvobilen av Vesna. Någon annan bil känner inte Vesna till att sonen Nemanja haft eller har 
tillgång till.

Vesna tillfrågas vidare om hon känner till vilka kompisrelationer sonen Nemanja har. Hon 
säger då att det finns speciellt två kompisar till Nemanja som hon känner till. Det är två 
kompisar som Nemanja fick redan under grundskoletiden i Skärholmen och de två 
kompisarna heter Alexander Milacic och Krim Heffner. De här tre killarna säger Vesna har 
umgåtts en hel del alltså redan från grundskoletiden i Skärholmen och vidare genom åren. I 
övrigt känner inte Vesna till exakt vilka kompisar som sonen Nemanja har . Hon kan i varje 
fall inte namnge några fler kamrater till sonen. Vesna säger vidare att det har funnits 
flickvänner runt hennes son men det är inga som hon känner till vid namn och sonen har 

Förhör med Alic, Vesna; 2009-11-24 13:30   diarienr: 0104-K118-09
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heller aldrig presenterat någon flickvän för Vesna. På direkt fråga säger Vesna att hon inte 
känner till att sonen Nemanja för närvarande har någon flickvän. 

Vesna tillfrågas sedan vad hon känner till om sonen Nemanjas förehavanden under september 
månad 2009. Vesna kommenterar detta och säger att sonen Nemanja jobbade som vanligt 
under tisdagar, torsdagar, lördagar och söndagar under alla veckorna under september månad. 
Hon säger att han i alla fall inte jobbade mindre, vad hon nu kan minnas. Hon säger vidare att 
de två brukar träffas dagligen på arbetet och även naturligtvis vid sonens besök hemma i 
Danderyd. Eftersom Vesna jobbar själv under förmiddagarna i kiosken så brukar hon träffa 
sonen när denne jobbar eftermiddagar. Vesna säger vidare att hon på sin arbetsplats vid 
Pressbyrån har ett block där hon har antecknat arbetstider för de olika personerna som jobbar 
på Pressbyrån. Hon vill hänvisa till anteckningarna i detta block när det gäller sonen 
Nemanjas arbetstider under september månad. 

Vesna säger vidare att hon inte upplevde att sonen Nemanja var under press på något sätt 
under september månad. Hon säger att allt var som vanligt och hon märkte inget speciellt. 

Vidare tillfrågas Vesna om sonen Nemanja har tillgång till någon dator. Hon berättar då att 
hon har lånat ut sin bärbara dator till sonen och den bärbara datorn skall finnas i lägenheten 
på Essingestråket. Det är en dator som Vesna tidigare har inköpt och som hon har haft på 
arbetet men nu alltså lämnat till sin son. Det framkommer vidare att Vesna och hennes make 
Ljubomir har en dator i bostaden som också nu har tagits i beslag av polisen och det 
framkommer att Nemanja har använt den här datorn också. 

Vidare tillfrågas Vesna om sonen Nemanja har tillgång till något specifikt 
mobiltelefonnummer och det framkommer då att Vesna har haft kontakt med sin son på ett 
mobiltelefonnummer som är 0700-55 43 14. Det är för övrigt ett telefonnummer som Vesna 
har antecknat i telefonboken i sin mobiltelefon. Vesna visar också upp detta i samband med 
förhöret. Vesna säger att det här numret har hon använt när hon har ringt sin son under flera 
månaders tid och hon uppskattar att hon har haft det här numret till sonen sedan i vart fall 
sensommaren 2009. Vesna säger på fråga att hon inte har något minne av något tidigare 
telefonnummer till sin son, i alla fall inget som hon har lagt på minnet eller antecknat. Det 
framkommer att Vesna för en tid sedan fick byta telefon, alltså själva mobiltelefonen 
eftersom den tidigare gick sönder. Hon säger att hon i samband med detta slängde bort sin 
gamla telefon och nu har en helt ny mobiltelefon. I den nya mobiltelefonens adressbok har 
hon alltså bara nu ett nummer antecknat till sonen Nemanja, alltså det numret som nämnts 
tidigare. 

Vesna tillfrågas sedan angående sitt eget mobiltelefonnummer och hon säger då att det är ett 
mobiltelefonnummer som hon har haft i säkert flera år. När hon nu fick byta själva 
mobiltelefonen så flyttade hon över SIM-kortet från den gamla och till den nya telefonen. 
Det nummer som Vesna själv har är 070-422 92 28. Vesna tillfrågas sedan angående 
ytterligare två stycken mobiltelefonnummer som finns kopplat till henne på Eniro. Först 
tillfrågas hon angående nummer 070-751 14 01 och säger då att det är dottern Vanja:s 
telefonummer. Det sista telefonnumret som är 076-645 20 26 uppger Vesna att det är ett 
gammalt telefonnummer som maken Ljubomir tidigare hade. Det är dock inget nummer som 
används längre, enligt Vesna.

Vesna tillfrågas vidare angående sonen Nemanjas skada i höger ben. Hon berättar då att 
sonen Nemanja blev misshandlad på Södermalm i Stockholm för cirka 2 år sedan och i 
samband med detta så ådrog han sig en fraktur i höger ben. Sonen fick genomgå en del 
operationer efter den där händelsen där man bland annat fick skruva ihop hans ben. Hon säger 
att efteråt så har Nemanja fått vissa sviter av skadan och det framkommer att sonen ofta får 
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lätt ont i benet i samband med att han står mycket på jobbet. Hon säger vidare att Nemanja 
också har haft svårt att gå i vissa sammanhang och han brukar inte vara ute och springa, vad 
Vesna känner till. Däremot vet Vesna att sonen Nemanja brukar träna lite grann på Friskis & 
Svettis någonstans inne i Stockholm. Hon känner inte till några mer detaljer runt detta.

Vesna tillfrågas vidare angående om hon känner till att sonen Nemanja hanterat någon stege 
vid Essingestråket. Hon säger sig då inte känna till detta på något sätt. 

Hon tillfrågas vidare om hon känner till vilka kontakter sonen Nemanja har i Serbien. Hon 
berättar då att Nemanja brukar åka till Serbien ungefär en gång om året och det brukar vara 
lite problem runt detta eftersom Nemanja inte gillar att flyga. Senaste gången Nemanja var i 
Serbien var någon gång under juni månad 2009 och han åkte då dit tillsammans med sin 
syster Vanja och systerns fem tjejkompisar. De besökte då släkt som man har i Belgrad och 
det är jämnåriga kusiner till Nemanja och Vanja. Det är för övrigt kusiner både på Vesnas och 
Ljubomirs sida. Vesna känner också till att Nemanja har en hel del kontakt med sina kusiner i 
Serbien både via mobiltelefonsamtal, SMS och via facebook. I övrigt känner inte Vesna till 
att Nemanja har några som helst kontakter i Serbien.'

Vesna höres sedan gentemot beslag med nummer 2009-0104-BG262. För övrigt ett beslag 
som är gjort av polisen i bostaden på Slånbärsvägen 7 i Danderyd den 17 november 2009 vid 
06.30-tiden.

Punkten 1, avseende en instrumentpanel.
Vesna uppger att det är ett föremål som tillhör maken Ljubomir. 

Punkten 2, avseende en dator.
Vesna uppger att det är hennes och makens dator.

Punkten 3, avseende en kamera av märket Canon.
Vesna uppger att det är dottern Vanjas kamera.

Punkten 4, avseende en videokamera.
Det framkommer att den tillhör Vesna och hennes man.

Punkten 5, avseende ett DV-band.
Vesna uppger att det är hennes och makens DV-band.

Punkterna 6 och 7.
Tillhör också Vesna och hennes make. 

Punkten 8, avseende en mobiltelefon av märket Sony Ericsson.
Vesna uppger att det här är en telefon som maken Ljubomir tidigare har använt men han har 
nu en ny telefon. 

Punkten 9, avseende en kartong till mobiltelefon av märket Nokia.
Vesna uppger att det här är en kartong tillhörande hennes nya telefon som hon fick köpa för 
en tid sedan. 

Punkten 10, avseende diverse papper.
Vesna uppger att det här är papper som tillhör familjen.

Punkten 11, avseende en kartong till en mobiltelefon av märket Samsung.
Vesna uppger att den här kartongen tillhör dottern Vanjas nya mobiltelefon. 
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Punkten 12, avseende diverse papper.
Vesna uppger att det är handlingar tillhörande familjen.

Punkten 13, avseende en minneskortsläsare.
Vesna uppger att den tillhör familjen.

Punkten 14, avseende ett kvitto från Mc Donalds.
Vesna säger att hon inte känner till det här kvittot, möjligen att det är maken Ljubomir som 
har köpt mat på Mc Donalds.

Punkten 15, avseende en digitalkamera.
Vesna säger att det är hennes egen digitalkamera av märket Sony.

Punkten 16, gällande en laddare.
Vesna uppger att det är familjens tillhörighet.

Punkten 17, avseende digitalkamera av märket Canon i en väska.
Vesna uppger att den här tillhör dottern Vanja. 

Vesna uppger att hon, maken och dottern gör anspråk på allt gods i det aktuella beslaget.

Förhöret avslutat kl 14.35.

Förhöret uppläst och godkänt i anteckningsform och sedan intalat på band.
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Förhör
Mamma Alic, förhör 2.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Alic, Vesna
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Fortsatt förhör runt sonen Nemanja Alic.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2010-01-14
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

Förhörsplats

Förhörsrum, Rikskrim, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare: Insp Arne Malmén.

På fråga hur mycket Vesna träffade sin son Nemanja i slutet av september månad 2009 så 
framkommer att han idag inte minns detta . Hon säger dock att hon sannolikt träffade honom 
som vanligt, alltså vid de fyra tillfällen som Nemanja brukar jobba i kiosken varje vecka. 
Därutöver kan de också ha träffats någon gång till under den perioden i samband med besök 
antingen hemma hos Nemanja på Essingestråket eller då Nemanja besökt Vesna och hennes 
man i Danderyd. Idag minns dock inget Vesna några detaljer runt detta då det har gått för 
lång tid. Förutom att de alltid träffats, allts Vesna och sonen Nemanja, så har de också haft 
ganska mycket kontakt via telefon. Hur mycket kontakt hon hade med Nemanja under slutet 
av september 2009 minns hon dock inte idag.

Vesna tillfrågas vidare när och på vilket sätt hon fick vetskap om rånet vid G 4S i Västberga. 
Hon säger då att han fick reda på detta av den person som kör ut tidningar till hennes kiosk på 
Östermalm. Tidningskillen berättade direkt för Vesna att han hade varit på platsen vid 
Västberga och att han också hade sett helikoptern som användes vid rånet. Vesna säger vidare 
att hon fick detta berättat för sig samma morgon som rånet hade inträffat och tidningskillen 
hade kommit till Vesna i kiosken vid någon gång mellan klockan 08.00-09.00 och berättat 
om händelsen vid G4S i Västberga. 
Efter att hon fått detta berättat för sig så följde hon även rapporteringen runt rånet via media. 
Hon kunde dock aldrig i något sammanhang varken då eller senare misstänka att hennes son 
var inblandad i rånet på något sätt.

På fråga om Vesna träffade eller hade telefonkontakt med sin son Nemanja dagarna runt rånet 
så säger hon sig inte minnas detta. Hon säger att det har gått för lång tid för att minnas detta.



Vesna tillfrågas vidare om hon idag kan minnas varför hennes son Nemanja inte arbetade i 
hennes Pressbyråkiosk under Tisdagskvällen 09-09-22. Hon säger då att hon inte har någon 
kunskap om detta men tillägger att hennes personal ofta byter arbetspass och det är inget som 
Vesna själv lägger sig i utan alla byten sköts av personalen själv. Det är också hennes 
personal som själva fyller i sina arbetstider i ett anteckningsblock. Under förhöret har Vesna 
med sig det aktuella anteckningsblocket och där framgår att en av hennes kvinnliga anställda 
vid namn Katarina jobbade kvällspasset mellan kl. 15.00-22.30 just den 22/9-09. Vesna 
berättar att Katarina heter Arenander eller något liknande i efternamn.

Vesna tillfrågas ännu en gång vilka arbetstider hennes son Nemanja oftast har i kiosken. Hon 
säger då att han då jobbar kvällspassen under Tisdagar, Torsdagar, Lördagar och Söndagar. 
Vesna tillägger dock att personalen ofta byter arbetspass mellan sig då behov uppkommer för 
detta av någon anledning. På fråga varför Katarina arbetade istället för Nemanja under 
kvällspasset den 22 september kan Vesna alltså inte uttala sig om då hon inte känner till 
anledningen till detta arbetspassbyte på något sätt. I sammanhanget nämner hon dock att 
Nemanja någon gång under hösten 2009 gjorde någon 22-timmarskryssning med båt men 
Vesna kan inte säga om det var just runt den 22 september. Hon minns/vet inget ytterligare 
runt denna kryssning.

Vesna tillfrågas vidare vilket efternamn hon hade som ogift och var hon och hennes familj 
kommer från. Hon berättar då att hon hette Sovilj i efternamn som ogift och att hennes 
föräldrar flyttade från Kroation 1961 och till Belgrad där de bosatte sig i stadsdelen Zemun. I 
samma stadsdel växte även Vesna:s man Ljubomir upp och det var också därför de två 
träffades från början. Både Vesna själv och hennes man är Serber.
Vesna tillfrågas vidare vad hon känner till om sonen Nemanja:s kontakter i Serbien. Hon 
säger då att det bara är släkten som Nemanja har kontakt med, några andra har hon ingen som 
helst kännedom om på något sätt. 

Vesna säger vidare på fråga att sonen Nemanja under en period bodde eller "sov över" i en 
lägenhet ute i Nacka som bröderna Milacic hade. Vesna vet inte den närmare adressen till den 
lägenheten. Detta var någon tid innan Nemanja sedan flyttade in i lägenheten på 
Essingestråket. I övrigt minns hon inte så mycket runt detta.

På fråga om hon känner till något om andra kompisar eller kontakter till Nemanja i trakterna 
av Nacka eller Värmdö så säger hon sig inte känna till några sådana kontakter. Det hon med 
bestämdhet vet är att sonen Nemanja har sina kamrater på södra sidan av Stockholm, alltså 
kamrater från skoltiden.

Vesna tillfrågas sedan närmare om hur hon har finansierat köpet av lägenheten på 
Essingestråket. Hon berättar då att hon vid köpet lånade upp 1 170 000 kr vid 
Handelsbankens kontor på Odenplan i Stockholm, med lägenheten som säkerhet. Eftersom 
lägenheten kostade 1,3 miljoner fick hon själv från början ordna fram 130 000 kr till 
kontantinsatsen. Detta gjorde hon genom att bl. a. låna från vänner sin omgivning, alltså 
privata lån, samt att hon själv kunde få fram lite pengar.

Nu under hösten 2009 så fick sedan Vesna låna upp ytterligare 100 000 kr på samma bank 
med lägenheten som säkerhet. Detta gjorde hon då för att lösa kunna lösa sina privata lån till 
vännerna.  Från början när hon köpte lägenheten så hade hon ett topplån på ca 195 000 kr och 
ett bottenlån på något under 1 miljon. 
När hon då tog det extra lånet på 100 000 kr så fick hon öka på själv topplånet så att det då 
uppgick till ca 295 000 kr. Vesna säger att hon nu alltså amorterar och betalar räntor på det 
aktuella topplånet samt också då även på bottenlånet som uppgår till något under 1 miljon. 
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På fråga säger Vesna att hon inte har löst något av banklånen på lägenheten under hösten 
2009. Hon menar att detta  lätt kan kontrolleras med hennes bank.
Vesna underrättas då om att polisen i utredningen fått uppgifter om att hon skall ha löst ett lån 
på 300 000 kr, som skall ha lägenheten som säkerhet. Hon säger dock att detta är helt fel och 
ställer sig mycket frågande till denna uppgift. 

Förhöret avslutat kl. 14.30

Uppläst och godkänt i anteckningsform.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Alic, Ljubomir
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Grovt rån 090923
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Arne Malmén
Förhörsdatum

2009-11-24
Förhör påbörjat

13:23
Förhör avslutat

14:10
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Ljubomir uppger att hans son Nemanja bor  både hemma hos honom och modern Vesna men 
också på Essingestråket 11. Mest bor han på Essingestråket. Han har inga tillhörigheter eller 
eget rum på Slånbärsvägen 7. 

Nemanja bor i en lägenhets som Vesna köpt ihop med Vanja, dottern, för att dottern skulle bo 
där efter sina studier på Gotland. Nu kom inte Vanja in på skolan i Stockholm utan det blev 
Luleå för hennes del varför Nemanja fick flytta in i lägenheten i stället. Lägenheten köptes för 
2-3 månader sen enligt Ljubomir. Han är väldigt osäker vid sina tidsangivelser säger han. 
Han uppger dock att det är Vesna som skött allt med lån och dylikt vid affären.  

Det finns ingen telefon till lägenheten på Essingestråket och han vet inte vad sonen Nemanja 
har för telefonnummer. Eventuella telefonnummer ligger troligen i hans mobil som är 
beslagtagen av polisen. Han vet inte heller vad han har för nummer själv på sitt nya 
telefonkort. 

Vidare uppger Ljubomir att Nemanja var runt 7 dagar gammal när han kom till Sverige. 
Nemanja har därför inga kompisar i Serbien och han har inte kontakt med någon där. 
Ljubomir har dock besökt Serbien tillsammans med Nemanja, senast i februari. De två var då 
tillsammans hela tiden. 

Ljubomir uppger att Nemanja arbetar i Pressbyrån på Karlavägen. Han tjänar runt 15 000 kr i 
månaden och det klarar han sig på. Han arbetar ganska mycket och det har han gjort sedan 
han slutade skolan för 3-4 år sedan. Ljubomir känner inte till exakt hur Nemanja arbetar men 
det är mycket och ibland också extra när någon är sjuk. 



Ljubomir har en båt som är under konstruktion och det är till den båten som 
instrumentpanelen, som varit beslagtagen hör. Båten ligger på land vid Slagsta Marina i Fittja 
och den går inte att använda. Det är många år kvar tills den är klar. 

Ljubomir känner bara till två kompisar som Nemanja umgås med.  Det är en som heter Krim 
och en annan som heter Alexander. Ljubomir har träffat båda men ingen av dom har varit 
hemma hos Ljubomir. Vad Ljubomir vet så har inte Nemanja någon stadig flickvän. 

Ljubomir har ingen aning om vad Nemanja gjorde runt den 23 sep. 

Angående skadan som Nemanja har så säger Ljubomir att det är ett benbrott sen kanske 2 år. 
Han har metall i fotleden och skadan besvärar Nemanja när han blir trött och har stått länge. 
Vad Ljubomir vet så kan inte Nemanja springa alls. Det gör för ont för det. 

Ljubomir kan påminna sig att han besökte Nemanja för 2-3 veckor sedan. Man var då inte 
upp på vinden och Ljubomir känner inte till något om någon stege. Ljubomir vet inte vad han 
skulle kunna tänkas behöva en sådan till. 

Ljubomir uppger att de har 4 bilar varav två är brukbara. Det är en Chevrolet Blazer och en 
Volvo. Blazern är hans och den använder han. Volvon är egentligen Vanjas men den 
använder Vesna. Nemanja har någon gång lånat dessa bilar men det var när han hade 
körkortet kvar. Det blev omhändertaget för ett par månader sedan.

Angående lägenheten på Tallidsvägen i Nacka så tror Ljubomir att det ev. kan vara Krim som 
bott där tidigare. Han har i alla fall bott i Nacka tidigare. 

Avslutningsvis uppger Ljubomir att Nemanja är flygrädd och flyger ogärna. Han kan åka 
buss långa sträckor i stället. Det har skett när de besökt Serbien.

Ljubomir höres sedan gentemot beslag 2009-0104-BG262

1. Ljubomir uppger att panelen tillhör hans båt.
2. Datorn är Ljubomirs och den fungerar och är kopplad till nätet. Används ej av Nemanja.
3. Kameran tillhör Vesna.
4. Videkameran tillhör Ljubomir och Vesna.
5. Ljubomir vet inte vems det är.
6. Ljubomir vet inte vems det är.
7. Ljubomir vet inte vems det är.
8. Ljubomirs egen telefon.
9. Vesnas kartong.
10 Ljubomir vet inte vems eller vilka papper det är.
11. Ljubomir tror att det kanske är dotterns.
12. Ljubomir vet inte.
13. Lästaren tillhör honom och Vesna. 
14. Ljubomir vet inte.
15. Ljubomir vet inte.
16. Ljubomir vet inte.
17. Ljubomir tror att det är dotterns kamera.

Ljubomir gör anspråk på allt gods.
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Förhör
Vanja Alic

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Alic, Vanja
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina kontakter med brodern Nemanja Alic mm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-12-17
Förhör påbörjat

12:50
Förhör avslutat

13:55
Förhörsplats

Slånbärsvägen 7, Danderyd
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Den hörde Vanja Alic är syster till Nemanja Alic (förhörsledarens kommentar)

Biträdande förhörsledare: Insp Arne Malmén.

Vanja berättar att hon är uppväxt tillsammans med sin bror Nemanja och de två har bott med 
sina föräldrar i Fittja, Skärholmen och sedan på 2 adresser i Danderyd. Tillfrågad om Vanja 
känner till vilka kompisar hennes bror haft så nämner hon tvillingarna Alaxander och Daniel 
Milacic samt Krim Häffner. Hon säger att Nemanja varit ihop med dessa tre killar ända sedan 
åren man bodde i Skärholmen. Nemanja har alltså enligt Vanja behållit en nära kontakt med 
dessa tre killar.

Vanja bodde hemma hos sina föräldrar ända fram till hösten 2008 då hon började att läsa på 
juristlinjen på Gotland dit hon också då flyttade. Han läste sedan på Gotland fram till juni 
månad 2009 varefter hon flyttade hem och tanken var då att hon skulle läsa vidare i 
Stockholm på juristlinjen där.

Under juni månad 2009 gjorde sedan Vanja och hennes bror Nemanja en semesterresa till 
Serbien och Belgrad och Vanja hade då med sig 4 st tjejkompisar från Sverige. Vanja säger 
att hon och hennes bror var i Belgrad under 14 dagar medan hennes tjejkompisar var där 10 
dagar. Vanja säger vidare att hon, brodern och hennes kamrater bodde i hennes farmors 
lägenhet i statsdelen Zemun i Belgrad under vistelsen där. På fråga vilka man umgicks med i 
Belgrad så framkommer att det var kusiner till Vanja och Nemanja vilka är bosatta i Belgrad.
Vanja säger att hon mestadels under vistelsen i Belgrad var tillsammans med sin bror och 
denne träffade aldrig några andra personer än släktingar. Vanja tillfråga närmare om när 
denna resa ägde rum och hon vill då minnas att man åkte ner till Belgrad den 13 juni och 



återvände hem till Sverige och Stockholm den 27 juni. Vanja:s kompisar hade då åkt hem 
några dagar i förväg.

Efter semesterresan så jobbade sedan Vanja i sin mammas kiosk hela sommaren och hon 
bodde då hemma hos föräldrarna i Danderyd. Redan innan resan till Belgrad så hade Vanja 
och hennes mamma Vesna köpt lägenheten på Essingestråket 11. Detta hade man gjort 
eftersom tanken var att Vanja skulle fortsätta att läsa på juristlinjen i Stockholm under hösten 
2009. Vanja säger dock att hon aldrig själv flyttade till Essingestråket eftersom hon inte kom 
in på Stockholms universitet. Istället blev det så att hennes bror Nemanja fick flytta in i 
lägenheten på Essingestråket 11 och detta skedde någon gång under sommaren 2009. Vanja 
minns dock inte exakt när detta skedde. 

Efter sommaren 2009 flyttade sedan Vanja till Luleå eftersom hon kom in på juristlinjen där 
och denne flytta ägde rum den 15 augusti. Hon fick en bostad i Luleå och har sedan bott och 
pluggat där hela hösten. Den enda gången hon varit hem till Stockholm nu under hösten var 
under 3 veckor i oktober. Även då bodde hon hemma hos sina föräldrar. Under de tre 
veckorna hon var hemma under oktober så besökta hon Nemanja i lägenheten i Essingestråket 
11. Hon säger på fråga att det då inte var något märkligt på något sätt runt brodern utan allt 
vad som vanligt.

Under hela hösten 2009 hade Vanja även telefonkontakt med sin bror så gott som varje vecka 
och allt var då hela tiden som vanligt på alla sätt och vis. Hon märkte inte om brodern var 
pressad på något sätt utan allt var som vanligt.  

På fråga vilket eller vilka telefonnummer Vanja kontaktat sin bror på nu under hösten så tar 
hon fram sin mobiltelefon och ur den hämtar hon numret 0700-55 43 14. Vanja säger att hon 
inte minns eller har tillgång till något ytterligare nummer till sin bror. Hon säger i 
sammanhanget att hon böt ut sin egen mobiltelefon under augusti eller september månad men 
hon han hela tiden haft samma telefon nummer/simkort.  

Vanja tillfrågas om vad hon vet om Nemanja:s förehavanden under hösten 2009 och hon 
säger då sig veta att hennes bror jobbat mycket i mammans kiosk under den tiden. Hon vet 
dock inte exakt vilka tider som Nemanja jobbat i kiosken.

På fråga om Vanja är ägare till några föremål i lägenheten på Essingestråket 11 så 
framkommer att så inte är fallet. Allting som finns i lägenheten är hennes brors egendom.
Tillfråga angående en bärbar dator som hittats i Nemanja:s lägenhet av märket HP så 
framkommer att den är inköpt av hennes mamma och under en period användes den av Vanja.
Senare har dock den bärbara datorn lämnats till Nemanja. Vanja själv gör inte anspråk på den 
aktuella datorn.

Vanja berättar dock i sammanhanget att hon är ägare till någon kamera som tagits i beslag 
från föräldrarna bostad i Danderyd. Hon säger att denne egendom kan återlämnas till modern 
Vesna efter att beslaget är hävt. 

Vanja tillfrågas vidare om hon känner till något om en större stege som skall ha förvarats av 
brodern Nemanja på vinden vid Essingestråket 11. Hon säger att hon inte känner till 
någonting alls runt detta. 

Vidare tillfrågas Vanja om hon har några kamrater eller andra kontakter i Nacka området eller 
ute på Värmdö. Hon svarar då spontant att hon har en tjejkompis som bor på Värmdö och 
som heter Nathalie Dozzi. Det är en tjej som Vanja lärde känna när hon pluggade på Gotland 
förra året.  Enligt Vanja så bor Nathalie tillsammans med sin familj på Värmdö men Vanja 
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känner inte till vad adressen är hem Nathalie. På fråga om brodern Nemanja vid något tillfälle 
träffat Nathalie så framkommer att så är fallet. Vanja säger "Nathalie var med till Serbien i 
somras".
Vanja säger också att Nathalie f. n. pluggar i England.

Tillfråga säger Vanja att hon fick vetskap om helikopter rånet i Västberga via TV 4 och det 
var samma morgon som rånet inträffade. Hon minns inte om hon pratade med sin bror 
Nemanja  om detta eller om de hade någon kontakt med varandra dagarna runt rånet. 

Vanja kommenterar också misstankarna mot hennes bror och säger att hon inte kan förstå 
detta på något sätt. Hon säger att Nemanja inte har sådana kontakter att han kunnat bli 
indragen i det aktuella rånet. 

Vanja tillfrågas vidare angående en adress i Nacka, närmare bestämt på Tallidsvägen. Hon 
säger då att bröderna Daniel och Alaxander Milacic tidigare bodde på Tallidsvägen i Nacka 
och att brodern Nemanja bodde hos dem en period. Som Vanja minns det hela så var det 
fadern till bröderna Milacic som hade lägenheten på Tallidsvägen.

Förhöret avslutat kl. 13.55.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Alic, Vanja; 2009-12-17 12:50   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Dozzi, Nathalie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Passfoto
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sina kontakter med Vanja Alic samt dennas bror Nemanja Alic.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2010-01-15
Förhör påbörjat

09:50
Förhör avslutat

10:30
Förhörsplats

Förhörsrum, Rikskrim, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Biträdande förhörsledare: Insp Arne Malmén.
I förhörsrummet finns även Nathalies pappa vid namn Peter Dozzi.

Nathalie berättar inledningsvis och spontant att hon endast är kompis vid Vanja Alic och 
säger sig inte veta mycket om brodern Nemanja.

På fråga framkommer att Nathalie i samband med studier på Gotland lärde känna Vanja Alic 
vilken också studerade på samma ställe. Detta var någon gång i slutet av år 2008. Under tiden 
som sedan gick så umgicks Nathalie en hel del med Vanja och det förekom även att Vanjas 
bror vid namn Nemanja kom på besök till Gotland. Nathalie kom dock aldrig att bli närmare 
bekant med Nemanja och har inte i något sammanhang haft dennes telefonnummer 
tillgängligt. Nathalie säger sig inte ens veta mycket om Nemanja:s leverne och hon vet 
absolut inget om dennes kamratkrets. Hon säger att hon aldrig i något sammanhang träffat 
Nemanja på egen hand.

Efter att vårstudierna avslutades på Gotland, alltså i början av sommaren 2009, så berättade 
Vanja att hon skulle åka till Serbien och Belgrad på en semesterresa. Nathalie kände att hon 
ville vare med på denna resa och hon frågade då om hon kunde få följa med. Detta var inget 
som Vanja motsatte sig utan det blev en gemensam resa till Belgrad under ca 10 dagar under 
juni månad 2009. Med på denna resa var då Nathalie, Vanja, ytterligare några tjejkompisar 
samt även då Vanjas bror Nemanja. Väl i Belgrad bodde sedan hela gänget i Vanja och 
Nemanja:s lägenhet i stadsdelen Zemun i Belgrad. Under vistelsen där så umgicks med en del 
släkten till Vanja och Nemanja. Särskilt tillfrågad framkommer att Nemanja även var med 
och träffade sina släktingar. Dock så var inte Nathalie inte i Nemanja:s närhet hela tiden man 
var i Belgrad men hon har uppfattningen att han mestadels umgicks med sina släktingar. I 



varje fall så vet inte Nathalie något annat angående Nemanja:s förehavanden i Belgrad under 
resan.

Inte heller under resan till Belgrad kom Nathalie in i någon närmare relation med Nemanja 
utan hon säger att det är Vanja som hon hela tiden haft den närmare relationen till som 
kompis.

Efter att man kom hem från resan till Belgrad så bodde sedan Nathalie hemma hos sin 
mamma i Hemmesta på Värmdö. Hon jobbade sedan under hela sommaren i Pressbyrån vid 
Zinkens damm. Hon hade under hela den tiden kontakt med Vanja vid ett antal tillfällen och 
de träffades också några gånger och umgicks. Vid något tillfälle var Nathalie hem till Vanja 
och hälsade på och denna bodde då hos sina föräldrar i Danderyd. Nathalie vet då att 
Nemanja också kom till föräldrarnas bostad i Danderyd för en kort stund. Detta var enligt 
Nathalie den enda gången som hon träffade Nemanja efter resan till Belgrad. I övrigt säger 
Nathalie att hon inte träffat Nemanja något mera och de två har inte haft någon som helst 
kontakt på något annat sätt. Det har inte funnits någon som helst anledning till detta, enligt 
Nathalie. Hon säger att den enda relation hon haft till familjen Alic är just att hon varit 
kompis till Vanja och inget annat. Nemanja är bara en person som Nathalie träffat då hon haft 
kontakt med Vanja.

Nathalie säger vidare att mot slutet av sommaren 2009 så flyttade sedan Vanja upp till Luleå 
för att läsa vidare där. Runt den 25-27 september flyttade sedan också Nathalie till England 
pga att hon där skulle fortsätta sina egna studier. Sista veckan innan Nathalie flyttade till 
England så jobbade hon inte och hon tog då tillfället att åka upp till Luleå under några dagar 
och hälsa på Vanja där. Väl hemkommen från Luleå igen så var Nathalie mest hemma i sin 
mammas lägenhet i Hemmesta och förberedde inför resan till England. Hon vet att hon också 
under den sistnämnda tiden hade kontakt med Vanja via telefon, de pratades vid några 
gånger. 
På fråga framkommer att Nathalie oftast använt sin egen mobiltelefon i kontakterna med 
Vanja. (Det nummer Nathalie har till sin mobiltelefon redovisas på annat sätt/fhl anteckning).

Omkring den 25-27 september så åkte alltså sedan Nathalie till England och fortsatte sina 
studier där. Hon kom sedan åter till Sverige och juluppehåll i mitten av december 2009.
Under tidigare hon befann sig i England hade hon telefonkontakt med Vanja vilken då 
berättade att dennas bror gripits av polisen i samband med rånet i Västberga.  Några mera 
detaljer runt detta vet sedan inte Nathalie.

På fråga om Nathalie vid något tillfälle besökt lägenheten på Essingestråket med anknytning 
till Vanja så framkommer att efter att Nathalie nu återkom till Sverige för juluppehåll så har 
hon varit med Vanja till  lägenheten på Essingestråket. Detta är enda gången som Nathalie 
varit i den lägenheten och hon säger sig aldrig ha besökt den lägenheten då Nemanja varit där.

På rak fråga framkommer vidare att hon aldrig vid något tillfälle haft besök av Nemanja  i 
lägenheten i Hemmesta där Nathalie har bott  hos sin mamma. Däremot har Vanja varit på 
besök i Hemmesta vid några tillfällen.  

På fråga var Nathalie befanns sig runt den 22-23 september så kan hon inte själv säga mera 
än att hon då sannolikt var hemma hos modern i Hemmesta och förberedde sig för resan till 
England. På vidare fråga framkommer att förutom henne själv så bor då hennes mamma och 
bror i lägenheten i Hemmesta. Nathalie kan inte säga helt säkert men utgår ifrån att både 
hennes mamma och bror var hemma i lägenheten i Hemmesta under nätterna innan hon sedan 
själv åkte till England. 
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På direkt fråga framkommer att Nathalie absolut inte hade något besök av Vanjas bror 
Nemanja ute i Hemmesta dygnen innan hon sedan åkte till England. Hon vidhåller att 
Nemanja aldrig varit där i något som helst sammanhang. Hon säger sig inte ha haft den nära 
kompisrelationen till Nemanja utan vidhåller genom hela förhöret att det är systern Vanja 
som hon haft den nära kompisrelationen till.

Nathalie underrättas då om att det i polisutredningen förekommer en telefon som 
överrensstämmer i position med hennes egen telefon under kvällen den 22 september. Hon 
får också  veta att hennes egen telefon samt den i polisutredningen förekommande telefonen 
positionerats vid Hemmesta. Hon tillfrågas därför ånyo om det kan ha förekommit något 
besök hemma i lägenheten i Hemmesta den kvällen eller natten mot den 23 september. Hon 
säger då att det inte varit något besök på något sätt som kan sättas i samband med Nemanja 
eller någon i dennes bekantskapskrets. Nathalie vidhåller även här att hon inte känner till 
Nemanja:s kompiskrets på något sätt. 

Avslutat kl. 10.30.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Dozzi, Nathalie; 2010-01-15 09:50   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
.

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Arenander Pschorn, Katarina
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egan lämnade uppgifter som

kontrollerats på DAFA.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sitt arbete vid Pressbyrån belägen vid Karlavägen/Sibyllegatan i Stockkholm
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2010-01-18
Förhör påbörjat

11:55
Förhör avslutat

12:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Telefonförhör

KonceptförhörFörhörsvittne

Berättelse

Katarina berättar att hon under ca 4-5 år haft ett extrajobb i pressbyråkiosken vilken drivs av 
Vesna Alic i korsningen Karlavägen/Sibyllegan i Stockholm. Hon har under de åren arbetat i 
snitt 2 dagar i veckan. Det sista året har hon arbetat Måndagar mellan kl. 15-22 och sedan 
längre tid tillbaka har hon även arbetat förmiddagspasset på Lördagar från 09.00-15.00.
Katarina säger att det framförallt är Vesna som hon då gör upp sina arbetstider med men det 
förekommer även att hon gör arbetspassbyten och detta sker då direkt med den som hon vid 
tillfället byter arbetspass med. 

Katarina tillfrågas vidare vilken kontakt hon har med Vesnas son Nemanja. Hon berättar då 
att hon endast känner Nemanja som arbetskamrat och de två har aldrig umgåtts utanför 
arbetsplatsen. Hon känner därför inte till Nemanja:s umgänge eller vad denne brukar göra på 
sin fritid. Katarina säger även att Nemanja brukar vara fåordig och hon vet därför inte något 
om denne. 

Katarina säger vidare att hon känner till att Nemanja brukar arbeta kvällspassen på Lördagar 
och Söndagar och Katarina tror även att Nemanja brukar jobbar kvällspassen på Tisdagar och 
Torsdagar. Katarina vet att Nemanja brukar stå uppsatt på fyra pass i veckan.

Katarina tillfrågas om det hänt att hon och Nemanja bytt arbetspass vid något eller några 
tillfällen och Katarina minns då väl att hon tagit en hel del helgpass åt Nemanja. Detta har 
varit i samband med att Nemanja skulle ut och festa. Det har även hänt att Katarina tagit 
Nemanjas pass under Tisdags- och Torsdagskvällar men detta har inte skett i någon större 
omfattning. 



Katarina tillfrågas då om hon kan minnas att hon jobbade Tisdagen den 22/9-09 istället för 
Nemanja. Hon säger då att det har gått för lång tid för att hon skall kunna minnas detta på 
egen hand och hänvisar till arbetsboken som förs på arbetsplatsen. Förhörsledaren upplyser 
då att om det i denna bok finna antecknat att Katarina arbetade mellan kl. 15.00-22.30 den 
22/9-09. Katarina kommenterar denna uppgift och säger att står det antecknat på det sättet så 
arbetade hon det aktuella passet. Hon minns dock inte varför hon jobbade istället för Nemanja 
den aktuella kvällen. Katarina säger dock att hon säkert kan säga att passbytet skedde efter 
förfrågan  från Vesna alternativt Nemanja. Hon kan dock inte minns idag vem som pratade 
med henne om detta passbyte och hon minns heller inte idag anledningen till varför Nemanja 
inte kunde jobba.

Katarina tillfrågas vidare vad hon känner till om rånet mot G4S i Västberga. Hon säger då att 
hon inte vet så mycket då hon inte följt medierapporteringen runt rånet, hon är inte intresserad 
av detta. Hon tror dock att hon fick vetskap om det aktuella rånet samma dag det inträffade. 
Hon minns dock inte i vilket sammanhang hon fick vetskap om rånet eller var hon då befann 
sig.
Hon kan heller inte utifrån detta spontant minnas hur hon jobbade runt den 22-23 september 
2009. Förhörsledaren upplyser då Katarina om att hon enligt arbetsboken arbetade 
kvällspassen i pressbyråkiosken under Månad, Tisdag och Onsdag, den 21-23/9. Katarina 
kommenterar då detta och säger att det måste ha varit så eftersom det är hon själv som skriver 
i arbetsboken hur hon arbetar. Idag kan dock inte Katarina minnas de aktuella arbetspassen 
eftersom det gått för lång tid. Hon för heller inga egna anteckningar avseende sina arbetstider 
på Pressbyrån.

Förhöret avslutat kl. 12.20.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Arenander Pschorn, Katarina; 2010-01-18 11:55   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Milacic, Aleksandar
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Postens id-kort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående beslag 2009-0104-BG259 samt sin bekantskap med Nemanja Alic.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2010-01-19
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats

Förhörsrum, rikskrim, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Aleksandar tillfrågas först vilken anknytning han har till personbilen TYS 900 och det 
framkommer då att den ägs av hans pappa vid namn Radoje Milacic. Vidare framkommer att 
det är en bil som används av familjemedlemmarna Milacic samt släkt och vänner till familjen.
Aleksander själv har även använt sig av denna bil vid ett antal tillfällen. Tillfrågad hur det 
kan komma sig att bilen anträffades av polisen vid Essingestråket 11 i Stockholm på 
morgonen den 17 november 2009 framkommer att det var antingen Aleksandar själv eller 
någon av han känner som kört den dit. Han påstår sig inte minnas detta exakt i samband med 
förhöret.

Aleksander medger vidare att han befann sig i Nemanjas lägenhet på Essingestråket 11 på 
morgonen den 17 november när polisen gjorde husrannsakan där. Han minns dock inte nu när 
han då hade kommit till Nemanjas lägenhet. Tillfrågad vilken relation Aleksander har till 
Nemanja framkommer att de två varit kamrater sedan skoltiden. På fråga hur ofta de brukar 
umgås säger Aleksander "vi brukar umgås en del". Närmare än så preciserar inte 
Aleksander/fhl anteckning.

Det framkommer vidare att Aleksander avtjänade ett fängelsestraff från augusti 2008 fram till 
den 20 eller 22 augusti 2009. Aleksander tillfrågas hur mycket han umgåtts med Nemanja 
efter att han frigavs och han svarar då som tidigare "vi umgås en del".
Aleksander tillfrågas vidare om han idag kan säga att han umgåtts med Nemanja vid ett visst 
eller vissa datum under hösten 2009. Han svarar då att han idag inte kan svara på sådana 
frågor då det gått för lång tid. 

Förhör gällande beslag BG259, anträffat i Pb TYS 900.



Punkt 1 avseende ett telefonkort, ett s. k. Påladdningskort uppger Aleksander att han inte vet 
något om och han vet inte hur det hamnat i bilen. Han säger att det är många personer som 
åkt med i bilen och någon av dessa kan har lämnat kvar telefonkortet.

Punkt 2 avseende ett telefonkort för telefonautomater upp Aleksander att han heller inte vet 
något om och han vet inte hur det hamnat i bilen.

Punkt 3 angående 2 st pannlampor uppger Aleksander att han inte är ägare till och han vet 
inte hur de hamnat i bilen. Han säger sig inte ha sett dem i bilen. Han underrättas då om att 
Nemanja Alic påstår sig vara ägare till dessa pannlampor.  Aleksander säger då att han inte 
vet något om detta och han vet inte när pannlamporna hamnade i bilen. Han har inte använt 
pannlamporna tillsammans med Nemanja vid något tillfälle. 

Punkt 4 angående handskar av märket Ejendals. Aleksander säger att han inte riktigt känner 
till dessa handskar heller.

Punkt 5 gällande 2 st kommunikationsradioapparater av märket TopCom. Aleksander vet 
inget om dessa apparater heller och har inte sett dem i bilen. Han underrättas då om att 
kompisen Nemanja även påstår sig vara ägare till dessa. Aleksander vidhåller att han inte sett 
dem i bilen och han har inte använt dem tillsammans med Nemanja vid något tillfälle.

Punkt 6 avseende ett Comviq kontantkort, ett s.k startpaket. Aleksander minns inte riktigt om 
detta tillhör honom eller inte. Förhörsledaren påvisar då att Aleksanders namn finns skrivet 
för hand på baksidan av kuvertet till startpaketet. Aleksander kommenterar detta och säger att 
det inte är hans handstil som hans namn skrivits med. 

Avslutningsvis säger Milacic att han inte gör något anspråk på godset i beslaget.

Avslutat kl. 14.20.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Milacic, Aleksandar; 2010-01-19 13:45   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Kadhum, Neda
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd om sina kontakter med Nemanja Alic.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Arne Malmén
Förhörsdatum

2010-02-03
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

10:10
Förhörsplats

Polhemsgatan 30
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Neda uppger att hon bor på Svartågatan 11 i Bagarmossen tillsammans med sin mamma och 
syster Jenna i en 5 rumslägenhet. De övriga syskonen bor inte på den adressen. Neda 
bekräftar att hon har mobilnummer 0735-80 50 38 och det numret har hon haft länge. Hon 
har dock i perioder använt andra nummer också.

Neda vill inte säga var Baha Kadhum bor och det vet ju polisen ändå.  Hon har ingen aning 
om var han bor och hon anser det inte nödvändigt heller att prata om honom alls. 

Dieya bor med sin familj och polisen vet var. Hon anser vidare att hon inte har någon 
skyldighet att säga något med till polisen om honom. Hon bekräftar dock att han är förlovad 
med Pamela. När hon tillfrågas om han har barn med henne så säger hon " jag sa ju att han 
bodde med sin familj".  Om dom bor ihop eller inte vill inte Neda yttra sig om. 

Neda uppger att hon vet att hennes bror Safa sitter häktad. Hon har dock inte haft någon 
kontakt med honom medan  han var i Dominikanska Republiken. Hon kommer inte ihåg när 
hon senast hade kontakt med honom. Hon vill inte säga något om var han kan ha sin bostad.

Systern Jenna bor dock hemma med henne och mamman. Neda vill dock inte prata något om 
Jenna heller eller vilka telefonnummer hon kan ha. Detta gäller alla syskonen.  Jenna får prata 
för sig. 
Neda tillfrågas om telefonnumret 073-583 86 64 som hon haft kontakt med och numret har 
också haft kontakt med Alic. Neda känner inte till numret och hittar det inte i sin telefon 
heller.
Neda uppger att hon har god kontakt med sina syskon men att det kan växla lite från tid till 
annan som det kan göra för syskon.



Neda uppger att det är en principsak att hon inte skall berätta något om sin familj. Hon anser 
att hon inte har något att säga om någon annan heller eftersom hon tycker att hon blivit kallad 
till förhör utan anledning. 

Neda tillfrågas sedan om hon känner Alic Nemanja. Det gör hon inte. Hon vet inte vem han 
är och har inte hört talas om honom heller. Neda konfronteras med uppgiften att Nemanja 
själv uppgett att han är kompis med henne och systern Jenna och att Safa Kadhum också vet 
vem Nemanja är. Hon kan ändå inte påminna sig att hon känner Nemanja. Neda förevisas 
också ett foto på Nemnja med samma resultat. Han har aldrig ringt till honom heller. Att 
Neda finns i Nemanjas telefonbok har hon inga kommentarer till.

Neda informeras om att Safa i förhör sagt att han har en kusin som avlidit och att denne kusin 
varit nära vän med Nemo.  Neda vet ändå inget om Nemanja. Hon uppger dock att kusinen är 
en Mustafa Kalil som omkom i en trafikolycka för ett år sedan. Rättegången var igår. Neda 
var på den rättegången. 

Förhör med Kadhum, Neda; 2010-02-03 09:30   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Kadhum, Jenna
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Genom passfoto mm
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående sin bekantskap med Nemanja Alic mm.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2010-02-03
Förhör påbörjat

09:30
Förhör avslutat

10:20
Förhörsplats

Förhörsrum, Rikskrim, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Jenna berättar att hon bor tillsammans med sin mamma och syster Neda i en lägenhet på 
Svartågatan 11 i Bagarmossen sedan 1997. Det är f. ö. en lägenhet som består av 5 rum och 
kök. På fråga om sina tre bröder så uppger Jenna att Dieya och Safa brukar komma på besök 
lite då och då och det händer att de även sover över i lägenheten. De två har dock inget avsatt 
rum i lägenheten, enligt Jenna, utan det brukar vara så att Safa brukar använda ett rum som
Jenna brukar använda som sitt "skolrum". När det sedan gäller brodern Baha så framkommer 
att denne har ett helt egen liv och bor på annan plats i Stockholm. Jenna vill sedan eller kan  
inte svara på ytterligare frågor runt sina bröders leverne och hon vill heller inte lämna några 
andra uppgifter runt dem. På fråga varför hon har denna inställning så säger hon bara att hon 
inte vet mycket om sina bröders liv då de är så pass mycket äldre.

På fråga vilka personer som har tillhörigheter i lägenheten i Bagarmossen så säger Jenna att 
det bara är hon själv, systern Neda och mamman. Bröderna skall enligt Jenna inte ha några 
tillhörigheter där.

Jenna tillfrågas vidare hur hennes umgängeskrets ser ut och det framkommer då att hon har 
en ganska omfattande krets av personer som hon umgås med. Det är folk i lite olika åldrar 
men de flesta är i hennes egen ålder som hon lärt känna under uppväxten i Bagarmossen, 
skoltiden samt från arbetslivet. 

Jenna tillfrågas vidare om hon brukar umgås med sina bröders vänner/bekanta och hon svarar 
då att så inte är fallet då brödernas bekantskapskrets är så mycket äldre än hon själv. 

Jenna får sedan frågor angående sina vänner på Faacebook och särskilt då varför hon har en



"vän" med namnet Nemanja Alic knuten till sig. Hon får även se ett utdrag från Facebook 
men bild på Alic. Jenna kommenterar då och säger "jag minns inte hur jag träffat honom" 
Hon säger dock att hon känner personen till namnet "Nemo" men hon kan inte säga hur hon 
träffat den personen, möjligen på  någon fest eller liknande. Jenna säger vidare "jag har ca 
300 vänner på Facebook och jag minns inte hur jag träffat alla av dem" 
Hon säger vidare på fråga att hon nu inte minns när eller av vilken anledning hon lade upp 
Alic som sin "vän" på Facebook. Hon framför också att hon vid flera tillfällen lagt upp 
personer som "vänner" på Facebook trots att hon inte känner dem mera än flyktigt.

Jenna delges sedan att polisen hittat en knytning mellan hennes syster Neda och Nemanja 
Alic via ett telefonnummer. Hon säger då att så vitt hon vet så finns inga kontakter mellan 
hennes syster och "Nemo". Jenna säger att hon känner till Nedas vänner och "Nemo" är ingen 
av dessa.

Jenna delges då vad som framkommit i förhör med Alic där denne påstår sig vara kompis 
med båda systrarna Kadhum och att Alic även påstår sig ha besökt dem vid 10-20 tillfällen i 
lägenheten i Bagarmossen. Jenna svarar då och säger "jag har inget minne av några besök av 
"Nemo". Jenna vidhåller vidare att hon inte har någon kompisrelation till Nemanja.
Hon upprepar "jag är bekant med Nemos ansikte men jag minns inte att han varit på besök i 
lägenheten i Bagarmossen". 

Jenna delges vidare att Nemanja i förhör uppgivit sig ha träffat en kusin till Jenna som 
numera skall vara avliden. Jenna vill först inte kommentera detta då hon är ledsen över 
kusinens bortgång. 
Senare säger Jenna att det kan ha varit så att "Nemo" vid något tillfälle besökt lägenheten i 
Bagarmossen tillsammans med hennes kusin. Detta är dock inget som Jenna minns på något 
sätt. Detta är en möjlighet till att "Nemo" besökt Jennas familjs lägenhet.

Jenna säger sedan på fråga att hon inte känner till om "Nemo" vid något tillfälle träffat hennes 
bror Safa. Jenna tycker det är konstigt om Safa skulle ha träffat eller umgåtts med "Nemo" 
vid något tillfälle då de inte är i samma ålder. 

Jenna delges då vidare att brodern Safa i förhör sagt sig känna igen "Nemo". Jenna säger sig 
inte ha några som helst kommentarer till detta och vidhåller att hon inte kan förstå om 
brodern Safa haft kontakt med en person som är mycket yngre än han själv. 

Vidare framkommer på fråga att Jenna aldrig varit hemma hos "Nemo" vid något tillfälle. 
Hon säger ännu en gång att de två troligen träffats på någon fest men kan inte säga 
när/var/hur detta skedde. 

Jenna får sedan frågan om hon kan svara på om brodern Safa bott hemma i lägenheten i 
Bagarmossen under sensommaren och in på hösten 2009. Hon säger då att hon inte vill svara 
på några som helst närmare frågor runt sin bror. Som förklaring till detta säger hon bara att 
hon inte vill blanda sig i sin brors förehavanden på något sätt. 

Förhöret avslutat kl. 10.20.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Kadhum, Jenna; 2010-02-03 09:30   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Södergran, Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angåend sin och maken Mikael Södergrans bostadsförhållanden.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Karl-Göran Jakobsson
Förhörsdatum

2009-12-07
Förhör påbörjat

14:30
Förhör avslutat

14:45
Förhörsplats

I tjänstebil, Kungens Kurva
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

K-G J

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Marie berättar att hon bott i lägenheten på adressen Larsbergsvägen 27 på Lidingö sedan ca 8 
år tillbaka. Hon träffade Mikael för ca 7 år sedan och han flyttade då in hos Marie. Därefter 
har båda bott i lägenheten.
Det framkommer att Marie själv är sjukskriven f. n. och hon jobbade tidigare på företaget 
Tradera och i deras kundtjänst.
Det framkommer att maken Mikael arbetar som elektriker.

Tillfrågad om de har tillgång till någon fritidsbostad så framkommer att Marie och Mikael 
inte själv äger någon sådan. Däremot framkommer att Mikaels föräldrar äger en 
fritidsfastighet i Enköping. Marie kan dock inte den närmare adressen till just den fastigheten.
Det framkommer att Marie och Mikael tillsammans brukar besöka fritidsfastigheten i 
Enköping och detta har skett vid ett antal tillfällen. Marie kan inte precisera hur många 
gånger de varit där. På direkt fråga säger Marie att senaste gången de besökte 
fritidsfastigheten i Enköping var för "någon månad sedan". På fråga om Mikael själv åker ut 
till fastigheten i Enköping ibland så säger Marie att hon inte känner till detta.

Marie säger att hennes familj bor i Husby  i lägenhet och de har inte tillgång till någon 
fastighet.

Vidare framkommer att Mikaels föräldrar bor i Tyresö, pappan arbetar som målare och 
mamman är förtidspensionär.

Avslutnigsvis säger Marie på fråga att Mikael har tillgång till en mobiltelefon med nummer 
0735-78 30 77.



Avslutat kl. 14.45.

Uppläst och godkänt i anteckningsform.

Förhör med Södergran, Marie; 2009-12-07 14:30   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Södergran, Marie
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Känd av förhörsledare
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Gift med den misstänkte Mikael

Södergran
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående uppgifter om deras sociala liv
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ulrika Sundling
Förhörsdatum

2009-12-14
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

13:30
Förhörsplats

Larsbergsvägen 27
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Elmgren, Lillemor

Berättelse

Vid förhöret är Sarah Olofsson, en vän till Marie, närvarande. 

 Förhörsanteckning: Vid förhöret upplevde förhörsledaren Marie som lite frånvarande och 
ledsen.

Marie uppger att hon inte mår bra och att det är jobbigt just nu och att hon äter medicin men 
kan inte säga vad för slags medicin.

Marie uppger att hon inte vill svara på några frågor då hon  är rädd för att något hon skulle 
säga kulle kunna användas på fel sätt.  Marie berättar att hon har varit sjukskriven och inte 
har något minne av vad som har hänt de sista åren och svårt att redogöra för saker. Marie 
säger att hon inte förstår varför Mikael är hos polisen och att han inte har gjort något 
annorlunda den sista tiden. Marie säger att allt har varit som vanligt.

Marie tillfrågas om hur hennes och Mikaels sociala liv ser ut. Marie uppger att det mest är 
hon och Micke som umgås och att det är hon som står för att de överhuvudtaget ska göra 
någonting. Det som de då brukar göra är att gå på bio tillsammans, ensamma och inte 
tillsammans med fler vänner.

Enligt Marie är hon Mikael alltid tillsammans när Mikael inte är på sitt arbete. Marie säger att 
Mikael inte arbetar varje dag men att han ibland arbetar extra. Marie tillägger att hon inte vet 
om Mikael arbetar varje dag och att alla dagar flyter ihop.

Marie säger att hon har ett bra stöd av bekanta runt sig, kompisen Sarah och föräldrar. Marie 



säger att det var Mikaels föräldrar som var med i rätten vid häktningsförhandlingen.

Uppläst och godkänt.

U Sundling

Förhör med Södergran, Marie; 2009-12-14 13:10   diarienr: 0104-K118-09
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Förhör
Uppgifter om Södergrans anställning

Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Catenacci, Massimiliano
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

Sv. körkort
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Södergrans arbetsgivare, ägare av

Support El
Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd angående uppgifter om Södergrans anställning samt uppgifter angående företaget Support El där

Catenacci är ägare.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Ulrika Sundling
Förhörsdatum

2010-01-14
Förhör påbörjat

15:40
Förhör avslutat

16:55
Förhörsplats

Polhemsgatan 30
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Vid förhöret närvarar även förhörsledaren Lillemor Elmgren. 

Massimiliano, som i förhöret kommer att omnämnas som Massi, informeras om anledningen 
till förhöret.

 Massi ombedes att berätta om företaget, Support El.
Massi berättar att de för närvarande är tre stycken anställda på företaget. Det är hans själv, 
som även äger största delen av företaget, Saman Arya som är minorititesägare och Mikael, 
Micke, Södergran. Tidigare var även en kille, Simon, anställd på företaget men han började 
att studera för ca ett år sedan. Massi berättar att under den tiden de hade mycket arbete hade 
han även ca 20 personer inhyrda till företaget.

Massi berättar att han och den första som anställdes, Saman, kände varandra via en 
gemensam vän. Massi säger att han inte kommer ihåg om det var vännen, Nikolaus, eller 
Saman som kom till honom och frågade om arbete. Saman anställdes för ca två år sedan och 
var då färdig elektriker . Massi säger att han tror att det var i samma tid som Saman kom ut 
från fängelset. Massi tillägger att själva anställningen av Saman sedan gick via 
arbetsförmedlingen.

Massi berättar vidare att det var via samma arbetsförmedling som Södergran anställdes. 
Massi berättar att  Samans arbetsförmedlare hade tillfrågat honom om han kunde tänka sig att 



"ta hand om fler killar som haft det jobbigt". Massi säger att eftersom det hade fungerat så bra 
med Saman så var han positiv till detta om det gällde kompetenta personer som ville arbeta. 

Massi berättar att Micke anställdes för ca 1.5 år sedan och att han tror att det var vid den tid 
som Micke kom ut från fängelset.

Massi tillfrågas om även Södergran är utbildad elektriker. Massi svarar att han inte är behörig 
elektriker men att han har ett starkt intresse för elektronik och en vilja att utbilda sig inom 
yrket. Massi berättar att Micke fick prova på att arbeta i företaget ett par veckor och gick med 
bredvid honom i ca 6-7 veckor.  Massi säger att han under den tiden fick uppfattningen om 
att Micke var både social och kunnig. Massi berättar att han hade lånat ut elektronik-böcker 
till Micke och att Micke på kort tid hade lärt sig oerhört mycket inom området. Massi säger 
att han har tänkt att hjälpa Micke att få utbilda sig till behörig elektriker. 

Massi tillägger att han får bidrag för Saman och Micke och att det är ett ömsesidigt 
"hjälpande". Massi säger att han tycker att det är viktigt att killarna får en chans till arbete 
samtidigt som han även får hjälp i företaget. Massi säger att killarna gör ett mycket bra arbete 
och att de ofta har varit mer arbetsamma än många andra anställda. Massi säger att han tycker 
att både Saman och Micke har "blomstrat ut" om han jämför med när de kom till företaget.

Massi berättar att Saman, efter att han arbetat en tid i företagen fick köpa en mindre del i 
företaget.
 
Massi berättar vidare att företaget under den senaste tiden har haft övervägande "mindre" 
arbeten och att arbetsuppgifterna ofta delas ut på morgonen.  Massi förklarar att tidigare hade 
de fler "stora" arbeten dvs. arbeten på större byggen eller projekt. Att de har så många "små" 
arbeten kan gör att arbetsrapporterna ser röriga ut, förklarar Massi.

Förhörsledaren ber Massi att förklara innehållet i Södergrans arbetsrapporter , vilka 
Massi tidigare har skickat till förhörsledaren. Rapporterna gäller v.33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43, 44, 45, 46. Massi förklarar att de sparar tidrapporterna "så länge de behöver" och 
att vid större arbeten så signerar platschefen på plats på tidrapporten.

Massi tillfrågas om v. 40 och han uppger att han inte har hittat någon rapport för den veckan 
men att det troligtvis var den vecka som Micke, på egen begäran , började att arbeta varannan 
vecka. Massi säger att de efterföljande veckorna var han ledig varannan vecka (v.42, 44, 46) 
som anges i rapporterna. 

Massi förklarar följande "begrepp" från tidrapporterna;
"dö"- den tid som inte kan debiteras mot kunden. Enligt Massi kan det vara tid som den 
anställda måste vänta på att en annan hantverkare ska bli klar eller att det kan vara tid för 
transport, hämta material mm. Den tid som anges efter angivet arbetsställe är den faktiska tid 
som debiteras mot kunden.
 
"Muggen"- är ett café på Götgatsbacken
"Sibb"- är Sibyllegatan 9, där de har arbetat i ca 1.5 år med att byta kabelstammar.
"Medis"- är Medis kök och bar på Medborgarplatsen.
"Horntullsstrand"- Massi säger att han inte vet varför Micke har skrivit så då det borde stå 
Bergssundsstrand. Där har de haft arbete i en mindre lägenhet.
"Non restaurant"- är Non Solo bar på Odengatan alt. Rörstrandsgatan.
"Täby park"- Täby park, hotell- och restaurangskola.
"OFF"- dagar där den anställde ej har någon arbetsuppgift och är ledig.

Förhör med Catenacci, Massimiliano; 2010-01-14 15:40   diarienr: 0104-K118-09
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"Sollentuna"- en villa i Sollentuna som de är med och renoverar. 
"Karlavägen"- Massi tror att det är nr. 48.
"Gåshaga"- Gåshaga hotell och restaurang.
"Möja"- Massi säger att de var ute och tittade om de skulle ta arbete där men det blev inget 
av med det.
"Styrmansgatan"- en ateljé på styrmansgatan.
"Rosenlundsgatan"- en Malaysisk restaurang.
"Tomtebogatan"- en lägenhet.
"Skeppsholmen"- ett hotell, gamla soldatbostäderna.
"Råsundavägen"- arbete åt Solporten (fastighetsföretag). Massi säger att de har ett nära 
samarbete med dessa och utför bl.a. underhåll.
"Trinett"- installerat en trinett i en lokal i en källare på Karlavägen.
"Alvik"- ett litet arbete i ett radhus. 

Massi tillägger att han kan precisera adresserna om så önskas.

Massi berättar vidare att det har varit roligt med alla dessa småjobb men att det har varit svårt 
för Micke eftersom han inte har haft något körkort. Massi säger att någon på samma jobb som 
Micke har skjutsat honom eller, vid större arbeten, lämnat verktyg och material på 
arbetsstället och att Micke sedan har tagit sig till arbetsstället på annat sätt.

 Massi tillfrågas om företagets tjänstebilar och han berättar att de har tre tjänstebilar, 
transportbilar, som vid arbetsdagens slut nästan alltid parkeras på företaget. Antingen på 
adressen i Nacka eller i Solna. Massi säger att vid de fåtal tillfällen då någon har behövt ta 
bilen hem så noteras det i körjournalen.
Enligt Massi är det en av dessa bilar, en VW Transporter med kåpa, som är märkt med 
företagets logotyp och är den bil som han själv använder. Logotypen är texten "Support El" 
med en skissad glödlampa med gula eller oranga strålar samt texten "El, tele, data, larm".
 

 Angående inköp till företaget säger Massi att det är han och Saman som gör alla inköp men 
att det har hänt att de ibland har ringt till företaget där de ska handla och meddelat att någon 
annan anställd kommer och hämtar varor. Massi säger att det kan vara svårt för de andra 
anställda att ha en korrekt prisbild samt att orsaken är att spara tid.

Massi berättar att de grossister de i huvudsak handlar från är Storel, Solar och Elektorskandia 
men att de har  Bauhaus-kort som de vid något tillfälle har använt när grossisterna inte har 
haft en aktuell produkt.

Massi säger att de nästan alltid tar alla inköp på faktura och endast gör inköp på kort när det 
är ett riktigt brådskande inköp. Massi tillägger att de ibland, vid svackor, inte vill belasta på 
faktura och då tar det på kontantbetalning alt. privatkort.

Massi berättar vidare att de under en tid hade ett stort svinn på redskap som t.ex. maskiner 
och stegar och att det tyvärr har varit svårt att ha koll på när det var så många anställda. Massi 
säger vidare att det har blivit bättre under den senaste tiden.

Massi berättar att de blev av med en lång stege och vet att de var tvungna att köpa en ny och 
vad han minns var det bl.a. till ett arbete på Gåshaga som den behövdes. Massi kan inte säga 
när i tid detta inköp gjordes men att alla inköp går att kontrollera via fakturorna.

Massi säger att han har köpt en lång stege på Bauhaus, samma modell som den som poliserna 
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tittade på när de besökte företaget, men att även Saman har köpt en likadan. Massi säger att 
han nästan kan svära på att det var han själv som köpte den senaste och att det var i 
somras/höstas. Massi kan inte säga precis när i tid det var men att det går att kontrollera 
vidare.

Massi berättar vidare att de även har två andra långa stegar, men dessa är delbara, och 
"utskjutningsbara".

 Massi tillfrågas om det är några andra företag som de arbetar tillsammans med. Massi 
säger att det inte är något speciellt företag och att de träffas många andra ute på 
arbetsplatserna. Massi säger att de tidigare arbetade tillsammans med Installations Teknik 
(IT) och E&T (Elföretag), men att de nu skapar många egna uppdrag. Massi tillägger att om 
vi har något speciellt företag som vi undrar över så kan vi återkomma om det.

 Massi tillfrågas om han vet om Saman och Micke kände varandra innan de började att 
arbeta på företaget. Massi säger att det är inget han vet och att han spontant känner att han 
borde märkt av det om så var fallet eftersom han arbetar så nära Saman.

Massi tillfrågas om han vet om Saman och Micke umgås privat. Massi svarar att det inte är 
något han vet men att om de skulle umgås så borde det ha märkts, vilket det inte har gjort. 

Massi tillfrågas om han har träffat Mickes fru och Massi svarar att han har det men då endast 
vid något enstaka tillfälle då hon varit och lämnat eller hämtat Micke på jobbet. 

Avslutningsvis tillfrågas Massi om hans allmänna uppfattning om Micke och enligt Massi är 
Micke otroligt ambitiös och duktig. Massi berättar att han var fundersam om det stämde att 
Micke tidigare hade suttit i fängelse då han var en sådan duktig person. Massi säger att han 
och Micke inte har talat om varför han tidigare har suttit i fängelse. Massi säger att han inte 
ville veta för att inte döma honom på förhand utan istället utgå från Mickes person "här och 
nu". Massi säger att det kom som en chock för honom att Micke nu är misstänkt för brott.

Massi säger att han gärna hade velat satsa på Micke men att han är beroende av arbetskraft 
och vet inte hur länge han kan vänta på att han kommer tillbaka. Massi berättar att han 
tidigare har hjälp Micke med att styrka hans behov av körkort genom att en jurist har skrivit 
till länsstyrelsen och transportstyrelsen och påtalat att det behövs i hans yrke. Massi berättar 
att han även har hjälp till ekonomiskt med att Micke har genomgått provlämning via deras 
företagsläkare. Kostnaden, 2 000kr/ prov, har sedan faktureras på företaget som sedan har 
dragits på Mickes lön.

 Förhörsanteckning: Vid tillfället för uppläsning av förhöret, 100115, tillfrågas Massi om 
företaget Zero Ocho (reservation för stavningen) . 
Angående företaget Zero Ocho säger Massi att han inte kan påminna sig om att de har arbetat 
åt eller tillsammans med dem. Massi tillägger att det går att kontrollera vidare om så önskas.

Uppläst och godkänt

Krinsp. U Sundling
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Förhör Signerat av

Mona Redaelli
Signerat datum

2009-12-21 13:20Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Östberg Jedegård, Pernilla Mikaela
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Pernilla informerades om att det pågår en förundersökning gällande grovt rån mot G4s värdedepå,

västberga den 23 september 2009 och att hennes förhör gäller hennes bekantskap med Tomas Broman
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2009-12-09
Förhör påbörjat

14:10
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats

Rikskrim, Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form efter förhörets slut av krinsp Redaelli

Krinsp Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor, inga övriga närvarande

Pernilla informerades före förhörets början om anledningen till detta förhör och har berättat 
följande;

Pernilla berättade att hon och Tomas träffades för snart två år sedan. Pernilla flyttade efter ca 
en månads bekantskap hem till Tomas på Ljusterö. Pernilla har kvar sin lägenhet på 
södermalm på Havregatan 11.

Pernilla tillfrågades hur mycket de använder lägenheten. Pernilla berättade att de använt 
lägenheten sporadiskt. Hon förklarar att hon sovit kvar i lägenheten vid några tillfällen då hon 
haft jour på sitt arbete. Under tiden som Tomas arbetade på Promota och arbetade kvällsskift 
och sedan skulle arbeta dag, så hände det att han sov över där. De har även varit kvar i stan 
tillsammans vid några tillfällen och då sovit över i lägenheten.

Pernilla tillfrågas ifall Tomas sovit kvar i lägenheten sedan han började sitt arbete på 
Låskompetens. Pernilla svarade att det hände en gång tidigare i höst, de hade bråkat om en 
bagatell, och Tomas stannade kvar i stan och sov över i lägenheten. Pernilla tillfrågades ifall 
hon kom ihåg vilket datum detta inträffade. Pernilla berättade att hon försökt komma ihåg 
vilket datum detta var men kan inte komma ihåg det. Pernilla berättade att den 23 september 
så var hon och Tomas på en begravning. Pernillas styvfar, Per-Åke Lindholm (Pernilla 
lämnade hans födelsedata, 490327) begravdes på eftermiddagen i Sköndals kyrka. Pernilla 



och Tomas var på begravningen tillsammans. Pernilla berättade att hon kommer ihåg att hon 
fick åka förbi Låskompetens före begravningen för att lämna över finkläder till Tomas. 
Pernilla kommer ihåg att de hade bråket vid den här tiden, men hon kan inte komma ihåg ifall 
det var den 22 september som Tomas sov över i lägenheten. Pernilla minns den här tiden som 
en jobbig tid, då styvfadern gick bort så oväntat och Pernillas mamma var så ledsen. Pernilla 
trodde inte att Tomas sov borta natten före begravningen – utan tror mer att han kunde ha 
övernattat i stan, måndagsnatten, men hon är inte säker. Det kan inte ha varit på helgen, för 
Pernilla kommer ihåg att Tomas hade arbetat på dagen och stannade kvar på kvällen.

Pernilla tillfrågades ifall Tomas sov över i lägenheten på måndagskvällen, vad gjorde de i 
såfall på tisdagskvällen. Pernilla kommer inte ihåg vad de gjorde, hon tror att de nog bara var 
hemma.

Förhörsledaren frågar Pernilla ifall hon skulle bli förvånad ifall  att Tomas var kvar i stan den 
22 september. Pernilla uppgav att hon nog skulle bli förvånad eftersom de hade begravningen 
på onsdagen och Pernilla tror att de var tillsammans kvällen innan.

Pernilla informeras om att Tomas mobil kopplar upp mot en mast på Fältöversten vid 
21-tiden den 22 september och att det är därför troligt att han är kvar i stan den kvällen. 

Efter begravningen åkte Pernilla och Tomas hem till Ljusterö. De åkte i varsin bil och Tomas 
kom hem före Pernilla. Pernilla tror att de var hemma på Ljusterö hela kvällen. Pernilla 
tillfrågades ifall Tomas berättade att han haft ett kort möte med någon på Roslagstull. Pernilla 
uppgav att hon inte kommer ihåg att Tomas berättat om något möte.

Pernilla tillfrågades ifall det händer att Tomas åker iväg på larmjobb nu när han arbetar på 
Låskompetens. Pernilla uppgav att det händer, men det är inte så ofta. Pernilla uppgav att det 
hänt att han åkt iväg på larm på nätter.

Pernilla informeras om att Tomas telefon kopplar upp mot en mast i Vårby den 23 september 
vid 1-tiden på natten. Pernilla uppger att hon känner sig förvånad, hon hade uppfattningen att 
de sovit tillsammans hela natten. Pernilla säger att hon ibland sover hårt och att det kan hända 
att hon inte skulle ha märkt ifall Tomas stigit upp och åkt iväg, det är inte omöjligt i alla fall.

Alexander Eriksson
Pernilla tillfrågades ifall hon känner Alexander Eriksson. Pernilla säger att hon vet vem han 
är, men hon vill inte säga att hon känner honom. Alex har aldrig varit hemma hos dem. 
Pernilla berättade att hon flugit helikopter med Alex. Tomas och hon förlovade sig i Alex 
helikopter. Pernilla berättade att hon och Tomas varit på en 40-årsfest där även Alex och 
hans familj var gäster. 

Övrigt
Pernilla tillfrågades ifall hon har någon ytterligare mobil eller telefon än det nummer som 
Pernilla lämnat till förhörsledaren, 0707-932295. Pernilla berättade att hon även har en privat 
mobil, som hon inte använder, men som hon har kvar och betalar abonnemang på, 
0704-159884.

Pernilla tillfrågades om var Tomas vuxit upp och gått i skola. Pernilla berättade att Tomas 
vuxit upp med sin pappa i Åre och gått skola där, sedan flyttade Tomas tillbaka till 
Stockholm och har då bott på olika ställen.

Pernilla tillfrågade om hon känner till hur ofta Tomas och Alex har kontakt, men det kände 
inte Pernilla till. 
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Pernilla berättade att både hon och Tomas är hemkära och gärna bara är hemma. Det är 
ovanligt att någon av dem sover över i stan. Pernilla berättade att de inte varit ifrån varandra 
många nätter sedan de träffades – utan de är oftast tillsammans. Den här övernattningen som 
Tomas hade i lägenheten kan vara enda gången i höst som de varit ifrån varandra. De är oftast 
hemma och fixar med ombyggnationen av huset. Pernilla uppgav att hon är rätt så säker på att 
Tomas blev kvar i stan på måndagskvällen och inte tisdagskvällen, utan att de var 
tillsammans på tisdag efter arbetet. Pernilla tillfrågades ifall hon och Tomas hade någon 
telefonkontakt med varandra under kvällen och det tror Pernilla att de hade. 

Förhöret avslutas klockan 14.50

Förhörsprotokollet har lästs upp per telefon för Pernilla som godkänt utskriften.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Polanik, Stefan
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

sv kk/ Per Gustavsson
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Polanik informerades om att det pågår en förundersökning gällande grovt rån, G4S värde depå i

västberga den 23 september 2009 och att Polanik skulle höras om sin bekantskap med Tomas Broman
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Per Gustavsson
Förhörsdatum

2009-12-14
Förhör påbörjat

13:10
Förhör avslutat

13:26
Förhörsplats

Polhemsgatan 30, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsprotokollet är utskrivet i sammanfattad form av krinsp Redaelli, efter förhörets slut.

Krinsp Redaelli närvarade under förhöret och ställde frågor.

Polanik informerades om anledningen till detta förhör och har uppgett följande berättelse;

Polanik tillfrågades om när Broman påbörjade sin anställning på Låskompetens AB. Polanik 
uppgav att Broman började sista juli eller första augusti. Broman anställdes som 
butiksansvarig med huvudansvar att sköta butiken, men Polanik berättade att det kunde hända 
att Broman åkte ut för att träffa kunder. Bromans arbetstider är måndag till torsdag, 8-17 och 
fredagar 8-15. Polanik tillfrågades om Broman åkt ut på något arbete under hans tid på 
Låskompetens. Polanik berättade att Broman haft ett uppdrag i Åkersberga, som han kunde 
åtgärda på väg hem till Ljusterö och att Polanik vid något tillfälle skickat iväg Broman för att 
leverera produkter till kunder. Ifall Broman lämnar butiken så måste någon av de andra 
anställda stå i butiken, för under butikens öppettider kan den inte lämnas obemannad.

Polanik berättade att förutom han och Tomas, så arbetar Andreas Polanik och Johan Matteuzi 
även på Låskompetens.

Polanik berättade att i samband med att Tomas påbörjade sin anställning så fick han tillgång 
till en tjänstebil, som Broman kunde använda för att ta sig till och från arbetet med. Broman 
fick även en tjänstemobil med telefonnummer, 070-6602132. Polanik tillfrågades ifall någon 
annan anställd haft mobilen och samma telefonnummer före Broman. Polanik svarade att Dan 
Dejber haft mobilen och samma telefonnummer före Broman. Polanik berättade att Dejber 



fick sparken ett par veckor innan Broman började på Låskompetens.

Polanik tillfrågades ifall han hade något annat telefonnummer till Broman. Polanik tittade i 
sin mobil och hittade ytterligare ett telefonnummer till Broman, 0708-647647.

Polanik tillfrågades om han känt Broman sedan tidigare. Polanik berättade att han träffat på 
Broman redan 2003, då Polanik startade upp Låskompetens. Polanik berättade att Broman då 
arbetade på Sankt Eriksplans Lås och att Polanik brukade låna in personal från dem. Polanik 
berättade att Broman även hade ett eget bolag, TB:s lås och att de kommit i kontakt med 
varandra via arbetet. Polanik kände inte Broman privat. Polanik berättade att Broman även 
arbetat inom bevaknings-branschen.

Polanik tillfrågades om Broman arbetat hela hösten eller varit ledig under någon period. 
Polanik svarade att Broman arbetat och inte varit ledig.

Polanik tillfrågades om han kände till ifall Broman varit på någon begravning under hösten 
och Polanik kommer ihåg att Broman varit ledig under några timmar för att gå på någon 
begravning – men Polanik kom inte ihåg när detta skulle ha inträffat.

Polanik tillfrågades om han kom ihåg dagen då rånet mot G4S värdedepå i Västberga 
inträffade. Polanik berättade att han kommer ihåg att han hörde nyheten om rånet på bilradion 
då han var på väg in till arbetet. I övrigt kommer inte Polanik ihåg något från den dagen. 
Polanik tittade i sin kalender och såg att han var på ett uppdrag på Polhemsgatan 4 på 
förmiddagen den 23 september och tror därför att han varit förbi  i butiken innan han gick 
iväg på uppdraget. Eftersom inte Polanik kommer ihåg något särskilt från den dagen så utgick 
Polanik ifrån att Broman var i butiken som vanligt den dagen. Polanik berättade att han 
brukade vara på arbetet mellan 06.30 och 08.00. Men han kommer inte ihåg när han var på 
arbetet den 23 september.

Polanik tillfrågades ifall Broman brukade få privata besök i butiken. Polanik svarade att inga 
utom de som var anställda på Låskompetens fick komma ner i bolagets lokaler, ifall Broman 
haft privata besök ute i butiken kände inte Polanik till. Polanik förklarade att han inte kände 
några av Bromans privata vänner.

Polanik tillfrågades ifall han och Broman pratat någon om rånet. Polanik berättade att någon 
vecka efter det att rånet inträffat så hade Broman tittat på någon sida på internet och sett att 
han kände den som påstås ha kört helikoptern. Broman hade berättat detta för Polanik.

Polanik berättade att det vanligtvis var Broman som öppnade butiken. Polanik berättade att 
Broman brukade vara på arbetet mellan 07.30 och 8-tiden.

Polanik tillfrågades ifall han kände till ifall Broman hade tillgång till någon 
övernattningslägenhet, men det kände inte Polanik till.

Förhöret avslutades klockan 13.26

Polanik har läst igenom det utskrivna förhörsprotokollet och godkänt det utan erinran.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Hall, Krister
Personnummer

Den hörde är

Annan
ID Styrkt

Ja
Sätt

sv kk/MR
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hall underrättades om att förundersökning gällande grovt rån, G4S Västberga den 23 sept 2009, pågår

och att förhöret gäller Halls bekantskap med Tomas Broman
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-01-12
Förhör påbörjat

14:03
Förhör avslutat

14:35
Förhörsplats

Regeringsg 109, Sthlm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhöret är utskrivet i sammanfattad form efter förhörets slut av krinsp Redaelli. Krinsp Per 
Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor.

Hall underrättades om anledningen till detta förhör och har uppgett följande berättelse;

 Bakgrund
Hall berättade att han känt Broman i ca 6 år. De lärde känna varandra genom att Broman 
kontaktade Hall för att han behövde hjälp med en bil och kände till att Hall kunde sånt. För 2 
eller 3 år sedan omkom en god vän till både Hall och Broman, Johan Berg. Hall berättade att 
genom vännens död kom Broman och Hall att bli väldigt nära vänner.

 Alexander Eriksson
Hall berättade att han kände Eriksson. Eriksson hotade Hall med pistol för många år sedan. 
Hall beskrev att det var en mycket hotfull situation och han var väldigt rädd för Eriksson 
under en tid. Händelsen som utlöste Erikssons hot, enligt Hall, var att Eriksson haft inbrott 
och blivit av med en stereo. Eriksson tog fel på person och trodde att det var Hall som tagit 
stereon. När Eriksson fick klart för sig att Hall inte tagit stereon, har Eriksson försökt få Hall 
att dra ett streck över hela historien. Hall har försökt göra det, men uppgav att han inte ville 
bli vän med någon som Eriksson.

Hall berättade att vid tillfället då Eriksson hotat honom med pistol hade Eriksson uppträtt 
väldigt konstigt. Hall hade uppfattat Eriksson som väldigt "speedad". Hall hade ingen 
kännedom, vid det här tillfället, hur en person som tagit droger uppträdde. Hall berättade att 
Broman vid ett senare tillfälle lärt honom hur en narkotika påverkad person uppträder. Enligt 



Hall var Broman skicklig på att se om en person tagit droger eller bara var påverkad av 
alkohol. Hall berättade att Broman under flera år stått dörrvakt på flera av Stureplans krogar 
och där lärt sig detta.

 I samband med att förhöret lästes upp i telefon för Hall, så ville Hall komplettera med detta;

Hall berättade att han fick ett SMS från Eriksson i somras eller tidig höst som gick ut på att 
Eriksson ville få åka med Hall in till stan för Eriksson hade ingen bil. Hall berättade att han 
svarat Eriksson, via SMS, att det gick bra. Senare samma kväll fick Hall ett nytt SMS från 
Eriksson, som hade löst transporten in till stan på egen hand och inte längre behövde åka med 
Hall.

 Angående natten den 23-24 september 2009
Hall tillfrågades vad han gjorde kvällen och natten den 23-24 september 2009. Hall berättade 
att han träffat en tjej via nätet, Jeanette. De hade bestämt en träff i Farsta och vid 19-tiden 
träffades de. Hall berättade att han hade telefonkontakt med Broman under kvällen och vid 
något av dessa samtal bestämde de att de skulle träffas efter Halls träff. Hall berättade att de 
träffades på Mc Donalds eller Burger King vid Kungens Kurva. Hall tror att det var på Mc 
Donalds som de träffades. Hall kommer ihåg att han åt en dubbel ostburgare vid det tillfället 
och Hall tror att det var Mc Donalds som hade den burgaren på menyn. Hall kunde inte säga 
säkert vilken Mc Donalds restaurang det var som de träffades på, eftersom han inte hittar så 
bra söder om stan.  Hall uppgav att han trodde att han betalt med sitt kort och skulle 
kontrollera med sin bank om han kunde se av kontoutdraget på vilken restaurang som de varit 
på. Hall tror att han och Broman träffades efter 24 och att de sedan hade sällskap hem till 
Ljusterö. De åkte i varsin bil, men åkte efter varandra.

Hall tillfrågades vad Broman gjorde söder om stan vid den här tidpunkten. Hall uppgav att 
han hade fått för sig att Broman skulle hämta något paket, men när förhörsledaren frågar vad 
det var för paket som Broman skulle hämta – så uppgav Hall att han inte visste om det var 
något paket, eller om det var så att Broman arbetade som väktare den här kvällen. Hall 
berättade att Broman hade på sig sin "Peak" jacka, som han alltid brukade använda.  När 
detta stycke lästes upp för Hall i telefon ville Hall lägga till följande; Hall är osäker på ifall 
Broman nämnde något om ett paket och Hall är också osäker på ifall Broman arbetade eller 
var ledig denna kväll, det var inget de pratade om, utan något Hall bara tänkte då vi 
(utredarna) ställde frågan.

Hall berättade att han tror att de tog 02.10 färjan över till Ljusterö. Hall berättade att Broman 
körde Pernillas bil, en VW Polo.

 Angående natten den 24-25 september 2009
Hall berättade att han träffade Jeanette även denna kväll. Hall pratade och skickade 
meddelanden till Broman under kvällen och natten – men de träffades inte, det är Hall säker 
på. Hall kommer ihåg att han åkte över till Ljusterö med 01.10 färjan. Hall kommer ihåg att 
han och Broman hade kontakt hela natten. 

Hall tillfrågades om Broman berättat vad han gjorde den här natten, men de hade inte pratat 
om det och Hall hade förutsatt att Broman jobbade, men det var inget de pratat om – utan de 
hade pratat om kärlek och om Halls träff.

Hall informerades om att Broman uppgett i förhör att de skulle ha åkt från Ljusterö 
tillsammans båda kvällarna och varit ute och kört bil utan specifikt ärende. Hall uppgav att 
dessa uppgifter inte stämde. Hall berättade att han och Broman varit ute och kört bil vid något 
tillfälle, men då hade de åkt norrut och sett på en "street" tävling. De här nätterna som Hall 
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berättat om träffade Hall Jeanette och åt hamburgare med Broman och sedan hade de åkt 
hem, den andra kvällen träffades de inte alls – detta är Hall säker på.

Övrigt
Den 13 januari 2009 kontaktades förhörsledaren av Hall, per telefon. Hall berättade att han 
tittat på sitt kontoutdrag och inte kunnat hitta någon nota från Mc Donalds eller Burger King 
från den 23-24 september 2009. Hall berättade att han antagligen betalade med kontanter 
eller rikskuponger.

Förhöret avslutades klockan 14.35

Hall har tagit del av och godkänt förhörsledarens konceptanteckningar och fått det utskrivna 
förhörsprotokollet uppläst i telefon och efter en del ändringar direkt i protokollet, har Hall 
godkänt utskriften.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

Utredningssektionen
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Hall, Krister
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

känd sedan tidigare

förhör/MR

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hall informerades om att förhöret med honom ingick i förundersökning gällande grovt rån mot G4S i

Västberga den 23 september 2009 och gällde hans bekantskap med Tomas Broman.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Mona Redaelli
Förhörsdatum

2010-03-09
Förhör påbörjat

13:57
Förhör avslutat

14:50
Förhörsplats

Birger Jarlsgata 109, Stockholm
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsprotokollet är utskrivet i sammanfattad form av krinsp Redaelli, efter förhöret. Krinsp 
Per Gustavsson närvarade under förhöret och ställde frågor.

Hall informerades om anledningen till detta förhör och har uppgett följande;

 Telefonkontakter med Broman
Hall informerades om att han och Broman har många telefonkontakter den 22 september 
2009. Hall informerades om att dessa uppgifter hämtats från en samtalslista, som polisen 
begärt in från Telia. Hall tillfrågades ifall han träffade Tomas Broman den 22 september 
2009. Hall uppgav att det var svårt att svara på, eftersom han och Broman ses så ofta. Hall 
uppgav att det var mycket möjligt att de träffats, men han kan inte svara på exakt datum.

Hall tillfrågades ifall han hade något minne av att han träffat Broman inne i stan någon kväll, 
under hösten 2009. Hall uppgav att han inte kunde komma ihåg att de skulle ha träffats i stan. 

Hall tillfrågades om han kommer ihåg vad han och Broman pratade om vid alla samtal som 
de hade den 23 september. Hall uppgav att han inte kommer ihåg. De brukade prata om allt 
möjligt och brukade ofta prata med varandra, så för Hall var det var omöjligt att komma ihåg 
enstaka samtal.

Hall tillfrågades hur han fick informationen om rånet mot G4S i Västberga den 23 september 
2009. Hall berättade att de har morgontidningar, som han brukade läsa på jobbet. Hall tror att 



han fick kännedom om rånet via tidningarna på jobbet. Hall berättade att han mindes att han 
tyckte att rånet var väldigt spektakulärt. Hall kommer ihåg att de pratade mycket om rånet på 
hans arbete och att alla pratade om rånet.

Hall tillfrågades om han kopplade samman Alexander Eriksson med rånet tidigt, pga 
helikoptern som användes vid rånet. Hall uppgav att det gjorde han nog inte. Hall uppgav att 
det nog var först senare, när Eriksson gripits som Hall förstod att Eriksson var inblandad i 
rånet.

Hall tillfrågades om han pratat med Broman om rånet. Hall berättade att visst hade de pratat 
om rånet, precis som Hall pratat med alla andra om det. Hall berättade att han tyckt att rånet 
var häftigt. Hall tillfrågades vad Broman hade tyckt om rånet. Hall tror att Broman också 
tyckt som Hall, dvs att det var "coolt" och häftigt. 

Hall tillfrågades ifall Broman kopplat ihop Eriksson med rånet. Hall uppgav att han inte 
riktigt kommer ihåg ifall Broman gjort det, men uppgav att det var flera runt omkring som 
sagt att det kanske var "han" (syftandes på Eriksson) eftersom "han" flyger helikopter, men 
att Broman skulle ha sagt så – det kommer inte Hall ihåg. Hall kommer ihåg att hans granne 
på Ljusterö, tidigt frågat ifall det kanske var Eriksson som kört helikoptern.

 Jeanette
Hall tillfrågades om hur vi, förhörsledare, kan få tag i Jeanette, som Hall tidigare berättat att 
han träffade den 23 september 2009. Hall berättade att man får tag i henne på internet. Hall 
berättade att han endast haft kontakt med Jeanette via internet. Hall berättade att han träffat 
Jeanette på en sida som heter, "knullkontakt.se". Hall berättade att de "chattat" med varandra 
på den sidan och sedan träffade varandra. Hall kan inte förklara var det var som han träffade 
Jeanette. Hall vill minnas att de träffades i Farsta, men Hall kunde inte förklara närmare, var 
det var. Hall berättade att han tog ut en karta på google, för att kunna hitta till Jeanette, den 
kartan kanske låg kvar i Halls bil. Hall kommer ihåg att Jeanettes lägenhet låg på tredje 
våningen.

Hall beskrev Jeanette, som 24år, ca 165-170cm lång, mörkhårig och sexig. Hall berättade att 
de träffades i hennes lägenhet. Så här i efterhand så är inte Hall säker på att det var Jeanettes 
lägenhet, eller om hon lånat den. Hall berättade att han träffat Jeanette en gång före denna 
gång. Hall berättade att de då träffades utanför Halls arbete, ca två-fyra veckor tidigare och 
gick ut på en restaurang och åt. Sedan följde Jeanette med ut till Ljusterö och övernattade 
hemma hos Hall. Jeanette åkte sedan med Hall in till stan, dagen efter.

Hall menade att det som hänt på kvällarna 23 och 24 september var hans uppfattning, att det 
var så som han berättat och inte som Broman uppgett i förhör. Hall menade att han åkt till 
Farsta för att träffa Jeanette och sedan träffade Broman på Mc Donalds och att de sedan åker 
hem till Ljusterö samtidigt, men i egna bilar. Hall är dock osäker på ifall de åkte med 
01-färjan eller 02-färjan. Beträffande den 24 så träffade Hall, Jeanette även denna kväll, men 
inte Broman. Hall har sedan uppgett att han tog den tidigare färjan hem. Hall medger att han 
haft telefonkontakt med Broman under båda kvällarna/nätterna.

Hall uppgav på fråga att han inte kände till vad Jeanette arbetar med. Hall berättade att han 
inte vet om hon heter Jeanette, utan förklarade att hon presenterat sig som Jeanette, men om 
hon heter så på riktigt, det vet inte Hall. Hall förklarade att på knullkontakt.se, så brukar man 
inte skriva ut sina riktiga namn, utan man hittar på något. Syftet med sidan är att träffa 
likasinnade som vill träffas och ha sex tillsammans. På sidan förklarar man vad man är ute 
efter och om man sedan får en kontakt, så chattar man med varandra och kommer överens om 
vad man vill göra tillsammans.
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Angående den 23 september 2009, så berättade Hall att han först åkte hem till Ljusterö, efter 
arbetet och sedan, senare på kvällen, åkte till Farsta för att träffa Jeanette. Det var samma 
scenario den andra kvällen, den 24 september 2009.

Hall tillfrågades ifall han haft flera kontakter med tjejer från den sidan på internet. Hall 
berättade att alla på den sidan är ute efter sex och att Hall inte så ofta varit inne på sidan utan 
får kontakt med tjejer på andra sätt också. Hall berättade att träffen med Jeanette inte var 
någon speciell händelse för honom, utan de träffades för att ha sex. Hall hade inget intresse av 
att lära känna Jeanette, så de pratade inte så mycket.

Förhörsledarna berättade för Hall att de skulle vilja komma i kontakt med Jeanette för att hon 
skulle kunna styrka Halls berättelse. Hall berättade att han gärna ville hjälpa till, men att han 
tyvärr inte kunde berätta mera. Hall sade att förhörsledarna gärna fick ta hans dator och titta i 
den, kanske kunde det finnas mer information där. Hall hade visserligen raderat det han 
chattat med Jeanette om, men det kunde kanske finnas kvar i datorn ändå.

 Görla industriområde
Hall tillfrågades om vad han brukade göra där. Hall berättade att på sommaren, eller när 
vädret tillåter så brukar det vara "street-racing" där på söndagar. Enligt Hall är det lagligt 
med "street-racing" där. Hall har även gått på kurs, på bilprovningen i Görla industriområde. 
Hall tillfrågades om det kunde finns någon annan anledning till varför Hall kunde vara i 
Görla. Hall uppgav att det fanns det inte. Hall uppgav att han inte var inte där för att titta på 
helikoptrar. Hall berättade att han var ute i Görla, söndagen efter rånet, och att speekern då 
skojat om att "de glömt sina verktyg här".

 Bromans väktar kollegor
Hall tillfrågades ifall han träffat några av Bromans väktarkollegor. Hall berättade att han 
träffat en kollega till Broman under Ljusterös Knallemarknad. Hall kommer inte riktigt ihåg 
vad kollegan hette. Hall tror att han kan ha hetat Krister. Kollegan bodde i husvagn med sin 
familj. Hall berättade att Rune på Ljusterö även var kollega till Broman, dvs att Rune jobbar 
som vakt. Även Susanne som hyr av Eriksson, också är vakt. Hall berättade att Susanne och 
Rune startat ett vaktbolag tillsammans. Hall berättade att Rune och Broman stått som 
dörrvakter tillsammans, tidigare.

 Paketet, som nämndes i det förra förhöret.
Hall tillfrågades om att han i det förra förhöret berättat om ett paket som Broman kanske åkt 
för att hämta. Hall berättade att han mindes att det och förklarade att han inte visste varför 
han sagt så. Det var nog bara att glömma, Hall trodde att det kanske kunde ha varit så att han 
(Hall) väntat på ett paket och därför tänkt högt, och då tänkt att det kanske var därför som 
Broman åkt hemifrån. Hall förtydligade att han bara tänkt högt och att han inte visste ifall det 
var så att Broman skulle hämta något paket, eller om det bara var en tanke som dykt upp i 
Halls huvud.

Hall tillfrågades ifall han hade något ytterligare han ville berätta innan förhöret avslutades, 
men det hade inte Hall. Hall sade igen att vi gärna fick ta hans dator och titta i den, om det 
kunde hjälpa oss att hitta Jeanette.

Förhöret avslutades klockan 14.50.

Förhöret är genomläst av Krister Hall, en del ändringar har gjorts direkt i protokollet, därefter 
har Krister Hall godkänt förhöret.
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Polismyndighet

Rikskriminalpolisen
Enhet

FIPO
Diarienr

0104-K118-09
Hörd person

Strandberg, Jimmy
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd i egenskap av arbetsgivare/chef för Tomas Broman då denne arbetade på Promota Security AB.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Stefan Holm
Förhörsdatum

2010-01-14
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

14:20
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

S.H.

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Strandberg uppgav att han känt Tomas Broman i ca 5-6 år. Han kom i kontakt med Broman 
då denne arbetade på Norrorts bevakningstjänst vilka under 2006 köpte upp 
bevakningsbolaget Viking. Norrorts bevakningstjänst och Promota hade under ett antal år ett 
personalutbyte. Det gick till på det sättet att Promota lånade personal av Norrorts 
bevakningstjänst, men Norrorts bevakningstjänst lånade aldrig någon personal utav Promota. 
Under hösten 2006 var det en stor invigning utav Media Markt i Kungens kurva vilka 
Promota precis hade fått som objekt. I samband med denna invigning blev Promota 
tillfrågade utav Broman om de hade arbete åt honom. Anledningen till att Broman ville byta 
var den att han var sugen på att få en arbetsledande befattning.

Under 2007 startade Broman ett eget bolag som han kallade Bevakningskompaniet och som 
var ett av de första bolagen som fick den nya väktarauktorisationen som trädde i kraft i juli 
2007. 
Bevakningskompaniet var ett bolag som tillhandahöll ordningsvakter till restauranger. 
Bolaget hade startats upp av Broman och Bevakningskompaniet sålde sedan Broman till 
Andreas Nilsson. När i tiden han sålde bolaget känner inte Strandberg till. 
Även Bevakningskompaniet och Promota hade ett personalutbyte. Bevakningskompaniet 
lånade personal av Promota, men Promota lånade aldrig någon personal utav 
Bevakningskompaniet.

Under sommaren 2008 (08-06-09) fick Broman anställning hos Promota. Promota hade då 
fått in mer jobb i form av Hallunda centrum. De erbjöd Broman att börja arbeta i Hallunda 
centrum och erbjöd honom också samtidigt ett mindre personalansvar.
Broman hade erforderliga utbildningar i form av väktarutbildning, en så kallad 
föreståndarutbildning och ordningsvaktsutbildning.



I Hallunda centrum arbetade det 2 stycken vakter dels en som ordningsvakt (med 
förordnande) och dels en väktare. 
Under maj-juni flaggade Broman för att han ville ha andra arbetsuppgifter och den 25 juni 
2009 sade han upp sig. Han hade en månads uppsägningstid och slutade sin anställning 
officiellt den 25 juli 2009. Anledningen till att han slutade var att han ville prova att arbeta 
med någonting annat och eftersom han även var utbildad låssmed föll det sig naturligt att han 
började inom den branschen i en låsbutik på Kungsholmen. Efter det att Broman slutade hos 
Promota har de haft kontakt om larmanläggningen och dylikt i Hallunda centrum. 
Strandberg har för sig att de under september 2009 betalade ut den kvarvarande 
semesterlöneersättningen ut till Broman. 
Bromans lön var under hans anställning 27 000 kr i månaden. 

Under tiden som Broman arbetade som väktare i Hallunda centrum blev han rånad på sina 
nycklar till X-change i Hallunda centrum, men utöver denna incident har det inte varit några 
andra tillkortakommanden. Det har varit rättegång om rånet men bevisen höll inte för en 
fällande dom för att få de 2 misstänkta fällda. Det finns en övervakningskamera som filmat 
rånet där man ser bilder på 2 maskerade män och Broman som gärningsmännen bojat på 
ryggen. 

På fråga om Promota har haft något samarbete med G4S svarar Strandberg att de inte haft det. 
Däremot känner man varandra inom väktarbranschen. Strandberg känner väktare på G4S och 
han utgår ifrån att Broman också gör det. Vilka Broman i sådant fall känner kan han inte 
svara på. Promota har också anställt en Mikael Larsson som tidigare arbetat som väktare på 
G4S.

Uppläst och godkänt
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