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§ trr.,tså'J " *{ * I
.lonas §nglund

Från:
§ttickat:
Tilr:
Kcpia:
AmnE:

t-lej Peter och.ionasl

;*§ääå?'å:?;??p
ffi
Jsnas Englt:nd
l(*mplotterande *ppgifter

Tack för ssnast, intressant ( och trevligt). Oet var ju lite uppgifter ssm jag skulle karnplettera nred" Hår

k*rnmer det frirsta { jag tror iag sa fel efternamn i hastigheten..}

§et telefonsumrner
mars k[ 12.e§ 6ick t

l'radE då ett

tr:l*::: ;f:*:r J ?ltä il ffi ffi |

ett and
Det f*nrcs även en adress f$r

-'

har även givit ut ett lokalt nyhetsbiad n. t:e h*r*ckså en adress,I
§e var påtagli6t besvärade när jag ringde upp för rätt *iån6a år sedan: "Jag sv*rar bara på potrisens frågor"
s*m f sa. Oe v*r uänne r titl Engsfföms, riktigt hur nära vet iäE lnto.

Hälsar Thomas P

Thomas Pettersson

ssm startades ldag har han ;iven

sonT §tig § låmnade i första inrin6da telef*nsanrtalet tlll polisen , Iördag I

r
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, Jonas Englund

Från:
§kiekat:
?iu:
llopiat
Amne:

ä3?äå?1TTå??p
Peter §teerde
Jonar Englund
Konr plelteraade uppgifl

$t§ §ngstmm hade som sagt €il pilas vecksrna fore och efrer mordet.

Han heter-, och har ju haft kantakt rned utredarna tidigare. Han kan noq fortfarande
beråtta enEiffiliEän fäste sig vid de där vecksma. Idag drivei nar, 

"n II
Det var hans lade kontakten med Stig §ngströrn. Oom

sänsm sCIm §tig eller rattare §kandlas reklamavclelntng
dligen gjorde *n del

Ni k*n nå hmorn på;

Thomas Petterss*t'r
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Jsrcas Englund

Fr*n:
§kideat:
Tiltr
!$opia:
årnne:
Hffsg*dofiler:

Thomas pettersson
den 3 okt*her 2*17
Peter §teude
Jonas Englu*d
Komplettering 3
Contra Operativ gruppl jpg; C*ntra Operativ grupp?"ipg

Här ksmmer några *ids ur Contra r*r 1986 orn §ovjet-§tockholm.

nnämnerdenhär',opetrativaeontra.gruppen,,vidåtminsto§eetttilIfåilleisittmateriaI.
§ruppen v*rkar ha agerat med §äpss goda rninne, sorr j*g har förstlltt det.

HälsarTF

*h"*r, Fettersson
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