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8§Ljande uppgif,ter i:ar inhäntata olr och krlrig stt6 &rgströa,
Födal L Cer,Leutta L lad'l.gn, upBväxt i lladesjö förEaruliag i snå,landt.

&gstriie enl,ändsr tirr skaadiahusat vid, §reav§;ea den ?g febr. 19s6
3:i'å §8-tldea''äaa tar xlg 1n på fireekrL'net sätt' §€§osr brtrkaad,e av
passerkor§ vliket fr":**as ;arkerat p& kontroll"aystecet"
§ästa :n*"ikerlag är kl tSrtgr nå;ra sarkeri-ngar därener.:.an f*:aee eJ.
Yld lsterautre{-41*g h.ar åock ku.::.r:at faetstäl:.as att..§restrsa ?asser*r
1§-_1 "{esssg§3§å srå* §ye

€§e§§i4§q{1 §en tJäns*§örande vaktea saste}ade aeå &rgstråia, nllkea
ba*.e u;;pgJ-v§.t sig varit uie ech siåt, §ågen utBaararing hade d,ock
ån*e r:pSrxiirkeese§,te ev vektex.
Yrå 21-tid'aa 3åbar;*ås seeu.åtavak*ea å:::rg-}åsa sahn Ein roa{erlng,
saa' ealå6t ånetruk*å*::. skalL bdrJar h;mLrtqs I kälLarea.
Flr ro;åerkgsrtrnd.a ter c:a a§ ti r:e 1tr.,i. §cad.erlng*rxrt*r, återkc:raer
vj.d, 21r 1O-tlden.

§1. 
närsaste

döffi til"]' dea d.ii§ §o& §eååre rri.sat sJ.; sakna larsatrustaing. §e§
åar*u.tLösta åsra:t rrär sedas gå§{§e{*_!+"lå *3,qg.
lInd.er roaåerla6q3 §asserad* rral;tea fsrbj" &,rgotrSas ru.u _ ett siirgget
n:n ec'e§'a'a det i arbetsr*laet flr:rree tnhyrt et* csrknua aeå rrar::inge-
åaapa då dei lryttJa§, I)€aae

&,1lgt åi:stru.tstå?aerl
ekall &a't eceeptera vernlags1-a*.pax aeh ej störa naräs*rrrhsta{L"
§är ronderlngarak*ea å:::ra-3ås4 s?fuå åtarråiade t1lr. recep*lcaea haå*
sYls§a§d'e Yalrt tLl} pcrtea an3tsnt. Den avgåenåe ra.lrtea fanna fort-
f;ra:råe kyer.
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t står och låinnar d.ärefte:. huset ut ;lot Sveav4.ge1r.,._o.ghgåt dery1q.pgåg-U!

*qt q{gns+!qtl.

på lcria;fdrnirlda;en rr:-ci ;..!..!-tieen rin.-;er En;sirörn upp ttL:cntroll-

:.,a- nenrr B.p"!g3i.!,.a{f;:.!t:,1 oci-r be,''är a;i OB;r3_"*al1 kontrollere En,::

s-!fQUp*_,,t*!,§_!,g1!.1-lfSåLl4-§rg*q;!ende liväl1.x8$äström har inr,e större lust
begiv.-i sig. ti}l §veevä,;en för de::na lrontroil ut.3.n fråger då efter
arrledningen verpå §n6strön sl:aI1 ha u1:pgivit, tratt poli:en och i'Iorge

vill vetarr.

Eg_§!I*ö,!_ fi-nnes ariecknari för ait ha heii sin f!irstå*§o;1t$t. ngti_ pplf:_ei

l§f-{a;.e-e.d.e11 l raars- S1 :...1?}9_*.giåq:teq.!.g_l!i+*? ti:':r,ar ei"uer den be-

gi:di hoctroilen.

Yarl &rgströn har ;lenat ':e,1 ulpgiften att ilorge vilLe ira ha uppgiften

har inte kontrolLerats
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