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Förhörsierjare: §vcn-Åke Blomtrcrgsson

flyttadc På hösten

lägcnhct. IJe hadc tidigare bott

arbetarie på

och hon v att

, som hon inte rlinns namnet , som arbetade

höil och cch

I tillliågas
hon inte minns dctta.

l+ 
På fråga uppsa!

små då.

Tclefonfirhör

ryr -r"q"-'""r"

fnot infbrrnerats om at1 iorhiirsletlaren gcir anteckningar under fiirhöret och att en

s*un irnfuttning giirs i etierhand och att I eiärcftcr ffir ta dei av förhöret.

tillkågas var hon bodde och hon uppgav att hon i1å h"uu"I

L 0oo63 * ltr

hon uppgar; att

tillirågas

r att hon inte träfiat paret triim fiire det att de träffatles me<l anlcdni

träffat dem ti

vetskap orn Stigs

mlnns att hon och hälsade på paret Lngströrn

Hon nrinns intc når

't

Datum: l0l8- 10- l I . kl. 09. l6

dc till där dc bodde i en

hade tidigare arbetat

ställde dit

eventuella kopplingar till miiitären.

dctta var rnen deras bam

' \'id dclgr"nrngen uppgav

I

och hon tror inte hellcr atr



-
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K

uppgav att paret [ngström hälsaclc på hennc och

innan paret Engström skilde sig.

elnellarr avtog så srnåningom.

kan inte minnas när detta var men det måste ha varit

Kontakterna dem

f vet att Stig vid ticlpunktcn liir rmrdct på Olof ['a]rne arbetat över och gått ur från
Skanilia och bevittnat händeiscn. vct intc l"lur hon tätt den intbrmationen men det

kan ha varit genom media eller genom

I uppgav att

mordet på Paime

Avslutningsvrs tillfrågas
Engström men det hade de inte.

Förhöret avslutas kl. 09.18.

\-

loch filjde inte mediabevakningen kring
ar upptagen med annat. f aotea

d larbetatle metl- och hon uppgav an dct uur]

hade gemensamrna bekanta med paret

{1'\-,
Delgivning 2018-10-11: Undcrteckna<i ringcle tillf och lästc upp törhöret som hon
godkände efter ändringar som finns sum fotnoter

S r.cn-Åke B lombergsson

tr



Pit- på Persuntiiinsten 2.u

Personnumm€r

Fiidelsedatum

r rl Namnt tl
Meltannamn

EFlernamn

Förnam§

Civilstånd

Folkbokftiringsadrest

Folkbokföringsdaturn

Folkbokföringslån

Fotkbokföriagskammun

Distrakt
Födelrehemort

Födelselån

Medborgarskap

OpPna r FMF

Telefoni

Sida I av ,l

G

Abonnernang kopplade ti:l personnum*"r-

Privatabonnemang

Abonnent
Telefonnummer

Adress

Lätitudellon$tude
Kbllo: Enira

Rqla_qi-oIgr

Ekonomi

o

G}

lnkomstår
Taxeringsår

Taxeradinkomst
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