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Protokoll äver Förhör med Krister
Ândereson, Förhöret
hållet den 26 jan 1995 rned början
kl 10.15 i Anderaaona hus, !

Förhöreladare, Ola Boija och Bengt

üdmark.

Sid nr

lelêlon'
Fortsàtt-

o

o

o

o

Andersson underrättadesdom gt! anledningen tlll besöket

var kompletterande frågor.

Andereaon tillfrågades om aitt förhållande till den fd ord-
föranden i akyÈteklubben

Andersson uppgav at de brukade träffas då och då och ett
han besökt I i dennas etora lägenhet på f i
Stockholm vid flera tillfäIlen. derenot har Andereaon inte
besökt lanteLälle,

. De har brãffats kanske vsrannan månad, meet

sosnart,id. Tidigere, när Andereaon hade motorbåt, har de

gjort reeor i akärgården. Anderoson brukar ringa I
från tid ti}l annan och berättade att hen senaet talat ned

hono¡n under veeka t -95.
Anderseon titlfrågades videre om eitt förhåIlende till den

höjninq av omsãttningsekatten på ektieaffärer aom genomför-

dee under 80-talet. Han berättade att höjningen på en procent

drabbel honosì på samna sätt som andra placerare. Det var. en

förargliq belastning men betydde inget avgälande. På frågan

om vilket år höjnÍngen genomfördes svErade han r'1986".

/Under förhöret uttryekte Anderseon irritation över att han var
gkuooad och övervakad samt att hane teLEfon avlysenadee.

Han berät.tade ett en man på bussen mot Västerhaningen hade

tittat på honom och seden stigit ev vid en osannolik plata.
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Vidare hade Anderason vid ett besök i Stoekholm besökt
en McDonalds-restaurang. liven där hade en ung man iakt-
tagrit honom med sådan koncentration att han g1ömde äta
sin hamburgare.

Andersson tror att, hans telefon är avlyssnad. llan berät,tade

att han under fradagen den 2CI jan sysslat med ishackning
på stugans gångstig då han fick beeök av krinsp Boija
och Hejdebäck. Han hade då uppfattat att Bojja sagt lill
honom " då skulle använda töealt eom din mommr¡ föreslog".
detta fann Andersson bestickande då han etrax innan besöket

samtalat med sin ¡nor i telefon och hon då just föreslagit
användande av sall.
Vi försökte förklara att några övervakningsåtgärder inte
förekommer från vår sida. / 0b
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med samman'

lfylls ei om blanketten används som fortsàttningsblad. Ëx 2: Till spaningschefens pärm (i nr-fölid inom avsnitt)


