
     

     

     

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÄKTAT OCH ÅKLAGARBUNDET 
 

 Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 Aboras, Emad Mostafa Mohamed EMAD   
 Personnr Medborgare i  Telefon Tolkbehov 

 19790714-6794 Egypten   Arabisk mm, se 

vidare under 

upplysningar 
 Adress 

 

 
 Stångholmsbacken 10, 127 40 SKÄRHOLMEN 
 Offentlig försvarare/ombud 

  Advokat Abdel-Hay Alami, Box 3473, 103 69 STOCKHOLM  

 Frihetsberövande m.m. 

 1. Hämtad till förhör 2010-06-27, anhållen samma dag och försatt på fri fot efter att 

anhållningsbeslutet hävts 2010-06-29.  

2. Anhållen på nytt i sin frånvaro 2010-07-08, gripen 2010-07-09 kl. 08:30, 

anhållningsbeslutet hävdes samma dag och han försattes på fri fot kl. 16:50. 

3. Häktad i utevaro 2010-09-07, gripen 2012-09-21, häktningsbeslutet fastställt 2012-

09-24, försatt på fri fot (Södertörns tingsrätt) 2012-11-06.  

4. Anhållen i utevaro 2014-08-10, gripen samma dag, häktad 2014-08-13 och alltjämt.  

 Delgivningsuppgifter 

  Häktet Huddinge 

 

Ansvarsyrkanden m.m. 

ANSTIFTAN ALT. MEDHJÄLP ELLER STÄMPLING TILL MORD 
(0201-K186020-10) 

 

Målsägande 

1. Elina Ahonen, företräds av målsägandebiträdet Kristina Bengtsson 

Ljunggren 

2. Nathalie Ahonen, företräds av målsägandebiträdet Mats Flodén 

3. Daniella Sallinen, företräds av målsägandebiträdet Mats Flodén 

 

Gärning 

Susanne Sallinen mördades den 24 juni 2010 i sin bostad på Eskilsvägen i 

Haninge av en okänd gärningsman.  

 

 

TR mål: B 8323-11  

Handl.: VÅLD 

Södertörns tingsrätt 

  

  

141 84  HUDDINGE 
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Emad Aboras har, ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan, i juni 

2010 eller någon tid dessförinnan, på olika platser i Stockholms län, förmått 

annan att ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan utföra mordet, 

enligt vad som närmare specificeras nedan.  

 

Emad Aboras har därvid vid ett stort antal telefonsamtal och minst två fysiska 

sammanträffanden med annan diskuterat och/eller planerat mordet. Vidare har 

han i nära anslutning till mordet - direkt till mördaren eller via annan - 

överlämnat förlag eller vederlag och/eller instruktioner för mordet samt för 

genomförandet nödvändiga upplysningar om Susanne Sallinens bostadsadress 

och övriga förhållanden (anstiftan).  

 

Emad Aboras har i andra hand under angiven tid, på angivna platser, ensam 

eller tillsammans och i samförstånd med annan, främjat mordet av Susanne 

Sallinen genom att; (i) informera den/de som varit delaktiga i mordet om 

Susanne Sallinens bostadsadress och övriga förhållanden, (ii) delta i 

planeringen av mordet med råd och dåd bl.a. genom att lämna instruktioner om 

genomförandet, (iii) stärka gärningsmannen/gärningsmännen i dennes/deras 

uppsåt genom att tillhandahålla förlag eller vederlag eller annat motiv för 

genomförandet av gärningen osv. (medhjälp).  

 

Emad Aboras har i tredje hand under angiven tid, på angivna platser, i samråd 

med annan, beslutat att Susanne Sallinen skall mördas (stämpling). Faran för 

att mordet skulle fullbordas har inte varit ringa.  

 

Lagrum 

3 kap 1 § brottsbalken samt 23 kap 4 § brottsbalken (anstiftan och medhjälp) 

alt. 3 kap 1 § brottsbalken samt 23 kap 2 § brottsbalken (stämpling). 

Utvisningsyrkande 

Det yrkas att Emad Aboras utvisas från Sverige och förbjuds att återvända hit. 

 

Bevisning 

 

Skriftlig bevisning 

 

Bakgrunden, tidigare domar osv.  

1. Södertörns tingsrätts dom 2011-06-15 i mål B 9261-10 och Svea hovrätts 

dom 2011-08-16 i mål B 5575-11. Till utvisande av bakgrunden till mordet. 

Allt till styrkande av gärningen. 

 

Motivbilden 

2. Brev från Anna El Shemy till Migrationsverket ang. Emad Aboras; FUP, 

huvudprot. A, s. 169ff, till styrkande av den konflikt som förelåg mellan 

Susanne Sallinen och Emad Aboras vid tiden för mordet. 
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3. E-mail från Susanne Sallinen 2010-06-02 till Nyhetstidningen.nu ang. 

Emad Aboras; protokollbilaga 2 s. 9, till styrkande av den konflikt som 

förelåg mellan Susanne Sallinen och Emad Aboras vid tiden för mordet. 

 

4. Protokoll samt inlagor från Södertörns tingsrätts mål i den vårdnadstvist 

som avhandlats där mellan Emad Aboras och Susanne Sallinen; FUP, 

huvudprot. A, s. 175-181 och 185-226, till styrkande av den konflikt som 

förelåg mellan Susanne Sallinen och Emad Aboras vid tiden för mordet. 

 

5. Minnesanteckning; FUP, huvudprot. A, s. 226, av vilken framgår att 

Susanne Sallinen kontaktat polisen den 13 maj 2010 för att lämna uppgifter 

rörande Emad Aboras i syfte att hjälpa polisen i en brottsutredning gällande 

densamme. Till styrkande av den konflikt som förelåg mellan Susanne 

Sallinen och Emad Aboras vid tiden för mordet. 

 

6. PM och journalblad; FUP, huvudprot. A, s. 60-63. Till utvisande att 

Susanne Sallinen bokade tid för abort i överensstämmelse med vad bl.a. 

Lenita Lundberg uppgett, till styrkande av tillförlitligheten hos de uppgifter 

som bl.a. Lenita Lundberg förmedlat från Susanne Sallinen.   

 

 

Händelserna på morddagen, den 24 juni 2010, och tiden upp mot mordet 

7. Utskrift av SOS-samtal; FUP, huvudprot. A, s. 50-55.  

 

8. Fotografier och kartor som visar Eskilsvägen 63, mordplatsen; FUP, 

huvudprot. A, s. 35ff. 

 

9. PM, FUP, huvudprot. A, s. 14-46. Till utvisande av de initiala 

utredningsåtgärder, bevissäkringen (ink. förhör) och i förlängningen 

brottsmisstankarnas framväxt. 

 

10. Protokoll över brottsplatsundersökning utförd på Eskilsvägen, jämte 

fotografier; protokollbilaga 2 s. 61-85. Till utvisande av tillvägagångssättet 

vid mordet, fynd på brottsplatsen osv.  

 

11. Obduktionsprotokoll; protokollbilaga 2 s. 113-130 samt fotografier 

(protokollbilaga 4), till utvisande av Susanne Sallinens skador och till 

styrkande av dödsorsaken. 

 

12. Sakkunnigutlåtande angående de fingeravtryck, avsatta av Hokan Goran, 

som säkrats på en kartong som påträffats på brottsplatsen; protokollbilaga 2 

s. 170.  
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13. Träffrapport från SKL; protokollbilaga 2 s. 175-176, till styrkande av att det 

i en av de handskar som påträffades på Söderbymalmsvägen påträffats 

DNA som avsatts av Hokan Goran.  

 

14. Sakkunnigutlåtande från SKL avseende de kläder som påträffades på 

Söderbymalmsvägen; protokollbilaga 2 s. 178 ff till utvisande att det på 

jackan och handskarna påträffats blod från Susanne Sallinen och att det på 

jackan och handskarna påträffats tändsatspartiklar med samma 

sammansättning som från patronhylsorna på mordplatsen. Allt till styrkande 

av att jackan och handskarna använts vid mordet på Susanne Sallinen.  

 

15. Vapenundersökning; protokollbilaga 2 s. 188 ff.  

 

16. Fotografier på kläderna; protokollbilaga 2 s. 50-53. 

 

17. PM mobiltelefonanalys; protokollbilaga 3 s. 5-10. Till utvisande av Emad 

Aboras och Hokan Gorans kontakter, möten mm under tiden fram till 

mordet. Allt till styrkande av gärningen.  

 

18. PM angående Hokan Gorans kända telefonnummer 2010; protokollbilaga 3 

s. 24-25. 

 

19. PM angående Emad Aboras kända telefonnummer; protokollbilaga 3 s. 37.  

 

20. Annonser på Blocket till utvisande av att Emad Aboras använt sig av vissa 

telefonnummer; protokollbilaga 3 s. 32-34. Till styrkande av gärningen.  

 

21. Telefonlistor; protokollbilaga 3 s. 41-61, till utvisande av de kontakter som 

förevarit mellan Emad Aboras och Hokan Goran före och i samband med 

mordet samt var dessa befunnit sig vid aktuella kontakttillfällen. Allt till 

styrkande av gärningen. 

 

22. Karta över Täckningsområde Handen 90/190 till utvisande av att 

brottsplatsen ligger inom detta område; protokollbilaga 3 s. 39. Till 

styrkande av gärningen.  

 

23. PM; FUP, huvudprot. A, s. 267. Till utvisande att Emad Aboras 

sammanträffat med Hokan Goran på McDonalds i Kungens Kurva 2010-

06-21, till styrkande av gärningen.  

 

24. Karta täckningsområde, Kolartorp 330 grader och Kungens kurva 70 

grader; protokollbilaga 3 s 38. Till utvisande av de master som täcker den 

plats där Bringkläderna överlämnas till Hokan Goran och McDonalnds i 

Kungens Kurva där Emad Aboras och Hokan Goran sammanträffar 2010-

06-21. Till styrkande av gärningen.   
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Tidiga misstankar 

25. Kopior av tidningsartiklar samt medialogg, till utvisande av vad som skrevs 

i pressen i anslutning till att Emad Aboras greps misstänkt för inblandning i 

mordet. Att han därmed har haft god insikt om att han var misstänkt för 

brott när han reste till Egypten; Orange FUP s. 105 ff och FUP, huvudprot. 

A, s. 104-105.  

 

26. Internationell efterlysning (Interpol); Orange FUP s. 142 ff.  

 

27. Ansökan om rättslig hjälp till Egypten; Orange FUP s. 109 ff.  

 

28. Egyptens svar på ansökan om rättslig hjälp; Orange FUP s. 113.  

 

Flykten till Egypten 

29. Tjänsteanteckning avseende kontakt med Turkish Airlines till utvisande att 

Emad Aboras bokade sin biljett till Egypten den 18 juli 2010, med 

avresedag 2010-07-19 samt att ingen återresa bokades samtidigt; FUP, 

huvudprot. A, s. 106.  

 

30. Bokföringshandlingar SEB kort till utvisande av när Aboras köpte sin 

flygbiljett till Egypten, FUP, huvudprot. A, s. 268. 

 

31. Meddelande från Emad Aboras till polisen, daterat den 18 juli 2010, av 

vilket framgick att han skulle åka till Egypten, FUP, huvudprot. A, s. 107. 

 

32. Utskrift av telefonavlyssning 2010-07-19 mellan Emad Aboras och 

släktningar; orange tilläggsprotokoll, s 1 ff. Till utvisande att resan till 

Egypten kommit hastigt på och inte låter sig förklaras som Emad Aboras 

gjort. Till styrkande av gärningen.  

 

33. E-postkonversation mellan Emad Aboras och utredarna; Orange FUP s. 102 

till vederläggande av dennes uppgifter om resan till Egypten, till styrkande 

av gärningen.  

 

34. Utskrift av telefonavlyssningar mellan Emad Aboras och kamrater till 

denne och mellan kamraterna (utan Emad Aboras); Orange FUP s. 318ff. 

Till utvisande att Emad Aboras uppgifter om ev. hemresa varierar och att 

resan skjuts upp. Till styrkande av gärningen.   

 

35. Fingeravtrycksundersökning av sönderrivna dokument; Orange FUP s. 

324ff. Till utvisande att Emad Aboras fingeravtryck inte påvisats på 

aktuella dokument.  
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Ytterligare till vederläggande av den påstådda konflikten mellan Emad Aboras 

och Hokan Goran, utredning om att kommunikationen dem emellan avser 

mordet och inget annat 

36. Uppgifter från SEB till utvisande att Emad Aboras den 21 juni 2010 (kl 

17:16) befunnit sig på McDonalds Kungens kurva; FUP, huvudprot. A s. 

266. 

 

37. Utskrift av telefonavlyssning mellan Ashor Eldreny och dennes föräldrar. 

Ang. att han sett Hokan Goran tillsammans med Emad Aboras; Orange 

FUP s. 323. Till styrkande av gärningen.  

 

38. PM; orange tilläggsprotokoll, s 13 upprättad efter förhör med Emad Aboras 

2014-05-23. Till utvisande att han då till utredningspersonal uttryckt starkt 

rädsla för Hokan Goran för att kort senare sammanträffa med densamme 

utanför polishuset. Till vederläggande av Emad Aboras uppgifter ang. 

konflikten med Hokan Goran. Till styrkande av åtalet.  

 

39. PM (spaningsiakttagelser); orange tilläggsprotokoll, s. 14-18 upprättade i 

anslutning till möte mellan Emad Aboras och Hokan Goran 2014-05-23. 

Till utvisande av hur mötet i fråga gick till, vad som kunde iakttas och på 

vilket sätt. Till vederläggande av Emad Aboras uppgifter ang. konflikten 

med Hokan Goran. Till styrkande av åtalet.  

 

40. PM (utskrift av HRA); orange tilläggsprotokoll, s. 54 ff. Till utvisande av 

delar av vad Emad Aboras och Hokan Goran samtalat om vid mötet och – 

framförallt – att mötet sker i vänskaplig ton, utan spår av konflikt. Till 

vederläggande av Emad Aboras uppgfter ang. konflikten med Hokan 

Goran. Till styrkande av åtalet. - Åklagaren avser att förevisa bildmaterial 

samt spela upp delar av ljudet från mötet under huvudförhandlingen och 

medför därför nödvändig utrustning.   

 

41. IT-forensisk undersökning avseende bl.a. hos Emad Aboras i beslag tagen 

dator; orange tilläggsprotokoll 4, s 3 ff. Till utvisande att han gjort 

sökningar på bl.a. Hokan Goran i slutskedet av förundersökningen, trots att 

han i förhör har uppgett sig känna allvarlig rädsla för denne. Till 

vederläggande av Emad Aboras uppgifter ang. konflikten med Hokan 

Goran. Till styrkande av åtalet.  

  

Emad Aboras aggressivitet och tidigare belastning 

42. Uppgifter om belastning från Förenade Arabemiraten; FUP, huvudprot. A, 

s. 140. 

 

43. Aktanteckningar angående Emad Aboras tidigare fru Mirela Alexandru; 

FUP, huvudprot. A, s. 143-144. Till utvisande att hon sökt myndigheternas 
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hjälp och i samband därmed har uppgett att Emad Aboras misshandlar och 

hotar henne. Till styrkande av gärningen.  

 

44. Samtalsutskrift av samtal 2014-04-17 mellan Emad Aboras och kamrater 

till honom; orange tilläggsprotokoll 2, s 5-7. Till utvisande att Emad Aboras 

då uppger att han har slagit sin nuvarande flickvän, att han har ett 

aggressivt beteende i förhållande till – främst – kvinnor. Till styrkande av 

gärningen 

 

Övrigt 

45. Skattedeklaration, beslut om underhållsstöd och arbetsgivarintyg avseende 

Emad Aboras. Till utvisande att denne haft normala inkomster i tid innan 

mordet, till vederläggande av att någon akut ekonomisk situation i 

förhållande till Hokan Goran förelegat som skulle kunna förklara de 

kontakter mm. som förevarit dem emellan; FUP, huvudprot. A, s. 182-184. 

 

46. Papperslapp med meddelande från Emad Aboras; orange tilläggsprotokoll 

2, s 21. Till utvisande att Emad Aboras har haft en djupare relation med 

Manuela Zjawinska-Pacuszka än han velat medge. Till styrkande av hennes 

tillförlitlighet i dessa delar.  

 

47. Besked (översättning) från Egypten om reseförbud för Emad Aboras; 

Orange FUP s. 224. Till utvisande att han varit underkastad reseförbud 

under tiden 2011-01-10 – 2012-07-28.  

 

Muntlig bevisning 

 

a. Förhör med tilltalade Emad Aboras (förnekar) 

 

b. Uppspelning av barnförhör hållna under förundersökningen med Elina 

Ahonen (två förhör, ca 25 resp. ca 35 minuter), Nathalie Ahonen (två 

förhör, ca 35 resp. ca 30 minuter) och Daniella Sallinen (ett förhör, ca 30 

minuter). Till utvisande av hur mordet gick till och – framförallt – vad 

barnen uppfattat av händelseförloppet. Till styrkande av gärningen.  

 

c. Vittnesförhör med Susanne Sallinens mor, Mariella Sallinen. Hon ska 

höras om sina kontakter med och iakttagelser av Susanne Sallinen. Om sin 

uppfattning om Susanne Sallinens mentala hälsa och om hur Susanne 

Sallinen behandlade människor i sin närhet, och framförallt sina fd. män. 

Allt till utvisande av att Susanne Sallinen hade svåra konflikter i sin 

omgivning och därmed motivbilden. (60 min).  

 

d. Vittnesförhör med Susanne Sallinens bror, Janne Sallinen. Han ska höras 

om sina kontakter med och iakttagelser av Susanne Sallinen. Om sin 

uppfattning om Susanne Sallinens mentala hälsa och om hur Susanne 
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Sallinen behandlade människor i sin närhet, och framförallt sina fd. män. 

Allt till utvisande av att Susanne Sallinen hade svåra konflikter i sin 

omgivning och därmed motivbilden. (45 min).  

 

e. Vittnesförhör med Susanne Sallinens syster, Eva Sallinen. Hon ska höras 

om sina kontakter med och iakttagelser av Susanne Sallinen. Om sin 

uppfattning om Susanne Sallinens mentala hälsa och om hur Susanne 

Sallinen behandlade sina människor i sin närhet, och framförallt sina fd. 

män. Vidare om sina kontakter med Emad Aboras, vad hon har berättat för 

honom om Susanne Sallinen osv. Allt till utvisande av att Susanne Sallinen 

hade svåra konflikter i sin omgivning och därmed motivbilden. (45 min).  

 

f. Vittnesförhör med Anna El Shemy angående hennes kontakter med Emad 

Aboras och Susanne Sallinen innan mordet, hennes vetskap om deras 

relation till varandra och den konflikt som rådde dem emellan samt 

angående den skrivelse som hon och Susanne Sallinen författade till 

Migrationsverket, allt till styrkande av att det fanns en djupgående konflikt 

mellan Emad Aboras och Susanne Sallinen vid tidpunkten för mordet. (60 

min). 

 

g. Vittnesförhör med Raafat El Shemy. Han ska höras om sina iakttagelser 

av Emad Aboras efter att denne flyttat in hos Anna El Shemy. Framförallt 

dennes aggressivitet i förhållande till sin dåvarande fru. Vidare om sin 

kännedom om Emad Aboras och Susanne Sallinens och Anna El Shemys 

relationer. Allt till styrkande av gärningen. (30 min).  

 

h. Vittnesförhör med socialsekreterare Marie Samuelsson angående hennes 

kontakter med Susanne Sallinen och Emad Aboras innan mordet samt 

angående vad Susanne Sallinen har berättat för henne om Emad Aboras. 

Allt till styrkande av den konflikt som förelegat mellan Emad Aboras och 

Susanne Sallinen samt av att Susanne Sallinen uttryckt rädsla för Emad 

Aboras i nära anslutning till mordet. (20 min).  

 

i. Vittnesförhör med Beatrice Vogel. Hon ska höras om vad Susanne 

Sallinen har berättat för henne om relationen till Emad Aboras. Till 

utvisande att Susanne Sallinen känt stark rädsla för densamme. Till 

styrkande av gärningen (20 min).  

 

j. Vittnesförhör med Maria Diephuis Hjelmqvist. Hon ska höras om vad 

Susanne Sallinen har berättat för henne om relationen till Emad Aboras. 

Till utvisande att Susanne Sallinen känt stark rädsla för densamme. Till 

styrkande av gärningen (20 min).  
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k. Vittnesförhör med Lenita Lundberg. Hon ska höras om vad Susanne 

Sallinen har berättat för henne om relationen till Emad Aboras, sina känslor 

inför denne osv. OBS! Vittnet bor i Finland (30 min).  

 

l. Vittnesförhör med Marie Samuelsson. Hon ska höras om vad Susanne 

Sallinen har berättat för henne om relationen till Emad Aboras, sina känslor 

inför denna osv. Till utvisande att hon känt rädsla för Emad Aboras och att 

en konflikt förelegat dem emellan. Till styrkande av gärningen (30 min).  

 

m. Vittnesförhör med Ulla Vasquez angående hennes kontakter med Emad 

Aboras i egenskap av arbetsgivare. Ulla Vasquez skall höras dels angående 

de kontakter hon haft med Emad Aboras på morddagen, dels om 

kontakterna efter mordet och särskilt de kontakter som förekom i anledning 

av att han avvek till Egypten (20 min). 

 

n. Vittnesförhör med Subani Lönnqvist angående hennes kontakter och 

iakttagelser med/av Emad Aboras vid tiden omkring mordet. Till utvisande 

att denne uppträtt stressat och misskött sitt arbete osv. Till styrkande av 

gärningen (20 min).  

 

o. Vittnesförhör med Manuela Zjawinska-Pacuszka angående hennes 

kontakter med Emad Aboras vid tiden för mordet och i anslutning till att 

han lämnade Sverige, när och hur han berättade att han skulle åka till 

Egypten och vilken förklaring han gav till detta osv, dels angående de 

kontakter hon har med Emad Aboras när han befann sig i Egypten och efter 

att han återkom till Sverige. Om vad han i samband därmed har berättat för 

henne om Susanne Sallinen och om mordet på Susanne Sallinen mm. Allt 

till styrkande av gärningen (60 min).  

 

p. Vittnesförhör med Emad Aboras väninna Laila Mustafa Mahmoud 

angående vad Emad Aboras har berättat för henne om mordet och i vilket 

sammanhang. Till styrkande av gärningen (20 min).  

 

q. Vittnesförhör med Ashor Eldreny. Han ska höras om vad Emad Aboras 

har berättat för honom om sin relation med Susanne Sallinen, sina 

iakttageser av Emad Aboras och Manuela Zjawinska-Pacuszka samt om 

hur han fick vetskap om att Emad Aboras skulle resa till Egypten. Till 

vederläggande av Emad Aboras uppgifter i sistnämnda delar och till 

styrkande av gärningen (20 min).  

 

 

r. Vittnesförhör med kriminalinspektören Anders Anselius, 

Södertörnspolisen, angående den telefonanalys han gjort av inblandade 

personers telefoner samt hur man har kommit fram till vilka telefoner som 

använts av dem vid tiden före och i samband med mordet (20 min). 
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s. Vittnesförhör med Malin Martell. Hon ska höras om sin kännedom om 

förhållandena och sina iakttagelser av Emad Aboras tillsammans med 

barnen på Sachsska barnsjukhuset efter mordet. Till styrkande av gärningen 

(20 min).  

 

t. Vittnesförhör med Emad Aboras exfru Mirela Alexandru angående vad 

hon har uppgett att Emad Aboras har utsatt henne för, till utvisande att 

Emad Aboras har ett aggressivt beteende i förhållande till – främst – 

kvinnor. Till styrkande av gärningen. OBS! Vittnet bor i Rumänien. (30 

min).  

 

u. Vittnesförhör med Kevin Ström Pedersen. Om att Emad Aboras ska ha 

försökt anskaffa en pistol genom honom, om vad Emad Aboras har berättat 

om mordet och om upplevelsen av Emad Aboras. Allt till styrkande av 

gärningen. (15 min).  

 

v. Vittnesförhör med Maria Liljeblad Högberg. Om Emad Aboras 

uppträdande inför henne som hyresvärd. Till utvisande att han även i den 

relationen uppträtt aggressivt och hotfullt. Till styrkande av gärningen. (15 

min).  

 

Handläggning och upplysningar till tingsrätten 

- Emad Aboras är i behov av arabisk tolk. Under förundersökningen har han i 

stor utsträckning tolkats av Elisabeth Brikho, vilket har fungerat väl. Om 

möjligt bör hon därför förordnas för förhandlingen.  

- Vittnet Manuela Zjawinska-Pacuszka är i behov av polsk tolk. För henne 

har Magdalena Josefsson tolkat under förundersökningen. Om möjligt bör 

hon förordnas även för vittnesmålet i tingsrätten. 

- Vittnet Ashor Eldreny behöver arabisk tolk. 

- Vittnet Mirela Alexandru behöver rumänsk tolk.  

- Utredarna Torsten Alm och Peter Holmstedt på Södertörnspolisen är 

beredda att bistå tingsrätten med kallelser och ev. praktiska spörsmål med 

platsbehov osv.  

- Hänvisning önskas till all skriftlig bevisning.  

- Vad gäller planeringen av förhandlingen är det åklagarens uppfattning att 

större delen av första dagen bör vikas för praktiska spörsmål och 

sakframställningar, en halv dag bör på samma sätt vikas för slutpläderingar. 

Däremellan bör den muntliga bevisningen tas upp. Om möjligt önskar 

åklagaren höra vittnena i den upptagna ordningen. Åklagarens uppskattning 

av förhörstiden för resp. vittne har antecknats inom parantes i anslutning till 

resp. vittne. Denna uppskattning utgår uteslutande från åklagarens eget 

behov och övriga aktörer bör därför tillfrågas om sina behov.  

- ID-uppgifter till förhörspersonerna framgår av särskilt ingivna bilagor.  
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- Notera att vittnena Lenita Lundberg och Mirela Alexandru bor i Finland 

resp. Rumänien. 

- Åberopade delar av telefonavlyssningen kommer att medföras av åklagaren 

till förhandlingen och spelas upp i utvalda delar. Om försvaret önskar att 

andra ljudfiler medförs till förhandlingen är åklagaren tacksam för besked 

om detta i så god tid som möjligt.  

 

 

 

Marcus Ekman 
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