
 

 

 

 

 
Underrättelse om beslut
Kammaråklagare Alexandra Bittner har fattat följande beslut. Frågor om beslutet
kan ställas till åklagaren.

Förberedelse till grov misshandel 2020-09-12
BMID: POD50-BM2020-1004251919-5N, Ext ärendenr: 5000-K1113155-20

Utpekad person: Tombrock, Saskia

Förundersökningen läggs ned
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det
utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit
misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas
förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Förberedelse till grov misshandel 2020-09-12
BMID: POD50-BM2020-1004251071-5V, Ext ärendenr: 5000-K1113155-20

Utpekad person: Forsberg, Kapil

Förundersökningen läggs ned
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det
utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit
misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas
förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Förberedelse till grov misshandel 2020-09-12
BMID: POD50-BM2020-1004251539-5H, Ext ärendenr: 5000-K1113155-20

Utpekad person: Waernhoff Marend, Marley

Förundersökningen läggs ned
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det
utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit
misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas
förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Norrtälje tingsrätt
B 1413-20
Box 5
761 21  NORRTÄLJE

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 1250 Sundbybergsvägen 9 010-56 257 50 registrator.akvasterort-stockholm@aklagare.se
171 24  SOLNA

Telefax

010-56 257 59
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Förberedelse till grov misshandel 2020-09-12
BMID: POD50-BM2020-1004248345-5B, Ext ärendenr: 5000-K1113155-20

Utpekad person: Engman Fors, Ana

Förundersökningen läggs ned
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det
utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit
misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas
förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Förberedelse till grov misshandel 2020-09-12
BMID: POD50-BM2020-1004251252-5Z, Ext ärendenr: 5000-K1113155-20

Utpekad person: Lizano Forsling, Antonio

Förundersökningen läggs ned
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det
utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit
misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas
förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Förberedelse till grov misshandel 2020-09-12
BMID: POD50-BM2020-1004248153-54, Ext ärendenr: 5000-K1113155-20

Utpekad person: Jäderberg, Tova

Förundersökningen läggs ned
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det
utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit
misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas
förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken

Förberedelse till grov misshandel 2020-09-12
BMID: POD50-BM2020-1004247865-5M, Ext ärendenr: 5000-K1113155-20

Utpekad person: Pein, Arvid

Förundersökningen läggs ned
Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det
utredningsmaterial som nu föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit
misstänkta har gjort sig skyldiga till brott. Ytterligare utredning kan inte antas
förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

23 kapitlet 4 § andra stycket rättegångsbalken
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