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Ärendeöversikt
2019-01-23

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 73 LPO Norrmalm
Diarienr

5000-K75172-19
Anmält datum

2019-01-18
Registreringsdatum

2019-01-18
Överförd från RAR

    -  -  
Brottsbeskrivning
Ofredande mot kvinna som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §)

Brottskod
0408

Brottsplatsadress
SJÖVIKS VÄG 2

Områdeskod
21H0500863412100

Status
FU/Utredning pågår

Händelse inträffad
    -  -     :  

Händelse inträffad mellan
2018-12-31 - 2019-01-18

Aktör Roll
Ahlström, Ida Catarina Vittne
Arkinger, Per Jesper Anmälare
Clemens, Anita Helén Vittne
Dejemyr, Richard Stefan Vittne
Löwengrip, Isabella Desirée Målsägande
Zinga, Joao Michel Misstänkt
Personal Funktion

Rosén Sebastian Anmälningsansvarig

Rosén Sebastian Anmälningsupptagare



Huvudanmälan
5000-K75172-19

Anmälningsuppgifter

Anmälningsdatum: 2019-01-18 18:15 Enhet: 531110IG73, BF-IGV 73 LPO Norrmalm

Anmälningssätt: Polisanställd i tjänst Anmälningsansvarig:  Rosén, Sebastian

Rubrik: Ofredande samt narkotikabrott, eget bruk

Brott/Händelse

Ofredande mot kvinna som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §) Brottskod 0408

Sjöviks väg 2, Lidingö Områdeskod 21H0500863412100

Fr.o.m Måndag 2018-12-31 12:00 t.o.m Fredag 2019-01-18 16:25 

Arkinger, Per Jesper Anmälare

Zinga, Joao Michel Misstänkt person

Löwengrip, Isabella Desirée Målsägande

Ahlström, Ida Catarina Vittne

Dejemyr, Richard Stefan Vittne

Brott/Händelse

Narkotikabrott, bruk (gärningen omfattar enbart bruk) Brottskod 5011

Hpl 20042 lidingö centrum, bussgatan, Lidingö Områdeskod 21H0100863413120

Fredag 2019-01-18 17:10

Zinga, Joao Michel Misstänkt person

Fritext

INLEDNING

31-9430 med pa Rosén och pa Hållander blev tillsammans med 31-9210 beordrade till Sjöviks väg 2

med anledning av att en man ryckt i målsägandes ytterdörr. 

BROTT

Zinga är misstänkt för OFREDANDE genom att under 7 veckors tid skickat 30-40 meddelande per dag

mot målsägandes vilja. Därefter har Zinga rest till Sverige och försökt söka upp målsägande i dennes

hem genom att stått och ryckt i dennes ytterdörr. Målsägande anger brottet till åtal. Detta skall ha skett

via instagram samt på Sjöviks väg 2, 2018-12-31 till och med 2019-01-18 klockan 16.25.

Zinga är misstänkt för NARKOTIKABROTT, EGET BRUK genom att ha uppvisat tydliga tecken

genom att ha rödsprängda ögon, talade ej sammanhängande samt luktade Cannabis. Detta skall ha skett

vid Bussgatan, Lidingö 2019-01-18 klockan 17.10.



HÄNDELSE

Zinga har under en längre tid skickat cirka 30-40 meddelande per dag till målsägande via instagram.

Målsägande har ej hörsammat Zingas meddelande men Zinga har fortsatt skriva från olika konton trots

att målsägande blockerat honom dagligen. Zinga har därefter rest från Frankrike till Sverige i syfte att

söka upp målsägande. Zinga åker hem till målsägandes hus där han stryker runt under dagen. Zinga går

sedan fram till ytterdörren och rycker i handtaget varpå målsägande kontaktar polisen.

BESLAG

Zingas telefon togs i beslag 2019-01-18 klockan 18.02 och beslaget hävdes 2019-01-18 klockan

18.08. Se beslagsprotokoll.

ÖVERVAKNINGSFILM

Målsägande har kamera vid sitt hus. Filmen är sparad. Bilder tagna på övervakningsfilmen, se Filip.

Beslut om förundersökning

Datum: 2019-01-18  Beslut av: Häggström, Jakob

Förundersökning inleds

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
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PM Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 5 PO Sthlm City
Diarienr

5000-K75172-19
Uppgiftslämnare

Hållander, Daniella
Datum

2019-01-18
Tid

18:39
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Daniella Hållander

Uppgiften avser

Utpekande av den misstänkta mannen
Uppgift

Jag, Pa Hållander, arbetade ovan nämnt datum i 31-9430 med pa Rosén när RLC beordrar oss 
till Lidingö med anledning av en man som varit och ryckt i ytterdörren till målsägande.

På väg till aktuell adress får vi information om att den misstänkta mannen lämnat adressen och 
nu sitter på en buss på väg därifrån. Enligt uppgifter från RLC, som är i kontakt med 
målsägandes livvakter vilka i sin tur följer efter den misstänkta mannen, sitter han på buss 204 
som åker i riktning mot Lidingö Centrum.

Efter en kortare stund meddelar RLC att bussen passerar Lidingö Stadshus och svänger in på 
en busshållsplats där. Vi, 31-9430, får visuellt på bussen och ställer vårt fordon framför 
bussen och jag går in genom dörrparet vid föraren medan Pa Rosén går mot dörrparen längre 
bak i bussen.
När jag står i dörren in till bussen kommer en av målsägandes livvakter fram till mig och 
berättar att den misstänkta mannen sitter på bussen, bredvid en man med grå mössa.

När jag kommer till aktuell person säger mannen i grå mössa att det är rätt person. Det visar 
sig efteråt att även mannen i grå mössa är en av målsägandes livvakter som hoppat på bussen 
vid en tidigare hållplats. 

I tjänsten,
Pa Hållander



Fotografi(er) Konto Gregory3435361, 2019-01-23 10:39   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Gregory3435361, 2019-01-23 10:39   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Gregory3435361, 2019-01-23 10:39   diarienr: 5000-K75172-19

   7



Fotografi(er) Konto Gregory3435361, 2019-01-23 10:39   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19

  14



Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto Fabrice656667, 2019-01-23 11:37   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Konto denis444547, 2019-01-23 12:23   diarienr: 5000-K75172-19
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Datum

2019-01-22

Diarienummer

u0060932

Sida 1 (7)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Ärende 5000-K75172-19 
Genomgång av Iphone telefon som påträffades på Zinga vid gripandet.

Fotografi(er) Bilder på misstänkts resväg samt insagram bild., 2019-01-22 16:26   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 2 (7)

Bild skickad från instagram konto "Gregory3435361" till Löwengrip. Bilden anträffades även på Zingas telefon "Vit Iphone".

Fotografi(er) Bilder på misstänkts resväg samt insagram bild., 2019-01-22 16:26   diarienr: 5000-K75172-19

  37



Sida 3 (7)

Bild på misstänkt resväg till Löwengrip anträffades på Zingas telefon.

Fotografi(er) Bilder på misstänkts resväg samt insagram bild., 2019-01-22 16:26   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 4 (7)

Bild på misstänkt resväg till Löwengrip anträffades på Zingas telefon.

Fotografi(er) Bilder på misstänkts resväg samt insagram bild., 2019-01-22 16:26   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 5 (7)

Bild på misstänkt resväg till Löwengrip anträffades på Zingas telefon.

Fotografi(er) Bilder på misstänkts resväg samt insagram bild., 2019-01-22 16:26   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 6 (7)

Bild på misstänkt resväg till Löwengrip anträffades på Zingas telefon.

Fotografi(er) Bilder på misstänkts resväg samt insagram bild., 2019-01-22 16:26   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 7 (7)

Bild på misstänkt resväg till Löwengrip anträffades på Zingas telefon.

Fotografi(er) Bilder på misstänkts resväg samt insagram bild., 2019-01-22 16:26   diarienr: 5000-K75172-19
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Film PM 

5000-K75172-19 

Material: övervakningskamera från målsägande. 

Datum: 2019-01-18 

Klockslag: Mellan 16:23 – 16:27 

Plats: Kameran är riktad mot entrén till målsägandes hus.  

Längd på filmen: 41 sekunder 

• Granskad av: Lisa Björkvik 2019-01-22 

På filmen ses misstänkt Zinga i bild utanför målsägandes hus. Se bild 1.  

Men ser misstänkt ringa på ca två sekunder in i filmen. Han står och väntar och ser sig om 

kring innan han ringer på ytterligare en gång ca 24 sekunder in i filmen. Han väntar ytterligare 

innan han försvinner till höger i bild ca 38 sekunder in i filmen.   

 

 

Bild 1.  

 

 

 

 

FILM-PM , 2019-01-22 12:09   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Bilder på misstänkts besök vid målsägandes bostad, 2019-01-23 10:12   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Bilder på misstänkts besök vid målsägandes bostad, 2019-01-23 10:12   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Bilder på misstänkts besök vid målsägandes bostad, 2019-01-23 10:12   diarienr: 5000-K75172-19
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Fotografi(er) Bilder på misstänkts besök vid målsägandes bostad, 2019-01-23 10:12   diarienr: 5000-K75172-19
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Datum

2019-01-18

Diarienummer

5000-K75172-19

Sida 1 (7)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Fotografi av misstänkt från polisarresten.

Fotografi(er) Fotografier av misstänkt från polisarrest., 2019-01-18 20:18   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 2 (7)

Zinga

Fotografi(er) Fotografier av misstänkt från polisarrest., 2019-01-18 20:18   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 3 (7)

Zinga

Fotografi(er) Fotografier av misstänkt från polisarrest., 2019-01-18 20:18   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 4 (7)

Zinga

Fotografi(er) Fotografier av misstänkt från polisarrest., 2019-01-18 20:18   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 5 (7)

Zinga

Fotografi(er) Fotografier av misstänkt från polisarrest., 2019-01-18 20:18   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 6 (7)

Zinga

Fotografi(er) Fotografier av misstänkt från polisarrest., 2019-01-18 20:18   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 7 (7)

Zinga

Fotografi(er) Fotografier av misstänkt från polisarrest., 2019-01-18 20:18   diarienr: 5000-K75172-19
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Datum

2019-01-18

Diarienummer

5000-K75172-19

Sida 1 (7)

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Misstänkts ID-handlingar.

Fotografi(er) Fotografi av misstänkts ID-handlingar, 2019-01-18 20:21   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 2 (7)

Misstänkts pass

Fotografi(er) Fotografi av misstänkts ID-handlingar, 2019-01-18 20:21   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 3 (7)

Fotografi(er) Fotografi av misstänkts ID-handlingar, 2019-01-18 20:21   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 4 (7)

Körkort som påträffades i misstänkts plånbok

Fotografi(er) Fotografi av misstänkts ID-handlingar, 2019-01-18 20:21   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 5 (7)

Fotografi(er) Fotografi av misstänkts ID-handlingar, 2019-01-18 20:21   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 6 (7)

Arbetstillstånd

Fotografi(er) Fotografi av misstänkts ID-handlingar, 2019-01-18 20:21   diarienr: 5000-K75172-19
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Sida 7 (7)

Fotografi(er) Fotografi av misstänkts ID-handlingar, 2019-01-18 20:21   diarienr: 5000-K75172-19
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 73 LPO Norrmalm
Diarienr

5000-K75172-19
Hörd person

Löwengrip, Isabella
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Fotografi i RES, av pa

Daniel Klang

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägande gällande ofredande, 18 januari 2019.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Daniel Klang
Förhörsdatum

2019-01-18
Förhör påbörjat

17:09
Förhör avslutat

17:31
Förhörsplats

I hemmet, Sjöviks väg 2, Lidingö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Isabella berättar att allt började när hon var i Schweiz på nyår. Då var det en man som började 
ta kontakt med henne på Instagram. Mannen skrev 30-40 meddelande om dagen, vilket är en 
mängd och intensitet som Isabella inte är van vid. Det är något utöver det vanliga och då har 
Isabella ändå varit med om människor skrivit väldigt mycket till henne tidigare.

Meddelandena som mannen skrev var av "kärleksfull" karaktär. Det var mycket "älskling" 
och hjärtan. Mannen skrev att han hade bokat hotell i Sverige och att han skulle komma och 
hälsa på henne. Isabella blockerade hans konto men då skapade han ett nytt konto, och 
fortsatte skriva. 

Mannen har varje dag sedan nyår skrivit 30-40 meddelanden om dagen. Isabella blockerar 
minst ett konto om dagen för honom, men han fortsätter att skapa nya.  

Varje dag skriver mannen och räknar ner dagarna till dess att han ska komma till Sverige. I 
onsdags kom han så, och då skickade han bilder från sitt hotellrum och från omgivningen. 

Idag vid kl 11:30 skulle Isabella få ett paket från DHL. Hennes kompis Ida öppnade dörren 
för DHL och Ida såg då en mörkhyad man som strök omkring just bakom DHL-bilen. 
Isabella hade tidigare fått en bild skickad till sig från mannen, och det var inte den mannen 
som Ida då såg, varför Ida inte tänkte så mycket mer på det. I samband med det att Ida såg 
mannen utanför Isabellas hus, fick Isabella ytterligare ett meddelande från mannen där det 
stod "DHL delivered you this morning, right?".  

Isabella hörde inget mer från mannen förrän han knackade och ringde på hennes dörr vid ca 
kl 16:25. Isabella tryckte då på larmet som går till hennes livvakt. 



På fråga om Isabella har svarat på något av alla hans meddelanden svarar hon att hon inte har 
gjort det. Hennes säkerhetsfirma har givit henne en strategi som är att inte svara på några 
meddelande av den här typen. 

På fråga hur Isabella känner för allt som har hänt svarar hon att hon tycker att det är väldigt 
obehagligt. Hon säger att hon är luttrad av att ha det yrket hon har, och att hon har varit med 
om liknande saker och att hon därför inte blev rädd, men hon tycker det är läskigt ändå. 

Förhörsledaren förklarar för Isabella om att brottet ofredande är ett angivelsebrott, och frågar 
sedan om hon vill ange brottet till åtal, vilket hon vill. 

 Förhöret är uppläst och godkänt från förhörsanteckningar. 

Förhör med Löwengrip, Isabella; 2019-01-18 17:09   diarienr: 5000-K75172-19
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Diarienr

5000-K75172-19
Hörd person

Löwengrip, Isabella
Personnummer

Den hörde är

Målsägande
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor RES
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägande gällande ofredande, 18 januari 2019.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Haman Dadmand
Förhörsdatum

2019-01-21
Förhör påbörjat

15:28
Förhör avslutat

15:50
Förhörsplats Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledarens frågor markerade i fet stil. 

Isabella tillfrågades om hon har fler meddelanden än de vi fått in?
Isabella svarade att nej mannen har själv gått in och raderat de. Mannen har under de här 
veckorna, sen nyårsafton skapat flera konton som han skriver från och som han sedan raderar. 
Konversationen försvinner när han raderar sina konton. Han ser att Isabella tittar på 
meddelandena och därefter raderar han kontot och skapar ett nytt. Isabella har bland annat 
"printscreenat" hotell bilderna som mannen har skickat. 

Isabella tillfrågades om hur hon visste att de olika kontona var just Zinga (misstänkt)?
Isabella svarade att kontonamnen var ganska lika varandra, de var några siffror och sedan ett 
manligt namn. Isabella berättar att 90 procent av de han har skrivit har varit på Franska. 
Kontona har varit rätt lika varandra. Kontentan av vad meddelandena ifrån alla kontona har 
handlat om har varit att han ska komma till Sverige. Mannen har räknat ner dagarna till 
Sverige. Han skickade bilder på svensk nyhetsmorgon, från planet och några svenska svanar 
som bekräftade hans besök i Sverige. Han skriver om att han tycker om Isabella och att vi 
snart ses, han skriver att han räknar ner dagarna. Känns som att han tror att vi har någon 
relation eller att vi känner varandra. 

Isabella tillfrågades om hon någon gång svarat honom?
Isabella svarade, nej jag har aldrig varit i kontakt med honom från mitt håll. 

Isabella tillfrågades om hur hon visste att det var just Zinga som ringde på hennes dörr?
Isabella svarade att hon får ett meddelande på instagram, där det står att jag får "delivery" 
från DHL, då öppnar Ida som jobbar hos mig för att ta emot DHL budet. Ida ser att de står en 
man som tittar mot henne från brevlådan. Vi förstod att det är mannen som skriver från 



instagram kontot som står vid brevlådan. Mannen har skickat andra bilder till mig på 
instagram, som Isabella har trott har varit på honom men som inte stämde överens med 
mannens utseende. Senare så ringer han på dörren igen, vi ser att det är samma man som stod 
utanför huset när DHL var här. Han var inte svår att känna igen. Han meddelade att han kom 
till Sverige på onsdagen, Isabella befann mig utomlands i NY. Mitt säkerhetsteam var 
vaksamma efter honom här hemma. Samtidigt som Isabella var utomlands så har han gått till 
grannen och knackat på och frågat efter mitt hus Detta hände under onsdagen eller torsdagen 
uppger Isabella. Min personal är väldigt vaksamma med allt som har med huset att göra. De 
såg att han som stod vid DHL lastbilen och stirrade och betedde sig märkligt. Ida tänkte att de 
kunde vara mannen som var på väg till Sverige som hade skrivit till Isabella på instagram. 

Isabella tillfrågades om mannen har skickat bilder på sig själv tidigare?
Isabella svarade, Nej. Vi förstod att det var mannen som skrev på instagram eftersom att 
kamerorna fångade honom skrivandes vid Dhl lastbilen.   

Isabella tillfrågades om mannen gjorde något mer än att ringa på dörren?
Isabella svarade att det inte var hon som stod vid dörren. Isabella tyckte att situationen var 
obehagligt så hon gick därifrån, säkerhetspersonalen vet mer om vad han har gjort utanför 
dörren. 

Isabella tillfrågades om mannen ryckte i handtaget? Eller försökte ta sig in?
Isabella svarade att hon inte vet, det får ni kika på kamerorna. 

Isabella tillfrågades om mannen sa något till henne?
Isabella svarade, nej han har skrivit till mig på instagram. Han stod vid DHL budet och sedan 
knackade på, de var ingen som öppnade. Den enda dialogen som Isabella har förstått att han 
har haft, var med hennes granne. Mannen har uppdaterat mig konstant på vad som har hänt, 
att han har gått till fel hus. De har varit fruktansvärt att följa, han skriver att han är i sthlm, 
Lidingö och sedan utanför mitt hus. Säkerhetspersonalen visste att han rörde sig i Stockholm 
så de befann sig i närheten helatiden. 

Isabella tillfrågades om hon har några ersättningsanspråk?
Isabella svarade att hon inte har några ersättningsanspråk. 

Uppläst och godkänt 

Förhör med Löwengrip, Isabella; 2019-01-21 15:28   diarienr: 5000-K75172-19
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Förhör
Misstankeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 1 PO Sthlm City
Diarienr

5000-K75172-19
Hörd person

Zinga, Joao Michel
Personnummer

19851025-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kongolesiskt pass nr:

OP0291114 av Pa Hållander

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Isabelle Mouchet
Språk

Franska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Zinga är misstänkt för OFREDANDE genom att under 7 veckors tid skickat 30-40 meddelande per dag

mot målsägandes vilja. Därefter har Zinga rest till Sverige och försökt söka upp målsägande i dennes

hem genom att stått och ryckt i dennes ytterdörr. Målsägande anger brottet till åtal. Detta skall ha skett

via instagram samt på Sjöviks väg 2, 2018-12-31 till och med 2019-01-18 klockan 16.25.

Zinga är misstänkt för NARKOTIKABROTT, EGET BRUK genom att ha uppvisat tydliga tecken på

narkotikapåverkan genom att ha rödsprängda ögon, talade ej sammanhängande samt luktade Cannabis.

Detta skall ha skett vid Bussgatan, Lidingö 2019-01-18 klockan 17.10.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhörsledare

Anders Lyckebäck
Förhörsdatum

2019-01-18
Förhör påbörjat

20:53
Förhör avslutat

21:10
Förhörsplats

Häktet Kronoberg, förhörsrum
Typ av förhör

RB 24:8
Utskrivet av

AL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren försäkrar sig om att Zinga förstår tolken.
Zinga meddelas sina rättigheter enligt FUK 12§.

Förhörsledarens frågor markeras nedan med kursiv text.

 Godtar du att förhöret genomförs utan en försvarare närvarande?
Jag har inte gjort något. Jag vet inte. Det finns ingen Cannabis. Jag har inte tagit något i 
Sverige och blev rädd när polisen kom.

 Du måste svara ja eller nej till om du godtar att förhöret genomförs utan försvarare.
Egentligen vill jag bara komma hem för ni anklagar mig för ingenting. Jag kom dit, knackade 
på dörren men ingen svarade. Jag har inte skadat någon. Jag förstod att det var slut när hon 
inte öppnade dörren.

 Du pratar utan att ha svarat på min fråga nu, vill du eller vill du inte ha en försvarare 
närvarande vid förhöret?
Dessa anklagelser är för mycket. Hon har manipulerat mig med bilder. Det var en fälla jag föll 
rakt in i. Jag trodde på detta men hon öppnade inte ens dörren.



 Jag märker att du har svårt att svara på min fråga och min rekommendation är att du ska ha 
en försvarare närvarande vid förhör, för din skull.
Jag ville bara kolla om det här var en riktig historia eller inte.

 Godtar du försvararen rätten förordnar?
Ja.

Uppläst och godkänt i konceptform.

Förhör med Zinga, Joao Michel; 2019-01-18 20:53   diarienr: 5000-K75172-19
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Förhör
Misstankeförhör

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 1 PO Sthlm City
Diarienr

5000-K75172-19
Hörd person

Zinga, Joao Michel
Personnummer

19851025-
Den hörde är

Misstänkt
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kongolesiskt pass nr:

OP0291114

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Delgiven information om att förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnas.

2019-01-19 Anders Lyckebäck
Tolk

Isabelle Mouchet
Språk

Franska

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Zinga är misstänkt för OFREDANDE genom att under 7 veckors tid skickat 30-40 meddelande per dag

mot målsägandes vilja. Därefter har Zinga rest till Sverige och försökt söka upp målsägande i dennes

hem genom att stått och ryckt i dennes ytterdörr. Målsägande anger brottet till åtal. Detta skall ha skett

via instagram samt på Sjöviks väg 2, 2018-12-31 till och med 2019-01-18 klockan 16.25.

Zinga är misstänkt för NARKOTIKABROTT, EGET BRUK genom att ha uppvisat tydliga tecken på

narkotikapåverkan genom att ha rödsprängda ögon, talade ej sammanhängande samt luktade Cannabis.

Detta skall ha skett vid Bussgatan, Lidingö 2019-01-18 klockan 17.10.
Underrättad om misstanke

Ja
Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja
Försvarare/ombud önskas

Försvarare Philip Hedberg

närvarande.

Försvarare/ombud närvarande

Ja
Godtar den försvarare som rätten förordnar

Ja

Förhörsledare

Anders Lyckebäck
Förhörsdatum

2019-01-19
Förhör påbörjat

11:25
Förhör avslutat

12:51
Förhörsplats

Häktet Kronoberg, förhörsrum
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

AL

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Förhörsledaren försäkrar sig om att Zinga och tolken förstår varandra.
Zinga meddelas sina rättigheter enligt FUK12§.

Förhörsledarens frågor markeras nedan med kursiv text.

 Erkänner eller förnekar du misstanken om ofredande?
Jag förnekar helt och hållet. Det var ett buzz i mitt huvud som var verkligt för mig men det 
var inte sant utan något som var på nätet.

 Erkänner eller förnekar du misstanken om narkotikabrott, eget bruk?
Förnekar. Jag hade röda ögon för att jag inte sovit. Vad gäller att jag sluddrade så hade jag 



vita läppar och hade inte sovit.

 Berätta om din kontakt med Isabella.
Som jag sa så fanns det ingen kontakt från början utan det var på instagram. Från början var 
det ett buzz, det var massa kända människor och jag valde en.
Jag trodde att hon var en bra människa och skulle hjälpa mig. Jag hade kunnat gå till någon 
annan person.
Jag trodde att hon skulle hjälpa mig. Jag har en syster med autism och därför ville jag ha 
hjälp. Min mamma sa att det bara är fejk.

 När tog du kontakt med Isabella?
Det var samtidigt som alla andra och det var i slutet på året och då hade hon skickat så många 
bilder.

 Hur tog du kontakt?
Genom instagram.

 Varför började du skriva?
Därför att jag trodde att hon talade till mig. Man kan skicka videos och dessa videos 
motsvarade de meddelanden jag skickade. Jag lyssnade väldigt mycket och trodde att det 
motsvarade det.

Advokaten ställer fråga: Är videorna på insta-story?`
Ja precis.

 Hur ofta skrev du?
En vecka eller så. Jag tittade på allt hon publicerade och tyckte att det var seriöst. I mitt 
huvud hade jag verkligen intrycket att hon ville att jag skulle komma. Nu har jag förstått att 
det var fejk.
Hon är känd och jag trodde att hon skulle hjälpa mig.

 Hur många meddelanden per dag skickade du?
Per dag, det fanns ingen regelbundenhet för jag tittade överallt och letade efter vem som 
skulle kunna hjälpa mig mest. Sen innan jag klev på planet ville jag vara verkligen säker på 
att hon var rätt person. Speciellt om din mamma har sagt att det är helt tokigt. Det kanske är 
därför det var lite väl många meddelanden men det var ingen särskild regelbundenhet.
Jag kanske skickade lite extra meddelanden innan planet skulle lyfta. Jag trodde att hon var 
den rätta men så var det inte. Jag vill återvända till Frankrike och glömma allting. Det är över 
för mig, en mardröm. Jag trodde att jag skulle få hjälp men nu sitter jag här. Jag har 
returbiljett.

 Svarade hon på dina meddelanden?
Jag trodde mig se det för det finns ett öga och jag trodde mig se det. På instagram när man 
öppnar finns det ett öga men jag kunde alltid se ett svar på mina meddelanden i hennes 
videor. Därför fick jag intrycket att videorna var till mig.

 Men hon svarade alltså inte med text på dina meddelanden utan i videor?
Ja det var det intrycket jag fick men är man intelligent så svarar man inte på sånt eller hur?

 Hur tolkade du att hon inte svarade i konversationen när du skrev?
Nej inte direkt, det var ingen utbyte jag var som ett spöke. Det var via videorna hon svarade 
mig.

Förhör med Zinga, Joao Michel; 2019-01-19 11:25   diarienr: 5000-K75172-19
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 Så du fortsatte alltså skriva för att upplevde hon lade upp var till dig?
Ja jag trodde att hon skulle hjälpa mig.

 Meddelanden du skickade, skrev du dem från ett instagramkonto eller flera?
Mitt instagramkonto. Jag skulle kunna byta, jag bryr mig inte.

 Varför reste du till Sverige?
Ifall det skulle bli sant. Jag är ambitiös och hon är också en ambitiös kvinna så jag trodde att 
hon kunde hjälpa mig. Det fanns andra som kunde hjälpa mig men hon sträckte ut en 
hjälpande hand. Nu blev det inte så.

 Du säger att du skrev extra mycket innan du klev på flyget för att vara säker på att hon var 
rätt person, kände du dig säker på att hon ville att du skulle komma?
Det var alla videos som visade allting, men jag trodde verkligen på det.

 Vad gjorde du när du kom till Sverige?
Ingenting, jag bokade hotell och besökte staden lite. Jag valde henne för att jag tycker om 
Sverige. Det fanns andra jag hade kunnat välja. Kanske var det Zlatan eller något jag tycket 
om Sverige. Allt för förenat i erbjudandet och allt var bra.

Åkte du hem till målsägaren?
Ja som jag sa tidigare. Jag knackade på hennes dörr för att försäkra mig om att det var en 
riktig historia.

 Vad hände efter att du knackade på dörren?
Som jag sa. Jag åkte buss dit två hållplatser. Bussen åker i en slicka och jag åkte tillbaka med 
bussen. Med det vill jag säga att jag inte stannade länge. Jag kom som företaget DHL, jag 
kom och jag gick. Jag hade inga dåliga avsikter. Jag ville bara kontrollera om min dröm gick i 
uppfyllelse.

 Hur tolkade du att målsägaren inte öppnade dörren?
Att jag var en loser, det är inte deras fel. Det är mitt fel. Jag trodde på gröna skogar och så 
visade det sig att jag är en dum idiot så nu åker jag hem. Det var en dröm och den har gått i 
kras. Jag har varit en idiot och tänkte inte hamna här. Men jag tänkte att jag knackar på och 
antingen är hon där eller inte.

 Hur tror du att målsägaren upplevde att du dyker upp utanför hennes dörr?
Hur hon tog det? Jag visste inte ens om att det fanns någon där. Jag knackade på dörren och 
ingen kom så jag tänkte att det inte var någon där. När jag väntade på bussen förstod jag att 
hon tog illa upp eftersom polisen kom. Det var när polisen kom som jag förstod att någon 
varit hemma. Den kvinnliga polisen kunde inte ens svara på varför jag var gripen.

 Hur ser du på det här nu, kommer du fortsätta kontakta målsägaren?
Aldrig, det är över, aldrig. Gud lyssnar på mig, aldrig mer. Jag åker hem till Frankrike och 
fortsätter jobba.

 Vad ska du göra när du kommer ut?
Jag ska hem. Jag har en returbiljett. Jag fick ett mail dagen när jag greps om att checka in på 
flyget. Flyget går på onsdag den 23/1.

 Har du tagit narkotika sen du kom till Sverige?
Nej. Har du sett mina röda ögon och att jag svettas? Men det är bara att jag svettas.

Förhör med Zinga, Joao Michel; 2019-01-19 11:25   diarienr: 5000-K75172-19
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 Använder du narkotika?
Nej. Jag har alltid gula/röda ögon, sen jag var liten.

 Tar du någon narkotikaklassad medicin?
Nej.

 Vad tror du att urinprovet kommer att visa?
Jag vet inte, vad menar du?

 Tror du att det visar positivt eller negativt på narkotika?
Jag vet inte om jag någon gång på en fest…

Advokaten förtydligar frågan.
I Sverige har det inte hänt någonting men jag vet inte hur urinprovet ser ut.

Zinga GODTAR EJ ett ersättningsanspråk.
Zinga GODTAR EJ ett strafföreläggande.

 Advokaten frågar: Om du får gå, står det klart för dig att ni inte ska ha någon kontakt alls?
Ja, det är slut.

Advokaten har inga tillägg.

Uppläst och godkänt i konceptform

Förhör med Zinga, Joao Michel; 2019-01-19 11:25   diarienr: 5000-K75172-19
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, BF-IGV 73 LPO Norrmalm
Diarienr

5000-K75172-19
Hörd person

Dejemyr, Stefan
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående sina iakttagelser i samband med ofredande fram till 2019-01-18 kl 16:25
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Thomas Christiansson
Förhörsdatum

2019-01-18
Förhör påbörjat

17:09
Förhör avslutat

17:15
Förhörsplats

Sjöviks väg 2 Lidingö
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Konceptförhör
Förhörsvittne

Berättelse

Dejemyr arbetar med Isabellas säkerhet och blev kontaktad av Isabella då det var en man 
framme och slet i ytterdörren till Isabellas hus på Sjöviks väg 2. Dejemyr begav sig då 
omgående till Isabella och var på plats 5 minuter efter att Isabella ringde. 

Dejemyr möter buss 204 som precis svänger ut från hållplatsen på 
Elfsviksvägen/Furutorpsvägen. Dejemyr har även med sig sin kollega Arkinger. Dejemyr ser 
då att mannen som varit framme vid Isabellas ytterdörr, mannen sitter på vänster sida i bussen 
ganska långt bak. Dejemyr följer efter bussen med sin bil och ringer samtidigt till polisen för 
att berätta vart bussen befinner sig.

Dejemyr hade sett bilder på mannen som var tagna av övervakningskameran som är placerad 
vid isabellas ytterdörr och kände därför igen mannen när han var på bussen. Dejemyr visar 
även bilderna för förhörsledaren och meddelar att han kan skicka över bilderna till polisen.

Dejemyr uppger att mannen troligtvis rest från Frankrike för att träffa Isabella. Isabella har 
mottagit ca 30 meddelanden om dagen från mannen och blockar ständigt mannen på sin 
instagram men mannen kontaktar Isabella i nya namn igen. 

Uppläst och godkänt ur konceptantecknignar
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Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Diarienr

5000-K75172-19
Hörd person

Clemens, Helén
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Kontrollfrågor RES
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående sina iakttagelser i samband med ofredande.
Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Haman Dadmand
Förhörsdatum

2019-01-22
Förhör påbörjat

09:58
Förhör avslutat

10:28
Förhörsplats

Kungsholmsgatan 37
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Helén informeras om att detta är ett vittnesförhör 

Helén berättar att hon bor granne med Isabella och att aktuell händelse började i torsdags 
kväll. Helén och hennes man noterade att det gick en mörkhyad man med mössa och 
ryggsäck som tittade sig omkring. De såg ut som att han letade efter något. Helén berättade 
att hon känner alla i området och kände inte igen mannen. De passerar rätt mycket folk i 
området sen Isabella flyttade dit. Just den tiden på dygnet gjorde att Helén och hennes man 
kände att det var konstigt. Helén såg att mannen var nere vid en återvändsgränd utanför 
Isabellas hem, han kommer ingenstans förutom ner till vattnet. Helén ser att mannen 
försvinner ner mot vattnet men återvänder efter en stund. Helén berättar att hon stod i fönstret 
och följde honom med blicken helatiden för att se var han skulle ta vägen. Helén tror att 
klockan kan ha varit runt 22 tiden, hon vet inte exakt men att de var på kvällen och att de var 
mörkt ute. Helén har god insyn från huset, hon berättar att hon ser ut på gatan rätt väl. Helén 
berättar att hon nästan förstod att de var någon som letade efter Isabella, de var Heléns första 
tanke. Mannen gick lugnt omkring och försökte inte gömma sig. Han promenerade runt på 
gatan och tittade sig omkring innan han försvann iväg.

På fredag förmiddag runt klockan halv 11 så ser jag att samma man kommer gåendes på 
gatan igen. Helén står vid huvudingången till hennes bostad och pratar med hennes man i 
telefon. Helén ser att mannen kommer mot henne, han frågar Helén artigt om det är här 
Isabella Löwengrip bor. Helén svara nej. Mannen frågar Helén var Isabella bor och om hon 
bor här i området. Helén svarar att Isabella inte bor här. Efteråt så pratar Helén med Lovisa 
som bor hemma hos Isabella om mannen som hade frågat efter Isabella. Helén frågade Lovisa 
vad hon tycker att hon ska göra när folk frågar efter Isabella. Lovisa tyckte att det var jättebra 
om Helén kunde säga att hon inte vet var Isabella bor. Lovisa sa att Helén självklart får göra 
som hon känner. Lovisa lämnade över sitt telefonnummer och sa att Helén skulle höra av sig 



till Lovisa om hon skulle känna sig osäker. 

Såg ni honom fler gånger under fredagen? 
Nej jag såg inte honom fler gånger. 

Vilket språk pratade mannen? 
Engelska med fransk brytning .

Såg du om han knackade på Isabella? 
Nej jag såg inte de, jag pratade med Lovisa efteråt som berättade att han hade knackat på. 

Ser du Isabellas huvudentré från ditt hus?  
Vi ser inte framsidan riktigt, jag ser bilarna och hela baksidan. Jag skulle se om någon skulle 
gå runt huset till baksidan. 

Uppläst och godkänt. 

Förhör med Clemens, Helén; 2019-01-22 09:58   diarienr: 5000-K75172-19
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Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Haman Dadmand
Signerat datum

2019-01-23

Diarienummer

5000-K75172-19
Aktuell status

Verkställd
Misstänkt person

Zinga, Joao Michel

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Plats för verkställan

HÄKTET KRONOBERG ,  HÄKTET
KRONOBERG, BERGSGATAN 52 , 
STOCKHOLM

Datum och tid för verkställighet

2019-01-22 11:17

Husrannsakan sker hos misstänkt

Nej
Personen hos vilken husrannsakan gjordes var närvarande

Nej
Beslutat av

Rylander, Frida
Verkställt av

Dadmand, Haman
Ändamål med åtgärden

• Utröna omständigheter som kan ha betydelse för
utredning om brott

Brott

0408  -  Ofredande mot kvinna som fyllt 18 år (BrB
4 kap. 7 §)
5011  -  Narkotikabrott, bruk (gärningen omfattar
enbart bruk)

Omfattning/direktiv

Eftersöka misstänks mobiltelefoner i box.
Övriga närvarande vid åtgärden

Övriga uppgifter om verkställighet

Beslag

2019-5000-BG8369

Åtgärder
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Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm

Protokoll över
husrannsakan

Signerat av

Haman Dadmand
Signerat datum

2019-01-23

Diarienummer

5000-K75172-19

Underrättelser m.m.

Händelse Utfört av Datum

Beslut fattat av Frida Rylander. Lisa Björkvik 2019-01-22 10:45

Signerat Haman Dadmand 2019-01-23 12:00

Verkställd av Haman Dadmand den 2019-01-22 11:17. Haman Dadmand 2019-01-23 12:00

Signerad Haman Dadmand 2019-01-23 12:00

Resulterade i Beslagsprotokoll: 2019-5000-BG8369. Haman Dadmand 2019-01-23 12:37
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Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, Utred-
ning 31 LPO Norrmalm
Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utred-
ning 31 LPO Norrmalm

Beslagsprotokoll

2019-5000-BG8369

Signerat av

Signerat datum

Diarienummer

5000-K75172-19

Misstänkt person

Zinga, Joao Michel, 19851025
Plats för verkställan

HÄKTET KRONOBERG ,  HÄKTET KRONO-
BERG, BERGSGATAN 52 ,  STOCKHOLM

Datum och klockslag för verkställighet

2019-01-22 11:17

Beslutat av

Rylander, Frida
Verkställt av

Dadmand, Haman
Ändamål med åtgärden

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott

Brott

0408  -  Ofredande mot kvinna som fyllt 18 år (BrB
4 kap. 7 §)
5011  -  Narkotikabrott, bruk (gärningen omfattar
enbart bruk)

Domstol för överklagan

Stockholms tingsrätt
Beslag taget från

Zinga, Joao Michel

Föremålspunkter

2019-5000-BG8369-1
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Tagen i beslag ur misstänkts box.
Status

Ej fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Apple Färg : Vit

2019-5000-BG8369-2
Mobiltelefon ( 1 st)

Platsbeskrivning

Tagen i beslag ur misstänkts box.
Status

Ej fastställd
Anspråkstagare

0 st.
Fabrikat : Samsung Färg : Brun

Anteckningar: Spricka upp i högra hörnet.
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Enhet

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 5 PO Sthlm City

Protokoll över
frihetsberövande

A127 / Fransk tolk

Signerat av

Daniella Hållander
Signerat datum

2019-01-18

Diarienummer

5000-K75172-19
Aktuell status

Häktad
Person som tvångsmedlet avser

Zinga, Joao Michel, 19851025
ID-kontroll

Kontrollsätt

Pass från Kongo nr: OP0291114
Kontrollerat av

Pa Hållander

Grunduppgifter för tvångsmedlet
Inledande frihetsberövande

Gripande
Datum och tid för beslut

2019-01-18 17:05
Beslutsfattare

Rosén, Sebastian
Brott

0408  -  Ofredande mot kvinna som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §)
5011  -  Brott mot narkotikastrafflagen, bruk (gärningen omfattar enbart bruk)
Plats för verkställan

HPL 20042 LIDINGÖ CENT-
RUM ,  HPL 20042 LIDINGÖ
CENTRUM, BUSSGATAN ,  LI-
DINGÖ

Verkställt av

Rosén, Sebastian
Hållander, Daniella

Datum och tid för verkställighet

2019-01-18 17:05

Envarsgripande Gripen av Införd av

Rosén, Sebastian
Hållander, Daniella

Införd datum och tid

2019-01-18 17:34

Övriga närvarande vid åtgärden Övriga uppgifter om verkställigheten

Förvaringsplats

Stockholm Kronoberg (Norrmalm)

Aktuella uppgifter
Datum och tid för beslut

2019-01-20
Beslutsfattare

Stockholms tingsrätt
Brott

0408  -  Ofredande mot kvinna som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §)
5011  -  Narkotikabrott, bruk (gärningen omfattar enbart bruk)
Ändamål med åtgärden

• Flyktfara
Restriktioner

Inga restriktioner
Särskilda anvisningar

Skäl för restriktioner

Misstankegrad

Sannolika skäl
Medgärningsmän

Sista dag för häktningsförhandling Sista dag för häktningsframställan
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Enhet

Polisregion Stockholm, Utredningsjour 5 PO Sthlm City

Protokoll över
frihetsberövande

A127 / Fransk tolk

Signerat av

Daniella Hållander
Signerat datum

2019-01-18

Diarienummer

5000-K75172-19

Beslut

Typ

Gripande
Datum och tid

2019-01-18 17:05
Beslutsfattare

Rosén, Sebastian
Typ

Anhållande
Datum och tid

2019-01-18 21:30
Beslutsfattare

Gustafsson, Anders
Typ

Häktning
Datum och tid

2019-01-20
Beslutsfattare

Stockholms tingsrätt

Åtgärder

Typ

Förvarstagande i polisar-
rest

Datum och tid

2019-01-18 17:36
Utfört av

Häggström, Jakob

Typ

24:8 förhör genomfört
Datum och tid

2019-01-18 20:53
Utfört av

Lyckebäck, Anders
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Bilaga - Skäligen misstänkt

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Diarienr

5000-K75172-19
Skäligen misstänkt person

Zinga, Joao Michel
Personnr

19851025-

Misstankeuppgift

Rubricering Händelse inträffad
2018-12-31 12:00 - 2019-01-18 16:25

Brottskod(Misstanke)

Brottsplatsadress

SJÖVIKS VÄG 2
Områdeskod

21H0500863412100
Brottsmisstankenr

POD50-BM2019-619996477-3U
Diarienr

5000-K75172-19
Status

FU/Utredning pågår
Brottskod

0408
Brottsbeskrivning

Ofredande mot kvinna som fyllt 18 år (BrB 4 kap. 7 §)
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

    -  -   
Underrättelse om misstanke

    -  -  
Beslutsdatum misstankebeslut

2019-01-18
Beslutsfattare misstankebeslut

Häggström, Jakob
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Personalia och dagsbotsuppgift

Utskriftsdatum

2019-01-23
Namn

Zinga, Joao Michel
Personnummer

19851025-
Tilltalsnamn Kallas för Öknamn Kön

Man
Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

Medborgarskap Hemvistland Telefonnr

Adress

Folkbokföringsort Senast kontrollerad mot folkbokföring

    -  -  
Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare Telefonnr

      
Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Maka/make/sambos inkomst

Försörjningsplikt

Förmögenhet

Bidrag Civilstånd

Hemmavarande barn under 18 år

Skulder

Kontroll utförd

Taxerad inkomst Taxeringsår

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av Datum

    -  -



Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18a

Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 31 LPO Norrmalm
Ärende

Diarienr

5000-K75172-19
Handläggare

Björkvik, Lisa
Gärning

Ofredande

Berörd person

Personnr

19851025-
Efternamn

Zinga
Förnamn

Joao Michel
Underrättelse utsänd

 
Yttrande senast

2019-01-23
Underrättelse slutförd

2019-01-23
Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

2019-01-19
Underrättelsesätt

Med försvarare och tolk på häktet kronoberg
Notering

Zinga gavs möjlighet att tillsammans med tolk och försvarare (Cemal Özkan, substitutionsfullmakt) på

plats gå igenom samtliga handlingar i ärendet. De meddelade att de ej hade någon erinran.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran

Försvarare

Namn

Philip Hedberg
Underrättelse utsänd

2019-01-23
Yttrande senast

2019-01-23
Underrättelse slutförd

2019-01-23
Underrättelsesätt

Per mejl
Notering

Fick förundersökningsprotokollet per mejl.

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej erinran


