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Hej Maria! 
 
Jag blev härförleden uppringd av den journalist som skrev den senaste artikeln om mig i tidning-
en Mitt i Söderort. Journalisten ville kolla om vissa nytillkomna uppgifter var riktiga. Hon berät-
tade bland annat att du ringt henne och att du berättat att du träffat mig i Skarpnäck för cirka ett 
år sedan men definitivt efter skjutningen. Jag blev alldeles häpen. Eftersom du och jag  känner 
varandra så väl så har jag svårt att tro att du tagit fel på person. Jag ställer därför tre raka frågor: 
När träffades vi? Var träffades vi? Vad pratade vi om? 
 
Mitt besök i Bagarmossen fredagen den 20 maj 2005 var mitt första besök i stadsdelen efter 
skjutningen och anledningen till besöket var endast för att träffa journalisten.  
 
Journalisten berättade att du varit väldigt upprörd över artikeln. Du ställde bland annat en fråga 
till journalisten som ungefär löd så här: "Har du någon gång funderat över om det så kallade 
mordförsöket kan ha varit iscensatt?" På den frågan svarar journalisten: "Får jag citera dig?" Du 
svarar journalisten ungefär så här: "Nej. Jag har inte påstått att det är iscensatt. Jag har bara hört 
andra prata om det." 
 
En ny rak fråga till dig Maria: Vad har du mer hört andra prata om? 
  
Jag har  med anledning av ditt samtal med journalisten varit i kontakt med polisutredaren Ken-
neth Brennerud vid Västbergapolisen. Brennerud informerade mig om att det aldrig föresvävat 
dem att jag själv skulle ha iscensatt skjutningen. Dom har inte ens tänkt tanken. Brennerud berät-
tade vidare att man fått in ett antal anonyma tips, som kan vara bra i inledningsskedet men att det 
inte duger någonting till inför en rättegång om personerna inte vågar stå för sin berättelse. 
 
Till sist: 
Om du har något väsentligt att tillföra utredningen så vill jag att du som den rättrådiga medborga-
re du är tar kontakt med polisen och informerar dem om de fakta som kommit dig till kännedom. 
Utredaren Kenneth Brennerud når du på följande telefonnummer: 08-4012551 eller 070-
8712550. 
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