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1. Uppdraget 

 

1.1 Inledning 

Uppdraget var att samla in och analysera telefon och datatrafik samt kartlägga geografiska rörelser utifrån 

detta. En del av uppdraget bestod i att analysera Tishkos rörelser 191118, då han enligt utredningen 

arbetade i hemtjänsten och hade en tjänstebil till sitt förfogande.  

 

1.2 Syfte 

Redogöra för inhämtade samtalslistor, kontakter mellan olika personer, rörelsemönster samt 

användarmönster, geografiska rörelser inklusive Tishkos rörelser i tjänstebil 191118. 

 

1.3 Underlag 

Förutom samtalslista på Wilma Andersson och Tishko Ahmed har det även tagits in samtalslistor på 

ytterligare 6 personer i utredningen. 

Basstationstömning över Tishkos och Wilmas adress, Göteborgsvägen 23 C, Uddevalla. Den täcker större 

delen av brottsdygnet (191114).  

Delar av telefontömningar samt information utifrån förhör.  

Fordonslogg från Tishkos arbete.  

Information från Bank-ID med geografiska stämplar.  

Tabell över elförbrukningen i Tishkos lägenhet under aktuell tid. 
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2.  Personalia 

 

2.1 Misstänkt 

 

Tishko Shabaz Ahmed är åtalad för mord och brott mot griftefriden. Tishko Shabaz Ahmed benämns 

hädanefter Tishko. 

970122-7994 

Tishko Shabaz Ahmed 

Folkbokföringsadress: 

Göteborgsvägen 23 C lgh 1301, Uddevalla 

 

Telefoner: 

 beslagtagen från Tishko 

 beslagtagen från Tishko 

) Telenor Kopplat till Tishko via swish samt förhör. 

 

 

 

 

2.2 Avliden 

 

 

Wilma Andersson 

Bostadsadress: 

Göteborgsvägen 23 C lgh 1301, Uddevalla 

 

Telefoner: 

 Telefonen är inte återfunnen. Kopplad till Wilma via telefonnumret. (5993) 

 IMEI är kopplat till Wilma via förhör samt samtalslista. Används inte. 

 HI3G, numret är kopplat till/uppgivet av Wilma via ansökan av Pass. Används inte. 

 HI3G, kopplat till Wilma, via förhör.  
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3. Omständigheter som i sak har betydelse för utredningen. 

 

Tishko och Wilma hade varit ett par en längre tid, enligt utredningen. Wilma bodde tillsammans med Tishko 

på Göteborgsvägen 23 C.  

Wilma talade med sin mamma i telefon  191114 kl. 17.03. Samtalet varade i 1min 28 sek, enligt samtalslista 

på Wilma-5993. Efter detta är Wilma varken avhörd eller sedd.  Wilmas telefon stängdes av manuellt 

191115 kl. 13:55:34. Se PM skrivet av Sören Lillkaas angående detta. (Se 4.2) 

 

På torsdag kväll den 14/11 kl. 22.00 kontrolleras Tishko av polis på E6 vid Ljungskile på väg till fots norrut. 

Polispatrull körde hem Tishko till Göteborgsvägen. De släppte av honom vid korsningen 

Junogatan/Göteborgsvägen nära hemmet ca.  kl. 22.15.  

 

Tishko var på arbetet på måndagen 191118 kl. 07.00-14.00. Han hade bil i arbetet för att ta sig till de 

brukare han skulle besöka, enligt enhetschefen Daniel Lorentsson. 

 

 

3.1 Användande av telefoner 

Enligt telefonlistor var både Tishkos och Wilmas telefoner mest hemma i bostaden på Göteborgsvägen 23 C i 

Uddevalla. De rörde sig sällan utanför Uddevalla och höll sig mest under sina hemmamaster som täcker 

Göteborgsvägen 23 C. De hade inte mycket kontakt med släkt och vänner. 
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3.2 Pivåtabell Tishko 

 

Antal 

 

 
Tishko Ahmed 

 

Motpart 

 

109 Wilma Andersson Flickvän 

25 Robin Kurdo Tishkos kusin 

13 Nätnummer Telenor Ej aktivt nummer 

13 Marcus Karlsson Wilmas far 

11 Tek Mayik Machar Tishkos vän 

10 Diako Ahmed Tishkos bror 

      8  Avisering Hemtjänst Jobb Hemtjänst 

8 St1 Sverige AB  

8 Avisering Hemtjänst Jobb Hemtjänst 

7 Avisering Hemtjänst Jobb Hemtjänst 

7 Avisering Hemtjänst Jobb Hemtjänst 

7 Avisering Hemtjänst Jobb Hemtjänst 

6 Avisering Hemtjänst Jobb Hemtjänst 

5 Peshtiuan Baban Tishkos släkting 

5  Avisering Hemtjänst Jobb Hemtjänst 

5 Hanna Bergkvist Wilmas väninna 

5 Rikard Gustafsson  

5   

5 Avisering Hemtjänst  

5 Vikon  

4 Riktn NR 01= USA  

4 Dayka Tishkos styvmor 

4 Linda Andersson Wilmas mor 

3   

3 Shabaz Saed Tishkos pappa 

3 Riktn NR 01= USA 

Switchboard 

 

3   

2   

2 Enhetschef Daniel  
 

Pivåtabellen är baserad på samtalslistan på  i sin helhet(190901-191119). Motparts namn/identitet har 
sökts fram genom bl.a. hitta.se, DUR2, eniro.se.  
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3.3 Pivåtabell Wilma 

 

Antal 

 

 

Wilma Andersson 

 

Motpart 

 

181 Marcus Karlsson Wilmas far 

154 Tishko Ahmed Pojkvän 

107 Emelie Selander Wilmas styvmmor 

91 Emelie Karlsson Wilmas syster 

84 Malin Börjesson Wilmas väninna 

80 Linda Andersson Wilmas mor 

57 Ingvar Karlsson Wilmas farfar 

16 Alice Elfström Wilmas farmor 

15 Anna Qvillberg  

13 Gerth Karlsson  

12 Alba Piazza Wilmas väninna 

9 ”Tre”  

8 Diako Ahmed Tishkos bror 

7 Hanna Bergkvist Wilmas väninna 

5 José Arévalo Molina  

4 Saga Olofsson  

4 Kristin Jansson  

4   

3   

2 Peshtiuan Baban Tishkos släkting 

2   

2 V:a Götalands Landsting  

2 Whatsapp  

2   

2 Jenny Rutgersson  

2 Missing People  

2 V:a Götalands landsting  
 

Pivåtabellen är baserad på samtalslistan på  i sin helhet(190901-191121). Motparts namn/identitet har 

sökts fram genom bl.a. hitta.se, DUR2, eniro.se. 
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3.4 Wilmas och Tishkos telefoners sista positioner med riktning 191114. 

 

 

Utdrag fån samtalslista på -5993 (Wilma_IMEI_2404) och -8254 (Tishko_0864_IMEI) 

 

 

 

 

 

 

 

%Typ Samtal Från A-Abonnent Samtal Till B-Abonnent Brukare Datum Tid Tid (sek) Mast Kommentar

UT Samtal Wilma Andersson Linda Andersson Wilma_IMEI_2404 191114 17:03:15 1,28 Södra Lövåsvägen,120 mastpos. = A-Nr

IN Ej svar Diako Ahmed Tishko Ahmed Tishko_0864_IMEI 191114 18:33:24 0,00 Packhusgatan 12, 260 mastpos. = B-Nr
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3.5 Tabell angående kontakter/kontaktförsök 

Tishko och Wilma hade inte mycket kontakt per telefon med kompisar eller andra personer, enligt HÖK-

listor. 

Det är bekräftat att de använde sig av Snapchat, detta syns inte i telefonlistorna. Diagrammet nedan visar 

kontakter och kontaktförsök mellan Tishkos och Wilmas telefoner under 1-19 november 2019. Tishko 

använde inte sin telefon i någon större utsträckning. Diagrammet visar även hur kontakterna dem emellan 

ser ut efter den 13 november, då Wilma ska ha gjort slut med Tishko enligt utredningsuppgifter. 

 

 

 

3.6  Saknade positioner Ljungskileresan (samtalslista) 

 

Resan till Ljungskile och hem kvällen den 14/11 går inte att spåra via Tishkos samtalslista. Tishkos 

mobiltelefons sista position innan Ljungskileresan är kl 18:33, det är ett obesvarat samtal in till Tishko. 

Telefonen befinner sig då under hemmamasten. Nästa mastuppkoppling är 191115 kl 06:46. Även den under 

hemmamasten.  

 

Däremot finns Googlepositioner/platstjänster som redovisas i en separat bilaga i FU-protokoll. 
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4.  Andra viktiga delar 

 

4.1 Tishkos rörelser 191118 

Tishko arbetade 191118 kl. 07:00-14:00 som timvikarie på hemtjänsten, Uddevalla kommun. I tjänsten hade 

han  enligt kommunens fordonsgrupp. Detta är enligt arbetsgivaren enda 

tillfället som Tishko haft tillgång till tjänstebil.  I arbetet ingår hembesök hos olika brukare som kräver olika 

vård och åtgärder. 

Bilen är kopplad till en GPS-logg (ABAX) som enligt kommunens fordonsgrupp registrerar färdväg, hastighet, 

start och stopp.  

 

 

Under arbetspasset besöker Tishko ett antal brukare i deras hem. Under dagen befinner sig bilen vid Tishkos 

hemadress 5 gånger, enligt arbetsloggen och fordonsloggen. 

 

 Kl. 08:44 och lämnar kl. 08:51. Bilen är vid Tishkos hemadress i  7 minuter. 

 Kl. 09:52 och lämnar kl. 10:17. Bilen är vid Tishkos hemadress i  25 minuter. 

 Kl. 11:09 och lämnar kl. 11:28. Bilen är vid Tishkos hemadress i 19 minuter. 

 Kl. 11:49 och lämnar kl. 11:56. Bilen är vid Tishkos hemadress i  7 minuter. 

 Kl. 12:53 och lämnar kl. 13:07. Bilen är vid Tishkos hemadress i  14 minuter. 

 

På en av resorna mellan brukare kör han vägen om Kaparegatan.  Kl. är då 12:07-12:11, enligt 

fordonsloggen. 
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Nedan följer GPS-logg för fordonet CTR 974 under 201118. 

Tidpunkt Adress (Lifecare) Tid besök Start - Stopp CTR 974 

2019-11-18 07:30:58   Stopp 07.29  

2019-11-18 07:32:41 Besök: 1,43 min Start 07.33 

  
  2019-11-18 07:35:52   Stopp 07.35 

2019-11-18 07:40:47 Besök: 4,55 min Start 07.41 

  
  2019-11-18 07:46   Stopp 07.45 

2019-11-18 07:54:21 Besök: 8,21min Start 07.55 

      

2019-11-18 07:58:39   Stopp 07.57 

2019-11-18 08:10 Besök: 11,21 min   

      

2019-11-18 08:12     

2019-11-18 08:21 Besök:9 min Start 08.21 

      

2019-11-18 08:28:13   Stopp 08.26 

2019-11-18 08:42:19 Besök: 14,06 min Start 08.42 

    Vid bostadsadressen 08.44 - 08.51 

2019-11-18 08:56:49   Stopp 08.55 

2019-11-18 09:15:54 Besök: 19,05 min  Start 09.16 

      

2019-11-18 09:21:23   Stopp Valdemarsbergsv. 8, 09.20 

2019-11-18 09:39:52 Besök: 18,29 min  Start 09.40 

      

2019-11-18 09:43   Stopp 09.42 start 09.50 

2019-11-18 09:49 Besök:6 min Parkgatan 14, Vid bostadsadressen 09.52-10.17 

      

2019-11-18 10:29   Stopp 10.21 

2019-11-18 11:05 Besök:36 min  Start 11.04 

    Vid bostadsadressen 11.09-11.28, (Walkesk 14) 

    11.30-11.47, ej jobb 

    Vid bostadsadressen 11.49-11.56 

2019-11-18 11:59:50   Stopp 11.58 

2019-11-18 12:01:31 Besök: 1,41 min Start 12.07 

      

2019-11-18 12:03:48     

2019-11-18 12:07:21 Besök: 3,33 min Walkesk. 5, 12.11-12.16 

      

2019-11-18 12:22:27   Stopp 12.21 

2019-11-18 12:33:26 Besök: 10,59 min Start 12.33 

      

2019-11-18 12:37   Stopp 12.36  

2019-11-18 12:49:11 Besök:12,11 min Start 12.50 

    Vid bostadsadressen 12.53-13.07 

2019-11-18 13:16:25 Besök: 11 ,04 min Stopp 13.10 
2019-11-18 13:27:29   Start 13.28 
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Kolumnerna ”tidpunkt” och ”adress” har vi fått från Tishkos arbetsgivare, enhetschef Daniel Lorentsson, 

socialtjänsten Uddevalla kommun. De kommer från ett digitalt nyckelsystem de använder inom 

hemtjänsten. 

Kolumnen ”tid besök” har räknats ut för att lätt se hur lång tid besöket hos brukaren tog. 

” ” är hämtad från den digitala fordonsloggen ABAX som Uddevalla kommuns bilar är 

anslutna till. Informationen kommer från Nicklas Sköld, Uddevalla kommun. 

 

 

4.2  Angående Wilmas mobiltelefon 

 

Kl. 13:55 den 15 nov registrerar operatören Hi3G en IMSI-Detach från Wilmas mobiltelefon i sitt nät. 

Uppgifter från operatören ger att det är en s.k. naturlig stängning som inträffar på Wilmas mobiltelefon. 

Med andra ord, det är inte en avstängning där mobilen går sönder eller att dess batteri kopplas loss från 

enheten. 

Vid 14 tiden registreras flera missvisande uppkopplingar mot Wilma mobiltelefon under basstation [Torp 

Köpcenter]. Det som är gemensamt med dessa uppkopplingar i Torp Harestad är att samtliga är av typen 

”Vidarekoppling”. Återkoppling från teknikerna på Hi3G är att det är deras nät som triggar dessa sökningar 

utifrån den senast kända 3G signalen. I HÖK på Wilma mobiltelefon framgår att hon registrerats under [Torp 

Köpcenter] den 11 nov. Därför har operatören ett catch minne som den nu återanvänder och försöker 

applicera på nytt den 15 nov. 

 

Slutsats 

Slutsats är att Wilmas mobiltelefon inte gjort en förflyttning från [Södra Lövåsvägen] till [Torp Köpcenter]. 
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5.  Terminologi telefontrafik 

 
Syfte 

För att underlätta förståelsen av analyser av samtalstrafik har vi här sammanställt ett antal termer kopplade 

till detta. De begrepp som kommer att tas upp i följande stycken är: 

 

Basstation [telefonmast] 

Basstation – Vinklar och täckningsområde 

2G, 3G och 4G 

IMEI-nummer 

SIM-kort 

IMSI-nummer 

Samtalslista 

 

Basstation [telefonmast] 

 

Basstationer eller telefonmaster är stationära radiosändare som gör det möjligt att trådlöst ringa upp och ta 

emot samtal i mobilnätet. Varje basstation har en eller flera antenner eller celler som pekar i olika 

riktningar, och dessa är i allmänhet högt monterade på exempelvis master eller byggnader för att kunna 

täcka ett så stort område som möjligt. 

 

Ju fler basstationer som en operatör placerar ut desto större blir täckningen och ju fler basstationer som 

finns på samma yta desto fler kan ringa samtidigt. Varje basstation är knuten till andra noder i mobilnätet 

som gör det möjligt att ringa till en person som befinner sig någon helt annanstans. 
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Basstation – vinklar och täckningsområde 

En basstation har vanligen tre olika celler som tillsammans täcker alla riktningar ut från masten, sammanlagt 

360 grader, varje vinkel täcker alltså 120 grader. Namnen på basstationernas olika celler sätts genom en 

kombination av namnet och den riktning just den cellen verkar i. Riktningen som anges är medellinjen i den 

cellen, till exempel 270 grader. Det betyder då att just den cellen verkar 60 grader på vardera sidan om 

medellinjen, sammanlagt 120 grader. Riktningen 0º är hos alla bolag förutom hos Telia, en så kallad 

rundmast – det vill säga en basstation med täckningen 0º till 360º. 

Operatören Telenor uppger att hos dem kan 0º tyda på både rundmast och nordlig riktning 0º. 

 

 

 

 

I exemplet heter den cell som pekar rakt västerut Gustaf Adolfkyrkan 270 grader, den har sin verkningsgrad 

mellan 210 och 330 grader. Hur långt en basstation verkar i djupled beror på topografi och andra 

basstationer i området, det djup som ses på bilden motsvarar inte djupet som basstationen verkar i, bara 

riktningen. 
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SAMSNING 

 

 

 

 

IMEI-nummer 

 

IMEI står för International Mobile Equipment Identity och är en personlig identifiering för alla mobila 2G-, 3G 

och 4G mobiltelefoner. 

 

IMEI-numret består av 15 siffror som innehåller information om mobiltelefonens ursprung, modell och 

serienummer. De åtta första siffrorna kallas för TAC [Type Approval Code] och identifierar mobiltelefonens 

fabrikat och modell. IMEI-numret finns oftast utskrivet på eller under telefonens batteri och kan även visas i 

mobiltelefonens display genom att koden *#06# knappas in. 

Den sista siffran är en kontrollsiffra och kan variera på samtalslistor. 

 

SIM-kort 

SIM står för Subscriber Identification Module och är ett elektroniskt kort som används i mobiltelefoner eller 

modem. Kortet utfärdas av en mobiloperatör och innehåller en elektronisk krets som programmerats med 

information om telefonnummer, vilka tjänster som ingår i abonnemanget samt teknik för att kryptera 

samtal. 

Kortet förekommer i fyra storlekar (SIM, mini-Sim, micro-SIM respektive nano-SIM beroende på telefontyp). 

 

Även delar från den personliga telefonboken och annan information kan sparas på kortet. Men idag är det 

vanligt att spara sådan information på konton i det så kallade molnet, (lagringstjänster som tillhandahålls 

över internet, icloud, g-mail etc.) 
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IMSI-nummer 

IMSI står för International Mobile Subscriber Identity och är en kod som identifierar ett simkort, det vill säga 

ett mobiltelefonnummer. 

 

Samtalslista 

En samtalslista är ett utdrag från en mobiloperatör på ett specifikt mobiltelefonnummers eller en 

mobiltelefons [IMEI] samtalstrafik under en bestämd tidsperiod. En samtalslista kan även inhämtas på tömda 

basstationers celler. Informationen skiljer sig något beroende på från vilken mobiloperatör listan begärts, 

men i allmänhet erhålls följande information: 

 

Utgående samtal 

Inkommande samtal 

Inkommande samtal som kopplats till röstbrevlåda 

Inkommande samtal då mobiltelefonen varit avslagen eller utanför täckningsområde 

Utgående SMS 

Inkommande SMS 

Samtalslängd 

Parter i kommunikationen 

Basstation som sökt mobiltelefon kopplat upp mot 

 

Analys av telefon- och datatrafik mm , 2020-04-07 15:45   diarienr: 5000-K1449768-19

  16HEMLIG



Polisen 

17

SMS, Wilma - Tishko Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2020-03-20
Tid

15:11
Involverad personal Funktion

Anette Timm Preinfalk Uppgiftslämnare
Berättelse

Utdrag av SMS trafik mellan Wilma och Tishko från 180215 till 191114. 

Det totala grundmaterialet finns i sidomaterialet, handlingar som inte ingår i FU. Försvaret 
och misstänkt är delgiven SMS trafiken i sin helhet alltså det totala grundmaterialet. 
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Extraktionsrapport
Cellebrite Reports

Tidslinje (440)

# Typ Orienterin
g

Bilagor Platser Tidstämpel Part Beskrivning Raderad

1 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-05-31
12:53:58(UTC+0)
[Tidstämpel]

Khaleds bil är i kön där du stod en gång
Källhämtning: Avancerad logisk

2 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-05-31
12:57:41(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vilken kö?
Källhämtning: Avancerad logisk

3 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-05-31
12:58:54(UTC+0)
[Tidstämpel]

Där tappen är
Källhämtning: Avancerad logisk

4 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-05-31
12:59:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Såg du han? Såg han dig?
Källhämtning: Avancerad logisk

5 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-05-31
12:59:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hur vet du att de va hans bil
Källhämtning: Avancerad logisk

6 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-05-31
13:00:46(UTC+0)
[Tidstämpel]

Man ser om de hans bil den skrothögen och
han körde förbi bakifrån så såg den köra förbi
Källhämtning: Avancerad logisk

7 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-05-31
13:02:31(UTC+0)
[Tidstämpel]

Men de finns många skrotbilar
Källhämtning: Avancerad logisk

8 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-05-31
13:02:39(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va hade du på dig
Källhämtning: Avancerad logisk

9 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-05-31
13:38:41(UTC+0)
[Tidstämpel]

??
Källhämtning: Avancerad logisk

10 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-05-31
13:51:32(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ralph Lauren byxorna och en svart tröja
Källhämtning: Avancerad logisk

11 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-05-31
13:53:12(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va har du gjort?
Källhämtning: Avancerad logisk

12 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-05-31
14:15:07(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du gör mig orolig va e detta
Källhämtning: Avancerad logisk

13 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-05-31
14:33:46(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag får fan aldrig för mig att igga i 1 timma
asså
Källhämtning: Avancerad logisk

14 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-05-31
14:33:46(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag sover lite baby behöver energi
Källhämtning: Avancerad logisk

15 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-11
19:03:02(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vrf har du gjort så att Viktor Olsson kan se dig
på kartan?
Källhämtning: Avancerad logisk

16 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-11
19:06:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Gjorde så alla i Lysekil kunde se mig hahahah
wtf kolla själv
Källhämtning: Avancerad logisk

17 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
16:39:10(UTC+0)
[Tidstämpel]

Det glädjer mig att du har tålamod hayati.
Kommer inte låta något komma mellan alls
hoppas du ej heller gör det. 

Saknar dig met
Källhämtning: Avancerad logisk

18 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-13
17:19:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag kommer aldrig låta något komma mellan
oss älskar dig för mycket baby.
Mitt hjärta mitt allt min käraste 
Källhämtning: Avancerad logisk

19 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
17:20:53(UTC+0)
[Tidstämpel]

Papi loves you babygirl 
Källhämtning: Avancerad logisk

20 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
17:21:13(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vgd
Källhämtning: Avancerad logisk

21 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-13
17:23:20(UTC+0)
[Tidstämpel]

Mamii loves you babyboy;)
Vi chillar dudå?
Källhämtning: Avancerad logisk

22 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
17:34:37(UTC+0)
[Tidstämpel]

Fan är det du säger. Ge fan.

Ja men vart, vad gör ni? Haiwan
Källhämtning: Avancerad logisk
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23 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
17:34:43(UTC+0)
[Tidstämpel]

Spela lite basket
Källhämtning: Avancerad logisk

24 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-13
17:35:42(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vi är hos michaela ska snart ut igen till affären
köpa ngt, mysigt med vem?
Källhämtning: Avancerad logisk

25 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
17:38:34(UTC+0)
[Tidstämpel]

Tek
Källhämtning: Avancerad logisk

26 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-13
17:39:21(UTC+0)
[Tidstämpel]

Mysmys
Källhämtning: Avancerad logisk

27 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
17:40:12(UTC+0)
[Tidstämpel]

Yes
Källhämtning: Avancerad logisk

28 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
19:17:39(UTC+0)
[Tidstämpel]

Det verkar som att vi får ta det här ännu en
gång. Du får INTE gå ut så som du gjorde
idag. OM jag inte är med dig. Jag ville inte
säga "nej" när du fråga för du hade inte
förstått detta, trots att vi har pratat om det så
många gånger och ville inte heller förstöra din
dag. Jag blev helt chockad när frågan kom
efter allting, hur många gånger vi pratat om
det, hur du sa "Tishko det är jätte haram, vill
du verkligen att jag ska gå ut så?" osv osv

Jag antar att du fattar att killar kollar som fan.
Det är dessutom dom rosa som är så högt
uppe, visar typ halva röven. Så fattar inte ens
varför du skulle vilja gå ut så. Om du inte vill
att dom ska kolla.
I MITT SÄLLSKAP ÄR DET OK!

Om du känner att det här kan bli jobbigt längre
fram, att jag har för mkt att säga till om när det
gäller vad du ska ha på dig. När jag inte är
med. Då får vi ha den diskussionen nu.
Källhämtning: Avancerad logisk

29 MMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-13
19:22:43(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag hade dom rosa för jag ville ha den jackan
du köpte och ja hade inget annat rosa så
därför ville jag fråga dig och du säger det är
inte okej sen säger du det är okej också går
de så i repris. Så nu vet jag men du får gärna
säga det innan klart och tydligt och inte ändra
dig. Har inga problem om du säger nej därför
jag fråga för du ändrade dig några gånger
igår. Svär på mina bröder att jag hade dom för
jag hade inget annat rosa för ja skulle matcha
jackan.
Källhämtning: Avancerad logisk

30 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
19:29:58(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag har sagt det hur länge som helst. När jag
är med dig, vad som helst. Annars ksk tänka
lite innan.

Om jag hade vart ok med det och skitit i allting
hade du gått runt så regelbundet menar du?
Källhämtning: Avancerad logisk

31 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-13
19:33:32(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ber om ursäkt ska inte upprepas och jag kan
inte säga annat det jag redan sagt och det är
anledningen. Förlåt Tishko. Jag är inte en hoe
jag klär mig inte som en heller det var bara
idag då jag hade skjorts. Men nästa gång blir
med dig lovar dig det. Jag vill bara ha dina
blickar svär på mina bröder. Är inte någon
som söker uppmärksamhet så lägg ner den
tanken.
Källhämtning: Avancerad logisk

32 MMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-13
19:40:05(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag känner mig inte begränsad pågrund av att
ja inte ska klä mig som en hoe hahha är glad
över att du bryr dig. Och jag har inte hoe stil
heller men dom är väldigt mysiga dom
shortsen och fin färg.

Baby lyssna jag kollar inte på killar om dom
kollar däremot märker ja om nån tjej stirrar
som en bitch. Jag lägger bara mina ögon på
dig på det sättet
Källhämtning: Avancerad logisk

33 MMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-13
19:52:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag säger detsamma baby när du klär dig
sådär stiligt & sexigt jag undrar hur du kan
vara min och hur jag ens kan få dig, påminner
mig alltid om första gången jag såg dig jag
dog på plats du är så eldig. Och blir bara ännu
mer helt galen i dig. Du är det snyggaste!
stiligaste! & sexigaste! Som någonsin existerat
och så förblir det.

Jag lovar dig svär att jag inte vet om någon
kollat på det sättet för kollar bokstavligen inte
på någon annan kille på det sättet som jag gör
på dig.
Jag älskar dig så himla mycket sjukt otroligt
mycket min Tishko_
Källhämtning: Avancerad logisk
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34 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
19:56:04(UTC+0)
[Tidstämpel]

Älskar dig ända till benmärgen min baby, så
sexig, snygg och vacker du är det är helt sjukt.
Min alldeles egna Prinsessa hora, slampa och
den vackraste damen som finns på jorden. Att
du vill förbli min trots hur sjuk jag kan vara
ibland måste vara det vackraste jag någonsin
har sett. Du är helt sjuk min baby I love you.
Skriv dock inte om de du gjorde förut wtf.
"mami" "babyboy" får rysningar på ett dåligt
sätt hahahah

Hahahaha det lugnt baby. Jag vill att andra
ska se dig som den snygga sexiga bruden du
är. För du är min ändå! Säg till isf! 
Källhämtning: Avancerad logisk

35 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-13
20:20:49(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag säger desamma till allt det där baby, tack
för allting Wilma. Du har gjort mig så lycklig
och glad det är helt sjukt. Vi kan bråka och skit
men min kärlek för dig kommer bara växa och
bli större för varje sekund som går oavset. 
Källhämtning: Avancerad logisk

36 MMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-13
21:15:04(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

37 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-19
11:35:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vrf iggar du mina samtal ens?
Källhämtning: Avancerad logisk

38 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-19
11:35:25(UTC+0)
[Tidstämpel]

Klickar*
Källhämtning: Avancerad logisk

39 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-19
11:43:36(UTC+0)
[Tidstämpel]

Asså ge fan i och igga mina samtal
Källhämtning: Avancerad logisk

40 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-19
11:43:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va gör du
Källhämtning: Avancerad logisk

41 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-19
11:47:02(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vem e du med?
Källhämtning: Avancerad logisk

42 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-19
14:51:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag kan inte ha det så här
Källhämtning: Avancerad logisk

43 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-06-19
14:59:16(UTC+0)
[Tidstämpel]

Då är vi 2
Källhämtning: Avancerad logisk

44 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-06-19
14:59:56(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ska vi ta avstånd eller vad är det du vill
Källhämtning: Avancerad logisk

45 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-01
19:41:57(UTC+0)
[Tidstämpel]

De kmr en ambulans om 3 minuter, jag måste
veta nu. Vrf tog du bort snapchat?
Källhämtning: Avancerad logisk

46 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-01
19:42:44(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vadå kmr en ambulans? För ja orkar inte med
Snap när de är så här mellan oss
Källhämtning: Avancerad logisk

47 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-05
16:23:01(UTC+0)
[Tidstämpel]

Mitt internet funkar ej
Källhämtning: Avancerad logisk

48 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-05
16:23:34(UTC+0)
[Tidstämpel]

Var e du
Källhämtning: Avancerad logisk

49 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-05
16:28:18(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vid busskuren fortfarande
Källhämtning: Avancerad logisk

50 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-05
16:29:45(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vad är de för fel på ditt internet? För det stog
att du "skriver" efter de senaste jag skrev.
Källhämtning: Avancerad logisk
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51 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-05
16:30:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

De funkar bara inte mobilen håller på att
stängas av och på och har helt plötsligt 20%
Källhämtning: Avancerad logisk

52 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-05
16:30:46(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va
Källhämtning: Avancerad logisk

53 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-05
16:30:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va ska di göra nu?
Källhämtning: Avancerad logisk

54 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-05
16:31:32(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vet inte
Källhämtning: Avancerad logisk

55 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-05
16:31:41(UTC+0)
[Tidstämpel]

Raka vägen hem?
Källhämtning: Avancerad logisk

56 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-05
16:31:47(UTC+0)
[Tidstämpel]

Har du bussresan?
Källhämtning: Avancerad logisk

57 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-05
16:32:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Inga kunder ställa upp så antagligen men får
se
Källhämtning: Avancerad logisk

58 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-05
16:33:03(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vadå får se
Källhämtning: Avancerad logisk

59 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-06
21:37:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Gå till ditt ex som du fkn ringer och hetsar upp
dig på
Källhämtning: Avancerad logisk

60 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-06
21:37:42(UTC+0)
[Tidstämpel]

De va lågt av dig
Källhämtning: Avancerad logisk

61 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-06
21:40:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Sen så bråkar vi pågrund av ditt fkn ex som du
försvarar och hela hennes jävla krets man gör
inte det mot sin tjej som är jag. Ett halvår har
gått och du tänker fortfarande på henne när
jag fkn är tillsammans med dig
Källhämtning: Avancerad logisk

62 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-06
21:44:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag kan inte vara med dig om du inte fattar det
är fel av dig är så trött på att oroa mig och sen
bevisar du genom att ringa pågrund av att du
tänker på henne
Källhämtning: Avancerad logisk

63 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-06
21:56:14(UTC+0)
[Tidstämpel]

Din förlust
Källhämtning: Avancerad logisk

64 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
19:09:50(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag är för full ja måste lunga mg
Källhämtning: Avancerad logisk

65 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
19:09:59(UTC+0)
[Tidstämpel]

Bby ja behöver dig förlåt
Källhämtning: Avancerad logisk

66 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
19:26:43(UTC+0)
[Tidstämpel]

Kan ja fä träffs dig
Källhämtning: Avancerad logisk

67 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
19:27:39(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du förtjänar de  bästa
Källhämtning: Avancerad logisk

68 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
19:28:01(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja beöver bara träffa dih
Källhämtning: Avancerad logisk

69 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
19:29:40(UTC+0)
[Tidstämpel]

Älskar dig mest men ha beöver digg så
Källhämtning: Avancerad logisk

70 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
21:26:58(UTC+0)
[Tidstämpel]

Detta är sista gången jag dricker så här. Ska
gott göra dig.
Källhämtning: Avancerad logisk

71 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
21:27:21(UTC+0)
[Tidstämpel]

Förlåt på mina bröder. Det är fel av mig förlåt
Källhämtning: Avancerad logisk

72 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
21:31:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vet inte vad jag ska säga för att du ska förstå
hur mycket jag ber om ursäkt
Källhämtning: Avancerad logisk

73 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
21:32:06(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vi är i ibbes lägenhet tänkte du ville veta det
bara amma och mohammed och alba här
Källhämtning: Avancerad logisk

74 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
21:32:13(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ammar*
Källhämtning: Avancerad logisk

75 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
21:33:37(UTC+0)
[Tidstämpel]

Kan du förlåta mig?
Ser hur många sms jag skickat är ingen
psykopat men du betyder mycket Tishko så
hoppas du förstår och förlåter
Källhämtning: Avancerad logisk

76 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
21:39:27(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vill du inte mer?
Källhämtning: Avancerad logisk

77 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
21:41:01(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag skämde ut mig jag vet de va sista gången
lovar dig det.  Men papii kan du snälla svara.
Källhämtning: Avancerad logisk
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78 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
22:19:58(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ska du igga mig bara? Efter allt
Källhämtning: Avancerad logisk

79 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
22:21:32(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ska du inte ens säga godnatt?
Källhämtning: Avancerad logisk

80 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-11
22:22:26(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ska du inte ens säga godnatt?
Källhämtning: Avancerad logisk

81 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-20
14:45:47(UTC+0)
[Tidstämpel]

Love you baby
Källhämtning: Avancerad logisk

82 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-20
14:46:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Love u 2
Källhämtning: Avancerad logisk

83 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-20
14:47:13(UTC+0)
[Tidstämpel]

Mums är du 
Källhämtning: Avancerad logisk

84 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-20
14:48:00(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du e 
Källhämtning: Avancerad logisk

85 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-20
14:50:31(UTC+0)
[Tidstämpel]

Mhmhmh Tishko 
Källhämtning: Avancerad logisk

86 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-20
14:57:10(UTC+0)
[Tidstämpel]

87 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-20
14:58:08(UTC+0)
[Tidstämpel]

88 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-20
14:58:43(UTC+0)
[Tidstämpel]

89 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-20
14:59:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

90 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-20
15:00:10(UTC+0)
[Tidstämpel]

91 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-20
15:00:21(UTC+0)
[Tidstämpel]

92 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-20
15:01:47(UTC+0)
[Tidstämpel]

93 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-20
15:02:39(UTC+0)
[Tidstämpel]

94 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-20
15:04:55(UTC+0)
[Tidstämpel]

95 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
10:57:17(UTC+0)
[Tidstämpel]

96 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
12:03:07(UTC+0)
[Tidstämpel] Källhämtning: Avancerad logisk

97 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
12:03:53(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vill du ses elr nt
Källhämtning: Avancerad logisk

98 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
12:04:00(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jobbar t 22
Källhämtning: Avancerad logisk

99 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
14:57:57(UTC+0)
[Tidstämpel]

Kan du kolla upp vem de är när du får tid
Källhämtning: Avancerad logisk

100 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
14:58:03(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vrf
Källhämtning: Avancerad logisk

101 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
14:58:10(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ringde upp men ingen sa något när personen
svara
Källhämtning: Avancerad logisk

102 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:02:37(UTC+0)
[Tidstämpel]

Skit i de då
Källhämtning: Avancerad logisk

103 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
15:03:17(UTC+0)
[Tidstämpel]

Glad du är
Källhämtning: Avancerad logisk

104 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
15:10:40(UTC+0)
[Tidstämpel]

Förstår inte vad du tror du vinner på att hålla
på så här
Källhämtning: Avancerad logisk

105 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:18:25(UTC+0)
[Tidstämpel]

Förstår inte vrf du ska lägga din energi på de
Källhämtning: Avancerad logisk
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106 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
15:19:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Herregud man brukar kolla upp vem som
försökt nå en
Källhämtning: Avancerad logisk

107 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:24:59(UTC+0)
[Tidstämpel]

Sant
Källhämtning: Avancerad logisk

108 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:25:16(UTC+0)
[Tidstämpel]

Men jag jobbar just nu kan ej
Källhämtning: Avancerad logisk

109 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
15:27:11(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag gjorde de själv så ska ej störa kul att du
gillar att skriva och att du saknar mig så
mycket skit trevligt
Källhämtning: Avancerad logisk

110 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:27:31(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vem va de
Källhämtning: Avancerad logisk

111 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
15:29:39(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ingen speciell.
Källhämtning: Avancerad logisk

112 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:30:58(UTC+0)
[Tidstämpel]

Öhh ska du ej säga
Källhämtning: Avancerad logisk

113 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
15:32:21(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vet du vad du litar inte på mig så kmr aldrig
mer svara på dina frågor.
Källhämtning: Avancerad logisk

114 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:33:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Är nyfiken hahaha vem va de
Källhämtning: Avancerad logisk

115 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
15:36:39(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hör av dig när du litar på mig.
Källhämtning: Avancerad logisk

116 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:38:55(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hör av dig när du vet din plats
Källhämtning: Avancerad logisk

117 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
15:39:57(UTC+0)
[Tidstämpel]

Tishko du fkn litar inte på mig vet du hur stort
problem vi har då
Källhämtning: Avancerad logisk

118 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:50:00(UTC+0)
[Tidstämpel]

Säger den som inte ens säger en sån liten sak
Källhämtning: Avancerad logisk

119 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
15:51:08(UTC+0)
[Tidstämpel]

Fyfan att du inte litar på mig
Det är rätt sjukt
Källhämtning: Avancerad logisk

120 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:52:01(UTC+0)
[Tidstämpel]

Det du gör e sjukt. De så litet men bara för o
va envis så ska du inte säga, fastän du vet hur
arg de kan göra mig för jag e nyfiken
Källhämtning: Avancerad logisk

121 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
15:53:36(UTC+0)
[Tidstämpel]

Har inget mer att säga faktiskt. Hör av dig när
du litar på mig och innan det så hörs vi fan
inte. Vet ej vem det är. Jag känner mig långt
ifrån trygg med dig när du inte har något jävla
tillit när jag svärt på mina bröder. Finns
gränser
Källhämtning: Avancerad logisk

122 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
15:55:56(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag har ingen aning vart du hållt hus i 2 dagar
nu. Vart du har varit, vem du har varit med,
när...

Till och med nu har jag 0 koll på dig, innan
hade jag 100

Medans du har haft 100 % koll på mig hela
tiden. Jag jobbar, där o där, dom tiderna, är
med Rikard osv osv

Om du tror jag ska låta det här fortsätta i
längden så har du missförstått mig.
Källhämtning: Avancerad logisk

123 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
16:00:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag har sagt till dig att jag skulle träffa mamma
och när jag fyllde år visste du då också och
idag åkte jag hem
Källhämtning: Avancerad logisk

124 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
16:01:58(UTC+0)
[Tidstämpel]

Trots de så litar du helt plötsligt inte på mig
Det funkar inte
Källhämtning: Avancerad logisk

125 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
18:18:31(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hämtar du mig vid kampen?
Källhämtning: Avancerad logisk

126 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
18:18:43(UTC+0)
[Tidstämpel]

Aa
Källhämtning: Avancerad logisk

127 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
18:19:04(UTC+0)
[Tidstämpel]

Tack
Källhämtning: Avancerad logisk

128 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
18:19:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Yes 
Källhämtning: Avancerad logisk

129 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
18:20:07(UTC+0)
[Tidstämpel]

Älskar dig
Källhämtning: Avancerad logisk
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130 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
18:20:17(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag älskar dig
Källhämtning: Avancerad logisk

131 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
18:20:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

Mer älskar jag dig
Källhämtning: Avancerad logisk

132 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
18:20:48(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ok då
Källhämtning: Avancerad logisk

133 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
18:21:06(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hahahah going
Källhämtning: Avancerad logisk

134 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-27
19:22:32(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hahahah
Källhämtning: Avancerad logisk

135 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
19:24:18(UTC+0)
[Tidstämpel]

De några som flörtar på bussen bby ingen
säger ngt men med blickar ja är redo med att
spraya i deras ögon
Källhämtning: Avancerad logisk

136 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-27
19:55:32(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vart är du
Källhämtning: Avancerad logisk

137 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-28
10:11:27(UTC+0)
[Tidstämpel]

Med min tjej :(
Källhämtning: Avancerad logisk

138 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-29
13:08:31(UTC+0)
[Tidstämpel]

Fyfan vilken stil
Källhämtning: Avancerad logisk

139 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-29
13:10:30(UTC+0)
[Tidstämpel]

Dsm
Källhämtning: Avancerad logisk

140 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-29
13:11:30(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jävligt ful stil
Källhämtning: Avancerad logisk

141 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-29
13:12:14(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du med
Källhämtning: Avancerad logisk

142 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-29
13:14:55(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vem gör ens så mot sin tjej
Källhämtning: Avancerad logisk

143 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-29
13:16:12(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du vill inte ens att ja ska stanna tills imorn när
du är ledig du kan inte ens säga hejdå
ordentligt när du bett mig dra hem vafan är de
för stil
Källhämtning: Avancerad logisk

144 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-29
13:32:02(UTC+0)
[Tidstämpel]

Och istället för att se att du vart med mig i 2
dagar så ser du att du ej kan va med mig
imorn
Källhämtning: Avancerad logisk

145 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-29
13:32:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Det går ej hela tiden vrf är de så svårt att
förstå
Källhämtning: Avancerad logisk

146 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-29
13:32:40(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du trodde att du skulle dra på lördag
Källhämtning: Avancerad logisk

147 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-29
13:33:06(UTC+0)
[Tidstämpel]

Och när jag säger dra hem så kmr du med
"sover nog hos Hanna" för o va envis
Källhämtning: Avancerad logisk

148 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-29
13:34:08(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du ser själv ja vill spendera mer tid än vad du
vill för du kan men du ska sen säga att ej kan
de är dålig stil
Källhämtning: Avancerad logisk

149 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-29
13:36:02(UTC+0)
[Tidstämpel]

Herregud du fattar 0
Källhämtning: Avancerad logisk

150 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-30
14:26:17(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag tar inte ett steg mer i ditt hus så som du
kör med att ja ska dra usch tishko att du är så
låg
Källhämtning: Avancerad logisk

151 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-30
14:26:42(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ska du komma o lösa de lr ej
Källhämtning: Avancerad logisk

152 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-30
14:27:36(UTC+0)
[Tidstämpel]

Om du slängt ut mig med all jävla packning så
kan du ta och glömma ja kommer tillbaka
Källhämtning: Avancerad logisk

153 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-30
14:27:57(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag gjorde fel den här gången okej?
Källhämtning: Avancerad logisk

154 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-30
14:28:00(UTC+0)
[Tidstämpel]

Kom tbk
Källhämtning: Avancerad logisk

155 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-30
14:28:04(UTC+0)
[Tidstämpel]

Så ber jag om ursäkt
Källhämtning: Avancerad logisk

156 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-30
14:28:31(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du är fan inte som ja trodde
Källhämtning: Avancerad logisk

157 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-30
14:28:44(UTC+0)
[Tidstämpel]

Kmr du
Källhämtning: Avancerad logisk
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158 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-30
14:30:54(UTC+0)
[Tidstämpel]

Inte en chans du sjunkte grovt
Källhämtning: Avancerad logisk

159 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-30
14:35:24(UTC+0)
[Tidstämpel]

Så du kmr ej?
Källhämtning: Avancerad logisk

160 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-30
14:36:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Gå inte på bussen
Källhämtning: Avancerad logisk

161 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-30
14:37:31(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du är för låg glöm att ja går med den
packningen tbx till dig när du beter dig som ett
svin mot mig
Ja ska be någon köra mig när jag inte är så
arg usch för dig
Källhämtning: Avancerad logisk

162 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-31
09:22:08(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va får ja ha på mig?
Källhämtning: Avancerad logisk

163 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-31
09:22:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Burka
Källhämtning: Avancerad logisk

164 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-31
09:22:30(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hahhahah
Källhämtning: Avancerad logisk

165 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-31
10:15:45(UTC+0)
[Tidstämpel]

Får jag ha shorts?
Källhämtning: Avancerad logisk

166 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-31
10:16:17(UTC+0)
[Tidstämpel]

Nej
Källhämtning: Avancerad logisk

167 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-31
10:16:41(UTC+0)
[Tidstämpel]

Okej bby
Får jag ha kjol?
Källhämtning: Avancerad logisk

168 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-31
10:19:53(UTC+0)
[Tidstämpel]

Aa
Källhämtning: Avancerad logisk

169 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-07-31
10:20:11(UTC+0)
[Tidstämpel]

Tack 
Källhämtning: Avancerad logisk

170 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-07-31
10:20:23(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vsg 
Källhämtning: Avancerad logisk

171 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-01
13:51:17(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vad är detta? Prata med mig bara...
Källhämtning: Avancerad logisk

172 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-01
13:51:36(UTC+0)
[Tidstämpel]

Har du tappat känslor?
Källhämtning: Avancerad logisk

173 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-01
13:52:26(UTC+0)
[Tidstämpel]

 inte tappat känslor men känns som jag inte
duger åt dig
Källhämtning: Avancerad logisk

174 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-01
13:52:42(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va, va babblar du om? Vrf?
Källhämtning: Avancerad logisk

175 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-01
13:53:54(UTC+0)
[Tidstämpel]

De mycket du sagt och känns inte som jag
passar in i ditt liv
Källhämtning: Avancerad logisk

176 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-01
13:54:25(UTC+0)
[Tidstämpel]

Som vadå ge mig exempel
Källhämtning: Avancerad logisk

177 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-01
13:59:26(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag kan inte vända mig till dig pågrund av den
jag är, är svensk och inte 18. Och du vill att
jag ska vara och se ut på ett annat sätt som
jag inte är fast du erkänner det inte. De som
jag inte duger för dig. Och du vill inte jag ska
kräva din tid när det är det som är viktigt för
mig. Du irriterar dig mycket på mig och de
skämmigt att jag är hos dig pågrund av den
jag är för dig och din familj
Källhämtning: Avancerad logisk

178 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-01
14:08:31(UTC+0)
[Tidstämpel]

Nu har du fått det helt om bakfoten, om det är
någon som inte är tillräcklig för den andra så
är det jag
Källhämtning: Avancerad logisk

179 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-01
14:59:57(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du gillar att kolla på andra nakna tjejer  för du
saknar ett visst utseende. Du kan inte ha mig
hos dig som de ser ut som jag flyttat in för de
skam och inte fint för jag är den jag är. Du vill
att andra ska ta på mig du vill inte ha mig för
dig själv. Osv
Källhämtning: Avancerad logisk

180 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-01
15:03:00(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du är rädd för att bli killen som bara är med
sin brud
Källhämtning: Avancerad logisk

181 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-01
15:04:49(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du vill inte skriva att vi är tsm på fb heller
Källhämtning: Avancerad logisk

182 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-01
15:09:09(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du har verkligen missförstått allting.
Källhämtning: Avancerad logisk
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183 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-01
15:09:20(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag vill inte ha en annan typ av brud, jag vill
ha dig
Källhämtning: Avancerad logisk

184 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-01
15:09:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Punkt slut
Källhämtning: Avancerad logisk

185 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-17
20:56:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag tror inte detta kommer funka längre. De
här va ännu en hel dag med bråk jag vill ej ha
det så i ett förhållande där man ska finnas för
varandra och finnas mer kärlek än ngt annat.
Va vi än gör så blir de så ändå.
Källhämtning: Avancerad logisk

186 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-17
22:38:26(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vi funkar ej ihop de bevisa du tydligt
Ha de så trevligt
Källhämtning: Avancerad logisk

187 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-17
22:40:41(UTC+0)
[Tidstämpel]

Det är du som inte vill längre
Källhämtning: Avancerad logisk

188 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-17
22:41:00(UTC+0)
[Tidstämpel]

Efter detta samtalet så va de droppen
Källhämtning: Avancerad logisk

189 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-17
22:41:24(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du e klar nu då?
Källhämtning: Avancerad logisk

190 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-17
22:41:52(UTC+0)
[Tidstämpel]

Din förtjänst så grsttis
Källhämtning: Avancerad logisk

191 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-17
22:42:10(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du gör slut nu asså?
Källhämtning: Avancerad logisk

192 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-17
22:43:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Helt ärligt så kan vi fan nt vara förlovade och
de så här ostabilt
Källhämtning: Avancerad logisk

193 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-17
22:43:42(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vad är detta ens? Gör du slut eller vad?
Källhämtning: Avancerad logisk

194 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-17
22:44:23(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag vill ha något stort kärleksfullt och äkta
detta är ostabilt dina egna ord också
Källhämtning: Avancerad logisk

195 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-28
07:35:58(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du och jag är klara vi funka aldrig ihop och nu
är allt försent och finns inger du och jag mer
Källhämtning: Avancerad logisk

196 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-28
07:36:44(UTC+0)
[Tidstämpel]

De tråkigt att du känner så
Källhämtning: Avancerad logisk

197 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-28
07:37:03(UTC+0)
[Tidstämpel]

De sanningen
Källhämtning: Avancerad logisk

198 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-08-28
07:38:57(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag känner absolut inte så. Så är det sista jag
känner. Men nu vet jag vart du står 
Källhämtning: Avancerad logisk

199 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-28
07:39:36(UTC+0)
[Tidstämpel]

Våran kärlek var nog aldrig på riktigt ens för
du trodde du älska mig när du fortfarande
älskade ditt äckliga ex
Jag är så klar
Källhämtning: Avancerad logisk

200 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-08-28
07:43:13(UTC+0)
[Tidstämpel]

Försökte prata med dig förut men du vill inte
samarbeta eller försöka så de säger sig självt
hur viktig jag var för dig. De rätt tydligt att vi är
inte menade för varandra
Källhämtning: Avancerad logisk

201 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-09-22
12:42:06(UTC+0)
[Tidstämpel]

Fyfsn för dig
Källhämtning: Avancerad logisk

202 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-09-22
12:42:21(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du försöker iaf inte ett jävla skit
Källhämtning: Avancerad logisk

203 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-09-22
12:43:16(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du visar tydligt att du inte känner någon frihet
o vill ha det. Innan har du sagt att du inte
behöver det. Vill du ha din frihet, ta den.
Källhämtning: Avancerad logisk

204 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-09-22
12:43:52(UTC+0)
[Tidstämpel]

De ja nt känner är dig
Källhämtning: Avancerad logisk

205 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-09-22
13:03:27(UTC+0)
[Tidstämpel]

Känns inte som du vill va med mig längre för
du undviker mig ger ingen kärlek elr visar ngt
intresse

Jag älskar dig mest av allt men om du har
tröttnat så behöver jag veta det
Källhämtning: Avancerad logisk

206 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-09-22
13:09:34(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag saknar att få kärlek helt ärligt närhet
kramar osv och komplimanger och du skiter i
de helt ärligt för jag behöver det. Vet inte vad
vi är längre
Källhämtning: Avancerad logisk
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207 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-09-22
13:12:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Behöver du veta för att du har planer eller?

Och jag känner att du tar mig för givet så du
går bak på ditt ord hela tiden. Du lovar saker
som du antingen glömmer bort eller skiter i
direkt.
Källhämtning: Avancerad logisk

208 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-09-22
13:13:48(UTC+0)
[Tidstämpel]

Nej jag behöver veta för ja vet inte vart vi står

Jag gör så gott ja kan men ja duger tyvärr inte
för dig ...
Källhämtning: Avancerad logisk

209 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
15:24:33(UTC+0)
[Tidstämpel]

Tishko jag älskar dig och vill att vi ska ha de
bra tillsammans att du ska känna lika mycket
kärlek som jag gör för dig, älskling du är allt
och du är det viktigaste för mig. Kan du prata
med mig om du tycker något inte känns bra
det skulle betyda väldigt mycket för mig om vi
kan ha en fungerande kommunikation
tillsammans
Saknar min Tishko så mycket vill bara somna i
din famn eller prata hela natten med dig om
allt mellan himmel och jord. Ha din rådgivning
genom livet och jag vill att du ska vilja
bestämma över mig. Säg till mig vad som
helst jag gör det. Jag älskar dig baby
Källhämtning: Avancerad logisk

210 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
15:40:04(UTC+0)
[Tidstämpel]

Allt är lugnt älskling jag älskar dig mer än
någonsin 
Källhämtning: Avancerad logisk

211 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
15:53:09(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du är det bästa som hänt mig 

Baby Hanna vill ses ska ja säga ja elr nej att ja
nt kan? Va vill du isf vi ska göra du
bestämmer 
Källhämtning: Avancerad logisk

212 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
15:53:53(UTC+0)
[Tidstämpel]

Gör vad du vill
Källhämtning: Avancerad logisk

213 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
15:53:56(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

214 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
15:54:10(UTC+0)
[Tidstämpel]

Men du bestämmer inte jag
Källhämtning: Avancerad logisk

215 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
15:55:57(UTC+0)
[Tidstämpel]

Nej
Källhämtning: Avancerad logisk

216 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
15:56:25(UTC+0)
[Tidstämpel]

Varför? Du vill ju bestämma och de ska du
Källhämtning: Avancerad logisk

217 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
16:00:43(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag sa att jag inte vill längre, o pallar inte,
Källhämtning: Avancerad logisk

218 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:01:42(UTC+0)
[Tidstämpel]

De kmr ej va jobbigt för jag lyssnar på dig vad
du än säger jag vill du ska vilja igen
Källhämtning: Avancerad logisk

219 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:02:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Snälla älskling bestämm jag saknar det så
mycket
Källhämtning: Avancerad logisk

220 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:03:05(UTC+0)
[Tidstämpel]

De en del av vägledning att du bestämmer
över mig
Källhämtning: Avancerad logisk

221 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:03:10(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

222 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
16:04:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

Okej
Källhämtning: Avancerad logisk

223 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
16:04:44(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag bestämmer att du gör vad du vill
Källhämtning: Avancerad logisk

224 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
16:04:46(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

225 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:05:21(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du sa du ska vägleda mig genom livet och det
värmde mitt hjärta visa mig vad du vill. Kom
igen nu bby
Källhämtning: Avancerad logisk

226 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:06:01(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag vill de du vill inte vad jag vill
Källhämtning: Avancerad logisk

227 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:09:33(UTC+0)
[Tidstämpel]

Min man bestämmer över sin fru och de är
min Tishko det 
Källhämtning: Avancerad logisk

228 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:17:11(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

229 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
16:23:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Det ska ej behöva gå till såhär
Källhämtning: Avancerad logisk
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230 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
16:23:32(UTC+0)
[Tidstämpel]

Gör vad du vill.
Källhämtning: Avancerad logisk

231 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:24:32(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vad menar du med att de ej ska  behöva gå till
så här?
Källhämtning: Avancerad logisk

232 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:28:35(UTC+0)
[Tidstämpel]

Kan du försöka bry dig om att bestämma vi
ska ju se framåt 
De kmr ej bli dåligt igen Jag gör mitt bästa
älskling, gör de med mig
Källhämtning: Avancerad logisk

233 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:45:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hanna avboka för hon har inga pengar på
busskortet så vet du hjärtat 
Källhämtning: Avancerad logisk

234 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
16:47:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Sorry att ja spammar dig men de för jag ger
dig uppdatering 
Källhämtning: Avancerad logisk

235 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-10-12
17:44:57(UTC+0)
[Tidstämpel]

Eller så avboka hon för att hon inte pallar med
detta
Källhämtning: Avancerad logisk

236 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-12
17:47:39(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja sa bara ja hör av mig för hon ringde då
skrev ja dig till, sen skicka hon sms att hon ej
har pengar på busskortet
Källhämtning: Avancerad logisk

237 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-10-20
16:19:24(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ska fråga Selander 
Källhämtning: Avancerad logisk

238 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
14:08:10(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag läste massa saker i dina grupper att du så
gärna ville göra ngt speciellt för ditt ex när hon
fyllde år och du älska henne så mkt och sket i
vissa jobb för att va med henne du ville dra ut
på dubbel dejt massa äckligt
Källhämtning: Avancerad logisk

239 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
14:09:33(UTC+0)
[Tidstämpel]

Mig klickar du och kallar iq befriad och kan hur
lätt som helst dra till jobbet utan att säga du
älskar mig
Källhämtning: Avancerad logisk

240 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
14:09:41(UTC+0)
[Tidstämpel]

Trevligt för mig
Källhämtning: Avancerad logisk

241 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
14:10:12(UTC+0)
[Tidstämpel]

Plus du ville mer än gärna följa med på massa
middagar med hennes släckt mina skiter du i
Källhämtning: Avancerad logisk

242 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
14:11:09(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du behandlar mig som smuts de så tydligt vad
jag betyder för dig
Källhämtning: Avancerad logisk

243 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
14:38:42(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vet inte vad du vill med mig längre
Källhämtning: Avancerad logisk

244 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-12-22
14:54:41(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vilka jävla grupper babblar du om
Källhämtning: Avancerad logisk

245 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
14:59:45(UTC+0)
[Tidstämpel]

Massa äckliga konversationer ja spyr så
äckligt hur du gör mot mig
Källhämtning: Avancerad logisk

246 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-12-22
15:24:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Fan va desperat du är över att vända saker o
ting mot mig, kommer inte ihåg en enda sån
konversation eller att jag någonsin skrivit så.

Om du känner så, dra då?

Ingen tvingar dig stanna kvar i ett förhållande
som du spyr på eller blir äcklad av.
Källhämtning: Avancerad logisk

247 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
15:27:50(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag vill inte vara i ett förhållande när du gör så
här mot mig och de bara du som kan ändra på
de. Kan du inte bara finnas där för mig och ge
mig kärlek så är alternativet att dra. Det är upp
till dig. Säg själv hur du vill vara. Du beter dig
fel de har du sagt själv
Källhämtning: Avancerad logisk

248 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
15:31:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du är inte rädd om mig eller att förlora mig så
de påverkar väl inte dig ett skit om just jag
skulle dra så du kan ju lika väl säga som det
är.
Källhämtning: Avancerad logisk

249 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
15:51:04(UTC+0)
[Tidstämpel]

Gör mig en tjänst och säg som det är
Källhämtning: Avancerad logisk

250 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-12-22
20:10:53(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag va klar o tydlig förra smset.
Källhämtning: Avancerad logisk

251 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
20:11:48(UTC+0)
[Tidstämpel]

Okej så du kan släppa mig så lätt utan att vilja
påverka det?
Källhämtning: Avancerad logisk
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252 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-12-22
20:12:12(UTC+0)
[Tidstämpel]

De inte jag som spyr på förhållandet och
äcklas av det
Källhämtning: Avancerad logisk

253 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
20:13:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du svara inte på min fråga som va så klar
Källhämtning: Avancerad logisk

254 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
20:15:49(UTC+0)
[Tidstämpel]

Btw Alba e här
Källhämtning: Avancerad logisk

255 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-22
21:11:55(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vill du att de ska ta slut?
Källhämtning: Avancerad logisk

256 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-28
14:24:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Fortsätter du så här och jag inte gör slut då
har jag ingen jävla självrespekt alls och det
låter jag inte hända
Källhämtning: Avancerad logisk

257 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-12-28
15:53:02(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du tar mig för givet
Källhämtning: Avancerad logisk

258 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-28
15:57:45(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du tar mig för givet så brutalt
Källhämtning: Avancerad logisk

259 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-12-28
16:01:06(UTC+0)
[Tidstämpel]

Antingen får du lära dig att leva under vissa
regler eller så skiter vi i de
Källhämtning: Avancerad logisk

260 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-28
16:02:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Under vissa regler? Tror du ja pallar anpassa
mig efter dig när du skiter i mina behov? Vem
fan tar du mig för
Källhämtning: Avancerad logisk

261 SMS-
meddeland
en

Utgående 2018-12-28
16:04:37(UTC+0)
[Tidstämpel]

Inte den jag trodde tydligen
Källhämtning: Avancerad logisk

262 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2018-12-28
16:06:27(UTC+0)
[Tidstämpel]

Gör slut då om du är så jävla trött på mig
pallar inte
Källhämtning: Avancerad logisk

263 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
06:43:53(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du kommer aldrig ångra dig du kommer känna
dig så lycklig ge mig bara möjlighet att lyda dig
och fortsätta våran kärlek på en ny nivå där
det blir spännande och starkare än något
annat. Minsta lilla fel lämna mig men jag kan
till och med svära på mina bröders liv att min
lydnad kommer vara på 100%. Ge oss den
möjligheten för våran kärlek. Har jag fel så är
ja borta men låt mig ge min lydnad till dig
innan. Jag vet att du kommer älska mig mer
ge våran kärlek det. Jag är så stolt över att
älska en man som dig. Och vill fortsätta våran
framtid tillsammans jag vid din sida. Ett fel och
jag är borta du har mitt ord på mina bröder. Du
kommer inte ångra dig. Jag vet det. Jag älskar
dig
Källhämtning: Avancerad logisk

264 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
07:04:37(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du har mitt ord ge våran kärlek den
möjligheten efter alla vackra fina minnen och
tid. Jag lovar och svär på Elias och Edwin jag
har min lydnad till dig på totala 111% du
kommer inte ångra dig Tishko Älskling
Källhämtning: Avancerad logisk

265 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
07:31:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Har så mycket mer att ge dig och till oss.
Våran kärlek är värd detta. Ger dig min lydnad
som jag svärt på så finns det inget problem
kvar. Var min Tishko. Det är värt Tishko. All
min kärlek till dig min underbara gud tar inte
slut. Låt min lydnad avgöra. ett fel jag är borta
men har svärt på mina bröders liv och död att
jag lovar dig att alltid lyda som din lilla
prinsessa och dam så ge oss den möjligheten
Källhämtning: Avancerad logisk
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266 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
09:44:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Kommer inte göra dig missnöjd ta den
möjligheten och det finns inga problem kvar.
Gör ja något litet fel ja är borta ja svär på mina
bröder. Och ja svär på mina bröder ja kmr
hålla min lydnad totalt hela tiden. Allt för dig
och mig. Jag älskar dig. För våran tid och
kärleks skull. Du kommer älska när jag lyder
dig så sexigt och med sån fokus och respekt.
Svär Tishko du kommer inte ångra dig. Ge det
ett försök en möjlighet det är värt det jag svär
på mina bröder. Jag kommer inte göra dig
besviken. Jag ska göra dig stolt
Jag är din lilla prinsessa och du är min gud
min man mitt allt
Ett försök en möjlighet som ändrar allt jag har
svärt på mina bröder nu jag ska ha
100%lydnad mot dig och det ordet håller jag
tills döden skiljer oss åt. Tycker du ja
misslyckas ja håller tyst och är borta för alltid.
Men låt mig ge dig min lydnad först och få dig
att inse att allt kommer lösa sig för jag lyssnar
och lyder dig endast dig. Bli min och ge  oss
en möjlighet att inte ta våran kärlek ifrån
varandra när det finns lösningar på det stora
min totala lydnad. Då är allt löst. Säg bara ja
så är resten upp till mig älskling som sagt jag
har svurit på mina bröders död och liv att jag
har den tills döden skiljer oss åt och att jag
inte kommer göra dig besviken. Svär på dom
tro mig jag håller mitt stora ord ge det en
möjlighet du kommer inte ångra dig. Säg ja
älskling. Det finns inget att förlora. Eftersom ja
har min totala lydnad så är det värt allt.
Källhämtning: Avancerad logisk

267 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
10:06:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ge det en möjlighet du förlorar inget på det du
vinner bara på det. Du kommer bli stolt över
mig hur duktig jag är på att lyda dig och
massa annat
Källhämtning: Avancerad logisk

268 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
10:10:18(UTC+0)
[Tidstämpel]

Säg ja
 och om ja misslyckas ja lämnar dig för alltid
jag svär på mina lille bröder. Jag kommer
hålla mitt ord jag kommer lyssna och lyda som
din lilla prinsessa älskling tills dagen då ja döe
Källhämtning: Avancerad logisk

269 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
10:17:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Låt mig bara visa dig min totala lydnad bby
okej?
Källhämtning: Avancerad logisk

270 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
10:30:00(UTC+0)
[Tidstämpel]

Låt mig lyda dig jag gör det till fullo bby du är
allt
Källhämtning: Avancerad logisk

271 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
10:37:40(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag svär på allt jag kommer hålla mitt ord ge
mig möjligheten bara. Jag klarar inget utan dig
du är den som betyder något som ger mig
kraft och hopp. Jag vill ha dig för alltid. Låt mig
visa vilken duktig liten flicka jag är som lyder
dig. Säg ja älsklingen 
Källhämtning: Avancerad logisk

272 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
10:55:34(UTC+0)
[Tidstämpel]

Allt jag önskar är att få lyda dig och visa dig
hur duktigt och hur allt löser sig
Källhämtning: Avancerad logisk

273 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
12:22:26(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vill inget annat än att lyda dig älskling låt mig
få göra det
Källhämtning: Avancerad logisk

274 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
12:24:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Låt mig visa dig vilken lydig flicka ja är till dig
svär på allt
Källhämtning: Avancerad logisk

275 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
12:27:53(UTC+0)
[Tidstämpel]

Kommer alltid vara din lydiga babygirl jag
älskar dig sjukt mycket min sexiga Tishko
Källhämtning: Avancerad logisk

276 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
12:29:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

277 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
12:33:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

278 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
12:43:00(UTC+0)
[Tidstämpel]

279 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
12:44:47(UTC+0)
[Tidstämpel]
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280 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
12:45:10(UTC+0)
[Tidstämpel]

Få vara ditt lilla hjärta*
Källhämtning: Avancerad logisk

281 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-02
13:14:19(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag löser detta bby genom att få vara din
lydiga babygirl du kommer inte ångra dig. Du
vet själv hur stor min kärlek är för dig låt mig
få visa dig vem som är din lydiga lilla
prinsessa
Källhämtning: Avancerad logisk

282 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-01-02
13:27:35(UTC+0)
[Tidstämpel]

Sluta spamma mig på story du skämmer ut
oss
Källhämtning: Avancerad logisk

283 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-01-02
13:27:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ta bort
Källhämtning: Avancerad logisk

284 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-03
06:45:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va min, älska mig, dela din sida med min
genom livet. Skapa fler vackra minnen med
mig. Se på mig och va stolt. Ge mig order.
Skratta med mig tills vi inte kan andas.
Fortsätt klicka med mig. Låt oss få
tillfredsställa varandra på alla möjliga sätt. Låt
oss resa tillsammans. Låt inget komma
emellan oss jag löser detta Tishko.  Fortsätt
våran framtid tillsammans. Låt mig få fixa
detta sista gången du har mitt ord på mina
bröder. En sista gång jag fixar och löser allt
det är redan löst bara va min genom att ha det
bästa finaste livet. Jag vet du gillar egen tid
och vill mer än gärna ge dig det men va min
så kan du ha det och ha mig det är väl en
deal? Det är värt Tishko
Källhämtning: Avancerad logisk

285 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-01-03
06:46:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Okej låt mig va
Källhämtning: Avancerad logisk

286 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-03
10:04:25(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag svär om det var det du mena jag ska hålla
min käft hela dagen för det är allt jag vill. Ha
dig men lyda dig och leva tillsammans med
dig. Du har ditt, jag har mitt, också har vi vårat
tillsammans
Källhämtning: Avancerad logisk

287 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-01-04
14:42:37(UTC+0)
[Tidstämpel]

Tishko min kärlek låt mig vara din det är vad vi
vill. Detta är allt jag vill! ha dig som min
Tishko. Låt oss fortsätta våran framtid
tillsammans med alla sjuka planer. Låt mig
vara sexig och vacker för dig som din lilla
lydiga prinsessa. Jag älskar dig du älskar mig
vad väntar du på? Låt oss börja vårat nya år
tillsammans. Vi gör detta tillsammans vi klarar
allt detta kommer bli helt magnifikt. Tänk du o
jag som partners som gör allt sjukt och
fortsätte bygga våran framtid det är allt vi
viljat. Det är bra nu och kommer alltid vara det
kom igen Tishko vi kör. Säg det själv bara att
du vill detta så har vi det bättre än alla andra
tillsammans
Jag menar allt jag sagt och säger jag älskar
dig och kommer alltid göra det. Va min jag är
evigt dig trogen ta mig på orden. är ju wiffeyy
bby kom igen din wiffeyy som du älskar och
vill dela ditt liv med. Låt det inte dra ut på tiden
låt oss börja älskling
Källhämtning: Avancerad logisk
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288 MMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-06-29
22:18:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

jag ber om ursäkt för mitt sätt att utrycka min
svartsjuka på det var jätte fel och jag är ledsen
för det. Förlåt. Jag lovar att inte låta min
svartsjuka gå ut på det sättet nånsin igen. Jag
gjorde bort mig och jag ångrar det mer än
något annat. Jag älskar dig och jag hoppas du
kan förlåta mig för mitt dumma fel. För mig
kan inget komma emellan oss du är allt för
mig oavsett vad hoppas du känner samma
sak och kan förlåta mig för hur jag uppträde.
Du förtjänar mer än en ursäkt... jag vet det. Du
är fantastiskt och underbar på alla möjliga sätt
de 2 anledningar varför jag älskar dig mer än
någon annan och otroligt mycket. Om min
svartsjuka kan förstöra så för oss så jag
förlorar dig så vet du att det kommer skärpas.
Du är för betydelsefull för mig. Du är inte bara
en otroligt fin man utan tvekan utan även en
fantastisk bästvän den bästa och det
kärleksfullaste familj man kan få eller ens
drömma om. Du Tishko Shabaz Ahmed är den
ända Jag älskar på ett sånt starkt sätt på den
ända Jag verkligen kan säga allt till och kan
känna mig som tryggast vid och du får mig
känna mig speciell genom att vara min för att
jag får en sån ära. Jag kan skriva
romaner,böcker, dikter om varför jag älskar en
sån unik underbar fin man som dig.
I love u and i'm more than sorry....hoppas du
vill ha en operfekt tjej som mig... men jag
kommer alltid bry mig om dig och älska dig
mer än vad någon kan älska någon just för du
är du för mig och jag kommer inte reagera så
nånsin igen. Jag var pinsam och jag skäms
över mitt uppträdande mot dig. Det händer
inte igen jag tillåter inte mig själv till något
liknande igen. Förlåt verkligen jag menar det
från botten av mitt hjärta till dig. _
Källhämtning: Avancerad logisk

289 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-06-29
22:26:06(UTC+0)
[Tidstämpel]

Raderat, läste ej ens
Källhämtning: Avancerad logisk

290 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-06-29
22:28:05(UTC+0)
[Tidstämpel]

Förlåt jag skäms.
Källhämtning: Avancerad logisk

291 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-06-29
22:29:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag älskar dig verkligen kommer alltid göra det
Källhämtning: Avancerad logisk

292 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-06-29
22:29:35(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ehh
Källhämtning: Avancerad logisk

293 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-06-29
22:30:45(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag uppträde fel förlåt jag gör inte om det
Källhämtning: Avancerad logisk

294 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-06-29
22:36:47(UTC+0)
[Tidstämpel]

Svartsjukan förstörde för oss då skärper jag till
mig och bättrar mig
Källhämtning: Avancerad logisk

295 MMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-07-28
13:25:04(UTC+0)
[Tidstämpel]

Är det något som är fel så får du säga det för
vi är ingen lek. Vi är ett par. Så snälla sluta
vara irriterad och släpp det som gör dig det
och fokusera på att vi ska vara ett team som
är lyckliga tillsammans. Det trivs jag bättre i
med dig än all irritation
Jag älskar dig och vill det bästa för oss och
dig därför är jag tillsammans med dig för att
jag vill vara med dig och se dig lycklig.
Puss bby
Källhämtning: Avancerad logisk

296 MMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-08-11
06:31:54(UTC+0)
[Tidstämpel]

Köttfärs, köttbullar, falukorv, potatis, bröd, ost,
mjölk, mat grädde, gurka, tomat, paprika,
apelsin/clementin, banan, vanlig glass för man
kan göra milkshake då. Hallon, jordgubb,
hushålls papper, tvål till badrummet,
tomatkross, pastasås, pommes, potatis klyftor,
nuggets, vanlig pasta i skruvar. Batterier
vanliga. Juice. Nutella. Pizza man kan göra
själv. Såser. Korvbröd, kassler, vanligt kött,
Cream fräsch. Yoghurt. Toalett papper.
Våtservetter.  Frysta morötter, andra frysta
grönsaker som du gillar. Chips, choklad. Dipp.
Nötter, Salami. Snabb Makaroner. Pannbiff.
Små kyckling  bitar som är delade som man
bara steker. Majs.  Sparris, bacon_
Källhämtning: Avancerad logisk

297 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-08-12
08:46:45(UTC+0)
[Tidstämpel]

Boka tvätt för i helvete
Källhämtning: Avancerad logisk

298 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-08-12
08:56:56(UTC+0)
[Tidstämpel]

Har du bokat lr
Källhämtning: Avancerad logisk

299 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-08-12
09:19:32(UTC+0)
[Tidstämpel]

Har för mig att det var 23 för de väldigt fullt
sist ja kolla men kan gå ner igen och kolla
Källhämtning: Avancerad logisk

300 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-08-12
09:27:25(UTC+0)
[Tidstämpel]

Det är det, de va ej de jag sa, jag sa boka tid
Källhämtning: Avancerad logisk
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301 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-08-12
09:31:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

302 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-08-12
09:37:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

303 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-08-12
09:40:10(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

304 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-08-12
09:41:21(UTC+0)
[Tidstämpel]

Men jag behöver verkligen Ipren
Källhämtning: Avancerad logisk

305 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-08-12
09:41:30(UTC+0)
[Tidstämpel]

Gå köp då
Källhämtning: Avancerad logisk

306 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-08-12
09:42:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Behöver ligga ner för de krampar och värker
vid sidan av magen och i ryggen och ja blir lite
yr
Källhämtning: Avancerad logisk

307 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-08-12
10:10:33(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ät mat
Källhämtning: Avancerad logisk

308 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-08-12
10:26:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hahahah har ingen som kan ge mig de bara
sådär
Källhämtning: Avancerad logisk

309 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-08-12
10:29:26(UTC+0)
[Tidstämpel]

Skulle du kunna köpa cigg till mig?
Källhämtning: Avancerad logisk

310 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-08-12
17:20:01(UTC+0)
[Tidstämpel]

Aa
Källhämtning: Avancerad logisk

311 MMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-08-25
13:33:26(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

312 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-06
18:13:59(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ska ja beställa mat?
Källhämtning: Avancerad logisk

313 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-06
18:14:34(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vill du ja ska göra mat?
Källhämtning: Avancerad logisk

314 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-06
18:14:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vad isf
Källhämtning: Avancerad logisk

315 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-06
18:16:13(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vad vill du ha, btw torktumlaren är klar nu de
är de sista men de skit mycket och tunga
kläder, behöver en mans hjälp ja är inte så
stark
Källhämtning: Avancerad logisk

316 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-06
18:16:44(UTC+0)
[Tidstämpel]

Gå flera gånger
Källhämtning: Avancerad logisk

317 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-06
18:17:41(UTC+0)
[Tidstämpel]

Behöver din hjälp, inte mycket ja ber dig om
att hjälpa mig med här hemma faktiskt
Källhämtning: Avancerad logisk

318 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-06
18:18:26(UTC+0)
[Tidstämpel]

o de ej så svårt o gå flera gånger
Källhämtning: Avancerad logisk

319 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-06
18:22:08(UTC+0)
[Tidstämpel]

Varför kan du inte bara ställa upp och hjälpa
mig?
Källhämtning: Avancerad logisk

320 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-07
13:53:53(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag älskar dig 
Källhämtning: Avancerad logisk

321 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-07
13:59:04(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja älskar dig
Källhämtning: Avancerad logisk

322 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-10
07:03:04(UTC+0)
[Tidstämpel]

Bby hur mycket för du över? mattor, gardiner,
kuddar, sängkläder
Källhämtning: Avancerad logisk
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323 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-10
07:03:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag betalar också de ja kan
Källhämtning: Avancerad logisk

324 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-10
07:09:08(UTC+0)
[Tidstämpel]

300
Källhämtning: Avancerad logisk

325 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-10
07:09:35(UTC+0)
[Tidstämpel]

Tack!!
Källhämtning: Avancerad logisk

326 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-10
08:40:56(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hittat en super snygg persisk matta för 349
Källhämtning: Avancerad logisk

327 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-10
08:41:13(UTC+0)
[Tidstämpel]

De va synd
Källhämtning: Avancerad logisk

328 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-10
08:41:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va menar du med de?
Källhämtning: Avancerad logisk

329 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-10
08:41:44(UTC+0)
[Tidstämpel]

De till vårat hem
Källhämtning: Avancerad logisk

330 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-10
08:42:02(UTC+0)
[Tidstämpel]

Aa de va synd att du ej hade pengarna
Källhämtning: Avancerad logisk

331 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-10
08:42:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

Varför är du sån, du vet jag inte har pengar
Källhämtning: Avancerad logisk

332 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-10
08:43:02(UTC+0)
[Tidstämpel]

Är hur ja sa t dig ja för över 300 va fan vill du
Källhämtning: Avancerad logisk

333 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-10
08:44:33(UTC+0)
[Tidstämpel]

För du över 300 till?
Källhämtning: Avancerad logisk

334 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-10
08:45:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ne jag
Källhämtning: Avancerad logisk

335 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-10
08:45:50(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va?
Källhämtning: Avancerad logisk

336 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-10
08:46:08(UTC+0)
[Tidstämpel]

Nej*
Källhämtning: Avancerad logisk

337 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-10
08:46:36(UTC+0)
[Tidstämpel]

Varlfr vill du inte ha mattor till sovrummet och
köket?
Källhämtning: Avancerad logisk

338 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-27
05:10:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ha en underbar jobb dag, jag älskar mest över
hela världen
Källhämtning: Avancerad logisk

339 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-27
10:10:24(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja fattar varför du är så här mot mig de för du
ska kunna säga och bevisa för andra att du
inte ens gillar mig och ja va så kär i dig o du
kände inget alls. Allt denna veckan har
verkligen varit så.
Källhämtning: Avancerad logisk

340 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-27
10:45:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Försöker göra dig glad men du vill inte ens va
glad med mig så de rätt omöjligt förstår du
Källhämtning: Avancerad logisk

341 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-27
12:16:17(UTC+0)
[Tidstämpel]

Varför iggar du?
Källhämtning: Avancerad logisk

342 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-28
17:05:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Är de ok ja träffar vikon också?
Källhämtning: Avancerad logisk

343 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-28
17:07:08(UTC+0)
[Tidstämpel]

Svara snabbt så ja vet
Källhämtning: Avancerad logisk

344 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-28
17:23:05(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja är med dom nu iaf så vet du för vikon så du
skrev att du arg för han va med mig sist men
ja sa de måste va skämt
Källhämtning: Avancerad logisk

345 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-28
17:29:45(UTC+0)
[Tidstämpel]

De för att du e haiwan när du e ute o kan inte
bete dig
Källhämtning: Avancerad logisk

346 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-28
17:31:14(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va vadå ja e haiwan hur kan ja va de?
Källhämtning: Avancerad logisk

347 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-28
18:07:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Albas o vikons vän ali är med  han är kurd o
lugn
Källhämtning: Avancerad logisk

348 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-09-29
21:56:37(UTC+0)
[Tidstämpel]

Finns mat
Källhämtning: Avancerad logisk

349 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-09-29
22:05:23(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

350 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-01
13:17:06(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag har gjort så du kan se vart jag är, du
behöver inte ha din karta på men känns bra
om du vet vart ja är om något skulle hända
Källhämtning: Avancerad logisk
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351 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-01
13:17:42(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hahaha gullig du e, tack 
Källhämtning: Avancerad logisk

352 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-01
13:20:05(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag älskar dig
Källhämtning: Avancerad logisk

353 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-01
13:24:39(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag älskar dig 
Källhämtning: Avancerad logisk

354 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-01
17:18:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Bby kan ja få 300kr? snälla
Källhämtning: Avancerad logisk

355 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-01
17:43:46(UTC+0)
[Tidstämpel]

Tack så jätte mycket
Källhämtning: Avancerad logisk

356 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-01
19:22:43(UTC+0)
[Tidstämpel]

Orkar du tina upp lax? 2st isf
Källhämtning: Avancerad logisk

357 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-02
08:42:02(UTC+0)
[Tidstämpel]

Handlar lite mat, behöver 250kr
Källhämtning: Avancerad logisk

358 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-02
08:57:31(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hallå
Källhämtning: Avancerad logisk

359 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-02
09:30:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Mamma hjälpte mig kan du föra över till henne
200kr
Källhämtning: Avancerad logisk

360 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-02
14:18:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ska köpa dammsugare påse de kostar 100kr
vi slängde den gamla
Källhämtning: Avancerad logisk

361 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-02
14:22:36(UTC+0)
[Tidstämpel]

Har du 100kr?
Källhämtning: Avancerad logisk

362 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-02
15:33:35(UTC+0)
[Tidstämpel]

Har du köpt?
Källhämtning: Avancerad logisk

363 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-02
16:09:45(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja men behöver dom pengarna till mitt smink
Källhämtning: Avancerad logisk

364 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-02
16:42:13(UTC+0)
[Tidstämpel]

E du hemma
Källhämtning: Avancerad logisk

365 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-02
16:42:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Har fört över
Källhämtning: Avancerad logisk

366 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-02
17:04:19(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja är inte hemma men ska snart åka hem
Källhämtning: Avancerad logisk

367 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-02
18:04:37(UTC+0)
[Tidstämpel]

E du hemma
Källhämtning: Avancerad logisk

368 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-02
18:05:19(UTC+0)
[Tidstämpel]

Nej Varför?
Källhämtning: Avancerad logisk

369 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-02
18:05:32(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja är på bussen
Källhämtning: Avancerad logisk

370 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-02
18:07:55(UTC+0)
[Tidstämpel]

Dela en
Källhämtning: Avancerad logisk

371 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-02
19:01:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Träffade Malin så nu är ja på g hem
Källhämtning: Avancerad logisk

372 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-03
12:22:03(UTC+0)
[Tidstämpel]

Kan du köpa cigg till mig?
Källhämtning: Avancerad logisk

373 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-03
12:22:28(UTC+0)
[Tidstämpel]

Okaj
Källhämtning: Avancerad logisk

374 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-03
12:28:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Thank you very much
Källhämtning: Avancerad logisk

375 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-04
14:53:39(UTC+0)
[Tidstämpel]

Får alba komma hit idag och sova över? Hon
ville ja skulle komma till henne o sova över
men kan inte för pengarna är slut men ja sa vi
kan ha film kväll här
Källhämtning: Avancerad logisk

376 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-04
15:11:15(UTC+0)
[Tidstämpel]

Okej, kan du dela en? När kommer hon?
Källhämtning: Avancerad logisk

377 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-04
15:12:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Yes tack!! Senare inte bestämt tid än men vi
ska inte ha tvn vi ska ha datan  
Källhämtning: Avancerad logisk

378 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-04
15:15:47(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hahaha ok
Källhämtning: Avancerad logisk

379 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
15:02:42(UTC+0)
[Tidstämpel]

De va en arab ca 25år som viska ngt om mig
till sin kill vän och blinkade till mig
Källhämtning: Avancerad logisk
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380 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-22
15:03:21(UTC+0)
[Tidstämpel]

O vrf låter du folk viska skit i ditt öra? Va viska
han? skärp dig
Källhämtning: Avancerad logisk

381 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
15:03:54(UTC+0)
[Tidstämpel]

Nej inte i mitt öra till sina vän
Källhämtning: Avancerad logisk

382 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
15:03:59(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hahahah bby läs
Källhämtning: Avancerad logisk

383 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
15:04:07(UTC+0)
[Tidstämpel]

Sin*
Källhämtning: Avancerad logisk

384 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-22
15:04:14(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vem va de då
Källhämtning: Avancerad logisk

385 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
15:06:58(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vet inte vem han är men han viska till sin vän
om mig o sen blinka åt mig
Källhämtning: Avancerad logisk

386 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-22
15:07:16(UTC+0)
[Tidstämpel]

Kolla ej åt deras håll, hur reagera du
Källhämtning: Avancerad logisk

387 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
15:07:37(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja kolla bort o ställde mig ryggen mot så klart
Källhämtning: Avancerad logisk

388 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-22
15:07:44(UTC+0)
[Tidstämpel]

Källhämtning: Avancerad logisk

389 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
15:08:13(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du vill ju veta därför ja säger till dig bby 
Källhämtning: Avancerad logisk

390 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-22
15:08:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja vet, tack!
Källhämtning: Avancerad logisk

391 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
16:40:47(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jätte skrevt han som ska köra bussen bara de
va inte längesen ja fatta ingenting
Källhämtning: Avancerad logisk

392 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-22
16:41:02(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va menar du
Källhämtning: Avancerad logisk

393 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
16:41:52(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja skulle köpa biljett o han som kör bussen
bara de va inte längesen ja fatta inte
Källhämtning: Avancerad logisk

394 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-22
16:42:00(UTC+0)
[Tidstämpel]

Bara så?
Källhämtning: Avancerad logisk

395 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
16:42:12(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja bara så
Källhämtning: Avancerad logisk

396 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-22
16:42:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hahahah han ksk känner igen dig
Källhämtning: Avancerad logisk

397 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-22
16:43:05(UTC+0)
[Tidstämpel]

Nej ja vet vilka ja känner, har fått lite för mkt
uppmärksamhet idag vill bara hem nu
hahahah
Källhämtning: Avancerad logisk

398 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-30
23:21:52(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag älskar dig
Va rädd om dig och önskar dig all lycka i
världen. Bless America 
Källhämtning: Avancerad logisk

399 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-30
23:28:03(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du är alldeles för go, kör hårt själv! Bygg dina
drömmar, Bless You! 
Källhämtning: Avancerad logisk

400 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-30
23:44:38(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ska göra dig stolt underbara du. Sluta aldrig
göra det du älskar. För du är grym och visa
dom vad du går för och glöm inte att jag
kommer oavsett alltid tro på dig. Finns ingen
som är som dig visa dom alla det  du finns
alltid i mitt hjärta Lev ut dina drömmar nu
Källhämtning: Avancerad logisk

401 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-31
03:27:19(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du är en underbar människa som förtjänar allt
du drömmer om och jag vet att allt du önskar
dig kommer komma!  Sluta aldrig kämpa och
sträva underbara du 
Källhämtning: Avancerad logisk

402 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-31
11:00:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Har alltid drömt om att vara i USA skulle du
kunna ta en bild så ja får se något fint en dag
flyttar jag dit och har mitt företag. Ska göra allt
du lärt mig och va den bästa versionen av mig
själv.
Glöm inte mig bara hahha.
Prata skrik ropa gör allt för att dom ska göra
rätt val är så glad för din skull 
Älskar dig finaste Tishko
Källhämtning: Avancerad logisk

403 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-31
11:02:36(UTC+0)
[Tidstämpel]

Tack så mycket underbara du, jag vet att du
kommer göra alla otroligt stolta! Sikta mot
stjärnorna för du är en! 
Källhämtning: Avancerad logisk

404 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-31
15:46:06(UTC+0)
[Tidstämpel]

Öppna aldrig din käft utan o tänka igen, fattar
du!?
Källhämtning: Avancerad logisk
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405 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-31
15:57:05(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va fan tror du du gör säger till min mamma?
Källhämtning: Avancerad logisk

406 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-31
15:57:24(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vilken gud gav dig rätten?
Källhämtning: Avancerad logisk

407 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-31
15:57:41(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vem fan ens sa t dig o prata med min mamma
om nånting alls
Källhämtning: Avancerad logisk

408 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-31
15:57:49(UTC+0)
[Tidstämpel]

Sitter jag och pratar med dina föräldrar?
Källhämtning: Avancerad logisk

409 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-31
15:57:53(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vi har gjort slut
Källhämtning: Avancerad logisk

410 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-31
15:58:07(UTC+0)
[Tidstämpel]

Svara inte förresten.
Källhämtning: Avancerad logisk

411 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-10-31
15:59:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hon ringde mig och frågade och jag och hon
kommer alltid ha en bra relation. Det känns
bra att ha henne som stöd
Källhämtning: Avancerad logisk

412 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-10-31
16:00:19(UTC+0)
[Tidstämpel]

Asså, jag tror dig din fucking mytoman

"min mamma ringde dig och frågade om jag
ska dit för Trump"

Gör fucking inte om det. Jag skiter i resten.
Vet din plats
Källhämtning: Avancerad logisk

413 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-11-01
14:20:25(UTC+0)
[Tidstämpel]

E du redan med någon annan...
Källhämtning: Avancerad logisk

414 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-01
14:23:53(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag är med Marcus han hjälper mig att handla
och och fixat syn undersökning
Källhämtning: Avancerad logisk

415 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-01
14:23:56(UTC+0)
[Tidstämpel]

Va menar du med de?
Källhämtning: Avancerad logisk

416 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-11-01
14:24:13(UTC+0)
[Tidstämpel]

Handla o synundersökning på Sunningen?
Källhämtning: Avancerad logisk

417 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-01
14:24:45(UTC+0)
[Tidstämpel]

Varit med Marcus hela tiden
Källhämtning: Avancerad logisk

418 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-11-01
14:25:06(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vrf i Sunningen då finns inget där
Källhämtning: Avancerad logisk

419 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-01
14:25:22(UTC+0)
[Tidstämpel]

Framme nu
Källhämtning: Avancerad logisk

420 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-11-02
15:32:59(UTC+0)
[Tidstämpel]

Baby när du har tid kan du packa upp väskan?
Källhämtning: Avancerad logisk

421 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-02
15:33:29(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hahaha jätte gärna 
Källhämtning: Avancerad logisk

422 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-09
19:48:51(UTC+0)
[Tidstämpel]

Köp ciggggggh
Källhämtning: Avancerad logisk

423 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-09
19:49:12(UTC+0)
[Tidstämpel]

Babyyy cigg 
Källhämtning: Avancerad logisk

424 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-11-09
19:49:33(UTC+0)
[Tidstämpel]

Gud ser dig...
Källhämtning: Avancerad logisk

425 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-10
10:57:33(UTC+0)
[Tidstämpel]

De där va fett drygt
Källhämtning: Avancerad logisk

426 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-11
15:06:05(UTC+0)
[Tidstämpel]

Är på torp bby  skulle köpa mjukisbyxor för har
inga dom andra är sönder
Källhämtning: Avancerad logisk

427 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-11-11
16:34:34(UTC+0)
[Tidstämpel]

Orkar du plocka med lite papper också
Källhämtning: Avancerad logisk

428 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-11
16:53:13(UTC+0)
[Tidstämpel]

Yes gjorde de
Källhämtning: Avancerad logisk

429 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-12
14:30:01(UTC+0)
[Tidstämpel]

Jag behöver veta har du varit otrogen eller
kommer du vara det? För andra pratar om dig
som du är största manshoran bakom min rygg
Källhämtning: Avancerad logisk

430 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-12
14:38:41(UTC+0)
[Tidstämpel]

Svara jag behöver veta för min egen skull
Källhämtning: Avancerad logisk

431 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-12
15:15:56(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ska du fortsätta ignorera mig?
Källhämtning: Avancerad logisk

432 SMS-
meddeland
en

Utgående 2019-11-12
15:30:35(UTC+0)
[Tidstämpel]

Värm duschen och förebered massa vatten
Källhämtning: Avancerad logisk
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433 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-12
15:31:08(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du kan inte ens svara varför ska ja göra saker
för dig då
Källhämtning: Avancerad logisk

434 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-12
15:35:00(UTC+0)
[Tidstämpel]

Du har redan duschat idag?
Källhämtning: Avancerad logisk

435 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-12
15:39:44(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hallå de fett irriterande när läser o skiter i att
svara
Källhämtning: Avancerad logisk

436 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-12
15:44:19(UTC+0)
[Tidstämpel]

Vad håller du på med?
Källhämtning: Avancerad logisk

437 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-12
15:44:33(UTC+0)
[Tidstämpel]

Hallå
Källhämtning: Avancerad logisk

438 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-12
15:45:03(UTC+0)
[Tidstämpel]

Ja vet ju att du håller på med din mobil på
toan så svara
Källhämtning: Avancerad logisk

439 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-12
15:46:09(UTC+0)
[Tidstämpel]

Sluta klicka mig
Källhämtning: Avancerad logisk

440 SMS-
meddeland
en

Inkommand
e

2019-11-14
12:13:35(UTC+0)
[Tidstämpel]

Dammsugaren funkar inte :(
Källhämtning: Avancerad logisk
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Uppgifter gällande hemliga tvångsmedel 
(Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation(HÖK)) 

 

191101 191119 

 

 
 

190901 191119 

Brott: Mord 
Misstänkt:  Tishko Ahmed(19970122-7994) 

HTM-rapport , 2020-05-11 08:37   diarienr: 5000-K1449768-19
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Polisen 

5501/46793-19 1 (10) K1449768-19 

 

 

Region Väst 
Forensiska sektionen - Göteborg 
 
  

Datum 

2020-02-13 

Diarienummer 

K1449768-19 

5501/46793-19 

Fotobilaga

Inledande uppgifter 

Undersökningen 
begärd av: 

Sten-Rune Timmersjö 

  
Anledning till 
undersökningen: 

Anmälan om mord. Öppning av paket i resväskan från 
garderob märkt N 

  
Undersökningsansvarig: Kriminaltekniker Mikael Strömblad 
Medundersökare: Kriminaltekniker Peter Ramsmo 

Handläggare Eva Bjurheden, DNA Fingerframkallning 1 Gbg 
NFC 
Handläggare Emelie Jansson, DNA Fingerframkallning 1 Gbg 
NFC 
 

  
Plats och tider för 
undersökningen: 

Rättsmedicinalverket i Göteborg. Undersökningen påbörjades 
den 29 november 2019 kl. 09.00 och avslutades samma dag 
kl. 14.00. 

  
  
Övrig information: Uppackning av resväska och öppning av ett paket som låg i 

resväskan som hittats garderob märkt N inne i sovrummet. 
 
En förnyad undersökning av väskan gjordes den 21 april 2020 
av Monica Johnzon och Agne Gelotte. Syftet med 
undersökningen var att topsa av väskans dragkedjekläppar och 
handtag. I samband med detta öppnades ett fack på väskans 
framsida och i detta låg bland annat en ny mobiltelefon av 
enklare modell och två stycken pass, se godspunkterna G164-
G176 i materialförteckningen i slutet på protokollet. 
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Beskrivning av material 

Materialet som skulle packas upp bestod av en svart resväska av märket Sovereign. 
Väskan låg i en svart plastsäck. 
 

 
Figur 1. Resväskan 2019-5000-BG131429-1. 
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Iakttagelser och undersökningar 

Väskan öppnades och den innehöll några klädesplagg, ett kramdjur och en träskylt som 
det stod ”TISHKO” på, se materialförteckningen i slutet på protokollet. Bilder finns 
arkiverade i FILIP. Utöver detta låg där även ett paket som var inslaget i aluminiumfolie 
och brun packtejp.  
 

Figur 2. Resväskan öppnad. 

 
 
 
 
 
 

Protokoll Uppackning väska RMV, 2020-04-22 14:02   diarienr: 5000-K1449768-19

  42HEMLIG



5501/46793-19 4 (10) K1449768-19 
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Paketet började öppnas av handläggare från fingergruppen. Med skalpell och sax 
gjordes ett snitt runt paketet.  

Figur 4. Visar när första snittet är gjort. 

 
När paketet öppnats lite upptäcktes papillarlinjer på ytskiktet. Öppnandet avbröts och 
papillarlinjerna säkrades med hjälp av kolpulver och mikrosil.  
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Figur 5. Papillarlinjer på ytskiktet. 

Omslaget bestod av flera lager aluminiumfolie och tejper. En övre och en undre del 
kunde plockas av. Delarna av omslaget delades sedan upp så att det blev två delar av 
den övre sidan och två delar av den undre sidan (G059-G062).  

Figur 6. Paketet innan de yttre lagren avlägsnats.   

 
Efter att de yttre lagren tagits av bestod paketet av ytterligare en del med 
aluminiumfolie och brun packtejp (G063-G064). Öppnandet av det inre paketet och 
friläggandet av innehållet togs nu över av rättsläkare Sonny Karlsson.  
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5501/46793-19 7 (10) K1449768-19 

Figur 7. Paketet efter att de yttre lagren avlägsnats. 

 

Undersökningsmetoder 

Materialet togs om hand av personal från NFC väst-fingeravtryck för vidare 
fingeravtrycksundersökningar. Resultatet från dessa undersökningar redovisas i separata 
sakkunnigutlåtanden.  
Innehållet dokumenterat med kamera och bilderna finns arkiverade i FILIP. 

Materialförteckning 

Gods 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5501/46793-

19/G047 

2019-5000-

BG131429-1 

Resväska Sovrum garderob märkt N Monica 

Johnzon 

5501/46793-

19/G048 

2019-5000-

BG131429-2 

Tygdjur Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica  

Johnzon 

5501/46793-

19/G049 

2019-5000-

BG131429-3 

Svart tröja, bershka Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica 

Johnzon 

5501/46793-

19/G050 

2019-5000-

BG131429-4 

Svart skjorta, oscar Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica 

Johnzon 

5501/46793-

19/G051 

2019-5000-

BG131429-5 

Svarta kalsonger Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica 

Johnzon 

5501/46793-

19/G052 

2019-5000-

BG131429-6 

Svarta handskar Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica 

Johnzon 
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5501/46793-19 8 (10) K1449768-19 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5501/46793-

19/G053 

2019-5000-

BG131429-7 

Byxor, adidas Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica 

Johnzon 

5501/46793-

19/G054 

2019-5000-

BG131429-8 

Tröja, jack & jones, 

blodfläckar på fram 

och baksida 

Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica 

Johnzon 

5501/46793-

19/G055 

2019-5000-

BG131429-9 

Kalsonger Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica 

Johnzon 

5501/46793-

19/G056 

2019-5000-

BG131429-10 

Trädbit med texten 

"TISHKO" 

Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica 

Johnzon 

5501/46793-

19/G057 

2019-5000-

BG131429-11 

Halsduk svart Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica 

Johnzon 

5501/46793-

19/G058 

2019-5000-

BG131429-12 

Påslakan Låg i resväskan i sovrum 

garderob märkt N 

Monica 

Johnzon 

5501/46793-

19/G059 

 Tejp och alufolie, 

ovansida lager 1 

Satt runt huvudet Mikael 

Strömblad 

5501/46793-

19/G060 

 Tejp och alufolie, 

ovansida lager 2 

Satt runt huvudet Mikael 

Strömblad 

5501/46793-

19/G061 

 Tejp och alufolie, 

undersida lager 1 

Satt runt huvudet Mikael 

Strömblad 

5501/46793-

19/G062 

 Tejp och alufolie, 

undersida lager 2 

Satt runt huvudet Mikael 

Strömblad 

5501/46793-

19/G063 

 Tejp och alufolie, inre 

lagret  

Satt runt huvudet Mikael 

Strömblad 

5501/46793-

19/G064 

 Tejp och alufolie, inre 

lagret  

Satt runt huvudet Mikael 

Strömblad 

5501/46793-

19/G164 

2020-5000-

BG48735-1 

Mobiltelefon I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G165 

2020-5000-

BG48735-2 

USB I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G166 

2020-5000-

BG48735-3 

Pass   (Wilmas) I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G167 

2020-5000-

BG48735-4 

Pass   (Tishkos) I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G168 

2020-5000-

BG48735-5 

Tillbehör till mob.tfn I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G169 

2020-5000-

BG48735-6 

Adapter   (Eventuellt 

en mobiltfn laddn. 

adapter.) 

I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G170 

2020-5000-

BG48735-7 

Anteckningsbo, svart. I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G171 

2020-5000-

BG48735-8 

Foton, 2 foton från 

automat 

I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G172 

2020-5000-

BG48735-9 

Penna 2 st. I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G173 

2020-5000-

BG48735-10 

Fotografier - gamla 

filmstjärnor i etui. 

I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G174 

2020-5000-

BG48735-11 

Papper  

Skovårdsinformation 

Scorett 

I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 
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5501/46793-19 9 (10) K1449768-19 

Material-

märkning 

Beslagsnr Beskrivning Platsbeskrivning Tillvarataget av 

5501/46793-

19/G175 

2020-5000-

BG48735-12 

Dosa   Nordea I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/G176 

2020-5000-

BG48735-13 

Papper A4 med 

handskriven text - på 

båda sidorna 

I resväska (G047) 

ytterfack. 

M. Johnzon 

 
 
 
Jämförelseprov 

Material-

märkning 

Förnamn Efternamn Misstänkt 

5501/46793-

19/J001 

 Linda Kristina Andersson Nej 

5501/46793-

19/J002 

Wilma Andersson Nej 

5501/46793-

19/J003 

Marcus Karlsson Nej 

5501/46793-

19/J004 

Tishko Shabaz Ahmed Ja 

5501/46793-

19/J005 

SHABAZ Ahmed Saed Ja 

5501/46793-

19/J006 

Shahwnam Aziz Ja 

 
 
 
 
 
Spår 

Material-

märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5501/46793-

19/S112 

Tops Resväska (G047) Kläpp 

till dragkedja - 

EXPANDER 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/S113 

Tops Resväska (G047) Kläpp 

till dragkedja - Mindre 

fack på framsidan. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/S114 

Tops Resväska (G047) Kläpp 

till dragkedja - Större fack 

på framsidan. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/S115 

Tops Resväska (G047) Kläpp 

till dragkedja, högra 

kläppen - Stora 

delen/packdelen 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/S116 

Tops Resväska (G047) Kläpp 

till dragkedja, vänstra 

kläppen - Stora 

delen/packdelen 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/S117 

Tops Resväska (G047) 

Hårdplasthandtag på 

ovansidan 

M. Johnzon 
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Material-

märkning 

Beskrivning Platsbeskrivning Säkrat av 

5501/46793-

19/S118 

Tops Resväska (G047) 

Textilhandtag på 

ovansidan, reflex. 

M. Johnzon 

5501/46793-

19/S119 

Tops Resväska (G047) 

Textilhandtag på 

långsidan, reflex. 

M. Johnzon 

 
 
 
 
 
 
Mikael Strömblad 

Kriminaltekniker 
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Polisen 

50

PM
Bildbilaga till förhör den 17 dec

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Uppgiftslämnare

Timm Preinfalk, Anette
Datum

2020-03-26
Tid

13:55
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anette Timm Preinfalk

Uppgiften avser

Sekretess
Uppgift

Bifogad bildbilaga är visad för Tishko i samband med förhör den 17 december 2019 kl.15.35

HEMLIG



Polisen Datum

2019-12-17

Diarienummer

5000-K1449768-19

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Sida 1 (4)

Sekretess, 2020-03-26 13:55   diarienr: 5000-K1449768-19
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1. 

Sida 2 (4)

Sekretess, 2020-03-26 13:55   diarienr: 5000-K1449768-19
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2. 

Sida 3 (4)

Sekretess, 2020-03-26 13:55   diarienr: 5000-K1449768-19
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3. 

Sida 4 (4)

Sekretess, 2020-03-26 13:55   diarienr: 5000-K1449768-19
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Polisen 

55

PM
Bildbilaga till förhör den 10 feb

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Uppgiftslämnare

Timm Preinfalk, Anette
Datum

2020-03-26
Tid

14:04
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anette Timm Preinfalk

Uppgiften avser

Sekretess
Uppgift

Bifogad bildbilaga är delgiven advokat Rämsell vid förhör. Misstänkt Tishko avstod från att 
titta på bilderna.

HEMLIG



Polisen Datum

2020-02-06

Diarienummer

5000-K1449768-19

Bildbilaga

ANTECKNINGAR

Sida 1 (5)

Sekretess, 2020-03-26 14:04   diarienr: 5000-K1449768-19
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1. 

Sida 2 (5)

Sekretess, 2020-03-26 14:04   diarienr: 5000-K1449768-19
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2. 

Sida 3 (5)

Sekretess, 2020-03-26 14:04   diarienr: 5000-K1449768-19

  58HEMLIG



3. 

Sida 4 (5)

Sekretess, 2020-03-26 14:04   diarienr: 5000-K1449768-19
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4. 

Sida 5 (5)

Sekretess, 2020-03-26 14:04   diarienr: 5000-K1449768-19
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Charlotte 

Från: Polismyndigheten registrator Väst 

Skickat: den 25 november 2019 13:54 
Till: Charlotte Cronholm 
Ämne: VB: Anders Bergheim, Stenungsund 

Hej! 

Fick information om att alla tips ska sändas till dig. Återkoppla om vi ska sända dem någon annan stans. 

Med vänliga hälsningar 

Registrator 
Region Väst 
Telefon Polisen 114 14 
Polismyndigheten 
Box 429, 401 26 Göteborg 

Polisen 
på miljon! 

Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt. 

1 

Skrivelse, Hanna Bergqvist, Förhör 28/11 , 2020-04-16 09:32   diarienr: 5000-K1449768-19
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Skrivelse, Hanna Bergqvist, Förhör 28/11 , 2020-04-16 09:32   diarienr: 5000-K1449768-19
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Polisen 

63

Journalanteckning
Ungdomsmottagningen Uddevalla.

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2019-11-28
Tid

15:12
Involverad personal Funktion

Göran Fredriksson Uppgiftslämnare
Berättelse

Wilma Andersson hade själv bokat tid på ungdomsmottagningen i Uddevalla till den 21 
november 2019, kl. 14.00 till kl. 14.30. Hon bokade tiden den 11 november via nätet på 
"Webtid". Wilma kom inte till den bokade tiden och ungdomsmottagningen har inte hört av 
henne.

Göran Fredriksson.

HEMLIG



Närhälsan Uddevalla ungdomsmottagning 10000609T01 
Sida 1 av 8 

Trädgårdsgatan 6 
45131 Uddevalla 
tel: 010-4416350 fax:0522-37825 

 
Andersson Wilma 

 
 

Tel: 

KOPIA 

2018-10-09 15:19 Cecilia Andersson, Bm Uddevalla UM (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp 

Kompletterande 
kontakttyp 

VÅRDBEGÄRAN 

Identifikationssätt 

Kontaktorsak 

Mottagningsbesök oplanerat 

Nybesök 

muntlig 

 

IDENTIFIERA HÄLSOTILLSTÅND 

Hälso- och 
sjukdomshistoria 

Uppväxt 

Preventivmedel 

Menstruationsmönster 

Socialt 

Levnadsvanor 

Aktuellt 

STI 

ÅTGÄRDA HÄLSOPROBLEM 

Utförda behandlande 
åtgärder 

Journalkopia uttagen 
2019-11-28 kl 14:31 

Uttagen av 
LISLU7 

Journalanteckning Ungdomsmottagningen Uddevalla., 2019-11-28 15:12   diarienr: 5000-K1449768-19
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Närhälsan Uddevalla ungdomsmottagning 10000609T01 

 32' 
av 8 

Trädgårdsgatan 6 
45131 Uddevalla 
tel: 010-4416350 fax:0522-37825 

 
Andersson Wilma 

 
 

Tel: 

KOPIA 

Fortsatt planering 

Registrering av KVÅ 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 

2018-10-26 11:51 Cecilia Andersson, Bm Uddevalla UM (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Telefonkontakt 

Aktuellt uteblivet besök 
  

 
  

  
 

 

Bedömning 

Fortsatt planering 

  
  

 

  
 

 

Journalkopia uttagen 
2019-11-28 kl 14:31 

Uttagen av 
LISLU7 

Journalanteckning Ungdomsmottagningen Uddevalla., 2019-11-28 15:12   diarienr: 5000-K1449768-19
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Närhälsan Uddevalla ungdomsmottagning 10000609T01 
Sida 3 av 8 

Trädgårdsgatan 6 
45131 Uddevalla 
tel: 010-4416350 fax:0522-37825 

 
Andersson Wilma 

 
 

Tel: 

KOPIA 

Registrering av KVÅ 

 
 

 
 

2018-11-26 13:48 Linda Knape, Bm Uddevalla UM (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Mottagningsbesök planerat 

Kompletterande 
kontakttyp 

VÅRDBEGÄRAN 

Kontaktorsak 

Nybesök 

 

IDENTIFIERA HÄLSOTILLSTÅND 

Hälso- och 
sjukdomshistoria 

Gynekologisk hälso-
och sjukdomshistoria 

Preventivmedel 

Menstruationsmönster 

Socialt 

Sysselsättning - 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Journalkopia uttagen 
2019-11-28 kl 14:31 

Uttagen av 
LISLU7 
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Närhälsan Uddevalla ungdomsmottagning 10000609T01 

 132' 
slöa 4 av 8 

Trädgårdsgatan 6 
45131 Uddevalla 
tel: 010-4416350 fax:0522-37825 

 
Andersson Wilma 

 
 

Tel: 

KOPIA 

Patientbakgrund 

STI 

Läkemedel 

 

 

ÅTGÄRDA HÄLSOPROBLEM 

Utförda behandlande 
åtgärder 

Fortsatt planering 

Registrering av KVÅ 

2018-11-27 15:17 Catrin Sardal, Kur Uddevalla UM (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp 

Fortsatt planering 

Journalkopia uttagen 
2019-11-28 kl 14:31 

Uttagen av 
LISLU7 
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 32' 

Närhälsan Uddevalla ungdomsmottagning 10000609T01 
Sida 5 8 

Trädgårdsgatan 6 
45131 Uddevalla 
tel: 010-4416350 fax:0522-37825 

 
Andersson Wilma 

 
 

Tel: 

KOPIA 

 
 

Registrering av KVÅ  

2018-11-30 11:19 Ulrika Magnusson, Bm Uddevalla UM (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Mottagningsbesök planerat 

Kompletterande 
kontakttyp 

VÅRDBEGÄRAN 

Kontaktorsak 

Återbesök 

 
 

IDENTIFIERA HÄLSOTILLSTÅND 

Preventivmedel 

Menstruationsmönster 

Aktuellt hälsotillstånd 

STATUS 

Gynekologiskt 

ÅTGÄRDA HÄLSOPROBLEM 

Utförda behandlande 
åtgärder 

Journalkopia uttagen 
2019-11-28 kl 14:31 

Uttagen av 
LISLU7 
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32' 

Närhälsan Uddevalla ungdomsmottagning 10000609T01 
Sida 6 av 8 

Trädgårdsgatan 6 
45131 Uddevalla 
tel: 010-4416350 fax:0522-37825 

 
Andersson Wilma 

 
 

Tel: 

KOPIA 

Fortsatt planering 

Registrering av KVÅ 

 

 
  

 

 
 

 

2018-12-11 15:32 Catrin Sardal, Kur Uddevalla UM (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Notat om patient 

Aktuellt Wilma kommer ej på bokad tid. 

Registrering av KVÅ UX991 Uteblivet 

2019-01-07 11:55 Ulrika Magnusson, Bm Uddevalla UM (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Notat om patient 

Uteblivit från bokat besök idag. 

Registrering av KVÅ UX991 Uteblivet 

2019-03-12 17:00 Cecilia Andersson, Bm Uddevalla UM (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Mottagningsbesök oplanerat 

Kompletterande 
kontakttyp 

VÅRDBEGÄRAN 

Ny för året 

Journalkopia uttagen 
2019-11-28 kl 14:31 

Uttagen av 
LISLU7 
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Närhälsan Uddevalla ungdomsmottagning 10000609T01 
Sida 7 av 8 

Trädgårdsgatan 6 
45131 Uddevalla 
tel: 010-4416350 fax:0522-37825 

 
Andersson Wilma 

 
 

Tel: 

KOPIA 

Identifikationssätt 

Kontaktorsak 

IDENTIFIERA HÄLSOTILLSTÅND 

Preventivmedel 

Aktuellt hälsotillstånd 

STATUS 

Gynekologiskt 

Bedömning t 

ÅTGÄRDA HÄLSOPROBLEM 

Utförda behandlande 
åtgärder 

Fortsatt planering 

Registrering av KVÅ 

Journalkopia uttagen 
2019-11-28 kl 14:31 

Uttagen av 
LISLU7 
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 32' 

Närhälsan Uddevalla ungdomsmottagning 10000609T01 
Sida 8 av 8 

Trädgårdsgatan 6 
45131 Uddevalla 
tel: 010-4416350 fax:0522-37825 

 
Andersson Wilma 

 
 

Tel: 

KOPIA 

2019-04-08 15:51 Liisa Borg, Bm Uddevalla UM (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Notat om patient 

Registrering av KVÅ UX991 Uteblivet 

2019-11-21 16:44 Lisa Olsson, Bm Uddevalla UM (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Notat om patient 

uteblivit 

Registrering av KVÅ UX991 Uteblivet 

slut utskrift 

Journalkopia uttagen 
2019-11-28 kl 14:31 

Uttagen av 
LISLU7 
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Polisen 

72

Tjänsteanteckning
-Wilmas- Centralarkivet NU-skjukvården

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Uppgiftslämnare

Ericsson, Gun
Datum

2019-12-17
Tid

10:35
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Gun Ericsson

Uppgiften avser

Kontroll med centralarkivet gällande Wilmas journalanteckningar
Uppgift

Kontakt togs med Oskar Bergström arkivarie.

Han uppger att Wilma inte finns gällande Bup-psykiatri i NU-sjukvården.
Den senaste journalanteckningen som finns är från Gyn och är från 15/10-18 till 13/11- 18.

Utöver det kan man även se att hon från den 11/3-15 funnits på Lysekils praktikertjänsts 
barnmottagning. Oskar kan inte få fram någon senaste tid för anteckning där utan det får isf 
begäras från Lysekils barnmottagning.

I tjänsten/ Gun Ericsson
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Polisen 

73

Tjänsteanteckning
Angående Wilmas längd och vikt.

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Uppgiftslämnare

Timm Preinfalk, Anette
Datum

2020-04-06
Tid

15:17
Beslag verkställt

Nej
Material för analys

Nej

Mottaget Mottaget datum Tid

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Anette Timm Preinfalk

Uppgiften avser

Uppgift från RES, Pass
Uppgift

Enligt ansökan om pass 2018-11-02 uppgav Wilma Andersson att hon var 1,64 cm lång.

I journal/hälsodeklaration från Centralarkivet, Nu-sjukvården, har Wilma uppgivit att hennes 
vikt är 49 kg. Datum för uppgiften är 2018-10-18.
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utskriftsorsak: Journalkopia från MU polisen) 

Field Personnummer: 20020725-276B 

o
• 

Personnummer:

Tel hem: 

Annat tel nr: 
(Stryk under det nummer Du helst vill att vi använder) 

E-post: 

Närmast anhörig: 

Namn: L 

Relation:  

Tel nr: 

" 

Behöver Du tolk vid kontakter med sjukvården? 
Om Ja, vilket språk talar Du?  

2. Har Du eller har Du haft någon av nedanstående sjukdomar/tillstånd? 
Neurologisk sjukdom (t.ex. stroke, epilepsi, MS). 
Hjäll,- kärlsjukdom (t.ex, hjärtinfarkt, kärlkramp) 
Högt blodtryck   
Lungsjukdom (t.ex. astma, KOL) 
Njursjukdom  • 

Leversjukdom 
Reumatisk sjukdom 
Diabetes 
Blodsmitta 
Psykiska problem (oro, ångest, depression, läkemedel/alkoholberoende) 
Är det några andra besvär eller handikapp som Du vill att vi ska känna till? 

3. Är du tidigare opererad? Om Ja — när, för vad och på vilket sjukhus? 

4, liar Du regelbundet tagit några mediciner eller naturmedel de senaste 
3 månaderna? Om Ja, vilka? 
Läkemedelsnamn Styrka Dosering 

(bifoga gärna läkemedelslista) 

5. Är Du allergisk/överkänslig mot någonting? (r. ex. läkemedel, livsmedel) 
eller får Du hudbesvär av häfta/plåster? 
Om Ja, mot vad? 

Vilka besvär får Du? 

a Nej 

E 
0 
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av inåra 1 Utskriftsdatum: 2020-04-08 15:19:53 i Användare verclj 

Utskriftsorsak: Journalkopia från NU (polisen) 

1 field Personnummer: 20020725-2768 

2 (2) 

HÄLSODEKLARATION 

6. Röker Du? 
Om Ja, hur mycket och sedan hur länge? 

7. Har Du metallföremål inopererade? (Tex. skruvar, plattor, spikar, pacemaker) 
Om Ja, vad? 

8. Har Du eller någon i Din släkt haft några problem i samband med narkos? 
Om Ja, vem och vilka problem? 

9. Har Du svårt för att gå 2 — 3 våningar i trappor utan att vila? 
Om Ja, varför? 

10_ Får Du ont i bröstet vid ansträngning eller kall väderlek? 

11. Har Du hosta? 

12. Har Du problem med andningsuppehåll under sömn? 
Om Ja —har du speciella andningshjälpmedel t ex CPAP 

13. Har Du magkatarr eller magsår? 

14. Har Du ofta halsbränna eller sura uppstötningar? 

15. Får Du besvär av acetylsalicylsyra (T.ex. Trombyl, Albyl, Magnecyl, Treo) 
eller s.k. NSAID-preparat? Ipren, lbumetin, Brufen, Naproxen, Oruclis, 
Diklofenak) 

16. Har Du gallbesvär? 

17. Blöder Du lätt? Har Du en känd blodlevringsrubbning? 

18. Har Du lätt för att må illa? (Åksjuka? Efter ev. tidigare operation?) 

19. Har Du kroppspiercing? 
Om Ja — var? 

20. Använder Du kontaktlinser, hörapparat eller tandprotes? 
Om Ja — vad? 

21. Har Du sökt vård utomlands eller vårdats på något annat sjukhus i Sverige 
det senaste året, i så fall var och när? 

Till dig som har planerad operation; 
Har Du några särskilda önskemål eller synpunkter i samband med Din operation? 

Din kroppslängd  cm Din  vikt  1   kg 

 
Namnteckning 
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Polisen 

76

Journalanteckning
Wilma, Capio VC, Lysekil

Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Orginalhandlingens förvaringsplats Datum

2019-12-13
Tid

15:29
Involverad personal Funktion

Claes Brovall Uppgiftslämnare
Berättelse

Begärd period är 2018-01-01 - 2019-12-13.
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Journal 
• 

Läkarhus 
Läkarhus Lysekil 

Södra Hamngatan 4 
45333 Lysekil 
Tel. 0523-45 92 00 

, 0523-45 92 09 
Utskriven av; 
Utskriven den: 

Patienttyp: 

Anne-Louise Jansson 
2019-12-13 14;35:16 

Vårdval VG 

1 1 1 1 1 11 1 
 

Andersson, Wilma Maj Linnea 

Linéa 

0 

Telefon Hem: 
Telefon Arb: 
Telefon Mob: 

E-Post: 

Sida I av 2 

Anteckning/notat 

Anteckning 

Oplanerad telefonkontakt 

Anteckning 

SSK besök vid läkarbesök 
och triagering 

Anteckning 

Oplanerat besök 

Dok dat 
Anamnes 

Somatisk status 
Allmäntillstånd 

Lokalstatus 

Bedömning & Åtgärd 

Diagnos 

E-Recept 

2018-09-21 Leg sjuksköterska Terese Lindholm Capio Läkarhus Lysekil 
(Signerad av Leg sjuksköterska Terese Lindholm 2018-09-21 14:26:58) 
avbokar tidigare besök pga storm ute. 

2018-09-21 Leg sjuksköterska Terese Lindholm Capio Läkarhus Lysekil 
(Signerad av Leg sjuksköterska Terese Lindholm 2018-09-2113:14:41) 
humörsvängningar, hänvisad till VC av psykologen för att få LM för detta. 
Bokar läkartid 

2018-06-08 Leg Sjuksöterska Annie Larsson Jourcentral Capio Läkarhus 
Lysekil (Signerad av Leg Sjuksöterska Annie Linéa Larsson 2018.06.08 
13:23:18) 
Natten ons-tors somnade pat m kläderna på under täcket. Under gårdagen fått som 
små kliande utslag över hela kroppen: främst händer och fötter, Mkt klåda framförallt 
på de nämnda delarna. Nässelutslag? Dr får bedöma. 

2018.06.08 Allmänspecialist Eugen Condruz Capio Läkarhus Lysekil (Ej 
signerad) 
2018.06-11 av KS 
Kommer i sällskap med sin pappa. Söker då hon plötsligt igår hade fått urtikariella 
hudutslag på fötter och underben men även på bålen och armar. Upplever intensiv 
klåda. 

Helt opåverkat. Afebril. 

Allmänspecialist 

Bär glasögon inne på rummet och frågar varför och då säger 
hon att hon är överkänslig mot pollen och försöker skydda sig på det sättet. 
Distalt på underben samt fotrygg urtikariellt hudutslag. Även på armar och bålen. På 
baksidan av bålen hudutslag i form av papier, 
Således urtikariellt hudutslag hos patienten som är överkänslig mot pollen enligt vad 
hon berättar, Får på mottagningen Betapred 0,5 mg 15 stycken samt Cetirizin 10 mg 
och följer upp patienten i 15 minuter, Upplever redan en förbättring med bleknade 
hudutslag på underben och fötter. Får fortsätta med Desloratadin enligt recept. Åter 
vid behov, 
L50.0 Allergisk urtikaria 

2018-06-08 Eugen Condruz Capio Läkarhus Lysekil (Signerad 

Adr
Capio Läkarhus Lysekil 
Södra Hamngatan 4 
45333 Lysekil 

Telefon 
0523-45 92 00 
Fax 
0523-45 92 09 

E-Pest 

Hemsida Tidsbesttillning 

DIr 
556640-5592 
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Capio Läkarhus 
Capio Läkarhus Lysekil 
Södra Hamngatan 4 
45333 Lysekil 
Tel. 0523-45 92 00 
Fax. 0523-45 92 09 
Utskriven av; 
Utskriven den: 
Patienttyp: 

Anne-Louise Jansson 
2019-12-13 14:35;17 
Vårdval VG 

1 1 
 

Andersson, Wilma Maj Linnea 

Telefon Hem; 
Telefon Arb: 
Telefon Mab: 
E-Post: 

Sida 2 av 2 

av Allmän eelalist Eugen Condruz 2018-06-08) 
201 06-08 Deslaratadine Glenmark, 5 mg, 100 tablett(er) 

1 tablett 1 gång dagligen mot allergi, Stående. Tablett 

Antal uttag: 2 

Adress 
Capio Läkarhus Lysekil 
Södra Hamngatan 4 
45333 Lysekil 

Telefon 
0523.45 92 00 
Fax 
0523.45 92 09 

E-Post 
lysekil.lakarhus@capio.se 
Hemsida 
www.capio.se 

Org Nr 
556640.5592 
Tidsbeställning 
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47 

tel: fax: 

 
Andersson Wilma 

Tel: 

2018-08-28 22:08 Anna Jacobsson, Ssk. Uddevalla jourcentral 

ANTECKNING 

Kontakttyp 

Kontaktorsak 

Mottagningsbesök oplanerat 

Söker för många olika symtom, feber sedan i tor kommer och går. 
Lite huvudvärk, ont i magen som kommer och går, illamående på 
morgonen som sedan släpper under dagen. 

BEDÖMNING/ Ingen feber idag, Ser opåverkad ut. Ingen kräkning, 
ÅTGÄRD äter och dricker normalt. Urinprov och neg. Pat säger att 

hon i botten har en och att hon sedan i somras har 
svårt att andas ibland det kan komma mitt i ett samtal med en 
kompis och inte när hon anstränger sig. Röker. Hon får höra av sig 
till sin vet för att kolla upp sin astma då det var länge sedan hon var 
där för ev göra en , hon medger att hon inte tar sin astma 
mediciner längre då hon är rädd att stanna i utvecklingen. Vad det 
gäller det hon söker för nu ikväll bedöms det som en virus och 
patienten får återgå hem, vila och ta det lugnt, Alvedon och 
Får även råd att prova typ för magen för att se om smärtan 
beror på sura uppstötningar. 

DIAGNOS enl - B349 Virusinfektion, ospecificerad 
SE 

2019-02-0122:03 Anna Jacobsson, Ssk Uddevalla jourcentral (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Mottagningsbesök planerat 

Patient 

Kontaktorsak Söker för att hon har känt sig febrig denna veckan. Har ingen temp 
hemma men känt sig vann, trött och hängig. Varit hemma från 
skolan men gått till skolan idag. Har inga andra symtom på frågan 
om hon har ont i halsen så svarar hon ja, men hon äter och dricker 
bra. Tar upp att hon har men inte tagit några 

Journalkopia uttagen 
2019-12-13 kl 15.50 

Uttagen av 
1 
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v3 

fax.: 

 
Andersson Wilma 

 
 

Tel: 

KOPIA 

 
 

 
 

BEDÖMNING/ Pat ser opåverkad ut. Temp ikväll 37 
ÅTGÄRD Hals ser fin ut ingen rodnad eller svullna mandlar. Öron hel fm 

blänkande trumhinna Inga svullna lymfkörtlar kan kännas. 
Pat far återgå hem vila, Alvedon eller Ipren. Åter vid försämring. 
Ger råd att ta med angående hennes spiral 

DIAGNOS enl - B349 Virusinfektion, ospecificerad 
SE 

2019-03-14 20:32 Ssk Uddevalla jourcentral (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Mottagningsbesök oplanerat 

Patient 

Kontaktorsak 

BEDÖMNING/ 
ÅTGÄRD 

Journalkopia uttagen 
2019-12-13 kl 15:50 

Uttagen av 
MAJMAL 
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v31 

tel: fax: 

 
Andersson Wilma 

 
 

Tel: 

KOPIA 

2019-03-15 08:49 Annette Johansson, Ssk Dagson vårdcentral (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Telefonkontakt 

Aktuellt Ringer för att boka en tid. 
Hon var på JC igår som hänvisade henne tillbaka till vc. 

BEDÖMNING/ Ger besked att hon är listad på vc i Lysekil så det 
ÅTGÄRD är dit hon ska vända sig. 

2019-03-15 16:37 Anneli Nilsson, Sak Dagson vårdcentral (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Notat om patient 

Aktuellt Inkommande mejl, daterad 190315 patienten önskar lista sig hos 
oss. Skickar listningsblankett y svarskuvert hem till patienten 
//(Monica, sekt) 

2019-12-13 15:40 Maria Larsson, Med.sekr Dagson vårdcentral (signerad) 

ANTECKNING 

Kontakttyp Notat om patient 

Aktuellt Polismyndigheten ringer och frågar om Wilma är listad på 
Närhälsan Dagson vårdcentral. Jag meddelar att hon är listad på 

Capio Läkarhus i Lysekil 

slut utskrift 

Journalkopia uttagen 
2019-12-13 kl 15.50 

Uttagen av 
MAJMAL. 
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2019-11-19 
* LYSEKILS 

KOMMUN 
Socialnämnden 

Personnummer 
Namn 
Gatuadress 
Postadress 

 
WILMA ANDERSSON 

 
 

AKTUALISERINGSUPPGIFTER 

Aktualiseringstyp 
Inkommandedatum 
Mottagen av 
Avser 
Från 
Anteckning 

1 

Wilma, Socialtjänsten, Lysekil , 2019-12-02 10:26   diarienr: 5000-K1449768-19
  82HEMLIG



2019-11-19 
LYSEKILS 
KOMMUN 
Socialnämnden 

BESLUT 
Att inleda utredning enligt 11 kap 1,2 §§ SoL. 

Lomoyo ndström 
Socialse reterare, mottagningsteamet 
IFO, Lysekils kommun 

ÅTGÄRDSUPPGIFTER 

Åtgärd Utredning inleds 11 kap 1 och 2 §§ SoL 
Åtgärdad av Lomoyo Sundström 
Åtgärdadsdatum 2019-11-19 

3 
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Jourrapport 

Socialjouren 

Datum/klocka 

2019-11-17 kl. 17:50 
Kommun 

Lysekil 

Namn 

Wilma Andersson 
Personnummer 

Adress Telefon 

Uppgiftslämnare 

Polisen i Uddevalla 

Handläggare jouren 

Marika Axelsson, Gustaf Lundell 

Ärendebeskrivning 

Polisen har fått in en efterlysning gällande Wilma. Det är Wilmas mamma Linda som hör av sig 
med stor oro då Wilma inte hörts av sedan i torsdags. Det är heller ingen av Wilmas vänner som 
hört av henne. Linda har varit hos Wilmas pojkvän i Uddevalla, men denne uppger att Wilma och 
han gjorde slut i torsdags, och härefter har han ingen aning om vart Wilma kan ha tagit vägen. Sist 
de var osams så gick hon upp på vinden och försökte hänga sig. Linda ska ha varit på vinden i 
huset men där fanns ingen Wilma. Nu är polisen intresserad av om socialtjänsten i Lysekil har 
några uppgifter om Wilma och det vore bra om socialtjänsten kan höra av sig till polisen, de kan 
söka Lars-Göran Bäckman, polis i Uddevalla, på 114 14. 

Bedömning och beslut 

Inkomna uppgifter ger inte skäl för akuta åtgärder från socialjouren, men jourrapport skickas för 
kännedom till socialtjänsten i Lysekil. 

Åtgärd 

Skickar jourrapport. 

Wilma, Socialtjänsten, Lysekil , 2019-12-02 10:26   diarienr: 5000-K1449768-19

  84HEMLIG



Wilma, Socialtjänsten, Lysekil , 2019-12-02 10:26   diarienr: 5000-K1449768-19
  85HEMLIG



Wilma, Socialtjänsten, Lysekil , 2019-12-02 10:26   diarienr: 5000-K1449768-19
  86HEMLIG



Wilma, Socialtjänsten, Lysekil , 2019-12-02 10:26   diarienr: 5000-K1449768-19

  87HEMLIG



2019-11-08 

* LYSEKILS 
KOMMUN 
Socialnämnden 

Personnummer 
Namn 
Gatuadress 
Postadress 

 
 

 
 

AKTUALISERINGSUPPGIFTER 

Aktualiseringstyp 
Inkommandedatum 
Mottagen av 
Avser 
Från 
Anteckning 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 
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2019-11-08 
LYSEKILS 
KOMMUN 
Socialnämnden 

3 
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2019-11-08 

* LYSEKILS 
KOMMUN 
Socialnämnden 

Beslut 
Att enligt 11 kap 1, 2 §§ SoL ej inleda utredning 

Helena Bergström 
Tf. 1:e socialsekreterare 
Barn- och ungdomsenheten 
Lysekils kommun 

f 

J 

ÅTGÄRDSUPPGIFTER 

Åtgärd 
Åtgärdad av 
Åtgärdadsdatum 

5 
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Polisen 

91

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Hansson, Karolina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Ja
Sätt

Egna uppgifter
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Information gällande Wilma Andersson
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

Liz Johansson
Förhörsdatum

2019-11-22
Förhör påbörjat

13:45
Förhör avslutat

15:15
Förhörsplats

Lagerbergsgatan 35, Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Carolina blir informerad om att förhöret handlar om besök som Wilma Andersson har gjort 
på Ungdomsmottagningen i Stenungsund?

 Vilken tjänst har du på Ungdomsmottagningen?
Jag har en kuratortjänst på ungdomsmottagningen. 

 Hur länge har Wilma varit på samtal hos er?
Lite osäker kan inte säga 100 men vill minnas när jag träffade henne första gången tror hon 
gick i 8-9 på Stenungsskolan i Stenungsund. 
Ganska säker på att hon gick där. Träffat henne periodvis under åren. Wilma har typ ringa till 
mig när hon känt att hon vill prata. Har inte haft ett egentligt avslut och hon har kommit och 
pratat när hon velat det när jag haft utrymme. 
Ibland mer regelbundet och ibland helt av och så har hon hört av sig igen. 

 Hur ofta är kontakten det sista året med Wilma?
Det har varit såhär att hon iom bodde i Stenungsund när hon började hos mig men på senare 
tid så bodde hon i Uddevalla och gick i skolan i Uddevalla. 
Tror det var när hon började gymnasiet för att få mer regelbunden kontakt att hon då skulle 
träffa någon kurator i Uddevalla eller på skolan.
Hörde på Wilma att hon helst ville gå hos mig, lärt känna mig och ville prata med mig. 
Försökte motivera henne att gå till någon i Uddevalla men då gick hon hellre mer sällan och 
sporadiskt till mig.
 
Pratade med henne i telefon i slutet av oktober. Hon har också försökt nå mig på messenger 
runt i trakterna av slutet av oktober början på november. 
Wilma var en ansvarfull person tog ansvar för om hon inte kunde komma så tror att hon kan 
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velat nå mig pga bokning. 
Jag svarade henne inte på messenger utan ville ta det via jobbtelefon.
Detta fick jag på messenger:
23 okt kl. 11.23 från Wilma och då kallar hon sig för Wilma Nouvelle. 
Hej, jag behöver tyvärr avboka min tid imorgon har inte pengar för busskort men på fredag 
får man lön så nästa vecka kan jag." Känner inte igen namnet men jag ser att det är en bild på 
Wilma på detta namn.

Skrivit till mig flera gånger på messenger.
3  november kl. 16.02. " Hej, jag måste avboka tiden imorgon. Ursäkta att jag avbokar så 
sent. 
6 november jag kan inte komma.  
Det är sista gången jag hör av henne 6 november. 

 Var det normalt för Wilma att avboka såhär?
Ja, kunde avboka. Inget ovanligt.

 När var hon fysiskt på besök hos dig senast?
Kan inte säga det men vill minnas i början av oktober.  Men vi har även pratas vid i telefon 
efteråt månadsskiftet 28/29 oktober.   

 Vad är det som gör att Wilma har denna kontakten med er?
Jag har sett det som att jag upplevt att hon behöver prata med någon och då har jag känt att 
det hon säger till mig är att hon tycker det är jobbigt med relationen med mamma och pappa. 
Kanske ibland kompisar. Hon nämnde i slutet om pojkvännen. 

 Vad säger Wilma om pojkvännen?
Det jag förstod var att det var slut ett par gånger. När det var slut så kunde hon bo kvar där 
hos honom.
Hon sa att de bråkat med varandra och det var slut sedan kunde hon säga att de var ihop igen. 
Var tidigt kanske det senaste halvåret nämnt vid 2 tillfällen och att de blivit ihop igen efter att 
det blivit slut. 

 När nämnde hon pojkvännen första gången?
Över 1 år sedan men kan inte närmare redogöra för det. Att hon bodde där visste jag. 

I telefon i månadskiftet okt/nov nu sa hon kan inte säga exakt men att det var slut med killen 
Tishko. Då kommer jag ihåg att hon sa "– Kan du ringa till Socialtjänsten och säga att jag 
behöver en bostad. " 
Då sa jag "– Jag är ledsen Wilma men du har mamma och pappa, två vårdnadshavare."
 
 Säger hon något om varför slut eller någon problematik?
Nej, hon sa inte det. Visste sedan tidigare slut och ihop så frågade inte. 
Vårt sista samtal. 

 Kan du beskriva hur Wilma mått?
Hon hade det inte lätt, inget jobb. Hoppat av gymnasiet som hon berättat för mig. Sökt jobb 
men inte fått något. Pratade om lättare att få jobb om körkort men hon hade inte fyllt 18. 
När hon var yngre försökte peppa med att hålla ut i skolan. Tror hög frånvaro i skolan i 
början när hon gick hos mig. 
Försökt peppa henne. 
Upplevde mig som en person som hon behövde stöttning från. Kunde fråga mig om vad jag 
tyckte om saker. 

Förhör med Hansson, Karolina; 2019-11-22 13:45   diarienr: 5000-K1449768-19
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 Hur lät Wilma i telefonen i sista samtalet?
Ledsen. Grät inte men …Jag vet att jag sa att hon kunde komma under morgondagen på 
samtal. Hon sa då "jag tror inte jag kan komma imorgon." 
Minns inte vad vi sa iom vi skulle ta det längre fram. Vi bokade i början på november. 
Hon hörde av sig och avbokade.
Förstår att hon var ledsen när slut med killen men förstod inte hur illa det var. 

I något samtal i höstas så hade de bråkat och Tishko sagt "- Har du lagat köttbullar nu igen?" 
Då tror jag att jag sa det är inte sjyst. Sa nog att hon skulle säga "Passar det inte så säg att han 
får laga egen mat." 
Men kände ingen oro för att hon utsattes för våld. 

 Det var inget Wilma berättade för dig om våld?
Nej.    

 Har du sett någon förändring hos Wilma under eran tid för samtal?
Om jag tänker efter att jag under åren bedömt att hon behöver någon att prata och dryfta med. 
Inte haft det lätt. Jag har velat finnas där för henne och att hon kan ringa mig. Mycket 
angående föräldrarna. 
Ingen stor förändring som jag noterat. Har inte kunnat säga att nu kan vi avsluta utan hon har 
haft behov att fortsätta prata. Inte att jag tänker att hon mår sämre nu än tidigare. 
Varit tufft för henne i flera år. I perioder inte haft samtal och då har jag upplevt att det 
fungerat utan mig. 

 Har Wilma utvecklat något självskadebeteende över tid?
Nej, det vet inte jag. 
Inget självskadebeteende som jag vet om heller. Inte som jag känner till. 

 Var Wilma smal?
När du säger så tänker jag att hon varit smalare den sist tiden hos mig. Var större innan. 
Aldrig varit kraftig men smalare det senaste. Kanske sista året att jag tänkte på att hon var 
smalare. Tänkte utifrån att hon lagade mat hemma så gick jag inte in på frågor utifrån 
ätstörningar. Pratade om att hon lagad mat. 
Hade noterat i huvudet att hon var smalare. Hon vägde inte mycket. Har aldrig varit stor. 

 Hade hon några tankar reflektioner eller oro över något speciellt?
Pratade en del om ville ha jobb. Orolig över det hur hon skulle få jobb. Upplevde det som en 
press för henne. 
Förstod sista tiden jobbigt med sin kille. 
Hon pratar väl om Tishko att han lyssnade på henne när hon tog upp saker om mamma och 
pappa samtidigt som han kunde säga att det inte var bra med köttbullar igen. 
Nämnde inget våld utan att de kunde tjafsa. 
 Sa hon vad de tjafsade om?
Svartsjuka, tjafsat om det.  

 Problematiker?
Vagt att de var svartsjuka och har för mig att jag sa…. Hon sa att de varit hemma och ätit  
och han skulle iväg med andra tjejkompisar. Men att då upplevde jag som att hon sa bollade 
lite tankar med mig om att det nog var hon som var svartsjuk. 
Kommer ihåg att jag sa  om du varit hemma med Tishko och ätit och helt plötsligt går han 
iväg med andra tjejer så inte konstigt om du blir svartsjuk.
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 När var det?
Ganska säker från sommaren och fram till nu. Tidig höst. 
Hon sa, vi är svartsjuka både jag och han eller kanske jag som är svartsjuk. 

 Utvecklar hon mer om deras förhållande?
Nej. Kommer inte ihåg om det var tillfälle hon bodde där eller om det var slut som hon tog 
upp det här med svartsjuka.  

 Pratade Wilma om något som hon inte tagit upp tidigare i de senaste samtalen?
I början på oktober när hon var hos mig så bad hon mig om värktabletter. Efter det avbokat 
inte kunnat komma när jag erbjudit tid. 

Såg du skador på Wilma då?
Nej. Hon sa att hon hade ont i huvudet. 
Jag sa jag får inte lämna ut det men kolla hos barnmorskorna. Där fick hon någon typ av 
värktablett. 
Hon hade sagt att hon inte hade möjlighet att köpa själv i Stenungsund. 
Sista tiden hade hon börjat sminka sig väldigt mycket och det var hon inte första tiden hos 
mig. 

När började hon sminka sig mer?
De sista gångerna inte fullt så mycket som hon hade i våras/ somras mycket i ansiktet. Var 
inte jättemycket i slutet. Så mycket att jag reagerade. 
 Sa Wilma själv något om det?
Ja, något tillfälle att mamma och någon mer hade påpekat att det inte var så fint med så 
mycket smink men att hon själv tyckte det. 

 Hur har Wilma beskrivit sin relation med pojkvännen?
Vet att hon sagt att jag är ju kär i honom men ……jag fattade det så som att de var ihop 
ibland och ibland slut. 
Uttryckte kär, men…..
 
 Har det funnits någon problematik under den senaste tiden som Wilma pratat med dig om?
Det sista har det varit lite om pojkvännen, mamman och kompisar men inget jag reagerat 
starkt på hennes mående utan behövde stöttning. 
Slut, ihop, inget jobb och inget körkort. Kände behövde stöttning. 

Sista gången i telefonen var hon ledsen men inget jag upplevde rädd utan mer ledsen, slut nu, 
undrade om jag kunde prata med socialtjänsten om bostad. 

 Inget mer du tänker på som skulle vara bra och veta?
Liknande köttbullarna så sa hon att Tishko tyckte att hon skulle hälsa på hans mamma. 
Jag ställde frågan tycker du det är trevligt att träffa henne men inte för att Tishko säger det.
Jag frågade om han själv åkte dit. Jag förstod det som hon skulle åka dit och vara social och 
hjälpa mamma. 

 Noteringar som görs vid besök i journaler.
Korta
Samtal om konflikt med mamma och killen beter sig. Något om köttbullar, besök som hon 
diskuterade. 
Upplevt prata och vill bolla saker. 

Uppläst och godkänt.
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Polisen 

96

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Hansson, Karolina
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Kompletterande uppgifter tidigare förhör
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

Liz Johansson
Förhörsdatum

2019-11-24
Förhör påbörjat

15:01
Förhör avslutat

Förhörsplats

Lagerbergsgatan 35, Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Förhörsvittne

Berättelse

Tillägg till tidigare förhör med Kurator Karolina Hansson.

Uppläst och godkänt
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Polisen 

97

Förhör Signerat av

Signerat datum

Enhet

Polisregion Väst, Grova brott 1 PO Fyrbodal
Diarienr

5000-K1449768-19
Hörd person

Reit, Alexandra
Personnummer

Den hörde är

Vittne
ID Styrkt

Nej
Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Ang besök som Wilma gjort hos kurator på Drottning Blankas gymnasium i Uddevalla 
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

Liz Johansson
Förhörsdatum

2019-11-25
Förhör påbörjat

11:15
Förhör avslutat

11:55
Förhörsplats

Lagerbergsgatan 35, Uddevalla
Typ av förhör

RB 23:6
Utskrivet av

Förhörssätt

Telefonförhör  
Förhörsvittne

Berättelse

Alexandra informeras om att förhöret handlar om förundersökningen som pågår gällande  
Wilma Andersson.

 Vad är din arbetsuppgift på Drottning Blankas gymnasium i Uddevalla?
Jag är kurator och min arbetsuppgift är att ta hand mina elever och hjälpa dem om det är 
något som krånglar i och utanför skolan. 

 Har du haft kontakt med Wilma Andersson och hur har den sett ut?
Ja, jag har haft kontakt med Wilma Andersson. Haft lite småprat när hon började i 1:an. 
Lärde känna varandra och bygga upp förtroende. 
Sedan var det lite krockar socialt med andra elever i klassen, ångest och lite tokigt och säger 
saker som man ångrar. 
Vid ett tillfälle var Wilmas pojkvän Tishko  utanför och skulle ta någon som kallade henne 
för sminkhora. Måste varit i november förra året.
 
Svårt socialt att lösa saker och ingen större kontakt med föräldrarna. Om inget allvarligt 
kontaktar vi inte föräldrarna i första lägen men i årsskiftet så skar det sig mellan henne och 
några vänner och de kunde inte lösa det själva. 
De ville inte heller och efter det kom inte Wilma mer till skolan. 
Jag försökte få dit henne.
Lösa det på alla sätt med möten och så men det gick inte.
Tror bråket handlade om att någon hade stött på någon kille. Någon hade stött på Wilmas 
kille om jag inte minns fel. 
Det gick inte att lösa och de var arga. Försökte kontakta föräldrarna men på det mötet som de 
kom på så skrev de ut Wilma. 
Hon sa att hon inte ville gå längre, skolträtt. 
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Höll på ett bra tag efter jul men utskrivningen blev klar i maj i år. Pappan var med vid 
utskrivningen. 

Oftast var det konflikthantering för det krockade så mycket med andra, lösa konflikter och 
svårt att lösa ångest. 
Hade utbildning med hela klassen i Resilens. Försökte lära sig hantera ångest och oro. 

När man inte höll med henne så blev det svårt i relationen med en gång tappade man det man 
fått. 
Första terminen handlade om att bygga förtroende och när man påtalade hennes del i saker så 
höll inte relationen för det.  

 Vad vet du om Wilmas relation med pojkvännen?
Vet att hon tyckte att han var häftig och äldre. Vara ihop med äldre kille. Pratade lite grann 
om honom. Var det att han var äldre och gått ut skolan och mer mogen än de killarna i hennes 
klass. 
Det hon sa och att han kom och försvarande henne. 

 Har pojkvännen varit på skolan vid något mer tillfälle?
Väntat på henne utanför flera gånger och då har  hon har sagt att hon måste gå för att han 
väntar. 
Hon hade bara ett kuratorbesök inbokat men sedan hade vi konflikthantering och samtal och 
utbilning i att hantera egna resurser.
Upplevde att hon gick ifrån för att träffa sin kille utanför på raster och så. 
Wilma bråkade med flera personer i olika klasser. 

Pojkvännen är närvarande och kommer ibland. Hon var glad och stolt när han kom. 
Vet att elever på skolan ser honom som luffare och ingen bra person, småkriminell. Tror mer 
om sig. 

 Hur har Wilma mått?
Första terminen är fylld av olika konflikter mellan Wilma och andra elever. Uppfattar henne 
som inte skolmotiverad. Svårt att få henne och jobba och det hon skulle göra på lektionen.  
Vid konflikter tar man tag i det som är aktuellt.
När jag frågade hur det gick för henne så sa hon att hon inte visste hur hon skulle göra. 
Inget med pedagog sattes igång utan det var bråk här och där. Tog mycket tid. 

 Suicidtankar?
Inget jag fått ta del av. Inte där och då. Lite struligt hemma kunde hon säga. Uppfattade 
henne som en tonåring som var förälskad i en som hon tyckte cool kille. Bråk med vänner 
och det som händer i en tonårings liv. 

Vi ville inte skriva ut henne men pappan sa att hon var skoltrött och inte ville tving henne. 

 Självskadebeteende? 
Nej. 
 Något som väckte tankar om det kring Wilma?
Sminkade sig nästan som en mask. Så otroligt sminkad. Alltid jacka på sig., Aldrig kortärmat. 

 Vet du något om Wilma varit gravid?
Nej, det vet jag inte. 

 När hade ni senast kontakt?
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Var när vi försökte boka tider i januari på telefon/ intranät för skolelever. Mentor Mike Al 
Mouti.
 Hur var Wilma då?
Mer sms pratade inte. 
 Wilmas vänner?
Tipsade om att hon kunde vara hos Alba. 
Eveline och Sebastian pratade jag med men de hade inte haft någon kontakt med Wilma på 
länge, sedan hon slutade skolan.  

 Orsak till bråk?
Försökte ge verktyg. Problem med självkänsla och svårt att lösa konflikter. Hantera ångest 
och oro. 

 Något Wilma berättat för dig som kan vara viktigt i utredningen?
Försöker tänka och skulle då sagt det till Mattias på polisen. 
Jag fick en obehagskänsla av Wilmas kille. 
 Varför då?
Vet inte vad det var. Vara ihop med yngre tjej och inte ordnat för sig, småkriminell och dök 
upp utanför skolan.

Uppläst och godkänt. 
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