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SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Avdelning 2
INKOM: 2021-03-23
MÅLNR: B 3712-21
AKTBIL: 2

Sammanfattning av utredningen/åklagarnas påståenden
Åtalspunkt 1-4: Försök till mord mm (5000-K1009406-20) och synnerligen
grovt vapenbrott mm (5000-K1448744-20)
Det finns sedan flera år tillbaka en mycket allvarlig konflikt mellan Chihab
Lamouri och Maykil Yokhanna. Flera skjutningar – mord – har av både polis
och domstol kopplats till konflikten.
Både Chihab och Yokhanna är från Vårby och båda var i tonåren involverad i
narkotikahandeln i området. I januari 2017 blev en nära vän till Chihab
ihjälskjuten och Yokhanna delgavs misstanke om mordet. Misstanken lades
dock ner och ingen har åtalats för mordet. Konflikten mellan Chihab och
Yokhanna eskalerade i och med skjutningen.
Yokhanna har inte bott i Vårby de senaste åren, och bor numera i Västerås (när
han inte avtjänar fängelsestraff). Yokhanna, hans fru och hans kompis blev
beskjutna i Kungens kurva i januari 2020. Ungefär vid samma tid flyttade
Chihab från Vårby till Spanien, och har bott i Madrid fram till han greps i
september.
Chihab är ledare för Vårbynätverket. Chihab samarbetar med Ali Kadhim, som
har en ledande position i en gruppering i Hagsätra. Kadhims huvudsakliga
sysselsättning består av kokainförsäljning, och han och Chihab har mycket
narkotikaaffärer tillsammans. Det finns historik av skjutningar även mellan
Kadhims gruppering och Yokhannas gruppering. I slutet på mars beslutar
Chihab och Kadhim att skjuta ihjäl sin gemensamma fiende, målsäganden
Yokhanna.
Chihab hyr sedan tidigare en lägenhet på Haga Parkgata i Västerås, och har
även två bilar och två vapen på plats i Västerås. Mikael Lethisalo ansvarar för
lägenheten och kontakten med hyresvärden. I början av april sätter Chihab och
Kadhim sin mordplan i verket genom att beordra andra personer att utföra olika
delar av brottsplanen.
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Chihab skickar en spanare – Alexandar Kuzmanovic - till Västerås.
Kuzmanovics uppgift är att lokalisera Yokhanna. Kadhim ordnar chaufför till
Kuzmanovic. Chihab instruerar Sikandar Afridi att organisera så att det
överlämnas en kikare till Kuzmanovic innan han åker till Västerås. Afridi gör
det. Kuzmanovic rapporterar direkt till Chihab under tiden han är i Västerås.
Chihab meddelar Kadhim och sin bror Chouaib Lamouri om iakttagelserna - att
Kuzmanovic sett Yokhanna på plats i närheten av hans bostad. När
Kuzmanovic utfört sitt uppdrag, kallar Chihab tillbaka honom. Kuzmanovic är
i Västerås 1-3 april.
När spanaren har lokaliserat målsäganden, vill Chihab kontrollera att bilar,
lägenhet och vapen är redo att användas. Han uppdrar åt Lethisalo att skicka en
kontrollant till Västerås. Lethisalo rådgör med Afridi om vem som är lämplig
och tillsammans beslutar de att använda Suleman ”Sulle” Zahid för uppdraget.
Afridi förser Zahid med kontanter för utförandet av uppdraget. Zahid får låna
Afrids encrotelefon under tiden Zahid är i Västerås. Via kommunikation i
EncroChat leder Lethisalo Zahid under kontrollen. Zahid startar och parkerar
om bilar samt går in i planeringslägenheten, tar fram vapen och fotar dessa.
Han rapporterar till Lethisalo, som i sin tur rapporterar till Chihab. När Chihab
är nöjd kallas Zahid tillbaka. Zahid är i Västerås den 4 april.
Innan Chihab skickar skyttar till Västerås, diskuterar han med Chouaib och
Afridi vilka som ska få uppdraget. Afridi och Chouaib kommer med förslag.
Det blir Norbert ”Hugo/Janoush/Håkan” Sment och Mohammad ”Afgani”
Ashrafi som får uppdraget. Kadhim bistår med chaufför till skyttarna – Bernard
”Bento/Blacka” Munyaga. Skyttarna och chauffören har ett möte på kvällen
den 4 april. Chihab uppdrar åt Chouaib att lämna 10 000 kr till Sment med
anledning av uppdraget. Chouaib överlämnar kontanterna till Sment. På
förmiddagen den 5 april får Ashrafi låna Lethisalos encrotelefon för att kunna
kommunicera krypterat med Sment i samband med att de vidtar förberedelser –
införskaffar smartphone och klorin - inför uppdraget. Lethisalo överlämnar
nyckeln till flyktlägenheten till skyttarna och informerar dem om aktuella
adresser för bilar och lägenhet.
Skyttarna och chauffören beger sig till Västerås på eftermiddagen den 5 april
och stannar till den 8 april. Under tiden de är i Västerås detaljstyr Chihab hur
uppdraget ska utföras. Uppdraget är att skjuta ihjäl Yokhanna. Chihab
informerar regelbundet till Kadhim om hur brottsplanen fortlöper. Kadhim
bidrar bl a med att göra slagningar på intressanta bilar. Skyttarna och
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chauffören oljar vapen, beger sig till platsen där målsäganden bor, gömmer sig
i en skåpbil, redo att skuta ihjäl målsäganden så fort han visar sig utanför sin
bostad.
En stund mellan 7–8 april åker chauffören hem till sin gravida flickvän, men
kommer tillbaka till Västerås igen för att slutföra uppdraget. När han kommer
tillbaka har han fått låna Lethisalos encrotelefon för att kunna kommunicera
krypterat med Sment. Den 8 april får Ashrafi kallar fötter, och meddelar Afridi
att han vill avbryta. Afridi tvingar honom att stanna kvar och slutföra
uppdraget.
Under tiden Sment är i Västerås bor Tutankamon ”Kamon/Kamz” Khalil i
Sments bostad och hanterar Sments telefon. Syftet är att det ska se ut som att
Sment är på plats i sin bostad. Tutankamon är väl införstådd med vad Sment
har för uppdrag i Västerås och har löpande kontakt med honom om hur
brottsplanen fortlöper.
Ilija Jurkovic är högt uppsatt i Vårbynätverket. Han är sjuk i Covic-19 i början
av april och är inte delaktig i utförandet av brottsplanen i Västerås. Han får
dock information från både Chihab och Sment om den pågående mordplanen,
men underlåter att vidta åtgärder med anledning av informationen. Han
uppdaterar sig om hur planen fortlöper under tiden utförarna är på plats. Det
gör även Chouaib.
Det blir inget mord på Yokhanna. Yokhanna är på plats i Västerås i början av
april och han bor i lägenheten som gärningsmännen lokaliserat honom till, men
skyttarna hinner inte slutföra brottsplanen innan Yokhanna grips av polis den 4
april. Han grips för grovt vapenbrott och häktas därefter. Fara för brottets
fullbordan har således endast på grund av tillfälliga omständigheter varit
utesluten.
Lethisalo åker till Västerås en dryg vecka efter att planen avbrutits. Det
uppdagas då att hyresvärden till lägenheten på Haga Parkgata upptäckt vapnen
som fanns i lägenheten, vilket resulterar i att hyresvärden kräver att vapnen ska
flyttas, en sista hyresbetalning erläggas och hyreskontraktet upphöra. Chihab
och Kadhim löser det. Chihab organiserar så att Lethisalo kan betala hyran.
Kadhim låter en av sina ”springpojkar” hämta vapnen i Västerås dagen efter.
Bakom honom kör Lethisalo en följebil, som ska säkra att vapnen kommer
fram enligt plan. Kadhim förvarar vapnen under en veckas tid. Därefter
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bestämmer Chihab att de ska flyttas till Nygårdsvägen 10 i Vårby. Kadhim
organiserar så att vapnen körs till Nygårdsvägen, och Chihab organiserar så att
vapnen tas emot. Det gör han genom att instruera Jurkovic, som i sin tur
instruerar Tutankamon. Tutankamon är den som tar emot vapnen och placerar
dom på Nygårdsvägen 10. Vapnen placeras i Ljiljana Petrovics bostad.
Petrovic kallas ”kärringen” av Vårbynätverket. I hennes bostad bor även Igor
Dosic. Dosic hanterar vapnen i samband med överlämnandet, alt. vid senare
tidpunkt, i lägenheten.
Ungefär en månad senare dör en person som kallas ”Khallen”. Khallen har
fram till dess förvarat olika saker åt Vårbynätverket, bl a har nätverket haft 5
automatvapen nedgrävda på hans kolonilott. När Khallen dör organiserar
Chouaib så att Sment och Tutankamon gräver upp dessa vapen. De tar dem till
Petrovics och Dosics bostad på Nygårdsvägen 10. I bostaden rengör Sment
vapnen under två dagars tid. Vapnen lämnas därefter i bostaden för förvaring åt
Vårbynätverket.
Av kommunikation i EncroChat nämns flera gånger att Vårbynätverket
förvarar vapen och pengar hos ”kärringen”. De använder platsen som en
”stash”. Det är Jurkovic som har hand om stashen, det är han som har hand om
nyckeln till bostaden och kan komma och gå som han vill på adressen. Jurkovic
ger klartecken att lägga de uppgrävda automatvapnen på Nygårdsvägen innan
de placeras där.
Den 10 november görs en husrannsakan i Petrovic och Dosics bostad på
Nygårdsvägen. 6 vapen, 7 handgranater, ca 7,2 kg sprängmedel,
elsprängkapsel, en stor mängd ammunition mm anträffas på adressen. Bl a
anträffas den pistol och den automatkarbin som man planerade att använda i
Västerås för att skjuta ihjäl Yokhanna. I bostaden anträffas även två av de
uppgrävda automatkarbinerna från ”Khallens” kolonilott. Övriga tre uppgrävda
automatkarbiner har dessförinnan flyttats från adressen, och istället har 2
kulsprutepistoler placerats där. Kulsprutepistolernas ursprung är okänt.

Åtalspunkt 5: Stämpling till mord (5000-K1448914-20)
Vårbynätverket har under flera års tid velat ha ihjäl Maykil Yokhanna, och
olika skjutningar mot denne och dennes grupperingar har skett. Trots ihärdiga
försök har nätverket hittills inte lyckats mörda Yokhanna. Med anledning av att
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Chihab Lamouri vet hur svårt det varit att lyckas i sin plan, tackar han ja när
Ilija Jurkovic hör av sig och meddelar att ”Yasin” via annan person kan hjälpa
till och lura fram Yokhanna till Vårbynätverket.
Diskussionerna med Yasin sker parallellt med att Chihab har sina ”egna”
personer på plats i Västerås för att slutföra det han påbörjat innan diskussionen
med Yasin inleddes. Diskussionerna med Yasin fortsätter efter att Chihabs
”egna” avslutat sitt uppdrag i Västerås. Chihabs plan har levt under lång tid,
och den lever vidare oavsett om Yokhanna gripits eller inte. Han har beslutat
sig för att mörda Yokhanna och är resultatinriktad; planen ska verkställas - förr
eller senare. Yokhanna kommer så småningom släppas ut.
Diskussionerna resulterar i att Chihab och Jurkovic beslutar i samråd med
annan okänd person, och uppdrar åt denne, att mörda Yokhanna. Mordavtalet
ingås vid en tidpunkt som infaller efter att Chihabs ”egna” avslutat
mordförsöket i Västerås. Avtalet som sluts innebär att Chihab åtar sig att betala
en miljon kronor om motparten lyckas mörda Yokhanna. Det finns inget
slutdatum för uppdraget. Jurkovic förhandlar priset för Chihabs räkning, och
lyckas pruta från 1,5 miljoner kronor till 1 miljon kronor.

Åtalspunkten 6-7: Allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, försök till
allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och brott mot lagen om brandfarliga
och explosiva varor, grovt brott (5000-K604909–20 och 5000-K604865–20)
En bomb har under natten 22-23 maj 2020 placerats på målsägande Malik
Hasnnains bil när den stått parkerad på Nämndemannavägen i Norsborg.
Samma natt sprängs en bomb på hans bilfirma Autoperformante på
Vendelsömalmsvägen i Haninge. Chihab Lamouri, Ali Kadhim, Ilija Jurkovic,
Sikandar Afridi och Mikael Lehtisalo har tillsammans beslutat, planerat och
därefter genomfört åtgärderna. Utförare av brotten är flera personer. En av dem
är Damian Chomontowski som deltagit i utförandet av båda brotten och den
andra är Adem Kuzey som deltagit i utförandet av brottet på
Nämndemannavägen i Norsborg.
Anledningen till åtgärderna är att Autoperformante den 21 april 2020 sålt en
Mercedes AMG med registreringsnumret BDC24W. Brukaren av bilen har
varit Arshad Afridi, bror till Sikander Afridi. Bilen beslagtogs av polis under
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natten mot den 21 maj 2020. Chihab, Kadhim, Afridi, Jurkovic och Lehtisalo
misstänker dock felaktigt att Malik Hasnnain tagit tillbaka bilen. De bestämmer
sig därför för att hämnas.
Chihab, Kadhim, Jurkovic, Afridi och Lehtisalo har alla kommunicerat om
bilen, att den återtagits av Malik Hasnnain och diskuterat om anledningen till
att Malik Hasnnain skulle ha återtagit bilen. De har också diskuterat olika
upplägg för att hämnas, som att spränga bomber på olika platser kopplade till
Malik Hasnnain eller kidnappa någon i dennes närhet. Det bestäms till sist att
Malik Hasnnains bilfirma och bil ska sprängas.
Under ledning av Chihab skrider de därefter till verket.
Chihab har gett instruktioner om utförandet av brotten till Afridi som i sin tur
kommunicerat med Lehtisalo. Afridi och Lehtisalo har haft detaljerade
diskussioner om utförandet av brotten. De har fört vidare Chihabs instruktioner
till utförarna. Afridi har anskaffat sprängmedel och andra tillbehör. Lehtisalo
har hanterat bomberna.
Kring kl 23.45 kommer Malik Hasnnain för att hämta sin bil på
parkeringsplatsen. Han ser då två maskerade personer på platsen som håller på
med något vid ena bildäcket på hans bil. Försöket att spränga hans bil avbryts
på grund av det.
Chihab, Afridi och Lehtisalo kommunicerar om det misslyckade försöket. De
uttrycker ett mycket tydligt missnöje med misslyckandet och att utförarna ska
se till att lyckas nästa gång.
Vid kl 00.30 den 23 maj 2020 sprängs bilfirman på Vendelsömalm. Stor skada
uppkommer på byggnad och bilar. Lehtosalo meddelar Afridi att sprängningen
lyckats. Chihab meddelas att uppdraget slutförts och denne konstaterar att så
går det när man jävlas med oss.

Åtalspunkt 8: Synnerligen grovt vapenbrott mm (5000-K1333159-20)
Den 25 mars 2020 gjorde polisen en husrannsakan i ett förråd på
Lammholmsbacken 213 i Vårby. I förrådet anträffades bl a 19 vapen, magasin,
ljuddämpare och en stor mängd ammunition. Förrådet tillhör Enes Yildiz och
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han är dömd för innehavet. Polisen misstänkte under utredningen att Yildiz
förvarade vapnen åt Vårbynätverket, men eftersom det inte fanns tillräcklig
bevisning delgavs ingen i nätverket misstanke. I tiden härefter har
kommunikation från EncroChat inhämtats från Frankrike. I kommunikationen
framgår att det är Chihab Lamouris vapen och ammunition som beslagtagits
hos Yildiz, och att hans lillebror Chouaib Lamouri förvarade vapnen och
ammunitionen åt honom hos Yildiz.
Efter tillslaget hos Yildiz misstänker Chihab och Chouaib att endast en del av
vapnen som de förvarade hos Yildiz, är beslagtagna. De tror och hoppas att
Yildiz dessförinnan flyttat en del av vapnen till annan plats. Chihab och
Chouaib har en plan om att lokalisera och återta dessa (beslagtagna) vapen. Till
sin hjälp använder de Ilija Jurkovic.
För att lokalisera och återta (de beslagtagna) vapnen ger Chihab instruktioner
om att Chouaib och Jurkovic ska träffa Yildiz bröder, och träffa Yildiz
advokat. Chouaib och Jurkovic träffar i vart fall Yildiz bröder för att försöka
reda ut var vapnen finns och för att återta de vapen som polis ev inte
beslagtagit. I samma syfte organiseras ett inbrott i Yildiz förråd.

Åtalspunkt 9-10: Människorov, rån, grovt vapenbrott, försök till grov
utpressning, förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, brott
mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott (5000K462500-20)
I slutet av mars planerar Chihab Lamouri, Chouaib Lamouri, Ilija Jurkovic, och
”Mario” att kidnappa, råna och utpressa 17 årige Nils Grönberg. Grönberg, mer
känd under artistnamnet ”Einár”, är en framgångsrik rapartist. Han har tjänat
mycket pengar på sin musik och han ofta bär dyra smycken och en Rolexklocka.
Jurkovic är sedan flera år tillbaka vän med Yasin Mahamoud. De har bl.a. suttit
på anstalt tillsammans. Mahamoud, som är medlem i det kriminella gänget
Shottaz, är också en känd rapartist.
Jurkovic involverar i slutet av mars Mahamoud i planerna om att kidnappa
Grönberg. Tillsammans bestämmer de när det ska ske och hur de ska gå
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tillväga. Planen är att Mahamoud ska vara tillsammans med Grönberg och
rapportera sådana uppgifter till Jurkovic att Grönberg kan föras bort.
Den 30 mars är både Mahamoud och Grönberg inbokade i MGF Studion på
Döbelnsgatan 60 i centrala Stockholm. För att kunna kommunicera med
Jurkovic på ett säkert sätt, har Mahamoud fått låna en Encrotelefon. Encron
brukas vanligtvis av Tutankamon Khalil. Jurkovic kontaktar Sikandar Afridi
för att säkerställa att de har en lägenhet och ”redskap” redo. Han vill att
buntband, tejp, hundkoppel, stringtrosor, hundskål och en ”skön kniv” ska
finnas på plats. Mahamoud bär under kvällen en pistolatrapp.
Jurkovic och Mahamoud har kontakt och planerar hur bortförandet ska gå till.
Mahamoud föreslår att han ska ta med Grönberg i en bil, och att Jurkovic m fl
ska dra ut Grönberg när de stannar vid rödljus. Jurkovic är med på planen.
Upplägget är att ta Grönberg i närheten av studion i stan, men när han åker
vidare till en studio på Råsundavägen i Solna och ändras planen till att ta
honom där. Upplägget ändras återigen, till att ta Grönberg när han åker hem
mot Nacka. När Mahamoud och Jurkovic upptäcker att det är mycket poliser
ute aktuell natt, avbryter de planen.
I mitten på april återupptas planen. Den 14 april beslutas att ”Mario” med hjälp
av sin underhuggare Haval Khalil, som också är en rappare och känner
Grönberg, ska lura med Grönberg. Jurkovic informerar Afridi om vad som är
på gång och att Jurkovic med anledning av det ska hämta de föremål som
Afridi disponerar för syftet.
Cameron Vicencio har i uppdrag att ta med en pistol och meddelar Chouaib att
han ordnat med detta. Chouaib får välja mellan två pistoler ”Wale elr Zorakin”
och väljer ”Walle”. Vicencio tar med denna till lägenheten, dit Grönberg
senare kommer att föras.
Under kvällen får Chihab rapporter om att Grönberg är på väg och att
fotografier kommer snart. Chihab uppmanar utförarna att akta sig för polisen
och att de inte ska överdriva.
Haval och ”Mario” tar med Grönberg till Vårberg. Steven Calambas Cortes
möter upp och tar med dem till sin lägenhet på Ängsholmsgränd. I lägenheten
är även Chouaib, Jurkovic, Tutankamon, Norbert Sment och Vicencio under
kvällen/natten. I lägenheten blir Grönberg avklädd, påsatt peruk, klänning och
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stringtrosor samt tvingas ha hundkoppel kring sin hals. Han utsätts för hot och
våld och tvingas ge ifrån sig sin Rolex-klocka. Utanför huset vaktar under tiden
Benjamin Hamilton och ldris Yusuf. Chouaib har lämnat instruktioner om var
de ska placeras ut.
Gärningsmännen turas om att posera med, och fotografera, Grönberg. Fotona
skickas till Chihab. Chihab ger instruktion om när det är tillräckligt och att de
kan avbryta. Utförarna gör som Chihab bestämmer.
Gärningsmännen är inte nöjda med Rolex-klockan utan vill ha mer. ”Mario”,
Haval, Hamilton och Yusuf tar med sig Grönberg för att för att Grönberg ska
hämta och överlämna ytterligare värdesaker.
Jurkovic informerar Chihab om att Grönberg är på väg hem för att hämta två
kedjor och två pistoler. Chihab ger instruktion om att även ta box och certifikat
till Rolex-klockan.
Grönberg överlämnar under natten två guldkedjor och en pistol till ”Mario”
och Haval. Det skickas ett foto på Haval, där han har Grönbergs kedjor runt
halsen. Jurkovic får bilden och meddelande om att guldet är säkrat.
Efter händelsen fortsätter Chihab, Chouaib, Jurkovic, ”Mario” och Calambas
att utpressa Grönberg. De vill ha tre miljoner kronor och hotar med att annars
publicera fotona som tagits i samband med kidnappningen.
Grönberg håller sig undan och svarar inte när de försöker få tag på honom.
Chihab kontaktar Luis Silva Rojas. Silva Rojas försöker hjälpa Chihab att
förmå Grönberg att betala. Silva Rojas informerar några dagar senare Chihab
att Grönberg fortfarande håller sig undan och föreslår att de ska börja spränga
lite. Chihab meddelar Jurkovic att han kommer fixa en bomb och ber honom
fixa någon som kan placera den. Bomben ska placeras intill Grönbergs
mammas bostad. Både ”Mario” och Silva Rojas ordnar varsin bomb.
Den 24 april ger Chihab instruktion till Jurkovic om att hämta bomben.
Jurkovic meddelar Calambas, som instruerar Zalloum. Zalloum hämtar bomben
samma dag på Hallonbergsvägen 29 i Sundbyberg och tar med den till
Vårberg. Silva Rojas organiserar överlämnandet.
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Gärningsmännen planerar att detonera bomben samma dag men då det är
poliser utanför Grönberg den kvällen bestämmer de sig för att avvakta.
Chihab, Chouaib, Jurkovic och ”Mario” fortsätter att diskutera hur de ska göra
för att få Grönberg att betala. De funderar på om de ska spränga hos någon av
hans familjemedlemmar.
Då Grönberg inte vill betala, beslutar Chihab den 4 maj att fotografierna på
Grönberg ska spridas och börjar samtidigt skicka dem vidare. Även Jurkovic
skickar vidare foton. Calambas får i uppgift att lägga upp fejkkonton på
Instagram och sprida fotografierna, vilket han gör. Calambas frågar när de ska
spränga Grönbergs dörr och Jurkovic svarar snart.
Den 5 maj publicerar Grönberg en story på sin Instagram där han säger att alla
kan bli kidnappade och slagna.
Bomben beslagtas den 2 juni i lägenhet på Rönnholmsgränd 16 i Vårberg.

Åtalspunkt 11-13: Grovt vapenbrott, brott mot lagen om brandfarliga och
explosiva varor, grovt brott, grovt narkotikabrott (5000-K651666-20)
Den 2 juni görs en husrannsakan på Rönnholmsgränd 16 i Vårberg. Lägenheten
har tre rum och kök och i lägenheten bor Nadya Sjölin och Rebecka Svarvar.
Även Steven Calambas Cortes har sitt huvudsakliga boende där, och Marwan
”Joker” Zalloum och Oussama ”Ost” Saad har lägenheten som ett extraboende.
Lägenheten används för förvaring av vapen, sprängmedel och narkotika för
Vårbynätverkets räkning. Från lägenheten bedrivs även narkotikahandel.
I Sjölins sovrum anträffas små mängder kokain, cannabisharts och MDMA.
I en tv-bänk i vardagsrummet anträffas en påse med 18,6 gram kokain.
I en garderob i vardagsrummet anträffas narkotika, vapen och en
spränganordning enligt följande. I en påse anträffas 595 gram amfetamin. Saad
har införskaffat amfetaminet med hjälp av Calambas. I en IKEA-påse, anträffas
98,7 gram MDMA, 299 tabletter MDMA och 2,45 gram MDMA. I en
skokartong (liggande i IKEA-påsen) anträffas två pistoler, patroner och
magasin. En av pistolerna har använts i samband med kidnappningen den 14-
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15 april (5000-K452500-20). I en systembolagspåse (liggandes i IKEA-påsen)
anträffas en bomb. Det är den bomb som hämtades i Sundbyberg den 24 april, i
syfte att användas i samband med brott mot Nils Grönberg (5000-K46250020). Det är Zalloum och Calambas som placerat och förvarat bomben på
Rönnholmsgränd.
I en annan garderob i vardagsrummet anträffas en våg, vakuumförpackare,
skyddsväst och 180 000 kr. Kontanterna anträffades i Calambas jackficka.

Åtalspunkt 14-15: Synnerligen grovt narkotikabrott mm (5000-K65292520)
Ali Kadhim och Chihab Lamouri har bedrivit storskalig narkotikahandel med
kokain, amfetamin och cannabis. De har samarbetat i vissa delar, men agerat
självständigt i andra. Informationen om narkotikahandeln kommer framförallt
från EncroChat, men det finns också narkotikabeslag och kontanthantering som
kan knytas till flera av narkotikaöverlåtelserna. Kadhim har under en
tvåmånadersperiod köpt och sålt ca 34,5 kg kokain och Chihab har under
samma period köpt och sålt ca 9 kg kokain. Marknadsvärdet i gatuledet
avseende Kadhims parti ligger på i vart fall 48 miljoner kronor och för Chihabs
parti på i vart fall 11,9 miljoner kronor.
Kadhim är uppväxt i Rågsved och Chihab i Vårby. Båda två har köpt kokain i
kiloposter som de sedan delat upp och sålt vidare i hektoposter på sina
respektive ”hemmamarknader”. Därutöver har båda två sålt kokain i halvkilo
eller kiloposter till andra delar av Stockholm. Kadhim har även sålt kiloposter
till köpare i Malmö och Göteborg.
Varken Kadhim eller Chihab tar vanligtvis fysisk befattning med vare sig
narkotikan eller vederlag för narkotikan. Istället har de en organisation med
personer under dem som sköter verksamheten åt dem. Det är Chihab och
Kadhim som leder sina respektive verksamheter. Det är dom som bestämmer
och som tjänar pengar. Med hänsyn till omfattningen av narkotikahanteringen
under våren 2020 kan man inte dra någon annan slutsats än att den pågått en
under en längre tid. Båda två är också sedan tidigare dömda för narkotikabrott.
För att bedriva sin verksamhet har Kadhim använt sig av två ”stashbilar”. Det
är bilar med specialbyggda lönnfack, där man förvarat bl a narkotika. En av

Åklagarområde Stockholm
Södertörns åklagarkammare i Stockholm
Kammaråklagare Anna Stråth

2021-03-23

Sida
Handling
Ärende
Handläggare

12 (15)
3614
AM-78971-20
107-34

Kadhims underhuggare blev stoppad av polis när han var på väg tillbaka från
Malmö efter att ha köpt två kilo kokain på uppdrag av Kadhim. Narkotikan var
då förvarad i ett lönnfack och av utredningen i ärendet framgår att det var
Kadhims bil och Kadhims narkotika som beslagtogs vid tillfället. Kokainets
renhetsgrad låg på 86 %.
Kadhim och Chihab har samverkat med en encroanvändare som kallas
”Rawlager”. Användaren är inte identifierad. Det är Kadhim som haft
direktkontakt med Rawlager. När Chihab har velat ha kokain har han vänt sig
till Kadhim, som i sin tur vänt sig till Rawlager. Rawlager har därefter skickat
en transportör som levererat kokain till plats som Chihab angett. Likadant har
det gått till när Kadhim velat att kokain ska levereras. Då har han vänt sig till
Rawlager, som sett till att en transportör levererat kokain till plats som Kadhim
angett. Det är såhär det huvudsakligen sett ut. Dock har både Chihab och
Kadhim även vid några tillfällen fått kokain från annat håll än från Rawlager.
Kadhims underhuggare är inte aktuella i det här målet. Flera av Chihabs är.
Chihab har sålt kokain från Odlingsvägen 8 i Tumba. Till sin hjälp har han haft
framförallt fyra personer. Det är Melanie Hovsepian som förvarat kokainet åt
Chihab, det är Steven Calambas Cortes som tagit den fysiska befattningen med
kokainet, och det är Chouaib Lamouri och Chamseddine Lamouri som förvarat
vederlaget från försäljningen.
Från Hovsepians lägenhet på Odlingsvägen säljer Chihab hektoposter kokain
regelmässigt under hela våren. Det rör sig om försäljning var och varannan
dag. Vid samtliga tillfällen kontaktas Calambas och får i uppdrag att lämna
över kokainet till köpare. Ibland tar han även emot betalning för narkotikan.
Pengarna lämnas sedan vidare till Chihabs bröder, Chouaib eller Chamseddine,
som förvarar pengarna åt Chihab. Calmabas får betalt för sitt uppdrag i
narkotika.
Calambas har ingen egen nyckel till ”stashen” utan måste kontakta Hovsepian
inför varje besök. Hon får betalt av Vårbynätverket för förvaringen av
narkotikan.
Chouaib är ”platschef” i Vårby. Till sin hjälp har han Chamseddine. Förutom
att ta emot pengarna och förvara dem åt Chihab, förmedlar Chouaib och
Chamseddine även kontakt mellan narkotikaköpare och Calambas Cortes.
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Sikandar Afridi är en av de personer som köper kokain från Odlingsvägen.
Mikael Lethisalo hanterar kokainet åt honom. Även Tymon Szymanski,
Aleksandar Kuzmanovic och Norbert Sment köper kokain från Odlingsvägen.
Efter tillslag den 2 juni övertar Sment den roll som Calambas tidigare haft. Vid
planerad överlåtelse den 3 juni är det Sment som är på plats på Odlingsvägen
för att överlämna kokainet till köpare. Tutankamon Khalil och Chouaib
förmedlar kontakt med köparen och organiserar betalningen för narkotikan.
I EncroChat framgår att Chihab beställer kokain till Odlingsvägen vid tre
tillfällen under april-juni, sammanlagt 5 kg. Vid två av tillfällena beställer
Chihab narkotikan av Kadhim. Vid dessa två tillfällen är det ”Rawlager” som
organiserar leveransen av kokainet till Odlingsvägen, och Calambas Cortes
som tar emot narkotikan. Vid ett av dessa tillfällen tas 2,5 kg kokain i beslag.
Kokainets renhetsgrad är ca 95 %. Betalningen för den beslagtagna narkotikan
sker via växlingskontoret World Exchange. Vid det tredje tillfället beställer
Chihab kokain från encroanvändaren ”Staledragon”. ”Staledragon” är inte
identifierad. Chihab instruerar Calambas Cortes att organisera upphämtning av
kokainet i Brandbergen, vilket Calambas Cortes gör. Han förvarar därefter
kokainet på Odlingsvägen. Betalningen för inköpet i Brandbergen sker via
växlingskontoret World Exchange. Eftersom det redan pågår kokainförsäljning
från Odlingsvägen när den första av ovannämnda tre tillfällen görs, måste
slutsatsen bli att det vid åtminstone ett tidigare tillfälle levererats narkotika till
adressen.
Utöver kokainhandeln som sker från Odlingsvägen, överlåter Chihab även
halvkiloposter kokain vid olika tillfällen till adresser runt om i Stockholm. Det
går till så att Chihab informerar Kadhim om beställningen. Kadhim meddelar
Rawlager. Rawlagers transportör kör ut narkotikan. Det är alltså en samverkan
mellan Chihab och Kadhim vid överlåtelserna.
Vid ett tillfälle beställer Kadhim kokain av Chihab. Chihab organiserar
leverans av kokainet till Rågsved. Kadhim organiserar mottagande.
Kadhim har sålt i huvudsak hektoposter kokain i området kring Rågsved.
Därutöver har han sålt halvkilo- och kiloposter kokain till andra delar av
Stockholm och Sverige. Vid de flesta tillfällen har han meddelat Rawlager om
beställningen, och Rawlager har sett till att kokainet levereras till plats som
Kadhim angett. Vid några tillfällen har Kadhim beställt kokain från andra håll,
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då har han antingen organiserat så att någon underhuggare hämtat kokainet i
Malmö och Göteborg, eller att en underhuggare tagit emot kokainet som
levererats till Rågsved.
Kadhim och Chihab betalar ca 400 000 kr för ett kilo (extremt rent) kokain. De
säljer ett hekto (troligtvis utspätt) kokain för ca 50 000 kr.
Förutom kokainhandeln, ägnar sig Chihab och Kadhim även åt cannabis- och
amfetaminhandel. När det gäller Chihab så framgår det i EncroChat att han
ägnar sig i stor omfattning åt cannabishandel. Han bedriver en cannabisodling
– troligtvis i Spanien, och han har vid flera tillfällen organiserat leverans av
cannabis från andra länder till Sverige.
Vid ett tillfälle i maj får Kadhim och Chihab en gemensam leverans av ca 5 kg
cannabis och 20 kilo amfetamin till en adress i Tumba. De delar upp
cannabisen, men säljer amfetaminet gemensamt. Amfetaminet förvaras av
Kadhim. Chihabs cannabis förvaras av hans bröder Chouaib och Chamseddine.
Det är tydligt i kommunikationen mellan Chihab och Kadhim att det är ett test
att sälja amfetamin, de är inte lika vana vid det som försäljning av cannabis och
kokain.
När det gäller betalning för narkotikaleveranserna så har det vanligtvis gått till
så att Rawlagers transportör hämtat upp betalning för narkotikan ca en timme
efter att narkotikan levererats. Vad gäller Kadhim och Rawlagers upplägg dem
sinsemellan så har de skrivit upp överlåtelserna på en lista, som de sedan med
jämna mellanrum reglerat dem emellan.

Åtalspunkt 16: Grovt penningtvättsbrott (5000-K1518489-20)
Chihab Lamouri har förvarat stora summor kontanter på olika adresser i Vårby
och på växlingskontoret World Exchange. Pengarna kommer från brottslig
verksamhet. På växlingskontoret har Chihab under perioden 30 mars-2 juni
förvarat 2 669 500 kronor.
Chouaib Lamouri har förvarat och hanterat pengar åt Chihab. Chouaib har
organiserat mottagande och förvaring av kontanter enligt direktiv från Chihab,
och han har flyttat pengar enligt direktiv från honom. Bl a har Chouaib flyttat
pengar till Ali Kadhim och till World Exchange. Till sin hjälp har Chouaib haft
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Tutankamon Khalil. Tutankamon har även hämtat ut en del av Chihabs pengar
från växlingskontoret och överlämnat de till Ali Kadhim. På World Exchange
har Chihabs kontanter förvarats i en plastpåse. 311 800 kronor av dessa har
tagits i beslag.

