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Daniel: För  hade varit på… på förhör idag. 

AnnSofie: Jaha?  

Daniel: Ja. 

AnnSofie: Alltså hos … 

Daniel: Polisen. 

AnnSofie: … eller? 

Daniel: Nej, hos Polisen. 

AnnSofie: Hos Polisen? Jaha. 

Daniel: Jaa. Och… Ja, han… Nä, men… (Ohörbart) då liksom när vi… när han var 

 hos mig. 

AnnSofie: Jaa. 

Daniel: Eh… Och sedan även på Östersundshem. Nä, men entreprenaderna är ju 

gjorda. 

AnnSofie: Ja. 

Daniel: Det är bara och gå ut… Det är bara och gå ut och titta. 

AnnSofie: Ja, dom är ju liksom… Ja, precis. 

Daniel: Jo, men visst. 

AnnSofie: Det är inga… 

Daniel: Jo, men… 

AnnSofie: … hemligheter. Nä. 

Daniel: Nej, nej. Och så hade det… ”Jo, men här har ju någon attesterat” och då var det 

 och  och liksom and… ”Jaa”…  
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AnnSofie: Ja. 

Daniel: … ”men det var innan jag börja”, sade han. 

AnnSofie: Ja. 

Daniel: Och sedan, ”Ja, men varför börja du sedan?” ”Ja, men jag var vice VD, så jag 

slutade attestera.” 

AnnSofie: Ja-a. 

Daniel: För att… Liksom… Dom… ”Ja, men vad är det här? Lyftplan?” ”Ja, men det 

heter det. En betalningsplan för när man betalar”… 

AnnSofie: Ja. 

Daniel: … ”entreprenaderna.” 

AnnSofie: Nä, men Gud. Neej. Nej. 

Daniel: Jo, jo, jo. Dom är… Och Håkan har varit inne på förhör idag och han har ju 

sagt ”Ja, men entreprenaderna är ju gjorda”. 

AnnSofie: Jaa. 

Daniel: ”Jag har ingen anledning och liksom misstro någonting här.” 

AnnSofie: Nä. Näe. 

Daniel: ”Vi har utfört entreprenaderna.” 

AnnSofie: Ja. Annars skulle han ju inte ha kunnat… 

Daniel: Nej, men vad fan… 

AnnSofie: … skickat vidare fakturorna. Nä. 

Daniel: Nej, precis. Så, så… Dom… Och, och det är klart att… det… Jag menar… Vi 

har nästan inventerat för över 2 miljarder i stadsdel Norr och områdena runt 

omkring. 

AnnSofie: Ja. 

Daniel: Det tror fan att jag har gjort hur mycket entreprenader som helst! 

AnnSofie: Jaa. 

Daniel: Liksom vad ska dom säga… Nä, men… Jo, men… Och  har sagt ”Ja, men 

jag har gjort entreprenader”. ”Jaha, vilka då?” ”Ja, här. Överallt.” 

AnnSofie: Ja. 

Daniel: ”Åt Driftaren och åt PEAB och…” 

AnnSofie: Ja. Ja, ja. Ja. 

Daniel: Ja, han har sagt han har utfört det.  

AnnSofie: Ja-a. 

Daniel: ”Ja, men hur har du gjort det då?” ”Ja, på det här sättet.” 
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AnnSofie: Ja. 

Daniel: Ja, och vad ska jag kunna säga om det. 

AnnSofie: Nää. 

Daniel: Då säger dom så här; ”Ja, men… Ja, men du har sagt att det kan vara falska”. 

”Jo, men det är klart. Det vet väl inte jag.” 

AnnSofie: Nä. 

Daniel: ”Om dom har gjort någonting som är falskt eller inte, osant”… 

AnnSofie: Nä. 

Daniel: … ”eller om dom har saltat räkningarna”… 

AnnSofie: Ja. 

Daniel: … ”eller vad dom har gjort… Ja, men hur ska jag veta det?” 

AnnSofie: Näe. Nä. Nä, men Gud, vet du. 

Daniel: Dom hade blivit jättefrustrerade på  

AnnSofie: Jaaaa, dom trodde att han skulle… 

Daniel: Ja, falla igenom. 

AnnSofie: … skylla på… 

Daniel: Och han hade… 

AnnSofie: … eller, eller hur? 

Daniel: Ja. 

AnnSofie: Vadå? Jaa. 

Daniel: Och, och… Så dom hade blivit… Och… Så nu vill dom ha ett förhör med mig 

nu, snabbt. 

AnnSofie: Jaha. 

Daniel: Och min advokat, va, han säger bara; ”Näe, men vi… vi kan inte nu.” 

(Småskrattar) ”Vi kan 12-13 juni.” 

AnnSofie: Ja. 

Daniel: ”Ja, men dom måste bara ha ett förhör den här veckan.” Nu är vi inne på 

eventuellt torsdag. 

AnnSofie: Jaha? 

Daniel: Jaa, så är det. Jag sade till min advokat ”Ja, men dom får hålla ett förhör med 

mig.” ”Ja, men jag gillar inte det här. Du hade ju…” Och jag sade det ”Ja, men 

jag hade kunnat varit i Kina nu”… 

AnnSofie: Ja. 

Daniel: …”då är det svårt och ha förhör”. 
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AnnSofie: Ja. 

Daniel: Ska dom åka till Kina då, eller? 

AnnSofie: Ja. Ja. 

Daniel: För att då det blir… 

AnnSofie: Men är det så att du tror att dom vill skynda på ändå, eller? 

Daniel: Nej, jag tror att dom… Nej, jag tror att dom har blivit så frustrerad över att 

 han stod på sig. 

AnnSofie: Ja. Ja. 

Daniel: ”Det här är gjort.”  

AnnSofie: Ja. 

Daniel: Och liksom… 

AnnSofie: Ja. 

Daniel:  har dom inte ens hört igen och det kommer… 

AnnSofie: Näe. 

Daniel: … och komma fram att ”Ja, men det här är gjort. Det finns avtal. Det är 

liksom”… 

AnnSofie: Ja. Ja. 

Daniel: Och, och jag, vad ska jag svara? Ja, men det är klart att det är gjort! 

AnnSofie: Ja. 

Daniel: När jag var på Fältjägaren så gjordes det här. 

AnnSofie: Ja, ja, ja. 

Daniel: Och det, det liksom det är bara och gå ut och…  

AnnSofie: Ja. 

Daniel: … titta! 

AnnSofie: Ja! Men det kan man väl med egna ögon se om det är gjort eller inte. 

Daniel: Ja, vi kör ju på Infanterigatan. Vi kör ju på Jägarvallen. 

AnnSofie: Ja-a. 

Daniel: Ja, liksom… Nä, och så kommer det en jävligt bra reportage, en uppföljare på 

den som var i LT i lördags, kommer i morgon. 

AnnSofie: Jaså?! 

Daniel: Mm. 

AnnSofie: Om dig eller om…? 

Daniel: Ja. Jajamän, om mig. Och om… 

AnnSofie: Om dig.  
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