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Den här bilden ska �nnas dold på dokumen-
ten för att en svart sida ska generera fyra 
plåtar annars blir det fel i överföringssyste-
met.

Hälsar
Björne

Premiär för nya Transporter med 4MoTion och DSG.
Nu är det premiär igen. Nya Transporter finns nu med både 4Motion och DSG automatlåda. Det finurliga med 4Motion är att fyr-

hjulsdriften sköter sig själv. Drivkraften fördelas automatiskt så att du alltid har det bästa väggreppet i förhållande till underlaget. 

  Vill du att körningen ska bli ännu enklare och bekvämare ska du prova DSG automatlåda. Det speciella är att den automatiskt 

lägger i nästa växel i förväg vilket gör att växlingen går blixtsnabbt och ryckfritt samtidigt som den har låg bränsleförbrukning.

  Provkör en bil som tar dig nästan överallt. Snabbt.

Transporter Skåp 4MoTion från 286.190:- exkl moms eller 2.785:-/mån*.

Transporter Skåp 180 hk DSG/4MoTion från 333.300:- exkl moms eller 3.245:-/mån*

Style paket 11.920:- exkl moms eller 115:-/mån* (ord pris 18.900:- exkl moms). Multifunktionsratt i läder, lackerade stötfångare,  

aluminiumfälgar, farthållare och färddator.

ice-Package 6.900:- exkl moms eller 65:-/mån* (ord pris 12.700:- exkl moms). Parkeringsvärmare inkl fjärr, tidur, samt extra batteri.  

Ljus och siktpaket (inkl regnsensor, aut. avbländande innebackspegel samt coming home funktion på strålkastare).

www.volkswagentransportbilar.se

Bränsleförbrukning Transporter 4Motion bl körning från 8,0 l/100 km (211 g CO2/km). Erbjudandena gäller t o m 2010-08-31. *Volkswagen Leasing 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 40% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 dagar.  
Teckna dessutom förmånlig försäkring och serviceavtal, allt på samma faktura. Samtliga priser är rek. cirkapriser exkl moms. Bilen på bilden är extrautrustad.

HAlMSTAD. Genom att låtsas 
vara cp-skadad misstänks 
den 32-årige mannen lurat 
till sig över 5 miljoner  
kronor.

I går häktades han och en 
54-årig medhjälpare. 

– Jag har blivit utnyttjad, 
säger 32-åringen.

Polisens utredning visar att 
32-åringen inte alls är så handi-
kappad som han påstår – och 
någon cp-skada har läkarna in-
te kunnat hitta. 

Var på pingisturnering
– Vi har bilder, såväl från vår 

egen spaning som från foton 
som tagits i beslag hemma hos 
de inblandade, som är svåra att 
förena med vad de här perso-
nerna uppgett, säger åklagaren 
Sonja Seligmann. 

Det finns bilder av 32-åring-
en på stan, på en bordtennistur-
nering. Stående och gående. 

– Av hans pass framgår dess-
utom att han rest mycket med 
tanke på det svåra handikapp 
han påstår sig ha, säger åklaga-
ren.

När 32-åringen i går fördes in 
i Halmstads tingsrätt satt han  
i rullstol. Han hade skakningar 
i kroppen och rörde sig ryckigt. 

– Han är en duktig skådespe-
lare, säger polisens utredare 
Karl-Arne Ockell. 

Inför de bilder polisen pre-
senterade medgav han att han 
kunde stå upp själv ”korta stun-
der”. Han hävdade att han ut-
nyttjats av 54-åringen, vars  
familj också anser sig lurad. 

54-åringens familj har enligt 
polisen haft vårdnaden av 
32-åringen. En av familjemed-
lemmarna äger också det assis-
tansföretag som stått för den 
schemalagda vården. Men det 
är 54-åringen som pekas ut som 
den som tagit hand om alla 
pengar, rest och köpt dyra möb-
ler.

Fick 170 000 i månaden
32-åringen är misstänkt för 

bedrägerier ända sedan 2007. 
Då anlitade han ett annat assis-
tansföretag och det är oklart 
om även detta är inblandat i be-
drägerierna. Sedan 2009 har 
man kvitterat ut 170 000 kronor 
– varje månad. 

– Det är fortfarande oklart 
hur mycket 32-åringen själv fått 
av dessa pengar, säger Sonja 
Seligmann.
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Lurade till sig 5 milj
32-åringen misstänks  
ha spelat cp-skadad  

”Jag har blivit utnyttJad” Den 32-årige mannen som misstänks ha lurat till sig fem 
miljoner genom att spela cp-skadad anlände till häktningsförhandlingarna i rullstol.   Foto: ANDERS ANDERSSON


