
Altan-drabet i Lyngby
Hent bøger PDF

– Diverse
Altan-drabet i Lyngby – Diverse Hent PDF Københavns Vestegns Politi modtog fredag d. 10. januar 2014 kl.

14.19 en anmeldelse om en savnet person, 28-årige Niklas, der var selvstændig tømrer, som boede i
Karlslunde sammen med sin kæreste Lotte og to børn. Familien havde ikke haft kontakt til Niklas siden

onsdag d. 8. januar 2014 om aftenen, hvor Niklas havde sendt sin kæreste Lotte en SMS, hvori han meddelte,
at han kom sent hjem. Niklas var aldrig kommet hjem. Han havde aldrig før været væk hjemmefra i længere
tid, og han sendte altid en morgen-SMS til kæresten, når de ikke var sammen om morgenen. Niklas' kæreste
Lotte havde derfor allerede om morgenen efter den 9. januar forsøgt at anmelde Niklas savnet, men var blevet
afvist af politiet, idet der var tale om en voksen mand, som endnu ikke havde været savnet i 1 døgn. Familien
vidste, at Niklas den 8. januar 2014 om aftenen havde været på besøg hos en arbejdskollega, 29-årige Tim,
som også var selvstændig tømrer og boede i en 2. sals lejlighed på Lyngby Hovedgade i Lyngby.Navne i

artiklen er anonymiserede.
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