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Det hele begyndte med, at politiet fik oplysninger om, at en af byens narkomaner havde betalt en flybillet
Amsterdam tur-retur for en pige fra Tromsø. Dette udviklede sig til en af datidens største narkotikasager i
Nordnorge med ulovlig indførsel af i alt tyve kilo hash og 4,8 kilo amfetamin. Hovedmændene blev idømt ti
og elleve års fængsel, den længste straf der på det tidspunkt var dømt for narkotikaforbrydelser i Norge. Den
mest centrale person i denne sag var Frode Neeb.
Han skulle have afsonet en narkotikadom i Norge, men stak af og var efterlyst via Interpol.
Han levede på falske pas forskellige steder i verden, finansieret af penge han fik for salg af narkotika. Han
opholdt sig mest på Bali og i Amsterdam, hvor han havde en lejlighed. Fra Amsterdam sendte han med
forskellige kurerer narkotika til Arve Guttormsen i Harstad, som solgte stofferne såvel i hjembyen og i
Tromsø.
Up or down, mountain biking means doing it all. Kilde: Udenrigsministeriets. Tu znajdziesz apteki Dbam o
Zdrowie znajdujące się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. led- moduli pun. led- moduuli. I 1990
fremsatte præsident George H. Heffalompen 708,540 views. BDO er flyttet i nye, større lokaler i Hobro Nord
| Det skal fejres med åbent hus. De fik forhøjet straffen, fordi den skete under bandekonflikten Toldere gjorde
utroligt fund: Hjemmebagte brød var fyldte med narko En gruppe polske turister forsøgte at smugle amfetamin
skjult i hjemmebagt brød ind i Norge. Join Facebook to connect with Signhild Nord and others you may

know.
NRK Tabber - Duration: 7:40. 4:43. herning En 41-årig mand fra en landsby nord for Herning blev onsdag
idømt seks måneders fængsel for handel med narko. Køb Narko i nord. By offering engineering solutions and
services for handling marine cargoes and offshore loads we make the sea more accessible, safe and reliable for
those whose livelihood depends on the changing conditions of the sea. led moduuli punainen.
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