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01 Polisdistrikt (där uppstegot monagits) SPANINGSUPPSLAG 07 Avsnin oe Löpande .. 
Stockholms PD I grövre brottmål ...... ' . , I ' 

. 'o2. Åibå 'tS 'åf.;hål ................... ' ....... 

KK 1 
-.J./ -, '_-:_-J. _  09 Plats för förturHt�mpri 

·
·
ro· uppgii1smottå�iåiå·····-············

· 
04 telefo n 05 dalum 00 klockan 

Gö.,..an './estman 3840 1986-11-11 1 3. 15 ... 73 
JO Brott med vilket uppslaget hör samman 

Nord. Olof Palme I 
11 Spanlng,uppslaget lämnat 

X7 vid '!!raon-
n Ugt sök per lelelon n per brev n 

12 Uppgiflslämntucns en�rnomn oeti tilla förMmn (i r6ll följ d .  timnlsnamno1 m;)rkCrt'IS) I F-år I -mani -dag I •nr 
Spinnars, Ulf Håkan 54 01 23 7515 

13 Yrke/11101 I '4 Postodross (utdol nings.ndro.ss och ortsadress}. telefon bostaden 
Saknar fa$t. 

15 Arbct:;p1.i1s (41.rbctsgivare, i::,osMdross och telefon orboto1} 

16 Upp.slaget avser 17 Htlndolse (kort rubrlctrfng t ex  iakt1age1s.e av perso n. fordon, 
och ptals) 

gods, skottloosning etc m&d a nglvand& av tid 
7 mi$$lånkt 

person n fordon ·············································································································································· 

7 gods n 
18 I sak .  \anteckna fi!lrst kind peraone J.rke, namn,  födelsetld, bostad ,  telefo n och arbetsgivare - oklnd ger1on• kön, ålder, signalement och klAds.el -

beri!lrt ordens reg nr ,  fabrik.al, typ, rsmodell, färP, m m -:amt ann.at god:9 med noggtann beskrivning. Aretter 6vrlga sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter för tider och platser samt bedOmn ng &\ '  uppglftslämnarens trovth•dighOt och ov sprit• eller nirkotikapAver1um) 

1986-11-11 kl 12.30 besöktes ovan Spin..,iars för samtal. Spinnars uppgav att 
han kviHlen den 28/2-06 befann sig på adressen Kung Ea.nsväc35 i Rotebro. 
l�g�ren till 1.:i,gen!1e ten ä= Krister Pettersson. f. 470423-1093 
$pinnars hade 1 .. . an_ani; till o.drennen vid 21,00-tiden för att bevaka lägenheten 
r,1edans Pett,ersson var borta p g a att Pettersson hade ta.pat vort sina 
nycklar. l{är Pettersson åter anlände till sin läeenhet vid 01,00-tiden 
lämnade Spinnars lä�enheten och begav sig adressen Gillbostråket 53 A i 
Rotchro, $pinnars Bod''e på. adre�; en vid elen tiden eftersom ägaren satt inne 
på Säterssjukhus, Äert.t·en till läeenheten heter Ofsta.d i efternamn. Vad han 
heter i förr.anm kann ej Spinnars komma ihåg. 
Spi::ma1:s hade kom.mi t till sin lägenhet strax efter 01.00-tiu.en den 1/3-86 
och Vlid 05,00-tiden s,i,mma morgon h2.de han slal3'itpå �in :t·adio d>ch då fått .. 

reda på att Olof Palm·, blivit mördad. 
Varför Bpinnars skulle kunna vara riis·.tä.nkt tycker han ?r konstigt, Det enda 
ho.n kan ti.11,sgga ä.r att han br.uk:;,.r bli våldsE}lll nä.r 11an dricker c;prit och 
X il! X a:Ntt då händer d�t att han "klappar" till någon kompis men a.tt han skulle 
göra nåcra grövre vålclsbrott skulle v;J,re. uteslutet. 

��� 
Göran Westma n 

19 Ovanstående uppslag 
7 kan anknyla 1111 uppsl;,g nr 
21 
7 anknY1er till uppslag n r 
22 Registrerat: 

Signa.lur 
23 Xre-ndet tilldelat 

Med foto linjer avgränsade avsnitt 
ifylls ej av uppgiftsmottagaren 

I datum 

n FOtls-blad 
20 Tagit dal 
Spanlngl.<:hof I Bitr spaningschef I Registrator 
Signatur 

I 
Signatur 

I Signalur 

�l1w·· 
I s ignalur 24 F
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Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 


