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2 7, c; 01 Poli sd1Wl k1 tdir uppslagei mott1gll1) SPANINGSUPPSLAG 07 Å11$f'Utl 09 looanc,e nr 
Stockholm I grövre brottmål 

b �J-8 . ·02 Ärbi'ts'tnliti .... . 
.................... 

IG( 1 09 Pl at:s for f6rtursstiimpel 
.. åj

. 
Lii,�icjiffini0tiii;iåi8' ' ................. 04 telefon 05 datum 08 klo.ekan 

Krinsn Hå.kan Ström 4167 860412 06.30 
10 8rotl mod vil ket uppslaget uur samman 

Mordet på Olof Palme 
111 spaningsuppsl aget limn.at 

� vid person• n ligt beS-Ok per ttlelon n per brev n 
12 upp91tts1amnarens etternamn och alla fornamn (1 ritt tOljd. 1iutalsnamne1 markeras) I F-tr I •mini •dag I •nr 

Nilsson, JAN Charles 52 06 1 3  9031 
13 Yrke/Uta1 14 Posiedress (utdeln, ngs.adress och ortsadress), 1e1e1on bostaden 
Chaufför Krysshammarvägen 
1s Arbe1splats (frbelSgivare. postadress och 1ereron arbe1'1) 

2, 171 57 Solna 

Limousine Servioe. Stockholm. tfn 08-22 22 80 
16 Uppsl aget avser 17 Hande1ae (kon rum-ic.ffng t eic 1ak1tagets. av person, rordon. god.s, skottlossning etc med angivande av tia och plats) 7 mi1-stånkt 

person n fordon U1'PFÖLJNING AV UPPSLAG E 21 

7 gOdl n 
, ,  .................... ······················································ 

18 I saJc. (ant&ekna 16rsl kind p.rson• yrke, namn, f6dt1Htid, bc>tlad, ttl-1on och arbetsgi vare - oklnd gr,::• k6n, i1oer, •ignal tment och klldstl -bt16r1 fordon• reg nr. fabri kat, typ, Arimodell, flrR m m  ·.amt annat gods med n�grann beskrivnlnft, irtfttr 1'vrloa ••kuppgifttr mtd angivande av 
ev håll punkter l ör ti der och pl atur samt bed6mn ng av uppgiflsl6mnaren.s ttovi1 ighet och ev spr t - eller narkollk.aphtrkan) 

Nilsson tillfrågades om han, på Tunnelgatan omedelbart före korsningen med 
Sveavägen, lade märke till någon parkerad bil, Nilsson uppgav att han ej gjorde 
det, Nilsson upplystes om att den bil som avsågs var en gul Opel av äldre model 
Trots denna upplysning kan Nilsson ej erinra sig att han lade märke till denna 
bil. 

Nilsson uppgav att han samtalat med en vakt vid namn Harry, som tjänstegör på 
Alladin, Harry har för Nilsi;on omtalat att han den 28/2 1986 vid 23-tiden, 
under en längre tid observerat en gul Volkswagen Passat, utanför Alladin. Det 
hade suttit en person 
kan fås genom Harry, 

19 Ovansiående uppslag 
7 kan anknyla till uppslag nr 

7 anltnyter lin uppslag nr 
22 Rt91slre,a1: 

Si gnotur 123 Arendtt tilldelat 

Mea fe1a un, e,r avgransade avsnitt 1l ylls @J �v uoo9,1 1 smo11 aga1en 

i bilen. Ytterlig5are 

I dJ!um I signatur 

upplysningar 

20 Tagit del 
Spaningschef 
s,gna1u1 

om denna gula Passat 

n Fot1s•blad 

I Bitr 1-pani ngschel I Registralor 

I 
Signatur 

I 
Signal ur 

2• Fardigbearbttal: datum I 25 Spanchel: s1gn 

Ex 1 Till orig,nalpårm (1 nr-föl jd) 
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