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01 Pollsdillrlkt (dtr UPP•l•g•t mott•gltl) 
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SPANINGSUPPSLAG 
I gr6vre brottmil 

.. 03''UPPOift11TiOiiåg'i.i9''"···········"·· 04 t•ltfon 05 dllum OS klockan 

Krinst> Rol� Ranbn. J-- ll�l••-· R/;0"110 1? "" 10 Bron med vilket upp111get hOr samman 111 S01ning1upp111get llmna1 

P 
7 vid person- r, almemordet lig1 besOk I X1 Ptt lt ltfon 

12 UppgiMslimnarens efternamn och alla förnamn (1 ,an följd, 11mat:sn1mne1 markerasJ 

os Plats ror IOt1ur1-1tlmpe1 

n perbttv n 

.1- Karlsson, JOHAN Bengt 58 09 06 f•f_,
, 1
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Jun-ansDatan 6. 5'" 221 00 .li!a�eh--- 00Q�c;s-"816611 
15 Arbe1splats (ub•tag,..,are, poa11dreu och telefon arbatetJ 

16 Upps11gtt avHr 17 HlndelM (kort Nbricwtn,g tex l1kt'l1gel1e av pe,son. tordon, goda, akottio"ning etc mld angiV1ni:le av lid 

1.7....!...::�.:;;�c:.:oc:�;..·"' _ _  ,_n...!..,C:.oC:,dC:.O;;.n __ _  l,,, .• 
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18 1 Hk. ranteckn1 16rwt kind Plf'Wt Yf'M ,  namn, f6de!Mtld, bottad, t1llfon och arbelagiva.re - oltlncf penon, k6n, ildlf. 1lgnalernent och klld .. l -
Nr6rt torcfon , reo nr, fabrikat, typ, U'MT!odtll, ftrp m m  -:amt annat gods mld noggrann �•klivning, Dltett.r 6vrlge aakuppg!Ntr med angivande av 
tv hållpunklet 16r l id•r och PlllMr aamt *Ommng .I\' uppgittallmnuen.s trovlrdlgt\et och r1 apth• 1ll1r narxotlkapMf'bnt 

tJPPPÖLJNING TILL Z 837�. 

Kontakt togs meå Karlsson per telefon 860319 kl, n ,50, 

Karlsson berättade att han 860228, tidan oklnd, tillsammans med ■in ayater 

ETa Karlsson och hennes Täninna Ann-Ida Banielseon lkte T-ban.�· !rån Medborgsr

plataen till FAdmenegatan,där tAget Tar framme c:a 20,5�. 

De tre ungdodarn& gick in i mittendörren på en vagn där K gick öTer till 

tågets vänstra- aida / i färdriktningen/ med rygEen åt be.ltre delen av vagnen, 

K. eAg aldrig att Paliie med fru klev på ti\get i G&111la Stan men fick veta 

detta aT ■in syster och hennes väninna, 

Då ti\get St&llllllde Tid. Rådmansgatan aAg K en skymt av Paliie och hane !ru 

1A de giak av oah till höger /söderut/, K, uppfattade det som om dessa var 

de enda som gick lt det hållet medan K och hans sällskap samt en del andra 

personer gick till vänster /norrut/ 

Karlsson uppger att han■ syster !inne under adress c/o Xajala, 

Pollcun1agatan 63., 41 tr, tel 08-43 86. 91., 

Fons-blld 

19 Ovansthnde uppslag 

7 kan an\cny ta Ull uppslag nr 

20 Tigit dll 

" 
anknyier till uoosleg nr 

Sign.atur 
22 Rtg1&1rera1: 123 Arend11 1illd1la: 

M•a te1a hn1e· avgr;jnuCle avsn ,u 
'ylls e1 a,. vo0�111smonagaren 

I datum I $ignatur 

Spaning sch1t I Bitr so1ningschef I A1gimator 
"9"""' 
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§;gnaiu, ! s;gn11u, 

24 Firdigl)Hr01ta1: d11um I 2S Spancnei: �1gn 

Ex 1. Till orrginalparm (1 nr-lOI Jdt 


