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�R 01 Polisdistrikt (där uppslaget mou,gits) 
SPANINGSUPPSLAG 07 Av,nm 08 Lo1>ande r.r 

Stqi:ltholm ..... 02 Arbetsenhol 
................. I grövre brottmål 

c /Or-/-
.KKl 
03 UppgiltsmOtiågafe 

••·•············ 
04 telefon 0$ datum 06 klo-ekan 

T, "Q..,._,.. A.1'1'1 ""-O'l-1 � 1100 10 Brott med vilket uppsiaga1 hOr umman 111 Spaningsuppslaget llmnat 

Palme ;] vid person- n 
llgt besOk , per telefon 

12 Upp9,t1s1amna,ens 01\(lrnamn ocn alla ro,namn (i räu 1011� (. lill1a1snamnet markeras) 

09 Plits for tö"ursatämpel 

n per brev n 
I F-år i •m-&nj ·dag I •nr 

Lähde1 Hanna HELENA 66 13 Y,keltitel 114 Po�aail5ff1•'"'"9saoreu och onsadres s). 1ere1on bostaden . •. 
08 13 0347 

�os vistas sakrast hos kassörska omae-vägen 22, 172 �� Järfälla. maccec, tal, 6� 19 13 15 Aroc1sp1a1s (arbe1sg,vare, J)OSt.Jdress och telefon arboteO 

D!lmua v,n 11 �•:>-� t•, 1r,/A_ +a1 .. ., "" i;o ...... � ........ T\-- .... 111.-.-... + ... 

fäst-

16 Uppslaget avser T.;v..,,.., .., •"' h ·n 17 Handeln (kor'I Nbrfc•ring t ex la .... agotse av person, lordon, gods, skottlos,n 1ng etc med angivande av lid och plats) 

8 

7 miS$Ulnkt 
,:>erson n tordon .. f.!l):l.�f!!l ... :1::!-JJ .. :v:�:1:JP.'!J .. �.o.�!!.+.��a .... f/.9.1!! ... �.!!JL.i. .. l!i.J:\ .. PJ) ... l;lfM ... §5.P., .. e;� . 1, 

7 ooas n 
-T5, på Tunnelgatan vid Sveavägen 

18 I sak. \anteckna 1ar1t kind �Ron, yrke, namn, födelsetid, bostad. taleton och arbetsgivare - oklnd gr,:n• k6n, lidet, 1ign11emant och klAdHI -berart ordont reg nt, fabrikal, typ, årsmodell, fl.rg m m  samt annat god.s med no3igrann be,krivninPt. itetter 6vrlg1 aakuppgiher mad angivande av ev hållpunkter lör lider och platser samt bed6mning a., uppgiltslämnarens trovår ighet och ev apr t •  eller narkotlkap.6\f'trllt.n) 

Lähde uppger att hon befann eig vid en bankomat på Twinelgatan vid Svea-
vägens västra sida. Enligt bankens kontrollklocka tog hon ut 700 kronor 
kl 2318. 
Hon hade slagit in 700 och ein kod då hon hörde två smällar och reflekterade 
inte alle över Hon hade det. ela&it in koden för fort eå hon gjorde om det igen och tog ut Hon gick pen.3arna. in oclo. satte eig 1 Knut Inge 14orel1us bil 
utan att ha tittat mot platsen varifrån Blllällarna hördes. Hon gjorde inga 
iakttagelser innan hon kom in 1 bilen. 
När hon kommit in och satt sig 1 bilen sade Knut Inge att dom sköt. Då ser 
hon över mot platEJ-en oeh eer bara en massa folk. 
På tr�a om personer uppehöll eig på hennes. sida av Sveavägen eå eviµ-ar hon 
att dom tleeta tanne på andra eidau. Hon kommer inte ih� om n�on fanns på 
platsen där hon stod. 
Flickan Susanne och killen eom också medt'öljde 1 Moreliue bil hade båda 
varit ute till11ammane trsm till bankomaten där hon tog ut pengar. Dom hade 
gått tillbaka och satt 1 bilen när Lähde gick in och satte sig. 
Moreliue hade stannat ein bil ganska långt !ram på Tunnelgatan mot Svea-
vägen , kanske tam meter före ljueeignalen. 
På tr�a om 
Hon 

andra bilar eå uppger hon att det fanne parkerade bilar där. 
är helt säker på att det inte satt personer 1 dessa bilar. Hon brukar 

titta på sådant. Hon är inte säker på om den närmast bekom etod prea:1.e 
nära bakom eller längre bort. Hon kan inte beskriva någon av deess parkerade 
fordon. 
På fråga vad hon s� på och omkring platsen för händelsen uppger hon att 
hon var 11 te onykter vid 
en massa folk. 

1/3. 

19 Ovans1åen<10 uppslag 
7 kar. ;,nltny1a till uppslag nr 
21 
7 a11knytet !il! uppst;,g nr 
22 Ae91$lretat: 

S19n1ttur 123 Aren<let lillae1a,1 

Mea ie1a ,,-1e, a110,anu,oe avs11,11 
•v11s e; a.., uoo9,i1smo1:11;.11en 

tillfället. Hon såg 

I datum I s1gna1ur 

absolut ingenting annat än 

n Forts-blad 
20 Tagit ael 
Spaning,chef f 8itr $paningsc.hel f RegiSltator 
Signatur 

J 
Signatur 

I 
Signatur 

24 Färaigbearbetat: datum I 25 Spanche1: sl gn 

Ex; 1. Till or,ginafpårm (, nr-fol1d) 


