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01 Polisdistrikt {där uppsl agot mottcglts) 
Stockholm 

· 02·Arbetsen het ............ •·•••••••••·••• 

KK 1 

03 Uppgllt smottagare 04 10Ioron 

Epa Maria Wallerö / 4158 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

Mordet på Palme 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

1986-10-24 15,30 

1
11 SpanIngsuppslaget lämnat 

7 vid person- IY7 
llgt besök r I per telefon 

12 Uppgiflslämnarens ellernemn och alla förnamn (i räll följd, lilltalsnamnet rna1lum1$) 

Nilsson, STURE 
13 Yrke/lilol 114 Posladress (utdelnlngsadress och ottsadress). telolon bOSladen 

Ribbingsväg 5 A, Sollentuna, tfn 08-96 
15 Arbetsplats {t=rbetsgiva,e. postaare$S och 1eIe1on art>etet) 

KD 
07 Avsnitt 

JJ 

08 Löpande nr 

' . -

09 Plats för tör1Uf$Stömpel 

J3 

n per brev n 
I F•år l -månt •dag I •nr 

72 54 

16 Uppslaget avser 17 Hånde1so (kort rubricering t ex Iakttagelse  av person. tordon, gods, skottlossning etc m&d angivande av tid 
'vl misstänkt n 

och plal$) 
,.A�l�••�ra�o �•-���to�,d� o�n __ _, __ Vill __ ta .. tillbaka __ elbt __ spaningsuppslag .. som __ han __ lämna t ___ till _ _  tv� 

. 

7 gods n civila poliser i sin bostad v 42, 
18 I sak. {anteckna törst kind persons yrke, namn. födolsotid. bostad, toteion och arbetsgivare - ok!nd persons kön. åfdor. signalement oeh kUld�OI -

berört fordons ,eg nr. fabrikat, typ, åramodell, färg m m "iamt annat gods mod nogg,ann beskrivning. Därefter övriga sakuppijifter med angivande av 
ov Mllpunkter för ltder och platser samt bedömnfng &\' uppgiflslämnarens t1ovärdigh0t och ov spril- eller nari<otitrapåverkan} 

UL lämnade ett tips i veaka 42 när han var onykter; Två cicila poliser 
kom till hans bostad, UL ville briljera och breddö på • 

Tipset gick ut på att en vän vid namn Ulf Spinnar (UL är oaäke-r på stavningen 
av eftermamnetW� Tidigare har Ulf bott på Hemfridsvägen 5 i Sollentuna men är 

'llU bostadslös, Ulfs far skall heta Allan, Ulf skaml vara ca 32 år. 

�kulle känna 
och UL ville 

19 Ovanstående uppslag 

mördaren, Detta stämmer inte 
ge igen"för gammal ost"� 

7 k.an anknyla 1111 uppslag nr 
21 
7 anknytet till upp$Iag nr 

• UL + Ulf skulle ha varit osams 

20 Tagit del 

Spaningschef 
Slgna1vr 

n Forta-blad 

Signatur 
l 
s�r ;;ve 

Signätur 
22 Registror3I: 123 Ärendet lllldelat I de.tum I .signatur I 25 r,:.f: sign 

Med leta linjer avgränsade avsnill 
ifylls ej av uppglfl!;mottagt11en 

Ex 1; Till originalpärm (i nr-följd) 


