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09 Platt f6r 16rturutimpel 
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... KK . .1 ................................ .. 03 Uppgl1t1mottagare 04 tatelon 05 datum 08 kloell.f,n w'-7 � � T:1.-- -o.z:.:_ -- C'O-.J r'flJ 1 o,..,... '\�_n.t 10 erot1 m.u vilket uppalagec hOr Hfflll\ln 
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t1 <>Ptnlngsuppt11ut1 limnat 
Mordet t>å statsministern 7 vfd 

c•· fil llgt k X ptt telefon 
12 Uppgift;l,limnaren; el1trnamn och alla 16rnamn (i ritt IOljd. ti11t11sn1mne1 markeras) 
Johansson, HANS Åke 

13 Yrka/lllel I " PostadreH (u tdelnlngsadret.s o,cr, OrtMdresa), telefon bostaClen 

15 Art>e1splats (arbetsgivare. postaaress och 1tlefon arbetet) 

n per brev n 3 
I F•lr I ·tnlnl -a:ag I -nr 

53Q5Ql-l23Q 

16 Uppalaget eva.r 17 H�IM (kort rullrlc.tng t ex  ilkttagalae av person, lordon, gOCla. akottlonning etc m.ct angivande w tid ......... , 

01 

7 mlutlnkt 
person n fordon ... l�:!;J!!&!!!.!l.!!� ... t .. !!ll!!IRll.n!l .. .111!!.Q. •. IJ.9.t'!ie.:t .. 11å ... a:t.a.:t.e.minis.ter ... Ol.of .. .P a.lme 

7..... n 
vid Tunnelgatan den 28 feb - 1 11ars 1986. 

18 I .. k .  (1nttckna f6ret kind penona C::.· namn, i6dllMUd, bottad, 1,1110n Oeh arbet9glvare olllnd g:: ton,  iio.r, tlgnal•n-..nt oeh klldMI -
"'6rt fordons reg nr, fabrika1, typ, l'M'lodeU, � m m  �mt annat oodl mtd �grann bNkmnl,. tM'l==tfter med angivande av {c hl�punkt., f(lr tider octi platMr Mmt bed&mn no av up9alftSllmnarens tl'O'Yit lgMt OCh ev 1.Pf - eller n1111eotl or s. 

De personer Johansson körde till hotellet var: 

1. Man i 30-40 års åldern, 
Mannen iklädd mörka 

170-175 om lång, kra.ftigt byggd och hade skäggstubb • var eleganta kläder. 

2. Kvinna i 30 års åldern, mörkt långt hår, 170-175 011 lång och normalt byggd. 

3 Okänd man. 

Samtliga tre personer var utlänningar. IIIILl1 nr 1 troligtvis turk, Sällskapet 
be.de inget bag&ge med sig, Sällskapet pra.tade engelska med varandra. 
Johansson såg aldrig sällskapet gå ini hotellet men ha.n är till 90% säker på att de gick in i hotellet. 

Johansson skulle känna igen man nr 1 vid en eventuell konfrontation. 

Johansson misstänker att sällskapet har något att göra med mordet på statsmini 
ter Olof Palme. Varför vet ha.n ej, 

Johansson a.rbetar extra scma taxi chaufför. 
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1J Ovanattend♦ uppslag 7 kan anknyta till upptlag nr 

n anknyter till UPPSIIQ nr 
Z2 R1gfstrer1t: 

Signatur 123 Alendtl tllldetat 

Med fela linjer avgränsade avanitl ifyll s ej av ue>pgiftamonagaren 

I datum I aigMtur 

n Fortl-bllld 
20 Tagit del 
Spanlng1ct1ef I Bltr •�lng•dtef I Rt,;lttl"l!Or 
srgn11ur r Slgnat\lr 

J 
Signatur 

24 Firdlgbeart>etat: datum f 25 Spaneh9f: algn 
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