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01 Polisdistrikt (dAr uppslaget mottagits) 

Sto c}::::ol::i 
- ·02. Äfb8'tS'8,ihåi ....... - ... - - - ..... -.... . 

KK 1 
··ro·· up�;gitts·ff'iöttag·åre · · · · · · · · · · ·

· · · - · 
· 
· 

04 telefon 

Kallur 411..;. 

1
1�-

Brott med vilket uppslaget hör samman 

�·al!:ie 
' 12 Uppg,ftslamnarens efterr.amn och alla lornamn tI ratt 10110 

FaL(, 1:ubert 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

OS datum 08 klockan 

360302 170� 
1

11 Spaningsuppslaget lämnat 
7 vid person- r-71{ ligt besök I·'- I per telefon 

tilltalsnamnet markeras) 

13 Yrke/titel 
1
14 Postadress (utdeln1ngsadress och ortsadreu). telefon bostaden 

I:as::inist :>rottninghoL'!lSV 41, 112 42 S'.:1H::;:J.: tel 
15 Arbetsplats (arbetsgivare. postadress och telefon arbetet) 

S!rnndie., Sveav, tel 11 35 52 

53 

..J � 
'"o"";_A_v_s_�-,1'----, -08 -"o_p_a_r_oe-,-,-

! ir1 L 
I 

09 Plats för lörtursstämpel 

n par brev n 
I F-Ar I •mAnl •dag I •nr 

21 07 2n-_, 

73 40 

16 Uppslaget avser 17 Hindelsa (kort rubricering t ex Iakttagelse av person, fordon, goda, skottlossning etc med angivande av tid 

7 misstänkt 
n fordon 

och plats) 
person ·-------········--···-·--------·--···············--············-----------------········-·······························----·····•··········· 

7gods n Underlig man utanför Grand vid 21-tiden 28/2 �Jo 
18 I sak. (anteckna fllrst lllnd penon1 yrke, namn, 16delaetld, bostad, telefon och arbetsgivare - olllnd �Non, kön.,..eiuer, signalement och klAdsel -

berllrt fordon, reg nr, fabrikat, typ, Arsmodall, flrP, m m samt annat gods med no3igrann beakrlvnlnR. irefter övriga aekuppgitter med angivande av 
ev hAllpunkter för tider och platser samt bed&mn ng av uppglftalimnarens trovlr lghat och ev spr t• eller narkotlkapAvarkan) 

?alk arbetar ft Skandianuset bioGra:fen Grand. Den 28/2 1')86 slutade ;--:�:: !)U ne:;;, 
sitt arbete stra:-: före 21-tide�. 
.. cicl1: till busshpl på Sveav nellan I:a.mL'la::Carga tan ocn bicra:::e!1 G�!l!'ld, ., . ::an 

.;, . - ,_ -&''' -:,� -· - ----!'J .... sanma sida soo denna. -aL. ,.o?:l J.Orst till npl . ....  J.ter en stuna . .t::onwe_ e . ._,c. ••• 

Det var i sanband med att :fol;\'. ;:an ocl: Gick frå.'1 biografen. 
:�an.ner. ver�:ade orihli,: och nervös. Ea!1 tittade bort mot bio5rafen. Gic:-: r1.�: t 
oc� efter husväcger.. Då Bussen kom vid 21.15-tiden noterade ?alk at: Je.��e� 
ir.te var :::ied pi;,_ busse!:, fastiin :'lar. vistats så lån.5e i ni::.r:oete!:. av i:::,::l. 
:.:anner. var i:-:lädå. jac:m och r.iörkare byxor. :ian hade en r::.ör:: ev blc'.i. s�:i,:'ir-:�·ssr,. 
med skäm och öronlappar. ::an var r:1ellan 40-45 år, ca 12G en lål1c, sr-.2.: 
kroppsby.::;bnad, bucklig nt:.sa. ?al}: s::ulle känna i_:;e!'l honon i I)ro::il. :�.::.::: vc-.1 
en askitisk hurtbulletyp. 

19 Ovanstående uppslag 

kan anknyta till uppslag nr 
21 

anknyter tl Il uppslag nr 
22 Registrerat: 23 Arendet tilldelat 

Signatur 

Med leta hnIer avgransade avsnitt 
,fylls eI av uppg1ftsmottagaren 

I datum I signatur 

20 Tagit del � 
Spaningschef 

Forts-blad 

ö�c.9'2.__ 
I 81tr spaningschef I Registrator 

I 
Signat r Signatur 

; 24 Färd gDearbeta· oa· .- 25 Spanche! sig• 

'H-10 td 


