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Za.hir • .lhmed 50 06 30 1559 
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16 Uppslaget avs.er 17 Hlnd11 .. (kort ndmcwing t e x  lakttaoetN av peraon, fordon, goda, akottiouning otc mod angivande av lid oehplltl) 
� miattinkt 

person n fordon .Mötte . .På.. David .. Bagares.Gata .. gärningsmannen ........................................ 

7gods n 
18 1 sait. \!nteckna tOrst kind penona /.rke, nam.n, t6de1aet1d, bostad, telefon och arbetlgl vare - oklnd g::= � lider, 1lgnaltm�t och itTldHI -

ber&rt ,dona rog nr, fabrikat, typ, 1'9modoll, fltp m rn -:am1 annat gods mod noJlgrann beskrlvnlnH. tter �,=in.r mod angivande av 
ev hlllpunkltr 16r Uder och plataer samt bed6mmng &\' uppglttallmnarena trovtr ighot och ..., apr t •  ollor narttotl n) 

Zahir hade på kvällen den 28/2 1986 sällskap med Yvonne li111mlnen. De hade varit 
på en marokansk klubb på Johannesgatan 81 tfn 790 55 85. De lämnade klubben 
omkring klockan 22.20, Det var endast de två som gjorde sällskap med varandra. 
De gick Johannesgatan söderut och svängde in på David Bagares Gata i riktning 
mot Sveavägen, När de gick på David Bagares gata var det mycket bilar parkerade 
De gick på den norra, högra, trottoaren. få deh motsatta trottoaren !.2m �n 

man s:eri!!B;ande. Det enda Zahir kan säga om den mannen är, att han hade en 
iqörk1 troli�n svart1 knälång rock :eå sig. Zahir såg inget av mannens ansikte 
oeh har inga fler minnesbilder ä.v mannen, 

När de gått över Malmskillnadsgatan och kommit till trappan ned mot Luntmakar-
gatan mötte d,e en svensk kille

1 
ca 28 år gammal. KJ-llen frågade Yvonne, om 

de mött någon, Yvonne :eekade då i den riktni!!a: som mannen hade s11run�it. 
Killen fortsatte då att springa i den riktning Zahir och Yvonne visat. 

När de kommit nedför trappan, vid ett hus som byggs om, mötte de 5 poliser som 
kom springande, På trottoaren på Sveavägen låg en blodig man. Za.hir talade 
om för polis vad han hade 
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gods, skottlossning etc med anglvanc,, av tid 
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7 gods r;J.., U.d ••• namn födolsetld bostoo toJoton och ubotsglva,8 - •- C: k6n, itder, olgnolomonr och _kllOsel -18 :,:,�� �:�!��n�eg nr, tabrl� lrsm0dell, ,;,,9 m rn ":ain1 annat gods med nog_g rann beakrivninH
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ev hållpunkter tör tider och platser samt �6mmng 8\' uppgtttsllmnaren, trovård1ghet och ev 1pr t •  eller n■rkOUkapherkan 

Zahir och frk Nieminen observerade den springande mannen på David Bagares 
gata när de hade gått ett par meter västerut på denna g ata från Johannesgatan. 
De gick sedan iluS!! takt till trapporna Tunnelgatan- Malmskillnadsgatan. 
De hade inte börjat gå utför trapporna då det kom en kille uppspringande. 
Han frågade om de hade sett någon och de sade att en man hade sprungit nedför 
uavid Bararea gata. Detta tog endast nå5:re. sekunder och de stannade inte till. De såg sig inte heller om för att se om den första mannen fortfarande var syn-
lig. Killen sprang nedför gatan. 
De fortsatte i vanlis:

1 
lus:!! takt,nedför trapporila och fram till baracken på Tu 

gatan omedelbart väster om Luntmakargatan. Där blev de stoppade av flera polis män som kom springande från Sveavägen med dragna skjutvapen, 
Polismännen frågade om de hadesett någon springa förbi. De berättade att de hade mött en kille i trappan. Polismännen sprang vidare. Detta moment,dvs när 
poliserna pratade met dem,tog c1a 10 sekunder. 
Zahir trodde i det läget att polismännen var intresserad av den kille som de 
hade mött i trappan högst uppe vid Malmskillnadsgatan. Han satte inte deras 
förfrågan i samband med den man som d<, hade mött springande på David Bagares 
gata. � 
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Ahmed Zahir promenerade tillsammans med Yvonne Nieminen Johannes
gatan till David Bagares Gata. De fortsatte David Bagares Gata 

västerut, pi den norra trottoaren. PI den södra trottoaren kom 
en man springande i motsatt riktning. 



... 

När de passerat över Malmskillnadsgatan och kommit fram till 
trapporna ned mot Luntmakargatan, mötte de en annan man. Man
nen frågade om de mött någon. De berättade om sin iaktagelse. 
Mannen de mötte i trappan är senare identifierad som Lars 

Jeppsson. 

Pi bilden syns från vänster Yvonne Nieminen, Ahmed Zahir samt 

figurant föreställande Lars Jeppsson . 
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