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01 Pol,sd,strikt (där uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 Å\.Sl"11i 
F 

08 i.:c l""Oe �· 
Stockholm. I grövre brottmål 

L !8lf(;-J/ 02 Arbe.ts.ån.het 
. . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. 

KK 1 • Ö. Plats tör törtursstämpel 
.. Ö3 Uppgiflsmotiagare 

. . . . . . . . . . . .. . .  

04 te lefon OS datum 06 klockan 

insp Per Gustavsson 4137 860324 18.15. 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

1
11 Spaningsuppslaget lämnat 

Mord, Palme 7 vid person- fl 
ligt besök par telefon n per brev n 

12 Uppg,ttsiamnarens efternamn och alla tornamn (, ra1t tol1d. t,lltatsnamnet markeras, I F•år I •månl •dag I -nr 
- -

w A L D E R M A R s s 0 N, GERD 52 01 08 -
13 Yrka/titel 

1
14 Postadress (utdeln,ngsadress och ortsadress). telefon bostaden 

Sandellsgatan 9, 115 33 STOCKHOLM, 08-61 66 33. 
15 ArDetsplats (uDetsg,vare postadress och telefon arbetet) 

16 Uppslaget avser 

7 misstänkt 
person n fordon 

7 gods n 

17 Händelse (kort rubricering t ex Iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid 
och plats) 

Arbetade i kiosken på biografen GRAND, Sveavägen i 
stliTm--·cren--2a-·Teoruäfi.:-·�---sB�·-·······

································ .... .... -····· .. ............. 

18 I sak. (anteckna fllr•t kind person• yrka, namn, födelsetid, bostad. telefon och arbetsgivare - oklnd geraona kön, ålder, signalement och klAdsat -

• 
berllr1 fordons reg nr, fabrikat, typ, årsmodell, färg m m �amt annat gods med noggrann beskrivning. ireNer övriga sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter tör tider och platser samt bedömning a,• uppgittstimnarens trovärdighet och ev sprit• eller narkotikapåverkan) 

Uppföljning av L 846 A. 

.. " ... Waldermarsson underrattades om att hon skulle horas med anledning av act hon 
arbetade i kiosken under kvällen den 28 februari - 86 på biografen GR.A)ill. 

Waldermarsson arbetade mellan klockan 17.30 till ca 21.50. 

8 

Hon stod i godiskiosken som stängdes efter det att biofi�men börjat %l 21.15. 
Hon plockade sedan i ordning och fyllde på automat�rna i lokalen. Waliermarsson 
räknade sedan kassan och gick till banken - Handelsbanken - i hörnet av 
Sveavägen och Tegn�rgatan. Banken är beälgen alldeles utanför biografe�. 
När hon gick för att banka pengarna så menade Waldermarsson att hon såg sig 
noga omkring, då hon har för vana att göra detta när ho� går med pengar, �e� 
att hon inte lade märke till någonting ovanligt. Hon fortsatte därefter frå� 
banken vidare in på Tegn�rgatan och första tvärgatan till vänster in på Salt
mätargatan där hon hade sin bil parkerad. Bilen stod på Saltmätargatan i kvart
eret mellan Tegn�rgatan och Rådmansgatan. Hon lade ej heller när;ee ti:..l ,_§.gre. 
personer under promenaden till bilen. Waldermarsson åE-�e sedan til:ba�a t::l 
biografen Grand och parkerade bilen utanför entr�n på Sveaväger.. K:8c�:a;. var 
då omkring 21.50. Efter en stund kom kassören i biljettkassar., Göra;. ?reiris�s, 
ut och hon skjutsade honom till centralstationen efters8m ha!'! s�:-..::le ::1ei :tgå:x 
tåget till Uppsala. Tåget avgick klocka 22.05, 

Under tiden som Waldermarsson stått parkerad utanför biogra:er. Grand haie �:"
inte lagt märke till någonting anmärkningsvärt. 

Övriga som arbetade på Grand under den aktuella �vällen var c:�va�:t�äs:are;. 
Peter Olofsson och maskinisten Bertil Lantz. 

Waldermarsson tillade att hon åkte en vit SAAB 99. 

På sä1.skild fråga uppgav hon att hon ej hört talas om att ma..:::arna ra:i:",<: s::·..:.:le 
ha beställt förköp av biobiljetterna. 

� Forts-Diat: 
19 Ovanstående uppslag 20 Tag,t de 

n kan anknyta till uppslag nr Spaningschef I B,tr span,ngsche' I Reg,stratcr 
21 

'· 
S,gna:u• �igrJ/1 /./ J 

S gr.atu· 

n anknyter 1,11 uppslag nr 1--Y, t'V 
l-=:22

=-'"R=-a- g-,s�tr-ar_a_t --'.,..,,.,
,

23,....Ä=--r-e-nd_e_ll_il_td_ e _la_t ______ l_d_at_u_m _____ l -s, -gn- a-tu_r ___ l 24 Fard gbearbetat datum I 25 Soanc�e• s,g 
Signatur I 

Meo feta lin1er avgransade avsn,11 
,fylls er av uppg 1tsmottagaren 


