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

Waldermarsson arbetade mellan klockan 17.30 till ca 21.50.
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.
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