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(Il Poli$distrikt (dtr uppslaget mottagits) 
Stockholm 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre broltm61 

rn Avsnitt 08 Lopanae nr 

e- lö 96 02 Arbi,·t�9.ihit 
·· · · ··· · ·· ···· · ··· · · · ····· 

.... C$. ... .................. 
03 Upoglhsmottegare 

··············· 
04 telefon 

I .Hamr,fo 08-7693012 
10 Brott mod vilket uppslaget hör umman 

Mordet på, Olof Palme 
12 Uppgil'!sl&mnarens eflernamn ocn alla fOrnamn (i ratt !Qljd. 

R,yttestå.l, Mar11:areta 

OS datum 0$ klockan 

86-0'1-07 n.;o I " Spanlngsvppalaget ilmnat 

7 vid person- r;, 
ligt besåk per tetelon 

t1111a1sn.amne1 markeras> 

13 Yrltftllitel 
I 
'" Pos1adrus {u1delningsad1ess 0<:1'1 onsaareu). 1e1eton t>os1aden 

Solf�=avä�en 2d Huddin�A oa-n A A c;i;o 
1$ AröetsPlats (a,t>etsg,vare. postao,eu och telefon arbetet) 

09 Pitts för f6rtursstlmpet 

43 

n per brev n 
I t-·6r f -mtnl •dag I •nr 

el 1_141a,i; 

16 Uppslagtl avser 17 Htndela a  (kort rvbrf ..... ,ng t elt iairttagtlH av person. fordon, goda, akonlonning ete m•d angivande av I ,  .. 

7 mis&tink1 n fordon 
och plata) 

oeraon ·······················oH·e··1-··························································· ··········· ··· ····· ············· 
7 

gods 
. 18 I sak. ant•c::kna 16rat kind ..... , .. namn, fOdtlaeUd, bostad. telttfon oe.h arbets ivue -odnd I pe Y, g - g kOn, ildtr, 11 nalem,nt och klidsel -berOrt fordons ,eg nr, tabri kat typ ,  trsmodell. tAro m m  ,amt annat god• med noggrann beakrtvn lno. Oirettet Ovriga Nkuppgtn,r med angivande av 

ev M!lpunkltr lör tider och plataer Hmt bedömning av uppglNslimnar•ns trovi1digh•t oeh ev aprft• eller narkotikal)fflrb.ftt 

Margareta Ryttestå.l är mamma till Ulrika Ryttestå.l 17 å.r, som var i omedel
bar d närhet när mordet på, Palme skedde, Ulrika och he11nes kamrat 
Susanne Karlsson gick på, motsatta sidan av Sveavägen n när Olof Palme 
sköts,De sprang omedelbart till platsen, De blev hörda av polis på plats 
med lämnade ej några uppgifter om sig själva enär polisen ej frågade efte» 
några??, 
Mamman tyckte att de borde höra av sig, men flickorna är chockade och mår 
mycket dåligt över det inträffade. 

19 Ovan$tående uppslag 
� 

20 Tigit dal 

Spaning schel 

fOtl&•blad 

f kan ank.nyta ti ll uppslag nr 
21 

7 ankny1e, l ill uppslag nr 
22 Ae9,s1•erat: · ende! lilldelal 

S,gna1ur 

Med te1a l•n,e, avgransade S'tlsn,u 
.fylls e, ,11•1 upp91f1smona9aren 

s1gna1u, 

I oatum I s1gna1ur 24 Farcli gburbetat: tum 

Ex l: Till originalpärm (1 nr.följd) 

7 


