
01 PoI,sdistrokt (där uppslaget mottagits) 

Stoc�holr;i_ ... ........ . . 
02 Arbetsenhet 

KIC 1 
03 Uppg,ftsmottagare 04 telefon 

�-!ord P:::.lme 

SPANINGS UPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

1
11 Spaningsuppslaget lämnat 

7 vid person-
fvlX ligt bescik I Al per telefon 

12 uoog,ttslamnarens etternamn och alla fornamn (1 ratt fol1d. tolltalsnamnet markeras) 

1
14 Postadress (utdeln,ngsadress och ottsadrer '· telefon bostaden 

Drottningholmsv, 41, 112 42 Sto�kholm 
15 Art>atsplats Iar1:>etsg,vare postadress och telelon art>etet) 

07 Avsn,t: • 08 Lop,nce -, 
I 

i 8S")-,4 
09 Pla"s for förtursstämpel 

n per brev n 
I F-år I -månl -dag I -nr 

Skandia, ::;veav. 08-11 35 52 
17 Händelse (kon rubricering t ex Iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av lod 

och plats) 
16 Uppslaget avser 

Q 

1 misstänkt 
y I person n fordon tI_.µ; __ J ... 4Q':".'.i#:�.l? ... å.l.de.r:n ... v.er.k.1.d e ... be v..::..k.3. .. G.:c2..nd .. c..a. . kl. --21-... - ... -.. - - .. - - - - · - · · · 

7 gods n 86-02-28 
kl d rson• rke namn födelsetid bostad telefon och arbetsgivare - oklnd person• kön, lider, signalement och klädsel -18 

�::ltr1 \!�����:e�o�: ta�rik� typ lramodell firp m m samt annei gods med noggrann beskrivninl!. Därefter övr!ga sakupp911tar med angivande av 
ev hållpunkter for tider och piatser samt bedömning • ., uppgiltslimnarens trovärdighet och ev sprit• eller narkollkaplverkan) 

L 8 59 
2..lk up�s?r·att· han hade �rbetat över 86-03-28. Han vet ej exakt när han 

slutaåe men hade missat en buss 52, nästa gick när föres�illningen på Gr�nå 
.ade bsrja t, vilket torcle si:i. tta tiden mellan cc. 20.45-21. 15. 

mellan Kammakareatan och Grcnd. Vid 
nyare Ars�odel, ev. japansk, parker�d 

v&=- till nästa föreställnin • ;fär Falks buss kora hade n�:sta Frest:::.l::.nin6 
ör 4 at mannen kte e· med bussen. 
alks intryck var att mannen Mioner•de på n�gon kvinnlig bekant scm var 

t te med nesan annan, d:Lrför lade han märke till m�.nnen redz..n 86-02-26 oc}: 
a:- ej "funderat efteråt" på konstigt up_;:triidande9 retade si.; på oanner1 0 

ignalement: ca 40 år, omkring 180 cm lång, troligen mörkt har, rak näsa ned 
uc!{la upp tiil, senis-t, sportigt intryck. �j ::iarka.nt utländs:-:t intr:·ck ::-.e� 
� heller med säkerhet nordisk. 
lädsel: �raf iga s·or, svarta byxor, jacka nigot ljusare än byxorna, bar 
ksrmmössa med öronlappar. Jackan var längre än e� ren midjejac�a, ev. 
?danför byxfickorna. Mannen bar troligen ej nå0ot, stod iblind med h�ndern� 
jackficko··na, ibland utan. 

alk kunde huvudsakligen se m�nnen i profil pga ljus bakifrån, såg hven 
en på nära hlll framifriln, men mannens an.sikte låg då i skugsa. T�or 
kunna. känna. i en mannen. 
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19 Ovanstående uppslag 

kan anknyta till uppslag nr 
21 

a11knyter till uppslag nr 
22 Reg,sIrera1 23 Arendet hlldelat 

Signatur 

Mea 'era 1in,e, avgransade avsn tt 
lylls e a, uoog,'ls,.,ottagaren 

I aatum \ s gna:�r 

1 20 Tag,t de" 

Spaningschef 

2. Fa·a goeart>eta· datum 

Forts-blad 

s g-


