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ot Poli'sölstrlkt (därUppslaget mottagits) SPANINGSUPFSLAG
]

_ 35 _________________
i grövre broltmål

oz Ärbelsenhal

. KF.. ...1................................nå Uppglllsmollagare 04 telefon ”.3— — os datum 06 klackarna—'

11 Spangngsnppslagal lämnat
C.:. ful . ' »

10 Brott _me- vilket uppslagetnöt samman
_

'
*

,
_ _ vid arsen—Eozaet Ya 919? 23139 Illgtgeaölk | lpeneleron

12 Uppgl'åslåmnarans allamamrivoch alla låmamn (& väll följd. tilltalsnamnet markeras)

. ;' =x nuolywmllllel j, -

_,
14 Postadress (utdelmngsadressoch onsadress). telefon” staden /

15 Arbetsplalagfalhetsgivare. postadress och telefon arbelal)
!

16 Uppslagetavser
misstänkt ,

'

.

parson ” fordon

__! gods |__| .

18 : sak anteckna lönt känd namna anka. namn. lödalselid, bostad. telefonoch albalsglvare— altind- mmnkön'. ålder. signalement oct; klädsel:-;rånas reg nr. fahrlkal, typ. udall, mm samt annatgods med no grann beskrivning. roller övriga& 'ksa11553flerav hållpunkter fö: tider och platser samt badömn ng av uppgiftslämnaren lmvår ghot och av sp: l- alla! nai'koxlgapåven

??ed.. den 16.5 kl t'LOO inkan till krininalavå. an kvinna och. anna_ Ad.

följ—anda. _.

Under torsd. den 15 hade han fått bänneåognatt den peraan aananti an—

hallen, tö: mordet på. 9197 Palma

”teori. är att den alias-bänka SIK—åring?! spranåtill
Kvinnan ha erhållit enahanda uppgifter från en annan pel-aan. En)”: danna

pennan fått vetskap om ae”: m=: har han ingen uppfattning om.

zum önskar vara anonym och vill ej heller uppge namnet gå den person '

som lämnat uppgifterna till henne.
Baz—til Gustafsson / annex».
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B*ÄÖZ 5" c? "' &

näms-blad

RPS

46112.

19 Ovanstående uppslag 571.95ng;
QQQ5. ( .;

»

__| kaaanknyla lill uppslag nr Spaningschel immigrant Réglslrator
Signatur _

signatur Signatur.

_] anknyter ml uppslag nr
'

22 gaglslmalz 23 Ärendet tilldelat ] datum ( signatur 24 Fafdxgbearbetat; datum . 25 Spanchel:sign
lgna ur _ .

Mm; ma linier av rånaada avsnitt " Sx 2; Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt)
clylls ej av uppgå tsmollagalen


