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01 Polisdistrikt (dår uppslaget mottagits) 

..... :;i:li.9.9!ill9,lm .................... 02 Arbelsenhet 

··()3· ·uppgii1smötiåiiåre· 
................. 

04 telefon 
I-L Herrnansson 3898 

10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

SPANINGS UPPSLAG 

i grövre brottmål 

os datum 06 klockan 
860422 

r 
11 Spaning$upp$1390t ltimnot 
7 vid p&t$On• 

n ligt bo&ök per 1eroron 
12 Uppgillslämnarens elleroamn och alla törnomn (i räll föl jd. 1i lllalsnamne1 markeras) 

13 YtkO/lilOI 114 Postadress (utdelnlngsadres!I och onsadress), telelon bos1aden 

1S Arbetsplats (arbclsg,vare. postadre.ss och telefon s rbetet) 

Kl) 101/02- 2 
ff1 Avsmu oa Löpande nr 

' , �,,., , ,n :? 
I • • V Af 

09 Plats för IÖrlurs.slämpel 

• 8 

n por brov n 
I l!'-år I •månl •dag I •nr 

16 Uppslaget avser 17 Händelse (kort rubricering tex Iakttagelse av person, fordon, gods, skottlos sning e1c med angivande av tia 
7 misstänkt 

n fordon 
och plot.sJ 

person ·········· ·······································································--···--·········--···························---·········· 

7 gods n 
18 I sak. (antockno. först känd persons lrrke, namn. födels8tid ,  bostad. tolelon och ()rbolsgivaro - okä.nd gorsons kön, ildor, sign.aloment och klädsel -borört fordons rog nr, fabrikat. typ. rsmodell, fårg m m  �amt annal gods med noJ9rann besk1ivnin9. i.irefler övrii

a sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter för lider och platser samt bedömning av uppgiftslåmnarons trovår ighet och ev sprit •  eller narkoti apåverkan) 

Löpande nr 4248-1 avsnitt M 

Vid telefonsamtal med kvanst Kumla kansliavd uppgav P. Fransson 
att under 1983 satt en person vid namn Christer Pettersson på 
anstalten, denne 
moi•dförsökt och 

19 Ovanstående uppslag 

Pettersson pnr 470423-1093 satt 11 inne" 

var enl Fransson fullkorn.rnligt galen. 

20 Tt'l9it del 

för 

n Forts-blad 

7 kan anknvta, Ull uppslag nr Spaningschef I Sltr spanlngsehof I Registrator 
21 
7 anknyter 1111 uppslag nr 
22 Reglslrera1: 

Signatur 
23 Ärendet till delat 

Med leta linjer avgränsa(!e avsnitt itylls ej av uppgif1smouag;'.uen 

I datum I signalur 

Signatur 
I 

Signalur 
I 

Signatur 

24 Färdigbearbeta1: datum I HShOt: slgn 

8"6&!29 
Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 


