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01 Pollsdlstrlkt (dAr uppslaget mottagits) 

S.1;QC-1>b.9.;l,ro ......................... 02 Arbetsenhet 

P.a.lro.ekom, .......................... 
00 Uppglllsmottagaro 04 telefon 

ånde:r::a 11indabJ 10 Bron med vilket uppslaget hör samman 

Palmeärendet. 
12 Uppgiltslämnarcn.s efternamn och alla förnamn (i rån följd, 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

os datum 06 klocl<an 

86-05-28 I " Spanlngsuppslaget lämna, il vid person• n tigt besök por tolefon 
tilltalsnamnet markeras) 

13 Yrke/lllel 
, ,◄ PostMrc.$S (utdel ni ngsttdrC$s och or!sndro�). tolclon bosladen 

15 Arbetsplats (arbetsgivare, postaO'reScs och tetelon arbete!) 

J<D lötf05-A 
(17 ÅV$nill 08 t..6pJnde nr 

• • J,n, ..... ,, 
• I /-,u I - ,.J 

09 Plats tör tönuruUimpel 

1 302 

n por brev n 
I J!'.ä1 I -mani -dag I -nr 

16 Uppslaget avser 17 Händelse {kort ru.brlcerlng t ex  Iakttagelse av person, fordon, och plats) 
gods, skottlossning 010 med angivande &v lid 

�oroon 
7 misslänkt n fordon ······ ·································· ······· ··· ···································--··············· ··························--·········· ·· 
7 gods n 
18 I sak. (an1eckna lllrsl kind persons tke, namn, tödetseUd, bosiad, ·telefon och a,betsglvare - ok!nd gersons kön, ålder, signalement och klådHI -berört fordons reg nr, fabrikat, 1yp, rsmodell

ö 
tärP. m m  ".8ffll anna.l god-s med no3igrann beskrlvnlnH. ärelter övrlea sakupp�ifter med angivande av 

ev hållpunkter tör lider och platser saml bed mn ng av uppglftslämnarens trovår lghet och ev spr t -eller narkotl spå.verkan 

Ang. röd nr: 697 gällande en Christer Pettersson, 

Måndagen den 26/5-86 kl 1115 besöktes Christer Pettersson i sin bostad av krinsp 

Lennart Pettersson och AJ1ders Lindahl, 

Följande framkom: i�ordkvällen be.fann sig Christer inne i Sthlms city,F.an besökte 
Il Il 
club på Oxtorgsgatan-2tr under jord-som heter BK OXID!. Där träffade han bla, en 

"kille" vid namn Sievard Cedergren-känd buse,Cedereren är bosatt Tegnergatan 16. 

Christer anlände till klubben vid 19-tiden i2å kvällen och avvek därifrån strax 

efter 2200 då han gick till 

kom hem vid ca: 2z30-tiden 

pä morz:onen när han vaknade 

fick då vetskap om mordet. 

han sig ner vid köksbordet 

19 ovanstående uppslag 

7 kan anknyta till uppslag nr 
21 

17 onknvter till uppslag nr 
22 Rogi:;.lrerat: 

Signalur 
123 Arendet tilldotal 

Med feta llnjer avgränsade avsnitt ilylls ej av uppglf1smot1ag�con 

Cen·tralen och to� "1::endeln" hem till Rotebro, �hr.ist 

och �ick så gott som l[enast och 1 ade Sifi• 

vid 08-tiden,gick han och hämtade tidnin�en-DN-och 

Eftersom Christer är en
°

sann vän"till Olof Palme satt 

och grät. 

n Fort$•blad 
20 Tagit del 
Spanlngsehof I Bitr spaningschef Registrt1.tor 
Sign.itur 

I 
Signatur Signatur 

I d;:th,1m I signatur 24 Färdlgbearbettiit: datum I 25 Spanchel: sign 
g6ot.z, k( 

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 

en 

e 


