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01 Polisdistrikt (dår uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 Avsn,tt 08 Löpande nr 

4 
Stockholm I grövre brottmål l 14"-• 02 Arbatsenhet ................ •• ·•• • - ---
KK 1 

··ö:;·ui,i:igiitsnioiiäiiå,it. · · · · · ·· ··········· 04 telefon 

Krins'D Håkan Ström 4167 
10 Brott med vllkel uppslaget hör samman 

Mord på Olof Palme 

05 datum 08 klockan 

·860'.302 1�.50 
1

11 Spaningsuppslaget lämnat 

7 vid person• riJ 
llgt besök X per telefon 

09 Plats för förtursstämpal 

n per brev n 
12 Upp91ltslämnarens efternamn och alla förnamn (i rätt föl1d. tilllalsnamnet markeras} I F-Ar I •mån I •dag I •nr 

Eriksson2 La.rs 
13 Yrke/titel 

1
14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress). telefon bostaden 

tfn 08-�0 �4 }2 
15 Art>etsplats (arbetsg,vare, postadress och telefon arbetet) 

16 Uppslaget avser 17 Hindalse (kort rubricering t ax lakt1agelsa av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid 

7 mlsstlnkt n fordon 
och plats) 

person .. Komplettering .. till ... tidigare ... inringt .. tips• .......................................... 
7gods n 
18 I sak. (anteckna filrst kind penona yrka, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd gersona kön, Atder, signalement och klAdsel -

berllrt fordons reg nr, fabrikat. typ, Arsmodall, filrp m m  samt annat gods med noggrann beskrivning. irel1ar övriga sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter för tider och platsar samt bedömning av uppgiltslimnarens trovärdighet och ev sprit• eller narkotikapåverkan) 

Eriksson har i tidigare förhör 1986-03-01 klockan 02.15, hållet av polis-
mannen Lars Karlsson, berättat om en man som gick utanför biografen. Eriksson 
vill nu komplettera med följande. 

Eriksson satt i sin bil utanför biografen . Framför hans bil stod en ljus bil 
'Darkerad av okänt märke. I 

90:_/dygn. Ett par 

var slut. 

19 Ovanstående uppslag L ::X kan anknyta tdl uppslag nr 
21 

n anknyter hll uppslag nr 
22 Reg,strerat: 

1
23 Arendet lllldelat 

Signatur 

Med leta hnrer avgransade avsnitt 
,lylls er av uppg,r1smottaga1en 

gick in 

i�3 

bakrutan 

i bilen 

I <latum 

fanns någon 

och å.kte frå.n 

I s gnaivr 

dekal om biluthyrning för 

platsen när föreställningen 

n Forts•blad 

i 20 Tag1! de '-f & O 3 c, -_s 

I 
Spaningschef I B1tr span1ngsche! I Registrator 

'
s,g na:

6( � I 
Signatur 

I 
Signatur 

i 2•t Fa,a gbearbetat datvrr. I 25 Spanchel: s,gn 

! 
Ex 1 T•'I or g,nalparm (1 nr•fol1d) 


