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01 Pollsdlstrlk1 (där upp-slagot mon;i:glts) 
RK 
Jftbå'tSåniiåi ... ....................... 

··03 'iJPii9iitäniOHåQ.åiit·················· 04 tele!on 
Alf Andersson 7917 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 
Mord - Palme 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 
890609 08.55 
111 Sp:11,ingsuppslaget lämnat 
7 vid person- rxJ 

Ugt be-sök X por telefon 
12 Uppgiftslämnarens efternamn och ana 13tnemn (i rau 16tfd, 1m1a1sntunne1 markeras> 
Gremmel, Per 
13 Yrkoltitel J 

14 Pos1adress (uldelnlngsadress och 011sadren). 101010n bosladon 
Polis 
15 Arbetsplats (arb<1tsglvare. poSladress och telefon erbete1) 
lictersunds od 

r:n Avsnitt 08 Löp3nde nr 

kO O( {/f;qC:,-
09 Plats for f6rtur&.&t�mpel 

� 1 1J 

n per brev n 
I F•år I -mAnl -dag I -nr 

C 

16 Uppslaget avser 17 Håndelse (kort rubricering t ex  iakt1agelse av person, fordon, gods, skottlos,nlng etc och plats) med angivande av lid 7 misstAnltJ l)O:rson n tordon 
.. . ..... ........... . ........... ..... . ... . . ..... . .... . ...... ...... ...... . . ............. . .................... . . .... . ...... ...... . . ..... ...... . .. 

7 gods n 
18 I $tik, (ant.Ckna föret kind �rsons l,rke, namn ,  födeleelld, bostad, t elefon och arbetsgivare - OK.lnd gorsons kön. a1dor, signalement och klädsel -berört fordons Htg nr, fabrikat, typ, rsmodell. färP, m m saml annat gods med noggrann beskrivning, iirefter övriga sakup�ifter med angivande av 

ov hållpunkter för tider och plats.er samt  bedömn ng &'i uppgltts!Amnarens trov,tdl ghel och ov sprit• ellor narkotikapåverkan 

Gremmel uppger att en Asell, Algot 20 10 16- framträtt i lokalradion och påstått att 

han sett den åtalade 42-åringen på Cst vid 23.30-tiden. 

En dotter till Asell, Gunilla Asell boende i Mörsil, 

ringt till Gremmel och ueegivit att hennes fader icke 

Gunilla uppger att hon och hennes syskon sedan många 

pga av hans levnadssätt. 
----------
AA 

19 OvM$l(1MCIO uppt;lag 

� kan anknyta till uppslag nr  
21 

n Mknytor lill uppslag nr 

1lt O I I ,i::; q r'n 

22 Rogistro,at: 
Signatur 

123 Ärendet Ulldelat (datum 

Med fota linjer avgränsade avsnitt ifylls ej av uppglftsmonega1en 

1 s!gn.a1ur 

tfn 0647/ 60 650 har i dag 

är trovärdig eå minsta sätt. 

åt brutit kontakten med fadern 

n Forts-blad 
20 Tagit del 
Spaningschet I Bltr spaningschol f Registrator 
s.gnatur 

I 
slgnOlur 

I 
Signatur 

24 Färdlgbearbet.at: datum I 25 Spanchet: slgn 

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 


