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� miattinkt 

person n fordon .Mötte . .På.. David .. Bagares.Gata .. gärningsmannen ........................................ 

7gods n 
18 1 sait. \!nteckna tOrst kind penona /.rke, nam.n, t6de1aet1d, bostad, telefon och arbetlgl vare - oklnd g::= � lider, 1lgnaltm�t och itTldHI -

ber&rt ,dona rog nr, fabrikat, typ, 1'9modoll, fltp m rn -:am1 annat gods mod noJlgrann beskrlvnlnH. tter �,=in.r mod angivande av 
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Zahir hade på kvällen den 28/2 1986 sällskap med Yvonne li111mlnen. De hade varit 
på en marokansk klubb på Johannesgatan 81 tfn 790 55 85. De lämnade klubben 
omkring klockan 22.20, Det var endast de två som gjorde sällskap med varandra. 
De gick Johannesgatan söderut och svängde in på David Bagares Gata i riktning 
mot Sveavägen, När de gick på David Bagares gata var det mycket bilar parkerade 
De gick på den norra, högra, trottoaren. få deh motsatta trottoaren !.2m �n 

man s:eri!!B;ande. Det enda Zahir kan säga om den mannen är, att han hade en 
iqörk1 troli�n svart1 knälång rock :eå sig. Zahir såg inget av mannens ansikte 
oeh har inga fler minnesbilder ä.v mannen, 

När de gått över Malmskillnadsgatan och kommit till trappan ned mot Luntmakar-
gatan mötte d,e en svensk kille

1 
ca 28 år gammal. KJ-llen frågade Yvonne, om 

de mött någon, Yvonne :eekade då i den riktni!!a: som mannen hade s11run�it. 
Killen fortsatte då att springa i den riktning Zahir och Yvonne visat. 

När de kommit nedför trappan, vid ett hus som byggs om, mötte de 5 poliser som 
kom springande, På trottoaren på Sveavägen låg en blodig man. Za.hir talade 
om för polis vad han hade 

---J.D-'7?-r .. 
I 

19 Ovansthnde upp-a lag 
7 kan anknyta till uppslag nr 

21 

'7 anknyter Ull upps lag nr 22 Rt,g1suerat; Signatur 123 Artndel lilldtlal 

I 

Med le1a hn1er avgränude avsniu ifylls tJ a., ugpgi!1smottagarel'I 

sett. 

n Fort ... blad 
20 Ta•il dol '( '7 0 .:, 0 J 
Spaningschef I Bill $panlngschel I Registrator 
slgna1ur 

I 
Slgnawr 

I 
Signatu.r 

�l 
I datum I .signatur 24 Få.rdigt>earbotat: datum f 25 Spanchel: sign 

Ex 1; Till originalpärm (i nr•följd) 

• 

6 


