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llJ,C 59 ·,trikl fd6r uppslaget mottagll9) 
SPANINGSUPPSLAG rn Avsnill 08 Lop:ine10 nr 

.chol.m ... nhet··························· I grövre brottmål 
� � 

09 Pl1ti lör t6tturs,timpel ,,.!{ ., 1 .............. Uppglttsmottagare 
............... 

04 tel•fon 105 da.tum oe klockan 57 Håkansson 4152 4114 1986-03-01 10.50 
10 Brott med vllkel upp,111g11 h6r samman 

r-
11 Speningauppsiaget llmnat 

Mord Palme 7 vid pe<>0n- f1 
llgt l>M6k per t elefon 

12 Uppgiltsrimnarens efternamn och •"• förna.mn (I ritt följd, til ittlsnamne1 markerasJ 
Weellm, Martin 

13 Yrka/1I11I 11• Poa-tadrffa (utdelnings.adress och ortaad.ress). ttloton �•taden 
Taxichaufför Prä■tgårdsgränd 14, 125 45 Alvsjö, 

1s Arbetsplats (arbetsgivare. po1Jtadreas och telefon ar\'I01tt) 
Taxi 368 

n per brev n 
I F•lr i · min I -dag I -nr 
51 03 05-0133 

tfn 08-86 73 , , 
16 Uppslaget avser 17 HlndtlH (kort Nbr1cet1ng t e.x ,a,megalH av pe.raon, fordon, OOdt, tkottlouning etc mtd angivande av lid 

0
"" •1•'"> Misstänkt pas aagerare i taxin "xJ misstankt 

person n fordon 
••••••••"•o •••••• ••••• •••• • •••• •••• ••••• • ••••••••• ••••• ••••• • •••••••• • • •• • • •••• •••••• ••••••••• •••• •••• • •••• • ••••••• • • ••••• ••• • • ••••• •••• • •• 

7ood• n 
18 I uk. {anl&ekna t&m kind pefWM lr k e ,  namn, f6deltetid, bostad, telefon oeh arbetsgivare -....., � k6n, lld.r. algnalernent oel'I klld-$el -btr6rt fordons re g  nr, ftbrik al , typ, rsmodell , 111, m m  a.amt annat gods me d  nocflgrann betkrlvnl�, r 6vri�ffter IMd a.ngi-...nde I\' ev hållpunkter t6r tidor och platur samt bed6mn no av uppgifållmnerens trovir ighet oeh ev apr I• eller n,,rltotl 

Stått vid trafiksignal, rött ljus, på Sveavägen - Rådman■gatan, Man kommit 
springande i riktning från Sal tmätarga tan, w öppnat bakdörren, Mannen sagt 
att han var ensam varför han ville sitta fram, Kl 23.50 

Sade på eveneka:•Sollentuna Häggvik E 4:an". 

VI fick intrycket att mannen var svensk och talade svenska utan brytnin.:;, 
Dock tror inte w att mannen var från Stockholm, Ingen särpräglad dialekt. 
Går ej att härleda urepr�. 

Gick av vid Häggviksvägen, rondellen, Sade inte vart han skulle, w såg inte 
åt v1lket håll han gick, 

Mannen hade fl1refallit lite jäktad när han kom till taxin men var mycket 
lugn sedan under färden, 

Mannen var 35 - 48 år, 175 - 180 cm låne, iklädd en knälång rock av trenchcoa 
typ. Ej täckjacka, MinnB inte om han hade skägg, Minne inte om han bar glasög 
Han hade varit "grov i ansiktet". Barhuvad, 

19 Ovan.st6ende uppslag 7 kan anknyta 1111 uppslag nr 
� 
n lnkllvter lill uppslag nr 22 :!'9;11,., • ., 123 A,ondat lllldotll 

ignatur 

��<I leta lil'l1er avgränsade avsni tt hrlls eJ av upp91f11monaga,en 

I datu.m I signatur 

n Forta-blad 
20 Tag/I .. ,� 1,, c,, � fP I 
Spanlng ach.t I Bitr apanlng.sehtt f Registrator 
s ignatur 

I 
Signatur 

I 
Signatur 

l1 
24 Firdlgt)Mrtletat: datum I 25 Spanchef: algn 

Ex 1: Till or iginalparm {i nr-följd) 

t-

on. 


