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01 Polisdistrikt (dAr upptllQll motta9lt1) 
Steokhol11 .Ö2.Ärb9iS&niit:i ······ .•... ··•·· ......... . 

KK 1 
.. iii. (i ppg itti'lnoiiåi;jåie.. . .............. . 

UTe11G/ KK 1 08-769 4136 
10 Brott mea vilke1 uppalaget Mr samman 

Palme mordet 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottm61 

os datum 06 klockan 

1986-011-02 12,30 

1
11 Span1ng1upp1laget li.mnat 

7 vid PlllOft· r:J 
ligt bn6k I .Af i>9r telefon 

12 Uppgiftslamnarens et1ernemn och alla förnamn (i ritt fbl jd, tilltalsnamne1 markeras) 
Läbde, Heloaa 

13 Yrke/liltl 

15 Arbelsp1a1s (arbetsgivar e .  postaaren och telefon &rf>tlet) 
I 

,c Po1tae1reu (utdelnlngsadrH.a och onuaren). telefon bostaden 
tfa 87 52 09 ■amt 64 19 13 

Demua, Vällia«by, tfn 37 25 60 

387 
(11 Avsnitt 08 t.OS>ande nr 

r /o?-/ 
09 Pl11a f6r fOrturnllmpel 

I F4r 1 ·mini •dag 1 - nr 
66 08 13 - 0347 

16 Upp.srage1 avser 17 H1nd•l1e (kon NlwtCM'lng t e x  llkttagelH av person, rordon. gu-ut, tkottlounlng 11c med englve.nae av tid 
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. 
7gods n 
18 I aak .  (anleekna fOf'lt ltlnd penona Y'U

. 
namn, f6de1M11d, bottad, telefon och a.tt>etsglvare -öiiW penoM kön, lider, -,gnalement och ldldNI -

bltOn fordons reg nr ,  tabrlkat, fyp. 6ramodell, ltra mm "iamt ann11 QOd$ moed noggrann beskrfvnlnQ. D.,.n.r OOlpa �ppgfn.,- IMd angivande av 
ev hållpunkter IOr tider och ptataer stmt bed6mnfng a\' uppgifta\lmnarens Crovi.rdlghet och .-v lf)fft - •ll•r nantoti�rttant 

Läh•• uppger att hoa nr Tid bankomaten som tillhör poatea. BankeaateA är belä&en 
på TUJlllelga taa. 

Då hon var 1 färd med att slå in sin kod så hörde hon tTå (2) st snabba skett. 
Skotten kom 1 snabb följd, 

Efter det att hon fått sina pengar så gick hon åter till bilen där killea Inge 
Morolius �att, Han sade då till Läbde att de har skjutit, Läbde själv såg ba:lnl att 
det aamlate en mängd människor på trottoaren på Sveavägens östra sida, Ut över det' 
detta har Läbde inget sett, 

8. 19 Ovanst.6.enoe uppslag 
i 7 

2'l Tegll d•I % h C)...) ...., c_ 
n fortt.•blad 

kan anknyta till upp.slag nr 
Z1 

17 ankny1ar till upp.slag nr 
!} 2'2 Registre,a1: 123 Arenoet tilldelat 
'f. Slgna1ur 

Med te1a linJet avgrinude avsnitt 
1l yt19 eJ av uppgiftsmottaga,en 

f dllum I signatur 

Spaningschef I Bilr apaningschel I Re,glstraior 
signa

Å \ I 
Signatur 

, 
Signatur 

24 Flrdigb1art>et11: datum I Z5 Spanchaf: sign 

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 


