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01   Polisdistrikt*

Stc#m®1m
02 Arbet§enhei.

K
o3Kuf#aåtä(dJaå  Lä-ifige telefon.

86-Ö5-25     kl   11.1
09  Brott  med vilket  uppgiften  hör sammar..

01®f  Pame

SPANINGSUPPSLAG
1  grövre  br®ttmål

Sjd   nr

o4   Fonsätt-
ningsblad

Uppgift§låmnare  (e(ternanm  och

Fauzzi,  NieolaL
Utskriftsdatum

lp,omemo"       86-03-25

Föghö¥@t  håll@g  på  Sveavä:;en  un&er  vallnimg.

E'aÅizz!i  gie2c  n®rmt  på  Sveaväd`ens  östEä  gåmgbana.Då  h&n  befamn  ää;  zsittför  ir}¢¥å=n&
•kåll Eg=±4Lsåg  han  på  c3ä -20 -me-ter:-;=;tä;d(it&mför  butikefl  ia  C:artarig} Eäkam`
Palme  komma  gå®nde  i  promenadtakt.  01of  P~q}me  gick  längst +i_1± jLägLer  dvs  n£äzms.
hus¥+*g®n.Be  möttes  efter  cga  10  r:±ete¥  ®ch  Fa;u&zi  paäge]r€bde  den  till  irasmst:==~
i  ain  sgen  gån.piktning.Har±  gick  själv  tmLaefäp  mitt  i  {gåmgbffian  söm  är  öga  7
meter  bred.
GL±=.q::` .... „.§=rl 9   met®3?   ba&SP¥.„..Pg3±gpg..Lpg|.±Pg    g:icIF   „qq__._.„ggp...±... _}}|å...j g„g!5g. Fa;!iz zi   korpg}1&d@    oz!iedi

bart  ihap  mqaazi€m  mei;  Palme  ocb  antog  att  dei;  måste  var£  någon  säk©ri@tg¥st:t.
Han!rit±s:i  gick  ute   1   gängbaz±am,c:a   3  meter  från  Sträcks*e¥'ÅSE=an¢ea,och   giek  a&£g®t
saktape  än  makama  Palme.   Faiizzi  passeråde  honQm  till  hötp@p  i  de"  gg;a:ia  gångr
riktziiri€3:en.  Hrm  haT  vid  tidigare  föriör  läsanat  en  inri:;å®n@e  be@krivning  av  mzm:!::Lej
såg  långt  ham  koiamer  ihåg  honom.Hamen  v@j±aåå+;  vara  lite  äidre,äldre  än  :Hil(44).
Hnm  hade  troligc!+z  händema  j¥bE  i  fie?:oma.
Ju§t   g3or:i  Fa;u2i¥i  hade  pagserat  mal:cLnia  P:?laie,  #ii*#;  ,ha=i   +örbl  bui;ik@n  LfiL  G:=:Lji:tarie

celi  såg  att  en  man  arbetade  i skyltfänstret.
Frå,u.zzi  gi€k  viäå3:S  SV@avä=.en  normt.i}å  haJi  pårLSseraåe  nL`~ ,36  'nörd©  1ian  ett   skot,t
oc.ri  nå€tgar{   3e}hufld   sentT¥,re  ytterlii.`års   eti;.   £Igm   fort„sa'L:Ge   fraÅ:iiiå.t   o€a„   1S-15   g€?}"ui&e:

i&inåm  him   gi;~any-;£3Lae   o¢r±   vändä.   sig  ofi.Ha:i  ham   tån}=`s^.,  att   nu  hc¥,de     Palme  bli`fib

skjut®n.Han  Så€  någrä  personer  vid  korgnirt.i=.e;m  med  Tunnsl€?,`,?Ltam  o£b.  hägmvisar  till

tidiga,re  förzi.lir.  H3.n  uppger  att  den  man  som  ham  såg  i  en  port  måste  hg.  varit
3c~*mzns   m€?,¥i   g€3ffÅ  hadi3   gått   ba,kon  nakL9.ffia   Palm®.   t£`q£i   gtödjer   sig   fr€utist   på   ja,c}.~=cän

oc"rÅ   dess   fLa..pä,~.

Fauz;'cii  får  i  e ffHg9E?  der^`,  aktug11a  Stz`äc.kflri  fi.å~n  ffiötet  zEi®d  m,m®karfla  låa|ffi€
och  tillg  gkotben  hördeg.  ¥iden  klockas  till  1  mi.nut sek-u£Eai;qer.

Stråt,c?{ån   fråm   möi;cA8¥pl&tåe£i   till   `koz:grii¥i`:`:.c3n   mfgd   Tun,`-HT>1å?;v`~t4Jj€i.?2. dvs   &ak€3.gna,   1``y„l&f:B

vålgi  klfjrjlå&s   till   52   8e!ninder  i   .prci?n£d.iiadt:.2pkt.

Fp„iiå3åi  u.iöp{;-gz.   i2tt   hf#'!   under   §in   ffåii„'   Sv€äav.å~;.¢=.r.  fiorffiit   ±n±   och   £`F:ir¢t   tj~13.  m.öte.3-

pi`*A`jgn   eifi.£fi;.t   }i?öt€€v3   et-':   uai-t    p:-{.r.    =Lfu    så,,.r:   in'j..Ä    ..`mdp`~£   ±ic>rzonc!3fF{J..r!=en    ;:~,`.`åf*r:do

r.>11e.r    L.3t.`^:z;€.iid{2..H~Å.ri    1€c,dL`    i±itr-:    .r3.ell  .i.   ifj;..;i-?`=c!    till    3iå;..'r..`,... ?f.rf3a€ic3i-ell®r   ~ciil:~L:i.    1':.~rd:,¥:f;.„;;.f4" ;_t F ,,  hÅtR.      r
Ex   2:   Till   spaningschefens   pärm   (i   nr-följd   inom   avsniit)


