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I   Stockholms  polisdistrikt  fanns  under  tiden  860228  kl  21.00
till   860301   kl   05.00   64   st  ,_p_o_±is_m_åla_d_e   ford_o=p=  fördelade   enligt
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Besättningarna  i  dessa  'nar  tillställts  frågeformulär  ned  begäran
om  uppgifter  avseende  fordonstyp,  anropssignal,  klädsel  och  posi-
tioner  vid  tidpunkterna  860228  kl  20.30  -då  makarna  palme  lämnade
bostaden  -och  23.21   -då  mordet  skedde.  Svaren  på  positionsfrågorna
har  överlag  varit  precisa  avseende  det  senare  klockslaget  medan  man
varit  osäker  rörande  det  tidigare.
Av  distriktets  bilar  befann  sig 34  i  Stockholms  centrala  delar  vid
tiden  för  mordet.  Dessa  patrullers  positioner  finns  redovisade  på
särskild karta.
Distriktets  övriga  tjänstgörande  fordon  befann  sig  i  sina  respektive
vaktdistrikt.  Dessa  har  inte  redovisats  med  exakta  positioner  på  karta.
Givila  fordon
Spaningssektionen  har  centralt  tillstä,11ts  motsvarande  frågeformulär
för  distribuering till  berörd  personal.  19  svar  har  inkommit  från
personal  vid  RPS,  KSN,  KSB,  HT,  KSA  och  KSC.  Ett  antal  av  de  civil-
tjänstgörande  polismännen  sysslade  med  mer  eller  mindre  fast  bevak-
ning  aLv  narkotikaobjekt.  De  har  då  spanat  från  lägenheter  eller  bilar.
Samtidigt  har  man  rört  sig till  fots  utomhus.
Frågan  on  bilmärke  har  visat  sig  svårbesvarad.  Detta  på  grund  av  att
mam  arbetar  med  mängder  av  leasade  fordon  som  ständiöi  byts.

10  av  de  civila  enheterna  har  uppgivit  att  de  befann  sig  i  Stockholms
centrala  delar  vid  tiden  för  mordet.  Dessa  har  redovisats  Då  karta.
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Nummer  100  -109.  Patrullernas  anrop  har  ej  redovisats  då  osäkerheten
hos  personalen  varit  stor  på  grund  av  ständiga  radiob]rten.

KRANSDISTRIK.T

1   de  omgivande  distrikten  tJänstgjorde  57  radiobilar  i  resp
distrikt.  Dessa  har  redovisats  på  kartans  maLrtrinaler  i  ungefärlig
geografisk  riktning.  j'Iarkeringarna  har  således  inget  samband  med
bilarnas  faktiska  positioner.
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Trafikavdelningens Trafikenhet  {  fd  ljTG  )  hade  en  bil  i  tjänst  i
AB-1än  -SÅAB  900  T,   8153.  Övrig  personal  koJnmenderad  till  i.{alung
med  anledning  av  instundande  Vasalopp.


