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J. L1 n Ct Pol!sdlsulkt (dllt uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 07 Avsn111 08 Looande nr 

Stockholm 
· · · ········· · · ··· · ·· ·· 

I grövre brottmål 
E /ö?-3 

··02 ·Ä;1,e·1s·eniiei ···· 

. J{!CJ . ....... ........... . 03 Uppgiltsmollagare · · ········· · 

°' ltltfon 

L "'--aetröm .1.1-.-. 10 Bron mtd vilket upps1age1 hör samman 

Palme 

05 datum 08 kloeluln 

8/;_()-,;_ 1.4 12A.0 
r '1 SP•ning,upps/1911 lämnar 
7 v id Ptr1on-

n llgr besök per telefon 

09 Pitt• för fOrturutlmpel 

n parbrev n 12 Uppgll!slåmnaren, elternarnn ocn ana lörnamn (• rau följa. tilllalsn,mner markeras) I r-6r I -mani •dag I •nr 

Roltart1 Sven-Erik -59 12 25 101� t3 Y,i<emtel ' 14 P011adress (u1ae1n1ngsaaress och ortsadreu). telefon bostaden 
chaut!l:ir :Plv.,.arvä.zen -.;7, 191 49 Sollentuna- tel. 08/ -,;c; 00 1 c; ,s Arbe1sp11us (arbe1sgll>'are, postaareu och telefon arbetet) 
Postverket. KISTA. tel. 750 70 20 15 Uppslagtt avur 17 Hinders. (kort nmrlcertng t e x  Iakttagelse av pers.on, rordon, gods, skoltlonni"ni, etc med angivande av lid 

7 misstänkt n fordon och plats} person .. 'il!'::tt..J .. M9.�.�l,j,.1,1!! ... l!;l,:!-... �11'.� .. li5.!l ... o.P..lll .. ,-,.7.3 .... .8J.l .. P..å .. ?;'.i.m11..e.l.g.atan ......... 

7o••· n vid Sveavägen. 
18 I sa.k .  (anteckna t6rs1 Und penon1 yrke, namn, födelaelid, bostad. telefon och arbetsgivare - oldind � k6n, ilat, slgnalement och kl!dsel -ber6r1 fordon, reg n, .  fabrikat, ryp . Arsmodell, f!rp m rn -:am1 annat i,ods med n°cJlgrann be,krlvnin9, irett.f 6vrl� .,.kuppgitter med tngivande av ev hållpunkter fbr tider och platsar Hmt bed6mn,ng a, ·  uppgiltsllmnarens trovlr ighet och ev IPtll• ell er narkoU �rbnl 
Det enda han kan erinra eig var att More11ue stannade bilen på .Tunnelgatan 
för lit flickorna Susanne ooh Helena skul1e till bankomaten och- ta ut pengar. 

De tog ut pengarna och återkom i bilen där Roltart tog plats i baksätet 
tillsammans med Susanne och hörde hur •et amall till två gånger. Rolf art 
tittade upp och undrade vad det var. Han tittade rakt över gatan och Båg 

endast att någon ramlade. 

Rolfart hade inte glasögonen l!å Big så han Båg ingenting, Inge 14orel1ue 
sade, där springer en men det kunde R inte ee. Han har dålig eyn. 

De åkte från platsen då det tanne bra många människor runt om, De fortsatte 
vidare till restaurang Albatross. 

Detta är allt Rdtart 

�-
L.Borgström 

19 Ovanstående uppslag 
7 kan anknyta 1 111 uppslag nr 
21 

7 onknyter lill uppslag nr 22 Reg,suerat: Signaiur 123 Arendel lill delat 

Mee lt1ta 1,nJe1 avgränsade avsnlu ifylls 91 a\ ·  uop911rsmo11.iga1en 

kan säga. 

I datutn 

n Forts-blad 20 Tag it del Spaningschef I Bltr spaningschef I Registrator Signatur I Signatur , Signatur 
I sign.a1ur 2◄ FårdigbHrbetat: datum I 2S Spa.nchet: algn 

Ex 1: Till originalpärm (i nr.föl 1d) 


