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paxan |__| fordon
. _____

___—|er _18 I|"om.ngnmecknatörs! und punou:Imo. namn, ("Sunnanå, bostad. telefon och arbetsgivare—_oklnd nom kön. alder. olgnalemont och kids!—rdon's reg nr. tabr.!kat typ. modell. förr? m m samt annat gods med nu?grannbaskriminf. vetter övriga sakuppgiftermed angivande av
av kaupunkter lör 16er och platser samt bedömn nu av uppglnslamnareristravar larm om ev sprt— om: narkotlknpavurkun)_ förklarade genast att
som var av någon vikt för utredningen.

två!?)

till Västerlånggatan 51, där det för övrigt oftast är mycket folk.
Det har hänt att folk står utanför och tittar upp mot fastigheten då. de vet
att Palme bodde där,_ kan inte ange någon speciell misstänkt "person.
Vid något tillfälle för länge sedan hade en äldre man ca 60 år och kortväxt
sökt Palme :|. något ärende utan att komma in till honom.

Vid någon tidpunkt efter Zäzeodenåaåeb !. alltså den 1 mars efter det
att ”om” ska”__ minns inte exakt vad
klockan var då.

?QGSZ%
57.2. _ . / WW

19 Ovanstående ca:-* alag — m Tagline![
Zl kan anknyk t uppslag nr _

'#" denna : Bitr spaningscha! Registrator
- '

signatur åsmnatm Signaturlanknyter till uppslag nr . -

22 geglsämm: ; 23 Ärendet ""dom [datum [ signatur digbearbåtai:datum 25 Spanchoksin
mun ur . .,_


