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04 telefon 

Inso. :<. Johansson 
10 Brott med vilket uppslaget hör samman 

�.-ord Pa 1:r.e 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

05 datum 08 klockan 

%-03-03 20. 15 

1
11 Spaningsuppslaget lämnat 

7 vid person- � llgt besök per telefon 
12 Uppgiflslämnarens efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras) 

Storhck, Margareta 
13 Yrke/titel 

1
14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden 

Tensta Alle 38
2 

nb, 163 64 Seån�a, tfn. 
15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet) 

Tf11. 1"<3-75n 75 3E. 

07 Avsnitt 08 Lopande nr 

l 8b6-I 
09 Plats för förtursstämpel 

n per brev n 
I F•år l -månl -dag I -nr 

(IP,-36 20 �3 

16 Uppslaget avser 17 HAndelea (kort nlllrtcertng t ex Iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av tid 
7 misstänkt 

n fordon 
och plats) 

person ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7goda n 
18 I sak. (an1eckna fllm kind penons yrke, namn, fOdalsetld, bostad, telefon och arbetsgivare - olllnd ="' k6n, ålder, signalement och klAdsel -

barllrt fordon■ rag nr, fabrikat( typ, årsmodell, flrPr m m �amt annat gods med no3igrann beakrlvnlnPt. Araftar 6vrlc sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter fOr tider och p alaar aamt badOmn ng av uppglltsllmnarena trovir lghat och av spr t• eller narkotl p6varkan) 

Fredaaen den 2e februari 1�811 klockan 20. 45 besö!(te Storhök tillsammans med sin V51i-

inna Anne 1 i i<orhonen biografen r,rand. De såg där filmen Gå och se. Filmen bcrjar kloc kan 

rat 

e 

20.45 och slutar klockan 23.05 -- 23.07. Sluttiden t-iar Storhök i efterhand l<-ontrolle 

med biografen. När filmen slutar, 1 ämnar Storhök och Korhonen biografsalongen bland ci 

sista besökarna. När de kommer ut i Foajån, går Korhonen på toaletten. Storhök stanna r 

kvar i foajen. 

ifär Storhök står i foajen kommer två"killar" ut fdn herrtoaletten. De lämnar Olliedel bart 

biografen. Strohök tittar efter dem när de lämnar bioarafen. Hon upptäcker då en man, 

stående omedelbart utanför biografdörrarna. Storhök tittar på mannen och fäster si 9 

hans blick
2 

sor.i hon beskriver som r,1,lCket intensilJ. Mannen tittar genom glasd�rrarna 

i foajen. Storhök blir medveten om att hon är ensam kvar i foajen. Den första tani<e 

sHr henne, är att det är biografval(tMästaren so� står där och väntar p� att fl s tär. 

bio�rafen. Strohök tror att det inte pågår någon föreställ ni 119 i de båc'a ar.dra salo!1 

erna. Storhök inser nästan omedelbart att mannen inte fr biografvaktm�stare. 

Efter cirka 3 - � minuter komm�r �rohonen ti 11 bllll ut i foajen från toaletter:. Korhon 

uppmärksamLJar nu också mannen. En tanke som slår Storhök, �r att �aneenär en ,I ful ('I � 

be 'I sor:1 tittar efter ensarr:ma f1 i ekor. Storhök och Korhonen 

�-iar.nen tittar på dem med intensiv och mörk blicka. Storhl:'k 

och ångestfylld. Storhök och 

r.1ot l<ungsaatan på den västra 

l<orhonen går ut 

trottoaren. i:le 

på � .. 
_veavager., 

viker av in på 

�år ut aenor biografdörr 

upplever blicken s or-· S�3 

��r de"lna i sydlic; ri�tni 

Kungsgatan i västli� rikt 

ni n'.J. t�annen står kvar vid biografen när Stor�ök oc� Kortionen lämnar denna. t 1nce r r.r 

menaden lä�rner inte Storhök märi<e ti 11 något ovanli9t. Hon hör he 11 er inga sr2llar. 

Signalement: Man
1 

nordeuroQis�t utseendei 
cirka 175 CfT' låno1 blå. önon1 

liårfärc ej mr 

Iklädd: Stora ljusbågade eller storbå']ade �1 asö!_:!on, ljusbrun mössa �ed uppf?'llda öro 

n Forta-blad 
19 Ovanstående uppslag 20 Tagit del 

n kan anknyta till uppslag nr Spaningschef I B,tr spaningschef I Reglstralor 
21 signatur I Signatur I Signatur 

n anknyter till uppelag nr 
22 Registrerat: 

Signatur 
123 Arendat tilldelat I datum I aignatur 24 Färdigbearbetat: datum I 25 Spanchef: sign 

vid 
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Med leta linjer avgränsade avsnitt 
,fylls eI av uppgiflsmottagaren 

Ex 1 Till onginalparm (• nr-följd) 
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01 Pohsd1strokt' 

02 Arbetsenhet• 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 7 Avsn,11 

l 

1 1 9 
Sid nr 

Lopande nr 

gl,h-/ 
03 Upprattat(d) av' telefon" 04 Fortsätt- I Uppgiflslamnare (efternamn och fornamn) 

09 Brott med vilket uppgiften hor samman• 

10 sak 

V ningsblad 

05 

Forhorsprot 

la�par, ljusblå halvlång jacka, ��rkblä byxor. 

Storhck ser ej mannens �änder, men �r säker på att han inte bär på nägot. 

Storhck upplever mannen se� en ordinär medelålders man. 

Oet enda anmärkningsvärda med r.annen är hans-intensiva spända och ånqestfyllda blick. 

/ 
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• Ifylls e1 om blanketten anvands som lonsattn,ngsbfad. Ex 1 Till O•1g111alparm (1 nr-lOIJd) 


