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01 Polisdistrikt (dår uppslaget mottagita)

Stpckk«l*...... ....
02 Arbetsenhet

KK..1......
03 Uppgiftsmottagare

I2±

t2 Uppgiftslämnarens efternamn och alla förnamn (i rätt följd, tilltalsnamnet markeras)

Stat»r&dsberednlncen

16 Uppslaget avser
”—I misstänkt 

| person
[ ! fordon

i gods n
I sak. (anteckna först kånd persons yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - okind persons kön. ålder, signalement och klådsel -
berört fordons reg nr, fabrikat, typ, årsmodell, fårg m m samt annat goda med noggrann beskrivning. Därefter övriga sakuppgifter mad angivanda av 
av hållpunkter för tidar och platser samt bedömning av uppgiftslåmnarens trovärdighet och ev sprit- eller narkotikapåverkan)

Från statsrådsberedningen har ett brev adresserat till Lisbet Palme inkommito 
Angående innehåll: se brev.

04 telefon

tunnar Johansson 41 2Qnap
10 Brott mad vilket uppslaget hör samman

Palmemerdet

SPANINGSUPPSLAG 

i grövre brottmål

05 datum 06 klockan

1986-04-16 11.3Q
1T Spaningsuppslaget låmnat

07 Avsnitt

7^

06 Löpande nr

1W-M-

09 Plats för förtursståmpel

11

nvid person- |—I
ligt besök | | par telefon bc 1 per brev ■ n

F-år | -mån| -dag | -nr

13 Yrke/titel 14 Postadress (utdelningsadress och ortsadress), telefon bostaden

15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet)

17 Händelse (kort rubricering t ex Iakttagelse av person, fordon, goda, skottlossning etc med angivande av tid
och plata)...... ..... Izdffpmmet ...tips _____

cr e. o-t

AJ<T <S> "/ v

pri: s,
ö M fQ ^

19 Ovanstående uppslag 
| kan anknyta till uppslag nr

21
1 anknyter till uppslag nr

22 Registrerat: 
Signatur

23 Arendat tilldelat | datum | signatur

( ( Fort*-blad

H^SglMaT #L>'å>R t"J

Spaningschef Bitr spaningschef Reglstrator
signatur

4. t
Signatur Signatur

24 Färdigbearbetat: datum 25 Spanchaf: sign

Med teta linjer avgränsade avsnitt
ifylls ej av uppgiftsmottagaren

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd)
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i:isbet Palme.

Eder mans nord-1.re gömde sig i en 
illegal sprit och vapenklubb 
under Eestaurant Oxen på 
iialnskillnadsgatan och det ringde 
jag om tidigt på lördagen till 
Norrmalmspolisen och talade om.
På. klubben finna vapen, narkotika 
och sprit. Det omsätts Kr, 20,000:- 
per natt i spel.
En sådan pistol som Eder nan har' 
mördats med finns på denna klubb. 
Mördaren är av utlänsk härkomst 
och. fick efter mordet Kr. 250.000:- 
för mordet. Flera politiker skall 
mördas under 4etta år.
Varför granskar inte polisen denna 
illegala klubb. Ilina uppgifter är 
hundraprocentiga, därför ringde 
till Norrmalmspolisen#
Vidarebefödra’ detta till den höga 
polisledningen, och. till pressen.

Fru
Lisbet 'Palme 
Västerlånggatan. 31 111

111 29 STOCKHOLM


