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Jag har fått ett anonymt julkort från en person som
troligen är mentalsjuk och kriminellt belastad.

Att skriva att tomten ser allt och att
blåljusen skulle fått veta att någon
skulle vara föremål för utredning är
verkligen barnsligt och okunnigt. Han
kanske menar förundersökning men
sådana är sekretessbelagda tills ev.
åtal väcks och vad skulle problemet
vara? Att jag skrivit om en ytterst
obehaglig granne? (Se tidningen
Miljöbilder 2017 Nr 4) Det sista ordet
skärpning visar ju att avsändaren

troligen är illa däran. Han förlägger
sina egna problem hos andra. Någon
självkritik finns inte hos sådana
personer. Allt helvete som sådana
personer förorsakar är andras fel.
Och sådana personer vågar inte träda
fram med sitt namn. De ljuger och
kastar skit på andra!
Jag tror att den här personen började
knarka redan i tioårsåldern och har
hållit på med detta i kanske 17 år.
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Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

Personen uppvisar typiska mentala
skador som ett långvarigt knarkande
ger upphov till. Säkert har personen
åkt in för avgiftning av och till men
han har aldrig kunnat sköta vare sig
sig själv eller ett arbete. Hans
hotfulla uppträdande gör att andra
hyresgäster inte vågar gå ensamma i
vare sig trapphus, källare, tvättstuga
eller garage.
Han har troligen stulit mopeder,
cyklar, gravljus, golfklubbor och
gjort inbrott i källarförråd och i
plåtskåp, har gjort inbrott i bilar och
slagit sönder bilrutor etc. Han har
troligen också förorsakat
polisingripande kanske ett 50-tal
gånger det senast året när
hyresgästerna inte vågat gå ut i
trapphuset p.g.a. våldsamma bråk
och vrål, sparkande på dörrarna och
slitande i andra hyresgästers
lägenhetsdörrhandtag. Han har

troligen också suttit i fängelse
åtskilliga gånger.
Jag tror också att den här personen
gjort inbrott i min bil och fått med
sig en batteriladdare för några
hundra kronor och en backkamera
värd några tusen. Skadorna kostar
minst 6000 kr att reparera. Allt detta
för att denna knarkare ska få ihop
pengar till en enda sil… Men vad kan
man begära av en person som aldrig
gjort rätt för sig och aldrig haft ett
hederligt arbete. Han kommer
antagligen att få leva på socialbidrag
resten av livet och plåga andra
hederliga människor med sina
inbrott och skadegörelse.
Jag kommer att polisanmäla det
anonyma julkortet.
/Harald Gaunitz

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra idéer till innehåll så
kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen
förbehåller sig rätten att avkorta och redigera inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till
replik. Inga artiklar honoreras. /Redaktionen
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