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MILJÖBILDER
Nr 4 mars 2019, Årgång 20

Följande anmälan har jag sänt till
Särskilda åklagarkammaren
Till
Särskilda åklagarkammaren
Anmäler kriminalinspektör Anders Jämteby,
Östersund för tjänstefel, kränkande
behandling och maktmissbruk.
Anmäler också kammaråklagare Tobias
Kajbring och chefsåklagare Stefan Ekeroth för
medhjälp till ovanstående brott.
Bakgrund
Kränkande telefonsamtal från Anders Jämteby
Kriminspektör Anders Jämteby ringde mej 2018-1127 och bad mej ge namnet på en advokat som
behövs vid förhör angående ”försök till
utpressning”. Eftersom jag vet att jag inte hållit på
med ”försök till utpressning” så protesterade jag
inte eftersom jag vet att alla medborgare har
skyldighet att ställa upp på förhör. Jag erinrade mej
också ”visselblåsarnas” omdömen om Jämteby. Att
han är högfärdig, okunnig och inte har något att
yvas över och att sådana där personer inte borde ha
med folk att göra.
Får senare en bekräftelse från tingsrätten att den
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advokat jag angivit är förordnad.
Konstaterar, efter samtal med min advokat, att
Jämtebys uppgift om att jag skulle hållit på med
”försök till utpressning” är felaktig och troligen
olaglig.
När Jämteby ringde så presenterade han sig inte.
Jag upplevde samtalet som oförskämt och grovt
kränkande. Samtalet spelades in och ljudfil bifogas.
Falska uppgifter om ”försök till utpressning”
Kammaråklagare Tobias Kajbring har troligen gett
Jämteby falska uppgifter om att jag håller på med
”försök till utpressning”. Jag har aldrig hållit på med
”försök till utpressning”. Det Kajbring håller på med
är troligen tjänstefel t ex ofredande.
Utdrag ur mail jag skickade till Kajbring 2018-0819. (Detta har troligen Kajbring skickat till Jämteby
som exempel på ”försök till utpressning”.)
”Du har möjlighet att ge mej synpunkter och
vidta åtgärder innan tidningen distribueras.
Om en åtgärd innebär att betala pengar till
mej kan detta göras med Swish på
mobilnummer 070 2023392.”
(Det är detta Jämteby anser vara ”försök till
utpressning”. Observera att jag aldrig framfört
några hot!)
Chefsåklagare Stefan Ekeroth har troligen gett
Jämteby falska uppgifter om att jag håller på
med ”försök till utpressning”. Jag har aldrig hållit på
med ”försök till utpressning”. Det Ekeroth håller på
med är troligen tjänstefel t ex ofredande.
Utdrag ur mail jag skickade 2018-10-30. (Detta har
troligen Ekeroth skickat till Jämteby som exempel
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på ”försök till utpressning”.)
” Jag ser som enda vettiga lösningen på detta
ärende att du anlitar mej som INFORMATÖR in
casu, och ger mej en rimlig ekonomisk
ersättning.”
(Det är detta Jämteby anser vara ”försök till
utpressning”. Observera att jag aldrig framfört
några hot!)
Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB
beskrivs så här.
”Personen ska då ha krävt dig på pengar och
samtidigt uttalat någon form av hot. Hotet
ska avse en brottslig gärning och syftet med
brottet ska vara att framkalla allvarlig
fruktan för din eller annans säkerhet till
person eller egendom.”
Har Jämteby hittat på dessa falska anklagelser?
Eftersom jag aldrig hållit på med vare sig ”utpressning”
eller ”försök till utpressning” så misstänker jag att
Jämteby själv hittat på dessa falska anklagelser mot mej
troligen med god hjälp av Kajbring och Ekeroth.
Jag vill ha en officiell rättelse av dessa falska anklagelser
och jag förutsätter att rättsliga åtgärder vidtas mot
Jämteby, Kajbring och Ekeroth. Jag vill även ha
skadestånd.
Om Jämteby ångrar sitt ohyfsade och troligen olagliga
agerande mot mej så kan han vidta positiva åtgärder. Om
en sådan åtgärd innebär att betala pengar till mej kan
detta göras med Swish på mobilnummer 070 2023392.

Bilagor
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Inspelat telefonsamtal från
Jämteby

WS651094.WMA Se
särskild punkt i
tidningslistan

Kopia på mail skickat till Kajbring
Kopia på mail skickat till Ekeroth
Kopia på förordnande från
tingsrätten

Vissa uppgifter maskade

Östersund 2019-02-06
Harald Gaunitz
Storgatan 61 C
83133 Östersund

Mailadress: miljobilder@telia.com

Informationskopia
Andreas Victor
ostersunds.tingsratt@dom.se
>>>>>>>NY BILAGA>>>>>>
Sänt 2018-08-19 till TK
Att. Kammaråklagare Tobias Kajbring
Bifogad fil:MILJOBILDER-18-05_B
Till Kammaråklagare Tobias Kajbring, 19850726-0332
Bifogat preliminärt tidningsnummer MILJÖBILDER 2018-5 PRELIMINÄR
handlar bl a om dej, Polismyndigheten och Åklagarkammaren i Östersund.
Du har möjlighet att ge mej synpunkter och vidta åtgärder innan tidningen
distribueras. Om en åtgärd innebär att betala pengar till mej kan detta
göras med Swish på mobilnummer 070 2023392.
Upplysningsvis vill jag meddela att jag har vittnen till den polisanmälan jag
gjorde med anledning av inbrottet i min bil. Dessutom spelade jag in
samtalet.
Jag vill ha svar senast 2018-09-17
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Östersund 2018-08-16
Harald Gaunitz
Storgatan 61 C
83133 Östersund
P.S. Observera att den förtroliga infon från Polismyndigheten och
Åklagarmyndigheten som nått min tidning åberopande meddelarskyddet, i
flera fall är tarvlig både mot dej och även andra namngivna personer. Där
har jag som ansvarig utgivare ett ansvar för att inte sprida sådant även om
det, vid kontroll, visat sig vara sant. D.S.
<<<<<<<<<<<<SLUT PÅ BILAGA <<<
>>>>>>>>>>>>>NY BILAGA >>>>
Sänt 2018-10-30 till SE
Att. Chefsåklagare Stefan Ekeroth
Hej och tack för snabbt svar!
Jag inser att du, i din profession, givetvis ska påpeka att jag kan överklaga. Jag tror
också att du inser att jag inser det meningslösa i en sådan överklagan. Ett ögonvittne till
inbrottet skulle vittnat om det gjorts en teknisk undersökning och fingeravtrycken på och
inuti bilen hade säkrats. Inte heller om vittnen till telefonpolisanmälan och inspelningen
av detsamma åberopats hade jag kommit längre. Jag hade fått ett nytt kränkande
avslag…
Räcker inte de hittills gjorda kränkningarna från polisanmälningen och från
kammaråklagare Tobias Kajbring?
Jag vill ta bort de båda preliminära tidningsnumren och även texten i FaceBook om
Håkan Larssons beteende. Då är det väl bara, för mej, att göra detta? Nej, jag är
faktiskt så tjurig så jag vill ha någon form av kompensation innan jag gör detta. Jag vill
inte ha några svarta pengar.
Jag ser som enda vettiga lösningen på detta ärende att du anlitar mej som INFORMATÖR
in casu, och ger mej en rimlig ekonomisk ersättning. Då kommer jag att annullera de två
preliminära tidningsnumren och radera det jag skrivit om Håkan Larsson på FaceBook.
Dessutom kommer jag att avsluta kontakten med visselblåsarna.
Eller du kanske har en bättre lösning som gör att vi båda kan bli nöjda?
Att du svarade på mitt meddelande till kammaråklagaren tyder på att du tror på en bra lösning av detta
ärende. Fast det du skriver om att du vidtagit åtgärder kan ju tolkas som om du vidtagit åtgärder mot mej
men jag tror inte det. Du kanske har vidtagit andra åtgärder internt men vilka angår inte mej.
Om vi inte kommer överens om någon lösning så kommer jag att publicera mina två tidningsnummer och
den inspelade polisanmälningen. Ev. kommer jag då också att ta med ytterligare info från visselblåsarna.
Det bisarra är väl att ett sådant agerande också tyvärr kan spilla över på dej. (Kontakten med dej ser jag
dock som skyddad av det s.k. meddelarskyddet) Jag föreställer mej att kammaråklagaren kommer att
skadas av det tidningsnummer du fick kopia på om det publiceras. Du kanske vill att så sker?
Jag tycker att vi försöker få ett slut på ärendet men då accepterar jag inte att bli kränkt igen! Jag är, i
värsta fall, beredd att ta strid och driva ärendet vidare i min tidning.
Kommer kammaråklagaren att svara på mitt mail? Budskapet från dej är att han är bortkopplad från
ärendet?
Hälsningar

6(8)
Harald Gaunitz
<<<<<<<<<<<<<<SLUT PÅ BILAGA<<

INFORMATION FRÅN JURIST
Nu har jag fått viktig info om vårt ärende från jurist kopplad till
Justitieutskottet. Denna person har fått ta del av allt jag skrivit
och vad din advokat meddelat dej. Ger följande utlåtande:
1. Ingenting du skrivit uppfyller några krav på ”försök till
utpressning” och ingenting är ”otillbörligt”.
2. De mail du sänt till Kajbring och Ekeroth är ”lagliga” och kan
knappast användas emot någon. De angår endast adressaterna!
3. Ditt tidningsnummer ”Likhet inför lagen? Knappast” är ”lagligt”
skrivet men här kan man kanske förstå att polis/åklagare
reagerat. De har tydligen blivit avslöjade men har uppenbarligen
inte hittat något att åtala dej för.(!)
4. Det mesta talar för att det som pågår är något sorts försök till
Justitiemord. Kan det vara så att kriminalinspektör Anders
Jämteby gjort om sin arbetsplats till en lekstuga för
hämndaktioner mot laglydiga medborgare?
5. Om en försvarsadvokat upptäcker att en misstanke mot någon
saknar rättslig grund måste denne direkt slå larm!
6. Kan det vara så att det finns andra dolda misstankar?
Nej, det är endast det som meddelats din advokat som gäller!
7. Om det ändå skulle bli något förhör så måste både du och din
advokat erkänna sakernas tillstånd men förneka brott! Helst borde
din advokat avstyra hela föreställningen vilket han troligen kan
göra genom att trycka på rätt knappar!
ANMÄRKNING ANGÅENDE VISSELBLÅSARE
I detta dokument används ordet visselblåsare och med detta menas att det
råder efterforskningsförbud om uppgift lämnats till media eller en journalist.
”I Sverige är det förbjudet för myndigheter och andra allmänna organ att
efterforska vem som, med stöd av meddelarfriheten, har lämnat en uppgift
till media eller en journalist. Det följer av tryckfrihetsförordningen (3 kap 5
§) och yttrandefrihetsgrundlagen (2 kap 4 §).[1] Myndigheter och allmänna
organ får inte heller utsätta meddelaren för repressalier i de fall meddelaren
är känd”
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Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

Info från visselblåsare
När jag släppt tidningen ”Likhet inför lagen? Knappast” blev Jämteby ursinnig och uppgavs
vara arbetsoförmögen i flera dagar. Han bad några personer gå igenom allt jag skrivit och
bad dem ta fram lämpliga åtalspunkter eller möjligheter till förundersökning. Personerna
återkom efter någon tid och meddelade att det inte finns något att beivra rättsligt.
Däremot finns det en del att anmärka på vad gäller polis och åklagares agerande…
-Den där djävla G ska inte inbilla sig att han ska få hålla på och trakassera rättsväsendet i
Östersund hur mycket som helst! Finns några förslag på åtgärder? ”Vän av ordning” säger
då att polis/åklagare gjort misstag när det gäller inbrottet i G:s bil…
-Ingen ska tala om för oss hur vi ska arbeta!!! Jag föreslår följande arbetssätt:
-Meddela G att han är misstänkt för ”försök till utpressning”. Han får då ange namn på en
advokat vilket han troligen inte kan göra så där direkt per telefon. Så startar vi en
förundersökning och advokaten får tala om att G kommer att förhöras. Men vi kommer
inte att ordna med något förhör fast G får tro det och känna sig besvärad av detta… Vi
informerar inte heller om att vi lägger ner förundersökningen för det behöver vi inte
informera om… Det vore då själva FAN om inte detta skulle få den jäveln att tystas!!!
”Vän av ordning” säger då att G troligen kommer att skriva om dessa falska anklagelser
och kanske dra det till JO men framför allt i sin tidning. Han har redan anmält till JO
Kajbrings dravel om utpressning…
Därefter följer ett utbrott från Jämteby m fl som, om de skulle återges i min tidning,
troligen skulle kunna fälla tidningen för förtal!
Har vi, i Östersund, det rättsystem vi förtjänar?
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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