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MILJÖBILDER
Nr 15 augusti 2020, rev B, Årgång 21 2020-08-19

Kriminalinspektör Anders Jämteby,
19680813-8215, Östersund.
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt
falska och påhittade anklagelsen ”försök till utpressning”
2018-11-27 via ett förvirrat telefonbesked som jag spelade
in.
Kriminalinspektör Anders Jämteby begick gärningen med
uppsåt.
Jag skickade en tidningsremiss till Kajbring för yttrande.
Här är ett utdrag ur det mail jag skickade till Kajbring 2018-08- 19. (Detta
har troligen Kajbring skickat till Jämteby och Ekeroth som exempel på
”försök till utpressning”.)

Så här skrev jag:
”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.”
Så här ser lagen ut:
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.”

Fråga till dej kriminalinspektör Anders Jämteby:
Hur känns det att vara kriminalinspektör och ljuga ihop en
så grov falsk anklagelse mot en person, Harald Gaunitz, som
inte har begått något brott?
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Straffhöjden för grov falsk tillvitelse är upp till två år!
Skäms du inte eller anser du dig ha rätt att ljuga och anklaga folk
utan någon annan grund än din egen okunskap och kriminalitet?
Tänk dej att denne kriminelle kriminalinspektör Anders Jämteby i sin
tjänsteutövning, ska försöka förmå en brottsling att erkänna sitt brott när
Jämteby själv håller fast vid sin kriminella gärning in absurdum!

Detta är en tidningsremiss
”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.”

GRATTIS
kriminalinspektör Anders Jämteby!

Nu kan du återigen anmäla mej för den grova falska anklagelsen ”försök
till utpressning” eftersom jag nu skrivit exakt samma sak om Swish som
gjorde att du anmälde mej för ”försök till utpressning” i juli 2018.
Jag sände min tidningsremiss till dej för yttrande enligt god publicistisk sed.
Något svar har du inte behagat att ge tidningen. Du håller alltså med om att
du är en grovt kriminell person som alltså anklagat mej för ett, av dej,
påhittat mycket grovt brott ”försök till utpressning”. Du, kriminalinspektör
Anders Jämteby, har begått gärningen med uppsåt. En konsekvens av detta
är givetvis att du omedelbart måste lämna din befattning som
kriminalinspektör. Som polis ska du värna lag och rätt. Du gör alltså tvärt
om och använder din makt som polis att trakassera Harald Gaunitz utan
någon som helst juridisk grund! Du borde lära dej att följa Svensk lag och
rättsstatens principer beskriven av Sveriges regering. Se nedan. Jag har
drabbats av din grovt kriminella anklagelse sedan 2018-11-27.

Så här beskrivs ”Rättsstatens principer” av Sveriges regering: Sveriges
regering har beskrivit hur den ser på definitionen av rättsstatsprincipen:
"Rättsstatsprincipen innebär att ingen får stå ovanför eller utanför lagen, att
staten och statsorganen är skyldiga att följa gällande rätt och att det finns
garantier mot missbruk av statsmakten. Förutom formell legalitet som innebär
att lagar följs krävs dessutom att lagar stiftas och tillämpas utan
diskriminering och med respekt för individens värdighet och mänskliga
rättigheter. Det krävs likhet inför lagen och ett oberoende och fungerande
rättsväsende som alla har tillgång till, rätt att få anklagelser om brott utredda
och prövade inom en rimlig tid i en rättvis rättegång inför en oberoende och
opartisk domstol, samt förbud mot godtyckligt frihetsberövande. Ett
fungerande rättsväsende kräver okorrumperade poliser och åklagare,
oberoende advokater, en obunden och opartisk domarkår, samt att
domstolarnas beslut efterlevs." (Skr. 2007/08:109 s. 16).
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Om adressaten ej finns på vidstående adress v.g.
återsänd tidningen med uppgift om den nya adressen.

Kommentarer

2018-11-27 blev jag uppringd av kriminalinspektör Anders Jämteby som bad mej ge
namnet på en advokat som skulle vara mej behjälplig vid förhör angående ”försök till
utpressning”. Jag visste givetvis att jag aldrig hållit på med ”försök till utpressning” men
jag visste också att alla medborgare är skyldiga att ställa upp på förhör. Därför gav jag
namnet på en advokat som därefter godkändes av Tingsrätten. (telefonsamtalet från
Jämteby spelade jag in och det finns i min tidning Miljöbilder. Jag misstänker att Jämteby
var onykter då han ringde) Jag fick veta av min advokat att han inte fått veta vad jag var
anklagad för. Däremot meddelade min advokat att ”försök till utpressning” alltid ska
innehålla begäran om pengar eller andra värden samt ett allvarligt hot. Jämteby kunde
inte presentera något som stämde in på ”försök till utpressning” Däremot hade han nämnt
att det allvarliga var att det jag gjort var ”otillbörligt” Någon lagparagraf som detta kunde
hängas upp på lämnades dock inte.
Jag förhördes men ingenting handlade om ”försök till utpressning” eftersom detta inte var
relevant enligt förhörarna.(!).
Anmärkning 1
Jag har fått info från ”visselblåsare” som misstänker att du, kriminalinspektör Anders
Jämteby, kommer att försöka att manipulera uppgifterna från förhöret. Därför har jag fått
en ”råkopia” av det inspelade förhöret sänd till min tidning MILJÖBILDER. Observera att
allt som sänds eller lämnas till en registrerad tidning har s.k. meddelarskydd.
Anmärkning 2
Vet du, chefsåklagare Stefan Ekeroth, vem som försett kriminalinspektör Anders Jämteby
med din olagliga uppgift att jag skulle hållit på med ”försök till utpressning”?
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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