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MILJÖBILDER 

Nr 4 oktober 2017, Årgång 18 
 

Vad göra med en ytterst otrevlig granne…? 
 

Innan grannen flyttade in fick jag förtrolig 
info om den inflyttande och att inte kontakta 
henne och att polisanmäla om det blev 

störningar och våldsamheter och att jag 
absolut inte skulle lägga mej i p.g.a. att detta 

kunde vara farligt. Om hon kontaktade mej 
skulle jag vara försiktig och avvaktande. 

Det blev störningar och böstande på dörrar 
men jag polisanmälde inte. Vid ett tillfälle 
kontaktade hon mej vid entredörren. Hon sa 

att hon hade lämnat nyckeln till den som 
köpt huset och att hon inte ville leva längre 

eftersom hennes mamma betytt allt för 
henne. 
Senare på lucia ringde en person kl 21.30 

och sa att jag måste sluta att bösta på 
hennes dörr annars så skulle jag 

polisanmälas. Denna person sa också att T.L. 
var illa däran. (Jag har aldrig böstat på några 
dörrar!) 

Före jul ringde jag T och frågade om hon 
visste vem som ringt men det visste hon inte. 

Jag hotade då med att skriva om fallet i min 
tidning och namnge henne. Fick då förtrolig 
info från två håll om vem det var som ringt. 

Hon hade, enl. dessa personer, suttit bredvid 
den som ringde och den som ringde var 

hennes pappa. Jag får fortfarande frågor av 
typen: ”Böstar du fortfarande på hennes 
dörr?” Jag har också fått veta att hon skryter 

över sin pappa och att han fått t.o.m. hennes 
granne att hålla käften. 

Jag har även fått frågor om hon är 
prostituerad och detta har jag informerat 
henne om men det tror hon inte på. Frågorna 

kan vara av typen: ”Vet du vilken prisklass 
hon har mm mm?” 

Jag har påstått att hennes Facebook-sida 
inbjuder till sådana frågor eftersom hon inte 
alls har beskrivit sig själv där. Dessutom är 

hennes bilder på henne själv fullständigt 
uttryckslösa och livlösa och utan högdager i 

ögonen. 
Jag tycker att hon är äcklig och jag har bett 

henne att be om ursäkt för de falska 
anklagelserna mot mej som hon spridit. Det 

vägrar hon. Hennes killar har jag också sett 
som väldigt äckliga och våldsamma och ej 

kontaktbara. En av hennes killar sa till mej 
att T är snygg och hon har sagt att det är 
skönt med våldsamma killar.  

Vid ett tillfälle sparkades det våldsamt på 
hennes dörr just när jag skulle lämna vår 

lägenhet. Jag avvaktade då och hörde killen 
skrika ÖPPNA. Då svarade hon att hon inte 
tänkte göra det därför att hon visste att han 

stulit. Då svarade han att han aldrig stulit 
något och så sparkade han våldsamt på 

dörren igen och skrek ÖPPNA. Då öppnade 
hon dörren och släppte in honom… 

Vi blev uppringda av polisen vid 18-tiden. 
Polisen hade fått numret från vår brevlåda 

utanför dörren. Polisen sa att vår granne 
hade sagt att vi troligen hade blivit utelåsta 
eftersom vi hade haft svårt att få i nyckeln i 

nyckelhålet och att vi stått vid vår dörr med 
en massa kassar. Vi frågade vad vår granne 

hade med det att göra och om hon kontaktat 
polisen med anledning av detta… Polisen 
svarade då att det var väldigt virrigt på 

Storgatan just då… Vi frågade då om det var 
någon skadegörelse eller annat problem vid 

vår dörr eller i trapphuset. Polisen sa då att 
han stod framför vår dörr och tyckte att allt 
verkade OK vid vår dörr… 

Vi tyckte det där kändes obehagligt och åkte 
in till stan och kollade vår dörr och den såg 

OK ut. 

Tidigare på dagen blev jag kontaktad av en 
annan granne som bor i samma hus. Hon 
frågade vad det var som hände i huset och 

att hon hade blivit tillfrågad av en ej så 
trevlig person om hon kunde låsa upp dörren 
för han skulle träffa T. Då hade hon sagt att 

han väl kunde ringa henne men då hade han 
sagt att han inte hade hennes telefonnummer 
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och att han skulle träffa henne och hade fika 
med sig. Hon hade då sagt att det kunde hon 

inte stå till tjänst med. Då hade personen 
uppträtt obehagligt och hotfullt. När jag 
träffade henne i garaget frågade hon mej om 

hon vågade gå till sitt källarförråd… Hon 
tyckte det kändes obehagligt… Hon hade 

själv sett att polisen varit på Storgatan tidvis 
var och varannan dag och att ryktet säger att 
det beror på min granne. Jag svarade att vi 

helst går till källarförråden tillsammans 
eftersom T tydligen drar till sig knarkare och 

andra kriminella. Jag sa till grannen att hon 
måste se till att ha dörren låst för det dyker 

plötsligt upp konstiga människor som sliter i 
dörrhandtagen… 
Jag fick en fråga: ”Vad får dej att tro att hon 

ringt polisen om vår dörr?” Polisen sa att de 
var där av annan anledning och att det var 

virrigt där…  
Vi har bytt låscylinder på vår dörr eftersom 
huvudnycklar är på drift och vid ett tillfälle 

öppnades vår dörr med huvudnyckel när jag 
var inne. Personen låste då dörren och 

sprang ut utan att jag hann upp personen.  

Hon hade sagt till polisen att hon trodde att 
vi var utelåsta eftersom det gått trögt att få i 
nyckeln i låset och att vi stått utanför dörren 

med en massa kassar och därefter gått 
därifrån… Hon trodde att någon skadat 
nyckelhålet på vår dörr…  

Hon har tydligen livlig fantasi… Skulle någon 
som sprider falska anklagelser mot mej agera 

så med någon sorts omtanke? 

Från T:s lägenhet hörs störande ljud nattetid 
och det är så pass starkt så att man vaknar 
av det. 

Hon litar tydligen inte på någon, inte ens på 
sig själv. När en världsäcklig kille säger till 

henne att hon är snygg så faller hon direkt 
och tror inte på några uppgifter om att de 
stulit, knarkar, misshandlat etc. Enligt min 

bedömning har hon inte dåligt omdöme utan 
hon saknar allt omdöme… Kanske har någon 

nu tagit problemet på allvar men det hjälper 
knappast eftersom hon själv inte har gjort 
det. Hon har inte ens fattat att man måste ta 

hänsyn till andra människor. Varför är hon så 
störande på nätterna? Hon är tydligen en 

bortskämd nolla! Och om hon nu får hjälp 
med att utestänga sitt gamla slödder så fylls 

det ju tydligen på med nytt slödder 
fortlöpande… 

Hon frågade mej om en person kunde få låna 
vår garageplats när vi inte är där. Jag sa OK 

men sa också att hon och en annan granne 
då får samsas om den i så fall. Efter några 
veckor hörde personen av sig och frågade om 

han ändå kunde få låna vår garageplats trotts 
att han spolat henne. Han sa att han aldrig 

råkat på en så extrem nolla… Hon är ingen, 
sa han. Då började jag tänka på en dikt av 
Emily Dickinson I am nobody, who are you? 

Jag har alltså blivit störd i flera avseende av 
henne och hennes klientel… Hon går under 
behandling och jag tror inte att det någonsin 
kommer att bli folk av henne. Hennes bilder i 

FaceBook talar ju sitt tydliga språk! 

Hon har tydligen en ny kille som en granne 
blev rädd för. Hur kom han in i trapphuset? 
Jo, T lämnar ut koden till höger och vänster… 

Jag har kontakt med hyresvärden och ser 
fram emot att hon kommer att bli vräkt, ju 

förr desto bättre! 

Å andra sidan, om jag försöker sätta mej in i 
hennes situation så tycks mej hennes tillvara 
vara fruktansvärd. Hon sa till mej att hon 

kände sig ensam och hade inga syskon men 
att hon fick behandling som hon tyckte var 
bra. Och hon försöker lösa detta genom att 

slänga in en mängd foton på sig själv på FB. 
Det leder, som jag ser det, endast till 

knarkare, våldsverkare och andra kriminella. 
Hon borde ha en bästis! 

T har fått meddelanden märkt med Förtrolig 
information och det första hon gör är att 

sprida detta vidare i etern. (Fick veta detta 
av en person som varnade mej för att 
kontakta T även om hon skulle ha 

långtgående planer på att ta sitt liv. 
Citat: 

”T ska ha allting och omgivningen är inte 
värd ett nickel! Hennes omgivning tycks hela 
tiden betrakta henne som ett offer oberoende 

av de misstag hon gjort som skadat andra 
människor allvarligt. Du har bett henne be 

om ursäkt för att ha spridit Förtrolig info 
vidare och som bl a gjort att en person 
ringde dej på lucia. Vad jag vet har T aldrig 

bett någon om ursäkt och vissa personer i 
hennes omgivning tycks stödja detta hennes 

agerande i någon sorts missriktad hänsyn. 
Hon fattar inte att det är en dödssynd att 
sprida meddelanden märkta med Förtrolig 

info vidare. Tro inte på henne om hon 
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omfamnar fotografiet på sin mamma och 
säger att hon inte kan leva utan henne. Det 

är bara ett sätt att få andra att tycka synd 
om henne.” slut Citat)  

Har vi rätt att vistas i vår lägenhet över 
huvud taget eller ska vi, av hänsyn till 

hennes tidigare upplevelser, smyga omkring 
och stå ut med hennes hänsynslösa agerande 
och klientel? 

Ska hennes ev. lidande rättfärdiga att hon 
sprider lögner om mej och släpper in 

störande personer i huset? 
Varför denna hållningslöshet mot en vuxen 
och myndig människa? Jag känner för att 

lägga mej i lidande barn som ju inte har 
kunnat välja sina föräldrar. (Jag är kanske 

själv en sådan) När det gäller T så har hon 
valt sina äckel till killar själv eller hur? Varför 
ställer ingen krav på henne 

Jag kommer nu att ta itu med hennes 
agerande på följande sätt t ex så här. 
 
Jag skulle kunna skriva en novell i min 

tidning med rubriken: 
”Vad göra med min otrevliga granne?” Där 

kan jag ta med det som hänt och namnge 
den som ringde mej på lucia förra året mm 
mm 

Jag skulle även kunna visa en av hennes 
bilder och ställa frågan vilka som nappar på 
sådana bilder. Kan det vara knarkare, 
våldsverkare eller sexköpare? 

Tidningen kan jag flagga för i t ex FaceBook. 

Jag skulle också kunna meddela alla 
störningar från henne genom att meddela 
hyresvärden och ev. också göra 

polisanmälan. Att polisanmäla T:s 
smutskastning av mej går av naturliga skäl 

inte. Det är därför jag får tillgripa andra 
metoder. 

Nu är i alla fall mitt tålamod med T definitivt 
slut. Hon har haft alla möjligheter att be mej 

om ursäkt för de lögner hon spridit om att 
jag skulle ha böstat på hennes dörr och även 
denna dödssynd, att sprida förtrolig info 

vidare.  
 

 

 

Kommentarer 
1. 

Jag skulle just gå in efter att ha slagit koden 
när en kille öppnade dörren och då hörde jag 
T säga detta: 

”…han stirrade bara rakt framför sig när vi 
mötte honom här i trappan… Ohhh…” 

Det sista ordet uttalade hon när hon fick se 
mej…  

2. 
Natten mellan 28 och 29 aug. 2017 (dvs 
natten mellan måndag och tisdag) blev vi 

väckta två gånger av oljud inifrån hennes 
lägenhet… Detta var alltså efter att polis och 

hyresvärd varit inkopplade och man bytt 
koden för att utestänga de våldsamma… 
Hänsynsfullt eller hur? Skulle inte fallit mej in 

att kontakta henne och klaga. Då skulle hon 
antagligen skicka kriminella på mej igen…  

3. 
I slutet av förra veckan stod en obehaglig 
person utanför porten och bad en granne att 

låsa upp dörren för han skulle träffa T och 
han hade inte hennes telefonnummer…  

4. 
Jag kräver en ursäkt för de lögner hon spridit 
om mej om att ha böstat på hennes dörr och 

för att hon spridit förtrolig info vidare. Jag 
kommer aldrig mer att kontakta henne. Jag 

trodde på att hon sörjde sin mamma men då 
jag tog upp tråden skickade hon en knarkare, 
tjuv och våldsverkare på mej… 

5. 
Jag tror att hon sa så där till polisen om vårt 

lås bara för att djävlas så att vi fick åka in till 
stan en extra gång.  

I fortsättningen får vi göra så att vi sätter en 
lapp framför hennes dörrs öga och ev. ta bort 

den när vi låst vår dörr…. 
6. 
Mina uppgifter får jag bl a från personer som 

har tystnadsplikt i sin profession eller som 
har kontaktat min tidning åberopande 

meddelarskyddet. Det kan också vara 
bådadera eller ingetdera… All känslig info till 
läkare och myndigheter sänder jag i 

krypterad pdf och oftast krävs lösenord för 
att kunna läsa dem. Förtrolig info från mej 

har som minimikrav att inte kunna ändras av 
mottagare, bara läsas. 
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Om adressaten ej finns på vidstående adress 

v.g. återsänd tidningen med uppgift om den 
nya adressen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 
Tidigare i år så polisanmälde flera personer i 
huset skrik på hjälp inifrån T:s lägenhet. 

Polisen kom dit och ropade att dörren skulle 
öppnas. Detta skedde inte och ingenting 
hördes inifrån lägenheten. Då beordrade 

insatsledaren att dörren skulle brytas upp. 
Detta visade sig inte vara helt lätt och 

dörren skadades. Dock hittade polisen ingen 
i lägenheten. (Hyresvärden beställde senare 
ny dörr.) 

8. 
Någon menar att T upplevt saker som ingen 

skulle behöva uppleva. Det är svårt att tro 
på när T själv tydligen orkar trakassera och 

ljuga ihop en massa obehagliga saker om t 
ex sina grannar 

9. 
T:s lägenhet har tidvis liknat en knarkarkvart 
med ruggiga besökare. 

HUR GÅ VIDARE? 

Jag har ännu inte fått någon ursäkt från T. 
Däremot har jag fått info som bekräftar att T 

stämplat mej som en våldsverkare som böstar 
på hennes dörr. Har låtit en jurist läsa igenom 
det jag skrivit till T och han beskrev det som 

högkvalitativt speciellt när det gäller 
skrivningen om självmord och hur man kan 

bete sig för att inte bli kontaktad av sexköpare, 
knarkare och andra kriminella. T har inte följt 
något av de tipsen. T kanske tar upp detta med 

självmord för att folk ska tycka synd om 
henne och vissa människor upplever en 

viss mental makt genom att kontakta 
kriminella. (Det brukar kallas för Negativ 

makt.) Att ljuga om att någon böstat på 
ens dörr och sprida detta vidare är skäl nog 

att offentligt ställa frågan om T är 
sinnessjuk. Dock borde första åtgärden 

vara att be henne förklara sig och be om 
ursäkt. (Det har jag försökt men blev då 

påhoppad av en våldsam knarkare!) 
En annan sak som jag fått info om är att 

om en psykiskt störd person kommer i 

kontakt med en ”lyssnande” person så kan 
det förstärka det abnorma beteendet och 

lögnerna 
Jag kommer att redigera om mitt 

tidningsnummer och distribuera det. Jag har 
blivit tipsad om att även skicka ut varningar till 
t ex alla som bor i huset för T:s unkna 

agerande och hennes kriminella kontakter och 
att man bör ha sina lägenhetsdörrar låsta och 

aldrig gå ensam till garage, källarförråd, 
tvättstuga etc. 
Man bör inte ha något löst i garaget för det blir 

troligen genomsökt och stulet. Det har ju 
försvunnit t ex gravljus en moped mm. När det 

gäller brevlådorna i entrén så får man räkna 
med att de genomsöks och att nyckelhålen 
skadas. 

/Harald Gaunitz 

För att kolla upp sina grannar kan man använda denna site: https://www.birthday.se/ 
Man kan kolla upp sig själv och sedan välja: ”På samma adress” 
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