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MILJÖBILDER 

Nr 8 september 2019, Årgång 20 B1 PRELIMINÄR 
 

Öppet brev till dej kriminalinspektör Anders Jämteby, 
Östersund 

Varning! Här finns en länk till ett telefonsamtal där Jämteby framför misstänkt grovt kriminella 

anklagelser mot mej. Det är möjligt att du som lyssnar kommer att må illa och kanske spy när 
du får höra hur en kriminalinspektör ljuger och plågar folk. Men kom ihåg att det, i så fall, är en 
sund reaktion. Länk finns här! http://www.miljobilder.com/AJ20181127lR.mp3 

Om det avlyssnade samtalet ger dej obehag som plågar dej och som inte vill gå över så kontakta tidningen 

så kommer vi att försöka slussa dej vidare till lämplig expertis. Observera att alla kontakter till en 

registrerad tidning ger dej meddelarskydd! Observera dock att den allmänna bedömningen av Jämteby är 
att han är otroligt högfärdig och okunnig och inte har något att yvas över! 

Det här är ett svårt fall eftersom Särskilda åklagarkammaren och Riksåklagaren uppenbarligen stöder 

denna misstänkt grovt kriminella kriminalinspektören! Rättssamhälle? Sanningen brukar ju komma ikapp 
även personer som begår grova misstag men det gäller kanske inte Riksåklagaren!  

 Någon eller några har uppenbarligen anmält mej för att ha hållit på med ”försök till 
utpressning” 

 

 Vem eller vilka har anmält mej? Finns vittnen?  

 Vad skulle jag ha krävt för penningbelopp eller andra värden och vem har jag krävt på detta?  

 Vad för allvarliga hot skulle jag ha framfört och till vem?  

 Vid vilken tidpunkt skulle dessa krav och hotelser ha ställts?  

 Var har dessa hot ställts? Tid och plats?  

   

 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.” 

 

   

 Vid förhöret sade förhörsledaren att anklagelsen ”försök till utpressning” inte var tillämplig. Då 

måste detta innebära att den som anmält mej för detta allvarliga brott sysslat med ”falsk 

tillvitelse” eller ”falsk angivelse”. Ett sådant brott har ett straffvärde på upp till 2 år.  

Jag har rätt att få svar på ovanstående frågor angående ”försök till utpressning”! 

Det har jag rätt till eftersom en förundersökning inleddes och jag kallades till 
förhör, (RB 23 kap 18 §). 

 

 Östersund 2019-09-10 

Harald Gaunitz 

Storgatan 61 C 

83133 Östersund 

 

http://www.miljobilder.com/AJ20181127lR.mp3
https://lagen.nu/1942:740#K23P18S1
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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 länk finns ovan i detta tidningsnummer. 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 förhörsledaren.(!). 

Anmärkning 

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 sänt till min tidning MILJÖBILDER. Observera att 
allt som sänds eller lämnas till en registrerad tidning har s.k. meddelarskydd./HGz 

 

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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