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MILJÖBILDER 

Nr 07 augusti 2022, rev A, Årgång 23 
 

Kammaråklagare Sara Stolper, du ljuger! 
Denna anmälan gjordes till Åklagarmyndigheten 2022-08-07 men 

den myndigheten har ännu inte, 2022-08-20, behagat svara.  

Den grovt kriminella Riksåklagaren och de grovt kriminella åklagarna på 
Särskilda åklagarkammaren, Utvecklingscentrum, Tillsynsavdelningen, 

Visselblåsarfunktionen och JO och JK gör allt för att skydda den grovt 
kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan 

Ekeroth, Östersund som falskt anklagade mej för det grova brottet 
utpressning, 2018-08-23, åberopande ett mail från mej, Harald Gaunitz, 

som gav Kajbring möjlighet att lämna synpunkter på ett tidningskoncept 
före publicering. Klara bevis mot Kajbring och Ekeroth finns i FUP AM-

110190-18. Riksåklagare Petra Lundhs beslut innebär att hon håller på 
med bedrägerier och skyddande av brottsling som har en straffhöjd på 

upp till 2 – 4 års fängelse! 
Till den grovt kriminella kammaråklagaren Sara Stolper vill jag påpeka att 

du ännu har en viss möjlighet att avancera inom det svenska 
rättsväsendet genom att du följer svensk lag och väcker åtal mot den 

grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring åberopande lagen 

absolut åtalsplikt. Dina beslut, hittills, i ärende AM-110190-18 kan kanske 
låta lärda men alla dina beslut har hittills varit grovt kriminella. Du har ju 

hittat på att jag skulle anmält ”två högre åklagare” för brott. Vilka 
åklagare detta skulle gälla uppger du inte därför att du ljuger! Vore det 

inte renhårigare att väcka åtal mot mej men det får du inte för den grovt 
kriminella riksåklagaren Petra Lundh därför att hon vet att jag har 

oförvitlig vandel och för att du, Sara Stolper ju är riksåklagarens knähund! 
/Harald Gaunitz  

  
Till 

ÅKLAGARMYNDIGHETEN 
 

Anmälan till 
Åklagarmyndigheten 

  

  Detta är en 

ÅKLAGARANMÄLAN 

mot: 

 
Förundersökningsledare 

Michael Lundberg 

  

 

  Från Harald Gaunitz Datum: 2022-08-07   
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  Mitt dokumentnr: HGZ-2022-08-07-112   

Undvik att skicka fysiska brev eftersom postutdelningen numera är starkt 

reducerad. Använd istället gärna MIN MYNDIGHETSPOST till Harald 
Gaunitz  

 
ANMÄLAN TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN i SVERIGE 

Jag, Harald Gaunitz, har blivit falskt anklagad för det grova brottet 
utpressning av kammaråklagare Tobias Kajbring 2018-08-23 där han 

åberopar ett mail där jag ger Kajbring möjlighet att ge mej kommentarer 

innan publicering. Se det nedan inkluderade mailet som heter: Sid-27-
3.jpg. 

Med anledning av denna falska anklagelse från Kajbring beslutar 
Förundersökningsledare Michael Lundberg att starta en förundersökning 

mot mej, Harald Gaunitz. Se det nedan inkluderade dokumentet som 
heter: Beslut_utp-1.jpg Det finns givetvis ingen anledning att starta en 

förundersökning med anledning av att jag, i ett mail, gett Kajbring 
möjlighet att lämna synpunkter till mej innan publicering. Därför ringde 

jag upp Lundberg för att få klarhet i vad han sysslar med. 
 

När jag ringde upp Förundersökningsledare Michael Lundberg och frågade 
hur han kunde besluta om att starta en förundersökning mot mej 

åberopande det timida mailet där jag ger Kajbring möjlighet att lämna 
kommentarer innan publiceringen svarade han ytterst ilsket att han inte 

läst mailet från Kajbring och inte heller tänkte göra detta! (Jag har spelat 

in detta vidriga samtal som jag dock inte vill publicera i min tidning 
eftersom jag då troligen skulle bli anklagad av Riksåklagaren för grovt 

förtal (!). Däremot hör det givetvis hemma i en huvudförhandling mot 
Lundberg.)  

Kära läsare!  
Du läser rätt! Förundersökningsledare Michael Lundberg beslutar alltså att 

starta en förundersökning mot mej åberopande det timida mailet från mej 
UTAN ATT HAN ENS LÄST DET DOKUMENT HAN ÅBEROPAR! 

FÖRUNDERSÖKNINGEN GÄLLER ALLTSÅ UTPRESSNING SOM DET INTE 
FINNS NÅGRA BEVIS FÖR. BARA KAMMARÅKLAGARE TOBIAS KAJBRINGS 

GROVA FALSKA ANMÄLAN MOT MEJ OM UTPRESSNING SOM ALLTSÅ 
GRUNDAR SIG PÅ MITT TIMIDA MAIL TILL HONOM OM ATT HAN ERBJUDS 

MÖJLIGHET ATT GE SYNPUNKTER PÅ MITT TIDNINGSKONCEPT! 

Detta grova brott som Förundersökningsledare Michael 
Lundberg gjort sig skyldig till anmäler jag härmed till 
ÅKLAGARMYNDIGHETEN i SVERIGE. Brottet är falsk 
anmälan och/eller tjänstefel. 
 

 Observera att detta är en anmälan mot Förunder-

sökningsledare Michael Lundberg för falsk anmälan 
och/eller tjänstefel. Det är alltså inte frågan om 
någon överklagan eller överprövning 
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Notera att Åklagarmyndigheten är en myndighet och inte någon 

domstol. Därför kan Åklagarmyndigheten inte besluta om någon 
påföljd eller befria någon från något brott, allt i enlighet med 

svensk grundlag som ska följas. Dessutom ska Åklagar-

myndigheten ge mej ett fullt motiverat och fullt följbart beslut 
som följer Rättighetslistan i Lissabonfördraget artikel 41. 

Observera även att Lissabonfördraget numera är infört t.ex. i 
Förvaltningslagen. 
 
Jag har alltså rätt att få veta 

- vilket brott jag är anklagad för 
- vad detta grundar sig på  

- vilken lagparagrafer som åberopas 
- när brottet skedde 

- på vilket sätt brottet skedde 
- hur grovt brottet bedömts vara 

- vem som anklagat mej. (eftersom förundersökning skett har jag 
rätt att få veta även detta!) 

 
Följande dokument inkluderas nedan: 

Sid-27-3.jpg Är det timida mail jag sände till Kajbring där han ges möjlighet att ge 

kommentarer till mitt tidningskoncept. 

Beslut_utp-1.jpg Visar beslutet från Lundberg där han beslutar att starta en 

förundersökning mot mej åberopande mailet från mej som han, enligt egen utsago, alltså 

inte själv läst! 

FUP123_Rev_B.pdf Är de tre första sidorna i FUP AM-110190-18 som visar att Kajbring 

falskt anklagat mej för det grova brottet utpressning. 
 
Hälsningar 2022-08-07 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61C 

83133 Östersund 
 
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 

 
MILJÖBILDER NR 07 augusti 2022, ÅRG. 23   

Redaktör: Harald Gaunitz 

Adress: Storgatan 61 C, SE-831 33 Östersund 

Ansvarig utgivare: Harald Gaunitz 

E-brev: RotfrukterHotmail.com (snabela efter r) eller RotFrukterYahooSe 

(Punkt efter t och snabela efter r och punkt efter oo)  

MiljobilderSnabelaTelia.com Internetsida:http://www.miljobilder.com 

Tryck: Harald Gaunitz Original framställt på PC och tryckt på laserskrivare 

Eftertryck tillåts om källan anges. 

Tidningen utkommer minst fyra gånger per år. 

Lösnummerpris 40:- 

Prenumerationspris 120:- Inbetala beloppet med paypal till 

Yahoo-adressen och ange namn och adress och att det gäller prenumeration. 

http://www.miljobilder.com/






Förundersökningsprotokoll Åklnr

AM-110190-18
Signerat av

Signerat datumEnhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Västernorrl
Handläggare (Protokollförare)

Henrik Lassfolk
Datum

2019-04-11
Undersökningsledare

Cecilia Aronsson 

Polisens diarienummer

5000-K1045644-18
Målsägande Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Kajbring, Tobias Denne person har falskt anklagat mej för UTPRESSNING  
Förtursmål

Nej
Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ja
Ersättningsyrkanden

Finns ej
Tolk krävs

Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Gaunitz, Harald Nils Inge
Personnummer

19450324-2218
Brott

Förgripelse mot tjänsteman
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

2019-03-28 Henrik Lassfolk
Underrättelse om utredning enligt RB 23:18a Underrättelse Yttrande Underrättelse

utsänd senast slutförd

2019-04-11 2019-04-29
Underrättelsesätt, misstänkt

Överlämnas till advokaten
Försvarare

Andreas Victor, förordnad 2018-12-14 2019-04-11 2019-04-29
Underrättelsesätt, försvarare

SKriftligen
Resultat av underrättelse mt Resultat av underrättelse försv

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr Uppgiftstyp Sida

Anmälan

5000-K1045644-18 Anmälan Utpressning, målsägande Åklagare Östersund..................................... 1
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Inkommen skrivelse, grund till anmälan

Inkommen skrivelse (maskad).............................................................................. 3

PM

PM angående ytterligare mailväxling Gaunitz-åklagare..................................... 17
Bilaga: Mail 1 Maskad

Bilaga: Mail 2

Bilaga: Mail 3 Maskad

Inkommen skrivelse (daterad 2018-10-30)......................................................... 28

PM angående publicering av "Miljöbilder"..........................................................31
Bilaga: Lista

PM angående telefonnummer 070-202 33 92...................................................... 38
Bilaga: Telefonabonnemang

Externa dokument

Utgivningsbevis - "Miljöbilder".......................................................................... 40

 

Här står ju klart och tydligt att Kajbring anklagat mej för utpressning vilket är lögn! 

Denne person är falskt anklagad!

Denna person stöder de falska anklagelserna UTPRESSNING
och FÖRGRIPELSE MOT TJÄNSTEMAN mot Harald Gaunitz! 

Aronsson har falskt anklagat mej för detta brott utan
att ha kunnat ange ett enda skäl! Aronsson bryr sig
inte om HDs prejudicerande domar! Tjänstefel! 

2018-08-23 utan att ange ett enda skäl!



Förhör målsägande

Förhör med målsägande, Kajbring, Anders Tobias .............................................42

Förhör vittne

Förhör med målsägande, Ekeroth, Stefan Mattias ...............................................44

Förhör misstänkt

Förhör med misstänkt, Gaunitz, Harald Nils Inge ...............................................46

Externa dokument omnämda i förhör med Harald

Miljöbilder NR 4 april, messenger (Maskad).......................................................57

Miljöbilder NR1 januari 2019 (Maskad)..............................................................66

Miljöbilder NR 2 februari 2019............................................................................77

Personalia

Bilaga skäligen misstänkt, Gaunitz, Harald Nils Inge..........................................80

Sammanställning av de grova falska anklagelserna som Gaunitz
blivit utsatt för av det svenska rättsväsendet speciellt av
kammaråklagare Tobias Kajbring, Östersund och den grovt 
olagliga riksåklagaren Petra Lundh.
 
Hänselseförlopp
Inbrott i min bil där ett ögonvittne inte vill vittna såvida inte 
polisen gör en teknisk undersökning av bilen.
 
Kajbring påstår i ett möte i polishuset i Östersund att "den
djäveln hjälper vi inte" 
 
Skriver om detta i ett tidningskoncept och ber Kajbring ge
synpunkter. Fick svar från chefsåklagare Stefan Ekeroth som
meddelar att jag inte kommer att få något svar från Kajbring.
 
Publicerar tidningen varvid Kajbring och Ekeroth anmäler mej
för brottet UTPRESSNING. Måste skaffa advokat som ska bistå
mej vid förhöret om utpressning.
 
Förhörs efter något halvår men det förhöret handlar inte om
utpressning utan om min tidning och vad jag skrivit i denna.
Jag påstår att det är JK som granska ev. tryckfrihetsbrott och
att min tidning MILJÖBILDER är en registrerad tidskrift med 
utgivningsbevis nr 23792. 
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Ärendeöversikt
2019-04-11

Signerad av

Signerad datum

Enhet

Polisregion Nord, Grova brott 1 PO Jämtland
Diarienr

5000-K1045644-18
Anmält datum

2018-08-23
Registreringsdatum

2018-08-23
Överförd från RAR

    -  -
Brottsbeskrivning

Förgripelse mot tjänsteman
Brottskod

1705
Brottsplatsadress

Internet, Okänd
Områdeskod

9700
Status

FU/Utredning pågår
Händelse inträffad

    -  -     :
Händelse inträffad mellan

2018-08-19 -     -  -

Aktör Roll
Gaunitz, Harald Nils Inge Misstänkt
Kajbring, Anders Tobias Målsägande
Åklagarmyndigheten Anmälare
Personal Funktion

Siefert Stephanie Anmälningsansvarig

Siefert Stephanie Anmälningsupptagare

forts.
Förhöret handlar dessutom om en ny anklagelse "förgripelse mot tjänste-
man" vilket det inte kan anges några anklagelser för under förhöret men
det finns inte heller några anklagelser om detta påhittade brott i FUP
som jag erhåller senare. 
 
Jag sänder kopior till Aronsson om hur lagen"förgripelse mot tjänsteman"
ser ut samt kopior på HDs prejudicerande domar. Då lägger Aronsson
ner förundersökningen och jag får senare ett beslut från Östersunds
tingsrätt som befriar mej från alla anklagelser!
 
Anmäler Kajbring till Särskilda åklagarkammaren för den falska
anklagelsen UTPRESSNING men får ett beslut från chefsåklagare 
Martin Tidén att utpressning inte är något brott och som inte heller
är något som faller under allmänt åtal. Överklagar detta till UC,
Tillsynsavdelningen, JO, JK och riksåklagare Petra Lundh men alla
stöder det olagliga beslutet från Tidén. 
Sänder en fråga till Sveriges regering där en minister snabbt svarar att
de grova falska anklagelser jag blivit utsatt för givetvis måste prövas
mot svensk lag men att hen inte kan påverka beslut gjorda av
domstolar och tjänstemän.
Jag anmäler dessa falska anklagelser till Särskilda åklagarkammaren, UC,
Tillsynsavdelningen, JO, JK och riksåklagaren men får hela tiden beslut
om att utpressning inte är något brott och som inte heller sorteras in
under kategoring allmänt åtal. 
 
Jag har sammanlagt anmält och överklagat dessa grovt olagliga beslut
över 100 gånger med samma resultat, att det inte är något brott att
falskt anklaga mej för utpressning eller förgripelse mot tjänsteman.
Östersund 2022-05-11 Harald Gaunitz. 
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