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Nr 12 december 2022, rev A, Årgång 23 
 

Till Särskilda åklagarkammaren 
Detta är en anmälan mot den grovt kriminelle 

förundersökningsledaren Michael Lundberg som startade 
en förundersökning mot mej utan några giltiga skäl!  
 
Här beslutar polis och förundersökningsledare Michael 
Lundberg, Östersund, mitt i hans kriminella byk, att 
starta förundersökning mot mej, Harald Gaunitz, med 
anledning av mitt mycket timida mail som inkluderas 
nedan.  
 
I mitt mail ger jag kammaråklagare Tobias Kajbring möjlighet att 

lämna synpunkter på mitt tidningskoncept.   
Lundbergs beslut är givetvis grovt olagligt. Hans brott är 

 

 bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk anklagelse, 
tjänstefel och ofredande. 

 

 
Jag bedömde Lundbergs beslut som så vansinnigt så jag ringde 

upp honom. Då visade det sig att… 
  

 han inte ens läst det mail som han åberopar 

för att besluta om att starta en 

förundersökning 

 

 

…mot mej, Harald Gaunitz! Och han tänkte inte heller läsa det!  

 
Jag bifogar kopia på samtalet som är i MP3-format.  

En överåklagare som fått lyssna på samtalet konstaterar bara att 
så där låter en grovt kriminell polis som blivit påkommen mitt i sitt 

kriminella byk!  
 

Denne överåklagare skulle inte bli förvånad om Lundberg 
kontaktar riksåklagare Petra Lundh och begär ”nåd”.  

Då kommer antagligen Lundh att anklaga dej Gaunitz för 
ytterligare grova påhittade brott för hon kommer antagligen 
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återigen att leva upp till Gaunitz’ bedömning att Lundh är ledare 

för det grova kriminella nätverket bestående av: 
 

riksåklagare Petra Lundh, 
tillsynschef chefsåklagare Henrik Rasmusson, 
Justitiekansler Mari Heidenborg,  
Justitieombudsmannen Per Lennerbrandt 
och  
adjungerade kammarchef Stefan Ekeroth, Östersund. 
 

Du kan läsa om riksåklagarens grova kriminella nätverk i 
den periodiska tidskriften MILJÖBILDERs senaste 
nummer 
MILJOBILDER-2022-11-F.pdf 
Östersund 2022-12-05 
Harald Gaunitz 
Storgatan 61C 
83133 Österund 
  

Här är kopian på förundersökningsledare Michael Lundbergs 
vansinniga beslut!  
Fr.o.m Söndag 2018-08-19 20:32 

Åklagarmyndigheten Anmälare 

Gaunitz, Harald Nils Inge Misstänkt person 

Kajbring, Anders Tobias Målsägande 

Fritext 

HÄNDELSE 

Med anledning av inkommen skrivelse till Åklagarmyndigheten föranleder denna anmälan om 

utpressning. 

Målsäganden är tillika anställd på åklagarmyndigheten. Brottet skedde den 2018-08-19 

klockan 20:32 

ÖVRIGT 

Se inkommen skrivelse. 

Beslut om förundersökning 

Datum: 2018-08-24 Beslut av: Lundberg, Michael 

Förundersökning inleds 

Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats. 
 

HÄR BIFOGAS DET MAIL JAG, HARALD GAUNITZ, SKICKAT OCH SOM GER 

KAJBRING MÖJLIGHET ATT LÄMNA SYNPUNKTER PÅ MITT TIDNINGSKONCEPT 

Till : registrator.ak-ostersund@aklagare.se 
Ämne : Att. Kammaråklagare Tobias Kajbring 

Att. Kammaråklagare Tobias Kajbring 
Bifogad fil:MILJOBILDER-18-05_C 

Till Kammaråklagare Tobias Kajbring, 
Bifogat preliminärt tidningsnummer MILJÖBILDER 2018-5 PRELIMINÄR 

handlar bl a om dej, Polismyndigheten och Åklagarkammaren i Östersund. 

https://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-11-F.pdf
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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 

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 förundersökningsledare Michael Lundbergs vansinniga 
beslut! 
 
Bifogad MP3-fil med telefonsamtalet mellan mej, Harald Gaunitz och den 

grovt kriminelle förundersökningsledaren Michael Lundberg. Ägde rum 2022-
06-09 kl. 18.29  
Mi_Lu_WS651499.mp3 
 

Hälsningar 2022-12-04 

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 12 december 2022, ÅRG. 23   

Redaktör: Harald Gaunitz 

Adress: Storgatan 61 C, SE-831 33 Östersund 

Ansvarig utgivare: Harald Gaunitz 

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

RotFrukterYahooSe 

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

Miljobilder)at(gmail.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/

