
Sida 1 av 9 

 

MILJÖBILDER® 

 

Nr 03 januari 2023, rev A, Årgång 24 

 

 Vi har en grovt kriminell djävla kärring vid 

namn Petra Lundh som tillika dessutom är 

riksåklagare och som har begått följande 

allvarliga brott nämligen 

bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk 

anklagelse, tjänstefel och ofredande! 

Jag, Harald Gaunitz, har tvingande bevis mot 

denna grovt kriminella djävla kärring i 

tidigare nummer av min tidning MILJÖBILDER 

www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOB

ILDER-2022-13-C.pdf 

och 

www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOB

ILDER-2022-11-F.pdf 

samt i min olaglighetslista 

www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/Olaglig

aBeslut-Lista_L_OBS_NY2.pdf 

  
 

 

 
Riksåklagaren skyddar den grovt kriminelle kammaråklagaren 
Tobias Kajbring och den grovt kriminelle chefsåklagaren Stefan 

Ekeroth, Östersund, som 2018 falskt anklagade mej, Harald 
Gaunitz, för det grova brottet utpressning! Riksåklagarens grova 

brott har en straffnivå på upp till 4 års fängelse! 

En överåklagare har meddelat mej att riksåklagare Petra Lundh 
bad honom om hjälp för att väcka åtal mot mej, Harald Gaunitz, 

för grovt förtal. 
Överåklagaren vägrade. Han svarade: ”Eftersom Gaunitz inte gjort 

sig skyldig till något brott under alla dessa 4 år som du, Petra, 
falskt anklagat honom för grova brott samtidigt som du gjort dej 

skyldig till skyddande av brottslingar så kan jag tyvärr inte stå till 
tjänst!”  

 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-13-C.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-13-C.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-11-F.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-11-F.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/OlagligaBeslut-Lista_L_OBS_NY2.pdf
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/OlagligaBeslut-Lista_L_OBS_NY2.pdf
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 Du, kammaråklagare Sara Sundström, har sänt mej en fråga 
om jag vill att du Sara ska lämna över ärendet till 

riksåklagaren. 
Att lämna över ett ärende till den grovt kriminella djävla 

kärringen Petra Lundh leder givetvis ingenstans! Det enda 
hon då kommer att göra är att hon försöker dikta ihop nya 

falska anklagelser mot mej! Du kan be den grovt kriminella 
djävla kärringen Petra Lundh att fara ända inåt helvetet!  

Det du Sara skulle kunna göra är att väcka åtal mot 
kammaråklagare Tobias Kajbring och Stefan Ekeroth för 

deras ytterst grova falska anklagelse utpressning mot mej 
som gjordes redan 2018. Det måste du i enlighet med lagen 

om absolut åtalsplikt göra! Men fråga, för fan, inte Petra 

Lundh som ju dessutom är riksåklagare för hon är grovt 
kriminell och ledare för ett grovt kriminellt nätverk! 

Fast jag gissar att du, Sara, redan blivit en av riksåklagare 
Petra Lundhs knähundar och redan lärt dej att det är fint att 

vara grovt kriminell!  
  

 

 

 Jag fick ett brev, AMR-111-23, från kammaråklagare Sara 
Sundström  

”På riksåklagarens vägnar” 
Hon frågar om jag vill att riksåklagaren ska vidta någon 

åtgärd med anledning av min skrivelse! Så står det att 
handläggningen hos riksåklagaren är avslutad!  

Frågan från Sara Sundström är obegriplig! Hon har alltså 
ännu inte fattat att riksåklagare Petra Lundh är grovt 

kriminell och ledare för ett grovt kriminellt nätverk! Jag 
misstänker dessutom att riksåklagaren är sinnessjuk!  
Dessutom visar kammaråklagare Sara 

Sundströms beteende att hon själv är grovt 

kriminell! 
Det är nämligen så att åklagare i Sverige har absolut 

åtalsplikt, detta medför att åklagaren är skyldig att väcka 
åtal om denne finner att det föreligger tillräckligt med bevis 

för att kunna bevisa att brott har begåtts och vem som har 
begått detta (20 kap. 6 § RB). Detta gäller i nästan alla brott, 

alltid de som faller under allmänt åtal. Utpressning är ett 
brott som innefattas av allmänt åtal och åklagaren har 

således absolut åtalsplikt. 
 

Kammaråklagare Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan 
Ekeroth, Östersund har falskt anklagat mej för det grova 

brottet utpressning. Bevis för detta finns i FUP AM-110190-
18 

 

https://lagen.nu/1942:740#K20P6S1
https://www.miljobilder.com/FUP_Sam1.pdf
https://www.miljobilder.com/FUP_Sam1.pdf
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Se Förundersökningsprotokoll AM-110190-18, sid 1 (FUP AM-110190-18 
finns på första sidan i min registrerade tidskrift MILJÖBILDER, 

www.miljobilder.com/FUP_Sam1.pdf)  
Kajbring hänvisar till ett dokument från mej, Harald Gaunitz, se AM-
110190-18, sid 3  

Där ger jag Kajbring möjlighet att ge mej synpunkter på mitt 
tidningskoncept innan tidningen publiceras. Detta förfarande brukar 

kallas för GOD PUBLICISTISK SED.  
Någon tillstymmelse till brottet utpressning finns inte i mitt 

mail. Därför är Kajbrings brott grov falsk anklagelse.  
Den tidning det gäller är en registrerad periodisk tidskrift, MILJÖBILDER 

med utgivningsbevis Nr 23792  
Det mycket grovt olagliga beslutet av förundersökningsledare Michael 

Lundberg finns i FUP AM-110190-18, sid 2 
 

 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. 

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. 
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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 

 

Det jag gjort är att jag anmält 

förundersökningsledare Michael Lundberg för 

falsk anmälan mot mej av brottet utpressning. 

Den anklagelsen saknar all grund. 

 

 
Detta har hänt:  

Jag blev falskt anklagad för det grova brottet utpressning av kammaråklagare 
Tobias Kajbring 2018-08-23.  

Se Förundersökningsprotokoll AM-110190-18, sid 1 (FUP AM-110190-18 
bifogas)  
Kajbring hänvisar till ett dokument från mej, Harald Gaunitz, se AM-110190-

18, sid 3  
Där ger jag Kajbring möjlighet att ge mej synpunkter på mitt tidningskoncept 

innan tidningen publiceras. Detta förfarande brukar kallas för GOD 
PUBLICISTISK SED.  

Någon tillstymmelse till brottet utpressning finns inte i mitt mail. Därför är 
Kajbrings brott grov falsk anklagelse.  

Den tidning det gäller är en registrerad periodisk tidskrift, MILJÖBILDER med 
utgivningsbevis Nr 23792  

Det mycket grovt olagliga beslutet av förundersökningsledare Michael 
Lundberg finns i FUP AM-110190-18, sid 2  

Jag uppfattade Lundbergs beslut som fullständigt absurdt och därför ringde 
jag upp honom och konstaterade att Lundberg, enligt egen utsago, inte 

läst det dokument han hänvisar till och han tänkte inte heller läsa 
detsamma! Lundberg har alltså startat en förundersökning mot mej utan 
någon rimlig anledning. Det borde väl vara en självklarhet att en person som 
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hänvisar till ett dokument som skäl till att starta en förundersökning givetvis 

själv måste ha läst detsamma! Om du, chefsåklagare Lars Morand, inte fattar 
detta så säger det mer om dej och din grova kriminalitet som visar att du 

förföljer mej med uppsåt.  
Vid min juristutbildning så tryckte kursledaren på att man, innan beslut, 

alltid ska ta reda på alla omständigheter som kan vara av betydelse för 
händelsen.  

Du har kanske gått en förenklad kurs, vad vet jag. Du bryr dej i varje fall inte 
alls om att ens ta fram de dokument som finns i öppna källor i detta ärende. 

Detta tyder på att du, med uppsåt, skyddar den grovt kriminelle 
förundersökningsledaren Michael Lundberg och den likaledes grovt kriminelle 

kammaråklagare Tobias Kajbring.  

Ditt brott är  
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bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk anklagelse, 
tjänstefel och ofredande  
Om du har svårt att förstå dina brott så kan jag hjälpa dej med att förstå 
dessa egentligen ganska så enkla juridiska termer om brott.  

I det fall du framhärdar i din grova kriminalitet så får du räkna med att jag 
kommer att ge offentlighet åt den. Kanske är du riksåklagare Petra Lundhs 

knähund. En överåklagare jag pratat med om dej sade att ditt hemliga namn 
är golvmops men det fick jag inte tala om för dej.  

Du får gärna informera mej om varför du hänvisar till ett dokument, ”BID: 
AM-BR2022-5887-FD, Ext ärendenr:” som jag inte har behörighet att få läsa. 

Du borde kanske gå en repetitionskurs gällande Förvaltningslag (2017:900) 
fast det kanske blir jobbigt för dej för du kanske inte var närvarande 

vid genomgången av denna viktiga lag!  
Behöver du, du grovt kriminelle chefsåklagare Lars Morand, vara rädd för att ditt grovt 

kriminella byk skulle kunna leda till att du hamnar i fängelse för straffhöjden för dina 

brott är upp till 4 års fängelse? Nej, inte alls! Du kan lugnt hålla på med dina ytterst 

grova falska beslut därför att vi har en riksåklagare Petra Lundh som är minst lika 

kriminell som du är. När det gäller riksåklagaren så är hon dessutom ledare av ett grovt 

kriminellt gäng som jag har beskrivit i min tidning. Se länk här: 

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

Fortsätt du, chefsåklagare Lars Morand, med ditt kriminella byk. Möjligen kommer du att 

bli avsatt eftersom denna olagliga häxjakt som Åklagarmyndigheten håller på med mot 

mej sedan över fyra år troligen kommer att medföra att Sveriges regering med 

statsminstern i spetsen kommer att ingripa mot denna grova kriminalitet. 
 

 
 
 Läs här om den grovt kriminelle chefsåklagaren Lars Morand  
Hej,  

Jag har fått ett grovt olagligt beslut från dej som heter Ärende AM-167798-22  
Det står även BID: AM-BR2022-5887-FD, Ext ärendenr:  

men efter det kolonet står ingenting.  
Jag kan inte få fram vad BID: AM-BR2022-5887-FD, Ext ärendenr:  

är för något. Detta är i strid med Förvaltningslag (2017:900) 
Läs här om den service du som beslutsfattare ska ge den enskilde! 
Service  

6 §En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. 
Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till 

vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med 

hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens 

verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål  

 
Dessutom är det så att Justitiekanslern tidigare fattat grova 

olagliga beslut som friar riksåklagaren Petra Lundh från hennes 

grovt olagliga beslut som skyddar den grovt kriminelle 
kammaråklagaren Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan 

Ekeroth från deras grovt olagliga falska anklagelse utpressning 
mot mej, Harald Gaunitz, som faktiskt Östersunds tingsrätt helt 

friat mej från!  
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 Riksåklagaren har dessutom anklagat mej, Harald 
Gaunitz, för att ha anklagat två ”högre åklagare” för 
brott. Vad det är för brott, när det skulle skett och 
vilka jag skulle anklagat vägrar riksåklagare Petra 
Lundh att uppge! När jag ställer frågor om dessa 

lögner beslutar riksåklagaren att ärendet är avslutat 
hos riksåklagaren och om jag ställer fler frågor med 
liknande innehåll är det inte säkert att jag kommer 

att få något svar! 
Riksåklagaren har alltså hittat på detta brott mot 

mej troligen för att försöka skydda den grovt 
kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring och 

chefsåklagare Stefan Ekeroth från deras grova falska 
anklagelse utpressning mot mej. Deras anklagelse 

utpressning saknar all grund  vilket Östersunds 
tingsrätt bekräftat! 

 

 

 Riksåklagarens grova brott har jag tidigare 

anmält till den ytterst grovt kriminella 

Justitiekanslern som enbart beslutar att jag 

anmält åklagare för brott men att 

Justitiekanslern inte kommer att vidta några 

åtgärder! Justitiekanslern skyddar alltså den 

grovt kriminella riksåklagaren från ansvar för 

hennes grova brott som är  

bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk 

anklagelse, tjänstefel och ofredande! 

 

  

 

 
 
 

Riksåklagaren utsätter mej för falska anklagelser och om jag begär 
att få veta vad det är för anklagelser och vad de kommer ifrån så vägrar 

riksåklagaren att förklara vad hon sysslar med och beslutar att ärendet är 
avslutat hos riksåklagaren. Så får givetvis inte riksåklagaren som är chef 

över alla Sveriges åklagare bete sig! Det hon sysslar med är även 
skyddande av brottsling som är ett mycket allvarligt brott! 
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Jag har drivit detta ärende under fyra års tid med de lagliga medel 

som står till buds. Däremot har jag inte väckt enskilt åtal därför att jag 
räknar med att riksåklagaren då kommer att dikta ihop nya falska 

anklagelser som hon då vägrar förklara. 

Jag har dessutom krävt ett skadestånd på 350000 SEK för denna grova 
falska förföljelse som riksåklagaren och Åklagarmyndigheten utsatt mej 

för under dessa fyra år! 
 

Enligt svensk lag ska Kajbring och Ekeroth givetvis ställas inför 
rätta för sina grova falska anklagelser om utpressning mot mej. Här 

finns fullständig bevisning! 
Det enda JK svarat är att jag har anklagat flera åklagare för brott men att 

JK inte kommer att vidta några ytterligare åtgärder. Jag anser mej ha rätt 
till skadestånd. Dessutom ska Kajbring och Ekeroth som falskt 

anklagat mej för det grova brottet utpressning givetvis ställas 
inför rätta för detta grova brott! Vid den huvudförhandlingen som 

givetvis måste hållas mot Kajbring och Ekeroth måste även frågan om 
skadeståndets storlek tas upp!  

 

Ursäkta om detta mail blev för långt! Å andra sidan skulle jag kunnat 
utöka denna skrift med några hundra sidor till. Så omfattande är 

Åklagarmyndighetens olagliga förföljelse mot mej! Det som måste till är 
att någon tar sig an detta fall men vad som kan göras vet jag inte. 

Riksåklagaren kommer givetvis att fortsätta med sin olagliga 
verksamhet  och sina grova lögner om ingen stoppar henne! 

 
Kanske skulle statsministern kunna ge mej ett råd hur jag ska kunna få 

den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring och chefsåklagare 
Stefan Ekeroth ställd inför rätta för deras grova falska anklagelse mot 

mej. Det har jag rätt till! Vad man ska göra med den grovt kriminella 
riksåklagaren vet jag fortfarande inte! Men jag kan inte se att hon kan 

arbeta kvar som riksåklagare! 
Oss emellan, kan du se Petra Lundh fortsätta som riksåklagare med 

hennes ytterst grova brott i ryggsäcken? 

 
Hälsningar 2023-01-17 

Harald Gaunitz 
Storgatan 61C 

83133 Östersund 
P.S. 

Länkar till två nummer av min tidning MILJÖBILDER som visar den grovt 
olagliga Åklagarmyndigheten och den grovt kriminella riksåklagaren Petra 

Lundh.  
www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-13-C.pdf 

www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-08-F.pdf 
 

Denna länk: www.miljobilder.com/FUP_Sam1.pdf 

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv2/MILJOBILDER-2022-08-F.pdf
http://www.miljobilder.com/FUP_Sam1.pdf
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är FUP AM-110190-18 som visar och bevisar att jag, Harald Gaunitz, inte 

begått något brott! 
D.S. 

 
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se 

 
Ulf Kristersson Statsminister 

 

_____________________________________________________ 
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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