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MILJÖBILDER® 

 

Nr 04 januari 2023, rev A, Årgång 24 

 

 

SVERIGES REGERING  
MED STATSMINISTER  

Ulf Kristersson 
i spetsen 

är 

GROVT KRIMINELL! 

 

   

 Justitieminister Gunnar Strömmer har alltså beslutat att 

Justitiekanslern inte begått något brott mot mej men jag, Harald 
Gaunitz, har ju inte anmält Justitiekanslern för något brott! 

Justitieministern är alltså grovt kriminell som inte ens kontrollerat om 
uppgifterna från Åklagarmyndigheten är korrekta! Justitieministern är 

tydligen inte bekant ens med tämligen enkel juridik och har tydligen 
inte hört talas om Förvaltningslagen och att det är fult att ljuga! 

 

   

 Men det är dessutom så att en minister endast får fatta beslut som 
gäller det egna departementet. Här har Justitieministern fattat 

beslut som gäller för en myndighet men då måste minst fem ministrar 
vara närvarande då ett sådant beslut ska fattas! Justitieministern har 

tydligen inte fattat att Svensk lag gäller för alla! Det är bara Sveriges 

kung och drottning som har juridisk immunitet! 

 

   

 Jag anmälde Justitieministerns lagbrott till statsminister  

Ulf Kristersson som direkt svarade med ett grovt lagbrott 
eftersom jag ju inte anmält justitiekanslern för något brott! 

Det olagliga beslutet från Sveriges regering heter tydligen, 
med Justitiedepartimentets nomenklatur, Ju2022/02421 med 

datum 2023-01-18 och med min inskannade nomenklatur 
Regeringen_20230123.pdf vilken inkluderas nedan. 

 

 

 Det obehagliga i sammanhanget är att jag alltså inte 
anmält justitiekanslern för något brott. Detta betyder 

alltså att Åklagarmyndigheten överlämnat ett 
förfalskat dokument till regeringen!  
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 Jag, Harald Gaunitz, kräver att få ta del av det 
förfalskade dokument som tydligen 

Åklagarmyndigheten överlämnat till regeringen och 
som påstår att jag anmält justitiekanslern för brott! 

 

  
Jag misstänker att det är den grovt kriminella 
riksåklagaren Petra Lundh som på detta sätt 

fortsätter att förfölja mej med sina grovt olagliga 
metoder! 

 

   

 Läs här om Riksåklagare Petra Lundhs ytterst grovt 

kriminella verksamhet som gängkriminell ledare 

inom det svenska rättsväsendet: 

 

  

Petra Lundh drog öronen åt sig när hon fick klart för sig att det finns 
bevis för att hon är skyldig till dessa grova brott och att ”den där 

djävla Gaunitz” dragit fram hennes grova olagligheter i ljuset! 
 Hennes grova brott är: bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk 

anklagelse, tjänstefel och ofredande  
Då kontaktade riksåklagaren kammarchef Anders Jakobsson och min 

”högre åklagare” som dessutom är min visselblåsare. 
 

 Min visselblåsare har satt ihop följande garanterat 
sanningsenliga uppgifter om den avskyvärda gängkriminella 

gruppen inom det svenska rättsväsendet som består av: 
riksåklagare Petra Lundh, tillsynschef chefsåklagare Henrik 

Rasmusson, Justitiekansler Mari Heidenborg, 
Justitieombudsmannen Per Lennerbrandt och adjungerade 

kammarchef Stefan Ekeroth, Östersund.  
 

Så här ser min visselblåsares berättelse ut. Den är alltså skriven av 
en överåklagare inom Åklagarmyndigheten och denne person på 

Åklagarmyndigheten är den enda inom Sveriges rättsväsende och 
Sveriges regering som jag litar på!  

  
Petra kontaktade alltså Anders och var orolig för att Gaunitz’ uppgifter kommer 

att kunna ställa till en massa trassel för flera personer och instanser inom det 

svenska rättsväsendet.  

Anders: ”Vad menar du? Är inte allt du anklagat och beslutat om Gaunitz med 

sanningen överensstämmande?”  

Petra: ”Den djävla Gaunitz har, gång på gång, frågat mej vilka de två högre 

åklagarna är som jag angett i mina beslut osv”  

Anders: ”Det betyder alltså att du ljugit…”  

Petra: ”Håll käften på dej! Vårda ditt språk inom dessa väggar!”  

Anders: ”Henrik sa till mej att Gaunitz skulle ha anklagat flera åklagare för brott. 

När jag frågade vilka åklagare det gäller och vilka brott det gäller så rodnade han 

och hänvisade till dej Petra!”  
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Petra: ”Det är det jag menar, vi sitter kanske riktigt illa till?”  

Anders: ”Om du ljugit ihop en otrolig smörja så sitter vi illa till därför att Gaunitz 

kan mer juridik än vad både du och jag kan tillsammans! Men dina beslut, Petra, 

kan ju inte överklagas så det är väl grönt ändå eller…?  

Petra: ”Nej, jag tror att Gaunitz börjar bli farlig, riktigt farlig…”  

Anders: ”Gaunitz’ anklagelser om bedrägeri och skyddande av brottsling, är de 

grundade på riktiga händelser?”  

Petra: ”JA FÖR FAN!!!...enligt mina experter…  

Anders: ”OK, då får vi väl anmäla Gaunitz’ anklagelser till Marie och be henne 

besluta att inte vidta några åtgärder!”  

Petra: ”Jaha, och så ska alltså JK ge Gaunitz ett beslut från JK trots att han inte 

anmält något till JK???”  

Anders: ”Javisst! Det är bara att beordra henne! Det brukar väl du göra Petra och 

du Marie är ju rädd för Petra eller hur?”  

Petra: ”Det är nog, i sig, antagligen ett grovt brott att göra så! Det är nog 

bedrägeri att ge sig ut för att vara någon annan och ge sig ut för att ha anmält till 

dej Marie trots att allt du fått är infokopior från Gaunitz!”  

Anders: ”Hitta på något bättre själv då för helvete! Anders Jakobsson frågade om 

Gaunitz hade några andra skelett i garderoben.  

Då hade Petra svarat: "Vaddå andra skelett?! Gaunitz har som han själv skriver 

"oförvitlig vandel" dvs han är aldrig straffad och misstankarna mot honom i fallet 

Kajbring är helt upphävda av Östersunds tingsrätt därför att Kajbrings anklagelse är 

påhittad från början till slut! Gaunitz påstår att han åkt dit för felparkering för över 

20 år sedan men att han betalade böterna med bravur! Gaunitz har dock varit 

någon sorts hjälpreda till hon i Helsingborg men det har bara lett till en massa 

mjäkiga frågor som man inte ens behöver försvara sig emot. Men hon har 

polisanmält mej för att inte lyssnat på henne om några gömda eller glömda 

sextrakasseribilder och falska ÅM.”  

Petra: ”Så denna polisanmälan var rena bluffet mot dej, som hon bara hittat på? 

Anders: ”Nej det tror jag inte! Hennes engagemang kan knappast uppstå ur 

ingenting! Fast hon hann säga att hon blivit trakasserad med sexuella 

trakasseribilder som dock du Petra ändå godkänt trots att du fått kopior dej 

tillsända!”  

Petra: ”Det minns jag inte…”  

Anders meddelade att Gaunitz kommit på att alla besluten som sänts ut och 

sänds ut från Särskilda åklagarkammaren och UC är olagliga eftersom de inte kan 

spåras! De hänvisar till ett arbetsdokument som man måste ha behörighet för att få 

läsa! Anders frågade Petra vad man skulle göra?  

Petra: ”Om Gaunitz klagar på detta eller anmäler så sänd ut ett beslut om att 

ärendet överlämnats till riksåklagaren!”  

Anders: ”Men Gaunitz vet ju ändå inte vilken anmälan det gäller och det har han 

rätt till! Detta kommer han givetvis att dra hårt i… Hade det inte varit enklast att 

direkt ha väckt åtal mot Tobias Kajbring för hans grovt kriminella anklagelse 

utpressning som saknar all juridisk grund! Det är ju bara en hämnd från Kajbring 

som tydligen blev putt över sanningen som stod i Gaunitz tidning! Eller också så 

skulle åtal ha väckte direkt för troligen skulle Kajbring föredragit detta istället för en 

huvudförhandling! Då hade Gaunitz fått sitt skadestånd på hundratusen kr.”  

Marie: ”Jag kommer aldrig att ge Gaunitz något skadestånd!”  

Petra: ”Var det något mer…?”  

Mötet avbröts men metoden som givetvis är olaglig godkändes av alla 

parter per telefon eller mail.  

Nästa dag fick Gaunitz ett hårt krypterat mail med en nyckel. Det kom från en 

person hos JK. Personen påpekade att den hårda säkerheten berodde på att JK 

granskar alla mail som medarbetarna både skickar och tar emot. (Jag fick en metod 

som gör att jag kan skicka krypterade mail till denna person. Det hindrar även 

”world” att kunna följa mailväxlingen trots att all kommunikation sägs vara offentlig 

handling vid kontakt med myndigheter.) Denna person meddelade att JK, Mari 
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Heidenborg, hade meddelat att hon fått en anmälan från Gaunitz med 

grova grundlösa anmälningar mot riksåklagare Petra Lundh. Alla 

”handläggarna” utbytte då blickar och en ängel gick igenom rummet tills 

en av dem sa: ”Jag kollar alltid inkommande post och herr Gaunitz har inte 

sänt någon anmälan till JK på senare tid.”  

Marie: ”OK, då får vi hitta någon annan så du kan lämna denna lokal! Jag har 

beslutat att JK inte kommer att starta någon FUP mot Petra med anledning av hans 

anmälningar!”  

Då frågade en av handläggarna om detta skulle innebära att Gaunitz 

kommer att få en kopia på beslutet i sin egenskap som anmälare trots att 

han inte har anmält något till JK.  

Javisst! svarade Marie.  

Då svarade handläggaren att Gaunitz tidigare har anmält att JK ej alls 

följer Förvaltningslagen.  

Då sände en handläggare hos JK ett besked om att orsaken till att JK avfärdar 

Gaunitz’ anklagelser beror på att Gaunitz’ klagomål går ut på att han klagar på att 

FUP för hans bilinbrott lagts ner. Problemet var ju bara det att det aldrig 

startats någon FUP för bilinbrottet i Gaunitz’ bil!  

Och JK hade godkänt det beslutet från JK! JK är alltså minst lika kriminell som 

riksåklagaren!  

När Marie hör detta blir hon illröd i ansiktet och beslutar att mötet är 

avslutat! Hon hinner dock säga att hon aldrig kommer att godkänna något 

skadestånd till Gaunitz. 2022-11-18 fick jag, Harald Gaunitz, följande mail/beslut 

från JK. Där står att ett ex ska skickas till anmälaren! Jag har inte 

anmält något till JK!  
Om JK ska fatta något beslut så ska JK följa Förvaltningslagen och samverka med 

anmälaren fast jag har inte anmält något till JK. Däremot har jag avslöjat att 

riksåklagare Petra Lundh har gjort sig skyldig till brotten bedrägeri, 

skyddande av brottsling, falsk anklagelse, tjänstefel och ofredande.  

Det JK har gjort är alltså ett allvarligt brott som är grovt bedrägeri!  

Jag, Harald Gaunitz, är ingen anmälare! Det skulle aldrig falla mej in att 

anmäla något till den grovt kriminella JK som är riksåklagarens knähund! 

JK skyddar alltså riksåklagaren trots att JK vet att riksåklagaren falskt anklagat 

Gaunitz för att ha anmält ”två högre åklagare” för brott! Vad det är för brott, när 

det skett och vilka jag skulle anmält vägrar riksåklagaren att svara på. Hon svarar 

bara att ärendet är avslutat hos riksåklagaren och att om jag anmäler 

något med liknande innehåll så är det inte säkert att jag kommer att få 

något svar!  

 

Det värsta med riksåklagaren är dock att hon skyddar den grovt 

kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring och chefsåklagare Stefan 

Ekeroth som falskt anklagat mej för utpressning. Riksåklagaren struntar 

i att Östersunds tingsrätt helt befriat Gaunitz från alla anklagelser. Den 

grovt kriminella djävla kärringen Petra Lundh vet tydligen inte om att 

hon är anställd på en myndighet. En myndighet får aldrig fatta beslut om 

påföljder men riksåklagaren beslutar att brottet utpressning inte är 

något brott som är ett beslut om påföljd som Petra Lundh inte har rätt 

att fatta beslut om!!! Det är bedrägeri och skyddande av brottsling att 

fatta sådana beslut! 

 

Kopia på det grovt olagliga beslutet från JK-----------  

Se även dokument Scan_AMR-189-22_He_Ra_20221123.pdf som inkluderas nedan 

ANMÄLAN MOT RIKSÅKLAGAREN M.FL. MED ANLEDNING AV PÅSTÅTT BROTT I 

TJÄNSTEN  

Justitiekanslerns beslut ”Justitiekanslern inleder inte förundersökning. Ärendet 

Åklagarmyndigheten, tillsynsavdelningen, har till Justitiekanslern överlämnat 

anmälningar om brott i tjänsten av riksåklagaren och andra anställda vid 
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Åklagarmyndighetens huvudkontor.  

Justitiekanslerns bedömning  

Anmälningarna ger inte anledning att anta att riksåklagaren eller någon anställd vid 

Åklagarmyndighetens huvudkontor har gjort sig skyldig till brott i tjänsten. 

Förundersökning ska därför inte inledas.  

Ärendet har föredragits av Kajsa Wållgren.  

På Justitiekanslerns vägnar Mari Heidenborg  

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. Exp. till: 

Anmälaren Åklagarmyndigheten (dnr AMR-189-22) Tillsynsavdelningen Box 5553 

114 85 Stockholm Slut på kopian på det grovt olagliga beslutet från JK---------- 

   

 Läs om den ytterst grovt kriminella  

riksåklagaren Petra Lundh 

Hon är så angelägen om att skydda den ytterst grovt 
kriminelle kammaråklagaen Tobias Kajbring att hon ljuger 

ihop en helt otrolig falsk historia om att jag, Harald Gaunitz, 
skulle ha anklagat två ”högre åklagare” för brott! Petra Lundh 

vägrar att ge några som helst förklaringar till sina grova falska 
anklagelser och vilka dessa ”högre åklagare” är! Att se till att 

den ytterst grovt kriminelle Kajbring blir lagförd för dennes 
grova falska anklagelse, utpressning, mot mej kan hon 

tydligen inte ens tänka sig! Hennes brott har en straffhöjd på 
2 – 4 års fängelse!  

 

Hennes brott är bedrägeri, skyddande av brottsling, falsk 
anklagelse, tjänstefel och ofredande! 

 
Se vidare nedan hur denna grovt kriminella riksåklagare Petra 

Lundh ljuger och hon försöker inte ens dölja sina ytterst grova 
falska anklagelser! Hon har hittills klarat sig genom att hennes 

ytterst grova lögner inte kan överklagas. Hon vågar inte heller 

ta någon som helst diskussion om sin grova kriminalitet för 
hon stänger direkt dörren genom att direkt besluta att ärendet 

är avslutat hos riksåklagaren!  
 

Makt kan korrumpera! 
Absolut makt kan ge total korruption! 

Riksåklagare Petra Lundh har total makt vilket tyvärr har 
gjort att hon är grovt kriminell och totalt korrumperad! 

 

Faktum är att en överåklagare på Åklagarmyndigheten har 
avrått henne från att agera med sina våldsamt grova påhittade 

brott mot Harald Gaunitz. Men hon sprider istället sin grova 
kriminalitet och kräver att tillsynschefen och hennes knähund 

Sara Stolper och biträdande tillsynschef Sofie Lundin, ska 
hjälpa Petra Lundh att ljuga! 

Det enda överåklagaren lyckats avstyra är att riksåklagaren 
inte vågat anklagade mej för grovt förtal! Men det var 
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egentligen synd att jag inte blev anklagad för detta påhittade 
brott för då hade Petra Lundhs saga varit all! Jag har nämligen 

inte begått något brott! Däremot har riksåklagaren sänt ut ett 
”arbetsdokument” där hon beslutar att ingen får starta någon 

förundersökning mot Kajbring. 
 

Hon beordrar alla åklagare att besluta att utpressning inte är 
något brott som inte heller faller under allmänt åtal! Och 

detta grovt kriminella diktat från riksåklagare Petra Lundh 

följer de inställsamma viljelösa åklagarna hellre än att följa 
Sveriges rikes lagar! 

  
Detta har medfört att jag fått över 140 olagliga beslut där det 

står att utpressning inte är något brott som inte heller faller 
under allmänt åtal!  

Och så beslutar den ytterst kriminella riksåklagaren att om jag 
anmäler något med liknande innehåll så är det inte säkert att 

jag får något svar! Och så beslutar hon att ärendet är avslutat 

hos riksåklagaren! 
 

Dessa grovt kriminella besluten från Åklagarmyndigheten och 
riksåklagare Petra Lundh borde inte få ske! JK skulle kunna 

agera men hon är livrädd för riksåklagaren och JK kommer 
aldrig att väcka åtal mot riksåklagaren!  

Då återstår att Sveriges regering avsätter riksåklagare Petra 
Lundh eller också tycker Sveriges regering att det är OK att vi 

har en ytterst grovt kriminell riksåklagare vars brott har en 
straffhöjd på 2 – 4 års fängelse!  

 
Inkluderade dokument: 

Regeringen_20230123.pdf 

Scan_AMR-189-22_He_Ra_20221123.pdf 

 

Hälsningar 2023-01-30 

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 04 januari 2023, ÅRG. 24   

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)  
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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/
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