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MILJÖBILDER
Nr 4 april 2018, Årgång 19

Vad är det för fel på Lars-Håkan Michael Larsson? Han
började med sina falska anklagelser redan i december
2016. Se vad han och hans ”advokat” skriver i Messages till
mej! Mina kommentarer nedan har blå bakgrund.
Jag gör här en kort resumé av vad som hänt…
På hösten 2016 fick jag flera hemliga meddelanden till min tidning. Flera åberopade
tidningens meddelarskydd. Frågorna kom bl a från prominenta personer och frågan var
om T var prostituerad och vad hon hade för prisklass etc.
Jag avvisade alla sådana frågor. Blev till slut less på folk som gick upp i trappan och
sparkade på T:s dörr. Jag kontaktade T och bad henne ändra på sina utmanande bilder
på FaceBook. Hon vägrade ändra någonting. Då skickade jag ett förtroligt meddelande
med ett citat på vad vissa tjejer fått för obehagliga meddelanden och hur de gjort för att
inte få sådana. En tjej meddelade att hon ändrat sin tumnagel till en katt och skrev
istället vad hon hade för intressen och vad hon såg fram emot i livet. Efter det fick hon
seriösa meddelanden! Tydligen spred T detta förtroliga meddelande vidare och det nådde
hennes pappa som inte förstod att det obehagliga meddelandet var ett citat.
Efter några dagar ringde en anonym mansperson till mej och sa att om jag inte slutar
bösta på T:s dörr så skulle han polisanmäla mej… Han var knappast nykter…
Jag ringde då till T och frågade vem som ringt men hon vägrade uppge detta. Då hotade
jag med att ge offentlighet i min tidning åt dessa aktiviteter angivande hennes namn,
adress och personnummer. Jag krävde också att hon skulle ändra bilderna i FB. Veckan
efter fick jag förtrolig info från två personer med info om vem som ringt. De uppgav att
det var T:s pappa Håkan Larsson, Nälden. De sa också att T kommer att ändra sina
bilder i FB. (Dessa kontakter har senare meddelat mej vem som gjort inbrott i min bil. T
har berättat detta.) Jag har krävt att hennes pappa ska be om ursäkt för dessa lögner
om böstande men han vägrar.
Håkan Larsson lämnade tydligen in en polisanmälan mot mej i december 2016. Eller
också gjorde hans ”advokat” detta. Vad den polisanmälan avsåg vet jag inte och jag tror
inte att de själva vet det heller. I varje fall resulterade denna ev. polisanmälan inte i
någonting utan lades till handlingarna. Jag har i varje fall inte blivit kontaktad av någon
angående detta.
I december fick jag ett anonymt julkort som jag redovisat i min tidning här:
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-18-01_A3.pdf
Där framgår att julkortsskrivaren tror att den ev. polisanmälan som gjordes i december
2016 fortfarande, i december 2017, skulle vara aktiv och att någon skulle jobba med
denna fortlöpande. Inte nog med det! De skulle ha direktkontakt med en åklagare och
lämna fortlöpande rapporter till denne! Är det någon som tror på att ”advokaten” är en
advokat?

2(8)

”Advokaten” har, troligen i fyllan och villan, kontaktat mej och sagt att de meddelanden
jag gav T var de finaste meddelanden hon någonsin fått. Detta skulle T ha sagt…
Varken Håkan Larsson eller hans ”advokat” har uppenbarligen ingen aning om hur det
svenska rättssystemet fungerar. De fabulerar i sin okunnighet och kan inte ta till sig
fakta utan skriver bl a om sin gäspighet… (se nedan) Detta tyder på att både Håkan
Larsson och hans ”advokat” är klockrena rättshaverister.
Nedan har jag tagit skärmdumpar från FaceBook på konversationen med Håkan Larsson.
Som framgår av dumparna så ser man att avsikten med deras kommentarer är att
försöka skada så mycket som möjligt. Därför har jag föreslagit att T och hennes kille ska
begära besöksförbud mot Håkan Larsson så att de kan börja sitt nya liv utan att behöva
bli utsatta för Håkan Larssons trakasserier.
Som framgår av nedanstående dumpar så uppger Håkan Larsson att de har
direktkontakt med en åklagare. Samtidigt kräver han att få träffa mej, att få prata med
mej i telefon och att få chatta med mej på FaceBook. Märkligt att det inte räcker med
direktkontakten med åklagaren! När Håkan Larsson ringde mej anonymt på lucia 2016
var han knappast nykter. Kontakt med sådana personer betackar jag mej för!
Här finns ytterligare en länk till min tidning som redovisar hur vi hyresgäster plågats av
T och hennes kavaljerer. Sedan hösten 2016 fram till februari 2017 har polis ryckt ut till
T:s lägenhet ca 50 gånger, dvs nästan varje vecka och ibland flera gånger per dag.

http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-17-04_H.pdf
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Jag har läst igenom allt jag skrivit till T och jag är stolt
över det jag skrivit! Jag har försökt få henne att förstå att
det hon håller på med leder till hennes undergång. Jag har
också skrivit att jag anser att hon har en chans att komma
vidare i livet men den chansen har hon tyvärr inte tagit.
Jag har inte skrivit något med sexuella inslag. Däremot har
jag citerat ett meddelande från en tjej som hade fått
meddelanden med sådana inslag. Jag uppmanade den
tjejen att byta ut sin tumnagel mot något mer neutralt och
skriva om sina intressen och vad hon ville göra i framtiden.
Då bytte hon ut sin tumnagel mot en katt och skrev några
rader om vad hon hade för intressen och vad hon såg fram
emot i livet. Då fick hon seriösa meddelanden från
personer som gillade det hon skrev!
Jag fick faktiskt T att byta ut sin tumnagel… och jag fick ett
meddelande från din ”advokat” som skrev att T tyckte att
de meddelanden som hon fått från mej var de finaste
meddelanden hon någonsin fått…
Men hon åkte tyvärr på tvångsvård. I vad mån har du
hjälpt henne att starta om och få ett bra liv? Inte ett dugg!
Hur hon mår rör dej uppenbarligen inte i ryggen! Därför
tipsade jag henne om att hon skulle begära att få
besöksförbud mot dej så att hon skulle slippa trakasserier
från dej!
Det här med Tingsrätten låter intressant! Du kanske är
tingsrätten själv i Jämtland! Och du kanske också är
åklagarmyndigheten själv i egen hög person!
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Vaddå reda ut?
Du har förföljt mej, sedan december 2016, med
dina lögner och ofredanden. Det kommer jag nu
att ge offentlighet åt i detta tidningsnummer.
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Vet din ”åklagare” och din ”Tingsrätt” om att du,
sedan december 2016, utsatt mej för falska
anklagelser?

Med anledning av vad som hänt kommer jag nu att ställa
dej några frågor.
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1. Är det du som skickat mej det anonyma julkortet som
jag beskrivit här:
http://www.miljobilder.com/Tidningsarkiv/MILJOBILDER-1801_A3.pdf

Jag har undersökt om jag är föremål för någon
förundersökning och har fått ett förtroligt meddelande som
informerar mej om att jag inte är föremål för någon
förundersökning.
Jag har även undersökt om jag är föremål för några
åtgärder från Åklagarmyndigheten men har fått en förtrolig
information om att jag inte är föremål för några åtgärder
från Åklagarmyndigheten.
Enligt uteslutningsmetoden pekar allt på att det är just du
som skrivit det anonyma julkortet. Eller också har du ljugit
ihop innehållet och fått något fyllo att skriva och skicka
det. En intressant detalj i sammanhanget är att
vokabulären i ditt dravel på FaceBook starkt påminner om
dravlet i det anonyma julkortet. I varje fall så sprider du
lögner om mej vilket kanske kan vara olagligt.
2. Har du alkoholproblem?
3. Använder du knark? Får du i så fall knarket från din
dotter T?
4. Ljuger du ofta ihop händelser som du förlägger till andra
människor och använder dessa lögner för att förfölja dessa
människor i åratal?
5. Är du manodepressiv (eller bipolär)? I så fall, har du då
fått behandling inom mentalvården?
oooooooo
Att, onykter, ringa anonymt till mej kl. 21.30 på Lucia 2016
och haspla ur dej falska anklagelser säger mer om dej själv
än om något annat. Att sprida en massa lögner om
Tingsrätter och Åklagare tyder på att du borde söka vård!
Jag anser att du ska veta hut både när du ringer och
skriver på FaceBook!
Jag har fått frågor om jag fortfarande böstar på T:s dörr…
Du har kanske ännu inte fattat det men jag har aldrig
vidrört hennes dörr…
En fråga till vill jag ställa till dej:
Är du sinnessjuk?
Fast jag förväntar mej inget ärligt svar.
/Harald
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Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

Här finns en länk till FaceBook till denna obehagliga bluffmakare:
https://www.facebook.com/hakan.larsson.56808
Och här finns namn och adress…

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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