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Kriminalinspektör Anders Jämteby
Östersund
Varför utsätter du mej för grova lögner?
Förvirrat telefonsamtal
Kriminalinspektör Anders Jämteby, Östersund ringde mej 2018-11-27 och sa att jag var
misstänkt för försök till utpressning och att jag skulle ge namnet på en advokat som skulle
bistå mej vid förhör om detta. Jag vet att jag inte hållit på med försök till utpressning. Men
jag vet också att alla medborgare måste ställa upp till förhör så jag lät honom hållas. Fast
jag spelade in samtalet och det visar att Jämteby troligen har stora mentala problem. Han
presenterade sig inte och pratade osammanhängande och förvirrat. Jag har lagt upp det
inspelade samtalet som ett tidningsnummer i min tidning Miljöbilder.
www.miljobilder.com/
http://www.miljobilder.com/tidningsarkiv_for_den_periodiska…
När det gäller försök till utpressning så ser lagen ut så här:
Försök till utpressning enligt 9 kap. 11§ BrB beskrivs så här. ”Personen ska då ha
krävt dig på pengar och samtidigt uttalat någon form av hot. Hotet ska avse en
brottslig gärning och syftet med brottet ska vara att framkalla allvarlig fruktan för
din eller annans säkerhet till person eller egendom.”
Frågor utan svar!
Jag har ställt frågan: ”Vem har jag krävt på pengar och vilket belopp gäller det?”
Inget svar!
Då ställde jag frågan: ”Vem har jag hotat och på vilket sätt? Skulle du vilja specificera hur
hoten ser ut!
Inget svar!

Detta innebär alltså att Jämtebys påstående om att jag hållit på med
försök till utpressning är lögn!
Är det verkligen möjligt att en kriminalinspektör startar upp en verksamhet där jag måste
ha en försvarsadvokat och oroas av detta och där denna verksamhet grundas på lögner från
samme kriminalinspektör? Jodå, jag kan förstå att han inte gillar mej för jag har avslöjat en
del om hur unket polis- och åklagarverksamheten kan fungera i Östersund. Men Jämtebys
agerande är knappast lagligt men kanske roas han av det... Men en viktigare fråga är om vi
verkligen kan ha en kriminalinspektör som ljuger. Han måste givetvis få sparken!
Så var då dessa män, Anders Jämteby, Tobias Kajbring och Stefan Ekeroth Guds
söner!
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Om adressaten ej finns på vidstående adress
v.g. återsänd tidningen med uppgift om den
nya adressen.

Fick mail från anhörig till Anders Jämteby
Fick ett mail till min tidning från en anhörig till Jämteby. Denna person tyckte
att jag måste ta hänsyn till att Jämteby har problem i arbetet och med sig själv
och sin mentala hälsa och att jag inte ska döma Jämteby för hårt.
Jag svarade: ”Du menar alltså att det är OK att utsätta andra för falska
anklagelser för att få en skitstövel att må bättre?!”
De anhöriga och chefen måste reagera!
Om det nu är så att en anhörig känner till att en person har mentala problem
så borde denna anhöriga försöka ge denna person erforderlig hjälp. Även
personens chef borde reagera och försöka bistå med hjälp t ex omplacering. I
varje fall borde chefen direkt avbryta en sådan persons möjligheter att
trakassera andra med falska uppgifter.
Vid svårare fall kan troligen tvångsvård inte uteslutas.
Jag kan dock tyvärr konstatera att Anders Jämtebys anhöriga tyvärr tycks vara
lika obehagliga och okunniga som Anders Jämteby själv.
Kan inte åka på semester
Som läget är nu så kan jag inte åka på semester eftersom jag måste vara
tillgänglig för förhöret om den sjuka misstanken om att jag skulle hållit på med
försök till utpressning genomförs.
Det borde ju vara Jämteby som förhörs och ställs inför rätta men innan han fått
hjälp så går hans agerande tyvärr ut över laglydiga personer.
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.
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