
Re: SV: Supplerende oplysninger og fremmøde 
ibenschartauschow<schow@ > 
17-06-2022 14:15 
Til: AHH007@politi.dk 
 
Det forstår jeg.  
 
Sådan som alting ser ud, da har det vist ingen betydning, hvad jeg har at sige. Det er en lang vej at 
tage for ingenting.  
 
Sendt med Proton Mail sikker e-mail.  
 

------- Original Message ------- 
D. torsdag den 16. juni 2022 kl. 13:29, skrev <AHH007@politi.dk>: 
 
 

Hej Iben,  
 
Tak for det tilsendte materiale.  

Grundet anmeldelsens karakter er det nødvendigt med personligt fremmøde, i forhold til at konkretisere 
anmeldelserne. Det udelukker desværre, at afhøringen kan foretages telefonisk.  

Såfremt du ikke vil møde fysisk op, vil sagerne sendes til juridisk behandling på det foreliggende grundlag.  

  

Med venlig hilsen  

Aske H. Harboe 

Politiassistent  
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Fra: ibenschartauschow <iX  
Sendt: 16. juni 2022 12:18 
Til: Harboe, Aske Holst (AHH007) <AHH007@politi.dk> 
Emne: SV: Supplerende oplysninger og fremmøde 

  

Her vedhæfter jeg samme bilag, som da jeg fremsendte jer 2. anmeldelse af 2 april 2022.  

Hobro Boligforening har originalerne, og det materiale er bedre end jeg kan fremsende. 

Med hensyn til min vidneforklaring, da vil jeg anmode om at det bliver via telefonmøde.  

Jeg er sigtet, og allerede dømt i Byretten, for alvorlige anklager, fra personer I finder troværdige. I som 
politi- og anklagemyndighed, har endvidere taget billeder af de personer i sagen, der tilsvarende var en 
del af sagen i Beboerklagenævnet, samt udarbejdet anklageskrifterne af 13 april og 3 maj 2021. Der er 
tale om skader jeg aldrig har forvoldt. I har, på denne baggrund, vist jer at være endda særdeles 
partiske. Jeg kan derfor ikke være og befinde mig i Hobro, med risiko for, under mit ophold, at igen at 
blive beskyldt for noget jeg ikke har gjort.  

Louadvokater, der repræsenterer Hobro Boligforening, er i forbindelse med et betalingspåkrav, taget i 
at lyve. Til alt held optog jeg telefonmøderne, og kan tilbagevise deres påstand.  

At man som borger er nødt til at optage al sin færden, for ikke at risikere at blive beskyldt for uhørte, og 
ekstremt grove forseelser, tyder på et sygt og korrupt 'fællesskab'.  

Jeg formoder, at 'undersøgelserne' af det jeg har fremsendt, skal "lukkes" hurtigt muligt? 

Iben Schartau Schow 

Sendt med Proton Mail sikker e-mail.  
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------- Original Message ------- 
D. torsdag den 16. juni 2022 kl. 11:33, skrev <AHH007@politi.dk>: 
 

Hej Iben,  
 
Du må meget gerne fremsende det omtalte materiale, hvori klagerne fremgår.  

Med hensyn til afhøring vil jeg foreslå følgende dage:  

Uge 25:  

-          Mandag den 20. juni. 

-          Tirsdag den 21. juni.  

  

Uge 26:  

-          Mandag den 27. juni 

-          Torsdag den 30. juni 

Hvilken af ovenstående datoer passer dig bedst?  

Med venlig hilsen  

Aske H. Harboe 

Politiassistent  
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Fra: ibenschartausX 
Sendt: 15. juni 2022 10:44 
Til: Harboe, Aske Holst (AHH007) <AHH007@politi.dk> 
Emne: Supplerende oplysninger og fremmøde 

  

Hej Aske Holst Harboe 

Tak for henvendelsen vedrørende anmeldelserne indgivet af mig. 

Jeg kan fremsende Hobro Boligforenings Indbringelse med bilag af 8 oktober 2020, som var deres 
bidrag til Beboerklagenævnet den 8 oktober 2020, hvori de tre klager fremgår? 

Jeg kan sagtens møde personligt frem, hvis det er absolut nødvendigt, vedrørende afhøring. Jeg 
undersøger lidt om det, og så kan du foreslå en dag, for hvornår det kan blive. 

Iben Schartau Schow 

Sendt med Proton Mail sikker e-mail.  
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