Vs: Personundersøgelse
ibenschartauschowibenX
20-04-2022 10:12
Til: SAV@ankl.dk
Til
Statsadvokaten for Viborg
Rødevej 1
8800 Viborg
Vedr. sagen: 5100-73251-00022-21 (V.L. S-1266-21 og statsadvokatens j.nr. 2021-1400306-142)
Jeg har i dag, åbnet og læst en mail fra Kriminalforsorgen ved en Marielle Søndberg, hermed
videresendt til jer.
Jeg har fremsendt Nordjyllands Politi anmeldelser, fra 31. 3 2022 og frem, vedrørende involverede i
den samlede sag, og I er klar over, at den omfattende dokumentation jeg er i besiddelse af, samt de
alvorlige ulovlige forhold i sagen, påpeget af mig, er reelle. Jeg har ikke brug for at blive
mentalundersøgt. Jeg har brug for, at præsentere denne omfattende dokumentation for en objektiv
domstol, og få retsforfulgt involverede for de ulovlige forhold begået imod mig, og mine børn: En
retfærdig og ordentlig behandling under en dansk domstol: dette for mine børns og min skyld, men
også for samtlige borgere i Danmark.
I er klar over denne sags meget alvorlige omstændigheder.
Iben Schartau Schow

Sent with Mail secure email.

------- Original Message ------D. tirsdag den 19. april 2022 kl. 22:32, Marielle Søndberg skrev <X>:

Kære Iben

Jeg vil gerne i telefonisk kontakt med dig idet Statsadvokaten har besluttet at på at der skal udarbejdes en
personundersøgelse med henblik på mentalundersøgelsen. Derfor bedes du kontakte mig, så vi kan aftale
et tidspunkt for udarbejdelsen af personundersøgelsen på møde, som du er medvirkende ind i. Jeg træffes
på telefon 72557635, og arbejder også udenfor normal arbejdstid. Hvis jeg ikke tager telefonen, så indtal en
besked, og jeg ringer tilbage til dig.

Vedhæftet:
- Brev med anmodning om at du kontakter mig for at medvirke til en personundersøgelse

- Pjece om behandlingsdom, hvilket kræver en forudgående mentalundersøgelse
- Pjece om personundersøgelse.

Jeg håber at høre fra dig senest den 23. april 2022 kl. 19.00.

Med venlig hilsen
Marielle
Personundersøger

Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland
Institution Nordjylland
KiF Aalborg
Kong Hans Gade 18
9100 Aalborg
Direkte tlf.: +X
www.kriminalforsorgen.dk

Når du har kontakt til Kriminalforsorgen, behandler vi dine personoplysninger (dit navn, e-mail og andre oplysninger, som du har sendt). Læs mere
om, hvordan Kriminalforsorgen behandler personoplysninger.

