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P Å M I N N EL S E
brev nr. 49
Med anledning av att min far sjötra kområdeschef Dan Myrberg, 291227 4913 omkom i statlig tjänst i
Estoniakatastrofen, har jag begärt att min pappa ska omhändertas från fartyget och återbördas till oss,
hans familj, ör att bli begravd.
Detta har hittills örvägrats mig.
Vilket lagrum stödjer sig svenska staten på när Polismyndigheten nekar mig målsägarkopia på min
polisanmälan inlämnad till Polismyndighet, region Stockholm den 16 november 2020.
Enligt polisens hemsida: https://polisen.se/utsatt-for-brott/efter-polisanmalan/, 15 juni 2022, läser vi att
målsägaren ska å sin målsägandekopia tillsänd sin folkbok öringsadress inom 10 arbetsdagar.
Jag har numera väntat i 586 dagar!
Vilket lagrum stödjer sig svenska staten på när polisen omedelbart sekretessbelägger och per automatik,
faktiskt antingen omedelbart eller inom enbart två minuter, beslutar att Förundersökning inleds ej.
Polisanmälan 5000 K173192 22 sänder jag in den 15 februari kl 13:08 samma dag, samma tidpunkt 13:08
beslutas av inspektör Blanck att Förundersökning inleds ej. Polisanmälan 5000 K243066 22 sänder jag in
den 4 mars 2022 kl. 10:14, samma dag kl. 10:16 beslutas av polisassistent Blomdin att Förundersökning
inleds ej. Precis lika gäller alla mina polisanmälningar rörande Estoniakatastrofen.
Vilket lagrum stödjer sig svenska staten på när svenska staten fråntar mig, som brottso er, alla mina lagliga
rättigheter när det gäller Estoniakatastrofen där min pappa blev bragd om livet?
Enligt svensk Polismyndighets o ciella utredning så lyder Estoniakatastrofen under ”Brott mot sjölagen”.
Vem som har begått brottet eller vilket brott mot sjölagen framkommer inte.
Slutsatsen Svensk polis kom fram till tillsammans med experterna i den internationella
haverikommissionen JAIC, var att det var ett bo visir som begått brottet genom att trilla av från fartyget MS
Estonia någon gång under natten den 27 28 september 1994.
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