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Till: waxfrk@gmail.com

Till protokollet vid årsmöte för Vaxholms Fältrittklubb.
Bifogat finns de dokument som styrker att Helena Savander olovligen kvarhåller lösöre som ej till hör 
henne. Polisanmälan gällande egenmäktigt förfarande, gjordes under hösten 2015. Mitt ombud ämnar 
fortskrida den upprättade anmälan och en stämningsansökan till Tingsrätten lämnas in.
I ridhuset på Nibble finns det flertalet hinderstöd, en stor vattenmatta, en grind, 4 hinderutfyllnader 
samt bommar som fortfarande tillhör mig. Dessa är en del av de saker Helena ålagts att returnera till 
mailets signerade person. Mitt ombud och jag förutsätter att materialet är i samma oklanderliga skick 
nu, som det var i augusti 2015 då vi senast såg den, samt att samtligt material återförs den rättmätiga 
ägaren. I det fall, materialet på något sätt är skadat eller förverkat, kommer ersättningsanspråk att 
riktas mot klubben (WFK). Detta då materialet till stor sannolikhet brukats vid olika träningar där WFK-
ryttare samt uppstallade på Nibble deltagit. 
Är det också så att medlemmar tillhörande WFK eller personer i dess omgivning, fortsätter att hålla 
Lina Clintbratt som samtalsämne på information som ej är korrekt,  dvs man utövar förtal som är en 
handling belagt med juridiska följder, så kommer enskilda personer namnges och polisanmälan 
upprättas samt ansökan i domstol kommer lämnas in. Är det så att man är intresserad av att veta 
varför den inträffade händelsen ägde rum, så går det bra att personligen höra av sig per Mail. 
Helena Savander granskas även av Skatteverket och Arbetsmiljöverket mf. Regeln är, att göra rätt 
själv innan man anklagar någon annan för saker som man ej har belägg för.
Klubben och aktörer i dess närhet, bör ta informationen på största allvar och agera därefter för att 
kunna ställas utanför olika kontroller från myndigheter eller domstol.
Livet lämnar en del att önska och när allvarliga saker händer inom en familj som gör att delar av 
vardagen och livet rasar, då hoppas man att människor är uppriktiga och har goda intentioner. Sen 
finns det dom, som utan att tveka,  försöker skaffa sig fördelar och ställa sig själva i bättre dager, 
genom att smutskasta andra. Detta kan leda till oanade konsekvenser, praktiska som hälsorellaterade, 
som det gjorde i detta fallet.
Vid frågor så går det endast att återkomma skriftligen, detta då allt diarieförs och arkiveras efter att 
advokat gått igenom samtligt material.
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