Lidköping den 10 februari 2012

För kännedom till alla Slim Fit Center salonger.
Vi har under flera år varit förskonade från konkurrens och smutskastning vilket tyvärr är
ganska vanligt i vissa branscher och speciellt då ett företag hittar en egen nisch som blir
framgångsrikt. Det kan då sticka lite extra i ögonen på konkurrenter som inte har moral och
etik med i sin företagspolicy.
Jag dvs Christian Bogensberger har sedan i sep blivit utsatt via mina olika företag för vad
både Polis och min advokat anser vara starkt riktad personhets och förföljelser.
Så sent som för 3v sedan erhöll jag ett mordhot riktat mot mig och min familj. Mina barn har
idag polisbeskydd då hotet var så starkt. Tyvärr så var detta hot med anonym avsändare men
inte mindre otrevligt för det.
För er kännedom så ligger ärendet hos Polisen och åklagarmyndigheten utreder nu ärendet.
Samma person har också tillverkat sk gratis hemsidor och publicerat falsk information ang
mig och olika företag jag driver eller har drivit. Bla så finns det förtal rörande Clinic of
Scandinavia dessa sidor publicerades i september men nu har det även publicerats sidor
rörande Slim Fit Center. Det varnas på dessa sidor att gå in i ev affärer med mig som person
och att jag missköter ALLT gentemot mina kunder. Såklart så vågar inte personen stå upp för
sina ord med sitt namn utan gömmer sig bakom en feg anonymitet vilket för mig visar att
detta inte är annat än strunt och rena förtal ihopsatta endast med ett syfte dvs att förstöra
så mkt som möjligt för mig men det drabbar ju tyvärr även er som ingår i vår fina kedja.
Personen skriver om maskiner som köps in i Kina för en spottstyver av våra inköpspriser.
Hade jag vetat att man kunde köpa dessa maskiner för de summorna så hade jag inte satt
mig i ett dyrt och omfattande generalagentavtal med vår tillverkare i USA.
Skämt åsido så är de maskiner som omskrivs på förtals sidorna kända som kopior.
Jag var inne på dessa sidor igår och jag hittade kopior på allt som finns i svenska butiker ex
Peak Performance jackor för endast ca 600:- som i butik här hemma kostar ca 6500:- fanns
Iphone telefoner för ca 300:- Harley Davidsson mc, skönhetsmaskiner mmmm ja ni förstår ju
själva att detta är ett Mecka för piratkopior och sk svarta produkter.
Vår antagonist har även ”anonymt” skickat in falska dokument och anmälningar till
Elsäkerhetsverket att våra maskiner inte skulle vara godkända med CE och EG försäkran. Vi
har skickat in dessa kompletteringar och dokument till Elsäkerhetsverket och vår
kontaktperson.
Det finns också en drös ”anonyma” anmälningar gjorda från samma avsändare till
Elsäkerhetsverket med påhittade brännskador som vår antagonist återigen gjort med

anonymitet och syftet att förstöra och ge oss problem. Våra Slimfit maskiner kan absolut
inte brännskada ngn så kraftigt som dessa bilder framhäver inte ens om man skulle ta en mkt
känslig person och provocera maskinen skulle det gå att uppnå den effekt och påstådda
skadan. Det man kan ifrågasätta i dessa anmälningar som gjorts är att de helt saknar ngn
medicinsk dokumentation dvs inga läkarintyg eller dyl styrker att dessa bilder är autentiska
eller att de ens har hänt? Hur kan man lämna in en anonym anmälan i en så stark sak och få
den granskad utan ngt medicinskt intyg. Jag frågade Polisen om jag skulle kunna göra en
polisanmälan mot en klinik för en brännskada utan ngt läkarintyg eller liknande
dokumentation och de gick absolut inte förklarade det inre polisbefälet. Inte heller hos
Socialstyrelsen kan man göra anmälan på detta sätt. Jag skriver detta så ni ska förstå hur
underminerat det är. Jag hittade efter lite googlande bilderna på Internet som antagonisten
använt sig av för sin anmälan. Bilderna finns på en sida som beskriver vad brännskador i
allmänhet är och hur man ska agera vid en uppkommen brännskada.
Så anmälningarna är helt falska och bilderna är kopierade från en hemsida och inte verkliga
sidor. Tyvärr så har Elsäkerhetsverket en policy som gör att de alltid måste ta upp och
behandla alla inkomna anmälningar som görs via deras kontaktformulär oavsett om det finns
bevis eller ej. Allt jag skriver här kan styrkas av Martin Gustafsson som är handläggare på
Elsäkerhetsverket. Jag satt igår i över 1tim med Martin i tel och fick då reda på denna
information ang deras arbetsgång. Detta kan pågå i evighet eller sluta snart ingen vet för
stunden.
Polismyndigheten med deras it resurs jobbar idag med att spåra IP adresser och få tag i
denna person/personer. Det är svårt att komma runt allt då de jobbar under falska namn,
falska mailadresser och dolda nr på tel eller kontantkort. Webhotellen är också underrättade
men det tar tid. Vi har också lagt egna personalresurser som också jobbar på detta parallellt
med Åklagarmyndigheten för att detta ska lösas så fort som möjligt.
Jag väljer att gå ut med denna information till er alla då det ligger i allas intresse att detta
löses så fort som möjligt. En del av er vet redan om detta då ni enligt vår kännedom har fått
mail eller telefonsamtal från fiktiva personer som utger sig att vilja hjälpa er då de ger er
denna sk ”story”. Jag vill också att vi ska kunna ha en rak kommunikation i ämnet och att ni
inte ens ska behöva fundera på om detta stämmer eller ej. Vi har inget att dölja vad som än
sägs eller skrivs. Är man lite smart så förstår man att det är mkt fega människor som gör allt
detta och sedan inte ens kan stå för det med sitt eget namn. I min värld fallerar hela idén om
jag inte står upp bakom mina åsikter. Skulle 1/10 av det som skrivs vara sant skulle jag lätt
förlora en tingsrättsförhandling mot denna antagonist men han/hon vet ju om att detta är
rena förtal och påhitt och vågar därför inte att få ärendet rättsligt prövat.
Slim Fit Center kommer att lösa detta men vi ser gärna att ni som enskild salong hjälper till
genom att hålla ögon och öron öppna. Hör ni eller ser ni ngt som berör detta ämne är jag
tacksam om ni inkommer med information omg till mig så jag kan lämna det vidare till
Polisen.
Om det ringer ngn och pratar i ämnet så kan ni till ex be att få ringa upp personen lite senare
och därigenom få personens tel nr. Ställ så många personliga frågor som möjligt och spara
alla mail ni får så ni kan vidarebefordra dem till mig på christian@slimfitcenter.se
Jag har även fått information från vissa Slim Fit salonger att ngn som utger sig att vara
Martin Gustafsson på Elsäkerhetsverket ringt dem men Martin dementerar starkt att de

ringer till ngn salong i ämnet. Verket använder sig endast av skriftlig kommunikation så vet ni
alla om detta också att Martin ej ringer er utan att det isåfall är en falsk person.
Ingen behöver vara orolig vi kommer att få personen fast och fälld för dessa grova brott men
det kommer gå mkt fortare om vi alla kan sluta upp och hjälpas åt som den starka och enade
kedja vi faktiskt är.
Har du ngn information i dessa ämnen så hoppas jag att du omg meddelar oss din
information.
Jag är tacksam för er hjälp och hoppas att vi inom kort kan fokusera framåt och inte behöva
dras med dessa bekymmer.
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