
december 19, 2012

Protector Forsikring ASA with Fredrik Messel, Sverre Bjerkeli &
Jostein Sørvoll denies threatened teenage student compensation
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 7:54 f m 
”The Wallenberg family has great power in society and control over the Swedish government”

Those words led to threats by the Sweden’s ”democratic”
government against a 17 year old student
In summer of 2012 the 17 year old student in Swedish town (Landskrona) was given homework
by the teacher Joakim Eringskog.The task was to write about what the student thinks of the
democracy in Sweden. The student did his homework and gave it to the teacher. Two days
afterthe student was called to a meeting with the teacher. The Swedish teacher Joakim
Eringskog threatened the student with the words ”if you continue to say that Wallenberg family
has power over the Swedish government i will lower your grades”.

The day after these threats the student was called for another meeting, this time school
psychologist Ulla Eklund threatened the teenage student with same words as teacher Joakim
Eringskog used. She also laughed at and bullied the student by saying he was problably reading
lies on the internet about Wallenberg family. Psychologist Ulla Eklund finished her threats with
the words, ”The Swedish government is giving our school the books that you must read and your 
fantasies can create problems for you and your grades”.

The threats was reported by the students parents to the Swedish authorities who swept
everything under the carpet, as Swedish authorities always do to cover up their crimes.

The Norwegian insurance company Protector Forsikring ASA
sends a letter
In the middle of this scandal, the parents and the threatened student receives a letter from
Norweigan insurance company protector Forsikring ASA, Fredrik Messel, Director of Claims
Handling, Commercial and Public Lines of Business at Protector Forsikring ASA. Fredrik Messel
writes in his letter (dated 13 December 2012) that the student has not won in court against the
Swedish Government and therefore, the student is not entitled to monetary damages. What the
Norweigan (reputation as a child-friendly democratic state) director of the Insurance company
Protector Forsikring ASA does not understand, is the fact that the Swedish state/government
ALWAYS has the ”Burden of Proof”. That means, the state must prove it´s innocence.

- Only a pedophile can commit such an act as Fredrik Messel at Norweigan insurance company
Protector forsikring ASA has made.

Landskronapress's Blog
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The criminals in Sweden that are covering up government
threats against the student:

Lotta Svedenstedt, born 12 June 1975. Adress: Per Ludvig Lindgrens Terrass 2, Stockholm
Sweden.

Elisabeth Blyhammar Scholander, born 9 May 1979. Adress: Bråvallagatan 5 apartment 1503,
Stockholm Sweden.
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Caroline Dyrefors Grufman, born 20 October. Adress: Frälsegränd 3, Stockholm Sweden.

Joakim Andersson Eringskog, born 2 April 1969. Adress: Timmergatan 10, Åstorp Sweden.

Ulla Eklund, born 29 January 1952. Adress: Oktobergatan 1, Helsingborg Sweden.
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Torkild Starndberg, born 29 June 1970. Adress: Koriandergatan 7, Landskrona Sweden.

Tomas Johansson, born 15 Mars 1956. Adress: Västerled 18, Hjärup Staffanstorp Sweden.

Kjell Thoresson, born 15 May 1962. Adress: Västkustvägen 247, Flenninge Helsingborg Sweden.
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Christian Olsson, born 10 February 1975. Adress: Bronsgatan 1 F, Ängelholm Sweden.

Ann-Marie Begler, born 21 April 1954. Adress: Rådmansgatan 25 B, apartment 1403, Stockholm
Sweden.

Lilian Wiklund, born 1 October 1949. Adress: Tullgårdsgatan 14 apartment 1401, Stockholm
Sweden/Grönbacka, Jomala Finland.
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Lilian Wiklund, a corrupted Swedish official working at The Parliamentary Ombudsmen – JO,
”Justitieombudsmannen”, writes in her letter that names of the officials involved will not be given
to Hans-Göran Björck because Swedish officials involved have seen that someone is publishing
(democratic) the story on the Internet. There´s Swedish government democracy right there… the
kind you never hear about because the Swedish government spends 10 billion Euro each year on
bribing media and advertising telling the world how great the government/democracy in Sweden is.

Kommentarer (1)

december 17, 2012

Torkild Strandberg med kumpaner (tjänstemanna-pedofiler)
gömmer sin brottslighet bakom det Norska försäkringsbolaget
Protector Forsikring ASA (Fredrik Messel/Sverre
Bjerkeli/Jostein Sørvoll)
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 10:56 e m 
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Skandalen kring den utav Landskrona kommun hotade 17-åringen
fortsätter… OCH VÄXER!
Denna artikel än en uppföljning kring fallet med den 17-åringe gymnasiestudenten (Enoch Thulin-
gymnasiet) som sommaren 2012 hotades av lärare Joakim Eringskog (fd. Svensson), ”psykolog” Ulla
Eklund och rektor Thora Skuladottir. Hoten mot eleven om sänkta betyg (vilket fullföljdes) och
förstörd framtid lades fram av Eringskog/Eklund pga att eleven skrivit, efter att ha fått uppgift att
komma med åsikter kring demokratin i Sverige, att Wallenberg har stor makt i samhället och styr
regeringen.

Efter att anmälan inkommit mot dessa kriminella pedofiler verksamma vid Landskrona kommun så
ändrade lärarna och rektor Thora Skuladottir sig och påstod att det Eringskog/Eklund menade var
inte hot utan ”vägledning”.

Skadeståndskrav mot pedofilerna Eringskog, Eklund, Skuladottir, Torkild Strandberg och mot
Landskrona kommun har lett till att kommunens försäkringsbolag, Protector Forsikring ASA (Norkst
bolag), med ”jurister” Malin Börjesson och Fredrik Messel, har ”beslutat” att den hotade eleven inte
har rätt till skadestånd för att han (ett barn) har inte vunnit i domstol mot Landskrona kommun.

.

Staten har bevisbördan, vilket ”juristen” från Norska Protector Forsikring ASA, Fredrik Messel, inte
förstår.

.

.

Klicka på länkarna nedan och läs äldre artiklar kring skandalen där BEO/Skolinspektionen och
försäkringsbolag i Norge hjälper Torkild Strandberg och övriga pedofiler (tjänstemän vid Landskrona
kommun) att undkomma.
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Kommentarer (5)

november 30, 2012

Polis-fittan Mats Karlsson stack från Landskrona när han insåg att
han gått PEDOFILERS ärende
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 6:07 e m 

Nedan ser Ni den dumma horungen Mats Karlsson som kallar sig för POLIS. Idioten lät sig luras av
åklagare Peter Larsson från Göteborg som fick horungen Mats Karlsson att gör illegal husrannsakan
och illegala beslag hos journalist som utredde pedofiler med kopplingar till kung Carl Gustaf
Bernadotte.

Anledningen till att Landskronaborna ej sett polis Mats Karlsson på ett bra tag är pga att den lilla
dumma horungen skäms för att han lät sig luras av pedofilnätverket ”Elitpedofilerna”.

.
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Kommentarer (1)

november 26, 2012

Heroin och vapenlangaren Fredrik Reinfeldt kommer till
Dammhagskolan Landskrona – Horungen Reinfeldt på besök
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 4:38 e m 

Den grovt kriminella horungen Fredrik Reinfeldt som är inblandad i rån och mord i Afrika, finansiering
av heroinproduktion i Afghanistan för att stödja Bofors och Wallenberg, samt annan grov
brottslighet tillsammans med Carl Bildt, Wallenberg, Ian och Lukas Lundin, SIDA, UNICEF, UNITED
NATIONS, ISAF, Rothschild, Bush, Clinton, NATO m.fl., kommer till Dammhagskolan i Landskrona
onsdagen den 28 november 2012.

 

VÄLKOMMEN TILL LANDSKRONA FREDRIK REINFELDT DIN JÄVLA HORUNGE!

 

Statsministern till Dammhagskolan

Fredrik Reinfeldt är på skolturné. På onsdag dyker han upp på Dammhagskolan.

LANDSKRONA. Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) är på skolturné. Under senhösten har han besökt
skolor runt om i landet för att se hur man använder olika metoder för att utveckla elevers lärande.

Nu på onsdag, den 28 november, är det Landskronas och Dammhagskolans tur att få besök.

– Syftet är att få veta mer om hur de jobbar och varför skolan förbättrat sina resultat, säger
Fredrik Reinfeldts pressekreterare Markus Friberg.

Enligt Skolverkets senaste statistik ligger betygen för Landskronas niondeklassare nu på nästan
samma nivå som rikssnittet, efter att under många har ha släpat efter.

– Det är kul att statsministern vill titta på Dammhagskolan. Det är en bekräftelse för eleverna som
har kämpat i många år, och för personalen. Vi ska göra vårt bästa för att hans studiebesök här blir
trevligt. Han vill veta hur vår vardag ser ut, säger rektorn på Dammhagskolan, Fredrik Vigre.

Fredrik Reinfeldt ska först, under en halvtimme på förmiddagen, prata med pedagoger på skolan.
Därefter kommer han att träffa en högstadieklass.

– Tyvärr finns det inte möjlighet för honom att träffa alla elever. Det ska kunna föras ett samtal,
säger Fredrik Vigre.

converted by Web2PDFConvert.com

http://landskronapress.wordpress.com/2012/11/30/polis-fittan-mats-karlsson-stack-fran-landskrona-nar-han-insag-att-han-gatt-pedofilers-arende/mats-karlsson_polis_landskrona_pedofil_horunge_nyttig-idiot_beatrice-ask_barnporr/
http://landskronapress.wordpress.com/2012/11/30/polis-fittan-mats-karlsson-stack-fran-landskrona-nar-han-insag-att-han-gatt-pedofilers-arende/mats-karlsson_polis_landskrona_pedofil_horunge_nyttig-idiot_brottsling_barnporr/
http://landskronapress.wordpress.com/2012/11/30/polis-fittan-mats-karlsson-stack-fran-landskrona-nar-han-insag-att-han-gatt-pedofilers-arende/#comments
http://landskronapress.wordpress.com/2012/11/26/heroin-och-vapenlangaren-fredrik-reinfeldt-kommer-till-dammhagskolan-landskrona-horungen-reinfeldt-pa-besok/
http://landskronapress.wordpress.com/category/uncategorized/
http://hd.se/multimedia/dynamic/00749/ros_fredrik_reinfel_749115d.jpg
http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/11/fredrik_reinfeldt_heroin.jpg
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


converted by Web2PDFConvert.com

http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/11/fredrik-reinfeldt-wallenberg-petrer-marcus-jakob-bilderberg-fittan-och-chefen.jpg
http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/11/birgitta-reinfeldt-stasminister-fredrik-moderaterna.jpg
http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/11/birgitta-reinfeldt_fredrik_statsminister_horungar_brottsling_kriminell_parasiter_landsforradare.jpg
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


http://socialdemokraternaa.wordpress.com/2011/12/26/fyllesvinet-brottslingen-bruno-
reinfeldt/

Kommentarer (1)

oktober 24, 2012

FLERA PERSONER SKJUTNA I LANDSKRONA MED VAPEN
POLISER SÅLT
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 12:16 f m 
 Polisens vapenhandel och brottsprovokationer – 39 dödade hittills
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KLICKA HÄR OCH SE FILMEN

LÄS SKANDALEN SOM MÖRKAS AV REGERINGEN – KLICKA HÄR

 

Kommentera

oktober 23, 2012

Brottsorganisationen ”Polismyndigheten” i Landskrona påstår att
cigaretter utan svensk märkning är smuggelcigg
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 2:29 e m 
Svensk polis begår grova brott mot EU:s lagar och regler

Horungarna vid Landskrona polismyndighet vill inte följa EU:s lagar. Dom obildade brottslingarna som
kallar sig poliser vet ej att cigaretter INTE behöver vara märkta med någon sketen stämpel från
Sverige för att vara lagliga. EU främjar handel med länder utanför EU, samt är ALLA varor EU-varor
när varorna har LANDAT i EU. Men, detta känner svenska obildade grisar inte till för dessa grisar
drivs utav folkmords-organisationen som finansierar Afghanska opium-produktion med 500 miljoner
Skr/år.

Artikeln nedan är skriven av obildad parasit som kallar sig journalist och lever på bidrag från
Sveriges kriminella regeringen som mutar apungarna som titulerar sig reporter/journlist med
presstöd.
.

Två misstänks ha sålt smuggeltobak
Publicerad 22 oktober 2012

LANDSKRONA. Innehavarna av två kvartersbutiker i Landskrona misstänks för brott mot
tobakslagen. Detta sedan polisen i samband med rutinmässiga tobakskontroller förra veckan,
hittade partier med cigaretter som saknade svensk märkning. Cigaretterna, som följaktligen
misstänks vara smuggelgods, togs i beslag.

 

Kommentarer (1)

oktober 14, 2012

Polisen organiserar sig mot utländska kriminella ligor i Sverige men
inte mot svenska kriminella ligor i utlandet
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:41 e m 
.

Peka finger mot utlänningar går bra men inte mot världskända inhemska förbrytare

Det går väldigt trögt för svensk polis att gripa Carl Bildt, bröderna Lundin (Lundin Petroleum),
Wallenberg och andra grovt kriminella organiserade svenskar som mördar, rånar, korrumperar, driver
barnarbete, skyddar pedofiler och stjäl allt dom kommer över i Afrika, Irak, Afghanistan, Sydamerika
osv.
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.

Statsministern finansierar (på uppdrag av Wallenberg/Bofors) Afghansk heroin-produktion rakt
under näsan på Kling & Klang.

Turkiet är USA:s största vapenköpare. USA äger 50 procent av Bofors/SAAB Dynamics. Hälften av
Afghanistans opium/heroin transporteras till Turkiet och sedan vidare till USA, Kosovo och
Bulgarien. Därför var det viktigt för Sveriges regering att ge albaner i Kosovo egen stat för att få
bort Serbisk polis från Kosovo.

USA, Indien, Pakistan, Turkiet och Burma är några länder som köpte vapen av Wallenberg/Bofors
och betalat med pengar från heroin/opium-handel.

Wallenberg kände till i förväg att Reinfeldt skulle bli ny statsminister 2006.
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Prinsessan Victorias familj (Sachse Coburg Gotha) har varit i knarkbranschen sedan 1835 (opium).

Milisledaren som hyrs av bröderna Lundin för att driva bort och mörda bybor.

Fd. åklagare Sven-Erik Alhem har arbetat åt bröderna Lundin som hittills mördat 150,000 människor
i Sudan Afrika.

Efter påtryckningar sade åklagare Magnus Elving att han startat utredning mot Carl Bildt ang.
massmord i Sudan Afrika under tiden Carl Bildt satt i Lundin Oils styrelse. Inget har hänt under dom
snart två åren åklagaren utreder massmördare och massmördaren är Ej häktad eller ens gripen.
Massmördaren Carl Bildt har besökt Landskrona utan att gripas av polisen, tvärtom polisen i
Landskrona har skyddat Carl Bildt när han stod på torget och pratade om demokrati och mänskliga
rättigheter.

.

Polisen satsar på villainbrott (artikel skriven av svenska bajs-journalister som lever på

socialbidrag från regeringen vilket kallas för presstöd).

Skånepolisen satsar på att sätta stopp för bostadsinbrotten.

Publicerad: 2012-10-14.

Landskrona. Från och med december kommer 20 poliser, med bas i Landskrona, att arbeta med
att spåra upp och gripa de utländska ligor som opererar längs västkusten och som har specialiserat
sig på just bostadsinbrott, skriver Sydsvenskan.
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— Det är viktigt att vi lyckas bryta den här trenden, säger polisintendent Stina Karlgrund.

Arbetet kommer att ske efter en dansk modell och i grannlandet har resultatet varit gott. På bara
ett halvår har 49 kringresande inbrottstjuvar gripits.

.

Polisen specialsatsar mot ligor (artikel från svensk bajsmedia finansierad av socialbidrag).

Skåne 14 okt 2012
Polisen i Skåne ska satsa hårt på att få stopp på utländska ligor som kommer till Sverige för att
begå inbrott. Den här typen av brott har blivit vanligare i Skåne och längs med västkusten. Därför
flyttar en särskild spaningsgrupp in i polishuset i Landskrona om en och en halv månad. Syftet är
att poliserna ska spåra och gripa ligorna. Tillvägagångssättet har redan prövats i Danmark, med
stor framgång. Under ett halvår greps 49 kringresande inbrottstjuvar i Danmark. Specialstyrkan
kommer att utgå från Landskrona, men ska arbeta över hela Skåne och över länsgränserna till
Halland och Västra Götaland.

.

Nedan ser Ni kriminella poliser från Landskrona/Helsingborg.

Helsingborg/Landskrona-poliser som skyddar heroinlangarna Wallenberg, Fredrik Reinfeldt, Carl Bildt,
Gunilla Carlsson m.fl., men även elit-pedofiler som Barnporr-Lasse skyddas eftrsom han är kung Carl
Gustaf Bernadotte- Sachse Coburg Gothas vän.
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Kommentarer (2)

oktober 4, 2012

Statens Skolinspektion/BEO (IP62.119.150.18) försöker att gömma
sin IP för att läsa corruptio-blogg
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 12:39 e m 

Kriminella horungar vid BEO/skolinspektionen, Ann-Marie Begler, Lotta Svedenstedt, Elisabeth
Blyhammar-Scholander och Caroline Dyrefors Grufman, vilka begår grova brott mot Sveriges
skolbarn för att dölja brott lärare, rektorer och andra kriminella tjänstemän som är knutna till skolor
begår mot barnen, lägger mycket tid och energi på att spionera på corruptio-bloggens artiklar kring
BEO/Skolinspektionen.
Nedan ser Ni brottslingarna vid BEO/Skolinspektionen försöka dölja myndighetens IP för att osynligt
läsa artiklarna på corruptio-bloggen. Tänk på att folket har rätt att veta allt
tjänstemän/myndigheter gör… det kallas demokrati (Grundlagen).
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Yrkeskriminella tjänstemän (dina tjänare som har högre lön än du trots att du är deras chef) känner
obehag och ”hot” från dig när du avslöjar deras organiserade brottslighet. Internet och demokrati
är tydligen ett hot mot yrkeskriminella tjänstemän vid BEO/Skolinspektionen, och allt godkänns av
Justitieombudsmannen Lilian Wiklund som bor i Finland med sin man, Tom Wiklund, som gillar
lammkött.

Klicka på länkarna nedan och läs mer om dom kriminella svinen som påstår sig värna om
skolbarnens bästa.

http://landskronapress.wordpress.com/2012/08/07/beo%C2%B4s-skolinspektionens-lotta-
svedensted-ar-noga-med-att-gomma-sig-pga-att-hon-vet-att-hon-ar-en-brottsling/

http://landskronapress.wordpress.com/2012/07/31/christian-olsson-vuxenforvaltningen-
landskrona-kommun-morkar-grova-brott-mot-skolelever-i-landskrona-som-hotas-av-larare-rektor-
och-kurator/

http://socialdemokraternaa.wordpress.com/2012/09/28/jos-lilian-wiklund-och-per-christensen-
begar-grova-brott-for-att-skydda-kriminella-kollegor-vid-beo-skolinspektionen/

Kommentarer (1)
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oktober 1, 2012

Wissam Wehbe – En nyttig apa för Sveriges knarklangande regering
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 12:08 e m 

Eh Wissam Wehbe din dumma apunge…
Svenska polis är horungar i uniform din dumma prostituerade horunge. Svensk polis är Europas
smuts, en grupp fega obildade kriminella kräk i uniform vilka finansieras utav ”Regeringen” som
mördar 100,000 barn i Afrika varje månad, och säljer mest vapen i världen. Bara det faktum att
svenska myndigheter betalar dig och låter dig ”arbeta” med ungdomar betyder att det är något fel
i huvudet på dig Wissam Wehbe.

Arikeln nedan är skriven av en socialbidragstagande (Presstöd) horunge på skitblaskan
Helsingborgs Dagblad (Tidningen får 2,5 miljoner i socialbidrag/år).

.

Unga ska lära känna människan bakom uniformen

Rollspel och uniformsprovning ska få unga att sluta kasta sten mot polis och räddningspersonal.
”Ungdomarna ska få lära känna socialförvaltningen, polisen och räddningstjänsten – men framför
allt människorna som jobbar där, säger behandlingspedagog Wissam Wehbe.

Behandlingspedagog Wissam Wehbe, längst fram, har dragit igång projektet Människan bakom
uniformen (MBU). Även polis och räddningstjänst är med på noterna, på bilden också Håkan Ask
från Landskronapolisen, Tobias Aldgård från räddningstjänsten och Anders Enqvist,
Landskronapolisen.HD/NST Fredrik Johansson

LANDSKRONA. Stenkastning mot räddningstjänstens personal vid storbranden på Koppargården för
fem år sedan, stenkastning mot polis under tidig höst i år när den ryckte till oroligheter och bränder
vid Saluhallstorget. Och beskjutning med grön laser mot både polis och räddningstjänst under
sommaren.

Tillfällena har varit många då uniformerad personal blivit utsatt när de gjort utryckningar.

Nu ska ett nytt projekt – ”människan bakom uniformen”, förkortat MBU – få ungdomar att känna
mer sympati för poliser och räddningspersonal och vilket på så vis ska förhindra att uniformerad
personal angrips på olika sätt. De ska helt enkelt träffas, prata med varandra, umgås.

Bakom idén att polis och räddningspersonal ska träffa och lära känna ungdomar och vice versa står
Wissam Wehbe som är behandlingspedagog på socialförvaltningen. Han tog intryck av ett liknande
projekt i Göteborg, som gett goda resultat, och ville överföra tankarna till Landskrona. Även i
Göteborg, och på flera andra ställen, har man haft stora problem med stenkastande och bråkiga
ungdomar.

– Jag tänkte att det skulle man kunna göra i Landskrona också, säger han och fick snabbt sina
chefer att haka på när han berättade.

Redan nu finns ett ungdomsforum, en grupp ungdomar som har möten med bland annat polis. De
ska också få vara med, men projektet vill stöpa om forumet och få med sig fler unga, inte bara
samma grupp hela tiden.

– Ungdomarna ska få lära känna socialförvaltningen, polisen och räddningstjänsten – men framför
allt människorna som jobbar där, säger Wissam Wehbe.

Ett första möte är inbokat 10 oktober då cirka tio ungdomar ska få komma till räddningstjänstens
lokaler. Det mötet ska följas av fler.
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Så vad gör man då?

– Lär känna varandra, har rollspel, ungdomarna får prova vår utrustning, göra fystest och olika
övningar, säger Anders Enqvist på Landskronapolisen.

Projektet har inga förhoppningar om att kunna få med sig de allra värsta ungdomarna, men kanske
de undertill, som finns i riskzonen. Tanken bakom är att man inte gärna kastar sten eller angriper på
annat sätt någon man känner.

– Förhoppningsvis sprider det sig till fler som vill vara med, säger Anders Enqvist.

– Vi kanske når mellanskiktet, säger hans kollega Håkan Ask.

Wissam Wehbe säger att flera ungdomar han pratat redan är positiva till att vara med.

– Jag tror man kan förhindra nyrekryteringen till gäng som bråkar, säger han.

.

http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/725699-polischef-kan-fa-behalla-jobbet-aven-
om-han-falls-for-misshandel

http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/726759-41-poliser-har-sparkats-pa-atta-ar

http://corruptio.bloggspace.se/

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vLVKW1y-
WQIJ:www.divshare.com/direct/12199854-
8c1.pdf+corruptio+vapen+polisen+v%C3%A4xj%C3%B6+pdf&hl=sv&gl=se&pid=bl&srcid=ADGEESid1qqCaEt3AS39f0b6stVbRJSdZpPa-
lN6ySEu6osovTfBwmMh2E-Xr2WS_UG1JIij6WRT227OXM-Ea7IYTiUuX6qcv_5Pl9AmKaiyVS-
6qdCBodSxIEJlAA3Wv70v9TXAOCq0&sig=AHIEtbQox6zg7kpSnS-j7u8BTUU6P-Th9g
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Kommentarer (1)

september 28, 2012

Landskrona kommuns brottslighet sprider sig till Stockholm och
vidare till Justitieombudsmannen (Lilian Wiklund)
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 12:26 e m 

Det hela började på Enoch Thulin-gymansiet i Landskrona där elev hotades av lärare Joakim
Eringskog (fd. Andersson) och ”psykologen” Ulla Eklund med sänkta betyg och andra bestraffningar
om eleven fortsatte med att påstå att Wallenberg har stort inflytande på Sveriges regering. Eleven
hade fått i uppdrag av lärare Joakim Eringskog (Åstorp) att lämna egna uppfattningar/åsikter om
demokratin, politiken och annat kring ämnet. Någon dag efter att eleven gjort läxan/uppgiften och
lämnat in den, kallades eleven till förhör med lärare Joakim Eringskog och psykologen Ulla Eklund.

Eleven uppfattade hoten som brottsliga och anmälde saken till Landskrona kommun (Christian
Olsson) vilken fegade och ville inte ens vara med vid möte med korrupt rektor Thora Skuladottir
och brottslingarna Eringskog/Eklund. Mötet hölls alltså då av förövarna som försökte att uppträda
som ”åklagare/domare” mot eleven under mötet.

Läs mer om Landskrona kommuns brott mot gymnasie-elev vilken förbjöds att tänka själv och
bestraffades med sänkt betyg utav brottslingen (psykiskt sjuk) skolpsykolog Ulla Eklund
(Helsingborg), klicka på länken nedan.

http://landskronapress.wordpress.com/2012/08/07/beo%C2%B4s-skolinspektionens-lotta-
svedensted-ar-noga-med-att-gomma-sig-pga-att-hon-vet-att-hon-ar-en-brottsling/

.

Kriminella tjänstemän begår brott efter brott för att mörka sina
tidigare kriminella handlingar – Korrupta tjänstemän hoppar in och
begår brott för att dölja kollegornas brott mot enskild

Brottslingar vid BEO, Lotta Svedenstedt och Elisabeth Blyhammar Scholander begår grova
brott mot barn (läs om det här) och försöker sedan att gömma sig för att svenska folket
inte skall få information kring vilka dessa brottslingar är. Brottslingarna Svedenstedt och
Blyhammar-Scholander går ännu längre som ett led i flera desperata och olagliga
handlingar för att stoppa demokratin, yttrandefriheten och meddelarfriheten i Sverige.
Svedenstedt och Blyhammar-Scholander döljer sina CV för svenska folket. Tjänstemän är
offentliga personer vars skyldighet är att informera allmänheten om sig själva när enskilda
begär ut handlingar kring tjänstemännen. Endast i diktaturer och i bananrepubliker vägras
folket insyn i vilka som arbetar vid staten. Endast i fascist-stater får tjänstemän påstå att
enskild är ett hot mot staten om enskild skall använda allmänna handling för att sedan
sprida dessa till dem som vill informera sig.
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Dina tjänare, Elisabeth Blyhammar-Scholander och Lotta Svedenstedt vill inte ha
demokrati i Sverige. Svenska folkets rätt till full insyn nonchaleras av kriminella
tjänstemän som därmed begår brott (grundlagen).

.
JO – Lilian Wiklund hjälper brottslingar att hota demokratin
Det har gått så långt nu att ännu fler kriminella tjänstemän rycker in för att hota demokratin. Lilian
Wiklund är tjänsteman (folkets tjänare) vid Justitieombudsmannen. Hennes uppgift är att se till att
demokratin fungerar som den ska, och att enskilda får sin rätt tillgodosedd. Wiklunds uppgift är
INTE att hjälpa kriminella kollegor eller att begå brott för att skydda kriminella tjänstemän. Klicka
på länken nedan och läs Lilian Wiklunds olagliga beslut och se hur Wiklund begår brott mot
demokratin Sverige och det svenska folkets rättigheter.

http://www.divshare.com/direct/19673350-ab1.PDF
http://www.divshare.com/direct/19673378-f20.pdf

Ann-Marie Begler är en pedofil och korrupt stats-tjänsteman som begår brott för att skydda andra
tjänstemanna-pedofiler vilka begår brott mot barn.
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Nedan mejl är skickat idag till JO/Lilian Wiklund.

Till Lilian Wiklund,
Tjänsteman Ann-Marie Begler ljuger för JO, anledningen är att BEO vägrat lämna ut namn på den
tjänsteman vid BEO pga att denne tog beslut i EGEN SAK. BEO har vägrat att följa lagen som
kräver att BEO lämnar ut namn på dem tjänstemän som utgjort tjänsteutövning mot enskild.
JO/Lilian Wiklund borde kunna lagen lika bra som jag. JO har begått grova brott kring sitt illegala
beslut som INTE har en enda hänvisning till lagrum som stöd för Wiklunds beslut pga att Wiklund
vet att Wiklund EJ har stöd i lagen för sitt kriminella beslut.
Om anställda vid BEO ”känner sig hotade” av demokratin, och att Sverige inte är en diktatur, så
borde dessa tjänstemän flytta till ett land där diktatur råder. I Sverige råder öppenhet och
yttrandefrihet vilket JO borde förstå och säkra/skydda istället för att skydda kriminella kollegor
vilka, precis som Lilian Wiklund, kan liknas vid organiserades brottslingar vid en diktatur-regim.
Eftersom Lilian Wiklund begått grova brott för att skydda kriminella kollegor, kommer Wiklunds
beslut att bli en allmän handling, tveksamt om JO förstår vad allmän handling och demokrati
innebär.
Wiklund får en chans att göra rätt, riva upp sitt olagliga beslut samt att be om ursäkt för lagbrott
(korruption/tjänstefel).

/Hans-Göran Björk.

Lilian Wiklunds man, Tom Wiklund.

Lilian Wiklunds man vill tydligen ha lammkött.
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Den högst ansvarige kring brott som tjänstemän begår mot barn i Landskrona är Torkild Strandberg.
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