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september 15, 2012

Heroin-Kungen kommer till Landskrona – Landskrona
600 år – Drottning Silvia Nazi Sommerlath stannar
i Stockholm
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 7:46 e m 

Artikeln nedan är skriven av någon apa som lever på presstöd (Socialpengar)

Kungen kommer ensam – igen

När kung Carl XVI Gustaf kommer till Landskrona i mars nästa år, för att fira

stadens 600-årsjubileum är det är inte första gången som han kommer till

Landskrona ensam, utan drottning Silvia.

Landskronapress's Blog
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Nassen Silvia Sommerlath kommer inte den här gången heller.

LANDSKRONA. Som vi tidigare har berättat kom beskedet på tisdagen att kung

Carl XVI Gustaf kommer till Landskrona i mars nästa år när det är dags att fira
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stadens 600-årsjubileum. Visserligen lär kungen resa i sällskap med en hel del

andra, inte minst säkerhetspersonal, men hans hustru drottning Silvia har

meddelat förhinder för besöket i Landets Krona.

Detta har gjorts förut. Närmare bestämt 1996, då kungaparet var högtidligen

inbjudna att bevista invigningen av den stora Tycho Braheutställningen i

Landskronas konsthall. Samt fira att Landskrona Posten fyllde 100 år.

– Jag vill minnas att kungen var över på Ven också, det var ett jäkla väder, rena

rama aprilvädret. Och så skrev han sitt namn på en vägg i Selma Lagerlöfhuset,

berättar Åke Jönsson som är mästare på Landskronas historia.

Då, 1996, blev drottningen dessvärre sjuk. Exakt vad som gör att hon inte har

möjlighet att komma till stan denna gång förtäljer inte historien.

Klicka på länkarna nedan och läs sanningen om heroin och vapenlangaren

Carl XVI Gustaf Bernadotte-Sachse Coburg Gotha
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Kommentarer (3)

september 10, 2012

Landskronas kommunanställda tränas i att ljuga för
Sveriges skit-journalister
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 10:37 f m 

Artikeln nedan är skriven av en socialbidrags-journalist som lever på bidrag

från regeringen. Landskrona kommuns ledning stjäl dina pengar och ger

dessa till sina vänner som startat meningslösa företag för att kunna stjäla

dina pengar. Det är så svensk världsledande Maffia arbetar sedan 60-talet.

.
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Kommunanställda tränas i att möta media

I fjol lade kommunen 240 000 kronor på att träna anställda i att prata med

journalister. Nu ska ytterligare rektorer och förskolechefer få sig en duvning.

”Bra för öppenheten” enligt kommunikationschefen. ”Nej, helt onödigt”, anser

några av förvaltningscheferna.
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Tomas Johansson.

.

LANDSKRONA.

Nu ska tio grundskolerektorer och förskolechefer i Landskrona lära sig att möta

journalister. Utbildningsförvaltningen har köpt in en endagskurs för 29 000 kronor.

Bland annat ingår två timmars träning i medielogik och hur man formulerar budskap

och fem timmars praktiska intervjuövningar framför kamera.

– Många av våra rektorer blir ofta uppringda. De ska få en grundläggande träning i

hur man gör om man blir intervjuad. Det handlar om att på ett bra och sakligt sätt

svara på de frågor media ställer, det kan ju bli stressigt i den situationen, säger

utbildningschef Tomas Johansson.

Utbildningsförvaltningen har gjort en egen upphandling. Tre företag tillfrågades

och Pellevision AB i Malmö som drivs av tidigare tv-journalisten Pär Bengtsson
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vann.

Tidigare har alla gymnasiechefer och rektorer för årskurs sju till nio gått en

liknande utbildning. Det här gången är det rektorerna i de lägre årskurserna och

förskolechefernas tur.

– Det är friviligt men de flesta ser det som en spännande utbildning, säger Tomas

Johansson.

Kommunens kommunikationschef Helena Zimmerdahl planerar också en

medieutbildning i höst, för flera förvaltningar.

– Jag har fått förfrågan från ett par chefskollegor och lyft frågan i min egen

ledningsgrupp och intresse fanns, säger hon.

En direktupphandling kommer att göras. Förvaltningarna får sedan själva anmäla

intresse och utifrån det arrangeras en eller två kursdagar med åtta till tio personer

per gång, förmodligen mest chefer.

– Chefer är enligt kommunpolicyn extra ansvariga men det finns säkert

handläggare som också har behov av utbildning och nyrekryteringar som vi inte

utbildat tidigare, och folk som känner att de vill ha en duvning till, säger Helena

Zimmerdahl.

Under 2011 gjorde kommunen en omfattande satsning på medieutbildning. Ett

tiotal halvdags- och heldagsutbildningar arrangerades för sammanlag 240 000

kronor. Deltog gjorde, förutom rektorer, bland annat städchef, it-chef,

personalchef, stadsjurist, ungdomssamordnare, alkoholsamordnare och chefer inom

individ- och familjeförvaltningen. Kommunikationsavdelningen samordnade men

fakturorna delades upp så att förvaltningarna betalade för sina deltagare.

Även under 2009 och 2010 anordnades enstaka medieutbildningar i samarbete med
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polisen.

Enligt Helena Zimmerdahl handlar utbildningen om att påminna om vikten av att

vara öppen mot media.

– Det här är sätt att uppmärksamma att det är viktigt med insyn och granskning.

Sen är det också för att träna inför kamera, hör man till exempel frågan eller är

man för nervös. Det kan råda missuppfattning om att man ska lära sig finta men

det handlar inte om det, utan om att lära sig svara.

Kommentarer (1)

augusti 7, 2012

BEO´s (Skolinspektionens) Lotta Svedenstedt, Elisabeth
Scholander och Caroline Dyrefors Grufman begår grova
brott mot barn för att mörka stats-tjänstemäns brott
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 12:49 e m 

Regeringens kriminella kreatur, pedofilerna Lotta
Svedenstedt, Elisabeth Scholander och Caroline Dyrefors
Grufman begår grova brott mot barn för att mörka
regeringens och kollegors brott mot skolelever

Pedofilerna Lotta Svedenstedt och Elisabeth Scholander har gemensamt och i

samråd/samförstånd, den 3 augusti 2012, mörkat lärare (samhälle) Joakim

Eringskogs och lärare (psykologi) Ulla Eklunds grova brott mot skolelev vilken av

dessa grovt kriminella avskum hotades att aldrig mer påstå att Sveriges regering

styrs utav Wallenberg. Psykolog Ulla Eklund sade till eleven, ”fortsätter du med att

påstå att Wallenberg styr regeringen så kommer det att påverka dina betyg”.
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Samhälls-lärare Joakim Eringskog hotade eleven med orden, ”Du har fel och du

skall göra om uppgiften, du avgör själv hur långt du vill gå med detta”.

Den 17-årige eleven fick uppgift av lärare Joakim Eringskog vid Enoch Thulin-

skolan att skriva om demokratin i Sverige och komma med EGNA synpunkter.

Elevens egna åsikter (Wallenbergs makt i samhället) skapade panik hos lärare vilka

sedan kallade eleven till samtal, två gånger, varvid elevens framtid hotades av

lärarna. Dessa brott och kränkningar mot barn anser BEO´s (Skolinspektionens)

Lotta Svedenstedt, Elisabeth Scholander och Caroline Dyrefors Grufman inte vara

en kränkning och brott.

.
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Klicka här så kan Ni höra den mentalt sjuke ”psykologen” Ulla Eklund, lärare i

psykologi vid Enoch Thulin-gymnasiet i Landskrona, säga, ”jag har aldrig snott

någon text någonstans ifrån”. Ulla Eklund ville med detta uttalande säga att den

som tycker att uppgifter från Internet är okej, stjäler text. Psykologen Ulla Eklund

sade även att hon tyckte att dom skolböcker som regeringen ger till skolorna,
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uppgifterna i dom böckerna är korrekta och inte det man läser på internet. Ulla

Eklund hånskrattade mot elev och sade, ”har du läst på Internet att Wallenberg

styr regeringen eller?”.

.

Efter att ha blivit avslöjad som pedofil (skadar barn) så försöker brottslingen

Elisabeth Blyhammar Scholander att gömma sig genom att ändra sitt FB-namn till

Liz Ledhammer. Hennes far är den kände läkaren, Carl Blyhammar.

.
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Lotta Karolina Svedenstedt, 1975-06-12.    Per Ludvig Lindgrens Terrass 2,    

Stockholm.

Modern: Ax, Eva Elisabeth, 1948-02-08. Killingholmsstigen 2, Djurhamn Värmdö.:

Fadern: Svedenstedt, Lars Gustav, 1945-09-08. Repslagaregatan 8 A lgh 1202 ,  

Malmö.

Systern: Svedenstedt, Kajsa Linnea, 1978-04-23. Lidköpingsvägen 48 lgh 1204, 

Johanneshov.

Brodern: Lars August Engelbrekt Svedenstedt, 1993-04-11.    Norra Stranden 14 ,

   Helsingborg.

Brodern: Gustav Leopold Svedenstedt,    1991-03-04.     Norra Stranden 14,    

Helsingborg.

.
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Nedan kan Ni läsa om och se BEO´s medbrottslingar i fallet

.

juli 31, 2012

Christian Olsson (Vuxenförvaltningen Landskrona
kommun) mörkar grova brott mot skolelever i
Landskrona som hotas av lärare, rektor och kurator

Ängelsholmsbo Christan Olsson (chef
Vuxenförvaltningen i Landskrona) mörkar grova brott
mot barn

Kriminella tjänstemän (folkets tjänare) i Landskrona kommun mörkar grova brott

mot barn som begås utav skollärare, kuratorer, områdeschefer, rektorer, fd.

chefer vid BUN Landskrona (BUN i Landskrona är nedlagt pga korruption). Nedan
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ser Ni den grovt kriminelle Christian Olsson, tillverkad utav, Olsson, Inger Kerstin

Lisbet, 1950-10-01, och Olsson, Sven Gunnar Christian, 1944-11-13.

.

Klicka på länken nedan:

Christian Olsson, Vuxenförvaltningen Landskrona kommun, mörkar grova

brott mot skolelever i Landskrona som hotas av lärare, rektor och kurator

Kjell Thoresson (Utbildningsförvaltningen Landskrona) –
Kriminell horunge som påstår att stämning är hot

Kjell Gunnar Thoresson, 1962-05-15. Västkustvägen 247
Flenninge Helsingborg.
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Nedan ser Ni ännu en obildad kriminell parasit som kränker och hotar enskilda som

kräver skadestånd av staten och statens kreatur. Horungen Kjell Thoresson påstår

att stämning mot Landskrona kommun/ansvariga kreatur, är ett hot. Kjell

Thoresson hotar enskild med sin kollega, säkerhetsansvarige vid samma pedofil-

kommun där Kjell Thoresson är verksam, vilket är ett brott som heter “övergrepp i

rättssak”.

.

Klicka på länken nedan:

Kjell Thoresson – Utbildningsförvaltningen Landskrona – Kriminell horunge

.

http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/07/kjell-thoresson-utbildningsfc3b6rvaltningen-landskrona-kriminell-horunge.pdf
http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/07/kjell-thoresson_-landskrona_utbildningsavdelningen_flenninge_helsingborg_horunge.jpg
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2flandskronapress.wordpress.com%2fpage%2f3%2f&id=ma-130301144713-1407bcfe
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Landskrona kommuns chef över vuxenförvaltningen kallar sig för “El Toro” på

Internet.

.

Brottslingen Kjell Thoresson har en chef, Tomas
Johansson heter den ansvarige chefen

Nedan kan Ni se parasiten Tomas Johansson.

.
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Klicka på länken nedan:

Tomas Johansson – Vuxenförvaltningen Landskrona – Kriminell horunge

som påstår att enskilds stämning mot Kommun är hot
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Den högst ansvarige kring brott som tjänstemän begår mot barn i Landskrona är

Torkild Strandberg.

Kommentarer (17)

augusti 6, 2012

Sveriges regering och polis driver koncentrationsläger
i Åstorp
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:36 e m 

Artikelns text är skriven av en parasit som lever på bidragspengar (Presstöd)

vilka stulits av Sveriges regering.

.

”Jag behandlas inte som en människa”

http://landskronapress.wordpress.com/category/uncategorized/
http://landskronapress.wordpress.com/2012/08/06/sveriges-regering-och-polis-driver-koncentrationslager-i-astorp/
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/#comments
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/torkild-strandberg_landskrona-3/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2flandskronapress.wordpress.com%2fpage%2f3%2f&id=ma-130301144713-1407bcfe
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Förra året ökade antalet personer i flyktingförvar – nu kritiseras svenska

myndigheter för att låsa in människor onödigt ofta. Mura Obaire har varit instängd

i åtta månader.

Den vidsträckta åkern på andra sidan muren är alldeles nära, men ändå så långt

bort. Här på förvaret i Åstorp har Mura Obaire tillbringat de senaste åtta

månaderna av sitt liv. Han ser inte ljust på framtiden.
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Mura Obaires identitet är oklar, därför sitter han inlåst. Hans brott är en dröm om

en tryggare framtid.
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”Livet är svårt, jag är en människa och jag behöver hjälp”, säger Mura Obaire.

Maxgränsen är ett år

En asylsökande som fått avslag kan tas i förvar om det finns anledning att anta

att den kommer att hålla sig undan utvisning. Asylsökande och utländska

medborgare kan också placeras i förvar om identiteten är oklar eller om det anses

nödvändigt för att utreda ärendet. Barn får hållas inlåsta i 72 timmar, samt 72

timmar till om det finns synnerliga skäl. Sedan första maj i år är maxgränsen att

sitta i förvar 12 månader. Tidigare fanns ingen övre gräns.

Efter tre dagar har alla förvarstagna rätt till ett juridiskt ombud. Varannan månad

måste ett nytt beslut tas om fortsatt förvar. Beslutet kan överklagas till

migrationsdomstolen. Ombud tilldelas enligt lagen, men problemet är att många

jurister inte tar uppdraget på allvar eller har för dålig kunskap, menar Amnesty.

711 personer i Åstorps förvar

Migrationsverket har åtta förvarsenheter på fem orter i Sverige: Flen, Kållered,

Märsta, Gävle och Åstorp.

2010 förvarstogs 1 801 personer av Migrationsverket. Under 2011 var siffran 2

244. 313 var inlåsta längre än en månad.

2011 fattade Polisen beslut om att låsa in 2535.

Sedan förvaret i Åstorp öppnade i maj 2011 till och med juli 2012 har 711 personer

placerats där. Deras vistelsetid i snitt var 22,7 dagar.

Åstorp. Mura Obaire har suttit inlåst i flyktingförvaret i Åstorp i över åtta

månader. Ingen stat vill erkänna hans medborgarskap, därför befinner han sig nu i

ett ingenstansland.
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För att nå besöksrummet från utsidan måste ett antal låsta dörrar passeras.

Likadant är det från andra hållet, inifrån avdelningen. Totalt blir det sju låsta

dörrar mellan insidan och utsidan.

I det kala besöksrummet sitter Mura Obaire. Soffbordet framför honom är fullt av

beslutspapper från Migrationsverket, polisen och migrationsdomstolen. De är alla

på svenska. För att förstå dem måsta han be någon att översätta till engelska.

Besluten säger att han inte har rätt att vara här. De säger att han måste sitta

inlåst i väntan på sin identitet.

– Jag är en människa, men jag behandlas inte som en sådan, säger han gång på

gång.

För fyra år sedan lämnade Mura Obaire sin hemby i Kongo Kinshasa efter att den

överfallits.

– Jag var ute med djuren och när jag kom tillbaka hade soldaterna kommit, säger

han.

Han minns inte mycket från flykten, allt är som ett töcken. Det är svårt att hålla

isär alla platser, människor och tidpunkter som passerat.

Med en båt kom han över Medelhavet till Europa. Han försörjde sig en tid med att

jobba svart på en fiskebåt, men sedan behövdes inte längre hans arbetskraft. Han

tog sig vidare norrut, den sista biten till Stockholm åkte han tåg. Gatan blev hans

hem och i ett år sov han på olika bänkar.

Han sökte aldrig asyl under den tiden.

– Jag visste inte vad det var för något. Jag plockade burkar och försökte

överleva.

Den 17 november blev han stoppad av polisen som ville se hans pass. Han hade
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inget och via häktet skickades han till förvaret i Åstorp. Där sökte han asyl och

berättade om hur han flytt från Kongo Kinshasa. Men Migrationsverket ansåg inte

hans berättelse vara trovärdig. De bedömde att han var från Västafrika – Ghana

eller Nigeria. Nu hävdar gränspolisen att han kommer från Tanzania och således

östra Afrika.

– Jag har varit på Kongos och Tanzanias ambassad i Stockholm, men det hände

inget efter det. I Tanzania har jag aldrig varit och jag känner ingen där. Dit kan

jag inte åka.

Mura Obaire har sett många komma och gå under sin tid i Åstorp. Själv har han

nyligen fått ett nytt beslut om ytterligare två månader i förvaret.

Enligt Maria Lindgren, operativ chef på förvaret, är det ovanligt med så långa

vistelsetider.

– Han är nog den som varit här längst.

Hon vill inte gå in på hans specifika fall. Men säger att generellt är det när en

person inte medverkar med att få fram handlingar för att bevisa sin identitet som

förvarstiden blir längre.

Ord står mot ord.

Tills vidare sitter Mura Obaire kvar inlåst bakom de sju dörrarna i industriområdet i

Åstorps utkant.
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Kommentarer (5)

juli 31, 2012

Christian Olsson (Vuxenförvaltningen Landskrona
kommun) mörkar grova brott mot skolelever i
Landskrona som hotas av lärare, rektor och kurator
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 12:11 e m 

Ängelsholmsbo Christan Olsson (chef
Vuxenförvaltningen i Landskrona) mörkar grova brott

http://landskronapress.wordpress.com/category/uncategorized/
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://landskronapress.wordpress.com/2012/08/06/sveriges-regering-och-polis-driver-koncentrationslager-i-astorp/#comments
http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/08/roda-korset_sverige_africa_afrika_bluff_bedrageri.png
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2flandskronapress.wordpress.com%2fpage%2f3%2f&id=ma-130301144713-1407bcfe
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Vuxenförvaltningen i Landskrona) mörkar grova brott
mot barn

Kriminella tjänstemän (folkets tjänare) i Landskrona kommun mörkar grova brott

mot barn som begås utav skollärare, kuratorer, områdeschefer, rektorer, fd.

chefer vid BUN Landskrona (BUN i Landskrona är nedlagt pga korruption). Nedan

ser Ni den grovt kriminelle Christian Olsson, tillverkad utav, Olsson, Inger Kerstin

Lisbet, 1950-10-01, och Olsson, Sven Gunnar Christian, 1944-11-13.

.

Klicka på länken nedan:

Christian Olsson, Vuxenförvaltningen Landskrona kommun, mörkar grova

brott mot skolelever i Landskrona som hotas av lärare, rektor och kurator

Kommentarer (8)

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/#comments
http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/07/christian-olsson-vuxenfc3b6rvaltningen-landskrona-kommun-mc3b6rkar-grova-brott-mot-skolelever-i-landskrona-som-hotas-av-lc3a4rare-rektor-och-kurator.pdf
http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/07/christian-olsson_landskrona-vuxenfc3b6rvaltningen_korruption_brott-mot-barn_beo_skolstyrelsen.jpg
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2flandskronapress.wordpress.com%2fpage%2f3%2f&id=ma-130301144713-1407bcfe
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Kjell Thoresson (Utbildningsförvaltningen Landskrona) –
Kriminell horunge som påstår att stämning är hot
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 10:38 f m 

Kjell Gunnar Thoresson, 1962-05-15. Västkustvägen 247
Flenninge Helsingborg.

Nedan ser Ni ännu en obildad kriminell parasit som kränker och hotar enskilda som

kräver skadestånd av staten och statens kreatur. Horungen Kjell Thoresson påstår

att stämning mot Landskrona kommun/ansvariga kreatur, är ett hot. Kjell

Thoresson hotar enskild med sin kollega, säkerhetsansvarige vid samma pedofil-

kommun där Kjell Thoresson är verksam, vilket är ett brott som heter ”övergrepp i

rättssak”.

.
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Klicka på länken nedan:

Kjell Thoresson – Utbildningsförvaltningen Landskrona – Kriminell horunge

.

http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/07/kjell-thoresson-utbildningsfc3b6rvaltningen-landskrona-kriminell-horunge.pdf
http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/07/kjell-thoresson_-landskrona_utbildningsavdelningen_flenninge_helsingborg_horunge.jpg
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2flandskronapress.wordpress.com%2fpage%2f3%2f&id=ma-130301144713-1407bcfe
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Landskrona kommuns chef över vuxenförvaltningen kallar sig för ”El Toro” på

Internet.

.

Brottslingen Kjell Thoresson har en chef, Tomas
Johansson heter den ansvarige chefen

Nedan kan Ni se parasiten Tomas Johansson.

.
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Klicka på länken nedan:

Tomas Johansson – Vuxenförvaltningen Landskrona – Kriminell horunge

som påstår att enskilds stämning mot Kommun är hot

Kommentarer (4)

juli 25, 2012

Polis Ernst-Filiph Knutson – Ännu en kriminell feg
horunge som blivit polis för att tillfredsställa sin
sadistiska läggning
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 10:38 e m 

Polis och Teckomatorpsbo Ernst-Filiph Knutson har tidigare blivit bestraffad med

skrivbordsjobb pga att han upprepade gånger trakasserade civila. Horungen Ernst-
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Filiph är en yrkesbrottsling tillverkad av prästen Manfred Knutson (Genarp) och

suggan Anita Bengtsson Tops (Malmö).

Caroline Fagergren är sambo med missfostret Ernst-Filiph Knutson.
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Kommentarer (2)

juli 14, 2012

Polis Johan Wallensten som hjälpte BarnporrLasse att
komma undan, trakasserar Kosovoalbaner i Landskrona
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 6:09 f m 

Trakasserier – Förföljelse – Brott mot mänskliga rättigheter – Rasism

Poliserna sade själva till Kosovoalbanens bror att yngre brodern ej hade gjort

något olagligt, ändå togs han in till polisstation för kontroll. En av polismännen

som grep Kosovoalbanen är den ökände Johan Wallensten, polisen som

utnyttjades som nyttig idiot av SÄPO, Rikskriminalen och Kungahuset för att

stoppa corruptio-journalist från att få bevis mot pedofiler vilka umgås med heroin-

kungen Carl XVI Gustaf Bernadotte-Sachse Coburg Gotha.

Poliserna som medverkade vid gripandet, deras befäl och högsta hönset i

Landskrona kommun har åtal att vänta i Kosovo strax efter Kosovos EU-inträde

säger Landskronas Albaner.
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Läs mer om polisen Johan Wallensten här

Kommentarer (1)

juni 30, 2012

Mattias Karlsson – Polisen som skrev under att han blev
psykiskt sjuk av att se snopp
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 11:17 e m 
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Mattias Karlsson – Polisen som skrev under att han blev psykiskt sjuk av att se

snopp

Helsingborgs-polis Mattias Karlsson skulle säga till lägenhetsinnehavare att sänka

volymen på musiken. Person som öppnade dörren visade sin penis till polis Mattias

Karlsson som drabbades av mentalt sammanbrott. Polis Mattias Karlsson ansökte

om skadestånd för psykiskt lidande.
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Kommentera

juni 17, 2012

Ylva Runnström – Grovt kriminell och feg horunge
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 9:42 e m 

Nedan ser Ni Ylva Brandt Runnström, en kriminell horunge som arbetade som BUN-

chef i Landskrona. Hon stack till Uddevalla som den fega råtta hon är strax efter

att hon själv och hennes medarbetare (Oscarsson/Lindberg) begick mycket grova

brott mot barn i Landskronas skolor.
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Kommentarer (6)

« Föregående sida — Nästa sida »

Tema: Rubric. Blogga med WordPress.com.

Följ

Följ
“Landskronapress's
Blog”
Få meddelanden om nya
inlägg via e-post.
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