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juni 2, 2012

Helsingborgs-poliser misshandlade två oskyldiga
ungdomar i Landskrona
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 10:36 f m 

Två helt oskyldiga ungdomar misshandlas och trakasseras av

Helsingborgs-poliser

Klockan är 01:37 lördagen den 2 juni 2012. Två svenska ungdomar i 18-års åldern

promenerar lugnt på trottoaren i Landskrona, dem är på väg hem. Polisbilen

(CHZ423) kör sakta förbi ungdomarna och stannar för att backa tillbaka. Poliserna

säger, ”Vad ville Ni?”, och något i stil med ”Sa Ni något eller?”. Poliserna går ut

från bilen och en av poliserna (den lille) tar ett tag om halsen på en av

tonåringarna och trycker honom mot väggen. Den misshandlade tonåringen säger

till polisen, ”Vad har vi gjort?”. Polismannen svarar med att hålla honom kvar med

ett strypgrepp över halsen samtidigt som polismannen slår honom med öppen hand

över huvudet. Den andra polismannen (den långe) skriker till tonåringarna,

”Sådana som Ni ska man uppfostra!”.

Just nu håller polisernas kollegor i Helsingborg på med att lägga upp en taktik om

hur dessa Gangster-poliser skall skyddas. ”Vi får lov att göra så”, säger polisman

Kristian kl. 10:46 idag den 2 juni 2012.
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Fortsättning följer…

.

 

Fordonsidentifikation

Registreringsnummer: CHZ423

Fabrikat: VOLVO XC70 POLIS

Färg: Flerfärgad                          Fordonsslag: PB

Fordonsår: 2011                          Fordonsslagsklass: I

Chassinummer: YV1BZ7056B1097105

Typgodkännandedatum:

Senaste EU-regbevis del 1: 2010-09-15

Senaste EU-regbevis del 2: 2010-09-15
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Ägare/Brukare

Namn: POLISMYNDIGHETEN I SKÅNE

Adress: POLISOMRÅDE HELSINGBORG

Postnr: 205 90                             Förvärvsdatum: 2010-09-15

Ort: MALMÖ

Kommentarer (2)

maj 8, 2012

Elin Wrethov – Magnus Arvidsson + Fotograf – Fega
kycklingar från socialbidragstidningen HD
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:56 e m 

Corruptio-journalist testade tidningen HD (Landskrona) idag

Skulle HD:s socialfalls-reportrar/journalister våga konfrontera polismyndigheten

som beslagtog datorer/scanner/fax hos corruptio-journalist, för att skydda

Sveriges fransk-tyska pedofil-kung Carl XVI Gustaf Bernadotte-Saxe Coburg Gotha

och dennes vänner vilka är medlemmar i Stockholms pedofilnätverk där bl.a.

barnporr-Lasse är hedersmedlem?

Svaret är enkelt… NEJ!

Idag, 2012-04-19, kl. 14:10 klev corruptio-journalist in i HD:s Landskrona-kontor

för att informera tidningens socialbidragstagande ”journalister” att

polismyndigheten kommer att konfronteras innan kl. 15:00 ang. beslag som polisen

gjort den 19 oktober 2010 för att skydda Sveriges elit-pedofiler, inklusive kungen,

från att avslöjas.

Klockan 14:50 fanns corruptio på plats utan för Landskronas korrupta

polismyndighet. HD:s kontor ligger 60 meter från polishuset. Klockan var 15:01
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(polishuset stänger 15:00) när tre personer kommer ut från HD:s kontor och med

dragandes ben efter sig, går dom sakta mot polishuset. Corruptio-journalist hälsar

och dom tre, Magnus Arvidsson, Fotografen samt Elin Wrethov säger hej. Alla tre

har ett ansiktsuttryck som ger uppfattningen av att personen i fråga är jävligt

skitnödig. Elin Wrethov ställer sig som en oförskämd horunge tre meter ifrån oss

andra och hon lägger upp ett oförskämt och fult ansiktsuttryck (se bild).

Den extremt skitnödige Magnus Arvidsson vilken bl.a. lever på miljonbidrag som

folket tvingas ge tidningen HD varje år, drar till med alla ursäkter han kan för att

slippa informera svenska folket om att polisen, precis som på 70-talet då Jan

Guillou greps för att ha avslöjat polischefer, justitieministern, partiledare m.fl. som

pedofiler, än idag griper journalister och andra för att skydda elitpedofilerna vilka

är poliser, domare, politiker, ministrar, kända miljonärer med koppling till

regeringen, kungahuset m.m.

Trolöshet mot huvudman är brottet när brottslingar som dessa fega pedofil-

hjälpande kräk tar Dina pengar och använder dem till att stoppa sanningen från

att nå ut till Dig som har betalat dessa fega kräk för att dom skall göra det jobb

dom påstår sig göra.

Magnus Arvidssons sista skitnödiga ord till corruptio-journalist var, ”vi kan väl göra

som så att du informerar oss om hur det går”. Med ett fegt och skamset ansikte

går HD:s skit-reporter Magnus Arvidsson tillbaka till kontoret, medan dom två

andra fegisarna, fotografen och Elin Wrethov går mot annat håll.

Så fungerar världen mest korrupta journalister/reportrar som Ni får se i media ge

priser till varandra och festa tillsammans… kalas som svenska folket till stor del

betalar.
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Två miljoner varje år till skitblaskan HD. Så mycket tvingas folket ge denna

skräptidning som inte vill visa sanningen utan använder pengarna till att beljuga

svenska folket. Sådant kallas för trolöshet mot huvudman enligt lagboken.
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Kommentarer (1)

Anette Lindsö – Polis Daniel Lindsö – Barnporr-Lasse –
Kung Carl Gustaf – Kungabilderna – SÄPO
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:49 e m 
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Kommentera

Irene Eriksson (Trångsund) – Polis Tommy Eriksson
(Enköping) – Barnporr-Lasse – Carl Gustaf Bernadotte
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:47 e m 
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Förnamn: Tommy Lars-Olof

Tilltalsnamn: Tommy
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Efternamn: Eriksson

Folkbokföring
Gatuadress: Västerleden 30 A lgh 1001

Postnummer: 745 62

Postort: Enköping

Kommun: Enköping

Födelsedata
Födelsedatum: 1981-02-12

Kommentarer (1)

maj 7, 2012

Lars Ohlys bitch Jonas Sjöstedt besökte Landskrona –
Bedragare från Vänsterpartiet
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 10:44 e m 

Den färske bedragaren och partiledaren Jonas Sjöstedt (v) är på kortare ljugar-

turné i Skåne och gjorde nedslag också i miljonprogrammet Norrestad i

Landskrona. Här mötte han ett stort missnöje med nerdragningar, segregation,

försämrad service och rasse-polisen.
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‘

LANDSKRONA. Jonas Sjöstedt, som i början av året valdes till partiledare för

vänsterpartiet efter Lars Ohly, ser bekväm ut där han sitter bland partivänner i

http://landskronapress.files.wordpress.com/2012/05/jonas-sjostedt_landskrona_palestina_ghetto_vansterpartiet_ohly.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%2f4%2f&id=ma-130301144737-8cb9fab3
http://pdfcrowd.com


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

den palestinska föreningen Grupp 194:s lokaler på Koppargården.

Men när en företrädare för föreningen lägger en halsduk med de palestinska

färgerna runt hans hals drar Sjöstedt strax av den, rullar ihop den och håller den i

sin hand i stället. Om det är av några speciella orsaker eller om det helt enkelt är

för varmt i lokalen låter vi vara osagt.

Jonas Sjöstedt, som tidigare under dagen besökt lasarettet, sitter i ena ändan av

lokalen och bredvid sig har han fullmäktigeledamoten Said Hadrous samt Fatima

Shafy som är styrelseledamot i Grupp 194. Längs väggarna sitter Norrestadsbor,

företrädesvis från den palestinska föreningen, samt ett par andra v-politiker,

kommunfullmäktigeledamoten Henning Süssner och regionpolitikern Saima Jönsson

Fahoum.

I senaste valet röstade dessutom omkring 17 procent av invånarna i området på

Vänsterpartiet, så här borde förstås Jonas Sjöstedt känna sig som hemma. Här på

norr har Vänsterpartiet också genomfört flera protestaktioner, bland annat mot

Landskronahem och mot att vårdcentralen ska läggas ner.

Med tanke på åhörarna, de är omkring 30 till antalet, börjar Jonas Sjöstedt också

med att säga att partiet stöder palestiniernas kamp för ett eget land.

– Det är viktigt att vi fortsätter arbeta för en tvåstatslösning.

Sedan vänder han sig till de som kommit för att träffa och lyssna på honom för att

fråga vad de tycker om området de bor och lever i, och uppmanar dem att ge

förslag till lösningar till de problem som finns här.

Som att skruva på en kran.

Ali Kassem berättar om ilskan över att vårdcentralen ska läggas ner, om missnöjet

med hyresvärden Landskronahem, om de segregerade skolorna och om polisen de
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upplever trakasserar invånarna med ständiga kontroller.

– Vi lever i ett ghetto, menar han.

Både Jonas Sjöstedt och kommunpolitikern Henning Süssner uppmanar till

organisering, om man är flera är det lättare att få sin vilja igenom. Kanske är det

då exempelvis inte för sent att stoppa stängningen av vårdcentralen.

Och:

– Finns det kvarterspolis här?

– Nej, blir svaret.

– Hade det inte varit bättre?

– Nja…

Efter så där en timmes diskussion där många synpunkter dyker upp ska Jonas

Sjöstedt visas runt på en del av området.

Några tjejer och killar som spelar fotboll på gården avbryter tillfället sitt spel när

sällskapet promenerar över ”planen”.

En polisbil viker av ett tiotal meter framför.

Promenaden fortsätter förbi Junior college och Sjöstedt ställer några frågor om

skolorna i området.

Så kommer de fram till den nedläggningshotade vårdcentralen, rundturens

ändpunkt. Här stannar de en stund och diskussionen om nerläggningen tar åter

fart.

Jonas Sjöstedts ska sedan delta i ett öppet möte i Folkets hus och hans turné
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fortsätter på tisdagen till Helsingborg.

 

LÄGG MÄRKE DUMMA BLATTE ATT SOCIALBIDRAGSTIDNINGEN HD SKRIVER OM

TJUVEN JONAS SJÖSTEDT SAMMA DAG SOM TJUVEN KOMMER TILL LANDSKRONA

SÅ ATT DET INTE SKALL BLI FOLKMASSOR SOM VISAR SITT MISSNÖJE MOT DEN

FASCISTISKA PEDOFIL-REGERINGEN.

Kommentera

april 14, 2012

Kriminell åklagare Kerstin Eriksson vilken är anställd av
heroinlangande regering åtalar 25-årig Landskronabo
för narkotikabrott
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 11:52 f m 

SVERIGES REGERING ÄR INBLANDAD I HEROIN OCH
KOKAIN-BIZNISS SEDAN 1983 DÅ REGIMEN I BURMA
KÖPTE VAPEN AV BOFORS OCH BETALADE MED PENGAR
FRÅN OPIUM OCH HEROIN-HANDEL. SVERIGES
REGERING FINANSIERAR AFGHANSK
HEROINPRODUKTION MED 500 MILJONER KRONOR
ÅRLIGEN, VILKET ENLIGT SVENSK LAG ÄR GROVT
NARKOTIKABROTT.

REGERINGEN ÄR ENLIGT SVENSK LAG LANDETS
HÖGSTA ÅKLAGARE OCH ÅKLAGARE KERSTIN
ERIKSSON LYDER UNDER REGERINGEN, ALLTSÅ ÄR
KERSTIN ERIKSSON JÄVIG I MÅLET SAMT PART I MÅLET
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KERSTIN ERIKSSON JÄVIG I MÅLET SAMT PART I MÅLET
VILKET GÖR ATT 25-ÅRINGENS RÄTT KRÄNKS PÅ
GRÖVSTA MÖJLIGA SÄTT. NEDAN KAN NI LÄSA HD:s
SKITARTIKEL.
.

Langningens omfattning avgör straffvärdet

Åklagaren anser att det är omfattningen på langningen som gör det till ett grovt

narkotikabrott när en 25-årig Landskronabo åtalas. ”Påståendet är att det är en

näringsverksamhet”, säger Kerstin Eriksson.

Landskrona. Åklagaren Kerstin Eriksson lämnade in åtalet mot den 25-årige

Landskronabon vid Lunds tingsrätt på fredagsförmiddagen.

I åtalet framgår att hon anser att brottet är att betrakta som grovt då

”försäljningen har skett i större omfattning och då narkotika återkommande har

bjudits ut till en omfattande kundkrets – cirka 100 personer – varav flera varit

under 18 år. Brottet har därför varit av särskilt farlig eller hänsynslös art.”

– Tidigare har man bara tittat på mängden narkotika, men Högsta domstolen har

sagt att det ska man inte göra, utan man ska göra en nyanserad bedömning och

se vilken roll var och en har, säger hon.

– Jag tycker att det här är en så pass omfattande verksamhet att det handlar om

grovt brott. Påståendet är att det är en näringsverksamhet. Om du tittar på

telefonlistorna är det en daglig verksamhet som går ut på att sälja till unga

personer.

Och ålder spelar in, menar Kerstin Eriksson.

Kommentera
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mars 22, 2012

Ann-Carin Olofsson i Landskrona – Vad gnäller du för?
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:46 e m 

DEN SVENSKA KRIMINELLA HOR-REGERINGEN SÄLJER BOMBER TILL USA, ENGLAND,

BURMA, SAUDI ARABIEN OCH TILL ANDRA MASSMÖRDAR-REGIMER SOM BETALAR

MED BLODS-PENGAR.

SVERIGES FASCIST-PEDOFIL-REGERING SKAPAR KRIG ÖVER HALVA JORDKLOTET

OCH SKAPAR FLYKTING-STRÖMMAR TILL BL.A. SCHWEDEN. NÅGRA BILBRÄNDER I

LANDSKRONA OCH EN ”TJÄNSTEMAN” VISAR SITT OKUNNIG OCH FULA TRYNE I

MEDIA OCH GNÄLLER ÖVER BILBRÄNDERNA MEDAN DENNA SKITIGA TJÄNSTEMAN

ÄR MEDLEM I SAMMA KRIMINELLA ORGANISATION (SVENSKA STATEN) SOM

SKAPAR KRIG, MÖRDAR, RÅNAR AFRIKA OCH FÖRGIFTAR HALVA VÄRLDEN MED

SINA BOMBER.
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Oro efter bilbränder
Natten mot onsdagen brann två bilar. För knappt en månad sedan var det

skottlossning utanför lokalerna intill. Många barn rör sig på sjukhusområdet och på

Kvarngårdens förskola försöker personalen förklara varför folk bränner upp bilar.
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De två bilvraken på sjukhusparkeringen väckte uppmärksamhet. Många

förbipasserande stannade för att titta

Förskolläraren Ann-Carin Olofsson och hennes kollegor har fått svara på frågor

från barnen.

 

LANDSKRONA. På ena sidan om parkeringen ligger Kvarngårdens förskola, på andra

sidan barnmorskemottagningen.

– Det känns inte så bra, säger förskolläraren Anna-Carin Olofsson

Det två utbrända bilvraken står inte många meter från grindarna till förskolan.

– Vi gick förbi dem på vägen till gymnastiken i dag. Ett av barnen sa; ”Det är ju

idioter som gjort det”, berättar Anna-Carin Olofsson.

Personalen på Kvarngårdens förskola är bekymrade. De försöker förklara för barnen

som frågar, utan att göra för stor sak av händelsen;

– Vi säger att det är någon dum som gjort det, att man inte får göra så. Men det

känns tråkigt. Vi jobbar ju för något positivt här och så drar detta ner det. Man

börjar undra var samhället är på väg.

Det har brunnit tidigare på förskoleområdet, i en miljöstation och i de krubbor,
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utomhussängar, som barnen sover i.

Även om Anna-Carin Olofsson inte direkt känner oro för barnens säkerhet får den

senaste bilbranden henne att grubbla över framtida scenarior.

– Det känns obehagligt. Jag hoppas att jag inte ska behöva stå här en dag och se

hela förskolan ha brunnit ner.

Det har varit oroligt tidigare i området. För knappt en månad sedan utbröt ett

storbråk utanför Albanska kulturföreningens lokaler som ligger en bit från

parkeringsplatsen. En person skottskadades och en misshandlades.

Många besökare passerar parkeringen på vägen till och från sjukhuset.

Sjukhuschef Tommy Nilsson kan förstå om folk känner osäkerhet, men ser ingen

direkt anledning till oro för personal eller patienter.

– Det är ju generellt oroande, både med den förra incidenten och nu med branden.

Men jag gör den preliminära bedömningen att det inte är något som påverkar

patientsäkerheten, säger han.

Båda incidenter har inträffat nattetid och sjukhuset har ingen öppen verksamhet

då. Parkeringen ligger också en bit från själva sjukhuset, menar han.

Det är Regionservice som ansvarar för parkeringen. Ett vaktbolag gör i dag

regelbundna ronder här men om det blir någon utökning med anledning av det som

hänt är oklart.
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Biljettkontrollanter på Sveriges tåg begår brott i 30 år
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Biljettkontrollanter på Sveriges tåg begår brott i 30 år
mot passagerare
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 2:34 e m 

Alla har rätt att köpa tågbiljetter på tågen av så kallade ”kontrollanter”.

Biljetterna som köpes på tågen är cirka 50 kronor dyrare. I snart 30 år har SJ med

flera andra bedragarbolag begått grova brott mot Sveriges tågresenärer genom

att slänga ut dessa trots att resenärerna är villiga att köpa biljett. Svensk

idiotförklarad polis brukar hjälpa kriminella tågkontrollanter att avhysa och

skrämma tågresenärer.

Dessa händelser sker bara i Sverige och ingen annan stans i världen pga att dom

som arbetar för staten är mycket sjuka människor som behöver

tvångsomhändertas och läggas in på psyket.

 

9 mars 2012

 

Bråk på tåg i Landskrona

 

LANDSKRONA. En kvinnlig tågpassagerare och en manlig kontrollant har polisanmält

varandra efter en dispyt på järnvägsstationen i Landskrona vid 18.30-tiden på

torsdagen.

Kvinnan åkte med tåg från Göteborg till Landskrona. Hennes biljett gällde bara till

Helsingborg, men hon sa sig vilja betala för den längre resan. Hon ombeds

emellertid att lämna tåget och anmäler kontrollanten för att ha ofredat henne

genom att knuffa henne.

http://landskronapress.wordpress.com/category/uncategorized/
http://landskronapress.wordpress.com/2012/03/10/biljettkontrollanter-pa-sveriges-tag-begar-brott-i-30-ar-mot-passagerare/
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%2f4%2f&id=ma-130301144737-8cb9fab3
http://pdfcrowd.com


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

Kontrollantens anmälan handlar bland annat om förgripelse mot tjänsteman och

falsk tillvitelse.

Kommentera
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Massmördaren Jan Eliasson infiltrerar FN – Krig mot Iran
– Mass slakt i Afrika är att vänta
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 2:19 e m 

USA BEHÖVER SIN TÄCKMANTEL (SVERIGE) MER ÄN NÅGONSIN
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fascist-pedofilerna knarklangarna vill ha mer pengar –
carl gustaf – victoria- bernadotte – PARASITER -hovet -
silvia -nazi
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 2:16 e m 
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« 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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