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april 3, 2011

Underkända av miljöförvaltningen i Landskrona
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 10:58 f m 

HD skriver att fyra av stadens livsmedelsinrättningar har fått

underkänt vid miljöförvaltningens senaste besök.

Om man är någorlunda vaken så ser man att miljön i många utav

Landskronas skolor är väldigt skitig. miljöförvaltningen i Landskrona, men

även i hela landet, undviker medvetet att avslöja sina egna kollegors

brister och brott. Ta och kolla din skola, titta på köken, toaletterna,

väggar och golv… är det rent?

http://hd.se/landskrona/2011/02/24/underkanda-av-miljoforvaltningen/

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har under miljönämnden myndighetsansvar inom miljö-

och hälsoskyddsområdet som omfattar hälsoskydd, miljöskydd,

kemikaliekontroll, naturvård, och livsmedelstillsyn.
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Verksamheten styrs av flera lagar som bl a miljöbalken och

livsmedelslagen. Miljöförvaltningens arbete styrs av

reglemente, delegationsordning och verksamhetsplan. Miljöförvaltningens

uppgifter är att genomföra det som miljönämnden är ålagd att göra.

Miljöchef
Högni Hansson

Miljöförvaltningen, Stadhuset, Drottninggatan 7, 261 80 Landskrona.
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Helsingborgs Dagblad får socialbidrag av dig
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 10:32 f m 

HD tar emot flera miljoner per år från Sveriges medborgare utan

deras vetskap

Visste du att du tvingas att betala flera miljoner varje år till Helsingborgs

Dagblad?

Det kallas för presstöd. Staten har betalat ut dessa mutor till svensk

media sedan 1965. Det är ett sätt för Sveriges regering att kontrollera

media, ett vapen för media-styrning helt enkelt. HD är en utav många

tidningar som får det speciella socialbidraget, och dessa tidningar vill

oftast inte att dina ord och åsikter skall läggas ut i deras tidningar, som

du betalar för.

Den lille figuren har så bråttom att hämta ut dina stulna pengar från

banken.

.
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Klicka på bilden så ser Ni att HD fick två miljoner i bidrag år 2009. Det är

dina pengar som stjäls från dig och ges till media som oftast inte låter

dina åsikter få utrymme i tidningen.

Två miljoner till Helsingborgs Dagblad år 2005.
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Tycker du att du får valuta för dina stulna pengar?
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april 6, 2010

Landskrona-polisen – nöjda med sig själva!
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:58 e m 

Här nedan ser Ni klubben för inbördes beundran!
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Kommunfullmäktige i Landskrona får endast
en varning!
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 11:34 f m 

Egna bjudningar till den egna restaurangen Speakers Corner vilket

betalas utav skattebetalare, blev bara en varning utav den

myndighet (Vuxennämnden) som själv är inblandad i slavkontrakt

med bidragssökande i beroendeställning.

Sveriges myndighetsanställda är världens skickligaste tjuvar och

världens mest kriminella personer. I inget annat land i världen

begår tjänstemän så många brott som i Sverige. Invandrare pekas

ständigt ut utav kriminell polis och svensk media, men var är dessa

poliser när kommungubbar roffar åt sig och stjäl från folket?

Då gömmer sig polis och åklagare och spelar dumma!

http://hd.se/landskrona/2010/03/19/varning-for-soderbergs/

Blaskan HD moderar kommentarer till artikeln redan innan ens den

första kommentaren kommit in. Svensk demokrati och

mediacensur inom media.
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mars 14, 2010

Landskronapolisen förstör invandrares liv!
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 12:41 e m 
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Amir Avdic hindras att starta egen firma pga att polisen påstår att

hans umgänge är kriminella personer. Sveriges polis är den största

kriminella organisationen i Sverige och påstår att enskild har fel

umgänge. Ett större brott mot Avdic´s mänskliga rättigheter får

man leta länge efter.

http://hd.se/landskrona/2010/03/14/sprittillstand-gavs-och-drogs-in/

I Landskrona kan man hitta (om polisen har viljan) hundratals

svenskar som är kriminella och ahr kriminella vänner, men den

svenska polisen är världens största rasister och letar inte efter fel

bland etniskt svenska företagare, bara hos ”blattarna”. Denna

kriminella handling från polisen gör att invandrare ser mer

kriminella ut än Svenssons, vilket leder till ökad rasism och ökad

arbetslöshet bland invandrare. I mer än 30 år har Sveriges

polismyndighet arbetat på detta kriminella vis. Inte konstigt att en

politisk organisation som SD poppat upp.
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Amir Avdic, ännu en invandrare som är ett offer för den svenska

polisens rasism.
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Grön laser – polisens skräck!
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Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 6:19 e m 

Landskronas utvecklingsstörda poliskår är livrädda för grön laser. Idag

kan man läsa i skitblaskan HD att poliser i Landskrona blivit

”attackerade” utav någon som var beväpnad med en batteridriven lampa,

en grön laserlampa.

Dessa modiga och beväpnade så kallade poliser fick panik och tillkallade

fler kollegor för att gripa lasermannen 

Sveriges poliser måste vara dom största mesarna i världen. Patetiska

individer med låg IQ och ett stort sug efter kakor och kaffe. Har polisen

inget annat att göra än att hitta på och spela någon billig teater kring

laserpekare?

Det idioterna gör är ju att dom får ungdomar att tycker det är skitkul att

driva med omogna och dumma snutar. Till och med så att jag nu känner

för att beställa en grön laserpekare.
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februari 23, 2010

Politiskt dom mot kosovoalbansk kvinna
i Landskrona!
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 5:03 e m 

Svenska myndigheter skyddar sig bakom korrupt polis, åklagare och

korrupta domstolar. Det fick nu ännu en invandrare erfara när hovrätten

över Skåne och Blekinge utfärdade den politiska domen mot Igball Zenelli.
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upplopp-mot/

Fröken Zenelli, Sverige är inte en demokrati där man kan kräva sin rätt

och demonstrera när man vill. Här vet myndigheterna hur dom skall fixa

så alla ”bråkstakar” får fängelse och mänskliga rättigheter nonchaleras.

Här stängs du ut och brott begås varje dag mot barn och ungdomar utav

den svenska ”hederliga” polisen. Glöm demokrati och mänskliga

rättigheter, det finner du utomlands och inte i Svea Rike.

.
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Landskronapolisen suger!

http://landskronapress.wordpress.com/2010/02/19/landskronapolis-ar-korrupt/
http://landskronapress.wordpress.com/2010/02/23/poliitiskt-dom-mot-kosovoalbansk-kvinna-i-landskrona/#respond
http://landskronapress.files.wordpress.com/2010/02/polis-sverige-demokrati-democracy-sweden1.jpg
http://hd.se/lokalt/landskrona/2010/02/23/skarpt-straff-for-upplopp-mot/
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%2f7%2f&id=ma-130301144900-906947e6
http://pdfcrowd.com


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

Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 2:05 e m 

En välkänd dåre som driver Folkets Hus i Landskrona hävde ur sig

rasistiska saker om invandrare. Annan välkänd dåre i Landskrona är

polisman Friberg som lade ned anmälan mot Folkets Hus-göken. Man kan

fråga sig varför snuten snackar om nolltolerans när detta inte finns, men

som allt annat snuten gör så är detta också bara politik och bullshit.

Anmälan skulle ha gjorts till DO och inte Landskronas skitpolis eller dito

Helsingborg.

Läs artikeln här:

http://hd.se/landskrona/2010/02/19/forundersokning-mot-folkets-hus/

Kommentera

februari 15, 2010

Vuxennämnden i Landskrona begår grova brott!
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:33 e m 

Vuxennämnden/Socialförvaltningen i Landskrona begår grova brott.

Cheferna utnyttjar bodragssökande för att berika vänners bolag. Du skall

ge 500 kronor till NN på SAAB-OPEL för att NN skall göra en värdering av

din bil. Bl.a. sådana business är enligt svensk lag OLAGLIGT. Tidigare har

det skrivits om hur chefer på Vuxenförvaltningen utnyttjat bidragstagare

som slavar genom att tvinga dom att städa hemma hos i chefernas

bostäder. Än idag är det ingen ansvarig brottsling i Vuxennämnden som

har åtalats för alla dom brott dessa bedragare begått. Var är polisen och

åklagare nu?
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Varför Sveriges poliser vägrar promenera!
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:54 e m 

Polisen i Landskrona vill ta över kommunens kameror. Så heter artikeln i

HD idag. Världens lataste poliser tar tillfället i akt för att komma med

ännu en ursäkt för att slippa promenera på stadens gator. Den svenska

polisen är väldigt speciell. Runt om i världen ser man poliser på gatorna,

promenera och vara en i mängden. Men, den svenska polisen har en

sjukdom som kallas för, ”vi mot dom”. Polismyndigheten i Sverige tar

avstånd från folket och vägrar att ge den service polismyndigheten är till

för. Svensk polis vill vara Batman och Superman, dom vill komma till

brottsplatsen med sin Batman-bil och visa muskler. Denna sortens

tänkande är en sjukdom, ett komplex som kräver dagligt behov utav en

stor mängd respekt och rädsla.
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Svensk polismyndighet är sjuk och har varit det länge. Många poliser är

själva kriminella som använder yrket för att inte åka fast. Hur många

poliser arbetar idag fast dom har blivit dömda för brott i domstol, 50, 100,

200 ?

- Hur många har ännu ej åkt fast för begångna brott?

Sveriges idiotpoliser i action!

Här visar polisen i England att dom är lika korkade som svensk polis.
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