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februari 10, 2010

Fiffel på badet skall stoppas!
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 3:32 f m 

Svinn på badet skall stoppas!

Kommunen skall stoppa fiffel av dagskassorna på badet, men fiffel

som Vuxenförvaltningens chefer och kommungubbarna gör sedan

årtionden, det fortgår och polisen syns inte till när dessa bedragare

stjäl från folket.

Fakta

Utbetalda avgångsvederlag till chefer under perioden 2007 – 2009:

Konsultinsats inom parantes.

Karin Theander, rektor 690 000 kr

Stefan Lidberg, områdeschef 495 600 kr (100 000 kr)

Sergio Garay, Kommunchef 1 152 000 kr

Lars Sjöström, rektor 209 000 kr

Hans Henricsson, rektor 0 kr (318 600 kr)
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Lena Stenudd, förvaltningschef 621 000 kr (8 000 kr)

Annika Cronsioe, stadsarkitekt 590 800 kr (200 000 kr)

Jeanette Karlsson, enhetschef 174 000 kr (58 000 kr)

Susann Alfredsson, fastighetschef 514 000 kr

Mona Larmark, avd. föreståndare 550 000 kr

Mia Andreasson, enhetschef 2009 424 800 kr (85 000 kr)
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26-åring häktad för människosmuggling!
Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 1:54 e m 

Landskronabo häktad för människosmuggling!

Den 26-årige Landskronabon häktades utav svensk domstol och

skall utlämnas till Tyskland pga misstanke om människosmuggling.

Alltså, den misstänkte har enligt bl.a. Tyskland begått brott för att

han hjälper krigsoffer komma undan kriget i Irak.

I Sverige slängs så kallade ”människosmugglare” i fängelse för att

dom hjälper folk i nöd och att undgå att bli dödade i dom länder där

det finns krig. Men ingen svensk politiker som hjälpt till att sälja

vapen till dom som startar och för dessa krig, har häktats eller

blivit förhörd.

Indien har sedan 1986 krävt att få ut dom svenska Bofors-chefer

och andra ansvarig för mutskandalen från 1984 då Sveriges
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politiker och chefer inom Bofors vapenfabrik AB, mutade sig fram i

Indien till ett mångmiljardkontrakt.

Sveriges utrikesminister Carl Bildt har tillsammans med svenska

Lundin Oil/Lundin Petroleum dödat bybor i Afrika i mer än 19 år för

att kunna gräva där det finns fynd i marken. Ingen utav dessa

massmördare har hittills blivit häktad för massmord,

miljöförstöring eller mutbrott.

Som vanlig berättar svensk media halvsanningar och ”glömmer”

bort den delen som visar att Sverige är ett korrupt land där all

media styrs utav diktaturregimen i Stockholm.
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