
SökSök

Landskronapress's Blog
Politik i Landskrona

Polisen organiserar sig mot utländska kriminella

ligor i Sverige men inte mot svenska kriminella ligor

i utlandet

.

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.

.

Statsministern finansierar (på uppdrag av Wallenberg/Bofors) Afghansk heroin-

produktion rakt under näsan på Kling & Klang.

MenyMeny ++



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.

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.

— 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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Ragnar Filip Karlgrund född 1955 Östra Förstadsgatan 141 Trelleborg

Stina Annika Karlgrund född 1958 Östra Förstadsgatan 141 Trelleborg
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socialdemokraternaa vid oktober 15, 2012 kl. 7:26 e m

FOLKET (ENSKILDA) KAN INTE OFREDA STATEN (TJÄNSTEMÄN). DET ÄR

REGEL NUMMER 1 I EN SANN DEMOKRATI.

MEN HORUNGARNA SOM SITTER OCH DÖMER I SVERIGES DUMSTOLAR

VET EJ DETTA OCH VILL EJ VETA DET HELLER.

TJÄNSTEMÄN ÄR FOLKETS TJÄNARE OCH INTE FOLKETS CHEFER. DESSA

KRIMINELLA SVIN HAR SNICKRAT IHOP EGNA LAGA

SOM SKYDDAR TJÄNARNA (TJÄNSTEMÄN) MOT CHEFERNA (FOLKET),

“HOT MOT TJÄNSTEMAN”, “FÖRGRIPELSE MOT TJÄNSTEMAN” OSV.

DESSA

HEMMASNICKRADE LAGA ÄR OLAGLIGA PGA ATT ALLA SKALL VARA LIKA

INFÖR LAGEN.
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