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Tomas Johansson, Kjell Thoresson & Christian Olsson – Tre brottslingar 

som mörkar brott mot barn som Landskrona kommuns tjänstemän begår 

 

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  

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 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  

Postat i: Uncategorized — landskronapress @ 10:38 f  

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”. 

 

Klicka på länken nedan: 

Kjell Thoresson – Utbildningsförvaltningen Landskrona – Kriminell horunge 

. 
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Landskrona kommuns chef över vuxenförvaltningingne 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 vilken är högst ansvarig för brott Thoresson/Olsson begår. 

. 

 

Klicka på länken nedan: 

Tomas Johansson – Vuxenförvaltningen Landskrona – Kriminell horunge som påstår att enskilds stämning mot Kommun är hot 
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