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Till 

Kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång 
Kommundirektören Anna Thörn 

 

 

 

 

 

 

Hej Olle Vikmång och Anna Thörn. 

Det här brevet hittar du här https://tunaforsnytt.se/onewebmedia/21-10-

22%20till%20Kommundirekt%C3%B6ren%20+%20KS%20ordf%C3%B6rande.pdf 

Ni är relativt nya på Era poster inom Norrköpings kommun(NK). En kommun präglad av korruption och 

minsterstyre. Jag vill informera Er lite om kommunens historia under socialdemokratiskt styre. 

Vi vet hur nya chefer kommer hit med en stor entusiasm för att få kommunen att platsa bland de främsta i 

landet. Otroligt många kompetenta förmågor blir snabbt överkörda av kollegor som har accepterat att NK 

har sina egna regler när det gäller att följa aktuell lagstiftning. Framför allt hur man bestraffar dig som 

råkar ha en annan uppfattning. 

Jag har under åren utsatts för omfattande repressalier från NK:s sida. F.d. kommunalrådet Jan-Olov 

Johnson(S) (JOJ) skriver i epostmeddelande ”återigen en lögn från Adsell”. När jag försöker att rentvå mig 

så svarar inte ens JOJ. Kommunstyrelsens kansli försvarar effektivt döljandet av material som visar att mina 

utsagor är korrekta. 

Fd. bygglovchefen Bengt Johansson menar i Norrköpings Tingsrätt under ed att NK följer vad Länsstyrelsen 

anser vara korrekt i överklagade beslut. Därefter går NK och överklagar Länsstyrelsens beslut ända upp till 

Högsta domstolen. 

Stadsjuristen Sussanne Christensen menar i Norrköpings Tingsrätt att Man följer Boverkets anvisningar i 

bygglovsfrågor. Bygglovskontoret menar i dag, att de har en annan syn på bygglovsfrågor, men kan inte 

förklara hur den kan vara annorlunda än Boverkets. 

Jag har haft långa möten med Lars Stjernkvist(S) och gått igenom hur man täpper till hålen där man enkelt 

kan sko sig själv, som funktionär inom kommunen, men mycket tyder på att socialdemokraterna vill ha kvar 

den möjligheten. Men även att ha egna regler, så att man precis som i Polen, Belarus, Ungern kan tysta 

dem som har en avvikande åsikt om rättstillämpningen och vad som är demokrati. 

Av den anledningen är det naturligtvis viktigt hur man visar upp socialdemokraternas verkliga ansikte. Hur 

man såg på judar, svenska kocentrationsläger och hur man ville förädla den ariska rasen under andra 

världskriget. Men framför allt att NK fortfarande har ungefär samma syn som partikamraterna hade före 

och under andra världskriget. 
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Jag anser mig förföljd av det socialdemokratiska etablissemanget med dess stödtrupper. Kolla lite fakta 

nedan, som Ni kanske inte har fått tidigare. Jag kommer att fortlöpande informera hur kommunledningen 

agerar och har agerat i Norrköping på sidorna https://tunaforsnytt.se/ med en sammanfattning på bl.a. 

sidan https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/socialdemokternas-moral-inneh-ll.html  

Jag kommer inte att be ÅBY:s socialdemokrater som i regel har en annan mer demokratisk inställning om 

ursäkt. Utan de får se till att plocka bort de partikamrater som anser sig stå över lagen och förser kollegor 

med direkt fejkat material. Vid ett tillfälle lovade JOJ att man skulle göra något utöver det vanliga när det 

gällde min kulvertering av Torhagsån. Han bjöd 10 % av taxeringsvärdet för fastigheten. Åby-folket trodde 

naturligtvis att jag ljög. Men det gjorde jag inte då heller. 

Fakta! 

1. Norrköping är oerhört korrumperat och befinner sig på 263/290 plats på 
rankinglistan. https://www.foretagsklimat.se/norrkoping 

2. Norrköpings kommun (NK) och jag förlikades i Norrköpings Tingsrätt där de erkänner indirekt att 
man lämnat falska uppgifter i säkert 60 ärenden. Ärenden som gått ända upp till HD. NK 
bekräftade att jag fått klarsignal att kulvertera Torshagsån 1992 vilket förnekats bl.a. i 
Vattendomstolarna. Det bekräftade även att jag hade haft de bygglov för HANDEL som NK 
förnekade i mer än 20 år. Tingsrättens ärende T 621-16 https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-
rteckning/domar-inneh-llsf-rteckning/dom-t-621.html 

3. Det råder ett omfattande ministerstyre i Norrköping som NK:s ledning är noga att slå vakt om. 
4. Jag har gått igenom allt detta med bl.a. tidigare kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist. 

Men inte han heller vill  täppa till möjligheten till ministerstyre och att få egen vinning. 
5. Kommunen söker miljonbidrag på som jag anser det felaktiga/falska underlag. Trots att bl.a. 

regeringskansliet är informerade så vidtas inga åtgärder. 
6. NK och jag har ett avtal där man betalar mig 300 000 kronor mot bl.a. att jag inte polisanmäler 

bl.a. f.d. bygglovschefen Bengt Johansson och f.d. kommunalrådet Jan-Olov 
Johnson. https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/avtal/avtal-kommunen-betalar-300000-
kronor.html  

7. Det innebar att socialdemokraterna inte ville betala för mina förluster på ca 20 miljoner. Trots att 
de var försäkrade och jag erbjöd mig att stå för självrisken. 

8. Ett tidningsreportage där NT anklagar NK för att ha sökt 30 miljoner i statliga bidrag på falska 
underlag, vilket även regeringskansliet har blivit informerade om enligt vad som finns i deras 
akt. https://tunaforsnytt.se/brev-pressmeddelanden/nt-reportage-30-miljoner.html 

9. Jag har förlorat över 20 miljoner som en auktoriserad revisor har informat NK om hur man 
kommit fram till detta. 

10. Tekniska nämnden fick en enig nämnd att besluta att man förklarat hur man kan tappa 6000 lit/sek 
i Tirshagsån trots att den rymmer bara 1000 lit/sek. Bara texten visar hur vansinnigt detta är. 
https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/medborgarf-rslag/medborgarf-rslag-60/6000-ryms-
1000.html 

11. NK anordnar HEMLIGA MÖTEN efter maktskiftet 1994 här finns kopia på en 
kallelse. https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/inneh-ll-m-ten/hemliga-m-ten/ 

12. Deltagarna ville i regel inte ens lösa ut rekommenderade brev https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-
rteckning/inneh-ll-m-ten/rek-brev.html 

13. Efter ett av de hemliga mötena 1996 så fick f.d. bygglovschefen Bengt Johansson chefsjuristen Ulf 
Riismark att gör a en falsk utredning för att få en enig nämnd att förneka mina bygglov i mer än 
20 år. https://tunaforsnytt.se/inneh-llsf-rteckning/bygglov/bygglov-96.html 
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Jag avbryter där för jag tycker att det räcker med detta till att börja med. Detta och hur kommunen 

använder sin makt precis som man ofta gjort i forna öststaterna det kommer jag att visa på min hemsida 

Jag tycker inte om att bli dömd för förtal och brott mot vattenlagen för att kommunstyrelsens kansli inte 

lämnar ut handlingar som jag behöver. Som NI vet kan man bli dömd för förtal även om din utsaga är 

korrekt. I detta fall var det inte ens jag som skickat brevet. Men innehållet är korrekt om man får tro NT 

och Regeringskansliet. 

KLAS ADSELL 


