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3.1.2 Omfa ande anmälan ll Länsstyrelsen mm (2014-01-05 09:19) . . . . . . . . . . . . 199

3.1.3 Oförändrat medicinslarv e er kommunens övertag (2014-01-07 14:29) . . . . . . . . 200

3.1.4 Y erligare slarv från kommunpersonal (2014-01-09 10:04) . . . . . . . . . . . . . . . 200

3.1.5 Galenpanna god man fortsä er si ofredande. (2014-01-11 11:31) . . . . . . . . . . 201

3.1.6 Senaste table yndet på Elgströmska huset. (2014-01-13 18:12) . . . . . . . . . . . 202

3.1.7 IVO:s utredning av medicinfusk usel. (2014-01-14 21:39) . . . . . . . . . . . . . . . 204

3.1.8 Mor redo a lämna Elgströmska (2014-01-16 21:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

3.1.9 Ny ga ru ner från Elgströmska huset (2014-01-17 17:20) . . . . . . . . . . . . . . . 205
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3.1.10 A bli av med en y erst opassande god man -lösningen (2014-01-20 19:08) . . . . . 206

3.1.11 Örebro polismyndighet -e daghem delvis grundat på dumhet (2014-01-20 20:58) . . 206

3.1.12 Öppet brev ll nya verksamhetschefen på Elgströmska (2014-01-22 05:39) . . . . . . 207

3.1.13 KRF fungerar normalt men inte Tingsrä en i Örebro. (2014-01-24 12:30) . . . . . . . 209

3.1.14 Dårskapen avslöjad, bevisen ska räcka, mor lämnas snart därhän utan anhöriga.
(2014-01-24 17:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

3.2 February . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

3.2.1 Respons från Riksdagsfolk (2014-02-03 11:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

3.2.2 Huvudlöst skeende med bostad. (2014-02-14 12:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

3.2.3 Socialfascisterna i Överförmyndarnämnden (2014-02-24 19:48) . . . . . . . . . . . . 217

3.2.4 Bara värdelös sockersa på Elgströmska, juice för dyrt. (2014-02-25 07:36) . . . . . . 218

3.2.5 Bryter kontakten med hycklande handläggare. (2014-02-27 11:45) . . . . . . . . . . 220

3.3 March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

3.3.1 Tvingades varna alla hjälporganisa oner i Örebro (2014-03-03 13:51) . . . . . . . . . 220

3.3.2 Mäklarna ratar aktuell stolle. (2014-03-04 08:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

3.3.3 God man skövlade mors sista saker (2014-03-06 18:23) . . . . . . . . . . . . . . . . 224

3.3.4 Mäklare har omdömet som gode fascist-man och kommunfascister saknar
(2014-03-07 22:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

3.3.5 Kontakt med alla hjälporg. utom Livlinan (2014-03-09 12:05) . . . . . . . . . . . . . 228

3.3.6 Kri serar man daghemmen blir det ännu värre (2014-03-10 11:25) . . . . . . . . . . 229

3.3.7 Enkelt för en programdirektör a hyckla sig ur en JO-förfrågan. (2014-03-11 15:32) . 230

3.3.8 Ny J.O.- anmälan av Örebropolisen. (2014-03-12 09:30) . . . . . . . . . . . . . . . . 234

3.3.9 Den som har god man/förvaltare blir nästan rä slös. (2014-03-12 20:12) . . . . . . . 234

3.3.10 Sammanställning, dårskap inom Öfn (2014-03-17 12:34) . . . . . . . . . . . . . . . . 236

3.3.11 Försöker få fram bilder på mors försvunna saker (2014-03-18 08:44) . . . . . . . . . 237

3.3.12 AfA (2014-03-19 12:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

3.3.13 Förståndiga ord från DN:s nyhetschef och Uppdrag granskning (2014-03-22 04:30) . . 243

3.3.14 Förbereder ansökan i EU-domstolen. (2014-03-27 06:45) . . . . . . . . . . . . . . . 244

3.3.15 Ny nyck från rä en, trevlig förstående polis här hemma. (2014-03-27 16:27) . . . . . 245

3.4 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

3.4.1 Hälsning från Regeringskansliet (2014-04-02 00:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

3.4.2 Karmalagen och "övernaturligt" (2014-04-02 08:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

3.4.3 Vad innehåller proposi onen? (2014-04-03 08:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

3.4.4 Ignoransen sprutar om fascisterna (2014-04-08 21:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

3.4.5 Mors undulater dör, det totala vansinnet fortgår. (2014-04-08 21:36) . . . . . . . . . 252

3.4.6 Enda lösningen, mor måste lämna Örebro kommun (2014-04-08 22:11) . . . . . . . . 253

3.4.7 Nu ini erar jag hos Jus ekanslern. (2014-04-09 06:33) . . . . . . . . . . . . . . . . 256

3.4.8 Mor gör onödig hyresförlust med 1500 kr/vecka (2014-04-22 16:12) . . . . . . . . . 257
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3.4.9 Nu ska galningen sälja mors bostad. (2014-04-26 02:35) . . . . . . . . . . . . . . . . 258

3.4.10 Plötsligt släppte stoppet i avloppet (2014-04-29 10:47) . . . . . . . . . . . . . . . . 260

3.5 May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

3.5.1 Två löjeväckande exempel från Örebro-myndigheter (2014-05-01 12:05) . . . . . . . 260

3.5.2 Drog llbaka två mål i ( ngs) röt-rä en (2014-05-05 17:05) . . . . . . . . . . . . . . 262

3.5.3 Min hälsa försämras av systemfel och bro slighet. (2014-05-08 04:35) . . . . . . . . 264

3.5.4 Hade varit bä re om åklagare inte begärt FU? (2014-05-08 11:31) . . . . . . . . . . . 266

3.5.5 Det är inte dumhet som styr polisens arbete. (2014-05-16 15:19) . . . . . . . . . . . 266

3.5.6 Nya chefen på Elgströmska - signifikanta problem. (2014-05-17 05:58) . . . . . . . . 268

3.5.7 T. Bodström fd jus eminister berä ar om sin mor (2014-05-18 04:00) . . . . . . . . 269

3.5.8 Mor vill llbaka "hem" och fåglarna är döda. Jag mår sämre (2014-05-22 08:53) . . . 270

3.5.9 Stämning mot staten om en vecka, vid behov. (2014-05-28 23:28) . . . . . . . . . . . 271

3.6 June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

3.6.1 Annat, enklare fall i Expressen. Ny sammanfa ning (2014-06-06 16:40) . . . . . . . . 272

3.6.2 Problem med gode man -överallt. (2014-06-14 06:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

3.6.3 Mor på besök hemma hos mig. Krångel på Elgströmska (2014-06-24 18:59) . . . . . . 275

3.6.4 Mor vill och kan "komma igen" (2014-06-28 12:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

3.7 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

3.7.1 Visst finns undantagen inom polisens väggar (2014-07-04 19:50) . . . . . . . . . . . 277

3.7.2 Elgströmska vägrar sända nödvändig medicin. (2014-07-06 04:16) . . . . . . . . . . 278

3.7.3 Öppet brev ll Jus ekanslern (2014-07-08 04:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

3.7.4 Mor mår dåligt av medicinbristen. (2014-07-08 18:03) . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

3.7.5 Mor har medicin igen men inte pga Örebroarna (2014-07-09 20:27) . . . . . . . . . . 280

3.7.6 Öppet brev ll IVO igen (2014-07-11 05:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

3.7.7 Villacalifornia och Jojka, vad säger ni? (2014-07-15 19:46) . . . . . . . . . . . . . . . 282

3.7.8 Nya orimligheter från Örebro kommun (2014-07-17 15:33) . . . . . . . . . . . . . . 283

3.7.9 Ingen dos-medicin kvar, bara apotekets reserv (2014-07-18 08:16) . . . . . . . . . . 286

3.7.10 Ny stolpsko eller bra person? (2014-07-19 05:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

3.7.11 Inte "uppsåt" a begå bro , DN granskar material (2014-07-19 06:03) . . . . . . . . 289

3.7.12 Viss dårskap fortsä er, jag ordnade läkar-utredning (2014-07-23 07:00) . . . . . . . . 291

3.7.13 Helt ok a begå bro mot åldringar, enl åklagarna (2014-07-24 22:29) . . . . . . . . 291

3.7.14 Kanske måste jag ge upp mot "ormarna". (2014-07-26 06:10) . . . . . . . . . . . . . 292

3.7.15 Myndigheter som misshandlar anhöriga (2014-07-31 18:48) . . . . . . . . . . . . . . 294

3.8 August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

3.8.1 Öppet brev ll polis/åklagare i Rötebro (2014-08-01 09:32) . . . . . . . . . . . . . . 295

3.8.2 Ingen läkarundersökning på Elgströmska huset (2014-08-05 15:42) . . . . . . . . . . 297

3.8.3 Mor hade e "målsägarbiträde" (2014-08-07 10:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

3.8.4 Spo ande advokat (2014-08-08 15:05) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

9



3.8.5 Återstår bara stämning av staten (2014-08-11 15:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

3.8.6 Bä re a si a inlåst på Elgströmska? (2014-08-14 20:07) . . . . . . . . . . . . . . . 300

3.8.7 Inlaga ll rä en ang. förvaltarskap för mor (2014-08-18 17:24) . . . . . . . . . . . . 303

3.8.8 Man fick ihjäl de oönskade undulaterna. Och nästa? (2014-08-19 23:58) . . . . . . . 305

3.8.9 Bro slig god man ansöker, då springer "rä en" trosorna av sig. (2014-08-22 07:45) . 306

3.8.10 "Nummer fem" -svår a "bedöma" (2014-08-29 14:40) . . . . . . . . . . . . . . . . 306

3.8.11 Lite substans från J.O. (2014-08-29 14:54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

3.9 September . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

3.9.1 Det ser ut a vända nu? (2014-09-16 10:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

3.9.2 Sverige är inte en rä s-stat (2014-09-19 10:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

3.10 October . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

3.10.1 Ställer frågor om röträ s-problemen (2014-10-19 15:58) . . . . . . . . . . . . . . . 310

3.10.2 Usla kontrollorgan (2014-10-30 07:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

3.11 November . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

3.11.1 Senaste ställföreträdaren för slarvig? (2014-11-03 17:22) . . . . . . . . . . . . . . . 312

3.11.2 Redovisning från god man fem styrker begånget bro (2014-11-03 17:42) . . . . . . 313

3.11.3 Dölja en del fakta för Tvärsny och SR? (2014-11-05 22:57) . . . . . . . . . . . . . . 314

3.11.4 Rötan bland åklagarna börjar rullas upp. (2014-11-12 06:07) . . . . . . . . . . . . . 315

3.11.5 Varför tro på det posi va? Titeln på kommande gra s e-bok? (2014-11-26 14:32) . . 315

3.11.6 Massmedia (2014-11-28 11:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

3.12 December . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317

3.12.1 Omvandling av blogg ll bok, anknyter ll dagens aktuella poli k. (2014-12-14 10:40) 317

4 2015 319

4.1 January . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

4.1.1 God man kan förskingra obegränsat (2015-01-04 11:49) . . . . . . . . . . . . . . . . 319

4.1.2 Få kontakt med fler offer (2015-01-20 16:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

4.1.3 Missa inte sidan om fascis ska agendor (ovan) (2015-01-27 12:43) . . . . . . . . . . 321

4.2 March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

4.2.1 E-boken kommer i tre delar (2015-03-06 07:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

4.2.2 E undantag inom Mi -media (2015-03-10 13:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

4.2.3 Bloggen som e-bok men .. (2015-03-19 10:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

4.2.4 Posi vt besked från grannkommunen. Min hemkommun betydligt sämre.
(2015-03-29 11:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

4.2.5 NEDLADDNINGAR (2015-03-29 14:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

4.3 April . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

4.3.1 Redovisning från förvaltaren med smärre brister. (2015-04-09 21:31) . . . . . . . . . 326

4.3.2 Långt samtal med civilekonom i min hemkommun (2015-04-14 06:18) . . . . . . . . 326

4.3.3 Mor har få en bostad i en av mina grann-kommuner! (2015-04-15 09:28) . . . . . . 327
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4.3.4 Deklara onsdags, förvaltaren uppvisar total inkompetens -igen. (2015-04-19 12:54) . 327

4.3.5 Ny kontakt med bl.a. mäklaren. Posi vt. (2015-04-22 19:00) . . . . . . . . . . . . . 329

4.3.6 Använder mors förvaltare droger? Hopplös tele-kö ll Ön. (2015-04-23 15:56) . . . . 330

4.3.7 Mer om förskingring för de sjuka. (2015-04-24 19:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

4.3.8 Ondskan i samhället -överallt. Ormriket. (2015-04-25 16:55) . . . . . . . . . . . . . 332

4.3.9 Ständiga hycklerier från länsstyrelsen (2015-04-26 05:00) . . . . . . . . . . . . . . . 334

4.3.10 Igår plötslig, jobbig fly för mor och mig (2015-04-29 17:27) . . . . . . . . . . . . . 335

4.4 May . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

4.4.1 Mor finner sig väl llrä a på nya boendet. (2015-05-02 18:49) . . . . . . . . . . . . 336

4.4.2 Kommun och rä med egen föräldrabalk (2015-05-05 09:32) . . . . . . . . . . . . . 337

4.4.3 Nästa steg, bä re ordning nu? (2015-05-12 20:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

4.4.4 Hur många sjuka med förvaltare är rä slösa mot bro slingar. (2015-05-16 06:22) . . 339

4.4.5 Ekonomi, förvaltning, stolligheter (2015-05-16 07:07) . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

4.4.6 Kommuner - skyddade verkstäder -särskilt de mindre. (2015-05-21 04:15) . . . . . . 341

4.4.7 Stående fenomen, villervalla och lögner/hycklerier vanligast på "högre" poster.
(2015-05-27 17:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

4.4.8 Grovt felak gt styrdokument från Gävle (2015-05-29 08:50) . . . . . . . . . . . . . . 344

4.5 June . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

4.5.1 Min hemkommun lider av problem, mors nya hemkommun något bä re.
(2015-06-02 07:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

4.5.2 Besöksfrekvensen har halverats sen -2013 (2015-06-05 02:42) . . . . . . . . . . . . . 348

4.5.3 Sökterm: "måste man sälja bostad åt dement" (2015-06-05 15:58) . . . . . . . . . . 350

4.5.4 De a har mor drabbats av. (2015-06-07 06:09) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

4.5.5 Svårt a fullfölja planen trots allt? (2015-06-09 20:02) . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

4.5.6 Några bilder från mors nya boende (2015-06-12 02:46) . . . . . . . . . . . . . . . . 352

4.5.7 Gemensamt och olikheter bland de dementa (2015-06-17 06:20) . . . . . . . . . . . 356

4.5.8 Nya förutsä ningar, sålla ut det processbara. (2015-06-23 15:37) . . . . . . . . . . . 358

4.5.9 Söker fler offer i Örebro (2015-06-26 21:06) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

4.5.10 Ögonproblem fördröjer juridisk genomgång mha jurist (2015-06-27 18:46) . . . . . . 359

4.6 July . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

4.6.1 Vik g koll med banken ang. gjorda u ag på mors konto. (2015-07-01 20:48) . . . . . 360

4.6.2 Bonusar driver läkare a sä a diagnoser (2015-07-03 15:51) . . . . . . . . . . . . . 360

4.6.3 Flera nya problem och kons gheter a undersöka. (2015-07-08 18:58) . . . . . . . . 361

4.6.4 För bloggen stor nyhet. "Galenfalken" har inga uppdrag kvar (2015-07-12 07:07) . . . 362

4.6.5 For my visitors from U.S.A. (2015-07-13 06:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

4.6.6 Slarvet från min föregångare tornar upp sig. (2015-07-15 00:00) . . . . . . . . . . . . 363

4.6.7 Korkad och oansvarig "förvaltning" (2015-07-19 06:51) . . . . . . . . . . . . . . . . 364

4.6.8 Godmansproblem välkända - varför inte ändra på "idiotsystemet" (2015-07-20 09:49) 365
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4.6.9 Teve köpt av Örebro-förvaltare (2015-07-23 04:04) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

4.6.10 Varför aldrig träna den som börjat återfå kogni va förmågor? (2015-07-29 10:58) . . 369

4.7 August . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

4.7.1 Mor handlade med egen plånbok, första gången på ca fem år. (2015-08-01 19:20) . . 370

4.7.2 "Den där överförmyndaren behöver sä as åt" (2015-08-01 19:42) . . . . . . . . . . 371

4.7.3 Redovisning u ormad för a ställa ll maximala problem för anhörig.
(2015-08-02 05:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

4.7.4 Första steget ang. den förlorade bostaden är taget (2015-08-09 05:38) . . . . . . . . 373

4.7.5 J.K. snurrade snabbt på ekorrhjulet (2015-08-14 02:27) . . . . . . . . . . . . . . . . 373

4.7.6 "Din mamma får symfoniorkestermedicin" (2015-08-23 15:17) . . . . . . . . . . . . 374

4.7.7 Inflamma on i hjärnan/nervsystemet - M.S. (2015-08-25 07:51) . . . . . . . . . . . . 374

4.7.8 Fri fram för oseriösa läkare. (2015-08-29 09:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
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1. 2012

1.1 July

1.1.1 Mor (2012-07-26 07:32)

FÖRORD
(Tillägg mars -2015)
I "e-boken" blir det här första sidan pga datumordningen som programmet e-booker jobbar e er.
Egentligen behöver materialet omarbetas ll bok på normalt sä , men det dröjer innan jag får d och lust med
det stora jobbet. Det känns mer brådskande a sammanfa a de värsta oegentligheterna och dis buera de a,
för a försöka väcka någon eller några poli ker.
- - -
Det handlar om en kvinna, mao min mor, som drabbats mycket illa under de senaste 20 åren. Innan hon blev
påtagligt dement -2009, var det en händelse under 90-talet som var allvarlig, hon blev slagen i huvudet med
hammare då hon bodde i Helsingborg.
Jag har inte vetat hur allvarligt det var innan jag hi ade rä egångsprotokoll då jag gick igenom allt i hennes
bostad -2013.
Hon hemlighöll allvaret i den händelsen och mina besök var glesa.
E sådant slag i huvudet sägs kunna utlösa demens. Hennes diagnos serade alzheimer kan ha pågå sedan dess
och utvecklats långsamt.
-2010 var hon utan pengar i flera månaders d och fick dåligt med mat, hon hade förlorat sin legi ma on. Jag
visste inget pga utlandsvistelse.
Sedan fortsa e svälten 2011-12 och hon kom a lida av allvarlig näringsbrist. Varken hemvården eller godman
begrep de a, vårdcentralen gjorde notering om ”risk” för näringsbrist. Men det bara förvärrades. Mor tappade
över 20 kg i vikt. Hennes hund avled.
Förvirringen ledde ll placering på Örebros skandalboende Elgströmska huset, där hon blev misshandlad av
felak g medicinering pga personal-slarv.
Då hon började bli bä re, pga främst mathållningen, skulle hon kunnat fly a hem ll sin bostad med bl.a. mi
stöd, men i stället förlorade hon bostaden och mycket av vad hon ägde.
Det är ingen ”tröst” a det var rejäl pris-stegring på BR i Örebro, värdet är idag högre än då den såldes för e år
sen. Vårdslös hantering och lögner om regler från överförmyndarenheten i Örebro.
Sen då mor vistades hos mig en d förra sommaren vägrade Elgströmska huset a sända mor hennes mediciner
då de tog slut. Hon blev utan i fem dygn och fick må dåligt igen, pga dessa omdömeslösa och hänsynslösa figurer
i Örebro.

[1]
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Birgit heter hon, blev min mor redan vid 18 års ålder, var en enkel, sund svensk tjej från värmland som 17
år gammal hunnit fly a ll Örebro och där träffade min far som e er kriget anlänt ll Örebro åratal e er a min
farmor börjat arbeta på en av Örebros skofabriker (se ev. vidare nedan *), dessa kom från Krakow i Polen som

digare llhörde Tjeckien. Far låg nämligen på sjukhus i Österrike e er a ha varit llfångatagen av tyskarna, han
klarade sig pga sina utmärkta språk-kunskaper, man använde honom som tolk. (Före sin död redogjorde han för
sin d i K-läger och i Sverige i flera teveprogram i Brasilien)

Min mor blev ensam med mig då far inte hade mer än "transmigra onsvisum" och måste fly a vidare
inom några år, han valde då Brasilien och U.S.A. var det andra alterna vet dit andra släk ngar emigrerat pga
kriget. Far ville få med sig mor och därmed mig men mor valde a stanna i Sverige, hon var ju bara 17 år. Hon
fick fri val av min mormor.

Sista gången mor träffade far kom han iförd flo klädsel och ha , han ringde på mors/mormors dörr och
frågade: "Ja eller nej?" och mor svarade "nej".
Han ly e då på ha en och lämnade henne utan y erligare ordande.
Däre er blev han företagare i Brasilien.

(För övrigt träffades de under va enytan e er a mor dykt, far hade se henne och dykte e er, de a var
vid badet Hästhagen i Örebro, far var 10 år äldre dvs 27 år gammal)

Jag växte upp med mor och mormor, digt kom en norrman in som styvfar vilket medförde många Norge-
resor, en mycket trevlig d helt utan problem, jag kan inte minnas en enda nega v incident i Norge, bara justa
och trevliga människor, vi vistades mestadels i Trysil. Norrmannen, Kåre Baastad, var dock som jag minns det,
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reserverad gentemot mig, men all d korrekt.
En kusin ll Kaare blev sedermera ordförande i kommunstyrelsen i Örebro. Lena Baastad.
Hon har aldrig besvarat meddelanden om hur illa mor for pga slarv och oseriositet inom kommunens äldrevård,
biståndshandläggning och dåliga gode män.

Kåre och mor var bara förlovade och skiljdes åt e er ca fem år om jag minns rä , jag var väl 12 - 13 år
gammal.
Sedermera, e er a jag fly at hemifrån, gi e sig mor med en svensk man som var betydligt yngre än hon,
förhållandet höll e otal år. Däre er har mor levat ensam. Hon arbetade länge del d som hembiträde åt en
av Sveriges störste idro smän, däre er som löderska och senare löd-kontrollant på LM Ericsson Örebro i åratal.
Hon skaffade sig aldrig mer än grundskola men var all d noggrann och skötsam och en mycket ärlig och sund
person som framförallt älskade djur. Hon hann med några hundar som blev rä gamla innan de avled, hon hade
ka er, fåglar, fiskar, under min uppväxt minns jag även marsvin. (Själv hade jag under uppväxten bara tre grodor
ända sen rom-stadiet i e terrarium jag byggde, jag försåg dem med insekter mm, jag var inte särskilt intresserad
av andra djur, senare övergick jag ll va ensköldpaddor i stort terrarium. Som vuxen har jag dock ha två ka er
som jag tyckte mycket om, särskilt en av dem) På senare år hade jag allt glesare kontakt med mor och orsaken tas
upp här nedan: **

Mer om Farmor m.fl. i Krakow Polen

Farmor och farfar hade e skoföretag i Krakow, de a konfiskerades av tyskarna e ersom de var judar,
även villan de ägde i en närbelägen mindre stad konfiskerades. Farfar he e Abraham och var föreståndare för
synagogan så det judiska arvet var väldigt uppenbart. Farfar gasades ihjäl i Mauthausen 1944 enligt noggrann
tysk listning. Även farmor hamnade i K-läger men gick igenom Auswitz rela vt obemärkt (!) orsaken ll de a
känner jag inte ll och har inte e erforskat. Hennes andra son och en do er överlevde inte, en y erligare son
omkom i en trafikolycka redan före kriget. Två bröder ll henne emigrerade ll Brasilien vid krigsutbro et och
undslapp således K-lägren.

* Mer om orsaker ll mina glesa kontakter med mor

Det hade blivit en vana med mycket glesa besök även pga hennes bosä ning i Helsingborg, 55 mil från
mig under 22 års d, år 2001 fly ade hon llbaka ll Örebro och jag skaffade fram det lilla radhus hon bo i sedan
dess, hon behövde inte resa ll Örebro för a a på det före fly en upp. Dock var hennes fly ll Helsingborg
ur min synpunkt direkt olämplig, hon fly ade som jag ansåg för en väninnas skull, en vänninna som mest bara
dragit in mor i problem under Örebro den och som inte var särskilt seriös. Denna väninna hade fly at söderut
några år innan mor tog steget, utan a ens höra om min åsikt. Däre er var mina kontakter med mor mycket få,
dvs det berodde inte enkom på hennes prioritering av djur, särskilt hundar som höll henne "låst" i Helsingborg
utan god möjlighet a besöka mig eller andra i hemtrakterna dvs i Mälardalen. Under dessa 22 år besökte hon
mig dock en gång i Stockholm 1981, då hon fick skjuts av den svenske man hon varit gi med som skjutsade runt
henne med hund ka , min "fosterbror" Thomas (den fd makens son som för llfället bodde hos min mor) och allt.
Jag gjorde besök i Helsingborg några gånger och ringde förstås då och då.
Det är svårt a genom minnen avgöra om det hävdade alzheimerproblemet började på det vanliga, smygande
sä et. Men den huvudsakliga försämringen skedde under året -2009.
- -
Då mor blev svårt sjuk och inte klarade sig själv längre föll de små "oegentligheterna" jag här räknat upp helt bort
för mig, nu gällde det a bara hjälpa henne. A aldrig ta upp något gammalt problem föll sig helt naturligt, aldrig
oroa henne.
Jag skrev om lite gamla problem för a förklara varför kontakten blev glesare och glesare med åren. Självklart har
jag själv aldrig varit problemfri, men ärlighet sä er jag i första rummet. Oärliga, hånande, hycklande individer
(som personalen på Öfn och MÅNGA gode män) brukar jag bryta all kontakt med. Det är inte fel -inte ens enligt
Bibeln..
Det är mycket illa a tvingas ha sådana kontakter.
Det är mycket illa a mor få extra lidande i onödan pga såna figurer.
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Hade hon inte ha någon anhörig skulle hon kunnat avlida under allvarlig näringsbrist och bro slig felmediciner-
ing ha kunnat fortsa länge, fram ll henes död. Hon var väldigt dålig mot slutet innan jag jag upptäckte det,
det gick snabbt u ör. Vilken god man eller läkare bryr sig, vilka noterar och klarar sånt? -Anhöriga!

[2]

Fågelhult 1948, mor längst bak i mi en skö e kollobarn redan som 16-åring.

Det enda fotot jag har från -2010 är från hennes nya legi ma on det året, då sjukdomen nyligen sa in.
Hon såg ännu inte "gammal" ut. Det kanske kan jämföras med e foto från -2014, då hon få lida av allvarlig
näringsbrist under 2011-2013 plus medicinerna där någon troligen var olämplig (Citalopram) och for arande
2017 oklart betr. Exelon.
Dvs om hon i sin bland-demens innefa ar Alzheimer eller inte.
Hon såg verkligen ung ut för sin ålder fram ll -2010 och det är synd a fotot på en legi ma on kan vara så här
dåligt.
Våren -2014 hade hon hunnit äts upp dig ca 10 kg från den långvariga svälten i egna hemmet. På det viset
fungerade Elgströmska boendet väl.
Men så dras sk förändring ändå på bara drygt fyra år, Fem procent av levnaden.
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Då mor var frisk:

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2012/07/mor.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2012/07/fc3a5gelhult-koloni-1948.jpg

1.1.2 Överförmyndarnämnden (2012-07-26 07:47)

E exempel på utövad socialfascism* i prak ken.
Annat exempel en vidrig, helt olämplig god man som tror han är en myndighet och upprepat visat total hän-
synslöshet ( lls han försvann ur bilden på e märkligt sä )
Utsedd av denna nämnd i Örebro och med många offer. En nämnd med kanslister som jag bedömer ligga
förståndsmässigt nära barns nivå.
De klarar a pränta in e antal paragrafer.
Nämnden tar av lathet eller illvilja o a dessa kanslisters förslag på gode män och annat som allvarligt berör sjuka
och anhöriga.

Från facebook: (Individerna tycks vara publika men jag anger inte namnen)
Det är uppenbarligen inte bara jag som läst av det psykologiska frimärket
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hos de som älskar sina formuleringar och a visa sin makt på e visst sä .
Märkligt a en del pensionärer använder sin sista d på det sä dessa gör.
Total hänsynslöshet mot sjuka och anhöriga. Det vik ga är bara de egna arvodena.

[1]

En ganska lus g, men betecknande beskrivning av vanligt föreliggande problem a utse gode män och förvaltare:

h p://www.dagensjuridik.se/2013/12/ ngsfiskal-hotade-utse-forvaltningschefe n- ll-god-man-kri seras-av-
jo #comment-30187

Nämnden består vad jag vet av en liten grupp pensionärer som genom a ha lite kaffemöten skaffar sig en
rejäl extra inkomst. Jag tror inte man behöver göra många knop, i alla fall har fru ordförande helt struntat i e
långt sakligt mail om problem, det vet jag e er flera månader.

Nämndens vardagsärenden behandlas av en grupp handläggare, jag tycker de verkar vara poli skt llsa a
personer som präntat in en rad paragrafer men det kan nog vara jurister med jur. kand. vissa av dem.
I dagligt tal blir dessa handläggare felak gt "Överförmyndarnämnden" i denna blogg o a "Öfn".
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I mindre kommuner kan nämnden och handläggare vara mer detsamma, som det verkar och det kan finnas en
person med teln överförmyndare.
I Örebro kallar man sig kanslister och kanlichef och i nämnden si er förstås en ordförande samt några ledamöter
och ersä are.
Tillsammans presterar dessa figurer socialfascis ska* beslut, medvetet eller omedvetet, pga lä ja och a vissa
är rent illasinnade, hycklar och ljuger.
Utseenden säger sällan något, däremot utstrålning som Karl skriver om, men jag utgår främst från den kontakt
jag ha med individerna. Rent skrämmande, det rör sig om oärlighet och kons gheter, både rena lögner och
hycklerier.
Jag ser alltså "frukterna" av dessa socialfascisters* "arbete". Inte förty har jag le nät-deba er inom filosofi,
religion samt ockul sm pga mi långvariga intresse och hyfsade kunskaper)

Först såg jag snabbt hur dåliga de gode männen var och numera (2013) har jag se de bakomliggande or-
sakerna rakt i ansiktet.

Man har ha semestervikarier för handläggare som hävt ur sig rena förolämpningar mot mig och andra
som kri serat dem per telefon, trots a kri ken var berä gad och relevant. Förstånd och omdöme är då extra
lågt, där det filosofiskt se borde vara prioriterat men en bärande del av den långlivade socialfascismen*, det
sämsta i det västerländska samhället i prak ken.
Det står helt klart a man i den här nämnden ibland arbetar bakvänt eller inte alls i fall där man har eget
ini a vutrymme och där det står klart för "vanliga" människor vad som måste göras.
De a är fak skt värre än "paragrafry eri" som är e o a fel använt ord.
Paragrafer ska följas men det som sker mellan paragraferna måste vara omdömesgillt, så är det inte all d i Örebro
som jag uppfa at det.

(Många lär ha se e teveprogram i serien "Uppdrag granskning" med namnet "Gode män som inte är
goda", själv missade jag tyvärr programmet.
Man har vad jag hört ly fram hur obefintlig Överförmyndarnämndens kontroll av gode män kan vara med flera
klara exempel vilket går mycket väl i linje med det jag erfarit hi lls)

Mor kom i akut behov av hälp 2009/2010 men kunde inte längre ringa eller skriva e brev. Jag var tyvärr
utomlands stor del av denna d.
Hon hade tappat (eg. förlagt) sin legi ma on och kunde inte få ut pengar.
Jag mår all d dåligt då jag tänker på hur hon hade det under den perioden om 5 - 6 månader. För mig fruktansvärt.
Här grundlades en stor viktminskning och e ännu sämre mående för mor. Hon började tappa tänder under
denna period.
Sommaren -2010 får jag e brev från Örebro Tingsrä där jag ska y ra mig om god man för mor enligt föräldra-
balken, dvs mor jämställdes med barn. Jag blir helt enkelt chockad av brevet och strax däre er rejält ilsken och
sam digt mycket ledsen. det framkommer i brevet hur illa det varit och varför behovet av god man är akut.
Jag är ende nära anhörige och den ende som kunnat göra något.

NATURLIGTVIS SKULLE ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN HA SNARAST KONTAKTAT MIG SOM DEN ENDE RELE-
VANTE ANHÖRIGE I SAMMANHANGET.

Om de a ske skulle mor ha sluppit svälta och fara illa.
Ännu värre blir det genom a nämnden menar sig inte ha begå något misstag.Det betyder a man kan komma
a agera lika genomkorkat om det händer igen för andra drabbade som då får lida i onödan.
Om de a inte är bristande ansvar och obefintligt omdöme, vad är det då?
Vad kunde man ha förlorat genom a kontakta mig?
Så här såg den huvudlösa förklaringen ut:
[2]
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Jag har skyddad iden tet men det kan Öfn lä gå förbi, däremot inte hemtjänsten. De a är kollat med ska ever-
ket.

Jag når ej mor per telefon och jag ringer givetvis runt ll aktuell personal inom hemvård/hemtjänst vilket
innebär rejäla problem e ersom personal inte går a nå, chefer har bara telefonsvarare och ringer ej llbaka
(se vidare på sidan om hemtjänsten) men slutligen får jag genom a inte ge upp, uppgi er från "fo olk" inom
hemtjänsten a mor varit utan pengar och mat (utöver det lilla som kommunen ev. levererat) under ca tre
veckors d, april månad ungefär.
Uppgi erna styrks senare av grannar ll mor, mor har svul t åtminstone morgon och kväll i ca tre veckor och
även hunden har blivit utan si specialfoder som behövdes pga allergi. Sedan har hemtjänsten på något vis
lyckats ta ut 1.500 kr på mors konto utan hennes leg. och det har klarat sig en d.

Jag får fram uppgi er a Överförmyndarnämnden ha kännedom om mors hjälpbehov ända sedan början
av året, i alla händelser i februari -2010 har man full kännedom genom en ansökan om god man som kommit via
hemvården.

Tjänstefelen (som jag ser det) och cynismen har däre er fortsa på e avslöjande sä .
Ovanstående tjänstefel anmäldes ll Länsstyrelsen i februari -2011. Under maj hade jag ännu inte få något svar
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så jag mailade en påminnelse.
Då kom besked inom några dagar dvs "inga anmärkningar" mot ÖF-nämnden.
Länsstyrelsen kan inte ha behandlat saken seriöst, det märks på flera sä . Det som hände var i stället a det
ansvariga rötägget i nämnden fly ades upp ll kontrollerande funk on i -Länsstyrelsen.
Lika illa fungerar som bekant (?) de flesta "myndigheter". Jag har studerat fenomenen i åratal och skrivit i andras
bloggar om "RÖT-Sverige", allt fler blir långsamt medvetna om det här samt a en myndighet som J.O. kan
betraktas som galjonsmyndighet för formens skull och lite som e skämt.
Under -2012 upptäckte jag e u ag om 3.000 kr som gjorts av god man e under -2011 och som for arande
mot slutet av -2013 står delvis oförklarat. Öfn gav aldrig något biträde med de a trots TRE skrivna brev och e
antal mail. Länsstyrelsen tyckte de a var helt o.k. och J.O. tog inte upp saken.
Jag har jämfört det hela med en garvad jurist i Östergötland ( 30 års erfarenhet av det här) som utbildat vissa
poli skt llsa a noviser som sökt sig ll överförmyndarkanslier.
Enligt honom vore det som inträffat i Örebro en omöjlighet i Linköping.
Där är man noga.

Det mesta inom myndigheter i Örebro fungerar enligt min erfarenhet illa jämfört med Gävleborg och Stockholms
län. Tingsrä en inget undantag.
Nerikes Allehanda är e värdelöst media i dessa sammanhang, de vågar inte skriva om eländet. Redaktörerna
klarar inte ens a besvara informa on och är kanske inte fullt läskunniga. Det de av egen kra spo ar ut i blaskan
är o a en vämjelig, infan l, snedvinklande soppa. Pga medias makt ser jag vissa samband.

Sammanställning av galenskaper från Öfn. Örebro

-2010 Tolkningsförmågan gränsar mot dårskap, se ovan.
-2010 Gastande, " DU HAR INGA RÄTTIGHETER"
-2012 Omöjligt a få rätsida på god mans redovisning för -2011
-2013 Hyckleri betr. en god man som inte var god man, dårskap igen.
-2013 Påstående ll rä en a alla gode män varit utmärkta strax
e er man sänt mig besked om allvarliga fel begångna av god man nr 3.
-2013 "Hon vill ha en kvinnlig god man men det spelar ingen roll vilka
mo v hon har för det" Exempel på vidrig ignorans, social fascism*
-2013 Handläggaren vill inte tala med mig "därför a du har talat med
andra här på kansliet" Infan l dumhet, tjänstefel.
-2014 En god man som bevisligen saknar "rä rådighet" och beter sig helt
vrickat, bedöms vara lämplig a stanna. Tingsrä en par sk.
-2014 God man begår fler bro , stapplande korkade polis"utredningar".
Bristande omdöme hos både polis och Öfn i perfekt samverkan orsakar
skada där god man är verktyget.

- - -

Här en liten text som jag den 3/4 -14 lade in som en kommentar i en annan persons blogg om demens
och god man, personen saknar kunskaper om de a liksom de flesta gör.

Hela sanningen om stora problem med gode män och förvaltare kommer aldrig fram via t.ex. en jus em-
inisters mun. Det finns stora rekryteringsproblem inte bara för a hi a bra gode män utan ännu större problem
a llsä a dugliga kanslister och ledamöter i nämnderna. Länsstyrelsen klarar sällan kontrollen och det förekom-
mer o a jäv då personal i länsstyrelserna o a kommer från kommunala nämnderna där de har sina vänner sen
många år.
Kanslisterna på nämndernas kontor klarar inte a utse lämpliga gode män och på nämndmötena tar man o a
kanslisternas förslag om det mesta.
Dessa förslag härrör från gode män som inte har utbildning samt o a inte heller llräckligt omdöme och
erfarenhet av de problem som uppstår.
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Dvs okunniga, olämpliga gode män styr i princip ibland över hela nämnden!

"Socialfascism". Används i olika betydelser, jag avser komponenter/delar av fascismen och i det här fallet
ignorans mot de allra svagaste, sjuka personerna.
A ignorera förnu sresonemang och hellre ljuga och hyckla.
De som ägnar sig åt de a finns inom alla poli ska par er men jag har se mest av det bland "sossar" och inte
bara därför a de är många.
Jag har sedermera alltmer övergå ll den egna beteckningen "komponent-fascism".

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2012/07/fascister-i-c3b6rebro.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2012/07/nc3a4mnd-logik.jpg

William (2015-09-15 22:05:29)
Kan du kontakta mig är utsa för denna man i de a nu!!

Hans (2015-09-16 04:07:06)
Du menar alltså J. H. ? Naturligtvis vill jag veta vad det rör sig om, både jag och mor vill stämma denne figur i Västerås
Tingsrä om inte J.O. agerar och jag väntar på besked därifrån. Det passar utmärkt a figuren fly at ll Västerås då jag
hellre stämmer där än i Örebro. Jag publicerar din kommentar med di namn här för a visa a fler är utsa a. Men
meddela om du vill få det raderat. Fler har kontaktat mig betr. R.S. och handläggaren Spector. på Öfn. Jag e-postar. Tillägg
William bad mig ta bort hans e ernamn från kommentaren.

1.1.3 "God" man och "förvaltare" (2012-07-26 07:57)

En obildad nybörjare, en lu rad "gamling" som trö nat, en "hejsan-svejsan" (men snäll och hjälpsam) och en
något e erbliven med kriminella inslag, som tog sig för helt vrickade saker utöver sin behörighet och som demol-
erade för mor och mig.
En upps ckare" som bara trodde han var god man. Slutligen innan jag själv tog mi första uppdrag som ställföreträ-
dare, en förvaltare som led av förvirring, temporära psykiska problem och saknade allmänbildning, slarvade med
vissa räkningar och flera redovisningar ll kommunen och pensionsmyndigheten, tog e totalt onödigt dyrt lån
osv. "Förvaltningen" av medlen för den felak gt sålda bostaden bestod i insä ning på bank och brutet lö e om
a investera häl en bä re. Men han har inte förskingrat några pengar. Inkompetens har varit en mycket klar röd
tråd hos samtliga, men inte den "populära" förskingringen. Visst slöseri har det varit med mors pengar.
Kanslister som hycklar då en god man begår fel, de kan agera om de vill men verkar bara göra det ibland, gärna i
hemlighet, och officiellt entledigar god man sig själv e er e hemligt möte med kanslister eller nämnd. I Örebro
skyller kanslisten "Spextor" om möjligt på en anhörig om god man begå fel. Upprik ghet gentemot anhöriga är
på de a kansli e okänt begrepp. Se vidare under rubriken Överförmyndarnämnden.
Så här anser SKL om dagens system:
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Trots alla sanningar om uselheten, ligger det något i grund-iden med ställföreträdare, men då llämpningarna
o a fungerar fruktansvärt illa är det självklart a systemet behöver omarbetas totalt.
Omdöme är en nödvändighet då utbildningskravet på gode män och förvaltare är minimalt.
De flesta min mor råkat ut för har varit nog så omdömesbefriade och för det mesta befriade också från allmän-
bildning och annan bildning.
Alla jag talat med om gode män, jurister, en polis, en ägare av hyresfas gheter, en sköterska och grannar som
arbetat inom vården har på det allvarligaste varnat mig för sådana eller iaf u ryckt viss bestörtning. Ändå

llstyrkte jag llsä andet av god man pga avståndet 22 mil ll mor, jag ville a mor skulle få extra llsyn och
besök.
Men då visste jag inte hur illa det verkligen är på det här området. Jag såg alla varningar mest som en jargong, e
florerande rykte, en myt.
Den 20/8 -2012 var jag i Arboga kommunhus och växlade några ord med överförmyndaren där, hon hade
åsikten a "anhöriga ska vara just anhöriga" och tog direkt e telefonsamtal. Det var från en anhörig och
överförmyndaren frågade om denne ville bli god man.
Det ville personen, och så enkelt kan man anta a såna här individer inte hycklar mindre än andra. Men jag vet
iofs inte hur diskussionen förts.

De flesta gode män är ute e er lä örtjänta pengar och många bedrar sina huvudmän på delar av fickpen-
gen. O a har de inte mer kompetens än a den nä och jämnt räcker för a skriva en ekonomisk redovisning
e er mall och a fylla i medgivanden för autogiro. Men de erfarna använder kryphål i redovisandet.
Kunskaperna ligger normalt se på grundskolenivå och a " llvarata persons rä " klarar man sällan. "Omsorg
om person" klaras i högst varierande grad.
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E regelverk för skydd av sjukas egendom med mera är nödvändigt, såna möjligheter borde absolut finnas
utan krav på a ha god man.
Enstaka spärrar skulle mycket väl kunna ersä a de flesta kriminella eller omdömeslösa gode män om det bara
finns några anhöriga som kan hjälpa, eller personal på slutet boende. De spärrar som finns med god man är
dessutom o llräckliga. Med förvaltare ännu värre, där är "brukaren" i prak ken helt utlämnad ll vad förvaltaren
påstår a brukaren vill. Det finns massor av exempel på svindlerier och förskingring som inte kunnat bevisas pga
brukarens demens eller annan sjukdom.

Exempel på hur "godman" kan fungera. (Finns mycket mer i bloggen)
I ca e års d försökte jag få reda på vilka mediciner mor hade, det kom bara besked om någon av medicinerna
från hälsocentralen, llslut bad jag god man om hjälp. Hon lovade undersöka saken (via sms) och då hon sen inte
återkom så påminde jag samma väg (sms) och då kom e snabbt svar:
"Din mamma får symfoniorkestermedicin" (de a skedde i vintras -2011, jag använder sms via dator och har
därför sådana möjligheter)
[1]

Hade aldrig hört liknande, ringde läkemedelsupplysningen som meddelade a de a u ryck är y erst oseriöst.
Man hade heller aldrig hört talas om det.
(Nya klagomål ll kommunen och plötsligt blir jag uppringd av en sköterska som läser upp alla mediciner i god
ordning. man måste tydligen kämpa, nås av ren idio , klaga igen och igen innan det självklara kan fungera.)
Så här såg god mans förklaring ut, förklaringen är ohållbar.
[2]
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Jag har -2010 pratat med en jurist i mellansverige som är god man åt e antal personer, det gällde en
fas ghetsaffär, han var ombud i en försäljning av e torp som intresserade mig, det blev e långt samtal och jag
kom a nämna mors situa on, han varnade mig på samma sä som alla andra som ha insyn gjort och förklarade
a det vanligaste är a de gode männen stjäl från fickpengarna, någon eller några hundra varje vecka. Denne
jurist har utbildat överförmyndare och har om jag minns rä , 30 års vana.

Bedrägerier med arv o.d. är ovanligare men förekommer helt klart, där finns e antal skrämmande exem-
pel och några går a finna via nätsökning.

Med en helt korrekt god man skulle jag inte blivit lurad på kostnaden för mors nya boende från augus -
2013. Det talades om ca 2.500/månad men visade sig vara 4.500.

E er mors infly på demensboende startade e huvudlöst skeende med hennes bostad:
h ps://demensorebro.wordpress.com/huvudlost-skeende-med-bostad/

Iom god man fyra så startade den verkliga dårskapen, han ll och med obehindrat kunde begå bro mot
mig och mor under närmare e års d.
Se bloggen.

Väntar for arande sommaren -14 på en mycket illa skö polis-"utredning" och det är olämpligt a stämma en
god man medan utredning pågår.
Måste i så fall anlita advokat för stämningen om Örebro ngsrä ska ta det på allvar och sköta det seriöst.
Har sällan se eller ens hört talas om något så märkligt i rä sliga sammanhang.
Samma typ av hycklande lekstuga som inom polisen, rädda för a stöta sig med kommunen. Slarv ignorans och
par skhet.
J.K. utreder med den Länsstyrelsens obefintliga kontrollfunk on. E års handläggnings d har jag meddelats om.
Sådana utredningar är inte mycket a lita på, därför är det vanligt med tjänstefel och jäv inom myndigheter.
- -

Problemen med god man nummer fyra (galenfalken)
Problem med "e an", nybörjaren, har jag berä at om i bloggen, "tvåan" var en llfällig lösning som jag inte hade
kontakt med förrän hon skulle hoppa av, där fanns problemet a hon inte besökte mor trots a hon hade även
delen "omsorg". Mor tappade då mycket i vikt och led av näringsbrist, blev extra förvirrad.
"Treans" brist på allmänbildning och "hejsan-svejsan"-beteenden uppvägdes av hjälpsamhet mm, dvs "trean" var
ojämförligt bäst.
Här en sammanställning över den "äkta fyrans" lltag, dvs jag räknar inte den inbillade gode mannen Rydne som
nummer fyra.
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1. Under d då jag med hyreskontrakt redde ut situa onen med mors
fullbelamrade bostad, stoppades flertalet onödiga och ofredande lappar
i brevlådan.

2. Klagade på a han fick post som var ställd ll mig, orsaken var a
jag hade llfällig e ersändning ll mors bostad och a mor hade sin
post e ersänd ll J.H. Post från rä en gick i retur eller kom ll
J.H. i de fall den sändes ll min bostad på annan ort.
Utdelningschefen i Örebro meddelade a jag måste ha namnskylt
uppsa för a undvika dessa problem.
J.H. rev bort flera namnskyltar.
Sam digt nya lappar i brevlådan a han inte llät namnskylt.

3. Beskyllde mig för a ockupera mors bostad vid två llfällen och e
via KRF där han gjorde ansökan om avhysning.
Mor själv fanns i bostaden under en veckas d vid ena llfället.
Avvisades snabbt av KRF som meddelade a jag var legi m hyresgäst.

4. Var ej behjälplig med ansökan om bistånd då mor ville och kunde
bo kvar i sin egen bostad, med min hjälp, januari -14.
De a gick då ej a genomföra.

5. Undanröjer på e helt hänsynslöst delar av mors lösöre trots a jag
upprepat meddelat a denna del som var särskilt undanlagd pga plats-
brist i bilen, skulle hämtas i början av mars. De a var en ändring av e

digare besked från mig, men tydlig nog. Hänsynslöst besvarad via sms.
Medförde en helt onödig bilresa för mig om 45 mil, den 5/3 -14.

6. Ändrar mors folkbokföring då hon fly at hem ll mig på annan ort.
sådana lltag skadar med självklarhet den enskilde som har behov
av dos-mediciner och bistånd som hemvård och dagvård.
Därför och då uppsägningen av Elgströmska förvaret ej godkänts,
måste det nya boendet avbrytas.

7. Upprepade nollresonemang och felak ga resonemang samt lögn-
ak ga uppgi er ll rä en.
- -
Enligt polisen har J.H. inte ha uppsåt a begå bro och
polisen ser bara på varje förseelse för sig, ingen sammanvägning sker.
Inget uppsåt ger per automa k a det finns förståndsproblem som ger a
J.H. är olämplig som god man.
En ärlig och normal människa ser en tydlig röd tråd i hans beteenden.
Den ärligheten existerar inte inom Överförmyndarkansliet och inte
heller i Tingsrä en. Han entledigades officielt endast pga egen begäran.
- - -

Summa
Jag varnar alla för dagens gode män, i alla fall i Örebro kommun. Just som alla varnade mig innan jag fick erfara
det veritabla eländet själv.
Fem föreslagna gode män (varav fyra llsa a) på rad har visat sig mer eller mindre olämpliga, flera mycket
snart, den senaste omedelbart. Samma gäller ll viss del den "förvaltare" som llsa es -2014 trots a inget
förvaltarskap behövdes. Saker blev "hejsan-svejsan" igen fast på andra sä , hjälpsamhet blandat med villervalla.
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Det bra a den kriminelle föregångaren försvann ur bilden.

Nu, april -2015 siktar jag mot EU-domstolen pga onödigt förlorad bostad för mor. Men hinder måste un-
danröjas ("förvaltaren" söker inte rä sskydd åt mor) eller kvarnar mal långsamt (J.K.)

Mars -16 Allt försvårat pga egen sjukdom (progressiv MS med skov)

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2012/07/symfoniork-med-retush1.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2012/07/bortfc3b6rklaring-retusch.jpg

(2015-11-03 23:18:13)
A entlediga en God man kan BARA en nära Släk ng som MAKE/ MAKA, BARN eller SAMBO göra enligt Falu Tingsrä /
Hovrä en , trots a huvudmannens släk ngar består av ENBART som i vårt fall 3 syskonbarn, bägge rä sinstanserna avslog
begäran av entlediga av God man med mo veringen a syskonbarnen (enda släkten) inte var närmast släkt med kvinnan det
gäller. A sedan VI kan bevisa a GOD MAN lurar kvinnan för a vad vi tror köpa hennes lantgård ll e LÅGT pris, tog varken
Falu Tingsrä eller Svea Hovrä någon no s om. Sedan kvinnan nu 87 år gammal ha God Man har hon förlorat ca 4- 500
000:- för obetalda arrenden från en granne ll hennes lantgård, arrenden som GOD MAN sade sig veta om a grannen hade .

Hans (2015-11-04 08:20:26)
Tack för informa onen. Tyvärr är det där e vanligt scenario och det är så a en nära släk ng som barn e.d. inte heller
kan entlediga en godman, entledigandet görs av överförmyndarnämnden om de så behagar. Barnet kan sedan överklaga
i rä en som o ast lierar sig med kommunen och inte gör en opar sk bedömning. Därutöver kan nästan vilken stolle
som helst bli godman och också förvaltare. Systemet skriker e er hjälp och rä else. Det si er mängder av olämpliga
individer i de rotlar som handlägger ställföreträdarskap och de si er nöjda så länge de inte drabbas själva. Ni ska förstås
polisanmäla den bro slighet du säger a ni har bevis på. det handlar troligen om trolöshet mot huvudman. Ni vet inte
hur mycket pengar godman få av grannen/arrendatorn för a låta det gå vidare obetalt. Jag känner igen fenomenet
och behöver nästan inte ens gissa.Då har ni nästa problem med mest bara rötägg inom polisväsendet. De enda som kan
vara ve ga brukar finnas där ni gör anmälan, på PKC, och det är o ast inte poliser. Också där kan ni råka ut för veritabla
rötägg. Men ge er inte. Det som krävs är anmälan, utredning, håll god kontakt med utredaren, åtal och dom. Sedan in
med domen ll nämnden. I annat fall så härjar denne godman vidare, helt obehindrat. Om polis/åklagare meddelar a
det hänförs ll civilmål så har ni bara a stämma godman. Nästa problem är då a hi a en bra och seriös jurist. mvh / Hans

1.1.4 Hemtjänsten (2012-07-26 07:58)

Sammanfa ning
Även kallad "hemvården" numera, det finns både bra och dålig personal, det verkar vara rä stor omsä ning, o a
vikarier och det är inte lä a bilda sig en klar uppfa ning om "rulljangsen" men e er e par år kan jag redovisa
både bra och dåliga fenomen. En del av de dåliga fenomenen i Örebro är kroniska, det hjälper inte nämnvärt
a klaga och påpeka och därför är det troligen meningslöst a delta i "planeringsmöten", jag är måhända rä
ensam om den uppfa ningen men den är grundad på några års erfarenheter och viss analys. Jag ogillar spel för
gallerierna och går hellre ll högre instans då jag ser kroniska missförhållanden.
Jag har uppnå en viss förbä ring genom a klaga då jag se grava missförhållanden och tror inte på dessa
planeringsmöten.
Hade jag bo i Örebro hade jag nog ändå deltagit i sådana.

En avgörande och vik g förbä ring är mors deltagande i dagvård.
Bra ur psykiska synpunkter pga hennes ensamhet (vännerna har gå bort eller bor på långvård e.d.) och ur
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mat/närings-synpunkt.

Skrivet den 7/8 -2012
Jag ska fak skt börja med a berä a om en posi v detalj, mor hade klagat på a det rinner ut va en under
VC-stolen. En man från Riksbyggen hade at in och meddelat hemtjänsten a VC-stolen ska bytas. Men en
rådig tjej på hemtjänsten ringde INTE god man, då hade kostnaden på några tusenlappar varit e faktum (JFR
byte av kyl/frys utan a kolla garan trots min uppmaning) -hon ringde mig. Jag tackade och meddelade a jag
skulle kolla saken då det lät lite kons gt a byta VC-stolen. Nästa besök hos mor någon vecka senare ledde ll en
enkel tätning med silikon, läckan upphörde helt. Det finns alltså verkligt bra personal men kanske någon av dem
skärper sig lite extra e er mina klagomål.

Sånt som hänt digare:

Sommaren -2011, hemtjänsten låser mor ute.
Som o a när jag besöker mor, även sommaren -2011 kunde jag göra e antal besök, gjorde vi en åktur, o a ll e
matställe e ersom hon äter bä re med sällskap och omväxling, hon låste dörren med nyckel ll bara överlåset
dvs patentlåset var olåst och hon hade inte nyckel med ll det, jag reflekterade inte särskilt över den saken och
antog a här fanns det ru ner som fungerade med hemtjänsten. Hemma igen e er 1,5 mme så var mor utlåst,
någon hade låst även patentlåset, jag insåg a det var hemtjänsten. Mor blev mycket orolig och började irra
omkring, det var helg och tomt på folk men träffade på en person som kunde berä a a hemtjänsten hade e
kontor i närheten. Jag tog med mor dit men det visade sig a tjejen där påstår a mor inte finns med i listorna
som "brukare". E er diverse villervalla lyckades man e er ca en mme få kontakt med en dam som hade nycklar
och vi blev insläppta. Mor mådde mycket dåligt hela den, hon flämtade på e sä jag aldrig hört förut.

Jag meddelade vad som hänt ll en chef på kommunen, jag blev då uppringd av någon på hemtjänsten
men den individen kunde inte skilja på överlås och underlås, hon gav luren ll nån annan men det var lika illa.
Denne började i stället svamla om "larmnyckel" men kunde inte förklara vad hon menade med det. I det läget
började jag inse hur illa det är ställt med viss personal, tyvärr kanske majoriteten. - -

Jag begärde matlistor -2012 för a kunna koordinera mina besök och mat ute bä re, på torsdagar är det
o a bara soppa och pannkakor, jag har se a mor brukar kasta pannkakorna. Därför får hon bara soppa. En sån
torsdag ade jag i hennes kylskåp, det fanns inget bröd så hon kunde inte göra en smörgås på kvällen. Däremot
fanns möglig kräm och gul seg mjölk.

Jag fick kontakt med någon på Rex hemtjänst och hon påstod a enligt anteckningarna så är det ingen
som handlar åt mor. De a trots a jag visste a någon handlat regelbundet på mors ICA-kort ända sen legi -
ma on och kort ordnades -2010. Jag klagade på denna villervalla ll en chef på Rex (-2011 hörde jag namnet
Barongruppen) och då hon hade semester svarade hon ändå och hänvisade ll den ersä are som kommit med
det kons ga beskedet, senare kom en "uppdatering" som betydde a nån visst handlar åt mor -på torsdagar.
Jag var där ända ll 19.30 den torsdag hon bara få soppa, kastat pannkakorna och sen inte hade bröd hemma.
Ingen handlade den torsdagen utom jag.

Gång på gång har jag anmärkt på a mor tappat mycket vikt men ändå kan man inte ens klara elementär
kontroll av vad hon har hemma och jämföra med den mat hon får. Den här hemtjänsten förefaller vara olämplig
för ensamboende dementa, det kan slarvas och hända vad som helst.
- -
I samband med mors dras ska viktminskning har man -2011 strax före jul lovat a mor kommer a ha säll-
skap när hon äter, jag hade se a nästan all mat kastats bort. På själva jula on gjorde jag e besök, mor
hade just ställt undan 90 % av den mat hon få och hon sa helt ensam. Jag hade inte varslat om besöket,
mor minns ändå inte och jag hade inte varsko hemtjänsten. Jag hade lite julmat med mig och hon åt gärna av det.

Observera talet om a mor kommer a ha sällskap. Senare såg jag en "planering" för mor genom en IVO-
utredning och där stod det "mål ds-stöd" som väl betyder a personal ska stanna en stund. Verkar lite oklart,
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det enda som är klart är a det inte fungerade.
- -
Ibland droppar någon från hemtjänsten in när jag tagit med mor ut. En sådan tjej som återkom sa a det är bra
om jag lägger en lapp på köksbordet så de slipper vara oroliga.
När jag så lagt e A4-papper med tydlig text om en sådan åktur så letar nästa tjej ändå och undrar var mor är.
Dvs det är ingen ide a göra överenskommelser med denna kategori. Det är för mycket byten av personal hela

den och obefintlig informa onsgång.
- -
Med tanke på all villervalla är det dags a börja jämföra ICA-kvi on med det mor får hem samt särskilt se om
man går på extra okända inköp vid ICA på mors kort. Det kan bli besvärligt. *

Är det mindre arbete och bekymmer a försöka kontrollera allt de a än det skulle vara a sköta det mesta själv?
Handlar gör jag åt mor så snart jag ser a något saknas, men bara då jag har möjlighet a göra besök.
Bodde jag i Örebro skulle det vara mycket enkelt a handla det hon behöver e ersom hon får hem mat ll lunch
och hon förbrukar inte mycket. Antagligen anser ÖFN a det är mycket bä re a vilken ouppfostrad och obildad
unge som helst som inte klarat grundskolan har koden ll mors ICA-kort?

Mor har sagt -2011 a hon vet a vissa tjejer handlat åt sig själva på mors kort, jag har aldrig kommit på
mor med a ljuga men nu är hon dement och allt blir lite annorlunda, svårt a kontrollera.

Jag vet ännu inte hur många ensamboende dementa utan anhöriga inom rimligt avstånd som finns i Öre-
bro kommun. Jag vet bara a hemvården inte är fullt anpassad för de a, kanhända är det fråga om resursbrister
men sådana problem motverkas effek vt av lämpligare personal som då kanske blir för dyr a anställa.

kollen gjordes senare och allt såg ok ut. Bara e märkligt uppehåll i handlandet under några veckor sommaren
-2012. Kan förklara vissa problem och mor led ingen nöd e ersom jag o a besökte just den den. God man var
en llfällig figur som nästan aldrig besökte.
Flera år e er a jag godtog god man (god lekman eller stolle) visste jag a en sån inte måste besöka brukarna
(offren)

Tillägg -2014

Som framgick av bloggen så ly es mors exempel fram i lokalteve, december förra året, en dam som min-
skat dras skt i vikt på kommunens inslängda kalla matlådor som hon inte all d klarade a värma. Rex fick kri k
av IVO e er mina rapporter och säkert också andras.

dweia73 (2013-05-27 13:14:12)
Känner igen allt du skriver om. Numera anser troligen 90 % av personalen och deras närmaste chef a jag är en första
klassens bitch. När jag ser missar och fel de gör så säger jag ll. Och det blir OFTA. Nu har vi dock få llbaka vår första
handläggare och hon fungerar helt fantas skt!! Men problem med chefen, dåliga villkor mm gör en otrolig rota on på
personal och informa onen mellan personal sker inte. A de skriver i sina rapportböcker hjälper inte e ersom flesta inte
ids läsa. Eller vad vet jag, de kanske inte kan... :/ Jag har numera blivit så less på hemtjänsten a jag så fort jag ser någon
av deras bilar omedvetet börjar gnissla tänder. Misstag inom sjukvården sker skrämmande o a och jag kräver all d a
vara med på pappas sjukbesök och har även få det beviljat som gil g frånvaro när jag hade fas 3. Värre nu när jag jobbar
mellan varven. E llfälle skulle han göra sövd gastroskopi... jag gick på toale en medan de gjorde honom i ordning och
när jag återvänder ser jag a han är förberedd för rektoskopi. Jag högg genast tag i första bästa sköterska som förskräckt
rätade ll det... VAD hade hänt om inte jag varit med?? Vem vet.
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Hans (2013-05-27 14:51:30)
Tack för den första privata kommentaren, bara e fåtal personer har hi at bloggen. Det verkar ovanligt a folk söker
med de sökord som ger träff här och jag har inte ansträngt mig a sprida informa onen än så länge. Det ser ut
som om vissa problem är liknande överallt, jag har ju också pratat med folk i andra kommuner. Du nämner en del
posi vt och jag borde väl också nämna mer om det som är bra. Jag startade bloggen som en "klagomur"..två år e er
a snabbt ha märkt a det fanns problem med det mesta. Nu har jag hunnit vänja mig lite och mor har nog en
acceptabel situa on. A mor fick svälta i onödan -2010 berodde på både systemfel och oförnu iga, slappa människor
inom Öfn. Det svåraste är a åtgärda det senare. Jag kommer inte a glömma dårskapen -2010 innan jag själv kanske
är dement. A poli ker knappast bryr sig säger en del om hur svenskar som "kommer upp sig" o a blir (eller var innan dess)

villacalifornia (2013-07-05 19:32:05)
Blir så ledsen när jag läser de a men sam digt glad, Då jag inte är ensam i mina iak agelser om hemtjänsten. I slutet på
maj slängde jag ut hela gruppen och vårdar mor ensam... Mycket lugnare...

Hans (2013-07-05 20:37:41)
Hejsan, tack för intresset, jag har dock hela den ha de verkligt stora problemen med Överförmyndarnämnden och den
förste gode mannen (2010-2011) jag kan garantera a DÄR si er de verkliga svinen och hycklarna. Hemtjänsten (Rex)
tycks o ast göra vad de förmår och det har förbä rats på flera punkter. Problemen har i vårt fall funnits i samband med
vikarier och de beror i sin tur på lata, usla chefer som inte bryr sig om a instruera! A klaga längre upp i kommunen
innebär möten med nya sorters lata svin och lögnare/hycklare -igen. Om inte annat möter man vrickade beteenden. Men
"fo olket" är o ast juste. Jag har f.ö. redan se i din blogg a ni har råkat ut för felmedicinering. O a går det så där långt
innan oskicken uppdagas. Jag är just nu i det läget a jag misstänker samma problem för min mor. Läkaren på geriatriska
kliniken borde ta e varv på grundvux då det kommer ll a lära sig lyssna och läsa innan ll samt reflektera, dvs e
mycket vanligt problem. Man har mest bara mekaniska ru ner och mediciner i skallen. Man får väl vara "glad" så länge
man slipper ren förgi ning eller synopsiseffekter mellan de olika medicinerna. En del tandläkare begriper for arande
inte (trots doktorsavhandlingar på ämnet) a man noga måste röntga käkbenen även då tänder saknas. Det finns ibland
kvarvarande infek oner pga rotrester och annat som ger medicinska problem livet ut, inte minst förhöjt blodtryck och
livsvarigt behov av medicin som kunnat undvikas. O ast har läkarna ingen aning om risken för synopsis utan bara följer
strömmen och medicinerar på allt de orkar om inte medicinen är för dyr för lands nget, då kan det bli tvärtom, även a
man väntar länge med a fastställa diagnosen (tex alzheimer) mvh / Hans

villacalifornia (2013-07-05 21:16:58)
Vårt fall är mer komplicerat! Jag är sååååååååååååååååå trö .... Vart är den svenska sjukvården på väg??? Finns någon
som kan/vill/vågar ta si ansvar? En vårdcentral, sju llsynsärenden på 6 månader. En sparkad verksamhetschef på
den samma. Konflikter mellan ledning och personal. Bristande journalföring, brister i epikriser och remisser. Ingen
användning av regionens gemensamma avvikeksehanteringssystem. Två medicinförgi ningar hos mor, där läkaren
inte vill se si ansvar utan anser a det räcker med remiss ll geriatrisk medicin med vänte d upp ll 3 månader en
sjuksköterska i hemvården som anser a vi kan vänta lls mors ordinarie läkare är på plats. Fick själv ordna in mor
på akuten där hon blev inlagd för akut medicinförgi ning. Mors SSK pratade med läkaren och han lovade a ordna
remiss ll geriatrisk medicin för överfly ning dit för medcininställning. I vänta på remissen så erbjuds vi kor dsboende
för återhämtning av biståndshandläggaren. Ingen vårdplanering behövs då hon vet om ärendet. E er utskrivning ll
kor dsboende där ingen brydde sig undersöka vad som hänt, hon var dement. Vem har diagnis serat mor som dement
och vilka grunder. Varför informeras inte mor och vi närmaste anhöriga. Inget stöd i besked eller ev samtalsterapi.
Hon får inte vara med de andra, då hon blir orolig a vara med dem, eller hon får inte vara med de andra för andra
blir oroliga av mor. Instängd i sin rullstol på rummet inkörd under bordet med en uppslagen dning och en halv kopp
kaffe framför sig. En social människa som hamnar i en isoleringscell. Ingen träning för a kunna gå igen som hon kunde
innan förgi ningen. Numera rullstolsbunden. Ingen smärtlindring för extrapyramidala biverkningar såsom parkinsonism,
muskelstelhet och muskelsmärtor. Toale besök och mor fick panik, jag bad om smärtlindring, fick av vårdpersonal reda
på a hon får vänta ll i morgon då SSK är sjuk. Ingen brydde sig, hon var dement. SSK avvisade mina påståenden
med a det vi behöver veta finns i journalerna, journaler som är felak ga. Ingen kontroll av journaler och medicinlistor.
Tänk då kunde de a ha upptäckts mycket digare. Mor hade kanske få en kärleksfull omsorg och vård på boendet.
Ingen frågar oss i denna situa on hur vi mår och speciellt min utvecklingsstörde bror hade säkert behövt ha hjälp med
specialist och krissamtal. I stället llsammans med förändringar på sin arbetsplats fick honom a gå i väggen. I tre
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månader låg han på magen i sängen med kudden över huvudet och så fort jag frågade någon fick jag ll svar “jag är så
rädd”. Han har mycket svårt a berä a om hur han mår och speciellt om känslor. Vi skulle få prova två avdelningar för
a se var mor trivdes bäst men stoppades av enhetschefen och vi fick gå på magkänsla. Jag kunde inte se den missvård
mor utsa es för, min bror utsa es för. Inget stöd ingen hjälp och ll slut tog jag llsammans med övriga syskon och
några utomstående beslutet a ta hem mor. Vi sa e igång med träning och mor kunde gå och vi levde e underbart
liv. Hemvården kopplades in för a jag skulle få stöd och hjälp i vården av mor. Mor fick livsgnistan llbaka men ibland
kom ångesten över henne, vad har hänt och varför bryr sig ingen. Fick hålla mor i handen och försöka förklara... Mor
fick åter ont i ryggen och ny medicin sa es in. Hjär limmer och hjärtsvikt och ny akutbesök och inläggning. Samma
som två år digare där jag få kopia på från vårdcentralen på epikris men en saknad vårdinfo, som pa entnämnden fick
hjälpa mig a vårdcentralen hi ade. NÄL skyllde på vårdcentralen, vårdcentralen skyllde på NÄL. Helt plötsligt saknas
det som jag digare själv har se . varför????... Ny medicin e morfinpreparat i plåsterform, lägsta styrka och bara e
halv sådant. Åter medicinförgi ad. Nu var hon så borta a vi räknade hennes liv i dagar. Började planera begravning,
mors SSK ringde och förberedde mig a det snart troligen är slut, vilket jag redan förstod. Fick en ingivelse a ta bort
plåstret och fick läkarens llåtelse a göra. Mor började än en gång ll piggna ll och SSK föreslog a mor skulle komma

ll dagverksamhet. De a trodde jag inte på då mor är rädd för andra personer och numera bara har förtroende för mig.
Däremot har vi sjukgymnas k för a försöka återhämta något av den förlorade gångförmågan. En enhetschef som ringer
och anklagar mig för a missköta mediciner, mediciner som inte funkar. Mor måste ha lugnande för personalens skull, så
de kan arbeta med mor. Enhetschefen anmäler oss och biståndshandläggaren kommer hit. Biståndshandläggaren ser en
en dement person som behöver in på boende, vilket jag vägrar. Min åsikt är a mor åter en gång är förgi ad. Varje dag
är en kamp mellan mor och personal. Tre grupperingar som inte kan samarbeta inom gruppen som vill arbets på olika
sä . En läkare som vägrar skriva ut mediciner och istället hänvisar ll enhetschefen a hon får arbeta med personalen
istället. Det är hennes ansvar... Här om dagen fick jag nog när en personal säger "lika bra a få det överstökat, hon lugnar
sig ändå e er en stund". Varför ha 30 minuters omsorg när jag behöver si a med mor i 2 mmar och trösta och lyssna
på hennes frågor varför de inte bryr sig om henne. Nu sköter jag mor och avstår den havererade omsorgen. Den omsorg
jag idag ger mor sker med glädje och viskningar i mi öra, jag älskar dig, tack för a du tar hand om mig. Dusch sker med
glädje i blicken och mor njuter av den. Varför skall jag behöva lyssna på kampen mellan mor och personal när det kan ske
på e lugnt och njutbart sä för oss alla? Varför skall mor bli så psykiskt misshandlad när det finns alterna v? Varför skall
skall det behövas mediciner när e lugnt och tryggt förhållningssä hjälper så mycket mer? Var är den personcentrerade
omsorgen där individen är i centrum? I dag är det minuter som räknas och det finns ingen d ll något kärleksfullt... När
ångesten sä er in som värst kommer hennes ord, jag är så djup deprimerad... Varför bryr de sig inte vad jag tänker och
tycker, varför behandlar de mig som skit, är hennes frågor.... Varför skall en 80-årig dam utsä as för de a? Varför skall
mediciner sä as in på mor för personalens skull? Mor måste väl vara den som skall ges omsorg med kärlek! Varför ges
inte personalen rä verktyg a ge mor omsorg på hennes villkor? Mor kan for arande klä sig själv, men hemvården är
så stressad så bara för a hinna så har de inte d a vänta. Varför inte ta vara på de funk oner som trots allt finns hos
mor. Idag vet jag inte längre om jag vill se hemvården här igen... Jag vill inte se mor bli misshandlade av det som kallas
omsorg. Jag vill se mor få dö med e leende på läpparna den dag det är dags. Den dag jag tar farväl av mor, vill jag i
mi hjärta känna, jag har gjort allt för dig, kära mor! I dag kan inte ens de olika läkare som behandlar/har behandlat
mor enas om mor lider av demens eller kanske djup depression med minnesstörningar... Hur kan man sä a en sådan
diagnos utan a informera mor eller oss närmaste anhöriga? På vilka grunder har en sådan diagnos sa s? Har utred-
ningar gjorts utan a informera oss? Hur länge skall mor behöva lida av havererad sjukvård och omsorg. Jag tänker inte
längre a på och se denna missvård som mor och och andra människor utsä s för... Må et är rågat! Mvh /Bengt Larsson

David (2015-09-16 23:19:13)
Hej Bengt Ja blir rörd ll tårar av din berä else om din 80 åriga mamma och den omänskliga behandling hon få och
får(vet inte om hon lever ) Jag är känslig I anden och tårarna bara rinner,när ja läser de a Mvh David

villacalifornia (2015-09-17 06:39:11)
Hej, David! Mycket tack för din kommentar. Mor gick bort i oktober förra året. :-( I går skulle hon fyllt 83, så var nere
på graven och lade tre röda rosor med en vit rose . Hon (och även far) är otroligt saknad, men vi vet a hon lider inte
mer. Hon hostade ll bredvid mig här i rullstolen och så var det slut. Jag är så otroligt tacksam för vad jag fick göra för
henne de sista åren och hon hade e bra liv. Tack än en gång för din kommentar!
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Hans (2013-07-06 10:21:57)
Det är upprörande. Din och min mor har olika egenskaper och olika vårdbehov. Det är mycket lärorikt och instruk vt a
följa dina erfarenheter och analyser av en kollapsad vård-cirkus. Du har mer kunskaper om denna cirkus än jag, kanske
har du någon vård-bakgrund? Frågan är om det någonsin förr har funnits en fungerande vård för en person i din mors
situa on? Kanske inte och i så fall är det ingen egentlig kollaps utan en stor brist i vården. Inga mediciner kan ersä a
din omsorg om din mor och jag har i några månader nu misstänkt a min mor påverkats nega vt av medicineringen som
långsamt blivit alltmer komplex även om det bara rör sig om totalt 4 - 5 stycken olika. Det kan vara för mycket redan med
två mediciner. Ibland kan man genom observa oner analysera bä re än läkarna. Mediciner är o ast e rent otyg och
är antagligen sällan nödvändiga. I en del lägen kan de dock rädda liv eller förhindra sådant som slaganfall och då tänker
jag på BT-sänkande. Men i stället för a ta reda på orsaken ll e högt BT så fortsä er man pumpa in medicinen livet ut,
med biverkningar och med införande av fler mediciner där man egentligen inte vet exakt vad som händer via samverkan
mellan dem (det jag kallar "synopsis" som kanske inte används inom medicinen, jag har det från e annat sammanhang)
Jag misstänker a man bara bör medicinera mot akuta risker. Så länge en demens som alzheimer inte är 100 % fastställd
tror jag inte på ständig medicinering med tex Exelon. Som du kanske se så har min mor få den diagnosen ca 2,5 år
e er a hon plötsligt blev förändrad. Jag har anmält ll SS a jag aldrig få någon läkar-respons på a denna plötslighet
inte alls stämmer med diagnosen! Nyligen har en ny myndighet, IVO Örebro tagit över (Inspek onen för vård och omsorg
som torde starta i alla län separat) och de lade snabbt ned ärendet! Har du någon gång hört u rycket "idioter inom
myndigheter"? I Sverige är de a e mycket utbre faktum. Det är där de flesta verkliga idioterna hamnar, o a högt upp
och sen gör de ingen ny a, bara ställer ll elände. Jag mailade och skällde ut dem e er noter. Ärendet togs upp igen under
annan beteckning och nu väntar jag på nästa idio . Jag har på lut a stämma Örebro kommun men då gäller det än så
länge bara Överförmyndarnämnden, det är dessa som orsakat mor och mig mest lidande, läs gärna vad som hände -2010.
Vi drabbades också av en ren nybörjare ll "god man" som betedde sig mycket korkat och det ligger en polisanmälan om
oförklarade penningu ag. Var glada om ni sluppit riskera sådana figurer öht, nu har min mor dock en sådan som fungerar.
Man har tydligen inte vågat llsä a vem som helst e ersom jag vänt mig ll rä en flera gånger. (Och även där stö på rena
rötägg, som all d) Nu börjar det dock bli mer fråga om medicineringen och mors boende. Betr. din mors demens-diagnos
tycks den först ha sa s genom gissning av en läkare på en hälsocentral. Har hon inte få komma på rik g utredning på
sjukhusets demensavdelning? Dvs röntgen av hjärnan med mera. Men om din mor funderar i banorna "vad har hänt och
varför bryr sig ingen.." så verkar det för mig inte röra sig om en demens. Inte om hon klarar a begrunda sin situa on
och ge u ryck för det. Så är det inte för min mor, hon är nog ganska gravt dement, dvs ganska robotmässig och glömmer
det mesta utom allt gammalt som "si er" bra. När du skriver om "tappad livsgnista" så är just de a vad jag har noterat
hos mor under den senaste den, det måste vara en stor orsak a se upp, då minskar motståndet och en vanligen mindre
allvarlig åkomma kan leda ll döden. Jag vet inte om den tappade livsgnistan i mors fall beror på a hon någonstans är
medveten om sin situa on? Så har det knappast verkat förut. Det är nog klart a "lyckopillren" (har inte anteckningen här
om sorten) inte alls gör någon verkan och man har numera sa in sobril, lugnande pga hennes na liga u lykter där hon
ibland inte hi ar hem, dvs ren oro. Vi har ha tur med särskilt en person inom hemvården som är mors kontaktperson,
jag upplever inte alls den sorts cirkus du beskriver mellan vård-områdena. Men jag är inte förvånad. Di bidrag här är
mycket värdefullt och får mig a bli mer observant i de frågorna du tar upp. Om och när mor fly as ll e gruppboende
tänker jag noga kolla upp hur hon får det där och hur hon trivs. Jag har hi lls inte offrat mig själv på samma sä som
du gjort men kan bli tvungen ll det. En dag kan det annars leda ll en förfärlig ånger och då är det för sent. Hälsningar / Hans

David (2015-09-16 11:22:14)
Det är beklämmande a läsa hur gamla människor blir behandlade Ja lider verkligen med er Min gamla mamma får hjälp av
rex hemvård Personal trevlig och gör si bästa. Tyvärr dålig informa on och nästan omöjligt a få tag i någon per telefon,
man hamnar nästan uteslutande på en telefon svarare. A inte ha e direkt nummer där man vet a någon svarar är
extremt stressande. Om ja inter bo i Örebro hade det varit ohållbart. Mvh David

Hans (2015-09-16 11:48:02)
Tack för det. Samma erfarenhet här och jag bodde ju inte i Örebro, det blev -ohållbart! Det fanns också väldigt ovan
personal på somrarna som inte borde ha med dementa personer a göra. Telefonsvarare nästan överallt, som få eller
ingen bryr sig om. Som du kanske såg slutade min mors situa on som varnande exempel på Tvärsny . Den "gubbe" som
framträdde från kommunen där, är en svamlande hycklare. Men så såg det ut på de flesta chefsposterna oavse avdelning.
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David (2015-09-16 12:18:40)
Som ja skrev kommentaren hemvård personalen gör si bästa Och städningen sköts klanderfri . A dom inte hinner eller
eventuellt glömmer ta reda på använda blöjor ibland(luktar rik gt illa ) och kan finnas disk. Är ja säker ll största delen
beror på stress . Och då beror det på för låg bemanning . chefer och ansvariga poli ker bär då ansvaret för ovan nämnda
problem. Vill än en gång påpeka a hemvård personalen är trevlig Men man vill ju a ens gamla mamma får den vård hon
betalar för. A bli hänvisad ll e telefonnummer där man ll 99 % hamnar på en telefon svarare är rik g dåligt. Men det
beror nog ll största delen på för lite personal. Mvh David

Hans (2015-09-16 12:29:11)
Jo, skillnaden på vissa unga flickor på sommaren och kontaktmannen på Rex (undersköterska från utlandet) var enorm.
Kontaktmannen "räddade" mor och den ende som fick duscha henne. Jag blev kontaktad spontant av henne men hon
kunde vara lite svår a nå. Har inte din mor en kontaktman? Trots det här så förlorade mor över 20 kilo på e år. I
kylskåpet kunde jag hi a gul seg mjölk och möglig mat då jag anlände. Inget bröd för en smörgås på kvällen. Avmagringen
stoppades iom dagvård tre dagar/vecka. Mor åt med sällskap dessa tre dagar. Annars nästan inget. Städningen skö es bra
av e utomstående företag.

David (2016-03-07 13:28:42)
Örebro 2016 -03 -07 Rex hemvård / hemsjukvård Örebro kommun Tas ingen hänsyn ll vår gamla mamma eller ll oss
barn Det fungerade inte digare(frånse städning, handling och tvä ) E er besparingar på 100 miljoner kronor och 7
färre personal rex hemvård/hemsjukvård Örebro kommun Är det rena rama katastrofen ingen tar något som helst ansvar
Våra gamla mamma betalar men det slarvas ordentligt med överenskomna tjänster Vanligt med ski g och flo g spis Disk i
diskhon Fullt med disk i diskstället Dåligt städat Och dom missar a handla Använda blöjor som luktar i badrummet som
inte slängs Färdig tvä kvar i tvä maskinen(varit tvungen tvä a om pga lukt ) Klar tvä hängande flera dagar Dåligt städat i
badrum Ja är rik gt trö a behöva göra sådant som min gamla mamma betalar för. Nu får det vara nog Skärpning Örebro
kommun Rex hemvård / hemsjukvård

Hans (2016-03-07 16:28:23)
Städning/tvä skö es inte av Rex då min mor bodde i egna bostaden på väster i Örebro (Gamla Hjärsta) utan det var
e fristående företag som skö e de a mangrant. Handlandet är jag osäker på men det skö es inget vidare. Klagar
man ll kommunen så de gör e "ärende" så händer sen inget alls, inte ens e er e år. Den där bossen Henningsson
fick en lista av mig på alla problem men han svarade aldrig nåt mer sen. Då såg jag ll a han fick svara ll Tvärsny
i stället. h ps://www.youtube.com/watch?v=lpyG-tvxlAk h ps://www.youtube.com/watch?v=2fVS9nKawuA (E ersom
filmerna togs bort på teves hemsida e er något år, så finns bara dessa dåliga avfilmingar) Tricket var a anmäla ll
IVO. Men det fungerar inte all d, IVO Örebro har börjat halta rejält. Knappt läskunniga numera, det blir så man lä
uppfa ar dem. Men egentligen är det nog det vanliga myndighets-syndromet som talar, då myndigheten börjar bli överbe-
lastad. Precis som tex polisen och J.O. Men glöm föralldel inte /ondskan/ som präglar många myndighet-filurers arbets-sä !

David (2016-04-01 05:48:51)
Örebro kommun Rex hemvård. Redan innan besparingar på 100 miljoner kronor och 7 färre personal fungerade det inte
Min gamla mamma fick inte den/ dom tjänster hon betalade för Som exempel pissblöjor i badrummet, disk i diskhon
och fullt med torr disk I diskstället Min mamma har enligt beslut rä ll 2 promenader/ vecka Säger inte a allt beror på
personal, men det som inte fungerade digare är ännu ännu värre nu. Min mamma har tvä ning 1 gång / vecka Dom lägger
tvä medel i sköljmedelsfacket och låter färdig tvä ligga kvar i tvä maskinen Upphängd torr och klar tvä hänger veckovis
utan a någon tar ned viket och lägger i garderoberna Visst personal på rex hemvård har det stressigt och svårt a hinna
med Men är väl inte meningen a ha som nära anhörig och son ska behöva göra sådant som min gamla mamma betalar
för? Ja är rik gt trö på a vara tvungen a göra de a Ja hjälper gärna min gamla mamma. Och brukar laga middag mm
åt henne mm h p://www.orebro.se/41669.html Står bla säkerställa vården inom hemtjänsten Och a kunderna är nöjda
Hur kunderna min mamma mfl kan vara det när det beviserligen inte fungerar är en gåta. När jag var hos min mamma igår
kväll var det klart och torr tvä i hennes kondenstumlare som nån från Rex hemtjänst / hemsjukvård inte tömt vikit och
lagt in i klädgarderob Dessutom förstår ja inte varför dom inte hängde upp det istället( finns istället ( dyrt med ström ) Dom
hade glömt bort a handla åt min gamla mamma denna veckan Ingen som helst ordning manna betalar för handlingen mm
Men slarvas med handling mm Örebro kommun Rex hemvård tar betald men det fungerar beviserligen inte. Till sist, bli
starka i Herren och i hans väldiga kra . Ta på er hela Guds vapenrustning, så a ni kan stå emot djävulens lis ga angrepp.
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Vi kämpar inte mot kö och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans
andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så a ni kan stå emot på den onda dagen och stå
upprä när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt hö erna och klädda i rä ärdighetens pansar.
Bär som skor på era fö er den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den
ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör de a under ständig bön
och åkallan och be all d i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig, a ordet ges mig
när jag öppnar min mun, så a jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet för vilket jag är en ambassadör i bojor. Be a
jag talar så öppet och fri som jag bör. Efesierbrevet 6:10-20 SFB15 h p://bible.com/1223/eph.6.10-20.SFB15 I de sista
dagarna blir det svåra der. Människorna kommer a vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot
sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska,
hänsynslösa och högmodiga. De kommer a älska njutning mer än Gud och ha e sken av gudsfruktan men förneka dess
kra . Håll dig borta från dem! Andra Timoteusbrevet 3:1-5 SFB15 h p://bible.com/1223/2 .3.1-5.SFB15 Hjärtliga varma
hälsningar eran broder I Herren och vän David

Hans (2016-04-01 07:23:55)
Tack. Jag tror vi är överens om a ORSAKEN ll allt elände inom äldrevården delvis är den allomfa ande ondskan och
girigheten, men betr. hemtjänsten i tex Örebro handlar det om främst bristande planering beroende på oerhört slappa
högsta chefer och resursbrister som gör a man inte anställer dugligt folk för själva "grovjobbet" -det egentliga arbetet!
Den allmänna latheten och dri en a bara springa på möten och idka "vältalighet" och kafferaster samt flykt från arbetet i
många obevakade ögonblick, göra sig onåbara, också med falska påståenden på telefonsvarare, präglar väl de flesta eller
alla kommunala myndigheter.

1.1.5 Sjukvården (2012-07-26 08:00)

Mer svårbedömt men det finns sannerligen frågeställningar.

Jag inleder med en analys betr. onödiga mediciner mot högt blodtryck och trångsynta/slarvande läkare.
Den delen har jag säkert konstaterat i det län jag bor, Gävleborg och ser a det är lika illa i Örebro. Det finns fel i
riktlinjerna från Socialstyrelsen som ger många människor onödigt lidande.
Vissa läkare kan se utanför dessa riktlinjer och göra e bä re arbete, men de är sällsynta.

Jag har själv ingen medicinsk utbildning men en del har jag lärt mig "den hårda vägen" och det finns väl
inget som gör en människa lika övertygad om sakers natur. Jag ska återkomma ll några av de bitarna men nu gå
direkt på kärnpunkten, mors tandlossning.

Utan a ha några erfarenheter av saken fick jag som säkert många andra se hur mors tänder började försvinna,
en e er en i överkäken, gluggen blev bredare och bredare när mor log mot mig och varje gång kände jag mig mer
missmodig och undrande. Dvs är de a normalt, kanske är det så hos en 80-åring, jag frågade runt inom vården
men mö es av likgil ghet, hemvården begrep inget alls som vanligt, det ger just ingen ng a anmärka e ersom
OM något blir bä re är det bara helt llfälligt, man glömmer eller så kommer ny personal. Av samma orsak är det
meningslöst a gå på "planeringsmöten" det förstår man e er a i några år ha konfonterats av all inkompetens,
ignorans, lögner och personalomsä ning.
Det ska sägas a viss personal är verkligen bra men det rör sig om e fåtal där de flesta tycks försvinna och gå

ll andra uppgi er. Man klarar a ge medicin på morgnarna och kolla upp läget men det är särsklid personal för
sånt, o a lite äldre, kanske någon undersköterska.

Vårdcentralen kastade från sig ärendet och hänvisade ll tandläkare. Med den har jag förstå a det ex-
isterar sällan någon koordina on tandläkare-läkare då det handlar om helhetsbedömning av e hälsoläge, de a
sker kanske bara vid akuta llstånd då det o a är försent.

Nyligen har jag lärt mig a tandlossning beror på infek on i käkbenen och jag har själv upplevt a sådan
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infek on kan ge en stor höjning av blodtrycket, utan a det värker särskilt mycket, det kan vara som e
"molande" och om det värker brukar man ta värktable er. Naturligtvis är det mycket bä re a häva infek-

onerna. Har man tänder kvar brukar de a ske genom ro yllning, om inte med hjälp av an bio ka och
kanske finns det andra metoder. Metoden "N2" vid ro yllning är bä re bakteriehämmande och har godkänts
i Sverige för några år sedan. Det skulle inte förvåna mig om man i fram den hi ar en metod för behandling av
käkben utan tänder, i alla händelser är det så a de flesta ro yllningar med gamla metoden ger e dåligt resultat.

Med de nya kunskaperna som inhämtats från tandläkare som använder "N2" och genom prak sk erfaren-
het hos mig själv så ställer jag mig nu y erst frågande varför det inte finns ru ner som leder gamla människor
med tandlossning direkt ll en tandläkare och det allra snarast. I stället pumpar man in blodtrycksmedicin i
de gamla, med biverkningar, och låter tandlossningen fortgå bäst den vill. I alla händelser står det klart a så
är förhållandet i Örebro kommun vad gäller dementa personer och där engagemang och/eller kunskap saknas
bland ev. anhöriga. Det hela kanhända ha ekonomiska orsaker i vissa fall då tandvård inte ersä s på samma sä
som annan sjukvård men i de fall då Överförmyndarnämnden låser den dementes medel trots påpekanden om
problemen är missförhållandet helt uppenbart, jag ser det som rena tjänstefel.

Jag avser nu a anmäla fenomenet ll Socialstyrelsen (det är väl bara "tur" om handläggaren bryr sig, det
var denna instans som i många år försökte förhindra metoden "N2" för ro yllning, egentligen en slags dårskap)
Men av princip ska alla missförhållanden anmälas, just som de polisiära trots den utbredda ignoransen och inkom-
petensen inom även den samhälls-sektorn, därför avser jag a även polisanmäla vissa tjänstefel inom kommunen.

I ruljangsen runt god man där jag försökt få ll stånd e annat system där ingen god man behövs (låsning
av vissa llgångar och i övrigt sköter jag god mans uppgi er utan a vara llförordnad) har Öfn använt sig av e
läkarintyg som visar a mor inte skulle "förstå" en ev. fullmakt.
Är det ve gt a UTGÅ från a den ende anhörige som jag i de a fall är ute e er a lura henne? Mer än vad
gode män brukar göra mot sina huvudmän? Tvärtom vill jag ge en bä re hjälp utan kostnad för mor.
Läkaren u rycker sig också illa, det går ut på a min mor inte har det förstånd som behövs för a t.ex. betala
räkningaroch där har jag replikerat a det är mor själv som sökt den hjälpen och hon är medveten om a man
måste betala för sig, det är själva förfarandet med siffror hon inte klarar, allrahelst inte nu då hon inte tränats på
de a utan kunnat släppa det helt.
Vad har det med förstånd a göra, det är snarast kränkande och det är läkarna som o a visar upp e helt
obefintligt förstånd rela vt det de har a u öra.

Det kanske största problemet jag upplevt med läkarvården förutom a ignorera tandlossning-käkinfek on
med följande högt BT som man bara behandlar med mediciner är a man ställer diagnoser utan a lyssna med
mer än e halvt öra på anhörigas kunskaper om huvudmannen.
Nu avser jag geriatriska kliniken på sjukhuset.
Min mors sjukdomsutbro stämmer inte helt med hur alzheimer utvecklas e ersom hon förändrades extra
mycket under en kort d (-09) och jag kommer inte a ge mig förrän jag få en ve g respons på de a och en
nogrann förklaring ll varför man menar a mor har alzheimer (som utvecklas långsamt)
Man kombinerar medicinen Xelon mot alzheimer (plåster) med e an depressivt medel.
Hälsocentralen har enligt ovan dessutom ordinerat BT-sänkande, tre mediciner totalt viket väl snarast är e
under då många åldringar får e otal inpumpat utan någon seriös koordina on mellan läkarna som ordinerat
och springer på kalas med läkemedelsbolagen (får man anta)

Det var inte så längesen vi såg e teveprogram om en dam som legat i komaliknande llstånd i elva år lls
en sköterska glömde ge medicinerna (om jag nu minns orsaken ll medicinbor allet rä ) då steg damen upp och
kunde börja leva. Varför glömmer folk bort total dårskap så snabbt? Det gäller ju inte bara äldrevården.

Tillägg
Den 8/1 -2013 har jag postat e brev ll aktuell läkare vid Örebro sjukhus.
Den 13/1 har jag mailat en påminnelse.
En vecka senare, ingen reak on.
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Betr. fortsä ningen, v.g. se bloggen.

Tillägg september-2013
Mor bor nu i gruppboende och en mycket vik g bit i bloggen kommer a bli medicineringen.
Förutom den allmänna övermedicineringen, bristen på koordina on, ll och med specialistläkares oförmåga a
ta ll sig ny kunskap och hellre gå i läkemedelsbolagens ledband, llkommer nu godtycke från vårdpersonal betr.
lugnande medel.
Den allmänna slappheten och dumheten i Sverige gör a man om möjligt medicinerar bort risken för ansträn-
gande arbete såsom sällskap, promenader och annat.
Extra illa kan det vara vid privata boenden där man knaprar på personalmängden för a få en bra vinst, eller för
a kunna bjuda lägst då man vill bli entrepenör.

Tillägg slutet av September -2013
Högaktuellt nu är a ta reda på varför medicinen Citalopram öht har sa s in -2012. (An depressiv)
Jag har via mail begärt a man snarast minskar på denna och siktar på a sä a ut den helt. Naturligtvis ingen
reak on från vårdcentralerna, varken den gamla eller nya e er mors ( llfälliga) fly 1/8, det har gå e par
veckor sedan jag ställde frågan via mail.
Jag såg professor Yngve Gustavsson i "Fråga Doktorn" upprepa det han ska ha sagt i andra program om det här
och andra professorer säger detsamma dvs a an depressiva medel är en USEL ersä ning för /sällskap/ som är
vad dementa kan behöva för a minska sin oro. Medlen ger i stort se bara biverkningar och de har varit tydliga
hos mor! (Extra förvirring/oro/mani som man försöker dämpa med sobril... troligen galenskaper och onödig
förgi ning)
Mor har nu dagligen och stundligen sällskap i det nya boendet och ska inte behöva Citalopram 20 mg-som jag
förstår saken.
Jag har begärt telefonkontakt med läkare på hälsocentralen ang. det här.

Tillägg -2015
Här har jag glömt lägga in a det inte dröjde länge innan dosen Citalopram halverades.
Den dosen har visat sig fungera bra. Inga påtagliga biverkningar. Om medicinen öht behövs får utredas senare.
Förhoppningsvis snart då mor är på väg a fly a ll annan kommun och jag ll samma. Då blir det ju också
läkarbyte.

1.1.6 Kommunen (2012-07-26 08:01)

Den 16/8 -2012 påbörjade jag redogörelsen över mina kontakter med Örebro kommun m.a.a. mors demens. Dvs
det som faller utanför Överförmyndarnämnden som få en egen rubrik e ersom den biten är vik gast för mig.

I huvudsak består problemen av a det finns e antal olämpliga chefspersoner inom kommunen och den
sociala sidan är inget undantag.
A man generellt tycks ignorera nära anhöriga ll svårt sjuka eller dementa personer och har man som anhörig
råkat godkänna e godmannaskap så blir man sen helt ignorerad i flera vik ga lägen.
Örebro kommun har sina egna regler vilka skiljer sig från mer humana kommuners.
En nära anhörig ignoreras trots a den sjukes åsikt bör inhämtas via kompetenta anhöriga om såna finnes och
den sjuke har svårt a i alla lägen få fram en säker åsikt.
Det här är också en av reglerna i föräldrabalken men inte ens Överförmyndarnämnden bryr sig om de a och
Länsstyrelsen som ska granska såna problem är jävig och blundar för problemen. J.O. lägger som bekant ned
nästan allt utan mo vering och rä en klarar inte småmål mot kommunen utan bara avhänder sig dem e er a
ha fördröjt, trasslat, missförstå med avsikt eller inte förstå alls, och ignorerat under lång d, i förhoppningen
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a sökanden ska trö na och dra llbaka målet vilket jag gjort i två fall då jag i ena fallet förstå a det inte går
a få en rä vis bedömning, i andra fallet ändrat åsikt pga ny informa on.
Resultatet av e systemfel. Kommuner har nämndemän i rä erna.
Man hoppas uppenbarligen inom kommunen på a ingen anhörig lär sig regler och utny jar denna förhoppning
fullt ut, i alla fall i mi fall och i så fall handlar det om diskriminering med oklar grund.
Men i vissa utvalda fall blir utvalda anhöriga indirekt anklagade för a inte känna ll regler, trots a det är god
man som felar.
Min uppgi är a för många visa hur illa ställt det är med viss personal inom kommunen och hur illa det kan slå
både mot anhöriga och huvudmännen/ de nödlidande.

Det fanns flera frågetecken från början, 2010 angående hemtjänsten, biståndshandläggaren och annat, jag
sökte kontakt med den chef som angivits av kundtjänsten och lämnade meddelanden på tel.svarare, bad a bli
uppringd men ingen ng hände på ca en veckas d trots a jag upprepade påringningarna och meddelandena.

Jag kontaktade då en högre chef och där fick jag kontakt, berä ade om problemen, han lovade kolla saken
och sen dröjde det väl högst o minuter innan en av de lägre chefer jag sökt ringde upp.

Nu kom de i dessa sammanhang vanliga lögnerna, det talades om "kons ga signaler" och a det verkade
vara fel på min telefon osv osv. Däre er gick det bra a få fram de uppgi er jag sökte, det mesta föll llbaka på
märklig funk on inom hemtjänsten, vg se den rubriken.

-2011 fortsa e problemen enl. det jag noterat under "hemtjänsten" varför jag sökte kontakt med en chef
på kommunen igen den 30/5, namnet var Greek. Ingen respons varför jag den 7/6 sökte vidare via kundtjänsten,
blev då kontaktad av en Henningsson och åt honom gjorde jag en sammanställning över diverse problem som
varit. Den 14/10 får jag e svar som betyder a Henningsson ska agera. Den 26/12 informerar jag ang. fortsa a
problem, egentligen är det ungefär som vanligt trots chefsbyten som jag tror genomfördes, pga mina uppgi er
och/eller annat.
Här upphörde responsen från Henningsson helt. Oseriöst.

Under -2012 förmärks en svag förbä ring i hemtjänstens arbete, de som besöker mor verkar engarera sig
men ändå görs makabra missar som jag ska beskriva under rubriken "hemtjänsten". Det är uppenbart a viss
personal är utmärkt men viss personal är direkt olämplig. Ansvariga på Rex hemvård begriper inte a det är
vanve a sända ut nya unga tjejer hela den ll ensamboende dementa utan a instruera tjejerna om vad som
behöver göras. Det verkar som om dessa chefer inte själva begriper behoven. Kommunens agerande gör ingen
större verkan. Man får alltså arbeta med sammanställningar och annat i stort se förgäves dvs även chefer inom
kommunen struntar i sina arbeten så länge de inte ser sig tvingade a agera.
Agerar de så följs saker sen aldrig upp.
Också biståndshandläggningen har uppvisat malfunk on som i samarbete med en dålig god man ge mor nya
lidanden och kostnader helt i onödan. Se bloggen.

-2013.
Problem med myndighetskansliet som eländet kallas, fyllt med en chef som inte kan räkna på fingrarna fullt ut
och lider av diverse vanföreställningar
samt personal som kanske rymt från komvux.
Tyvärr hi ar alldeles för få från kommunen ll komvux och de söker sig inte heller ll grundläggande kurser i
ve och e ke . Kurser inom ärlighet och upprik ghet finns tyvärr inte men minst en biståndshandläggare skulle
behöva slå sig ned något år på en sådan kurs men ännu hellre byta arbete pga en stor okunnighet eller bristande
ärlighet.
Påfallande var a grava missförhållanden på Elgströmska huset var väl kända inom kommunen, en del poli ker
talade om en akut situa on under sommaren -13. Bland annat Murad Ar n (Vp) Dessa ideer visade sig sedan vara
fullt relevanta. Men det hindrade inte biståndshandläggare a föreslå platser i huset och jag lurades llsammans
med mor a acceptera de a.
Därutöver var hyran ca dubbelt så hög som hejsan-svejsan god man Sandgren surrade om, men hon pratade
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tydligen om e annat enklare boende som inte var aktuellt då det inte fanns lediga platser (Odensbacken)
Då jag behövde diskutera en återfly för mor e ersom jag fann a hon blev trö are och mer ledsen på Elgström-
ska e er någon månad, dock mindre förvirrad, var det helt omöjligt a få respons från biståndshandläggaren
Larsson. Hon ignorerade meddelanden totalt (telefonsvararen, under telefon d var det all d upptaget, kanske
avlagd lur halva den)
Men det är e beteende som jag kände igen från den sociala sidan -2010 då även samma Larsson betedde sig
illa.
En anhörig betraktas tydligen per automa k som helt irrelevant även om en aktuell god man inte är anträ ar
vilket var fallet inför dennas långresa och entledigande.

Jag har hört från Köpings kommun a man där inte alls ställer krav på a en god man deltar i ansökan om
bistånd. Bara sökanden kan skriva på och gärna en nära anhörig deltar. Det enda ve ga!
Särskilt som många gode man är a jämställa med personifierade förståndsproblem och urtyper för icke kunskap
och icke allmänbildning.
Inte ens förvaltare har någon beslutanderä i boendefrågor om den sjuka kan komma med egna önskemål,
alterna vt nära anhörig llsammans med den sjuka, egentligen självklart. Men inte för Örebro kommun som
arbetar mer e er fascis sk modell.

Mot slutet av -13 blev det kommunala Rex hårt granskat av IVO e er digare anmälan av bland annat mig,
där jag få se handlingar och y rat mig. Kri ken lät inte vänta på sig och granskningen fortsä er.
Mor togs som exempel (kra ig viktnedgång, obefintlig koll) då Tvärsny sände e inslag om eländet mot slutet
av december.
Henningsson y rade sig i programmet därför a han kände sig tvungen.
Men vad gör karln egentligen på arbets d?

Betr. poli ker tycks ingen ta rik gt ansvar för frågor om gode män eller vad som sker i Öfn då det uppen-
barligen går sne .
Den enda som återkommit är en medlem i SD!
Det han ärligt sa var a han saknade kunskaper på området. Men han återkom.

-14
Eländet fortgick, jag släppte det hela redan under januari då det urartat med god man nummer fyra. Värsta
spektaklet di lls och det fick vara nog.
Verkliga dårar blir gode män och har många offer.
Jag har tyckt a Öfn (ÖN, överförmyndarnämnden) agerat fel då de borde känt ll a den aktuelle gode mannen
inte klarar lite mer krävande uppdrag där det finns en BRF-bostad och krävande anhörig a ta hänsyn ll. Då ska
nämnden inte utse en otrevlig och obildad man som har en massa andra "brukare" särskilt inte då mor begärt en
kvinnlig god man.
Nämnden har inte ens reagerat på uppenbar bro slighet / ofredanden eller inledd förundersökning. Ordförande
Göransson i nämnden har ignorerat e långt sakligt mail totalt, trots a hon e erfrågade e sådant.
I det läget har jag sökt kontakt med någon överordnad ll denna märkliga nämnd och få reda på a det finns
"programdirektörer" (man har många fina tlar i denna sjuka kommun, för a rä ärdiga de höga arvodena) jag
kontaktade en sådan som kundtjänsten pekade på, fick e mail-svar a hon inte arbetade inom de a område
och hon hänvisade ll Henningsson som jag redan se fungerar illa.
Henningsson svarade e er påminnelser och varsel om JO-anmälan (det krävs då man har med rötägg a göra) a
han inte hade med saken a göra.
(Jag betraktar Henningsson som publik e er flera teveframträdanden på sista den)
Ny kontakt med kundtjänsten och ny pekande på samma programdirektör.
Jag begärde en förklaring, vet hon inte vem som arbetar med vad? Vet hon själv vad hon ansvarar för?
28/1; inget svar e er ca en vecka, ska göra JO-anmälan av det välarvoderade rötägget, trots a jag vet a det är
lönöst.
Det ger ju i alla fall allmänheten bä re möjlighet ll insyn.
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1.1.7 Jag (2012-07-26 08:03)

Son, ende nära anhörige (Mor har två jämngamla kusiner i Karlskoga, en av dessa har bara ledsyn men bor kvar i
sin bostad)

Har ha egen firma, tekniker styr-regler, konstuerat ljudanläggningar inkl horn och rör-förstärkare, arbetat
som gymnasielärare, på laboratorier, t.ex. atomfysik i Stockholm. Hållit teorikurser för bland annat ak va lärare
på yrkesprogrammen inom el-tele, det var nog det roligaste. Senaste anställningsform som adjunkt.
Har varit med om allvarlig olycka och sen dess har jag få e ovanligt problem, pga förlamning i halsen sämre
röst, kunde inte fortsä a som lärare e ersom jag inte kan hålla låda särskilt länge i sträck.
Ingen försäkring täckte de a, lever i stället planerat och enkelt.
Accepterar naturligtvis inte knäppskallar som förstör all planering och förvärrar redan inträffade skador, men har
nog sällan stö på såna innan jag kom i kontakt med fenomenet "god man".
Judiskt påbrå på fars sida, mor "ur-svensk".
(Farfar en judisk ledare, en halvbror Kanadensisk par ledare)

Jag vet numera a nazist-mentaliteten i högsta grad lever, men lite i skymundan, och det är ju så a en
vik g del av det hela fram-odlades av just svenska läkare för 100 år sen. Stadfäst av svenska myndigheter.
Välståndet beror på krea va tekniker/uppfinnare och natur llgångar.
Inte på hycklare som kallar sig poli ker där undantagen är för få.
Men jag vet ju hur det går ll sist för alla hycklare och socialfascister. Läs gärna om "karmalagen" som jag kunnat
spåra funk oner i och därför vet är en helt pålitlig lag. (Åratal av studier där universitets den är obetydlig i
jämförelse och har påbörjat bok om denna naturlag)

Jag bor i Gävleborgs län. Ser fram emot a få lämna de a omänskliga träsk Sverige och är kvar pga mors
situa on.

Katarina Flygare (2015-12-13 12:21:14)
Hej "Jag" om du läser och sköter din blogg for arande kanske du kan höra av dig ll mig även om du fly at utomlands.
Vi delar erfarenheter och jag har inte ännu börjat med "min" blogg eller hemsida. Däremot kommer jag snart "ut" med
underlag som visar på de problem jag anar a du vadat i och som vi också vadat runt i; advoka räsk, kriminella läkarträsk,
IVO träsk och rä ssystem som inte heller fungerar, förvaltare som inte llsynas, Länsstyrelser som inte klarar uppdrag,
föråldrad lags ning, ll slut förvaltare själv .... Två direktörer på Stockholms överförmyndare har få lämna sina uppdrag
på dagen .. för fyra år sedan Peter Nordström .. ev fel i e ernamnet, Nu senast Kennet Öhlund i mars 2015... Media
är tysta.. Stockholms stad är tysta om vad som hänt .. NU i augus ny förvaltningschef .. problemen omfa ar poli ker,
tjänstemän, högt och lågt, advokater som skall llsynas av advokatsamfundet är en annan svårighet.. Det mesta är skit helt
enkel - flertalet personer i myndigheter som fa ar myndighetsbeslut agerar mot bä re vetande .. Enskilda blir av med sin
ålderdom, sina hem, sina ägodelar och sina liv. Jag har börjat läsa kriminologi för a bä re förstå varför inget fungerar.

Hans (2015-12-13 13:33:39)
Hej Katarina, välkommen hit med dina ev. komple erande erfarenheter och det är så a jag känner igen nästan allt det
du beskriver som röt-Sveriges vardag. Juristerna i gemen, icke intresse eller inkompetens, är e problem bland de som
hanterar området med en "profession" och särskilt jurister utan advokatkompetens kan orsaka vad elände som helst för en
privatperson. Bland de som blir advokater blir llslut en av o bra. Sen skyddar alla övriga varandra. Advokatsamfundet är
den y ersta skydds-mekanismen. Det finns som du vet gangsters bland avokaterna, samarbetande med maffia och o ast
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gör deras medverkan i rä egångar ingen skillnad utom kostnaderna. De allra sämsta tar uppdrag som godman vilket de
ibland försöker omvandla ll ombudsskap eller utny ja den sjuke på annat sä . Kvinnojuristen i Örebro är just såna. De
bara stämmer in i redan befintlig dårskap -och debiterar för det. I min blogg "lilla mygelbloggen" finns också avsni om
"skitadvokater" enligt en erfarenhet under o års d, mestadels 90-talet i just Stockholm. Läkarkåren har jag inte lika dålig
erfarenhet av men det är illa ställt också där. Nu med alla korkade och ansvarslösa stolpsko som knappt kan svenska har
saker förvärrats, särskilt ute i hälsocentralerna som jag hört a allt fler undviker a gå ll. Jag ser fram emot a få ta in
dina specifika erfarenheter ll den egentliga e-boken som jag tänkte ska ersä a "bloggen som e-bok". Jag bor kvar i Sverige
pga mors situa on. Tack igen för besöket och hoppas du snart hi ar llbaka.

1.1.8 Alzheimer mm - grunder och liten analys (2012-07-27 16:33)

Många gånger sä er läkare denna diagnos av ren bekvämlighet och utan närmare undersökning, det kan bli fel
diagnos också e er närmare undersökning. Man vet tydligen för lite om hjärnan för a kunna u ala sig helt
säkert grundat på hjärnröntgen och symptomen.

Min mor fick inte diagnosen "säkerställd" förrän ca två år e er a symptom som förvirring och utökad
minnesförlust uppträdde -2009. Innan diagnosen kom talades om andra möjliga diagnoser såsom "kogni v svikt",
det spekulerades även över ren depression. Mor själv ansåg a hon drabbats av en "liten blödning" (i huvudet)
dvs egentligen "vaskulär demens" som är den näst vanligaste formen e er alzheimerdemens. Demensen anses
vara av typen alzheimer som "leder ll döden". Dock leder många sjukdomar ll döden när man är gammal, mor
är född -32. Accelererande förlopp osv är vanligt också vid andra sjukdomstyper som leder ll döden även de,
t.ex. cancerformer.

Det är ju så a det enda vi anhöriga kan hoppas på är a diagnosen är felak g eller a det är fel a sjuk-
domen leder ll en digare död "åtminstone i vårt fall". Kanske är människan all ör mångfacceterad för
a man säkert ska kunna generalisera som man gör, det finns många exempel på såna som klarat sig trots
läkares döds-profe or, jag känner en sådan person (men det handlade inte om demens utan en ovanlig form av
barn-cancer, han blev sedan en fantas sk människa ak v inom en kristen sekt)

(Är det inte så saken bör u ryckas, " digare död" om det ska vara någon mening med det?)

Ja kanske kan vi också hoppas på a vår egna sjuka anhöriga blir e undantag, a sjukdomen även om
den är rä fastställd kommer a vända si förlopp? Eller a man nu snart hi ar e botemedel eller något som
stoppar nervcellernas död?

Nervcellernas död vid den vanligaste demenssjukdomen Alzheimer anses bero på e "plack" som sä er
sig på cellerna. Placket består av beta-amyloid. Beta-amyloid bildas med hjälp av två kropps-naturliga ämnen, e
protein APP och e enzym Bace-1. (APPdelande enzym 1 vid plats beta, β-site APP-cleaving enzyme)
1) Dessa finns i allas våra hjärnceller men en mekanism i cellerna håller de båda ämnena åtskilda. Man vet inte
varför denna mekanism slutar fungera eller ens hur den fungerar -ännu.
Förstår man de a så kan e botemedel komma snabbt.
Medicineringen med t.ex. Exelon (plåster) påverkar inte ovanstående problem utan underlä ar neurotransmissio-
nen i den drabbade hjärnan genom a ge sig på andra enzymer som har ll uppgi a begränsa transmissionen,
dvs en provisorik nödåtgärd som bara kan bromsa det degenera va förloppet.

Gi er i kosten som misstänks ligga bakom plackbildningen.

På platser där alzheimerfrekvensen är förhöjd, kra igt förhöjd var den på en ö i S lla havet (Guam) med
e naturfolk, har forskare länge studerat hur dessa lever och äter. Det var länge svårt a hi a orsaker och
samband.
De a har slutligen le ll a ämnet BMAA kommit a studeras noga. Alzhemerdrabbade har vanligen förhöjda
värden av de a ämne, en icke proteinogen aminosyra dvs den finns inte naturligt i kroppen.
Ämnet har ge s apor (marka or) som sen utvecklat alzheimer eller liknande symptom och verkningar i deras
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hjärnor.
Nära bevis men inte llräckligt nära för a vara vetenskapligt helt fastslaget dvs hur ämnet egentligen påverkar
mäniskan.
Cyanbakterier som lever i en oren miljö producerar BMAA.
Därför MÅSTE man se upp med tex billig Spirulina, en blågrön alg som länge anse s vara det mest näringsrika
som finns. Det är inget annat än cyan- bakterier som bildar näringsämnen med hjälp av solljuset. Fantas skt i
sig,
men ganska lömskt med tanke på riskerna för förorening i något led.
Även i hemmen! Förvarar man de a i öppet kärl i e kylskåp löper man risk a det bildas BMAA som man sen får
i sig.
De bä re, dyrare fabrikaten produceras verkligen i en helt ren miljö.
Naturlig form av blågröna alger är direkt livsfarligt a sä a i sig.
Djur som får i sig de a med va en får en plågsam llvaro.

Jag ångrar verkligen a jag inte gick en kemi-bana i stället för en elektronikbana, kemi var mi starkaste
ämne redan i grundskolan. Då hade jag kunnat jobba med det här problemet för länge sedan och kanske bidra
med något.

Jag har ingen medicinsk utbildning (annat än egna studier) men många av oss som inte har de a har kun-
nat säkerställa förfärlig malfunk on inom sjukvården, även gång på gång. Den som har egna problem kan o a
klara sig bäst genom a bli expert på dessa och analysera, forska på egen hand. Man brukar säga a man måste
vara frisk för a kunna vara sjuk men underförstå så måste man ha en god analysförmåga och aldrig ge upp,
aldrig lita på exper sen och framförallt vara observanta på alla mediciner de pumpar in i folk, där har vi flera
mycket goda exempel och bevis på oskick.

Själv har jag klarat mig undan från troligen livslång blodtrycksmedicinering genom a på egen hand finna
ORSAKEN vilket läkaren inte bemödade sig om (Gävlestrand hälsocentral, fint och nybyggt, men uselt i mi fall
och säkert i andras fall) naturligtvis tänker jag då på den långvariga medicineringen med Ramipril mor utsa s för
i stället för a söka orsaken ll högt blodtryck. Inte omöjligt a infek on i käkbenen bidrar, som det gjorde i mi
fall. Läkarna på HC hänvisar bara ll tandläkare och tandläkare anstränger sig inte, dessutom är mor nega v ll
tandläkarbesök. (93 % av alla ro yllda har sjukliga förändringar i käkbenen e er sin död, de a känner tandläkare
inte ll eller undviker a tänka på, de tjänar grovt på a ro ylla med en dålig metod och e erbehandla då
problemen uppstår, med ännu sämre prognos.

Mor medicineras med exelon-plåster i kombina on med e an depressivt medel, Citalopram 20 mg. Kom-
bina onen anses av erfarna läkare väl utprövad. Medicineringen har pågå sedan diagnosen alzheimer
fastställdes i början av -2012.

Tillägg sommaren -14
Medicineringen med 20 mg citalopram varje dag i två års d utan a ens noga följa upp den, bara överlämna mor

ll e boende där det inte fanns kunskap om demens hos springläkarna, var oansvarig och direkt felak g.
Återigen var det jag som måste gripa in, larma så en läkare blir observant på medicineringen, berä a om
biverkningarna som stämmer med de mer allvarliga biverkningar som medlet är känt för.
Jag fick medhåll och dosen halverades ll 10 mg.
Är det underligt a man reagerar då man hör en professor på teve säga a man enligt senaste rönen inte alls
ska ge stämningshöjande medel ll dementa åldringar. Samma åsikt finns på många håll, bland professorer och
andra erfarna. Läkaren på demensavdelningen i Örebro, Chandorkar, si er fast i gamla gi pumparnormer och
har sannolikt skadat fler pa enter genom a strunta i nya rön och inte heller följa upp medicineringen seriöst
utan överlät det ll okunniga på en vårdcentral. Så länge hon inte bryter mot den försoffade Socialstyrelsens
normer för medicinering, känner hon inga problem.
Men hon måste inte ge Citalopram även om Socialstyrelsen inte förhindrar det!

Hade jag inte larmat hade mor få i sig minst e års förgi ning y erligare. Då llkommer det stora ofog
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med medicinering som jag uppdsagade på Elgströmska huset, man pumpade i Sobril i pa enterna varje morgon,
även de som inte hade de a förskrivet och även de som var lugna.
- - -
Medicineringen är bara bromsande, inte stoppande eller vändande av förloppet, men faktum är a jag noterat
vissa förbä ringar i vissa lägen och a dessa inte alls behöver bero på medicinen. Ibland "återkommer" mors
personlighet korta perioder, så var det inte för något år sedan, och jag gör vad jag kan för a hon ska få i sig
ordentligt med näring trots a hon vägrar äta råa grönsaker (all d gjort) utom sådant som tomater och gurka
i liten mängd. jag vet a näring och lagom mo on är livsvik gt parallellt med mental s mulans. I alla fall det
senare är mor medveten om och har bl.a. börjat lösa korsord vilket hon gärna drar in mig i och diskuterar orden.
Plötsligt slutade dock dningen komma därför a det enda som god man behöver betala är sådant, de reguljära
räkningarna löper på autogiro. Läs mer om de gode männens märkliga famlanden i bloggposterna!

Det verkar inte vara 100 % klart a det rör sig om just alzheimer även om en eventuell hjärnröntgen och
symptomen tyder på de a. Det finns trots allt andra demens-sjukdomar och även andra sjukdomar som kan ge
minnesproblem och viss förvirring.
Jag är intresserad av hur en person påverkas av medicinen ifall sjukdomen (lite hypote skt) är en annan.
Där har jag heller inga svar ännu, man vet förmodligen inte.
Men de nya symptom som kommit under 2012 är otrevliga och jag har redogjort för dessa ll geriatriska
avdelningen utan a få någon ve g respons, igen och igen. Det hjälper inte a anmäla en sån sak ll IVO. De
handhar mest bara bekrä ade vårdskador och uppenbara svåra missförhållanden på boenden.

Pa entnämnden kan ibland göra lite ny a, men o ast inte. Inkompetens är vanligt och de har inga som
helst påtryckningsmedel.

Tillägg -2013
Det rör sig som väl är om llfälliga infall, som a ligga på golvet och plocka skräp på ma orna. Eller plocka
hårstrån och små par klar på en tröja. Särskilt vinter d har det varit så illa.
Brist på sysselsä ning är naturligtvis vägande men det posi va är a mor inte bara vill si a och göra ingen ng,
hon har all d varit ak v med ka er, hundar, akvarier, cykelturer och annat som nu försvunnit ur hennes liv.
E otrevligt symptom -2012 var släpande gång, men det var också llfälligt och har upphört.
Naturligtvis reagerade jag e ersom det står upptaget som allvarlig biverkan av Exelon.
Jag saknar for arande en läkarbedömning över vad som inträffade mot slutet av -2009, något som kom utöver
en ev. långvarig demens.
Det är jag säker på.
Läkarnas ointresse för de a är skrämmande. De bemästrar inte ens a bemöta frågeställningen. Verkligheten
tycks inte vara särskilt intressant för dessa miljöskadade piller-trillare.
Slutligen verkar det vara så a läkarna observerat den förbä ring som kommit av a svälten upphört, de a
pga dagvården och a jag under sommaren -2012 gjorde täta besök då jag o a åt med henne, hemma eller på
restaurang.
Läkarna begriper inte och bryr sig inte om hur svält påverkar en människa.
Ev. förbä ring MÅSTE enligt sådana svårt skygglappade figurer bero på medicineringen. Finns det en möjlighet

ll felbedömning i läkemedelsbolagens favör, så verkar man göra den.
Hur mycket sådan medicinering skadat människor är okänt men det är naturligtvis något som borde utredas. Då
är det enklare för myndigheterna, de tankefa ga individerna på IVO med flera, a lägga locket på.
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1.2 August

1.2.1 Grövsta formen av utny jandet (2012-08-04 19:43)

Vänligen läs det här noga och lägg det på minnet, jag har vaskat fram en fantas sk dårskap / kriminalitet som
återkommer inom överförmyndarnämnder i samarbete med gode män.

Återkommande ordnar gode män med handlingar som gör dem själva eller vänner ll dem som arvtagare
ll huvudmannen. De anhöriga kan inte göra mycket åt de a.

Överförmyndarnämnden brukar utan vidare godkänna dylika konstruk oner även om huvudmannen är de-
ment. Det har hänt a gode män som varit ganska nyligen llträdda ärvt miljontals kronor på de a sä . *

Däremot blir det o a helt annat ljud i skällan om en anhörig begär a e godmannaskap ska upphöra,
t.ex. därför a man märkt a den gode mannen inte gör det denne ska eller beter sig kons gt och förmodligen
stjäl av fickpengarna. Nämnden anför då gärna a den demente inte kommer a förstå vad ev. underskri er
på fullmakter för den anhörige innebär. Det spelar ingen roll för nämnden om det är så a en förälder på goda
grunder anser sig kunna lita fullt ut på t.ex. ende barnet.

De a är bara ETT exempel på alla galenskaper som förekommer i dessa nämnder, hyckleri med kriminella
förtecken. Sådant finns inom många myndigheter men a bedra gamla, sjuka, döende är det fulaste.

De blir snabbt "mycket god vän" med den sjuka e er a ha få reda på a den sjuka har ordentligt med llgångar.
Sedan tas regelbundna kontakter med läkarna så onde mannen vet när det närmar sig e dödsfall. Kontakterna
betraktas då som mycket fina av en "god" man som verkligen engagerar sig. Man begär sig entledigad och
avvaktar dödsfallet, fortsä er vara den där rik gt "nära och fina vännen" och sedan kvi erar man ut en stor
summa enligt fixat testamente som man också kan ha vilket upprä andedatum som helst i.
Rekordet lär ligga på sex miljoner.
J.O. fick den gången ändan ur vagnen och KRITISERADE Överförmyndarnämnden för valet av god man. Men det
fick inga övriga följder. Ins tutsformen J.O. är e rent skämt. Dit anmäler man bara av formella skäl.
J.O. finns bara för a en sådan instans ska finnas i en demokra , men i Sverige är instansen nästan helt uddlös
förutom a man lägger ned nästan allt utan mo vering.

greger (2014-11-30 18:52:51)
Makalöst är det sant. Underskri på testamente förstår en dement tydligen all d om en god man är mo agaren. Det är
vad du menar?

Hans (2014-11-30 20:40:05)
Ja, jag kunde skrivit tydligare, då det gäller testamente så slukar rä s-systemet den dementes underskri men inte i andra
angelägenheter. Dvs i fall som förekommit. Jag väntar mig inte bä re i Örebro ngsrä om det blir aktuellt, mer orä vis,
par sk och underlig ngsrä har jag aldrig upplevt. I alla fall de rotlar jag ha a göra med har varit oseriösa skyddade
verkstäder där man knappt är läskunniga alterna vt struntar i a läsa noga eller ännu mer troligt, struntar i det de läser
från en anhörig ll en dement person om det inte är ll den anhöriges nackdel. Då reagerar man omedelbart. Rena
fascismen men utan våld. All d något.

1.2.2 Sammanfa ning (2012-08-05 06:37)

Inleder med några ord från en annan drabbad anhörig.
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Med tanke på det du skrivit här om ruffel och båg
A det fuskas och myglas
Det är jag tyvärr inte minsta lilla förvånad över
Som du vet är jag kristen med levande tro på Jesus
Det står om de a i mi och andras kristna rä esnöre den Helige skri Bibeln Rekommenderar 2 Timoteusbrevet
3
Där står det om människorna i de sista dagarna.

Vi lever i den absolut sista den och det som är felak g nu kommer a bli ännu värre.
Läs gärna 2 Timoteusbrevet 3 människorna i de sista dagarna
Det är talande på precis vad som händer och a det ska eskalera mer och mer
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

En mans vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna. Befall dina verk åt Her-
ren , så har dina planer framgång.
Herren har gjort var sak för si särskilda sy e, även den ogudak ge för olyckans dag. Herren avskyr de högmodiga,
de blir förvisso inte ostraffade.

David Lagerberg

[1]Mer från David

h ps://profe or.wordpress.com

Innan du läser i bloggen, vg överväg a ladda ned den och spara den!
Då blir den mycket mer lä läst. Särskilt om du kan vara intresserad av mer än e par inlägg. -2017 blev det mer
än 550 sidor. Enkelt sökbart register.
Kan laddas ned på sidan [2]NEDLADDNINGAR
- - - -
Bloggen är inte "mass-vänlig" e ersom den i mycket har en lä juridisk karaktär och fungerar som min "min-
nesbank" över händelser som kanske inte är intressanta för folk i allmänhet. Dessutom fungerade den en d
som "ven l" för min ilska över hur myndighetspersoner beter sig, samt hur en av de gode männen betedde sig.
E erhand har också en s.k. förvaltare platsat i samma fack, facket för rena stollar. Det blev som värst på slutet av
dennes inflytande, han försvann ur bilden sommaren -15.
Bloggen blir en del av e mångsidig bok (trol bara e-bok) som belyser den vi omfa ande ondskan.
Jag vill vara med och påverka de a av många erkänt eländiga system för ställföreträdare för sjuka helt utlämnade
människor, där i princip vilken stolle som helst som inte hunnit bli lagförd, kan bli god man och förvaltare och
ibland också för många sjuka, helt utlämnade personer utan anhöriga.
Samt de a a det slarvas mycket med kontrollen av dessa vilket gör problemet ännu större!
Det finns mao inkompetens eller ignorans/oseriositet också inom nämnder och styrelser.
Det är inte lika känt. Eller a en del regler är ca 100 år gamla.
Ingen regering har ha ve a styra det här rä .
Som bekant kan en jus eminister vara okunnig och bara "eka" vad de kunniga sagt, och lära sig några fina ord.
(B. Ask)
En annan fd jus eminister, Bodström, är tvärtom kunnig och nästan lite specialist inom det här området, pga
egen dement mor mm, men han har inte engarerat sig utan bara upplevt e lidande med sin egen mor.
Den nuvarande (2015) Morgan Johansson beter sig bara naivt i sammanhanget och har flera gånger upprepat
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något så dumt a det tar för lång d a ändra systemet.
Borde man inte börja på en gång så han själv ll äventyrs slipper drabbas av tokigheterna som råder? Känner han
sig säker a han har "si på det torra"?
Kunskap och seriositet finns hos enstaka Riksdagsmän. Även dessa möter motstånd då de försöker ändra det
felak ga och föråldrade systemet.
A J.O. sällan gör någon ny a för privatpersoner är väl känt. Det beror nog mest på resurs-brist.
J.k. agerar godtyckligt, beroende på handläggare, och vi har se hur en f.d. J.k.
själv fungerat.
De gör sällan någon utredning för en privatperson utan de bör få det mesta utstakat i förväg.
Den som anmäler behöver mao vara både jurist och mycket noggrann och metodisk.
Jag har tyvärr också se direkt oe sk verksamhet hos J.K. på nära håll.
Om man stämmer staten går JK in som motpart och måste åtminstone sä a sig in i ärendet.

Systemet är besläktat med delar av fascismen och många gode män/förvaltare och överförmyndare samt
kanslister agerar som närmast fascis ska redskap. Domstolarna stödjer regelmässigt denna fascistoida verk-
samhet, just som sades i SVT:s flertaliga reportage om eländet så ställer sig ngsrä erna på de gode männens
och kommunernas sida.
Man följer INTE föräldrabalken och samma problem finns i vissa länsstyrelser, tex den i Dalarna.
Det enda som kan få dessa korkade, falska och cyniska myndigheter med dito hantlangare a gå tex en anhörig

llmötes är om godman/förvaltare klart och tydligt begå bro .
De a kräver dock a polis och åklagare fungerar och så är INTE fallet om det inte handlar om rik gt grova bro .

Dvs det är fri fram för dessa o a hel eller halvgangsters a bete sig nästan hur galet som helst.
- -
Naturligtvis måste jag börja med det närmaste problemet, min egen mor.
Märkligt nog har hon drabbats av ovanligt mycket elände i onödan.
Då passar det in a jag är ganska uppmärksam och tycker om a analysera och berä a.
–

Det har hänt väldigt mycket sen -2010 och mycket har varit löjeväckande och avslöjande. Flera allvarliga
systemfel blir lä tydliga för den som är observant. Felen förvärras o a av tjänstemän som skulle passa bä re på
Samhall.
Jag började blogga om eländet -2012 och det var "tur", därför a saker förvärrades i flera avseenden, särskilt
e er september -13 och det blev mycket a hålla reda på.

Det vik gaste som ska framhållas är a det finns vissa gode män som begår bro mot både anhöriga och
brukare, bro som inte är allvarliga nog för a leda ll allmänna åtal, men absolut rimligen ska leda ll a den
gode mannen byts ut skyndsamt. Då har jag se exempel på a en sådan god man skyddas av överförmyn-
darnämnd och rä sväsende. Polisen vill inte utreda något, börjar "spela apa" -byter handläggare gång på gång,
låtsas missuppfa a saker osv.
Samtliga myndigheter kommer med hycklande beteenden för a undvika a utreda de tokigheter som en god
man begår.
Länsstyrelsens kontroller går inte på djupet. A llse a föräldrabalken följs ger utrymme för tolkningar och
ignorans.
Med andra ord e sjukt system som förvärras av en rad korruperade och oärliga figurer i flera myndigheter, också
rä sväsendet.
Se gärna sidan om "fascis ska agendor" (ovan) där jag med den för in informa on som visar hur "sossarna"
all d drivit just de a, mest markant i kommunala nämnder antar jag, jag är ju inte utbildad inom området utan
en tekniker (och lite filosof) sambanden blir dock allt klarare med åren.
Man måste fråga sig vad som är sy et med all denna ignorans gentemot de mest utsa as rä gheter.
Som många vet söker sig inte begåvade människor regelmässigt ll något av dessa yrken, men den förklaringen
räcker inte. Det finns en "begåvning" a så långt det går ignorera anhöriga, särskilt de som upptäcker fel och
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klagar. "Begåvning" a slingra sig i alla lägen, låta posi v och trevlig fast man döljer en helt annan agenda. Finns
någon "mening" med den mörka agendan?
Utom a i vissa enstaka fall vara med och dela på de sjukas förmögenheter?
Jag har få lära mig a det rör sig om en variant av SOCIAL FASCISM och Det är e begrepp som jag tycker passar
utmärkt.
Det är ju de sjuka och svaga, de helt utlämnade människorna som drabbas.
Det händer a dessa blir bedragna på det mesta av vad de skramlat ihop under livet, av gode män och förvaltare.
Mörkertalet är stort.
Men det vanligaste knepet är a stjäla av fickpengen.
—–

Jag gjorde allt för a bistå mor med början ca e halvår e er a jag fick besked om hennes situa on -10,
och per telefon hörde a allt inte stod rä ll, jag befann mig i Belgien. Väl i Sverige visade det sig vara mycket
värre än jag tro . 1 aug -13 behövde hon fly a ll vårdboende då jag inte kunde bistå kon nuerligt. Från januari
-14 var jag beredd a ge hjälp nästan varje dag, så hon skulle kunna återvända ll sin egen bostad med stöd av
dagvård. Jag hade möjlighet a hyra en liten e a nära mor, i samma område, Hjärsta.
Den godemannen var inte behjälplig med a ansöka om bistånd, i stället ofredade han upprepat under den
kontrakts d jag hade och sedan ansökte han om avhysning då jag lämnat Örebro, e ersom jag "ockuperade"
mors bostad.
Det jag egentligen gjorde innan årsski et var a röja upp och sortera som man brukar få göra där en dement
bo ensam under lång d. Det hjälpte förstås inte a han återkom ll Kronofogden då mor själv befann sig i sin
bostad med mig (provperiod), ny avvisning.
Det rör sig uppenbarligen om en rubbad individ som var god man då och all ör länge däre er. Den jag kallar
"Galenfalken" i bloggen.
Under sommaren -14 besökte mor mig i Gävleborg, precis som förra sommaren men nu ville hon stanna. Trö på
a vara inlåst på Elgströmska huset, det kan man förstå då hon mådde bä re än e år digare.
(Då kommunen övertog dri en 1 dec-13 fick huset en hycklande enhetschef som låtsas a inte förstå bä re än
en sjuåring i vissa ärenden. Det problemet fanns inte under den privata dri en, men i övrigt förbä rades det
mesta iom övertaget)
Galenfalken hindrade även denna gång mors behövliga dagvård och hemvård, även den växelvård som är
möjlig i min hemkommun. Eller i alla fall försvårade/fördröjde biståndet, senare fick jag nämligen veta a min
hemkommun ändå borde ha anordnat bistånd inom högst en vecka.
De begärde god mans ansökan, riktat ll mor och mig, inte ll stollen. Dessutom laborerade denne "godman"
med mors folkbokföring så a hon blev utan sin medicin totalt fem dagar, det kunde ha slutat mycket illa. Ligger
i dagsläget för utredning hos IVO (aug-14) och polisen har för en gångs skull svarat u örligt med a det inte finns
lags ning som passar in, därför kan det inte väckas allmänt åtal.
Civilt kan man driva allt som galningen ägnat sig åt men det finns två problem, hans e erträdare vägrar ansöka
om rä s-skydd. Dessutom är det just ngsrä en som bidragit med problem genom a inte avlägsna stollen så
snart som möjligt. Om rä en fäller denne så avslöjar de sin egen inkompetens vid digare ärenden. Det kan
vara bä re a vända sig direkt ll J.K. med skadeståndskrav och även EU-domstolen. Samt driva e förenklat
tvistemål mot stolle god man nummer fyra, men det tar emot a göra det i en rä med par ska och inkompetenta
handläggare, i alla fall i aktuell rotel, nummer nio.
Reglerna för redovisning, sekretess och annat är delvis helt vrickade och närmare 100 år gamla. Det finns stora
möjligheter för god man / förvaltare a förskingra medel utan a anhörig får full insyn. Betr. Öfn beror de a på
jargong, slapphet och slarv.
I vissa fall samarbete med kriminella lekmän som agerar god man/förvaltare.

Journalisterna i Sverige är i många fall okvalificerade och klarar sällan a reda ut e enda begrepp inom
området. Det beror delvis på a media inte förstår hur allvarligt det är, ev. välkvalificerade reportrar ägnar sig åt
annat.
Och kanske a få människor kan och vill tänka sig in i sin egen oundvikliga ålderdom. Men kanske främsta orsaken
är a media o a skyddar hemkommunen. Angriper ibland gärna privata vårdföretag med överdri er, och nästan
lika illa fungerar IVO.
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Uppdrag granskning har skrapat på ytan, mer är det inte. Men det är go nog jämfört med ingen ng alls, SVD
kan eller vågar inte ge sig in i det här, en nyhetschef på DN, som jag pratat med, menade a DN kanske ska göra
en större sak om godeman och då kontakta mig.
Det allra märkligaste är nog a bland poli ska par er i Örebro är det bara SD som har återkommit självmant och
visat intresse.
Det säger en del om - social fascism - inom övriga par er. Dumheten och falskheten. Vad som egentligen
intresserar de som är stämplade med andra par beteckningar i pannan.

Är du anhörig men inte ställföreträdare åt en släk ng som har llgångar?
Missa då inte de a: (kommentera gärna)
h p://demensorebro.wordpress.com/e -fruktansvart-fult-hyckleri/

Tillägg juni -15
Jag är själv mors förvaltare numera e er a mor fly at ll mi hemlän, Gävleborg.
Enda fungerande alterna vet ll a jag själv blev mors förvaltare var a en bekant jurist blev det. Systemfelet
medger a de sjukas rä sällan blir väl llvaratagen.

2016
Fascismen i systemet har blivit helt säkerställd, man kan gå ll domstol med godmannaproblem för a få de a
bekrä at, i alla fall i Örebro vet jag a så är fallet.
Göta Hovrä ger inte prövnings llstånd och stadfäster därmed denna fascism mot de sjuka och anhöriga. Jag
kan inte tro a dessa amanuenser ens sä er sig in i frågorna, de ställer sig per automa k på kommuners och
gode mäns sida. A inte ge prövnings llstånd även fast det framkommit mer bevisning och man kan påvisa
felak gheter i den lägre röträ en (Örebro) är självklart enklaste vägen a idka denna maskerade fascism-liknande
verksamhet.

1. https://demensorebro.wordpress.com/fran-david-och-andra-kristna?iframe=true&theme_preview=true
2. https://demensorebro.wordpress.com/bloggen-som-e-bok-ladda-ned-den/

Björn (2014-01-02 13:14:31)
Ja usch a det si er grisar och häckar i kommunen du har träffat huvet på rödbetan och jag hoppas innerligen a du kan
ställa nån ll svars. Jag har ha en sjuk pappa och fick också kämpa med vården och gode man och en massa saker ända

lls han dog. Jag känner på nåt sä a far dog för a jag skulle slippa. jag gråter när jag tänker på det.

Hans (2014-01-03 12:16:17)
Björn, jag hoppas a många läser din kommentar. Tack.

Magnus L (2014-01-09 11:41:22)
Hej det är väldigt intresant infoför mig som ju ska ha en plats för våran mamma snart på nåt äldreboende. så det är lika
dåligt med vården där for arande?

Hans (2014-01-09 13:04:31)
Hej Magnus, är din mor dement? Du menar väl Elgströmska, det är liknande problem e er kommunens övertag och vissa
saker är betydligt sämre som bör framgå i bloggen. Dock anses märkligt nog vården i sig vara ok hos både A endo och
kommunen, i alla fall är det utre betr. A endo. Problemet med det företaget var a de vann en upphandling på falska
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premisser. T.ex. a anordna rejält med ak viteter för de boende. Har man se sin mor sortera undula rö många gånger
så blir man ledsen. A ge e entrepenörsskap är förstås dyrare. Kommunen behöver ju inte lova något om den vård de
driver, det är skillnad. I stället för omo verade vinster slösas pengarna bort på fler dålig personal och svinn av olika slag.

Magnus L (2014-01-10 06:43:47)
En gång igen mycket tack för sån bra info ja min mamma är dement

Alex E. (2014-01-31 18:51:01)
Hasse Du är inte ensam om problemet så länge ll. Vi ser sånt här lika allvarligt som den rena fascismen som vi i vår
inofficuella org. motarbetat i flera år, ja det är social-fascism!

Hans (2014-02-05 17:25:24)
Ja. Hänsynslösheten och dumheten är just som inom fascismen, hi lls har polisens arbete fungerat stödjande för alla
typer av bro slighet som drabbar sjuka och svaga samt anhöriga, via passivitet och ren dumhet, samma gäller ju Öfn.
Cynismen är nästan total numera. Ju tydligare det är a en god man är fatalt olämplig och bara förstör, ju tystare blir
"fascist-kanslisten". Och ju mer självklart blir det a dåren som är god man ska vara kvar. Fascister och liknande samarbetar.

Josef Boberg (2014-02-12 09:06:25)
Jo... - Hans - jag håller med om a Wi lever i e dårak gt system p g a "drivor" av omedveten okunskap hos [1]dom
som styr. Men jag hoppas i alla fall på en [2]god och intressant fortsä ning av 2014 och i all d däre er. Fridens... / [3]Josef

1. http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article7712742.ab
2. http://josefboberg.wordpress.com/2014/01/02/god-och-intressant-fortsattning-av-2014/
3. https://soundcloud.com/user844025569

Hans (2014-02-13 11:33:32)
Tack Josef, du är en pålitlig internetmedborgare och antagligen också annars.

Kalinka (2015-03-21 17:24:42)
Härligt med så många engagerade män!!!

Hans (2015-03-21 19:02:19)
Tack, men jag vill gärna a fler drabbade hör av sig! Många lider i det tysta pga dessa sanslösa myndigheter som inte
plockar bort ens rena gangsters som "god" man. Tyvärr så kan vissa av dem inte ens meddela sig innan de avlider i för d.
Anhöriga kan saknas helt.

Max (2015-07-12 19:45:50)
Jag läste om berra i sundsvall, det fanns anhöriga fast inga som höll koll på honom. som eran andra god man så hälsade
den aldrig påvberra och han dog helt u a g för god man ahde stulit pension för berra i flera år

Hans (2015-07-12 19:52:31)
Max Stämmer En "kombina on" av de sämsta egenskaperna hos gm 2 och gm 4 hade kunnat ge sånt slut för mor. Gm 2
ensam kunde le ll mors svält-död om jag inte larmat. (Tvärsny dec - 13) Gm 4 var en hänsynslös tjuvliknande typ.

Jack (2016-07-10 09:08:12)
Gree ngs from Idaho! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I
love the informa on you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog
loaded on my cell phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog! h p://www.yahoo.net/

Hans (2016-07-10 09:37:30)
Hello, welcome, I noted many visits here from the USA and Im happy for that. Hopefully Google translate makes the
most of the blog somewhat clear. I hope all readers no ce the socialfascis c agenda among many false and half criminal
addministrators in several Swedish governments that dont care even for our rules / laws around sick depending people
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and also that many of our rules and laws are too old and possible to use in a nega ve way. Sweden is not at all what it
wants to be regarded as in those aspects but much of it is hidden. 50 % of our old sick people are suffering badly and not
seldom also their rela ves. The biggest criminals work in the courts and governments, poli cians are the most unhonest
people we have.

Petri (2017-09-15 17:33:07)
Inte klokt hur fasiken har hon klarat sej genom allt det. Allså misshandelad nerdrogad me felmedicin svalt och så hemska
demens och cancer! Vicket virke det skulle varit i hon då hur gammal är hon

Hans (2017-09-16 05:35:18)
Hejsan Petri Mamma är 85 år gammal. Ja, det är "virke" i henne, som 80-åring skrev hemvården i en rapport "brukaren
går snabbare än personalen" när dom beskrev promenaderna. Numera har hon tyvärr tappat den fysiken, medicinen
mot cancer ger stelare leder och värk i kroppen ibland. Hon får inte komma ut och röra sig llräckligt och det är samma
problem på de flesta boendena i de a "fina" land. Hade med mig en släk ng ll boendet förra året och han sa "vi måste
få ut henne därifrån" och ändå är det klart bä re än förra boendet i Örebro.

1.2.3 Generellt problem som ger lidande i onödan (2012-08-05 07:08)

Nu avser jag alla dessa huvudmän som lider av demens eller av annan orsak inte kan planera och verka för si
eget bästa och kommit a bli beroende av "gode män" och en Överförmyndarnämnd.

Problemet finns i Örebro men det är avhängigt en regel som alla nämnder tycks llämpa, en nödvändig
regel som dock behöver modifieras i kombina on med en slapphet inom vården och hemvården.

Huvudmännen har o ast mer eller mindre besparingar som genom en helt ok regel /låses/ så a inte ens
de "gode" männen kan röra dessa. De har också e rörligt konto där t.ex. pension går in och löpande kostnader
går ut, o a via autogiro som mer eller mindre gör "gode män" överflödiga.

I många fall lider huvudmännen av sjukdomar och problem som skulle kunna reduceras eller elimineras
genom någon insats där det finns en kostnad. I stället för a låta de a ske så förblir huvudmannens medel låsta
under hela livs den (med få undantag) och e er dennes död så llfaller medlen dels anhöriga som kanske di lls
inte ägnat huvudmannen någon omsorg och dels god man eller annan (bulvan) som llskansar sig halva arvet
eller annan andel. (Ibland hela då ingen anhörig med arvslo finns)

I min mors fall finns de a problem, ingen utom jag har bry sig om a hon lider av tandlossning och in-
fek on i käkarna, infek onerna ger högre blodtryck och det enda man gör är a pumpa i henne mediciner mot
de a. Mediciner med biverkningar. Mor har även annan medicin och ingen läkare vet något om hur medicinerna
samverkar på sikt.

Medlen på mors rörliga konto har minskat från ca. 50.000 ll 11.000 på två år, det är mestadels onödiga
arvoden ll ignoranta och slarviga "gode" män samt kostnader för onödig medicin förutom den största obliga-
toriska kostnaden, hyran. En del av de löpande kostnaderna är den hem-levererade maten där mor kastar bort
ca 2/3 i sni , onödig kostnad ca 700 kr/mån

VG se mer om de a och lögner/hyckleri från hemtjänsten på relevant sida ovan.

Naturligtvis skulle mor för länge sedan behövt komma ll tandläkare, stoppa infek oner och tandlossning,
nu har de flesta tänderna i överkäken försvunnit, resterande si er sne . Man har struntat i de a då det saknats
medel på det rörliga kontot och ingen läkare har bry sig det minsta a påverka ÖF-nämnden/kommunen
ang. de a problem. Jag avser anmäla de a ll Socialstyrelsen. Egentligen borde man av princip polisanmäla
dårskapen.
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Mer om orsaker ll högt blodtryck och läkarslarv/ignorans under sidan med rubriken "Sjukården"

1.2.4 Uppringd av ny god man. (Nummer tre) (2012-08-07 16:52)

Den av ÖFN lltänkta tredje gode mannen på två år avviker på det sä et a hon vill ha kontakt med mig, hon
ringde mig för några veckor sen och nämnde en policy a hon all d träffar ev. anhöriga innan hon ev. tar e
uppdrag.

Jag har naturligtvis uppska at de a men tackade nej av de skäl jag anger på sidan om gode män. Jag
meddelade a de a var för a markera mot ÖF-nämnden och det som varit.

Nu idag ringde den lltänkte gode mannen upp igen, hon hade ändrat sin policy och tänkte ta uppdraget
ändå, trots det jag meddelat. Jag ville förklara varför jag tappat allt förtroende för ÖFN osv men hon ville inte
lyssna.
Hon kommer inte a vara fullt resonabel om annat heller och har nog ingen llräcklig förmåga a lyssna öht.

Som "alla" säger, gode män gör vad de kan för a ge e go intryck i början och det stämde exakt på den
första. Senare kan vad som helst hända vilket också visade sig stämma. Ärlighet mm kan inte avgöras via e möte,
det är i stort se egalt vem som hoppar in härnäst så länge det är en helt okänd individ, Öfn saknar förmåga a
utse bara lämpliga gode män.

1.2.5 Fördröjd diagnos e "trick"? (2012-08-16 16:30)

Har just noterat a Örebro kommun digare har kri serats och anmälts (tror jag) för a ha dröjt för länge med
a sä a in bromsmedicin mot alzheimers sjukdom. Den vinklingen på saken har jag inte ha då jag är skep sk ll
medicinering i många fall.

OM det är så a aktuell medicin verkligen förlänger livet på den sjuka så KAN det vara så a man numera
går runt problemet och kri ken genom a dröja länge med a fastslå diagnosen.

A dröja med medicineringen kan bara ha en orsak - kostnader.

Dels kostnader för medicin innan diagnosen är klar, sparar man in, dels om huvudmannen avlider snab-
bare sparar man ännu mer?

Den här biten synes i mi /vårt fall vara av underordnad betydelse än så länge men kan bli intressant.

E annat problem är a medicinerande läkare ignorerar anhörigas observa oner som kan strida mot den
utveckling som en viss diagnos förutsä er.
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1.2.6 Opålitlig kommunpersonal - IGEN (2012-08-20 15:44)

Jag har kontaktat Örebro kommun igen med e meddelande ll kommundirektören, jag har frågat om man kan
tänka sig a granska ÖFN:s ageranden för a ev. undvika stämning i rä en alterna vt JO-anmälan. Jag fick
då e svar med kontaktuppgi er ll en "kommunikatör" och i morse tog jag reda på vilka der denne fanns
på sammanträden (man springer all d på sådana utan a något blir bä re, utan a man begriper något av
verkligheten eller ens är sanningsenliga) däre er kontaktade jag kommunikatören och berä ade om mina der
under dagen, en resa med mera, vi bestämde a han skulle ringa upp klockan 14.00.

Den den sa jag beredd med anteckningar och anordnad bra mobilmo agning osv men fick vänta helt
förgäves. Kl. 14.20 sände jag e påminnande sms ll hans mobil, 14.45 ringde jag upp kundtjänsten och frågade
om man visste vad kommunikatören sysslade med och han skulle snart på e sammanträde, klockan 15.00.

Så här har det fungerat, med olika varianter på opålitlighet och slarv vid samtliga llfällen jag försökt få
rätsida med någon av de bofasta cheferna på kommunen eller nu de a ombud för kommundirektören, ända sen
-2010.

De a var absolut sista gången jag gjorde en överenskommelse med någon i de a hönshus eller öht kon-
taktade någon där. Nu är det JO-anmälan som gäller, den tas tyvärr ev. inte upp då det passerat mer än två år
och då blir det fråga om stämning i rä en samt rapport ll regeringen.

De frågor jag förbere ll samtalet berörde möjligheten för kommunstyrelsen a granska nämnders funk-
oner, regler, hur reglerna kommer ll och ev. kan komple eras/ändras med mera.

1.2.7 JO - anmälan med mera (2012-08-22 08:34)

1.

Jag har nu J.O. - anmält Överförmyndarnämnden i Örebro grundat i dels slarvet/dumheten a ej informera
mig om mors svåra belägenhet -2010, dels a jag inte få svar betr. två u ag på mors ena konto. Det har tyvärr
gå mer än två år sedan huvuddelen i problemen förlöpte så det finns en stor risk a ärendet därför inte tas upp.
Då kommer jag a stämma kommunen i e s.k. FT-mål där jag själv är part pga onödigt lidande, kränkningar med
mera. För a kunna stämma på mors onödiga lidande år -2010 måste jag fungera som ombud och där har jag en
ide om förfarings-sä et som inte kräver god mans godkännande. Jag ser fram emot a pröva de a i rä en men
det blir e separat mål senare e ersom jag sam digt vill ta med det onödiga lidande för mor som den kra igt
fördröjda diagnos seringen och medicineringen mot alzheimer sjukdom kan ha medfört, jag vill först ta d på
mig a forska i de bitarna.

2.

Nu är det uppdaterat under rubriken "God man".
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1.2.8 Dagvård tre dagar/vecka (2012-08-23 08:05)

Jag har inte få med de a på någon av sidorna (rubrikerna ovan) men det kan ju få e eget inlägg, mor har en
d ha dagvård först en, sedan tre dagar i veckan och det har som jag uppfa ar det slagit väl ut, beslutet var

helt rik gt av biståndshandläggaren (som jag ha minimal kontakt med, som jag minns det var denna en av de
individer som var all ör svåra a nå -2010)

Mors dras ska avmagring har upphört, man äter llsammans inom dagvården vilket underlä ar ätandet
betydligt, dessutom brukar jag ta mor med ut på e matställe på e ermiddagen de dagar jag besöker henne,
hon äter det mesta trots a hon su t med levererad mat ca klockan 12.00, jag har prioriterat torsdagar,
soppadagarna, men även sdagar då hon inte har dagvård, tyvärr kunde jag bara göra dessa ganska täta besök
under sommaren då jag hyrde en extra bostad några mil från Örebro, samma gjorde jag förra sommaren, från 1/9
blir det glesa besök igen men jag planerar a fly a närmare min hemstad Örebro med den.

Det värsta med glesa besök är inte bara a mor får mindre sällskap och mindre mat sdagar och torsda-
gar, det är också a jag varje gång tydligt ser en försämring, så var det i alla fall förut.

Dagvården har i alla fall inneburit en lindring av problemen.

1.2.9 Har pratat med min tandläkare om mor (2012-08-24 19:56)

Hur ska man betrakta äldre människors tandlossning, redan då jag träffade mor -2010 e er beskedet vad
som hänt henne, vars fördröjning ll mig gjorde a hon gick utan mat i närmare en månad (se rubriken om
Överförmyndarnämnden) var hon helt förändrad utseendemässigt sedan -2009 och markant var en glugg i
överkäken, två eller tre tänder saknades. E er hand har gluggen blivit större och de tänder som skymtar står
sne . Har pratat med Mikaeli hälsocentral och man rycker i princip på axlarna och hänvisar ll tandläkare.

Först frågade jag en tandläkare på min hemort i Gävleborg i samband med lagning på mig själv, han menade
a många gamla (över 80 ungefär) blir utan tänder och a man o a inget gör. Jag tog upp det med en bä re
tandläkare i Örebro där jag avslutar min egen behandling och han menar a det är sannolikt a mor har
infek oner i käkarna.

Som jag noterat på mig själv så kan såna infek oner trots bara svagt molande känsla, ingen direkt värk,
leda ll förhöjt blodtryck. Det är precis vad mor led av och fick medicin, Ramipril som sen brukar tas livet ut.

Jag blev också ordinerad liknande medicin när jag hade infek on i en käke men jag noterade snabbt biverkningar
och slutade, e er ro yllning med metoden N2 (bä re än den vanliga gamla) så sjunk BT ll normala värden.

Är det inte ve gare a avhjälpa ORSAKEN i stället för a pumpa i folk mediciner livet ut? Nu funderar jag
på a anmäla eländet ll Socialstyrelsen, läkare och hemvård begriper inte e dugg och bryr sig lika lite som
de gjorde betr. mors viktminskning. Naturligtvis måste mors käkar undersökas, man har inte tandlossning
utan orsak, ålder är inte en acceptabel orsak anser jag e er det jag tagit reda på. Infek oner kan stoppas med
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an bio ka och det kanske finns annat man kan göra.

1.3 September

1.3.1 Onödig extra sjukdomsrisk (2012-09-01 09:57)

Problemet gäller ensamboende dementa, som min mor, hon har ingen koll på vilka öppnade förpackningar i
kylskåpet (de kan också bli stående utanför kylen) som är för gamla, hon märker det i bästa fall när smaken blir
dålig.
Hemtjänsten kan inte så lä hålla perfekt koll på de a, det skulle innebära mycket extra-arbete. Varje gång en
förpackning öppnas (t.ex. nyponsoppa) så skulle man behöva märka förpackningen med datumet för öppnandet.

Men det är ganska enkelt a hålla elementär koll i kylskåpet även för den som kanske inte ens klarat grundskolan
och väldigt enkelt för den bä re personalen.
Man kan ju bli sjuk av de bakterier som frodas i för gammal mat/dryck och det är extra känsligt för de som redan
lider av annan sjukdom.

Det här verkar man inte ha tänkt på alls och det är inte det minsta förvånande. De äldres hälsa är ju
sekundärt för den mesta personalen och många förstår inte problemet.

Det är ju så a oöppnade förpackningar brukar hålla sig mycket längre än öppnade, det kan röra sig om
månader resp. dagar.

1.3.2 God man två klarar inte ens a betala mors dning. (2012-09-03 10:43)

[1]
Mor vill läsa dningen "Allas", hon löser även korsorden mm.
I MÅNADER har räkningar från Aller Media legat tydligt och fint mi på mors rumsbord, hon ordnar allt på e
pedan skt sä på just si rumsbord.
Till slut har någon rivit av e inbetalningskort, det gick a välja olika dsperioder och belopp, ca en tusenlapp för
e år, 52 nummer av dningen var valt. Ingen annan än god man lär ha gjort de a.
Jag har inte gjort det och mor låter alla handlingar vara som de är, hon klarar inte a läsa och förstå dem fullt ut.
Hemtjänsten hanterar inte räkningar.
Idag kontaktade jag Aller media och fick veta a de inte få betalt:

[2]

57



Alla ordinarie räkningar betalas via autogiro, extra räkningar som enl. ovan och även en annan jag se
blev bara liggande, från Riksbyggen gällande byte av va enlås ll handfat, hade jag inte påpekat de a hade mor
få anmärkning.
Man behöver inte en sån "god man" över huvud taget.
För mig vore det en ren barnlek a hålla kollen och betala sånt här.

(Riksbyggen var inne hos mor och ville byta VC-stolen också för e antal tusenlappar, jag stoppade de a
och tätade med silikon, god man skulle givetvis ha llstyrkt bytet och orsakat en onödig kostnad. Markant
inkompetens på bred front)

Jag vidarebef. ovanstående meddelande från Aller Media ll ÖF-nämndens chef genast den 3/9;

[3]
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Hon skulle undersöka vad som hänt enl. mail i retur.
Det måste rimligen innebära a hon påmint god man om a betala mors dning.
Idag den 14/9 är dningen for arande obetald:

[4]

God man klarar alltså inte (eller bryr sig inte) a ordna en sån självklar och enkel sak trots påminnelse
från ÖF-nämnden. Det är synd om mor så jag får köpa lösnummer åt henne lls prenumera onen kan fortsä a,
jag använder denna bevisning i Tingsrä en för a y erligare styrka hur illa det fungerar och hur onödig god man
är. Rötägget orsakar bara problem på samma sä som de rötägg som ska bevaka hennes uppdrag. Allra minst
ser de ll brukarens bästa, de sörjer inte för person utan bara ll si eget bästa och de anser sig si a tryggt på
posterna beroende på valutgångarna.

Tillägg -2013
God man två gjorde helt enkelt inga besök hos mor enligt uppgi från god man själv. "Jag gör bara besök om hon
behöver pengar" förefaller vara en oseriös inställning.
Därför kunde god ma inte upptäcka räkningar som låg mi på mors bord hela sommaren.
Någon inom hemtjänsten for med lögner och påstod a det låg "betalda och obetalda räkningar överallt" så det
inte skulle ha gå a kontrollera. De a enligt Öfn.
Det säger sunda förnu et a inga betalda räkningar ligger hos en person som har god man.
Det är som vanligt, inkompetens, slarv och -lögner.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2012/09/untitled1.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2012/09/aller-media.jpg
3. http://demensorebro.files.wordpress.com/2012/09/pc3a5minde-ohlson.jpg
4. http://demensorebro.files.wordpress.com/2012/09/fortsatt-slarv-av-god-man.jpg
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1.3.3 "Kommunalarbetare" orkar här läsa 1 - 2 sidor (2012-09-04 10:34)

Jag har varslat om polisanmälningen, JO-anmälan, anmälan ll Socialstyrelsen samt sannolik stämning i FT-mål
och ev. enskilt åtal och riktat de a ll några chefspersoner i kommunen samt den "kommunikatör" som inte
klarade a hålla en överenskommelse och då har jag bifogat en länk ll den här "bloggen".
Jag har då se a vederbörande går in och läser en eller högst två sidor samma eller påföljande dag, sen blir det
inte mer.
(Dylika finesser a kontrollera läsandet finns inom WP)

De a överensstämmer mycket go med den uppfa ning jag och många andra ges betr. dessa ammanu-
ensers seriositet och arbetslust eller kanske rentav deras kompetens. Naturligtvis förstår en seriös individ genast
genom a se vilka rubriker som finns a här måste man läsa fler sidor för a få en nödvändig överblick vad det
handlar om.
Sådant lär man sig inom t.ex. grundvux.

1.3.4 Anmälan ll Socialstyrelsen postad (2012-09-04 10:40)

Klicka på bilden för a förstora, återgå med browserns bakåtpil.

[1]

Här vill jag lägga ll a jag den 12/9 mä e mi eget blodtryck igen som nu då min tandbehandling är klar
visade sig ligga på 140 dvs helt normalt.
De a visar tydligt hur blodtrycket kan hänga samman med llståndet i käkar/tänder, allrahelst om man som jag
noga följt den utvecklingen under nästan e års d.
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Inget som helst talar för a situa onen för mor är annorlunda.

Många människor ges högst sannolikt alldeles onödig medicin mot högt BT och får livet ut lida av dess
biverkningar.
Mycket lönsam affär för läkemedelsbolagen.
Många läkare behöver utbildning i "ve och e ke " med mera och inte så få är så ignoranta och förnu befriade
(samt högavlönade) a de borde stängas av vilket tyvärr aldrig sker i de a falska samhälle med snygg fasad utåt.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2012/09/soc-styr-2012.jpg

1.3.5 Kontakter med vänsterpar ster (2012-09-14 20:06)

Jag har i ena fallet kontaktat en vänsterpar st som har poli ska uppdrag i Örebro kommun via mail och i
andra fallet via telefon, båda visade e påtagligt intresse för missförhållandena och i alla fall den ena har lovat
återkomma.
VP si er inte i Överförmyndarnämnden (Inte heller SD) och där finns pga valresultat mest (S)-folk liksom sannolikt
i övriga nämnder.

Edit den 27/9

Tydligen mest sopprö er inom poli ken/nämnderna Örebro kommun,
Vänstertanten i skolnämnden hörde aldrig av sig trots a hon poängterade a hon skulle göra det, dessutom en
viss dag, onsdagen förra veckan. Iden om en viss dag var hennes egen.

Är de a e kommunalhus eller e hönshus?

1.3.6 Ärendet har gå ll Tingsrä en (2012-09-27 17:43)

Inom hönshuset Örebro kommun talar man ll döva öron eller ll sådana som låtsas lyssna. Jag har skapat
epitetet hönshus e er några års erfarenhet, det finns givetvis fler nämnder som fungerar illa och mest bara är

ll för sig själva, ger ammanuenserna fina inkomster på enkelt och dåligt arbete. Det som fungerat minst illa är
kommunens kundtjänst som brukar ge bra bekrä elser och berä a vad man gör, var man befordrar meddelanden
osv. De a har mankerat bara en gång av ca o och då bad man om ursäkt.

Jag har vänt mig ll Tingsrä en för a försöka få förhållandet med god man a upphöra trots a jag bor
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på långt avstånd än så länge.
Jag har föreslagit rä en a man kan förelägga stofilerna inom den malfungerande ÖF-nämnden a bara behålla
spärrar mot u ag på mors andra bankkonto samt hålla en spärr mot försäljning av hennes bostad. I övrigt behövs
ingen god man, de ställer mest bara ll problem hi lls, det är en helt onödig kostnad då jag kan bevaka mors rä
i alla sammanhang.
Jag har upplyst rä en om de för mig märkliga u agen på mors pensionskonto och om slarv från god man förutom
fakta om den rent sjuka Överförmyndarnämnden.

Den nämnd som hyst/hyser så olämpliga stolsvärmare a man inte helt kan utesluta bro slig verksamhet i
samråd med e antal kriminella gode män. Den som minst skulle förvånas vid e sånt uppdagande är nog jag
e er vad jag se och hört under några år. Vissa gode män har dragit in miljonbelopp, finns e ganska känt
exempel på sex miljoner, genom a ärva e er a mot slutet av den dementa huvudmannens levnad plötsligt
blivit en så god "vän" ll omgivningens förvåning och de a utan a nämnden i fråga agerade. Bästa förklaringen
är a man delade på pengarna. Både nämnden och Tingsrä en blev i det grövsta fallet förmanade av J.O. pga
slarv och olämplighet men det stannade där.
Antagligen hade godmannaskapet upphört i läglig d före dödsfallet, sådant kan en GOD man ringa in med hjälp
av läkare (som också kan ha få bra betalt)
Jag har alltså inte invänt formellt mot ny byte av god man, man får trassla vidare hur man vill med den saken,
det jag vill är a slippa otyget helt, precis som många varsko och varnat mig redan -2010.

EDIT Senare invände jag i alla fall mot bytet e er a jag vänt mig ll rä en, sände nämnden en kopia och
någon dag senare u örde man bytet, utan a meddela mig, beskedet om bytet kom via rä en iom y randen
från ny god man.
Nämnden gick väl i det fallet på mi första besked och man ignorerade det andra. Inget större problem men e
exempel på hur lä saker "rinner igenom" i dylika nämnder. Ev. informa onsbrist även i de a fall är tveksam pga
mi första besked a jag inte bryr mig om hur de gör med god man men man borde ha regler för vad som ska
informeras och inte och man borde i så fall följa dessa oavse vad anhöriga meddelat. Man ska också notera a
jag ändrade mig i samband med a jag nödgades vända mig ll rä en bl.a. för a få fram de redovisningar jag
lovats och har rä ll. (En som det verkar nödvändig omväg är a begära a godmannaskapet upphör och på
det sä et tvinga fram uppgi er från en mankerande nämnd) I det läget var dock förmodligen bytet av god man
avgjort.

Senare llägg
God man nummer två jobbade i tysthet, jag kontaktade inte denna alls innan hon plötsligt skulle hoppa av e er
bara några månader, jag ville veta varför. Nummer tre sen fick jag närmare kännedom om, framgår av bloggen.
Då en iofs fin redovisning kom från nr två såg jag a hon inte besökte mor mer än två gånger på fem månader.
"Omsorg om person".

1.4 October

1.4.1 Svar från Socialstyrelsen (2012-10-07 03:51)

"Socialstyrelsen ingriper inte i hur vård genomförs"

Inte oväntat, frågan är om man öht intresserar sig för människors hälsa, hur skulle det kunna vara så illa
beställt med den saken inom både hälsocentraler och bland tandläkare om vi hade varit begåvade med en fullt
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ut fungerande Socialstyrelse?
Naturligtvis gör styrelsen ändå en hel del ny a.

Nu menar man a jag måste göra en direkt anmälan av t.ex. någon läkare för a gå vidare. Styrelsen har
övertagit den rollen från Hsan.
(Ansvarsnämnden)
Det vore iofs intressant, saken rör egentligen oerhört många människor som lider i onödan, men jag tror mig
känna SS llräckligt väl numera och tror jag vet vilka kra er som driver dem i vissa ärenden, det mesta man gör
som privatperson är bortkastad d nästan oavse hur man gör det.

Tillägg
Nu har jag på teve se hur socialstyrelsen i vissa fall i högsta grad intresserar sig för hur vård u öres, ll och med
förbjuder vissa metoder (t.ex. vid whiplash) dvs vad som reglerar dessa figurers hafsande ser ut som e verkligt
mysterium.
Är inte denna myndighet väl känd för märkligt hyckleri och annat?

1.4.2 Betr. u agen på mors pensionskonto (2012-10-12 15:59)

Jag skrev förut om det här under rubriken "JO-anmälan mm", sedermera har J.O. beslutat sig för a inte undersöka
saken närmare, som vanligt utan a mo vera sig.
Däremot har ordföranden i ÖF-nämnden meddelat a man börjat undersöka saken, man antar a de jämna
u agen om t.ex. 10.000 kr rör överföring ll ICA-banken.
Jag funderade aldrig i de banorna e ersom det vid en överföring står just överföring på kontoutdraget, idag gör
alla som klarat grundskolan överföring direkt från konto ll konto och dessutom o a via internet,
då står det inte "u ag" på kontoutdraget.
Dessutom görs i mors fall månatliga överföringar ll ICA-banken via autogiro automa skt, beloppen har minskat
från 2.500 kr/månad ll succesivt lägre belopp då mor får mat från kommunen och har mycket små utgi er för
just mat.
Det kan verkligen inte uteslutas a hemtjänstpersonal handlar åt sig själva på mors ICA-kort. Även om det händer
a mor får e kvi o som visar sig stämma med det hon få så kan personalen lä göra separata inköp.
Det verkar vara svårt a få info från ICA-banken om dpunkter för inköp men jag har inte ge upp den biten.

1.4.3 Onödigt krångel vid Tingsrä en (2012-10-30 08:43)

En tredje god man har utse s i mi en av september utan a jag ens få besked om saken och strax e er a jag
invänt mot förfarendet vilket Öfn bekrä at
Den nya har dragit igång en månads "deba " med Allers förlag i stället för a bara betala den dning som legat
obetald i tre, nu fyra månader pga förra gode mannens inkompetens, dvs den nya har ll rä en sänt in en mängd
a4-sidor som innehåller en korr. med förlaget. Hon hade problem med a få reda på vilken dning mor hade
ha och där kunde hon ha frågat mig eller min mor i stället.
Däremot har hon också lyckats åstadkomma de kontoutdrag jag inte hade inkl. de jag redan hade, det mesta, och
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sänt in även de a ll rä en och si, där finns en förklaring ang. de 10.000 kronorna, man ser det direkt men det
klarade inte Öfn, a det var en överföring ll mors andra konto (där jag inte hade utdrag förut och inte visste a
mor hade) trots a det står "u ag" på lisningen, men god man 3 har inte tagit ll sig a det rör även e u ag om
3.000 kr som jag ville ha förklarat.
A utdragen öht kommit mig llhanda lär bero på a god man anmanats ll de a från den pensionerade
ordförande inom Öfn jag nyligen fick kontakt med e er ps från en poli ker.
Där sa det inte helt fast.

E y rande från Öfn ll rä en visar a man inte ens fa at vilken god man jag anmärkt på betr. den ute-
blivna betalningen av dningen, man har få för sig a det är den senaste gode mannen trots a hon inte ens

llträ då det hela pågick.

Enl. läkarintyg behöver mor en god man då vi utgår från samhällets regler, det måste då vara jag eller nå-
gon annan.
I dagsläget har jag för långt avstånd ll Örebro och har bara lösa planer på a fly a dit en dag.
Kommunen verkar f.ö. vara av e slag som man vill undvika i mesta möjliga mån.

1.5 November

1.5.1 Ny god man jobbar med fel saker. (2012-11-28 06:22)

Jag har y rat mig ll rä en, påpekat a god man borde ha betalat dningen åt mor i stället för a dra igång en
månads trassel med förlaget och sända en massa handlingar om den biten ll rä en. Jag tror a god man tre kan
vara nog så mangrann men kanske saknar sinne för propor oner.

Jag har också via rä en påpekat problemen med inte bara det y erligare u aget om 3.000 kr som saknar
förklaring utan framförallt det faktum a enligt de kontoutdrag jag nu har från slutet av -2009 och hela -2010 så
finns e antal transak oner som mor gjort själv, innan god man utsågs, på ganska stora belopp och de a i e
enligt läkare förvirrat llstånd.
Jag kan inte kontrollera transak onerna och har meddelat a den saken lä kan kontrolleras av god man som
också kan och bör kontrollera inköpen som hemtjänsten gör på mors ICA-kort.

Nummer tre har direkt ll Tingsrä en meddelar a hon inte bryr sig om vad som hänt innan hon blev ll-
sa , dvs betr. mors egna betalningsordrar i förvirrat llstånd.
Det är e utmärkt redovisande av bristande ansvar då det dessutom är e mycket enkelt "arbete" a göra den
kontrollen med banken. För a jag ska kunna kolla upp det måste jag ta med min mor ll banken igen.

Det hela visar sammantaget a även denna gode man är mindre lämpad a "sörja för person". Felak ga
gireringar kan ju betyda stora belopp som skulle kunna komma mor ll ny a.

Nu väntar jag på e y rande från den skyddade verkstaden ÖFN. -Tror jag. Jag vet inte rik gt hur rä en
lagt upp saken, det har bara kommit de a y rande från god man utan vidare informa on. Rä er brukar dock
inte upplysa om exakt vad som pågår i e ärende i alla lägen och för alla parter.
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1.5.2 Hemtjänstens stora problem med en liten knapp (2012-11-28 06:43)

Jag har nyligen företagit en bilresa tur och retur, 45 mil totalt, ll Örebro därför a jag inte kunnat få telefonkon-
takt med mor på ca en månads d. Hon har som gammal vana som inte går a ändra på, a an ngen dra ur
telefonjacket eller stänga av ringklockan med en knapp på telefonens undersida.
Själv ringer hon aldrig upp någon, hon klarar det inte.
Jag bad hemtjänsten, Rex, via en administratör där a någon som besöker mor kontrollerar telefonen, och
naturligtvis gjordes det på e sånt sä a man ly e luren och provringde.
De a trots a jag förklarat problemet, telefonen ringer inte.
E er e y erligare försök a få Rex a begripa problemet, knappen på telefonen hade jag berä at om via mail
så gav jag upp och gav mig iväg på denna långtur och meddelade det ll en administratör vid hemtjänsten.
Under den så hade den tredje "påminnelsen" pga mi besked om långresa tagit skruv och man lyckades trycka
på en knapp, telefonen var igång när jag anlände.
Men då uppstår nästa problem:

Vad är mer naturligt och självklart a i det här läget kolla med Rex om man vid morgonbesöken kan se ll
a telefonen är igång. Man brukar ju vad jag vet kontrollera larmet som telefonen är ställd ovanpå (och som
vad jag hört aldrig fungerat) och stå där och vänta fem minuter e er a ha tryckt på en röd knapp. Där finns
alltså indika oner på a man klarar a trycka på en knapp. Kan man då inte under den ly a på telefonen
och se l a knappen under den står i läge " ll"? Jag har med en veckas mellanrum ställt den frågan ll två av
administratörerna på Rex, utan a få en reak on.
Man tycker väl a det är enklare om jag kör 45 mil.

Jämför gärna de a med hur man -2011 låste mor ute. Hur man inte kunde skilja på överlås och underlås
per telefon då jag försökte förklara för två av tjejerna. Och sådana individer har hand om bla. mors ICA-kort.

1.5.3 Mor sämre i något avseende vid varje besök (2012-11-28 08:15)

I de fall det går en eller två månader mellan besöken så har det all d funnits en tydlig försämring i något
avseende.
(I somras gjorde jag täta besök e ersom jag då hade llgång ll en extra bostad i Arboga dvs på pendelavstånd
från Örebro och under den den märkte jag ingen försämring, då var mors kosthållning något bä re pga min
medverkan)

Under -2010 var mor förvirrad en d som jag inte hade någon kontakt med henne och jag fick i juli det
otäcka beskedet om a hon inte klarade sig själv, från Tingsrä en (!) då man därifrån sände blanke för y rande
betr. god man. Överförmyndarnämnden kände ll problemet redan i februari och troligen ännu digare pga
rapporter från den sociala sektorn men undvek a informera mig som ende anhörige trots a den sociala hjälpen
INTE kunde komma igång genast av skäl som a mor tappat sin legi ma on och därför fick hon svälta i ca en
månads d.
Var och en kan tänka sig hur en sån sak känns och a man känner en skam därför a man varit ute och rest, inte
hållit llräcklig kontakt med sin mor. När jag då träffar henne först framåt jul så känner jag knappt igen henne
e er e halvår på kommunens kosthållning och hjälp, mycket mager och med tappade tänder, ganska svag och
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har förlorat en stor del av si minne.
Däre er var hon ännu magrare vid varje besök lls jag lyckades få rötäggen vid hemvård och sjukvård samt god
man a begripa någon ng, inte bara skaffa fram mindre kläder. Mor fick framförallt dagvård först två, sedan tre
dagar i veckan och då stannade hennes viktminskning upp och hon gick upp några kilo. Vid e llfälle var hennes
hud rödflammig, jag rapporterade om det, vid e senare llfälle var hon plötsligt mer skrynklig i ansiktet.
Nu senast då jag kände mig tvungen a köra 45 mil då hemtjänsten inte lyckats trycka på en knapp på en telefon
så fanns e ny problem, mor viskade ganska högt och tydligt för sig själv en stor del av den mellan samtalen.
Det gick inte a uppfa a vad hon viskade även då jag sa nära henne, det föreföll vara e främmande språk (som
mor aldig lärt sig något) Jag kan självklart inte låta bli a tänka på eller utesluta medicineringen, det vanliga är ju
a läkare pumpar in mediciner i folk utan a veta vad som händer. Jag ställer mig mycket skep sk ll blandningen
av blodtrycks-sänkande, depressionsminskande och exelonplåster mot alzheimer. Särskilt e er a jag förstå a
man ger vissa mediciner som BT-sänkande utan a i stället åtgärda ganska uppenbara orsaker. Det jag upplevt
med mors has ga försämring stämmer heller inte med diagnosen alzheimer. Hon behöll sin personlighet hela

den fram ll slutet av -2009 då förändringen kom has gt, jag hade nämligen kontakt med henne i början av
december-2009, då var hon förkyld men i övrigt som vanligt. Rapporter om förvirring pekar på senare samma
månad. Läkare tar ingen no s om vad anhöriga vet utan använder sig hellre av rena påhi om hur saker utvecklat
sig och Socialstyrelsen "lägger sig inte i vården". De a ska vara e modernt och utvecklat samhälle?

Jag tycker snarare a mycket inom läkarvården påminner om rashygienen som utvecklades av svenska
läkare för 100 år sedan och godkändes av myndigheter.
Mycket inom vården är en slags dårskap och på de a tjänar både läkare och läkemedelsindustrin grovt, dvs på
a förstöra många av de sjukas liv totalt. Bara e fåtal behöver verkligen den medicin som ordineras. Vi har
exempel på hur människor vaknat upp e er a ha legat i dvala i många år -då någon glömt a ge medicinerna.
Den gången var det bra med glömska men i övrigt glömmer folk dårskap för lä !

1.5.4 Knappkontroll inlagd i vårdplaneringen (2012-11-28 17:05)

En vecka e er förfrågan om ifall hemtjänsten kan kolla mors telefon på morgnarna, kom besked -e er a jag igen
meddelat a jag går vidare med problemet inom kommunen.
Man ska kunna göra den kontrollen. Därmed har jag betydligt större chans a få kontakt med mor via telefon.
Det är alltså en gammal vana hon har a stänga av den på kvällen, an ngen med en knapp under telefonen eller
genom a dra ur jacket. Däremot har hon ingen vana a sä a igång den så det glöms lä bort.

1.5.5 Kränkande läkarintyg? (2012-11-28 17:16)

I ruljangsen runt god man där jag försökt få ll stånd e annat system där ingen god man behövs (låsning av vissa
llgångar och i övrigt sköter jag god mans uppgi er utan a vara llförordnad, god man gör just ingen ng och
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ställer mest ll problem) har Öfn använt sig av e läkarintyg som visar a mor inte skulle "förstå" en ev. fullmakt.
Läkaren u rycker sig också illa, det går ut på a min mor inte har det förstånd som behövs för a t.ex. betala
räkningar, och där har jag replikerat a det är mor själv som sökt den hjälpen och hon är medveten om a man
måste betala för sig, det är själva förfarandet med siffror hon inte klarar, allrahelst inte nu då hon inte tränats på
de a utan kunnat släppa det helt.
Vad har det med förstånd a göra, det är snarast kränkande och det är läkarna som o a visar upp e helt
obefintligt förstånd rela vt det de har a u öra. Därför händer det a pa enter vaknar upp ll e liv först när
någon glömt a ge de ordinerade medicinerna.

1.6 December

1.6.1 Öfn undviker a ge klart svar - ll rä en (2012-12-02 17:34)

Har nu e er förfrågan hos rä en snabbt få e ny svar från Öfn men där finns inget bemötande av den fråga
jag grundat ansökan på, det förslag jag ställt upp. I stället upprepar man sig och menar a det finns inget som är
oklart i digare svar.
Möjligen kan man tolka Öfn så a mi förslag inte fungerar men jag har krävt svar i klartext, innehållande de
paragrafer man stödjer sig på.
Jag har i rä sliga sammanhang aldrig se något så ignorant, eller om det hela beror på a man inte förstår
förslaget så kan det vara så a man behöver god man och demensvård.
Fullt så illa har jag inte tro a det står ll men vi får se hur man förklarar sig och om rä en ställer sig bakom
mi krav genom e ny föreläggande ll dessa rötägg.

Via e telefonsamtal med rä en stod det tveklöst klart a rä en uppfa at förslaget, däremot kunde man
inte svara på om saken var genomförbar.
Antagligen vet inte Öfn med den personal som finns llgänglig nu vad det rä a svaret är.
Jag har varsko via rä en a jag kommer inte a vänta så länge innan jag gör anmälan ll Länsstyrelsen i Dalarna
som numera har en översyn över dessa skyddade verkstäder.
Jag har föreslagit a om Öfn inte svarar seriöst och klart så önskar jag a målet vilar i två månader för a se vad
Länsstyrelsen kan bidra med.
Det verkar meningslöst a informera kommunledningen, de är allför upptagna med kaffedrickande och a
planera sin goda privatekonomi,
de klarar inte ens a hålla avtal om möten, eller kanske snarare bryr sig inte så länge det verkar ofarligt a strunta
i sådant.
Eländet är sossestyrt.

1.6.2 Kommer inte längre via Tingsrä en (2012-12-28 09:07)

Plötsligt ringer en dam upp från rä en och påstår a man inte begriper vad mi förslag gick ut på, det som jag
förväntar mig e svar på från ÖFN e ersom jag delvis grundat ansökan på förslaget.
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Hon har ringt upp förut och då förstod hon utan vidare förslaget men kände inte ll om förfarandet var möjligt på
vilket jag givetvis påräknar e svar från Öfn -vilket aldrig kom.
Hur står det ll i Örebro -generellt? Den frågan måste man nog börja ställa sig, Örebro är ändå inte en "bonnhåla"
även om jag är van vid och mestadels bo i Stockholm, dessutom är kanske vanliga bönder bä re läskunniga och
äger bä re förstånd än individer både inom kommunala nämnder och rä en i Örebro?
Jag vet sen gammalt a mycket av det som pågår inom rä sväsenden, inte bara utomlands utan även i Sverige är
ren dårskap. Det börjar folk förstå numera e er a ha se en virrig figur från J.K. sä a sig i Högsta Domstolen.
och virra vidare där, med sådant som är livsvik gt för många. En man som jag är inte alls förvånad, jag har se en
ganska lång rad rötägg som arbetat som både åklagare och domare i olika rä er även i Stockholm, advokater är
"affärsmän" (särskilt i Stockholm) ibland "maffia"-medlemmar, och jurister utan advokatkompetens är inte sällan
rena skämtet. (En sådan i Stockholm ljög om a han var advokat, en annan slarvade grovt och talade illa om sina
klienter, y erligare en förväxlade klient och motpart, osv osv)

Nåväl, frågan/förslaget var egentligen utomrä slig och inlindad i huvudfrågan, bor agande av god man
som borde sä a sig på grundvux i stället för a hafsa runt med dementas pengar vilket vissa heller inte klarar
bä re än en medelmå g grundskole-elev på mellanstadiet.
Trots a frågan var utomrä slig hör det ll god ton och sunt förnu a besvara den, a dessutom som rä en,
först förstå den enkla frågan och sen inte förstå, är på rä s-språk "befängt" och på vardags-språk -dårskap.
Jag drog llbaka ärendet e ersom jag nå delvis fram, en bieffekt var a ÖFN fick ändan ur vagnen och ordnade
så a jag äntligen fick någon form av redovisning över mors ekonomi och god mans transak oner, dvs det jag har
rä ll som (i princip ende) anhörig, och jag fick llfälle a belysa frågan om god mans belägenhet genom a ta
upp en fråga om en obetald vecko dning (nästan allt ligger annars på autogiro) vilket ledde ll en komisk cirkus
enl. digare inlägg.

Mor behöver som dement givetvis god man eller e liknande arrangemang som jag föreslog enligt digare
inlägg, andra arrangemang än god man är a föredra när sådana upprepat beter sig illa eller kons gt och klarar
nästan inget. Dvs en onödig kostnad både för kommunen och de gamla, i många fall! Man får vara "glad" om det
försnillas bara lite pengar ur den okontrollerade veckopengen ll huvudmännen. ÖFN bemannas regelbundet
av rena rötägg på så vis a man kanske tagit emot uppdragen motvilligt, på poli ska vägar. Jag har digare ge
exempel på dårskapen/vansinnet i denna Örebro-nämnd. Det har se bä re ut inom andra län där jag hunnit
ha en del kontakter för a jämföra. Nu följer anmälan av nämnden igen hos en antagligen ganska ointresserad
Länsstyrelse. Numera är det tydligen Länsstyrelsen i Dalarna som handhar det här. Jag återkommer givetvis
med rapport från den vändan. (A anmäla något hos Socialstyrelsen eller J.O. är meningslöst i de flesta fall, jag
träffade en medlem inom J.O. ibland på 90-talet, inom föreningslivet, han var sällan helt nykter, och jag vet f.ö.
hur man misshandlar ärenden där.)

1.6.3 Möglig mat i mors kylskåp (2012-12-28 09:36)

Trots det jag tar upp här så är hemvård och hemtjänst e mindre problem än det här med "gode" män och
förståndshandikappade nämnder och annat inom kommunen.

Besökte mor under tre dagar (julen) och kunde nu ännu bä re följa upp hur hon har det. När jag anlände
var det mesta i hennes kylskåp helt otjänligt. Det fanns e antal kräm-förpackningar (Har all d undrat varför
gamla ska ha så mycket krämer, dvs helt ony g sörja) som öppnats för någon månad sedan eller mer och
innehållet var mögligt. Det fanns en gammal möglig ost och en lite nyare som också verkade dålig, det fanns två
oöppnade paket mjölk som var alldeles för gamla, när vi öppnade dessa så kom en kra ig stank.
De visade sig innehålla en keso-liknande substans.
Det öppnade paket mor hade och drack ur var inte heller bra och bara a hälla ut.
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E oöppnat litet paket med kaffegrädde där bäst före-datum var i november. Även två öppnade nyare paket. Det
här visar sammantaget a hemvården visserligen handlar åt mor men struntar i hur det ser ut i kylskåpet. Det
man klagar på glöms snabbt bort och det kommer hela den nya unga tjejer som kan vara nog så trevliga och
lärak ga men de hastar vidare ll andra jobb och cheferna äger INTE det förstånd som krävs för a instruera
dessa inhoppare. Rex hemvård passar alltså inte ll a vårda ensamboende dementa -fullt ut, däremot så är det
bä re än ingen ng. Genomgången av mors kylskåp gjorde jag annandag jul, dagen e er kom en ny ovan tjej för
a handla åt mor, helt utan vetskap om dessa förhållanden.
Viss personal är avdelad för a ge medicin på morgnarna och kolla a det inte finns akuta behov. Den delen
fungerar. Sen är det en annan fråga hur lämpliga medicinerna egentligen är men det skriver jag inte om i det här
inlägget, se avd. läkarvård.

Tjejerna får inte lära sig a dementa saknar minne och man nöjer sig med a fråga "har du ä t" några
mmar e er a de lagt in en matlåda. Mor kastar det mesta, ibland allt. Sen minns hon ingen ng och svarar

pliktskyldigt "ja" på såna frågor. Hemvården saknar ru ner för a kolla var maten tagit vägen trots a det är
mycket enkelt a se om den finns kvar i kylen eller redan bortkastad.
Uppkommer en fungerande ru n pga såna som jag, så glöms den snabbt bort. Allt de a beror på usla chefer
som lever go på arbetande människors ska emedel. Det är roligare a springa på sammanträden och si a i
fikarummen än a sköta arbetet. Det är med andra ord likadant som inom överförmyndarnämnden som i sin
tur llsä er nästan vem som helt som god man som sen kan fungera hur som helst utan a det kollas upp eller
anhöriga kan få någon förklaring på frågetecken i redovisningarna.
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2. 2013

2.1 January

2.1.1 Bara lite dålig soppa och ingen näringsdryck (2013-01-01 19:20)

Pga julebesöket var jag kvar i Örebro ll torsdagen och åkte hem några mmar e er lunch. Därmed fick jag
uppleva a mor denna torsdag precis som förr bara fick lite soppa a äta. Dessutom den sämsta soppa jag se ,
"kö ärssoppa", en välling med lite kö ärs i, innehöll knappast någon som helst näring.
Hur klarar en hemtjänst a fungera så här vrickat, igen och igen?
I somras skrev jag om, och klagade på a mor få soppa en torsdag och sen fanns det inget bröd, hon kunde inte
göra en smörgås på kvällen. Varför denna dårskap när det finns andra alterna v än soppa?
DET HJÄLPER INTE ATT KLAGA.
Nästa problem var a man numera helt struntar i mors vik ga näringsdryck, jag råkade själv glömma denna och
kom på det när jag åkt hem, men hemtjänsten har slutat intressera sig för den.
I somras gick man in och ställde fram en sån flaska på köksbordet samt påminde om det. På torsdagen höll jag
mig osynlig för hemtjänsten, sa i e litet extra rum mor har och läste, noterade noga vad hemtjänsten gjorde
och inte då de var inne som has gast.
Hemtjänsten ska inte räkna med a jag är där då jag varsko om a jag skulle åka hem på onsdagen och även
om jag är där ska man inte skjuta över de vik ga ru nerna på mig, även jag kan glömma, jag har inte de a som
arbete utan noterar hur det fungerar.
En annan total idio är arbetssä et e er a jag många gånger klagat på a mor inte äter, går ner i vikt för mycket
och a man inte kontrollerar hur hon äter. O a kan man hi a den levererade maten i soporna e er a den stå
några dagar i kylskåpet, bara provsmakad eller i bästa fall halväten. Det man nu börjat göra är a öppna mors
dörr vid tre den och fråga: "HAR DU ÄTIT"?
Då svarar mor all d "ja". En hemvård som inte begriper hur en dement person fungerar är inte värd namnet.
De a är alltså det man åstadkommit e er mina klagomål.
Det som nu måste undersökas är möjligheten ll e privat alterna v, Örebro kommun har dock först motsa sig
privat hemvård öht och vad jag vet är möjligheterna inte så stora.
Ständigt nya unga tjejer inom den kommunala verksamheten, sådana som inte har en aning om dementas behov
pga usla chefer, visar a man saknar elementär kontroll över verksamheten. Jag skulle kunna informera god man
om behovet men tyvärr så befinner sig dessa vanligen på samma låga förståndsnivå som kommun-cheferna så
det känns inte meningsfullt.
I stort se vem som helst kan bli god man numera pga bristen.

2.1.2 Anmäla ll länsstyrelsen Dalarna? (2013-01-01 20:47)

De närmaste dagarna kontaktar jag länsstyrelsen i Dalarna som sägs numera ha hand om översynen av bl.a.
ÖF-nämnden Örebro. Jag ska kolla om det stämmer och sen ev. göra en anmälan.
Det mest påtagliga i det sammanhanget kan inte vara nämndens oförmåga a llsä a ve ga gode män, det är
för långsökt och irrelevant för länsstyrelsen a befa a sig med.
Mi och mors dilemma är alltså a jag inte kan och vill vara god man pga det långa avståndet och a jag inte
längre är särskilt lockad av a fly a ll Örebro kommun, i alla fall inte den närmaste fram den.

Man måste alltså acceptera a mor och ska ebetalarna får ersä a en dålig god man, byten av gode män
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har inte hjälpt och man kan se e tydligt mönster i det här men det är möjligt a den nuvarande är iaf den minst
dåliga.
Varför ska såna filurer ha betalt för "sörjande för person" när man absolut saknar kontroll och förståelse för de
flesta såna problem?
Jo, därför a den kontrollerande nämnden också helt saknar kontroll över vad som sker.
Det som i förstone kan anmälas är de uteblivna redovisningarna.
Den frågan är llräckligt enkel och måste vara helt relevant.
Tidigare problem som anmälts ll länsstyrelsen i Örebro var för komplicerat och svårkontrollerat eller ingår inte i
det som kan kontrolleras. Har inte få klart svar på den punkten ännu.
Dvs a jag inte kontaktades betr. mors situa on så hon fick lida i ca en månad, utan pengar och dåligt med mat
(pga viss förvirring och tappad legi ma on) helt i onödan.
Alldeles för svårt för en länsstyrelse i Örebro och en Örebro-nämnd a begripa eller erkänna?
Problemet med den svenska vänstern är bristen på kompetenta människor, ideologin är bä re än sossarnas men
det finns också bä re ideologi inom mi enpar erna, ll och med SD är i prak ken bä re a ha a göra med än
förslappade sossar, e er kontroll av vissa problem med samtliga par er i Örebro har bara SD hört av sig, övriga
har glömt bort alltsammans på kort d, inkl. vänstern)

2.1.3 Begäran om redovisningar, ev. JO-anmälan (2013-01-08 10:32)

Både gode män och Öfn har ignorerat begäran om redovisningar ända sen -2011, dock har jag inte digare ge
in begäran skri ligt direkt ll Öfn men det har klart framgå via Tingsrä en a jag saknar de redovisningar som
den förste gode mannen lovat mig per telefon.
Öfn har se en möjlighet a ignorera dessa klagomål e ersom ärendet i rä en inte ha de a som huvudpunkt,
det har i stället gällt entledigande/utbyte av olämpliga, ej normalbegåvade gode män.
E ersom möjligheten fanns så grep man den, i den totala brist på ansvar och förstånd som man lider även inom
nämnden.
Man har också ignorerat upprepade påminnelser via mail.
E längre samtal med Jensen på Länsstyrelsen Dalarna gav dock a en skri lig post-begäran bör göras innan man
helt klart kan se a nämnden begår tjänstefel.
Den fråga som både nämnden och Örebro Tingsrä låtsades ej begripa, trots enkelheten, besvarades på två
sekunder av Jensen med a förfarandet inte var möjligt, dvs för a låsa/säkra mors llgångar krävs a en god
man är llsa .
Idag har jag postat en skri lig, formell begäran om redovisningar och tagit vi ne på postandet, jag har begärt en
omedelbar bekrä else på mo agandet av begäran men kan sedan givetvis vänta på redovisningarna.
Fortsä er det mankera nu så kommer jag givetvis a JO-anmäla dessa veritabla figurer inom Öfn.
Jag tror inte a många av länets invånare har minsta aning om hur illa kommunens nämnder kan fungera, vad för
slags folk som hafsar runt på ska emedel, dvs springer på möten och långfikar hellre än u öra seriösa arbeten
om man inte känner sig absolut tvingade.
Tycks vara e djupt liggande, gammalt syndrom inom sosse-rörelsen.
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2.1.4 Bris älliga redovisningar (2013-01-19 11:35)

Inte helt oväntat finns flera brister i redovisningarna jag nu få förutom a nämnden totalt struntat i de speciella
poster jag varsko om a jag vill veta mer om e er a bl.a. ha at på kontoutdraget från banken jag och mor
hämtade ut i somras.
Nämnden har inte ens kommenterat frågorna och inga förklaringar står a finna i redovisningarna.
I förväg hade jag kollat med Länsstyrelsen om möjligheten a komma med sådana krav på specifika on av
vissa poster och jag har förstås meddelat denna kontrollinstans hur dåligt det gick samt sänt en påminnelse ll
nämnden per post. De har denna på måndag.

E alterna v ll ignorans kan vara a man inte är fullt läskunniga, e annat slarv/glömska. Men det har
varit för mycket i den här vägen, gång på gång och man ställer sig frågan om personal på nämnden behöver god
man.
Nästa steg kanske blir en ny J.O.-anmälan och man får då hoppas a en nykter och vuxen person på JO ar på
ärendet, så är det långt ifrån all d. Dessutom är man så överfallna av anmälningar i förhållande ll kapaciteten
a man o ast väljer den bekväma vägen, inget engagemang och ingen mo vering. När man vet hur det ser ut
inom kontrollinstanser som J.O. och J.K. drar man sig för a göra en anmälan öht.
Då man ser hur illa ställt det är inom vissa Tingsrä er, som den i Örebro så drar man sig för a ge in stämning, jag
har lite svårt med mankemang inom rä sväsendet, kanhända kopplar jag in e ombud som står mer på rä ens
ganska låga nivå, det kan gå bä re än a jag går dit och meddelar a även de hyser rena rötägg eller a man är
all ör lierade med kommunens nämnder vilket är den mest sannolika orsaken ll malfunk onerna.
Sverige är inte bä re än vilket U-land som helst i det avseendet, däremot sämre i många avseenden, allrahelst de
rent sociala och mänskliga, dvs de vik gaste. Sverige är e paradis för slappa hycklare.

Betr. redovisningarna så har jag få såna för -2010, 2011 och del av 2012, den delen som omfa ar fem
månader, före senaste bytet av god man. Den 71-åring som på papperet var god man dessa fem månader -2012
och plötsligt skulle sluta som god man, troligen gällande samtliga uppdrag, har slängt in en uppgi om "arvode"
på drygt 18.000 kr på juni månad -2012 utan närmare förklaring. De a har nämnden godkänt. Mor har ovetande
betalat ur sin knappa pension och varit i avsaknad av en del elementära livsmedel i kylen bortse från det som
varit mögligt.
Ti ar man då på föregående slas-has redovisning från -2011 så är arvodet hopbakat med annat så man vet inte
hur stort arvodet kan tänkas vara. I kombina on med det jag nämnde ovan om 18.000 kr så blir det omöjligt a
veta vad man tar ut i arvode för a göra just inget annat än skriva dåliga redovisningar.
Mor ska inte behöva betala mer än runt tusenlappen per månad ll dessa stolpsko . Här kommer jag tveklöst a
kräva en redovisning som går a följa. (Gode män brukar i gemen nöja sig med a försnilla en del av "fickpengen"
e ersom den delen inte går a kontrollera, det vet jag e er a ha talat med några jurister som är gamla i gården)
och e fåtal försnillar ingen ng alls.
Dessutom fick jag mig en ny överraskning, mors kyl/frys by es ut -2011 trots a jag meddelat a det sannolikt
fanns garan kvar på den gamla som inköptes så sent som -2008, jag minns också a priset var 11.000 kr. Nu
gäller det a hi a det kvi ot hos mor och ställa gode mannen ll svars, jag hade upplyst via sms och jag har
sparat och kopierat alla sms med de a rötägg.

Jensen på länsstyrelsen i Dalarna har svarat lite tvetydigt angående om jag vill göra en ny anmälan och jag
har returnerat a för min del behövs bara en anmälan där allt tas upp.
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2.1.5 Ny anmälan ll Socialstyrelsen, rötägg? (2013-01-20 08:20)

Har ha e telesamtal med en dam som jobbar med riktlinjer för demensvård, började givetvis med frågeställ-
ningen om tandvården för gamla, vg se sidan "Sjukvården" med länk på den här sidans överkant, och jag blev inte
alls förvånad när hon inget visste om sådant, dock lovade hon kolla upp saken.
Jag berä ade om hur hemtjänsten missade a kolla upp mors kylskåp, möglet, för gammal mat, öppnade
förpackningar sen 1 - 2 månader, samt det här med mors diagnos som inte stämmer med sjukdomsutvecklingen.
(Även om de a under "sjukvården" ovan) och a jag noterat biverkningar såsom släpande gång snart e er
insä ning av Exelon (har hon aldrig ha förut) samt a jag inte få respons från ansvariga läkare ang. mina
åsikter trots både e brev och e mail.
Hon antydde möjligheten a göra anmälan, ville ha min mailadress för a maila en länk ang. de a (vilket jag
iofs inte behövde) för a poängtera vad hon kände. Dessutom kom några pdf-filer ang. tandvård generellt samt
demensvård.

Förra gången jag anmälde ll S.S. ang uteblivet agerande vid tandlossning trots mina påminnelser så kom
bara svaret a man inte ingriper i hur vården u öres av enskilda.
Frågan är varför man ska anmäla, samma dårskap pågår ju decennium e er decennium. Måste man göra
polisanmälan för tjänstefel inom vården, kommer ens det a hjälpa? Lägger inte polisen ned nästan allt numera?

Jag besvarade mailet från damen på S.S. med en fråga om mi avsända brev med anmälan kunde kom-
ple eras via mail men det klarade hon inte a besvara. Det är lä a "glömma" saker då man springer på
kaffemöten och gör privata ärenden halva dagarna. Jag skulle tro a även damer på såna ställen hellre porrsurfar
än läsa en blogg som den här. Eller spelar något nätspel, dvs på arbets d.
Kompetensen går mot noll, engagemanget är llfälligt och känslostyrt, t.ex. av e telefonsamtal.

2.2 February

2.2.1 Kan inte läkaren läsa inan ll? (2013-02-02 12:14)

Jag är naturligtvis inte förvånad.
E ersom jag anmält läkaren vid geriatriska kliniken i Örebro ll Socialstyrelsen så såg sig vederbörande tvingad
a besvara mina brev om mors sjukdomsutveckling som inte stämmer med Alzheimers demens. Jag nämnde
också symptomet släpande gång som kom e er 4 - 5 månader på medicinen, omnämnt i Fass som en allvarlig
biverkan där man inte ska fortsä a ta den.
(Mor har rört sig bra varje dag under 30 + år pga hundpromenader och varit ovanligt oproblema sk i de a
avseende pga helt lagom mo on osv)
Jag nämnde också a mor ha mögliga varor i si kylskåp varje gång jag gjort besök på senare d.
Svaret berörde knappt alls det jag frågade om. Bara en upprepning av den surrealis ska diagnosmetoden som
jag inte kan bedöma säkerheten av, men det talas om många felak ga demens-diagoser öht. Hon skrev också a
hon frågat mor hur det fungerar hemma och mor svarade a det gick bra. Observera nu a mor är dement, jag
tror a läsaren bä re förstår vad det medför än dessa utländska läkare.
(Jag lutar alltmer åt a mor skulle må bä re på e gruppboende, innan hon fick dagvård tre dagar/vecka höll hon
på a tyna bort e ersom hon inte åt och ingen kollade hur hon åt, det är främst dagvården som räddat henne,
e er a jag larmat, och som ge en viktökning på 9 kilo, men mor är for arande väldigt smal jämfört med före
-2010, läkaren tar dock viktökningen som e bevis på a mor har rä medicin..)
Jag vet inte om den här läkaren har fel på omdömet eller rentav börjar bli dement?
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Jag säger som de flesta som har erfarenhet och besi er omdöme, man blir "mörkrädd" av hur den svenska
sjukvården utvecklas.
Man kan heller inte förvänta sig a S-styrelsen förstår a agera.
Man kan välja a svara "SS ingriper inte i enskilds vård" -så slipper man besväret.

Faktum är a SS inte ens äger ve a ange vad ärendet gäller då de sänder första bekrä elsebrevet med
e ärendenummer, jag vet alltså inte vilket ärendenummer som gäller vad då jag anmäler flera saker på kort d.

2.2.2 ÖFN, "chefen" kontrollerar sig själv? (2013-02-02 12:26)

Jag har anmält missförhållanden vid ÖFN ll Länsstyrelsen i Dalarna men det har blivit ganska tyst därifrån, allt
tystare ju närmare vi kommer problemen från -2011 och -2012.
Orsaken kan vara a den dam som nu si er och kontrollerar ÖFN i Örebro under den den själv sa i nämnden.
Vem är i så fall förvånad?

Tillägg lite senare;
E er antydan om JO-anmälan har Länsstyrelsen svarat direkt (så brukar det fungera, egentligen enda ny an
med JO för det mesta) och man ordnar fram en annan person som granskare ifall jag ska klaga på den som nu är
ansvarig.
Det kan behövas därför a nuvarande granskare har lite svårt a förstå vad som är klagomål och vad som är
bakgrund. Hon har inte förstå a jag som anhörig inte ska behöva sända brev e er brev för a få det jag hade
rä ll redan för e år sedan.
Frågan är verkligen om granskare vid Länsstyrelsen bör plockas från problema ska nämnder.

2.2.3 Arvodet för "god man" med mera (2013-02-02 13:08)

I mer än e års d har jag försökt få reda på hur god mans arvode ser ut. Jag har inte lyckats få redovisningar
förrän nyligen och då från -2010, 2011 och del av -2012.
Då jag godkände llsä andet av god man hade jag få upplysningen
"ca en tusenlapp i månaden för din mor" per telefon med öFN.
Det jag nu fick av redovisningarna var ofullständigt, jag måste ånyo gå in och begära specifika oner på diverse.
Man hade t.ex. bakat ihop poster som arvode och ny kyl-frys samt dningen Allas... dessutom var en del arvode
redovisat av aktuell god man -2011 och en större del av följande god man -2012. Avse a förvirra? Vad avsågs
för perioder?
Det hela var dessutom väl kluddrigt vad gällde första individen som by es ut i början av -2012. Mycket bä re
betr. den äldre dam som hoppade in -2012 och som jag förväntade mig skulle bli kvar men snart kände sig "för
gammal".
Arvodet såg först ut a vara 1830 kr/månad.
Långt över det jag informerats om vilket gjorde mig f-d.
Det är mycket pengar för en pensionär med ca 10.000 kr i bru oinkomst och de a för en god man som just
ingen ng gör, bara si er där som en formalitet och ställer ll extra kostnader och besvär. Räkningarna ligger på
autogiro och god man klarade som digare redovisat inte a betala en vecko dning som ligger utanför de a,
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TROTS flera påminnelser, både direkt och via Öfn.
Arvodet är dock 1136 kr/månad för den period jag nu få klarhet i men det ser ut som om arvodet fördubblats
sen-2010 vilket jag ska kräva förklaring på.
Under -2011 har nämligen debiterats knappt 4.000 kr som tydligen ska gälla för de sex månaderna -2010, vilket i
så fall ger e betydligt lägre arvode än från 1/1 -2011.
Det visade sig alltså a man by kyl-frys i januari -2011, TROTS mi påpekande om a man ska kolla upp garan n
på den som gå sönder, den var nämligen bara några år gammal och inköpt för 11.000 kr.
Jag har tro a kyl-frys däre er lagats på garan , noterade inte någon utseende-skillnad på den nya som kostat
ca 8.500 kr. Men man bara köpte en ny utan a rådgöra med mig. E ny exempel på hur dessa gode män kan
fungera.
Dessa onödiga pengar ll god man skulle kunna brukas för verklig ny a för mor medan hon lever.
Man skulle exempelvis kunna köpa en tjänst där hon får träffa en hund varje dag och gå med på promenad med
den. Hundar har bety väldigt mycket för mor under de senaste 30 åren och hon klarar inte längre a ha en egen.

A tala med slappa poli ker om systemfelet som snarare skadar än hjälper de sjuka är knappast lönt men
rimligt vore ca 500 kr/månad och a en god man är professionell med plats på kommunen och sköter 20 -
30 personer som e hel dsjobb. Kommunen kan då betala ca halva kostnaden för denne persons lön och
huvudmännen llsammans andra halvan, gärna lite anpassat ll var och ens pension. Men då jag ser ll vad god
man gör och inte gör för mor så känns 500 kr/månad som det rä a beloppet för mors och mi ankommande.
1136 kr är mycket för en person som har ca 7000 kr e er ska , dessutom betalar hon arbetsgivaravgi (!)
Då vill det ll a hon får ut något verkligt bra för dessa pengar men så är det sannerligen inte.

2.2.4 Problemen fortsä er, J.O. trots allt? (2013-02-21 21:42)

Jag har startat "bloggen" just därför a jag tydligt se , och dokumenterat, a Överförmyndarnämnd och gode
män nummer e och två är delvis o llräkneliga. Malfunk onen har varit så pass grav från början och sen hela

den a man kunde vänta sig fortsa a problem.
Trots a jag nu är uppe i tre brev ll Öfn angående i första hand god mans arvoden, finns det en post som man
vägrar förklara eller inte klarat a läsa frågan, bara kastar iväg andra uppgi er lite godtyckligt.
Först levererades bl.a. en rä kluddrig redovisning från förste gode mannen där vissa saker var oklara. Senare
e er mi andra brev kom specifika oner och förklaringar som såg bä re ut men då jag via mi tredje brev ville
ha en post förklarad så sände man dels de gamla specifika onerna igen och dels nya uppgi er som rörde ll det
hela och inte stämde med redovisningarna.
De nya uppgi erna fanns på e "arvodesbeslut" från -2011 gällande -2010 och där fanns arvodesposten som
redovisats av den förste gode mannen, rörande -2011 eller -2010 (?) inte upptaget alls.
Jag har nu gå vidare med klagomål högre upp i Länsstyrelsen Dalarna med de a meddelande (och sam digt
klagat på a handläggaren där inte rik gt klarat jobbet):

"Beloppet är mer exakt 3778 kr och redovisat av god man
"spec. av utgi er" märkt -2011 men det är oklart vilket år beloppet avser, dock är märkningen "arvode". Jag har
tro det avsåg -2010.
Som svar på mi tredje brev kom förutom handlingar jag redan få , e "arvodesbeslut" från -2011 med helt nya
siffror som på inget sä stämmer med de redovisade 3778 kr eller någon annan siffra.
I det beslutet som ska gälla -2010 finns slutsumman 6962 kr inkl arbetsgivaravgi 1565 kr.
För -2011 och del av -2012 (pga byte av god man) har under -2012 redovisats 18.184 kr som en klumpsumma som
inte bör ha med övrigt a göra, men jag kan ju inte veta vad som avses, exakt så länge de 3778 kr inte förklaras.

Jag menar a jag e er a ha sänt tre brev ang redovisning måste anse a man begår tjänstefel, slarvar
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eller ignorerar"
- -

Sen har vi i värsta fall myndigheten J.O. som är känd för a agera lite slump-mässigt även de.
(Förekommer också inom J.K. men mer sällan)
Det tar emot a vända sig dit.
Man avskriver det mesta utan mo vering. Y erligare förgäves arbete och då en sådan instans stadfäster
myndighetsrötan som drabbar de svagaste, känns det bara värre. Vad gäller mor har jag redan prövat a anmäla
Socialstyrelsen, men den frågan rörde inte J.O. alls.
Många anser a J.O. borde ha en "sjukavdelning" -inte för personalen kanske men med sjukvårdsinsa personal.
Möjligen kan man då iofs klaga hos Riksdagens kons tu onsutsko .
Jag tror dock a dessa har fullt upp med andra klagomål med tanke på hur samhället sjunkit i humanitet e er
senaste regimski et.

2.2.5 Verksamhetsansvarig på demensvården (2013-02-21 22:00)

Jag blev uppringd ang. klagomål på läkaren enligt digare inlägg, läkaren besvarade inte frågorna i e brev ang.
mors diagnos.
Ansvarig medgav a svaret var dåligt.
Men hon tror a läkaren är bra.
Man menar också a mor säkerligen har altzheimer trots a sjukdomsutvecklingen delvis avviker samt a
hon svarar bra på medicinen. En långvarig, gammal alzheimer som den kan röra sig om kan under -2009 ha
kombinerats med e ny problem som man inte känner ll, men sjukdomen i sig kan tydligen göra vissa "ryck" i
enstaka fall. Jag är ganska nöjd med förklaringen.
Men a mor gå upp 9 kilo i vikt e er a ha börjat med medicinen verkar man ta som e tecken på a medicinen
är rik g. Orsaken är naturligtvis främst a mor få dagvård och börjat äta bä re. Inte så kons gt a man går
upp e er a ha tynat kra igt under e års d, kastat bort nästan all mat pga obefintlig ap t och ingen lust a äta
ensam. Är det så kons gt a man mår bä re då man börjar äta igen?
Hur pass intelligenta och förnu iga är våra läkare i gemen? Hur var det med damen som låg i komaliknande

llstånd i elva år lls man glömde ge medicinerna, då steg hon ju upp. Vilka är mest felkopplade, läkarna eller
pa enterna?
De ansvariga? Men man måste komma ihåg a spring på kaffemöten är det vik ga för de som bär ansvaret. Det
är precis lika illa inom hemvården som jag beskrivit.

2.3 March

2.3.1 Slashasar vid Länsstyrelsen -också (2013-03-21 09:38)

Någon som är förvånad? Jag är det absolut inte.
Jag påminde dem om problemet jag nämnde i inlägget "problemen fortsä er" och de hade på en månads d inte
ens klarat a beställa materialet från Öfn.
Man u ryckte det så a man inte "få " materialet men naturligtvis var det inte beställt, man skyller all d på
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varandra i dessa hönshus och vid behov så skyddar man varandra.
Dessutom hävdar man a materialet är "mycket omfa ande" trots a det är så enkelt a det kan beskrivas som
närmast barn-nivå, vilket jag också returnerat i mi svar.
Man borde anmäla dessa fikande rötägg ll J.O. men problemet uppstår då a det är nästan lika illa där. Nästan
allt avfärdas utan mo vering.

Dvs vi lider av stora systemfel som präglar även hela rä sväsendet.

2.4 April

2.4.1 Rötäggs-fenomenet åter bekrä at (2013-04-17 10:25)

Gång på gång, så go som all d då man har med kommunala nämnder, sociala myndigheter och anhangen där ll,
som anhang räknas Länsstyrelser, Socialstyrelsen och J.O. -visar det sig a det si er mest bara rötägg och ruvar
på ska emedel, de befinner sig ibland på grundskolans mellanstadienivå eller så tar de i alla händelser inte något
ansvar, hycklar, slår ifrån sig, ignorerar.
Informerar man en poli ker inom "opposi onen" så brukar man visa e intresse men de brukar inte klara a
fullfölja någon ng alls.
Så ser det ut i Sverige idag.
Det enda som är ganska känt i dessa sammanhang är nog dårskapen som hela den upprepas vid Migra onsver-
ket, det blir allmänt känt av naturliga orsaker, men det allra mesta inom denna och alla övriga myndigheter och
verk pågår i det tysta.
Nu har det, ganska väntat, visat sig a anmälan ll Länsstyrelsen var totalt överflödig, bortse från den informa-

on som jag med den ev. kan sprida ll allmänheten.
Man har INTE klarat a ens kommentera huvudproblemet i anmälan, redovisningen av god mans arvoden och
särskilt då förklaring av en oförklarad post. De a som jag tagit upp här i inlägg e er inlägg.

Jag avser a helt enkelt ge upp kontrollen av god mans "arbete" och arvoden, ser man en märklighet så
tar det orimligt lång d a få fram informa on, man måste då påminna e antal gånger och ser man e problem
så går det inte a få problemet utre .
Vad är då vitsen med a som anhörig ha rä ll dessa redovisningar? ÖF-nämnden ignorerar det mesta, klarar
just ingen ng, Länsstyrelsen rätar inte upp situa onen. Man kan i bästa fall få fram alla siffror e er stor möda
och sen är man tvingad a stämma i Tingsrä en om man hi ar e problem, e fel som begå s av god man.
Det är inte så lä då man inte kan vara rä sligt ombud utan a rötägget god man godkänner de a. Skulle de a
godkännas då ärendet gäller god man själv?
Det enda jag enl. digare inlägg kunnat göra är a gå ll rä en och begära entledigande av rötägg (god man) och
då passa på och försöka få svar på befintliga problem.
I någon mån har denna omväg lyckats.
I rä en är man i normala fall utlämnad ll en tärnings-kastning som kan leda ll stora kostnader.
Rä s och dår-Sverige i e nötskal.
(Jämför gärna med processen runt T Quick, e av otaliga bevis på a rä sväsendet fungerar helt nyckfullt i de
flesta fall)
Det enda som återstår är a JO-anmäla trots a jag vet a den instansen är o llräknelig och nyckfull även den,
samt a informera Regeringen och kanske Riksrevisionen.
Jag kommer alltså a ge upp en stor del av problemen och därmed troligen även denna blogg. Jag har kastat bort
för många år av mi liv på denna utbredda röta, i många sammanhang och nu kommer jag a inrikta mig på a
informera bre i stället för a klaga på en helt hopplös "mobb" utan rimlig verkan.
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Träffar man en vuxen, levnadserfaren och analy sk människa så finns all d samma erfarenhet hos denne. Man
anser all d a det är meningslöst a klaga e ersom dårskapen är för genuint rotad i Sverige. Det finns numera
fak skt en nazis sk ådra i allt de a -ignorera de svaga så långt det går.
(Och arbeta hel d så länge du orkar och även längre än du orkar, även om du är svårt sjuk -arbeit macht frei!)
Rötäggen inom myndigheterna måste ju försörjas väl och de är inte få, som de flesta vuxna, erfarna mycket väl
vet men inte orkar bry sig om mer än klaga över köksbordet e ersom man inte behöver svälta trots alla dessa
ignoranta, hycklande myndighets-parasiter.

2.4.2 Bara Sverigedemokraterna brydde sig. (2013-04-25 09:58)

Jag delar inte de åsikter som SD bygger sin agenda på, och många av övriga ideer är för mig ointressanta. Men
ändå ska jag villigt erkänna a den ende av de poli ker jag kontaktat som hörde av sig senare, av egen kra och
utan påminnelse var en äldre man som llhör SD.
Övriga har i vanlig ordning agerat stolpsko och inte ens återkommit trots a de lovat. Dvs gäller även "opposi-

onen" men sämst har vänsterfolket agerat och den näs n ll imbecilla "handläggningen" känner jag igen från
Gävleborgs län.
Sveriges vänsterpar ster verkar inte värst intelligentare än gamla dagars kommunister. Det hindrar givetvis inte
figurerna a ta plats i kommunfullmäk ge.
De "sossar" jag ha någon kontakt med har su t på chefsposter, visat visst intresse i något fall men de a har
sedan runnit ut i sanden och inget noterbart har hänt. I andra fall har man, som jag redogjort för, hycklat, ljugit,
för a bara undgå ansvar.
Då har det varit mest naturligt a försöka få upp e intresse från opposi onen.
Örebro kommun fungerar tveklöst sämre än de flesta jag ha kontakt med, på de flesta plan.

2.4.3 Tilläggsanmälan ll polisen (2013-04-30 05:24)

Jag gjorde -2012 en anmälan betr. oförklarliga u ag på mors konto, polis och åklagare blev fak skt intresserade,
en polisman som ringde upp mig hade själv dåliga erfarenheter av god man för en anhörig, men då det största
u aget, 10.000 kr fick en förklaring (e er stort besvär med en imbecill Örebro-nämnd, jag tvingades gå omvägen
via entledigande av god man i Tingsrä en och sam digt ta upp dessa problem) kom jag överens med polisen
om a låta det hela bero, troligen skulle även resten kunna förklaras. Men så blev det inte, det tog stopp både
i ÖF-nämnden och Länsstyrelsen vilket betyder a en god man har full frihet a debitera en huvudman utan a
behöva förklara u agen som görs. Man kan då fråga sig ll vilken ny a det innebär a lämna redovisning ll en
anhörig.
En anhörig kan inte vara målsägande så Tingsrä en är inte aktuell i den typen av ärende, det enda som återstår
är -polisen, därför a det fungerar a vara anmälare utan a vara målsägande.
På valborgsmässoa on har jag alltså aktualiserat anmälan igen och jag ska fundera igenom ifall det finns fler
delar av den här soppan som kan passa för polisen.
A det föreligger systemfel är uppenbart.
Systemfel och omänskliga cyniker i nämnder och styrelser är ingen bra kombina on. Med rik ga människor på
sådana poster och rötäggen i arbetsläger skulle dementa och anhöriga få en drägligare situa on.
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Jag planerar a skriva e brev ll Riksrevisionen.
Är det inte lite märkligt a vi som ser problemen all d ska arbeta oavlönat? Kan inte rötäggen även benämnas
"samhällsparasiter"?

Hannah (2013-04-30 08:18:41)
Hej! Jag arbetar med Fisun Yavas som är kommunalråd och vice ordförande i programnämnd social välfärd i Örebro
kommun. Hon skulle väldigt gärna vilja komma i kontakt med dig. Skulle därför bli tacksam om du hörde av dig ll mig
via mail för a kunna få ll e möte eller samtal mellan dig och Fisun. Vänliga hälsningar, Hannah Gustafson, poli sk
sekreterare på kommunalrådskansliet i Örebro

Hans (2013-05-27 14:48:12)
Här hörde (S) av sig e er två års problem med kommunen, kanske därför a jag skrivit om a bara (SD) hört av sig som
utlovat. Övriga har bara lovat. En av alla dessa "chefer" bad om en sammanställning över problemen, han hörde aldrig av
sig e er a ha få det. Nu har jag inse a det inte går a få en op mal hemtjänst, det är inte min sak a planera deras
verksamhet, cheferna som har betalt måste göra jobbet. Det har ändå blivit viss förbä ring men ur mors synpunkt kom
beviljad dagvård som en räddning. Därför tackar jag bara för meddelandet från (S) och inriktar mig på problemen med
Överförmyndarnämnden och Länsstyrelsen, Jag måste begränsa. Jag deltar inte i planeringsmöten då jag vet a det är
meningslöst och a man inte klarar a hålla det man kommer överens om.

2.4.4 Intresse från (S) -vårdsektorn (2013-04-30 12:22)

E er a jag använt mig av kommunens frågeformulär på hemsidan och ställt ganska "fräcka" frågor samt hänvisat
ll den här bloggen har det kommit respons från vård-sektorn.

Det visar a formuläret fungerar bra.
Jag är lite nyfiken på om texten från formulären blir offentlig och det kanske blir min nästa fråga ll kommunen.
Om den blir offentlig kan man undra vilka personer som har för vana a läsa den. I alla händelser är det inte
hemvårds-sektorn som engagerar mig i dagsläget utan vissa, som jag ser det, problem med gode män (I mors fall
främst den förste 2010-11) och överförmyndarnämnden. Rena systemfel och olämplig personal vilket dock är e
generellt samhälls-fenomen numera.
Mest uppenbara blir problemen inom t.ex. vårdsektorn och sådant som Migra onsverket, av naturliga skäl, men
problem i form av mygel och slarv samt inkompetens finns överallt och snarast mest på de högre posterna)

2.4.5 Fascistoida agendor/komponenter i kommunerna (2013-04-30 17:13)

Har hört begrepp enl. rubriken och även "social fascism" från fd elever ll mig som lämnat den tekniska
inriktningen jag hade lärarjobb inom.
Jag tycker också man ska beakta e y rande av advokat Hans Kindstrand:

A värna landet och a värna landets befolkning har blivit synonymt med ”smygfascism”.
Dom poli ska par erna är inte längre beroende av sina medlemmar och deras verksamhet finansieras med
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statsbidrag. Makten är inte längre delad. Poli k kan därför drivas utan verklighetsförankring och utan hänsyn ll
landets långsik ga utveckling.

Då jag ar på de a, jämför händelser runt myndigheter och mor, även mig, ser jag a komponenter från
både fascismen och nazismen existerar i Sverige idag. Tydligast har vi väl se paralleller med nazismen i den
nuvarande (2013) regimens arbetskrav även för allvarligt sjuka människor som i värsta fall t.ex. har cancer i hela
kroppen. Naturligtvis också en del helt galna beteenden vid Migra onsverket för tankarna åt samma håll.
Men ignorans mot sjuka och svaga (t.ex. dementa) är som bekant också en ingrediens i nazismen och den svenska
myndighets-ignoransen är som det verkar, besläktad med den nazis ska, vilket visas då man hycklar och roar sig
på de drabbades bekostnad genom a t.ex. strunta i a besvara vik ga frågor om det inte finns en lagparagraf
som tvingar dem.
Man fortsä er a strunta i frågeställningarna med vetskapen a man si er tryggt i si bo även om saken går ll
högre (rötäggs-)instans.
Så här gör man i både stort och små ända lls gammel-media reagerar och då brukar man plötsligt skylla ifrån
sig och totalt ändra beteendet - llfälligt.
Under nazisternas storhets d existerade inga sådana na onella media, det är en vik g skillnad. **

Den utbredda, mörka mentaliteten (Sverige, Tyskland, Österrike m.fl.) tar sig idag mestadels u ryck i so-
cialfascism, de tyngre delarna av nazismen motverkas givetvis av övrig lags ning och då särskilt i Tyskland och
Sverige, av tvingande skäl.
Jag vet dock vad som florerar i många människors huvuden.

Visst har det gå framåt, under förra seklet kunde en dement person i Sverige bli sa på sjukhus och
kallad "liten idiot" vilket var en standard-diagnos. Men det jag är ute e er är a diagnosen på en sektor av
den "styrande" befolkningen är densamma än idag även om problemen bleknat. Den diagnosen är betydligt
allvarligare och har enligt min insyn karmiska följder för varje "liten nazist".

- -

Jag tycker dock man kan införa begreppet ”kommun-fascism” genom dessa ingredienser:

1. Total ignorans, utny jan av auktoritet

2. Avvisande av förnu sresonemang och diskussion

3. Motsä er sig fri företagsamhet (vården)

4. Individen ska vara underställd kommunens behov

5. Elitstyre (viss mån)

6. Brukande av våld (viss mån, indirekt genom a man inte reagerar mot den vanliga ned-drogningen på
äldreboenden vilken kan jämställas med misshandel)

Överförmyndarnämnden uppfyller punkterna 1,2, 4 och 5

Den sociala sidan uppfyller punkten 3 samt i viss mån även övriga punkter.

Biståndshandläggningen uppfyller alla punkterna utom 3.

Betr andra myndigheter har vi åklagarmyndigheten, 1,2 och 6

Polisen klarar sig bä re med bara punkterna e och två. Då är de inte fascister enligt min defini on då
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minst tre av punkterna ska vara uppfyllda.
Duk ga vovvar!

Dvs betr. kommunen klara samband med fascismen.

Tillkommer också bedrägliga beteenden som inte brukar räknas ll fascismens huvud-drag men naturligtvis
är vanligt förekommande gentemot svaga grupper liksom inom nazismen. Här har jag se klara exempel inom
biståndshandläggningen och indika oner inom överförmyndarhämnden.

(Rashygienen inom nazismen uppstod i Sverige för 90 år sen, den mentaliteten är rotad hos ca 1/3 av be-
folkningen och tar sig olika u ryck än idag. Inom myndigheter vågar man inte visa denna "hygien" öppet. Om
Norge är den sista sovjetstaten så är Sverige den första och sista naziststaten)

SOSSARNA, MASS-PARTIET MED FASCISTISKA DRAG:
(Förstärks av enskilda fascistoida individer i par et och o a även andra par er som platsat i samma kommunala
nämnder, de tar intryck, påverkas, lider brist på kunskap) Här nedan reflexioner om en nödvändig men inte

llräcklig ingrediens i en fascist-stat;

MASSPARTIET (I Sverige = sossarna, avvikelse vid * )

Det finns tre nödvändiga villkor, för a en stat skall kunna kallas fascis sk.
Dessa är:

1) Det finns en masspar där par et kontrollerar folkets sinnen via olika organisa oner.

Fackföreningar, bostadsföreningar, hyresföreningar, nykterhetsföreningar, ungdomsföreningar, trafikföreningar,
poli ska föreningar osv.

2) Masspar et har varit/är statsbärande och har varit statsbärande under lång d.

De a har medfört a par ets proselyter besi er alla väsentliga poster inom stat/kommun/
lands ng dvs de tjänster som bekostas av ska emedel - så kallad belönings llsä ning.
En naturlig följd av den långa d som masspar et varit statsbärande är a även många av de underordnade
posterna besi s av anhängare ll masspar et.

3) Masspar et har mycket goda kontakter med näringslivet.

Samarbetet mellan masspar et och näringslivet har resulterat i en uppdelning av den samhälleliga kon-
trollen så a par et tar hand om människornas sinnen och näringslivet om deras levebröd.

Dessa tre punkter är nödvändiga för a en stat skall kunna kallas fascis sk.

De är dock inte llräckliga ty i den bästa av alla världar skulle alla dessa personer kunna vara upplysta
demokrater och humanister.

a) Masspar et är kunskapsfientligt ty e folk med kunskaper är svårt a kontrollera. *
Dock måste masspar et ge sken av a bejaka kunskap - framförallt för flertalet.

b) Masspar et llämpar tak ken med syndabockar.

Man utser en/flera grupper i samhället och ger dessa skulden för det som är dåligt. *
Dessa grupper varierar i den beroende på det poli ska klimatet.
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c) Masspar et använder sig av formalia för a hindra medborgare föra sakliga diskussioner.

Vanliga metoder är a a ge diskussioner för snäv d, sä a streck i deba en, begränsa talares d (sk 2-
minuters demokra ), mötesordförande använder sig av retoriska knep för a förlöjliga/föringra en talares
sakframställan mm.

d) Masspar et ser ll a samhälleliga tjänster llsä s via kontaktnät och inte meriter.

De a medför på sikt a samhällsapparaten bryts ner och helt styrs av masspar et.
På så sä kommer "oförvitliga" tjänstemän a delta i deba en vid llfälliga regeringsbyten.

e) Masspar et säger sig försvara y randefriheten, tryckfriheten och åsiktsfriheten
men beskär dessa friheter på olika sä .

f) Masspar et ser ll a ansvar inte krävs av anhängarna när felak ga beslut fa ats.

Li eraur:

1) The anatomy of fascism, R. O. Paxton

2) Nazismen och fascismens ideer, Herbert Tingsten (finns på bibliotek)

3) Sverige: Sluten anstalt, Ulf Nilson (finns a köpa på Amazon)

4) Det rena landet, Maja Hagerman

5) Fyra moraliska betraktelser, Umberto Eco

6) Är svensken människa?, Henrik Berggren, Lars Trägårdh

7) Plikten, profiten och konsten a vara människa, Göran Rosenberg

8) Korpora smen och den borgerliga klassdiktaturen, Jörn Svensson (2:a)

* Nerikes Allehanda ignorerar dock de här frågeställningarna och tycks vara präglad av en fascis sk anda eller
liknande, i dagsläget. dvs a avvisa förnu sresonemang, diskussioner, och a alltså ignorera meddelanden ang.
svaga utsa a grupper. De a ända lls något uppseendeväckande stort inträffar som med Elgströmska huset,
men jag har nekat samröre med dningen pga digare hårdnackad och långvarig ignorans.
Men lika illa fungerar de flesta "gammel-media" numera dvs de verkligt stora problemen och grundläggande
sanningarna vågar man inte peta i och dessutom borde häl en av journalisterna bänka sig på komvux.
Dalademokraten är e annat exempel. Greider en självupptagen cyniker med fascistoid läggning. E typexempel
på "renrasig svensk" som tycker om a stoltsera i teverutan dessutom.
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2.5 May

2.5.1 Öfn tycks ha försökt bluffa J.O. och mig (2013-05-09 19:59)

Det blev alltså en JO-anmälan gjord pga strulet med redovisningen från god man gällande året -2010. Först
blev det som vanligt, ingen åtgärd. Men jag frågade då e er vilket material man utgå från och undrade om
man få de mail jag sänt som bevisning, vidarebefordrade mail som jag förut sänt ll dels nämnden och dels
Länsstyrelsen.
Jag fick då i e vanligt brev kopior på de dokument som JO utgå från.
Det visade sig a Öfn hade undanhållit en i sammanhanget vik g handling för J.O. den handling där en arvodesre-
dovisning/beräkning finns för -2010 och som inte stämmer med det belopp som är noterat av god man.
Så kan det alltså gå ll när man vill undvika problem på en myndighet. Så enkelt är det a "lura" J.O. -en av våra
allra mest slappa och meningslösa myndigheter.
Då jag påpekade a en handling saknades och uppmanade J.O. a inhämta den, så skedde de a och ärendet
startades upp.

2.5.2 Mor tror a hon for arande är gi . (2013-05-17 20:56)

Jag skulle ha hälsat på hos mor denna helg som jag sa ll henne under veckan som gick, men fick förhinder och
ringde henne idag trots a hon knappast minns vad jag sagt om besök.
Jag tyckte det kunde vara intressant a höra om hon minns något e ersom jag vid samtalet under veckan
överaskades av a hon pratade om vädret dagen innan. Sånt har hon inte klarat de sista åren, a minnas så
färska händelser, det hon minns är mycket gamla saker och det fenomenet är känt vid demens-sjukdom.
Då jag ringde idag och lämnade "återbud" så svarade hon med a L-O skulle komma i morgon, namnet på den
hon skilde sig från för sådär 35 år sen och som inte hörts av sen dess, aldrig gjort några besök som jag hört och
mor har inte pratat om honom sen skilsmässan utom ifall vi at på gamla foton, på mi ini a v.
Jag frågade förstås "men är inte ni skilda".
Till min förvåning säger hon då a "han skrev aldrig på pappren, bara jag, men det måste båda göra" och det lät
som om hon hade koll på de a. Hon var ovanligt redig under samtalet i övrigt.
Jag frågar "men du ville väl skiljas e ersom du skickade in pappren?". Hon svarade a det ville hon visst det, men
han hade börjat hälsa på nu och han "är så snäll".
Söka upp en dement gammal dam som man skilde sig från för ca 35 år sen? Jag ringde nuvarande god man
(nummer tre) som fungerat bä re än den förste (och nummer två var bara llfällig) och enligt henne så hade
hemtjänsten bara nämnt om besök av mig, inte någon annan. Hemtjänsten är hos mor 3 - 4 gånger om dagen.
Jag får försöka kolla snarast om min mor står som gi eller inte.
Enligt en nätsida om skilsmässa skulle hon ha behövt sända in anhållan om "fullföljd av äktenskapsskillnad" sex
månader e er anmälan om skilsmässa. Om det blev bortglömt så måste god man rimligen hjälpa ll med de a nu.

Tillägg den 20/5
Äntligen måndag och koll med ska everket, mor skild 1977.
Därför övergår problemet ll hennes utökade förvirring.
Jag sänder besked ll god man som ringer upp på kvällen, nya problem som försvunna nycklar, mors långprome-
nader mm dry as.
Det blir allt större problem a avgöra hur hon bör bo.
Under dagen också e långt samtal med mors kusin i Karlskoga som ser mycket dåligt men ska försöka besöka
mor mha färdtjänsten. Då hon talat med mor i telefon under alla år har mor aldrig nämnt om problem med
skilsmässan så hon var rä säker på a mor verkligen blivit skild. Kusinen ringde också mor igår och noterade
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andra underliga förväxlingar mor gjorde.

2.5.3 Nyckelproblem enligt god man tre (2013-05-21 05:58)

God man tre kommunicerar ll skillnad från den förste (och nummer två var e ganska olämpligt mellanspel, där
det också fanns problem)
Hon intresserade sig för fenomenet a mor trodde hon var gi och även trodde hon hade få flera besök av
sin fd man (skild 1977) och god man har på andra sä noterat en s gande förvirring hos mor dvs försämring i
demensen.
Jag har förut skrivit om hur mor blev utlåst av hemtjänsten en sommar och hur illa hon mådde av det, samt vilken
tur det var a jag var i Örebro just den dagen. Mor stoppade en lös patentnyckel i fickan och jag ombesörjde då
omgående en nyckelring med e llbehör för a minska risken a tappa nyckeln. (Hemtjänsten hade at in då
mor var ute och gick, sen låste hemtjänsten även överlåset dit mor inte hade nyckel med sig, och altandörren var
stängd)
Nu meddelade god man a mors nycklar försvinner och hon har tvingats a anskaffa nya nycklar.
Hon funderar också på om problemet går a lösa och det måste även jag göra, jag är en tekniker så det ligger
ganska nära mi område, men det kan vara svårt. Lyckas jag med det så kan det komma många ll godo, antar jag.

Den lltagande förvirringen som troligen kommer och går, aktualiserar frågan om mors boende.
Hon gör även all ör långa promenader på egen hand men har hi lls hi at hem själv. Hon har en bä re fysik än
vad som är normalt i 80 + åldern vilket jag antar beror på hennes dagliga hundpromenader förr, under många års

d.
Det vore förfärligt a låsa in henne någonstans (och dessutom olagligt i den egna bostaden). Jag får försöka
använda mi ganska analy ska sinne och rådgöra med bl.a. god man. Jag är nyfiken på hur vanligt det egentligen
är med ensamboende dementa samt problem med nycklar.

God man meddelade också a det är läkaren som avgör om mors boende måste förändras. Jag vet inte
om hon avser demensläkaren eller läkaren på hälsocentralen.

Tillägg
God man kom på iden a köpa magne sk hållare avsedd för köksknivar. Stor, 30 cm lång. På denna sä s så
en metallisk nyckelhållare (en metallklump med utdragbar lina ll nyckeln) och placeras i hallen. En ide som är
"sådär" e ersom en dement person inte minns en sån sak alls. (Precis som den elektroniska "tavla" som Rex
sa e upp, ljudsignalen var där för svag) Hon frågar mig all d var nyckeln finns om den si er på hållaren.
Nu visade det sig också a mor inte heller vill ha en metallklump i fickan.
Jag påbörjade en konstruk on som blinkar med jämna mellanrum om nyckeln inte hänger på plats, men plötsligt
fick mor plats i demensboende så jag lämnade de a. Konstruk onen skulle bara lösa e av problemen.

dweia73 (2013-05-27 12:57:37)
Jag tog kontakt med min vårdcentral som började utreda pappas demens och han fick bromsmediciner och har under
senaste året inte blivit sämre. Men det går i vågor.Ena stunden är han helt klar och i nästa pratar han om saker
som hänt för 50 år sedan som a det hände i går fast med nya människor. Han har hemtjänst som jag krävde a få
e ersom jag inte orkade passa alla mat och medicin der. Men jag tar honom ll läkarbesök, städar, tvä ar, sköter
papper, hanterar hemtjänsten m.m. och sliter häcken av mig dagligen och får bara skit från alla möjliga håll och kanter
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och inte en krona någonstans.... MEN när pappa trasslar ll de (säger jag ll försäljare mm trots a vi har nix) så har
jag papper på hans demens och jag vet a jag kan göra min röst hörd när jag anser a han behöver komma in på e boende.

Hans (2013-09-04 15:41:26)
Ojdå, glömde jag besvara din kommentar. Nu när jag läser den så undrar jag varför du åtminstone inte har delen "sörja för
person" i godmannaskapet? Eller finns det ingen god man alls? Det är väl i så fall bara a du ansöker om det i kommunen
och begär a få träda in själv. Då får du ju iaf nån tusenlapp per månad för jobbet. Du kanske får gå nån enkel liten kurs
först. kan skilja mellan kommunerna.

2.5.4 Mors tandläkarbesök (2013-05-21 06:22)

Kanske är det mina skriverier om hur sjukdom o a är kopplad ll problem i käkar och tänder (har läst delar av
ganska färska doktorsavhandlingar, har egen erfarenhet med mera) samt en anmälan ll Socialstyrelsen som
medfört a mor kommit ll tandläkare mha hemvården, nu fyra år e er inträffad demens.
(Då jag tagit upp saken med mor har hon inte velat lyssna och jag vet a hon däremot följer med dit hemvården
tar henne)
Tandläkaren menade a allt var normalt och som jag förstå samtalet med god man (nr 3) så gjordes ingen
röntgen, eller så gick de a god man förbi. Jag anser a käkar och tänder måste röntgas som man gör på alla
andra pa enter, det duger inte a bara a.
Tandlossning har med infek on a göra.
Det här verkar öht vara dåligt utre inom branchen, som så mycket annat. Själv har jag f.ö. anlitat N2-behandling
vid ro yllning som länge var förbjuden i Sverige av irrelevanta status-skäl men som är en betydligt bä re metod
än den gängse då det kommer ll infek onsproblemen.
Där anser N2-specialister a e "översko " av N2 ll käken är bra, dvs om materialet tränger ut något i käkbenet
pga spricka i tandroten.
Då döda människor obduceras framkommer a nästan alla har patologiska förändringar i käkbenen, inte minst
där de ha en ro yllning med gängse metod.

2.5.5 Mor sämre men ändå en viss lä nad för mig (2013-05-30 11:03)

Jag gjorde e kort besök nyligen då jag kombinerade med a a på sommarstugor i Örebro och Västmanlands
län, en rundresa på 45 mil.
Vi rensade llsammans bort vissna buskar vid hennes entre och hon gladde sig mycket åt några levande snäckor
som obekymrat kröp omkring i planteringen, hon fly ade dem närmare varandra och pratade med dom.
Vi åkte ut i Karlslundsskogen och kastade grenarna och hann med en promenad på kyrkogården där min fosterbror
Thomas är begravd, tyvärr frågade min mor flera gånger varför han var död vilket hon hade glömt.

Trots allt har mor gå upp i vikt, är på ganska bra humör, har dagvård och en fungerande god man, jag be-
höver inte bekymra mig för mer än det som är normalt dvs hennes hälso llstånd och hur hon ska bo med den.
Jag har förstås kontakt med god man om den delen och vi hoppas hon inte råkar illa ut på sina ensampromenader.
Problemet med "bor appad" legi ma on som ställde ll det rejält -2009/2010 är numera löst, hon hade gömt
undan den och glömt bort den. E ersom hon få en ny har jag makulerat den och är glad för a den inte hamnat
i orä a händer.
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2.6 June

2.6.1 J.O. bär skulden ll många stora problem (2013-06-20 16:21)

Inte heller J.O. tar det här med ofullständig redovisning från god man och kontrollnämnders ignorans, på allvar.
Jag hi ade alltså frågetecken i redovisningen men dessa gick aldrig trots e års försök, a räta ut. Det gick
aldrig a få e ve gt svar från Öfn och den höna som hanterade ärendet -2011 har fly at si läsket ll en
kontrollinstans på Länsstyrelsen och kunde av förklaringa skäl inte upptäcka några fel inom Öfn.
Ingen av hennes goda vänner på denna instans i Dalarna kände någon lust a anmärka på kollegans "arbete"
heller, helt som väntat.
Det är ingen mening med a ha kontakter med såna här instanser och låga, korruperade människor öht.
A det ser ut så här beror i mycket på a J.O. är en så go som värdelös myndighet, man låter sånt här och
mycket annat myndighetsfiffel pågå ohämmat. Skulle J.O. kri sera så gör det ändå ingen skillnad och det vet alla
dessa rötägg inom olika nämnder och Länsstyrelser.
Det här ärendet lades snabbt ned och jag frågade vilka handlingar man utgå från enligt förra inlägget. Där fanns
det en grov brist och ärendet togs upp i alla fall, med ny ärendenummer. Men mer än så orkade inte hönsen
inom J.O. prestera, även de a lades ned e er någon månad, utan åtgärd eller mo vering.
Jag träffade för övrigt en ammanuens inom J.O. i samband med föreningsliv under 90-talet och det ska erkännas
a vid e llfälle var han nog så go som nykter.
Under ar klar i Dagens Juridik kan man läsa mer om eländet och man förstår ll sist a J.O. är e slags indirekt
skydd för maktmyglare bara genom sin existens.
E typiskt Sverige-system.
Flera inom J.O. känner ll den egentliga sanningen men håller truten så länge de får sina höga arvoden. Se vad
som kan hända vid e avhopp (för a göra sig e extra fint namn då det inte fanns risk a bli avsa )
läs kommentarerna.
h p://www.dagensjuridik.se/2013/04/jo-pekar-slutligen-pa-den-sjalvgodhet-och-a rrogans

Också:
h p://www.exponerat.info/jo-pekar-slutligen-pa-den-sjalvgodhet-och-arrogans-so m-regeringskansliet-visar-
infor-grundlagen/

2.6.2 Ny polisanmälan och nästa steg häre er. (2013-06-20 17:00)

A polisen har för vana a arbeta slumpmässigt är inte e scoop utan raka motsatsen. Men faktum är a det
inte är sämre där än inom övriga svenska rötäggs-kolonier, skillnaden är bara a polisens "arbete" lä are avslöjas
av media i de fall det innehållar grava brister.
Samma gäller t.ex. Invandrarverket.
Så borde det inte vara, orsaken ll denna skygglappade syn är dåliga journalister som väljer de enkla vägarna.

Jag polisanmälde redan för något år sedan då det saknades förklaring på e u ag om 10.000 kronor på
mors konto samt u aget om 3.000 kr samma dag, juli -2011.
Då hade jag for arande inte få någon redovisning utan bara e kontoutdrag från mors bank och de a genom a
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ta med stackars mor in på banken, hon förstod givetvis ingen ng. I det läget gick det a plåga fram en förklaring
via Öfn som gick ut på a jag fick samma kontoutdrag igen plus e utdrag på e konto som jag inte visste mor
hade. Beloppet 10.000 kr var helt enkelt en överföring mellan kontona. U aget på 3.000 kronor gick dock inte
a förklara och god man e besvarade inte brev, hon ville inte vara nåbar per telefon, åtminstone inte i såna här
frågor och uppträdde mindre sunt öht, e beteende som jag alltmer kommit a koppla ll örebroare men då har
det mestadels handlat om myndighets-ammanuenser. En sak som får mig a ompröva planen a återvända ll
Örebro där jag är uppväxt.
En trevlig polisman i Örebro ringde upp mig då -2012 och "märkligt nog" hade även han upplevt problem med
gode män, privat. Åklagaren hade visat intresse men vi kom överens om a låta ärendet vila e ersom det största
u aget blivit förklarat, sannolikt skulle då även det mindre förklaras.
Så skedde aldrig utan jag hi ade e problem ll, en post om 3.778 kr märkt "arvode" som inte rimmade med
en separat arvodes-sammanställning, beloppet var inte upptaget där. Därför gjorde jag en lläggsanmälan och
väntade minst e halvår. Ingen ng hände och då jag ringde för a kolla upp så stod den trevlige for arande som
handläggare men han hade fly at ll Hallsberg och hunnit lägga ned ärendet, trots llägget.
Jag kontaktade polismannen som nu var mindre trevlig och inte hade " d" a diskutera saken, "det si er folk
häktade" vilket inte är särskilt ovanligt i dessa hönshus och de fakto nödvändigt. (Dock alldeles för få poliser och
andra myndighetsfigurer återfinns bland dessa häktade och alldeles för många som anklagats oskyldigt)
Pga det här så har jag helt enkelt upprepat hela anmälan.
God man har just meddelat a e brev från polisen nå henne och jag skulle få det mig llsänt.
Inget annat än en kopia på anmälan är a vänta, kanske också e snabbt avvisande.
- -

E ersom jag nu lagt ned åtskilliga mmars arbete utan a ha kunnat få rätsida på redovisningen från god
man e anser jag mig ha e skadeståndskrav på Örebro kommun och staten. Det senare pga slappheten från J.O.
Länsstyrelsen och polisen.
Jag ser förutom polisanmälan ingen annan utväg a fortsä a driva de a ll sin spets.

Upprepningsvis, vad är det för mening a anhörig kan delges kopia på redovisning ifall frågetecken om
denna lämnas därhän. Är mina ansträngningar berä gade eller inte? Det kan komma a avgöras i rä en och
då kan jag inte ställa några större förhoppningar ll rä en i Örebro. Där har det redan visat sig a det finns viss
olämplig personal enligt digare inlägg och med lite otur hamnar ärendet i dylika händer.
Däremot kan man hoppas på Hovrä en.

Edit 27/6
Jag har få kopia på polisanmälan och ordalydelsen där är inte min egen, den är e direkt utpekande av god man
e betr. stöld. Jag har ringt polisen om a jag inte kunnat få en förklaring på två u agsbelopp och nämnt a mig
veterligen är det bara god man som kan göra u ag.
Jag har också nämnt hur kommunen ignorerat saken totalt trots a de är skyldiga a granska redovisningarna.
Här ligger alltså en hund begraven.

2.6.3 Nya allvarliga förvirrings llstånd (2013-06-26 08:29)

Som jag ser det har medicinerna mot alzheimer och depression inte gjort någon ny a, det är en ve gare mathåll-
ning som få mor a på sä och vis må lite bä re. Blodtrycksmedicinen kan vara mo verad e ersom tandläkaren
hävdade a det inte fanns infek oner men det är inte säkert han vet vad han talar om. Färska doktorsavhandlingar
har tagit upp problemen med långvariga infek oner i käkbenen som syns först vid obduk oner e ersom man inte
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gjort sig besväret a ta en noggrann röntgen, det är det vanliga. Såna infek oner höjer BT mer eller mindre, men
det finns också andra orsaker ll högt BT.

Förvirringen har nu le ll allt fler långpromenader utan mål, även sent på kvällen och det har ge stora problem,
ibland har mor hi ats av hemtjänsten i andra vårdområden därför a man känt igen henne och se hennes
belägenhet.
Därför har god man kontaktat mig för e möte med biståndshandläggaren m.fl. ang. mors boende.
Det bör bli fråga om e gruppboende snarast där vi behåller mors bostad lls vidare.
Jag ser det som sista utvägen a diagnos och medicinerna är felak ga.
Jag ger inte upp hoppet om en förbä ring ännu och a hon e er en förfly ning ska kunna återvända ll sin
bostad. Mor har sparade pengar för dubbelt boende och jag är beredd a vid behov betala mors hyra.
På e gruppboende, vilken typ det nu kan bli, får hon inte full rörelsefrihet och jag är rädd för a det kan leda ll
svår depression.
Vi vet dock inte förrän det är provat en d och det finns nog just nu inga som helst alterna v.
Även om jag själv bodde i Örebro i närheten av mor så skulle jag få offra mi eget liv ll ganska stor del, för a
dagligen se ll henne. En rik gt god och självuppoffrande son gör väl på det sä et e ersom det här inte finns
någon annan anhörig. Men jag si er fast med flera saker i Gävleborg, hade planerat en fram da återfly men
ändrat mig pga de återkommande tjänstefelen inom Örebro kommun som ibland påminner om diskriminering.
Sammantaget innebär alltså tjänstefelen e stort lidande för mor, både direkt och indirekt. Inom den sociala
sektorn förekommer kons ga beteenden och lathet (chefspersoner) men det mest fatalt korkade visas upp från
Överförmyndarnämnden.

2.7 July

2.7.1 Planeringsmöte betr mors boende (2013-07-05 04:52)

Igår blev det för min del en järnvägsresa t.o.r. Örebro för e möte som jag inte ville missa, det var hög d a träffa
god man (tre) och nu kom också biståndshandläggaren samt den gode P, mors kontaktperson inom hemvården,
en undersköterska (I den kategorin har det bara varit folk som klarat bra a kommunicera och slarv har varit
sällsynt) *
Först nu har jag inse vilken betydelse hon ha , exempelvis är det P. som har ombesörjt a mor få dagvård, jag
har hela den tro a det var biståndshandläggaren. Dessutom är det P. som har övertalat och få med mor i
nödvändiga förändringar där mor har stretat emot, förmodligen också tandläkarbesöket. Mor har t.o.m. ställt sig
nega v ll sådant som fotvård men all d berömt vården i e erhand.
Trevligt möte (bortse från e llfälligt, obefogat och märkligt utspel från biståndshandläggaren Larsson
angående bostads llägget) men det är svårt a se mors llstånd och a hon sannolikt behöver lämna det egna
boendet.
Larsson lade fram en ganska redig och strukturerad handlingsplan, vi kom överens om a hon ansöker om en
plats för mor i gruppboende. Dock var det en enda röra på kostnadsuppgi erna eller inga uppgi er alls.
Om en plats dyker upp är det brå om a a och acceptera.
Jag fick reda på a det finns snabb möjlighet ll kor dsboende men också a där är det sämre och vi kom
överens om a så akut är det kanske inte tack vare a hemvården e tag framåt kan spendera mycket mer d hos
mor, speciellt de morgnar hon ska ll dagvården e ersom hon då brukar försvinna på promenad, dvs glömmer
det som meddelas henne kvällen innan samt på morgonen någon mme innan.
Vi var nog beredda på a mor, som kan vara nog så bestämd och "egen" skulle vägra ta ll sig någon ng av det
här, men hennes "motstånd" var svagt och hon vek sig snart för vad vi andra tyckte.
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Men som sagt så är de a en ny kulmina on i tragiken.
Väsentligt var och är a vi inte ska rusa iväg på något sä med mors bostadsrä sradhus, där var jag och god man
helt ense. Kor dsboendet var e andrahandsalterna v e ersom det kan vara sämre. En "permanent" plats kan
sägas upp med den. Man måste ha en "prövo d" för a se hur mor trivs och mår på e sånt boende.

Ingen effekt märks längre av an depressiva medel och jag ska ta reda på om man for arande ger de a,
sam digt med sobril (lugnande) vilket för mig framstår som problema skt. Jag upplever en nästan total håg-
löshet men sam digt a hon någonstans är medveten om hur illa det är vilket framkallar e ständigt lidande.
Dock blir lidandet svårare av ensamheten.
På e gruppboende blir jag tvungen a försöka hålla kollen på medicineringen och hur mor mår mer än digare
pga de skräckhistorier som ge s om den saken och tyvärr visat sig ha relevans för det mesta.

Det enda jag noterat är vid det llfälle mor skulle åka med mig upp ll Gävleborg några dagar, man rev av en
massa table doser på en rulle men missade den första aktuella dagen, vilket var enkelt löst för mig e ersom
doserna är iden ska)

2.7.2 Ny myndighet - IVO (2013-07-06 10:45)

Jag har fortsa ligga i lite betr. det faktum a mors diagnos (alzheimer) inte innefa ar plötsliga grava förändringar
och särskilt inte som en start på sjukdomsförloppet, tydligare kanske a mors personlighetsförändring kom
abrupt (slutet av -2009) och då tappade hon flera vik ga färdigheter.
Man medicinerar mot någon ng som kan vara av sekunda betydelse, jag hävdar inte a mor är befriad från
demens och ev. alzheimer därför a symptomen idag liknar dessa.
Jag har alltså be Socialstyrelsen undersöka de a med a demensläkaren aldrig bemödat sig med a ge någon
respons på det jag informerar om.
Ärendet överfördes ll en nybildad myndighet, Inspek onen för vård och omsorg. Jag har också lagt ll a jag
råkar veta a man INTE ska ge an depressiva medel ll en dement, pga e teveprogram nyligen där en professor
framträdde.
Men de lider redan från start av den typiska myndighets-cirkusen, ärendet lades bara ned snabbt e er a e
rötägg ögnat igenom det.
Nu är det uppe igen e er bara e påpekande från mig och jag är redo inför nästa beslut grundat på ingen ng
alls.
Den gången har varit e slags standard inom hela problemkomplexet. Man bara låtsas arbeta. Det gäller också J.O.

villacalifornia (2013-07-07 18:31:20)
Den 2 juli firade vi med svarta stearinljus och e gravljus och e glas rödvin... Det var då nämligen e år sedan jag gjorde
min första anmälan ll socialstyrelsen gällande mors mediciner den förgi ning som följde av det. Jag vet vad regionen
svarat i den utredning som gjort och få rä där. Men vad verksamhetschefen svarade innan han blev sparkad vet jag
inte, inte heller vad mors läkare har angivit för skäl innan han slutade frivilligt. Jag är glad a regionen har tagit si ansvar
men vad mera? Jag har komple erat min anmälan y erligare sju gånger och y erligare sex anmälningar har kommit ifrån
socialstyrelsen mot samma vårdcentral. Två lex Maria-anmälningar är gjorda av regionen e er dessa anmälningar och där
känner sig socialstyrelsen nöjd med de åtgärder som vidtagits. Men sedan då? Ja vi väntar på svar... Ibland undrar jag om
mor for arande lever den dagen socialstyrelsen/IVO är klar... Undrar om LÖF då har tagit ställning ll hela ärendet och
inte bara 8 dagars sjukhusvistelse? Vem vet om jag lever när hela historien är utredd... Verksamhetschefen fick nästan en
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halv miljon för a säga upp sig... Mor har inte få e öre för si lidande...

Hans (2013-07-07 19:33:42)
Har du inte e er alla dessa anmälningar och denna ständiga cirkus, inse a inget kommer a bli bä re för din mor och
andra i samma situa on inom den kommunala "omsorgen"? Har du börjat fundera på var grundfelet si er? Paralleller ll
det du beskriver finns i varenda myndighet i Sverige. Du kan inte ensam ändra faktum, lika lite som jag, hur mycket vi än
anmäler. Ska det bli rik gt intressant för mig i det här läget så behövs en redogörelse över medicineringen, diagnoserna
och mer exakt effekterna av medicineringarna, antalet anmälningar och sparkade personer är trots allt bisaker. Du har
ALLTID rötägg inom vården, överallt. Ju högre upp ju värre och andra som ställer ll trassel är sommarvikarier som inte får
instruk oner av sina chefer, rötäggen. Det är väldigt bra a du på det här sä et påminner om de risker som finns inför fly

ll gruppboende, dvs ev. felak g utökning av medicineringen.

jojka2 (2013-12-05 12:57:11)
Precis så här är det för min mor emy isaksson samma s larsson dessutom har förvaltaren viviann lundh 76år. Ställt ll
med ovänskap mellan alla. Bla ska sälja en husbil som mor ej äger bara reg som ägare det finns avtal på de a.. Och de a
ljugande hela den

Hans (2013-12-05 13:27:16)
Mi råd ll dig och alla andra som drabbats av dessa inhumana och förståndsbefriade handläggare i Örebros nämnder
är -stäm dem i FT-mål. som jag gjort. Tjänstefel, psykiskt lidande för de som drabbas. i en del fall är det diskriminering.
Ta upp de extra kostnader du/ni kan ha orsakats också. Det mal långsamt i rä en, Örebro ngsrä är duk ga på a
förhala, missförstå och krångla, men det är bara a stå på sig och anmäla vidare ll J.K. och a fortsä a i Hovrä en.
Blir vi llräckligt många som stämmer kommunen så kommer llslut de ansvarlösa och skygglappade högsta hönsen där
a tvingas reagera. Det stämmer a rä mä g ägare ll e fordon kan vara någon annan än den som står registrerad för det.

jojka2 (2014-04-21 02:12:23)
har gå så långt a min gamla sjukdom blossat upp igen. jag är totalt slut. jag som varit nykter alkis i 15 år , men nu tar
jag flaskan igen. Förvaltaren har få mig ll bo en igen. tack vare min döva handikappade syster ljugit i henne en massa ,
för a tjäna någon krona på mors pengar. viviann förvaltare 76 år köper de a.

Hans (2014-04-21 14:43:31)
Det verkar vara det enda Spector och kompani är duk ga på, förstöra livet för folk. Hade inte du både läkare och advokat
i ärendet och dessutom lyckats få byta handläggare? Själv väntar jag på hur J.K. ska reagera på dårskapen, a mor får
e målsägarbiträde, och jag vet också hur vi blir av med dårman. (Ny beteckning på godman) Ge inte upp. Om det är
småsummor så låt det vara.

2.7.3 En "okänd" tavla kommer upp (2013-07-18 16:53)

[1]
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Plötsligt hängde den där, en märklig ak vitetstavla eller vad den bör kallas, ca 10 dagar sedan kom den
upp på samma gång som den magnethållare för nyckeln som god man tyckte borde prövas vilket jag höll med
om.
Ingen informa on och det visade sig a abolut ingen vsste hur den skulle användas, den var en nyhet för
både hemtjänsten och hemvården men någon kände ll a montaget styrts av en arbetsterapeut. Den var
programmerad a pipa vissa dpunkter men den var en aning felprogrammerad. I alla händelser vaknade mor
inte av pipet så den delen var meningslös.
Det skulle vara intressant a veta om tavlan kan ärrstyras, i annat fall vore det y erst lämpligt a informera
personal så de vet något om den och kan lägga in nya dpunkter för "varsel" och rentav anteckna något på den.
Mor och andra dementa tenderar a dra ur sladden, men det har man inte tänkt på, dvs ingen ba eri-backup. I
alla händelser är det nu tänkt a tavlan ska tas bort av orsaker som framgår ur följande inlägg. Nyckel-magneten
placerades givetvis inte på den plats som överenskoms utan precis vid ingången vilket är rä olämpligt då mor
o a lämnar dörren öppen.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/07/pic-00002.jpg

villacalifornia (2013-07-18 20:00:35)
Nickar igenkännande...

Hans (2013-07-24 22:00:29)
Ja, nu har en "arbetsterapeut" och en kompis ll denna kommit och hämtat tavlan, de dök upp, hälsade inte, klev in
i lägenheten och stövlade runt, tog med sig den förhöjda VC-sitsen, badkars-sits och tavlan, jag berä ade a mor inte
vaknade av tavlans signaler och "terapeuten" hade ingen aning om a den kunde signalera. Komiskt eller hur? Eller
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tragiskt? Åtminstone är det typiskt för Rex verksamhet. varför inte bokföra vilka föremål som placeras ut åtminstone så
man slipper kuta runt och leta? Det fanns också e spis-skydd som skulle bryta el-anslutningen om det ryker på spisen, det
måste jag påminna om, jag försökte förklara för dessa ofärdiga mellanstadie-elever a skyddet ställer ll problem, bryter
elen när som helst. E er de a oar ga besök fick jag bege mig iväg för a skaffa en VC-sits, jag var nyanländ och ska rensa
upp och fortsä a se vilka saker mor kan behöva på nya boendet. Nästan allt arbete inom hemtjänsten sker på måfå, jag
visste inte a det är likadant bland dessa "terapeuter". Ska man rycka vc-sitsen kan man gärna varsla dagen innan. Bara
sunt förnu .

2.7.4 Plats på ny boende och infly (2013-07-20 17:09)

Jag har varit i Örebro igen och närmare s at bekantskap med mors försämring. Jag skulle u rycka det som a
hon vet vad hon gör, men allt o are inte varför, och hon sysselsä er sig med sådant som man blir ledsen av, a
plocka skräp på golvet eller gnugga på en liten fläck en lång stund. Lusten a promenera tycks ha lltagit och
då stannar hon o a och plockar med sig små stenar, helst vita eller med någon fin form. Små blommor följer
också med och tyvärr ibland från olämpliga platser. Utan a förstå a det är fel händer det också a hon tar med
andras saker hem.
Jag och god man var inställda på någon eller några månaders vänte d på gruppboende och hemvården ställde
upp med extra bevakning de morgnar mor hade dagvård e ersom hon få som vana a försvinna på promenad
innan hennes taxi anländer. (Samt ibland inte hi a hem vilket också kunde inträffa sent på kvällarna)
Då nu även jag konstaterade längre perioder med e slags frånvaro kombinerat med en förvirring jag aldrig förut
se , meddelade god man om de a så gick saker snabbt. En plats ledig på Mellringeområdet, nära dagvården.
För a göra övergången så mjuk som möjligt ville jag a mor skulle få uppfa ningen a det nu var dags a pröva
a "överna a vid dagvården". Hon har kommit a tycka allt mer om just dagvården.
Jag och god man gjorde vissa förberedelser, det enda jag behövt köpa hi lls är e ny köksbord och på god
mans förslag köpte jag e "slagbord" på Ikea med två uppfällbara skivor och sex små draglådor.
Vi gjorde en grovplanering över möbelbehovet, en säng fanns redan av typen reglerbar sjukhus-säng men den
omvandlade vi ll "soffa" e ersom mor länge valt a sova i en soffa. Vi sa e upp soff-dynor mot väggen.
Jag blev mycket tveksam då jag vid andra besöket noterade a två av de boende fungerade just som om de vore
mentalpa enter mer än demenspa enter, dvs i mi tycke, jag kände oro för om denna miljö passade mor och
a hon skulle kanske komma a vantrivas, särskilt som hon inte får fri utgång inom e inhägnat område som jag
hoppats på, utan ska följas av personal, men då på lite längre promenader.
E er a ha få info som pekade mot a mor ändå inte blir "fast" på de a boende så var beslutet enkelt, vi
fortsä er som planerat och hon måste få prova de a. En klart posi v sak var a hon skulle få ta med sina
undulater som betyder väldigt mycket för henne vilket också framgick av biståndshandläggarens utredning.
Under fredagen gjorde jag och god man resterande infly under de mmar mor var på dagvården, däre er
hämtades mor av god man och allt de a ingick i min plan a mor skulle känna a det hela var en del av den
dagvård hon tyckte om. Min ide tycks vara ganska unik men den verkar fungera, infly en fungerade utan
protester men givetvis med en mängd frågor som god man också hanterade. Jag deltog alltså inte i slu asen.
Här har god man gjort en stor insats, mycket större än vad som ingår i god mans uppgi er men i överenskommelse
med både mig och Öfn. Nu har problemen med god man omkastats ll frågan hur hon ska få ersä ning för allt
extra arbete men hon ser det själv inte som e problem. Dvs vissa gode män gör u ag som inte kan förklaras,
andra vill verkligen hjälpa.
(De a är inte samma god man som fanns de första åren)

Tillägg sommaren -2014
-och sannerligen inte den "god" man och galenfalk som e erträdde den kvinna som var god man då allt det här
hände och något år före det.
Senare raserades det mesta för både mor och mig.
A boendet på Elgströmska skulle innebära grovt medicinslarv, diverse dålig personal som knappt kan svenska,
en ny chef från kommunen som saknar normalt förstånd alterna vt spelar idiot medvetet, a mor skulle bli
tvungen a avstå sin egen bostad och ägodelar, trots förbä ring i måendet osv. Ja det visste vi inte.
Det posi va är mors bä re mående, jag har inte noterat några perioder då hon "faller ifrån" på ca e halvårs d.
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Hon blev skadad av långvarig näringsbrist i egna hemmet och sedan fördröjdes förbä ringen av medicinslarv
samt delvis fel medicin förskriven.
Citalopram. Åtminstone i för stor dos.

2.7.5 A endo och rötäggs-kommunen Örebro (2013-07-20 21:41)

Jag bekantade mig snabbt (via nätet) med de föreliggande problemen A endo-Örebro kommun.
A endo har dels blivit av med viss entrepenad från -2014 och får inte utny ja si nybygge Rynningeviken som
åldringsboende.
Just då jag överenskommit med god man betr. mors infly såg jag reklam om Rynningeviken bak ll på en buss,
jag ringde upp en av cheferna. De a boende verkar passa min mor perfekt e ersom hon är rörlig men dement,
tycker om a påta i en trädgård osv. Så kallat "nichboende" som verkligen behövs, av flera olika slag!
Jag vet a man arbetar för a få fram sådana boenden i Dalarna men det anses kostsamt.
De fristående undersökningarna betr. boendekvaliteten och vårdkvaliteten ger A endo Örebro klart godkänt. De
problem som uppstå torde falla llbaka på ideologisk trams och högtravande översi eri.
Men låt mig/oss studera mors miljö och vårdarnas kompetens. Det kan iah inte bli sämre än den cirkus mor

digare varit utsa för via kommunens försorg. Nu bor hon i en större trygghet.

Tillägg September -13
Jag vet for arande inte vad en vårdplats vid Rynningeviken skulle kosta. Lite märkligt faller det sig a vid
Elgströmska huset är kostnaden ca 400.000 per år och boende * men kvälls d kan det vara bara en personal
per avdelning, då givetvis en undersköterska. Så har i alla fall jag uppfa at saken några gånger runt kl 20.00.
Naturligtvis finns en sköterska någonstans i huset om man behöver sä a in t.ex. lugnande medel som är utskrivet
för behov.
Det kanske fungerar hyfsat även för de mer gravt dementa, då jag var där kvälls d var det helt lugnt.
För min mor finns iah inga som helst problem som jag noterat, hon kan inte räknas som annat än mer lindrigt
dement. Jag upplever personalmängden dag d som ok men jag har dåliga kunskaper om de mer handikappades
behov.
Jag har aldrig ha problem a få tag i personal med mina frågor och jag har träffat en sköterska flera gånger utan
a ens fråga e er en sån.

De boende betalar också hyra 4.500/månad och i många fall en vårdavgi på max 1760 kr. Maten kostar
2.900/månad och där kan A endo göra förtjänster då mycket är hemlagat.
Var tar pengarna vägen med så pass lite personal? Det kan jag fråga mig även om min mor har det ok.
Förs kanske pengar över ll annan A endo-verksamhet?

2.7.6 Rex avslutade med "repris" (2013-07-24 23:26)

Man lär sig ibland sakta inom Rex hemvård/hemtjänst. Det hjälper inte all d a påpeka brister. En del av tjejerna
kan och vill lära sig något men cheferna har hela den varit sämre och instruerar inte "fo olket" llräckligt noga.
Man är inte helt lämpliga a sköta dementa ensamboende förutom de duk ga undersköterskorna som dyker upp
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på morgonen och medicinerar mm och allrahelst mors kontaktman.
Men redan för ca två år sen då jag larmade om mors viktminskning (som var brutal) och a hon kastade bort
levererad mat, förklarade jag för sommarvikarier a det inte räcker med a trä in näbben några mmar e er
lunch och fråga om den demente har ä t. Mor och de flesta andra svarar då all d, pliktskyldigt "JA". Man MÅSTE
kolla om maten är bortkastad eller undanställd, speciellt sophinken har många gånger gällt för mor och det är
enkelt a kolla! Jag har sagt det förut och skrivit om det förut, man måste förutsä a a åtminstone cheferna är
läskunniga men de vet kanske inte vad de ska läsa?
Det är också svårt a glömma lö et a de skulle si a med mor då hon åt, det lö et bröts direkt.
Problemet är alltså detsamma än idag, jag råkade finnas på plats i torsdags, sista dagen mor bodde i sin lägenhet
med denna hemtjänst. En av de mer underliga figurerna stack in hakan och såg mor och mig ( de flesta har inte

d a vänta på a mor öppnar dörren utan kliver bara in) och så kom den inprogrammerade frågan: "har NI
ä t"?
Rex vet a jag är på besök hos mor och a ny boende är på gång, jag ser ll a mor äter något och allrahelst
denna dag. Sista dagen i "frihet"? Mycket sorgligt.
Mor och jag åt på Wadköping, en rejäl buffe och mor visade god ap t. Det är sådana ute-ätanden och dagvården
som få mor a gå upp i vikt med o kilo. Rex har kanske aldrig klarat a a i soporna om maten ligger där,
eller i kylen, där det då och då funnits möglig mat.
(ändrad rad *)
Henningsson på kommunen klarade inte a räta upp situa onen trots en noggrann redogörelse -2011. Han
klarade inte ens a ge respons och meddela vad man gör, en IVO-anmälan blev ll slut növändig.
E er mors fly kom två tjejer från Rex där den ena kallade sig arbetsterapeut, hälsade inte men förklarade a
tjej två var med för a bära saker om det behövs, dvs lånade hjälpmedel.
Man klev in och kollade lite, frågade om den förhöjda vc-sitsen köpts av mor eller om den var lånad.
Det hade jag ingen aning om och e er e tag togs den helt sonika bort. Märkligt inkonsekvent beteende, varför
då öht fråga?
Om det är möjligt a mor själv betalt den, hur kan man då rycka bort den utan a ens fråga mig?
Jag påminde om en rökvakt på spisen som inte alls fungerade rik gt.
På det sä et fick de med sig den också, de tänkte också ta magnethållaren för nycklar som mor bekostat och
god man inköpt, de känner ll den men vet inte vem som äger den, dvs inga noteringar, ingen ordning, bara
underligheter. Också den märkliga tavlan kom upp genom samma inkompetenta typ av ungdomar enligt digare
inlägg.
Den hade de koll på men begrep inte a informera någon alls hur den fungerar, bara kastar upp den. Genom a
studera elektroniken såg jag enkelt a ljudnivån inte gick a öka så något har tjejerna i bästa fall lärt sig.
Man brukar åtminstone uppträda ar gt och trevligt vilket brukar i viss mån uppväga allt slarv. Så icke nu.

Där stod förut e nega vt totalomdöme om Rex hemvård som jag inte längre vill stå bakom och helt fräckt
raderade det. Utan a ni läsare märkte något:) Orsaken är a det finns det som är betydligt sämre vilket jag inte
vet förrän i Oktober -13.

2.8 August

2.8.1 Mor anpassade sig snabbt (2013-08-06 17:32)

Mor ny på grupp-boende.
E er a under den första veckan ha ställt många frågor, packat ihop sina saker osv (slumpmässigt och som om
hon skulle fly a llbaka igen) så har mor trots allt funnit sig ganska väl llrä a. Också den här sommaren viker jag
med nödvändighet ll stor del för mors räkning.
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Jag är nu o are i Örebro än i villan hemma, jag använder mors bostad för överna ningar sam digt som det är
väldigt mycket a gå igenom och sortera, t.ex. e 1000-tal foton, hundratals vykort samt många brev.
Till nya köksbordet sa e vi in en trevlig äldre rund "öglestol" som hon hade och då jag sökte e er en ll hi ade
jag fyra stycken på Blocket, köpte alla, så hon kunde få en ll.
Det bästa nu är a mor få en väninna och erbjudits sysselsä ning i köket samt med blommor.
De flesta boende verkar vara värre däran än mor, i alla fall på samma avdelning där det finns 20 + 20 platser (två
avdelningar med gemensamt stort kök och kläd-tvä avdelning mm)
Det är skönt a veta a mor inte kommer ut på förvirrade promenader utan hjälp och a hon accepterar situa o-
nen så långt.
Jag besöker ungefär varannan dag och har med mig saker som kan behövas. Idag sa e vi upp e dusch-draperi.
Personalen ser gärna a det finns fotoalbum och jag arbetade flera dagar med a sortera lösa foton och sa e in i
av mor påbörjade olika album.
E jä ejobb. Här och där överraskades jag av gamla foton och brev som är mer än 100 år gamla. Jag gör
förstoringar av gamla små foton och levererar ll mor vilket glädjer henne, några blir inramade.
För a det inte bara ska bli text här så sä er jag in e gammal foto.[1]

En bror ll mormor.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/08/signes-bror-karl.jpg
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2.8.2 En Br-styrelsemedlem poppar upp (2013-08-13 17:41)

Här beskriver jag en liten bisak i problema ken runt mors sjukdom.

Under de senaste tre veckorna då mor var förvirrad, ganska ledsen mm så besökte jag henne varje vecka, varje
gång kom en person ll hennes uteplats utanför det lilla radhuset hon har, han var trevlig och pratade om a en
björk som finns på uteplatsen borde tas bort. De första två gångerna försökte jag klargöra för honom a det just
nu var mycket annat a fundera på och a jag vill a på det där lite senare.
Jag förklarade a mor var allvarligt sjuk men också a björken var vik g för henne i det dåliga llstånd hon befann
sig, a hon varje gång vi var på uteplatsen berä ade a hon tagit med sig e sko från Helsingborg och planterat
björken.
Så ligger det också ll enligt en informerad släk ng. Mannen menade dock a de a med egen plantering inte var
trovärdigt.
Tredje gången han dök upp med bland annat samma funderingar visste jag a han är styrelsemedlem i föreningen
och jag gick med på a ta bort björken inom en månad. Han passade då på a komma med olika påståenden
om mor, som a hon skulle ha kikat in genom hans fönster och plockat blommor på hans tomt. Ingen annan har
berä at något liknande och jag har aldrig observerat några sådana tendenser hos henne under sjukdoms den.
Tyvärr visade det sig senare a han berä ade ren sanning.
Mor har också under någon promenad få med sig en liten leksaksbil, en fin tröja samt enligt hörsägen -en
levande sköldpadda.
Det är någon oemotståndlig dri pga sjukdomen, sköldpaddan och kanske bilen är kopplat ll sådant som jag ha
som ung. Jag har återbördat det jag kunnat och mö stor förståelse, ll och med nästan gråt hos de som vet hur
mor var förr, en enkel, trevlig och absolut ärlig människa.
I övrigt har mor alltså varit dokumenterat skötsam under hela livet, ev. problem beror givetvis på sjukdomen och
de som utsä s bör respektera sjukdomen men det får ju inte gå för långt med "plockandet" dvs någon behöver
utöva llsyn lagom mycket då en sådan som mor är ute och rör på sig. Inte lä och det kan komma a bli min
uppgi senare.

Jag har sågat ned björken ll halva höjden, reducerat även omfånget och TRE gånger kontaktat ordföran-
den i föreningen för a få klarhet i björkfrågan, om den måste bort eller får stå kvar, hon svarar, om inte annat
e er påminnelse (ursäkten kan då bli a stadgarna ligger på en plats men mail läses på en annan) men bemöter
inte frågan om björken.
Jag ser det som styrelsens ansvar a bemöta frågan e ersom en styrelsemedlem påtalat saken.
A bara ignorera är en typisk Örebro-metodik? Jag har inte, vad jag minns, öht stö på det förut, men i Örebro
är det här återkommande, i flera sammanhang,
Jag tvingas antagligen kontakta Riksbyggen, även om annat som är outre . Börjar mao se ut som e Örebro-
syndrom det här med fel personer på fel poster.

[1]
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Björken är den bladmassa som finns i mi en av bilden.
Det finns annat framför radhusen som torde skötas av föreningen som är mer störande.

Tillägg Oktober -13
Jag har få e formellt llstånd från ordföranden a ny ja mors bostad för överna ningar, särskilt med sy et a
besöka mor och i långsam takt förbereda försäljning av bostaden samt i mellan den ge mor möjlighet a vistas
där då och då, för hennes trygghet, vilket har fungerat mycket bra.
Det har varit e digert arbete a rensa och gå igenom allt som mor samlat på sig under hela livet. En del har
tveklöst gå ll Myrorna nära Elgströmska och en del ll återvinningen in ll. En del har jag packat i kartonger.
Men mycket plock återstår om allt ska packas. nu vet jag ju inte hur det blir med lägenheten pga de infan la gode
männen så det har uppstå problem, ska jag packa eller inte.
Ordf. har informa on om dåliga gode män och hjälper enligt hennes utsago ll med vissa kontroller så inget ofog
finns med pantsä ning eller annat, för säkerhets skull.

Tillägg November -13
Ordföranden har glömt eller ignorerat det här med ev. pantsä ning av lägenheten.
Jag är förstås inte det minsta förvånad. Då jag adderar den typiska härskarteknik hon använt sig av betr. björken
så är de a en olämplig styrelsefigur som f.ö. si er i e 10-tal styrelser.
Betr. mors trygghet som jag skrev om här ovan, har mor fram ll någon gång i oktober hyst viss oro betr. den
ägda bostaden. Nu verkar de a ha fallit llbaka i något slags acceptans, möjligen ofrivillig, vilket är otrevligt för
mig a tänka på.
Men direkt e er första återbesöket i det lilla radhuset märkte jag a hennes oro minskade. Det borde ha gjorts

digare än e er två månader men jag varnades och förstod a sådant kan ställa ll just oro, men i mors fall var
det tvärtom e ersom hon litar på mig.

Tillägg några dagar senare,
Jag påminde ordföranden om det här med a kolla pantsä ningen men fick bara e infan lt svar och nekande,
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de a e er fem veckor från a hon lovat kolla.
Vem är det minsta förvånad?

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/08/pic-00001.jpg

Knut (2013-08-13 21:07:28)
De måste vara Rixbyggen:) Ja vet det du snackar om för jag har varit med om en del sura gamla gubbar som älskat a få
nåt a säja ll om och det har dom ju aldrig ha innan.

Hans (2013-08-19 08:20:25)
Stämmer. De flesta i styrelser finns där därför a några måste finnas där. Men vissa har många uppdrag pga arvodena.
Undantagsvis återfinns ve gt och kunnigt folk. Inte förrän nu vet jag hur illa det o a är e er a ha studerat stora BRF-forum.

2.8.3 Hur får mor glädje av sina llgångar? (2013-08-14 07:30)

Nu ll e generellt regelproblem som säkert få många anhöriga a grubbla.
Icke desto mindre är regeln nödvändig e ersom många anhöriga också är oärliga eller åtminstone bara tänker på
sig själva.
Det är ju som bekant inte ovanligt a anhöriga hoppas a föräldern ska avlida snarast möjligt om det finns något
a ärva.
Dessutom är det i Sverige, rötäggs- och mygel-landet nummer e , snarast regel a syskon ryker ihop angående
fördelningen av arv, vänskaper sägs upp och tvister startas i domstol.
(Jag menar a allt det här hör samman med en speciell svensk mentalitet som lyser med sin frånvaro i humanare
länder där människor tänker mer på varandra)

Regeln är de a med "orubbat bo" men jag vill framhålla a jag inte är särskilt kunnig inom familje-juridik,
dock vet jag a om det inte finns e bevisbart medgivande från en förälder under den d denna är vid sina
sinnens fulla bruk, rörande någon form av för da arv eller överföring av egendom ll arvtagare, så får boet eller
värdet av boet inte röras förrän föräldern avlider.
De a är förstås en sund och rik g regel men i de fall arvtagaren är seriös och verkligen tänker på sin förälders
bästa så uppstår ibland problem.
Det borde finnas flexiblare lösningar i enskilda fall men jag har inte kollat upp det här med Öfn ännu och låter
nog god man undersöka den biten. *

I mors och mi fall finns nu en bostad som sannolikt är överflödig och den har e marknadsvärde. **
Jag vet mycket väl a det mor verkligen tycker om är landet och -djur. Hon har ha husdjur nästan hela livet och
speciellt hundar och ka er har bety mycket för henne, också blommor har väckt hennes stora sympa er men
då särskilt e er a hennes sista husdjur avled, en hund (med undantag av fyra undulater som då kom a betyda
mer för henne, man märkte också hur vanliga vilda småfåglar kom a fånga mer av hennes uppmärksamhet,
särskilt de som dök upp på hennes uteplats, ar läsaren på bilden i förra inlägget syns e område med
grus/prydnads-stenar, där har marken sjunkit och där placerade jag en enkel plast-damm för småfåglarna men
har nu tagit bort den)
Då mors gamla bostad ska säljas framigenom så går det som jag förstår inte a köpa e lantställe för pengarna,
ens om lantstället skrivs i mors namn. Troligen inte ens för en del av pengarna, men den saken tänker jag
undersöka.

Man kan ju fråga sig varför pengar ska finnas på e spärrat konto under en persons hela återstående livs d om
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det finns en användning för pengarna som skulle ge personen glädje.
Där har ni kärnpunkten i problemet.

Meningen med e lantställe i Örebrotrakten är alltså a jag sommar d ska kunna hämta mor dit så hon
kan vistas där då och då.
Det op mala skulle vara a det finns en gård i närheten med viss djurhållning. Men vilda fåglar och växter finns
all d och det är inte uteslutet a jag skaffar e husdjur, mycket med tanke på mor.

Jag har redan funderat ut e alterna vt förslag som går ut på a man säljer mors gamla bostad, häl en
av pengarna går ll e lantställe och jag skjuter ll lika mycket för lantstället. Resterande översko går in på
spärrat konto.
Kanhända finns det helt enkelt regler som hindrar de a förfarande men om det är beroende av subjek vt
tyckande eller regeltolkning inom öfn så ska man inte förvänta sig något gehör, där är det inte huvudmännens
bästa som prioriteras, det har jag se flera bevis på.
Dvs myndigheten tenderar a fungera rakt emot e ska principer och rakt emot det som är sunt och rik gt.
Man behöver bara läsa den här bloggen från början eller under rubriken "Överförmyndarnämnden" så vet man
varför.

Det ska lläggas a det givetvis i varje sånt här fall måste övervägas om de anhöriga verkligen har ärliga
avsikter, a det som föreslås köpas in verkligen ska komma ll förälderns glädje.
Risken för a en anhörig inte gör som han lovat ska vägas mot a föräldern ändå inte har glädje av si spärrade
konto.

Tillägg, god man har ignorerat frågan.

Tillägg 2, god man har svarat e er a jag klagat ll Öfn. Kanske överdrev jag och har inte framfört hur vik-
gt det här är a reda ut just nu e ersom jag annars tänker köpa e billigare, enklare torpställe, ganska snart,

man måste hålla sig framme den här års den, snart läggs alla torp i malpåse över vintern och blir dyrare ll
våren.

*
Tillägg -14
Så såg jag det då, augus -13 då mor just fly at in på särskilt boende.
Det visade sig a hon först blev sämre pga felmedicinering, sen stadigt bä re pga bra mathållning, hon hade
hemma få lida av långvarig svält.
Hennes bostad skulle mao mycket väl kunnat användas av henne igen, med mi stöd. Den möjligheten demoler-
ades av god man "galenfalken" med benäget stöd av handläggaren "spextor" på Öfn.
Jag var inte redo förrän i början av -14 a bistå mor i e boende.

2.8.4 Nya problem med informa onsgången (2013-08-15 08:23)

Det handlar givetvis om Örebro kommun.
Problemet uppstod tydligen redan under planeringsmötet där det dry ades om ev. ändrat boende för mor.
Jag fick uppfa ningen a den nya hyran för en liten enrummare med pentry skulle bli klart lägre än hennes
nuvarande hyra, trots a biståndshandläggaren inte hade någon koll på hyrorna vid de olika boendena.
Vi fick veta a om e boende dyker upp så är det BRÅTTOM a acceptera.
Då hon någon vecka senare via god man föreslog e visst boende så kom for arande inga uppgi er om hyresnivån.
Jag fick inte kontakt med henne och letade e er uppgi er, någonstans hi ade jag uppgi en a hyran var så låg
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som 1650 kr/månad * men a maten kostade drygt 2900/månad och a det därutöver llkom en vårdavgi på
max 1760 kr.
God man var inte behjälplig och det var bara en enda röra på siffrorna.
Under planeringsmötet nämnde hon a bostads llägget kommer a bli mindre och a e boende hon kände ll
längre från stan kostade 2000/månad varför jag tyckte mig veta llräckligt om hyresnivån. Lägre BT betyder a
hyran blir lägre än den nuvarande på drygt 4.000 kr.
Jag försökte dock få den bekrä ad av någon i kommunen samt få veta uppsägnings den innan vi fly ade in mor,
men trots en hel e ermiddags ringande gick det inte a få någon uppgi . I det läget blev jag lite e erklok och
funderade på a tacka nej fast vi redan tackat ja och meddelat boendets ansvariga a vi skulle börja fly a in
dagen e er.
Det uppstod en onödig, stressig situa on.
Det som hänt e er min accept var också a jag vid e besök uppfa ade miljön som mentalvårds-karaktär med
flera boende som tycktes mig lida av såna problem. För mig framstod det då inte som e rent demensboende.
Men e ersom allt var förbere , mor skulle få gå direkt från dagvården ll nya boendet som fanns alldeles i
närheten (visade sig sedan a dagvården, Fyrklövern, missat den överenskommelsen, men vem är förvånad) och
god man dessutom menade a det gick a få ut mor från boeendet över en dag om hon visade sig vantrivas
men då jag ringde för a dubbelkolla de a med en chef för A endo ropade hon i bakgrunden; "DET ÄR VAD JAG
TROR" vilket betyder a hon kan framställa saker saker som säkra, för a "underlä a", men sen visar det sig vara
bara en tro, det är förstås inte bra.
Uppsägnings den visade sig iah vara tre månader, något annat kunde chefen inte upplysa om, men jag godtog
a mor fly ade in.
Det gick inte a få bekrä at a det skulle gå a få ut mor snabbt om hon blir ledsen, jag fick helt enkelt chansa.
Sannolikt är god mans "tro" där, en rimlig gissning, vi skulle nog med gemensamma kra er lä få ut mor oavse
vad andra anser.
Uppsägnings den, ja det är ju bara lite pengar.
Naturligtvis blir jag då upprörd då hyran visar sig vara ca den dubbla mot förväntat. Drygt 4500/månad.
Först trodde jag a maten var inräknad, då skulle det stämma bra, men så var det inte, maten llkommer med
knappt 3000/månad och där är vi uppe i 7500/månad, PLUS vårdavgi och kostnad för god man, kunde bli över
10.000/månad. Jag såg a mors pension skulle ätas upp och gå lite back, trots bostads llägg.
Är de a rimligt?
Varför är det så pass svårt a få en noggrann redovisning över kommande kostnader INNAN infly ?
Varför förstår biståndshandläggaren Larsson inte a de a är vik gt för e beslut? Måste man verkligen begära
a få reda på de a självklara och sedan drabbas av problemen a få informa on?
Är det inte god mans uppgi a se ll a allt runt ekonomin är helt klart?
Jag skulle iah som god man inte lämna de a åt slumpen.
Nu är det mors väl och ve som är vik gast och alt annat är sekundärt, enda alterna vet var kor ds-boende
e ersom kommunen hycklar
och trasslar med det nya boendet Rynningeviken (också A endo) vilket för mig framstår som helt galet.
Trots a jag ligger " ll vänster" poli skt se . A endos vårdboenden fungerar uppenbarligen väl nog.

Fler synpunkter om boendet och A endo som entrepenör lite senare. Personalen har uppträ ok så långt,
några är verkligen trevliga men frågan är hur det står ll med insikterna i demens. Klarar man t.ex. a ta bort
gamla varor i e kylskåp inne hos de boende?

Minns bara siffran, inte var jag såg den, troligen en gammal info-brochyr från boenden i samma område (förr
mentalvård)
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2.8.5 Problem med god man nr 3, öppet brev ll Öfn (2013-08-20 02:45)

Tyvärr har det uppstå problem även med x och jag får säga a jag ångrar a jag meddelat beröm.
Jag blev imponerad av den hjälp hon gav (prak skt) i samband med mors fly ll demensboende och jag har få
intrycket a hon är ärlig.
Men i den mycket vik ga frågan om mors bostad (bostadsrä ) har hon dels kommit med flera gravt felak ga
påståenden och dels struntat i a svara, dels bete sig oseriöst och befängt på annat sä .
Dessutom har hon meddelat a hon kommer a resa bort i flera månader i vinter, nu då hon nyligen återkommit
från USA e er e par veckor. Hon menar a det inte spelar någon roll ifall mor får besök e ersom mor inte
kommer ihåg besöken.
A räkningar kan skötas via internet.
Jag ska själv vara bortrest samma d enligt planer jag meddelat henne innan hon meddelade sina resor.
Dessutom går nu hela mors pension ll boende och god man. Osunt i långa loppet. Det är jag som i förlängningen
betalar de a.
Innan mors gamla bostad är såld går det ca 4.000 kr back/månad.
Det nya boendet visar sig ligga på dubbla hyran mot vad x ge intryck av. Det visade sig a den hyra hon uppgav
gällde e mycket billigare boende på annan plats. Jag fick aldrig några uppgi er förrän mor fly at in vilket
innebar mycket arbete för mig. *

Då mor bor i demensboende behövs egentligen ingen god man alls. **
Hon har llsyn dagligen och ingen kan där utny ja hennes ej fungerande rä skra .
Alla räkningar löper via autogiro. Uppstår extra kostnad/räkning har god man visat a det kan missa helt, jag
måste träda in.

Mor har flera gånger u ryckt a hon inte gillar x som är utrustad med e ovanligt fyrkan gt beteende
vilket jag inte har bry mig om men som tyckts störa mor.

Vad är det som hindrar a jag övertar godmannarollen,*** jag skulle helst göra det utan kostnad. Jag har
tvingats resa 55 mil många gånger nu och det hela blir en onödig dubblering.
X llför ingen ng, särskilt som hon anser sig kunna vara utomlands långa perioder utan a det spelar någon roll.
De a hade jag inte väntat mig.
God man är hela den i vägen då jag ska försöka reda ut gamla problem som den förste gode mannen orsakat,
jag kan inte få ut kontoutdrag från ICA mm. ****
X har konsekvent vägrat bistå i sådant (rä sligt) som skedde innan hon llträdde.
Grundat på befängda regler som gör a anhörig måste arbeta och få sömnlösa nä er.

De felak ga påståendena betr. mors BR kan delvis styrkas.
- -

Dvs arbete med själva fly en och långsökt a låta mor fly a llbaka direkt.
* Bortse från försäljningen av hennes gamla bostad om inte Överförmyndaren kan överta hela den formaliteten.

** Bestämde mig för a avvakta med anhållan pga resor mm
*** De a löste sig via en fullmakt strax däre er.
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2.8.6 Orsaken ll upprepade problem (god man) och alterna v här (2013-08-20 10:43)

Oberoende av de utredningar som visat a det behövs en utbildning för gode män har jag konstaterat a det
funnits problem med samtliga tre som varit inkopplade här, och a kompetens samt seriositets-nivån generellt
tycks vara låg.
Värst var det hos den förste här som var ren nybörjare. Jag har förstå , dvs utan dessa utredningar, a det som sak-
nas är inte bara utbildning utan också en grundläggande behörighet, helst lika hög som vid antagning ll högskola
och universitet. Det är nog svårt a nå dithän.

Det blir ännu värre genom a överförmyndarenheten inte behöver granska redovisningar över huvudmännens
ekonomi i detalj. Hi ar man som anhörig e frågetecken är det inte mycket a göra.
Uppenbara systemfel.

Jag ser ingen mening med a anhålla om ännu e byte av god man.
Sannolikt blir det bara sämre eller i alla fall nya typer av problem.
Enda alterna ven är a jag själv, motvilligt men av "tvingande skäl",
blir god man eller a man förstår a det inte behövs en god man i det här läget då mor bor på e skyddat sä och
räkningarna löper på autogiro, jag ser ll a extra mindre räkningar blir betalda genom a betala dem ur egen
kassa.
(T.ex. vecko dningen som medförde rejäla problem för både den förra och den nuvarande gode mannen på e
befängt sä )

Situa onen kan uppstå a den nuvarande avsäger sig uppdraget vilket heller inte spelar någon roll.
Tidigare har Tingsrä en per telefon frågat varför jag inte blir god man själv vilket tyder på a man skulle godkänna
de a trots Öfn:s sprä anden med olika underligheter. Jag svarade a jag vill slippa ha kontakter med Öfn, men
det har ju visat sig vara näs n ll oundvikligt om man inte ständigt ska engagera Tingsrä en.
Öfn betedde sig klart omoraliskt -2010 även om det inte kunde klassas som tjänstefel enligt de paragrafer som
finns. Trots a det medförde extra lidande för mor -och mig.
Då jag ringde upp Öfn blev jag utsa för kränkande lltal vid två olika llfällen, allt finns väl bevarat i minnet.
En y erligare orsak ll a jag velat avstå själv är a jag planerar a befinna mig en hel del utomlands, då är det
bra a ha god man på orten. Jag kanske måste planera om den saken.
Nu visar det sig a god man tre reser en hel del också.
Idealet nu vore om nämnden kunde presentera en normal seriös människa, absolut helst en kvinna då en kvinna
kan förstå en annan kvinnas behov bäst vilket mor själv har anty flera gånger, med akademisk utbildning eller
åtminstone goda betyg från gymnasiet och som inte upprepat ger sig av på långresor.

En utopi.

Tillägg -14
Skriver llägg då jag se a bara det här inlägget blir läst ibland, varför vet jag inte.
Utvecklingen blev en helt annan och snarast katastrofal.
Bara a läsa senare inlägg.
Det var ju inte fel a jag började "blogga" om dårskapen och systemfelen!
God man nummer fyra en helt vansinnig och oresonabel typ.
Dessutom väldigt okunnig. Mycket sämre än samtliga innan.
Går inte a bli av med kräket pga sjuka system och förståndse erbliven personal både här och där. Måste få mor
från Örebro.
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2.8.7 Snabbt svar från Överförmyndarnämnden (2013-08-23 16:08)

De digare problemen var naturligtvis personal-relaterade. Det skedde en del förändringar men jag tyckte a
problemen fortsa e även om det ojämförligt största var galenskaperna -2010.
Den delen har jag sen dess varit beredd a stämma kommunen på. De a gör a Öfn är mindre benägna a a

llstyrka a jag övertar godmannaskapet själv, då kan jag ju agera för mors räkning, dvs stämma på det onödiga
lidandet hon fick utstå -2010.
I annat fall måste jag försöka engarera den nuvarande gode mannen som har mycket svårt a hantera rä sliga
problem och snarare underlä ar a de uppstår.
Hon vägrar konsekvent a engarera sig i problem från den före hennes llträde och de a har stöd i de befängda
reglerna som föreskriver vad god man ska ombesörja. Men inget tycks hindra en verkligt seriös god man a ändå
engagera sig i ALLA problem. Där har jag få klart medhåll direkt från en överförmyndare i Fagersta.
God man ska ta llvara huvudmannens rä sliga angelägenheter och förgången d kan mycket väl gälla för hela
eller delar av e juridiskt problem.
Nu har i alla fall Öfn kommit med e snabbt svar betr det här med a ta llvara mors llgångar på e sä som
kan ge henne själv glädje, dvs köpa e sommarställe.
Svaret löd a ansökan ska göras via god man.
Inte oväntat men god man har virrat ll saker genom a påstå a det är jag som ende anhörige som bestämmer
vad som ska ske med mors gamla bostad. Då kan jag inte utesluta ens e rakt byte mot e sommarställe och
måste kolla upp vad som egentligen gäller.
Det jag e erlyser nu är e förhandsbesked om jag hi ar e objekt vilket jag kanske har gjort.
Stället kan lika gärna vara skrivet på mor men det får vi se. Jag kan tänka mig a lägga ca halva beloppet själv.

Öfn har också mail-svarat snabbt a det är tråkigt om jag inte är helt nöjd med mors gode man och a jag
för ev. åtgärd ska skriva brev.
Någon ak v anhållan gör jag dock inte ännu, jag har föreslagit a hon kan lämna uppdraget på eget bevåg men
a det inte är akut. Någon annan ska det INTE bli så länge nästan vem som helst kan få såna uppdrag.
Hellre får det bli e mål i Örebro Tingsrä och längre vid behov. Jag har se nog av dårskapen och nu är det iaf
bä re, en dam som är läs och skrivkunnig men gör snurriga utspel och glömmer en del samt reser för mycket.

thomas isaksson (2017-07-17 03:16:43)
i mi förhållande meddelade öfn inget om bodelning!! Förvaltaren viviann lundh gav allt ll min systerson!! inte e minne
från mor/far fick jag!?

Hans (2017-07-17 04:55:50)
Det fanns inget testamente? E sånt kan ju vara skrivet medan personen är omdömesgill. Hade du inte en arvslo

llsammans med ev. andra barn ll den avlidne mamman?

2.8.8 Dubbla mäklare och dubbla gode män (2013-08-27 19:43)

När det så blir aktuellt med försäljning av mors förra bostad uppstår nästa cirkus-förhållande. Är någon förvånad?
Om Öfn öht godkänner försäljningen så krävs utöver en ordinarie mäklare en extra mäklare som gör en fristående
värdering,
De a förhållande ser alla mäklare jag pratat med som helt onödigt e ersom de kommer a sälja bostaden e er
en noggrann budgivning och seriös marknadsföring.
Jag vet också a den "bluff" som kan existera är fejkade bud och upptrissat pris vilket inte borde störa Öfn,
Försäljningar ll all ör lågt pris sker nästan aldrig via de etablerade större mäklarna.
Inte nog med de a, god man ska resa bort på fem veckor just då försäljningen är aktuell och menar då a man
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kan koppla in en god man ll just för de a ändamål då det förekommer "jäv". Man måste fråga sig hur hon
känner sig jävig?
E ersom det inte behövs någon utomstående god man öht numera och det bara ställer ll problem så accepterar
jag ingen dubblering av dessa inkompa bla figurer.
Jag har heller inte lyckats få svar på frågor som i högsta grad handlar om a sörja för person, dvs för mor,
och det har med det omnämnda lantstället a göra enl. digare inlägg. Föreningen där mor har sin gamla
bostad llåter bara "enstaka överna ningar" eller så ska man ansöka om a få "låna" lägenheten eller ha e
andrahandskontrakt. Det är så mycket a ta hand om a jag alterna vt får hyra en annan bostad i Örebrotrakten,
det enda ve ga är a ansöka om a låna mors bostad en kort d. Varför ska jag jobba och betala hyra? Det är
ju snarast befängt. Men inte heller de a har god man besvarat, a hjälpa ll med en enkel anhållan a jag lånar
mors lägenhet några månader.
Jag kan lägga ll en del annan trams samt a mors hela pension nu äts upp av nya bostaden och god man, Även
om den här är bä re än den första som var en katastrof, så har jag få nog av onödiga problem.

2.8.9 Öfn visar upp sin fula nuna igen. (2013-08-28 10:39)

Nya bevis på den omänskliga, cyniska hållningen i denna myndighet poppar fram med jämna mellanrum.
Bytet av personal då och då gör ingen skillnad, det är en sjuk myndighet i grunden och man lyckas all d llsä a
korkade, hycklande paragraf-robotar på posterna. Ibland undrar man om vissa av dem behöver god man eller
annan hjälp. Jag har tvingats påminna god man för mor betr förhandsbesked gällande inköp av e sommarställe
där ca häl en av medlen som mors bostadsrä kommer a inbringa skulle användas och jag skulle betala
resterande.
(Jag har förklarat behovet och den glädje de a skulle ge min mor sommar d då hon i princip är inlåst. De a
skulle förstås ge henne mer umgänges d med mig förutom a hon älskar landet, blommor och djur. Helst skulle
en djurhållande gård finnas i närheten och då jag har bekanta som föder upp hundar samt hjälper hemlösa djur
skulle mor även kunna få umgås med sådana iaf under sommaren. De a är i högsta grad a sörja för person),
men god man har inte klarat a ens kommentera den delen, det verkar vara stopp i huvudet på stackarn i vissa
avseenden, men det här är sådant som hon måste begripa och ta ll sig om hon ska vara god man)
En reak on kom först e er a jag varslat om en ansökan om entledigande av god man, via Tingsrä en. Då
lyckades god man ställa den angelägna frågan ll Öfn som nu har svarat framförallt de a:

"Något förhandsbesked om a vi kommer godkänna e inköp eller inte kan jag inte ge innan alla papper
finns på bordet. Dock verkar det osannolikt a nämnden finner det lämpligt a Birgit köper e halvt sommarhus
med tanke på hennes llstånd och situa on"

Dels motsägande, "osannolikt a nämnden finner det lämpligt" är för mig förhandsbesked nog i ärendet
som sådant.
Dels begriper man alltså inte a det är en självklarhet a det enda mor bidrar med är häl en av medlen samt
a det är jag som van fas ghetsägare sen många år ombesörjer ev. behov av underhåll, ganska självklart är det
väl också a jag avser stå för de låga dri kostnader e sommarställe medför vilket varje normalbegåvad vuxen
känner ll.
(Ca 10 % av hyran för den nu överflödiga lägenheten *) A tramsa om "halvt sommarhus" gör inte saken bä re,
dvs det är samma låga begåvning som talar som vanligt, dessutom existerar inte en human människosyn öht.
Som jag skrivit redan -2010, finns det en möjlighet a avgöra en sak utan paragrafer så väljer man en inhuman
väg.
Som sagt e sjukt system, kroniskt med felak gt sammansa a människor inom personalen.
Jag överväger nu a helt lämna denna ide vilket skadar mor, hon har uppenbart ingen ny a av pengarna som
hennes bostadsrä kommer a inbringa. De ska då ge banken glädje lls mor avlider.
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Resterande medel e er inköp av sommarstället skulle uppenbart mer än väl täcka mors fram da behov (även om
kostnaden för god man gör a hon inte får mer än hundralappar över på sin pension)

Den röda tråden är uppenbar, mycket dåligt omdöme och ansvar.

fotnot
Jag anser mig även ha lite djupare insikter i orsakerna ll den här sektorn av mänsklig mentalitet, det är e
mycket gammalt problem som kan studeras även i bl.a. Bibeln. Ingen ng skiljer denna mentalitets-typ från den
som var förhärskande inom rashygienen som "råkade" uppfinnas av svenska läkare för 100 år sedan.

E er omplanering som god man deltog i blev lägenheten inte längre "överflödig". I stället för e sommarställe,
som kunde varit lämpligare om mor bor kvar hos A endo, valde jag alltså möjligheten a mors gamla bostad
blir en bas för hennes behov av omväxling och umgås med mig, då även vinter d och i alla fall den kommande
vintern. Dock medför lägenheten en betydligt större månadskostnad vilken jag erbjudit mig a betala.

2.9 September

2.9.1 Kommunika on med A endo betr god mans uppdrag (2013-09-03 07:16)

Jag har funderat över delen "sörja för person" och kontaktat A endo.

(från A endo:)

På A endo jobbar vi på det sä et a varje brukare har en kontaktperson som ska sörja för person så a
din mor trivs och har det bra. Kontaktpersonen har som uppgi a vara den närmaste personen och informa ons
kanalen mellan dig, din mor och boendet. Kontaktperson funk onen är en vik g och uppska ad del av omsorgen
inom A endo och skapar trygghet för våra boende.
Kontaktpersonen är inte utsedd av överförmyndarenheten utan endast anställd på boendet och har få sin
uppgi som kontaktperson via omvårdnadsansvarig sjuksköterska på boendet.

Jag tror inte det är möjligt a utöka befogenheten ll a någon på boendet ska vara utsedd a sörja för
person genom beslut från överförmyndarenheten?
- -

(mi svar:)

Tack for info om den biten, jag ska iaf framföra åsikten ll Öfn a den delen av god mans uppdrag före-
faller onödig vid demensboenden.
De har ju sina regler så det är nog en poli sk fråga.
Speciellt då det finns någon anhörig (som jag) som bryr sig om sin mor och då det vore en enkel sak för
kontaktpersonen skulle ju rentav den delen av god mans-kostnaden kunna gå ll vårdföretaget.

Jag kan berä a a den förste gode mannen inte brydde sig om a mor gick ner ca 20 kilo på annat sä än
a ordna mindre byxor då de som fanns inte sa uppe. Jag såg den hemska förändringen på mor då jag återkom
från en långvarig resa, jag slog larm och mor fick dagvård.
Däre er gick hon långsamt upp i vikt igen, nu ca o kilo.
Nästan vem som helst tycks kunna bli god man.
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mvh / Hans
- -

(från A endo:)

Det är olyckligt a det blivit så Hans. Det ska vara kontroll på Gode män så a uppgi en sköts ordentligt.

Lycka ll framöver.

[1]

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/09/attendo.gif

2.9.2 Överraskningar och onödiga små lögner vid Elgströmska huset. (2013-09-05 16:45)

Mor äter troligen lite lite bä re numera e ersom hon si er med sällskap varje dag och hon har funnit sig
märkligt väl llrä a men anser for arande a det rör sig om e llfälligt boende vilket jag insåg e er a ha ställt
några frågor. Det kan vara den åsikten som får henne a stå ut med inlåsningen och ganska dålig miljö (men i
demensboende är det nog sällan bä re) Jag hoppas a det verkligen blir som hon tror. Tillfälligt,
vi tog det som e "kor dsboende" och det måste gå a ordna något bä re med den. Kanske en llbakafly
med mi stöd om jag får möjlighet senare.
Idag frågade jag personalen lite om frukosten, vad som finns a välja på och vad mor brukar välja. Senaste åren
har hon ju bara tagit en kopp kaffe på morgonen med en kaka eller på sin höjd en bulle eller liten smörgås. En sak
jag förgäves försökt ändra på, länge nu.
Enligt personalen, så åt hon idag fem smörgåsar och gröt ll frukost.
A den personal jag pratade med på rak arm hade dessa upplysningar beredda för omgående leverans var en
överraskning.
Däremot går det inte alls a tro på.
Dels är det inte så troligt a de for arande vid lunch d minns hur många smörgåsar var och en ä t, dels är det
helt orimligt a det ska ha ske en sån förändring, mor har aldrig förr ä t fem smörgåsar utan varit liten i maten,
särskilt på morgonen.
Den saken har förvärrats med åldern och ev. pga demensen.
Fan serar personal för a göra anhöriga nöjda om de frågar? Är inte de a en rä allvarlig lögn? Jag ser det så
e ersom mathållningen hör ll det vik gaste i mors fall.
Man serverar ju även lunch och kvällsmat så mor lär inte ha varit utsvulten i morse och inte ens då vore gröt plus
fem smörgåsar rimligt som jag känner henne.
Tyvärr vet jag inte vem som hävdade det här, svaret kom inifrån köket och frågan ställdes av en vårdare som en
vidarebefordran av samma fråga från mig.
Det ska vad jag förstå bli en annan entrepenör nästa år men det vik gaste borde vara a få bort de sämre i
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personalen, en sak som kommunfolket nog inte begriper och inte ens någon ide a ta upp med dem.

Påtagligt är en viss liten förändring ll det bä re i mors beteende, som varit konstant de senaste besöken,
någon ng har hänt och mat varje dag gör naturligtvis skillnad. En sak som varken hemvårdare eller pillerdoktorer
tycks förstå vikten av, i allt för många fall. Problemet är inte rik gt gode mäns bord, men den förste borde ha
reagerat på den kra iga viktminskningen som fick henne a köpa mindre kläder åt mor. Jag har nyligen hi at en
stor kartong märkt "för stora kläder" och det är en sorglig syn.
Hennes närminne är i stort se lika dåligt for arande men det kan också vara kopplat ll bristande koncentra on,
bristande intresse för det som sker runt henne. Dock händer det a hon "faller ifrån" helt och man måste lltala
henne direkt för a hon ska "vakna". I det läget kan hon ha en glasartad blick.
Intressant är a vissa saker håller hon "levande", som a jag si er och väntar i teverummet då hon äter, det har
hon inte missat hi lls. Här finns det nog en del a u orska även för läkarna, de förstår inte allt av "demens".

Jag har frågat om hur mycket Sobril som har ge s e ersom det ska ges "vid behov" och vet inte om jag
kan tro på anteckningarna, a hon inte få något alls. Jag tycker a hon konstant är trö are än förut.

Det är för mig mer sannolikt a mor intar Sobril och kaffe på morgonen, än gröt och fem smörgåsar.

Vid besöket idag så var det åter en stämning av mentalsjukhus snarare än av demensvård. Gap och skrik,
utbro och för första gången märkte jag a mor reagerade på det här.
Visserligen går sjukdomarna i viss mån ihop, men mor är inte på det viset utan all d sansad. Med alla dessa
avdelningar, klarar man inte a placera sansade människor på samma?

Just idag lyssnade jag också på Bri Ekland på teve då hon berä ade om sina 15 års erfarenhet av de-
mensvård av en anhörig. Hon nämnde a dementa har behov av lugn och ro.

Jag betraktar också numera vissa A endo-broschyrer rörande Elgströmska som missledande och lite lög-
nak ga. Man ges intrycket av massor av ak viteter, men ak vitetsrummen har all d stå tomma och det enda
som verkar förekomma för mor är promenader och iofs posi vt, viss hjälp i köket e ersom god man kommit med
förslaget ll köket. Men hur är det för alla andra som också behöver sysselsä ning?

Tillägg den 23/9 -13
Jag gjorde två besök under helgen som gick och vid ena llfället tog jag med både mor och en annan boende på
en promenad. Den andre hör ll de få som åtminstone dvis är nästan normalt klar i huvudet och då mer klar än
mor.
I stället faller hon ifrån på e svårare sä och under längre perioder.
(De a är mors väninna på boendet, naturligtvis en mycket posi v sak då hon förut var totalt ensam i si eget
boende utom då jag eller hemtjänsten kom på besök, mina besök glesa och hemtjänstens mycket korta)
Båda var tacksamma för promenaden och sa samstämmigt och utan minsta tvivel a det är alldeles för få
promenader. För mors räkning ska det vara e par stycken varje vecka men jag har förstås ingen möjlighet a
kontrollera det, jag kan bara göra vad jag kan med såna bidrag.

Tillägg den 24/9
Jag kan se a just det här inlägget drar ganska många läsare. Lämna gärna någon kommentar.
Jag har nu också hunnit med a si a vid e fikabord med några boende och allt var lugnt, fint och städat.
Personal kom med både lite kaffe och lite av en hembakt morotskaka som smakade fantas skt.
Det är mycket vik gt a jag och alla andra ger en rä vis bild om personalen vid A endo.
De allra flesta förefaller vara mycket bra personer. Någon ng som liknar de otaliga, okunniga inhopparna (unga
tjejer) vid kommunens hemvård på väster i Örebro har jag inte märkt något av. Inte heller något som liknar
oordningen bland dessa tjejers överordnade.
Möjligen är det så a personalen på Elgströmska huset kan missa a påminna boende om mål derna?
Hur vanligt de a är vet jag inte ännu.
Pga bristande hungerkänslor måste man påminna alla som inte kommer.
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Jag har förresten en gång besökt mor så sent som runt 20.00 och personal kom in ll oss med varsin smörgås
och lite hemlagad dryck. Sånt uppska as ju också även om jag då och då förser mors lilla kylskåp med bröd och
pålägg och lite annat. Här måste jag se ll a inte glömma a något kan bli för gammalt, de a lilla kylskåp är lä
a glömma för både mor, personalen och mig och gode män har aldrig bry sig om sådant som jag förstå (om
de öht besöker) vilket var mycket tydligt vid mors egna bostad i Hjärsta där kylskåpet innehöll mögliga saker, gul
tjock illaluktande mjölk osv om mina besök var glesa.

Tillägg den 5/8 -14 -dvs nästan e år senare

For arande blir just det här inlägget läst mer än de flesta, därför ska jag berä a a mycket har hänt.
Det där med glasartad blick och "falla ifrån helt" verkar inte existera längre. Det hörde alltså samman med den
långvariga näringsbristen, kanske i kombina on med demensen. Jag noterade nämligen fenomenet redan under
sommaren -13, då mor ännu bodde för sig själv. Då borde det inte ha med medicinslarvet på Elgströmska a
göra.
En sån stor förändring kan knappast heller bero på depot-plåstret Exelon som verkar ha ge s kon nuerligt.
Det är inte omöjligt a en vaskulär demens har läkt något pga närings llförsel. Alzheimer tror jag inte mycket på
for arande. Det är för mycket som avviker. Naturligtvis mycket posi vt om jag har rä .
Och som sagt, om det finns alzheimer hos mor har den nog pågå mycket länge, minst ca 15 år och förloppet är
då mycket långsamt, inte dominerande i sjukdomsbilden.

(2013-10-10 13:07:51)

Hans (2013-10-10 13:29:16)
Föregående "kommentar" är en så kallad "pingback" från annan okänd nätsida där jag bara kan se IP-nummer hos
användaren.

2.9.3 Dags för god man nummer fyra (2013-09-06 10:02)

Jag har klagat på de problem som funnits med dåliga eller obefintliga kunskaper inom områden som nu är aktuella
samt för mycket resande, 7 veckor inom loppet av några månader och kanske mer snart igen? USA och Australien,
det verkar vidly igt och jag får inte veta orsaken.
Men de flesta gode män är nog rä okunniga runt frågor om bostadsrä , t.ex. andrahandsuthyrning, här ställde
sig dock god man nega v på grunder som var uppenbart felak ga, det är inte roligt a se. De a trots "påläsning".
Exempelvis a man "riskerar a det går åt onormalt mycket elström" stod i god mans avstyrkande betr. mi
förslag om andrahandsuthyrning, exempelvis ll en lärare och på e år. Snarast befängt e ersom andrahand-
shyresgäster brukligen tar över abonemanget, sånt är väl nästan allmänbildning eller i alla fall självklart?
Flera andra lika grova felak gheter. Jag ser bara en "stjälp" och inte en hjälp i dessa ärenden, det orsakar bara
mig onödiga problem. Nu måste mor fly a llbaka eller lägenheten säljas för a få ned den helt orimliga totala
månadskostnaden. Dvs senast ll dig vår, innan dess finns det i alla fall viss ny a av dubbleringen.
Just nu lär bostadsmarknaden vara ovanligt trög, en andrahandsuthyrning vore det mest ekonomiska, priserna
på BR ökar säger mäklarna, men dock "ryckvis" med enstaka dalar som nu? God man ska sköta ekonomin men
då gäller det a förstå något av den.

Jag har däremot ge beröm betr. delen "sörja för person". Troligen finns det heller inga problem med
den ekonomiska redovisningsbiten, men båda dessa delar är som jag tycker överflödiga då man har demens-
boende och autogiron.
Det rä sliga åtagandet kräver lite kunskaper och erfarenhet samt ibland -mod. Den delen skulle i stället kunna
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ligga centralt i kommunen hos en jurist som har e antal klienter ute på olika boenden där det finns omsorg och
kontaktman. God man blir då överflödig, särskilt om det finns någon anhörig som engagerar sig, skänker de små
summor som behövs för privata medel osv, men även sådant kan autogireras ll kontaktmannen på boendet
eller på annat sä .
Jag kommer nog a lägga förslag ll någon riksdagsman.
Tråkigt nog si er inte min digare kontakt kvar där.
Minska behovet av (o a dåliga) gode män åtminstone vid såna här boendeformer.
Några märkliga u ag eller siffror ang. arvode som inte stämmer, som betr. god man "e ", väntar jag mig inte a
behöva se nu.
God man kan f.ö. ha fler, privata orsaker än min kri k, a lämna uppdraget. A sörja för person är väl den
ojämförligt vik gaste biten,
det som hon varit extra bra på. Jag hade hellre se a hon stannar lls boendefrågan är helt klar och gärna
hjälper ll med en ev. fly ll annan kommun, senare.

Jag vill på sikt få bort mor från A endos demensboende pga dels dålig miljö och dels en del oärlig per-
sonal samt denna röra med ovisshet runt det fortsa a entrepenörskapet, det kan bli ännu sämre.
Jag misstänker a Örebro kommun är ovanligt dålig i hanteringen, informa onen mm, bra har det inte varit och
det har skapat problem och fungerat bedrägligt.
Där ll kommer en inhuman hållning vid Öfn som skapar lidande och orä visor.
De generella problem som t.ex. Uppdrag Granskning redovisat, llkommer troligen. Slarv och bristande ansvar,
ibland troligen ren mygel med arv, i samarbete med gode män.

Tillägg -15
Det framkom ju sen a Öfn ansåg a andrahandsuthyrningen av mors bostad ll mig under tre månader hade
ske "utan medgivande", dvs a god man nummer tre hade missat a få medgivande.
Men dels lades de a fram av den spektakulärt olämpliga handläggaren "Spextor" på e sånt sä a det lät som
om jag hade gjort något fel. Dels kom det ca två månader e er a jag få kontraktet och dels var det för en ve g
person inget a börja bråka om allrahelst som någon måste ta hand om mors tusentals prylar och röja upp och
a det bara var en dryg månad kvar.
Då ger man hellre medgivandet i e erhand.
De a direkt sjuka sprä ande från Spextor kom då jag anmärkte på hur god man nummer fyra (galenfalken)
betedde sig. Denna handläggare, Spextor, skulle inte ens klara a vara god man själv.
Inte normalt omdöme och bara begränsade paragraf-kunskaper, inget annat.
Förutom samarbete med olämpliga stollar på fältet. Vinning?
God man nummer tre var uppenbarligen den bästa i raden av dåliga eller usla/kriminella gode man och förvaltare.
Den ende som tog hänsyn på bred front. Missarna är förlåtliga men det där med elräkningen vid uthyrning var
lite väl makabert.

2.9.4 Senare fly av mor ll annan kommun? (2013-09-08 06:56)

Jag måste fundera i riktningen mot en fly av mor ll en kommun där kommunika onen mellan olika nämnder
och avdelningar fungerar och där humanitet väger tyngre än i Örebro.
Jag tycker a mina kontakter med överförmyndare och biståndshandläggare mm i andra kommuner ge en
bä re känsla, det hycklas inte som det verkar, utan man kör med "raka rör" och verkar ha bä re total-koll.
Jag funderar nämligen på en "total-lösning" som innefa ar både mi och mors boende, och där jag tar ak v del i

llsynen och blir god man själv.
Lantligt boende måste prioriteras, tvåfamiljsvillor i Örebro blir för dyra då mor antagligen inte får llgodogöra sig
sina egna medel för e bra boende med sin son där och jag si er med en svårsåld villa och får ta en förlust. A
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ta lån är inte aktuellt då man med låg inkomst får dåliga villkor.
Jag ska försöka ta reda på vad andra överförmyndare i annat län har för preliminära åsikter i såna här frågor.
Också biståndshandläggare e ersom saker som privat hemvård och dagvård behöver gås igenom.
För en överfly senare krävs en god mans llstyrkande och e samarbete mellan Örebro och den nya kommunen.
Där får man i Örebro chansen a agera inhumant igen och sä a käppar i hjulen. Det skulle bli ärde gången och
därmed tveklöst en rä slig fråga, det är egentligen redan nu möjligt a ly a fram huvudpunkterna sen digare
och med skadeståndskrav men en "samkörning" är ju a föredra. Entledigande av god man måste då ll.
Först behöver åtminstone vintern passera, jag ska resa en del och saker måste undersökas.

2.9.5 Diverse (2013-09-10 08:24)

Jag reser bort på en vecka, en fundering som uppstå är om centerpar sten Rasmus Persson är generellt mot
privatdrivet äldreboende/demensboende vilket klingar underligt i mina öron.
Han ska vara en av de som ignorerat och sa käppar i hjulen för nybygget Rynningeviken med idag 56 tomma
lägenheter, trots den brist på boenden som lär finnas.
Kan de a månne vara en y erligare hycklare i raden?
Han tycks i alla fall strunta i a besvara mail med informa on om Elgströmska huset med mera.
Inte ens en bekrä else e er en vecka.
Är det så en kommunalpoli ker ska fungera?
Helt ointresserad av anhörigas insikter trots a han har de a ansvar? Jag är absolut inte förvånad och det är väl
ingen. Vet folk vad de röstar fram?

Jag har klagat hos biståndshandläggaren över de oegentligheter som varit i samband med mors nya boende, jag
har nämnt den inhumana inställningen hos Öfn, och hon har hört av sig och vill prata med mig e er resan.

2.9.6 Åldringar offras för läkemedelsbolagens skull (2013-09-17 20:30)

Intellligensen sammanvägd med ärligheten ger bo en-resultat bland svenska läkare, de flesta är bara värda
epitetet "blinda pillerdoktorer".
Det hela är så korkat a det för tankarna ll sådant som rashygienen som också var svenska läkares verk en gång
i den.
Tydligen har man i åratal vetat a an depressiva medel inte bör ges ll demens-sjuka e ersom det enda de kan
medföra är biverkningar, i de flesta fallen.
Trots det pumpas dagligen in stora mängder av dessa medel i dementa, okontrollerat kombinerat med lugnande
medel som ordineras av andra läkare om vårdpersonal tycker a det blir för mycket arbete.
Örebros geriatriska avdelning på sjukhuset är inget undantag.
Där ignoreras också informa on från anhöriga om sjukdomsförloppet.
Man blundar med öronen för sånt som pekar i en helt annan riktning än den framgissade diagnosen, huvudsaken
är a man kan göda läkemedelsbolagen genom a ordinera dyra mediciner.
Där ingås förstås hemliga överenskommelser mellan dessa grupper och någon form av ekonomisk fördelning
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skulle inte alls förvåna mig.
Som många borde minnas så kan den intensiva, onödiga medicineringen o a få åldringar a dåsa bort och bli
liggande hela dagarna. De a är e utmärkt resultat för de privata vårdbolagen, personalstyrkan kan minskas och
vinsten ökas.
Man slipper släpa runt med vårdtagarna på promenader utomhus, dvs fördelarna är många.
Kommer en anhörig så låter det o a "vi skulle just ta ut henne på promenad" eller "åktur i friska lu en" och då
brukar den anhörige sköta det själv.
Piller-Sverige och hyckleri-Sverige är fantas skt.
Det mesta usla inom sjukvården bo nar i vins ntressen eller pres ge. Specialister bemödar sig inte a remi era

ll verkliga specialister utan ger själva en dålig eller felak g vård.

2.9.7 Vet Örebroarna vad de röstar på? (2013-09-20 10:01)

Den genomsni lige Örebroaren är väl knappast e erbliven?
Då finns det andra orsaker ll a medvetenheten om vad det är för sorts individer som styr och ställer i Örebro
numera, är så dålig.
Jag har pratat med e otal av medelålders närboende (mors gamla bostad) med hyfsad utbildning och ingen av
dessa hade en aning om a en centerpar st som heter Rasmus Persson har stort inflytande över äldrevården och
a han verkar arbeta för a försvåra för privat äldrevård.
Hur är det med ansvaret då en sådan figur dessutom ignorerar meddelanden från anhöriga om förhållanden
inom äldrevården?

Jag ska bidra ll a medvetenheten om det här oseriösa styret, sprids.
Inte förvånande a det nu e er några års erfarenheter av en kommun, börjar dyka upp vissa vik ga namn.
Jag är säker på a många åldringar få och får lida i onödan pga rötägg som si er på chefsposter och pga poli ker
som inget begriper av verkligheten och inte ens är intresserade.
En kommun kan byggas upp av ve ga kompetenta människor, sen kan den fungera skapligt e bra tag med
rötägg i nämnderna e ersom många funk oner är självgående.
Men i längden håller det naturligtvis inte.

Tillägg 21/9
E er påminnelse kom e intetsägande svar från Persson två veckor e er mi mail.
Svaret kom mycket snabbt och mao enbart pga påminnelsen.
De a är e vanligt förlopp då man kontaktar oansvarigt folk.
Många kunde hellre ta bort sina mailadresser från kommunens hemsida så slipper man besvära sig i onödan.

2.9.8 Dags för polisanmälan och Tingsrä en igen. (2013-09-21 09:43)

Jag borde ha hörsammat alla varningar jag fick angående gode män innan jag någonsin llstyrkte de a. Det var
helt rä a börja blogga om spektaklet.
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Det ringer en man med härjande översi ars l för a berä a vad som ska göras med mors gamla bostad, nämligen
en snar försäljning och han skulle koppla in mäklare nu.
Han lät förstå a han är min mors nye gode man, namnet uppfa ade jag inte om han nu ens nämnde det, och
han ringde från hemligt nummer.
Han var inte det minsta intresserad av a höra mina synpunkter, vad som hänt på sistone e.d.

God man tre var från första stund då mor tagits in A endos vårdboende inställd på a man inte ska göra
sig någon brådska med mors egen bostad och a det passade utmärkt a en anhörig överna ade i den under en

d e ersom vi skulle se hur mor trivdes på vårdboendet. Denna anhörige är jag, som med möda lyckats planera
om hela mi liv för a bistå mor på bästa sä , jag bor annars på långt avstånd från Örebro så lösningen är helt
logisk. Det fanns och finns for arande mycket a ta hand om, ll och med en mängd ouppackade kartonger
sedan mors senaste fly för 12 år sedan.
Däremot så begrep inte nummer tre a jag behöver e särskilt llstånd från föreningen vid mors boende, en
anhörig kan inte bara bo på det sä et om huvudmannen inte vistas där, annat än llfälligt, enstaka nä er i
samband med besök på vårdboende och enstaka nä er fungerar sämre då man har en resa på totalt 55 mil.
E er a ha påmint god man tre om a ge in ansökan och slutligen avgjort a våren -14 är en lämplig preliminär

dpunkt (osäkerheter hur a göra pga mina resor) hade hon ge in ansökan för året ut vilken llstyrktes
omgående av föreningen och mailade mig de a:
(Klicka för a förstora, backa sedan med browsern)
[1]

De a styrker a jag betraktar A endo-boendet som e provboende vilket god man inte ha invändningar mot
samt a hon ansåg a lägenheten kan behållas lls vidare.

Överenskommelsen var alltså tydlig och klar, både vid de möten vi ha och via e antal meil.
[2]
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Dessutom finns e antal meil i den här vägen, som god man aldrig opponerat sig över:
[3]

E erföljande rötägg har sen iden a försöka kasta sig över försäljningen och dessutom strunta i mina åsikter.
(Dessa båda bor grannar)
I vilket sy e? Det torde snarast vara kriminellt och kunna betraktas som ofredande.
Det är mycket möjligt a den mäklare han genast talade om är utsedd a ordna en bulvanförsäljning av något
slag och bedra både min mor, mig och den mindre intelligenta Överförmyndarmyndigheten av den typ som gode
män och förvaltare lurat många gånger.

Det är uppenbarligen stor brist på allmänbildade människor som söker dessa tjänster som god man.
Den nu aktuelle figuren har alltså inte ens kunskaper om god mans roll då det gäller huvudmannens bostad.
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Öfn kan inte ha beslutat om försäljning då jag inte ens blivit llfrågad och det är i alla fall den informa on jag
få från Öfn digare, närmaste anhöriga har rä a y ra sig innan beslut om nu god man anser a bostaden
ska avy ras. Anhörig har dessutom rä a gå ll Tingsrä en vilket jag gör redan nu men denna gång med mer
bestämda och allvarliga avsikter än digare.
God man upplyste mig, innan det här hände, a jag som anhörig får bestämma hur man gör med mors bostad.
Det stämmer tydligen inte exakt och hon får ta de rä sliga konsekvenserna i de delar hon felat om det här inte
går a rä a ll mycket snart.
Allt en god man gör, av betydelse för huvudmannen, måste kollas av en anhörig pga den generellt låga nivån och
förekommande kriminalitet. Det är förstås mest populärt a vara god man åt de som saknar anhöriga, men Öfn
tar ringa hänsyn ll anhörigas åsikter.

Det som står klart är a den överenskommelse med god man tre jag ingick går i linje med mors bästa och
det är väl nästan självklart.
Öfn kommer bara med hycklande och luddiga svar.
Därför behöver det här granskas av bland annat Tingsrä en och polisen.
Jag ser Överförmyndarnämndens agerande som snudd på kriminellt e ersom jag anser mig förstå vad som pågå .

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/09/fc3b6rlc3a4ngning-lc3a5n-br1.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/09/fc3b6rlc3a4ngning-av-lc3a5n-br.jpg
3. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/09/en-tids-provboende-retusch.jpg

2.9.9 Stämning av Örebro Kommun alltmer aktuell. (2013-09-22 08:30)

Jag har en d funderat på a stämma kommunen pga de långvariga problem som varit, jag anser a man utny jat
det spelrum som finns mellan paragraferna ll a orsaka mig lidande och onödiga bekymmer, man har gjort
subjek va val som strider mot principen a sörja för person (mor).
Jag kan inte helt utesluta a det senaste valet av "god man" är e medvetet trakasseri e ersom dennes beteende
är osannolikt.
Jag trodde i det längsta a jag bara ha lite extra otur med den förste och i viss mån med den tredje men det här
har visat sig vara en röd tråd.
Mi avgörande skäl a starta bloggen var ageranden från Överförmyndar- nämnden -2010, inte gode män.
Jag kommer a kontakta rä en redan i morgon ang. god man.
Jag vill helst avvakta med regelrä a förhandlingar lls en behandling är avslutad enligt nedan.

(Jag lider av par ell förlamning i halsen e er en olycka. De a har den fatala effekten a jag bara kan föra
korta samtal utan problem.
Nästa steg i förbä ringen väntas inom ca en månad.
Det rör sig om flera mindre opera oner med annan behandling däremellan.
Jag tycks kunna fullfölja behandlingarna i Sverige och slipper därmed en utlandsvistelse vilket ger mig större
möjligheter a biträda mor vid det nya boendet, med mera.
Rä typ av ovanlig specialist har lyckligtvis öppnat en privat mo agning i Stockholm)

Tillägg 24/9
Idag har jag gå in med e skadeståndskrav ll kommunen/Öfn.
De a är inledningen ll en rä sprocess om man inte betalar de a.
Skulle det betalas finns möjligheten ll enskilt åtal av vissa personer i nämnden kvar e er en polisanmälan.

Det har visat sig a de två senaste gode männen, där den ene struntar i överenskommelsen jag gjort med
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den andre, bor nära grannar på Tuppaklaras väg. Därmed står det klart a det inte existerade informa onsbrist
mellan dessa utan snarare samråd.
Beteendet är e trakasseri som ska anmälas.
Därför måste jag ta reda på sådant som om mors lägenhet är pantsa av någon av dessa figurer.
Det hela kan vara en konspira on med stöd av handläggaren på Öfn.
(Vem skulle förvånas, det finns andra fall där kommunala nämndemän i samarbete med kriminella "gode män"

llskansat sig miljonbelopp genom testamenten. Hur pengarna fördelats är okänt, det har man lyckats dölja.
I e sådant fall fick en Tingsrä kri k av J.O. men där slutade det och det säger väl det mesta om J.O. förutom
a de lägger ned nästan allt utan mo vering. J.O:s slapphet är väl känd av våra röt-myndigheter och de utny jar
den med iver e ersom de är välfyllda av vänliga, hycklande svin)

Tillägg januari -2016
Godman nummer fyra var mycket rik gt e rik gt bedrövligt exempel på de kända problemen med godeman, så
eländigt a problemen med föregångarna förbleknar helt.
Jag är numera mors förvaltare då jag inte längre är bunden av uppdrag i Belgien (som jag dock återupptar i
fram den) och gör allt jag kan för henne. Stämning av Örebro kommun är hela den aktuell men jag har ha ont
om d a sammanfa a allt elände dessa orsakat samt hi a e lämpligt ombud.
Bra svar har jag dock få från kommunens ombud och han väntar på stämningen.
E stort problem är den generella rä srötan som är y erst markant i Örebro ngsrä . De a har också medfört
a mål mot godman fyra ter sig meningslöst. Rä en har ju digare vägrat koppla bort stollen och anse denne
lämplig.
Genom de a har de redan visat hur de kommer agera om jag stämmer denne.
Har försökt i annan rä (litet förenklat tvistemål i den kommun stollen numera bor) men målet fly ades ll
röträ en i Örebro.
Därmed är det bara a ge upp på förhand.
Det spelar ingen roll vad man visar/bevisar om det inte är 100 % klart och Inte KAN bortses från.
I annat fall gör röträ en ALLT för a skydda dessa gangsters.
Jag har många års erfarenhet av rä sväsendet och vet vad jag talar om i det här. Det är defakto lika illa som inom
polisen. Skadan som röträ erna ger tex de sjukaste i samhället som det här gäller, är större än den skada dåliga
poliser orsakar. Korruperade åklagare konkurrerar dock vad gäller omfa ningen av orsakad skada.

Härutöver har jag förbä rats i halsen via opera oner, men försämrats igen genom a jag få MS. Den
sjukdomen kan påverka det mesta på de mest förunderliga sä . Det är en nervskada som o a beror på stress.

2.9.10 A sörja för min mors bästa. (2013-09-23 10:54)

I fredags gjorde jag e första kvällsbesök på Elgströmsta huset och allt var lugn och ro vilket kontrasterar mot vad
som varit förut, bara en personal synlig på avdelningen men det var en erfaren undersköterska som kände min
mor ganska väl, vi resonerade om möjligheten a det nu kan vara dags a mor gör besök i gamla bostaden, mor
har aldrig släppt den ur tankarna och jag har beslutat mig för a vika e par dagar i veckan som hon ska kunna
vara där med mig, en d på prov.
De a för a vi ska kunna umgås och hon inte ska behöva känna sig inlåst och tvingad ll annat boende.
Om jag blir bunden av denna llsyn bara några dagar per vecka så fungerar det utmärkt för min del.
På sikt är det en tvåfamiljsvilla och stöd av privat hemvård som gäller, och den planeringen framgår av digare
inlägg där det också framgår a min mor mår bä re än de flesta på demensboendet, hon är inte bara mer rörlig
i kroppen utan också i huvudet, med få undantag. E er två månader med mat varje dag har hon som jag tycker
förbä rats, ingen allvarlig förvirring, men givetvis dåligt närminne for arande.
Jag kan känna a mor trots förbä ringen av mathållningen och a hon få en väninna där, lider av inlåsningen
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och bristen på s mulans.

När det nu spårar ur helt med en "god man" som inte ens är villig a lyssna och ta hänsyn ll något alls,
så måste jag gå in med anhållan om godmannaskapets upphörande för a kunna gå via Tingsrä en.
Jag kan naturligtvis inte acceptera a redan usla förhållanden med gode män urartar helt.

Helt onödiga problem pga felak ga regler och inkompetenta, inhumana människor på fel plats.
Nu en verklig kulmina on med en ny god man som beter sig illa och de a direkt vid första telefonsamtalet.
E liknande beteende har aldrig nummer e eller nummer tre uppvisat, nummer två var en temporärlösning.
Jag är trots det jag upplevt förut, en aning förvånad. vem har få de a rötägg a bete sig så här, eller är de a
hans normala personlighet?
Översi eri, burdust uppträdande, inget omdöme, inte kunskap ang. sin roll och befogenheter.
Det är frågan om jag bör göra en polisanmälan för a underlä a a denna typ inte går och besöker min mor?
Mors och min gamla vän, Kers n, pensionerad mångårig demens-sköterska, som hörde på det hela blev också
mycket upprörd och tyckte det borde polisanmälas.
Det god man och Överförmyndarnämnden ägnar sig åt har INGET a göra med mors bästa.

Ekonomin: (ska redogöras för Tingsrä en och mors läkare med flera)
Det nya provboendet är ganska dyrt (7500/månad inkl mål der + ev. vårdavgi ) Tillkommande är framförallt
kostnader för mediciner, fotvård och god man där god man betyder den ojämförligt största extrakostnaden.
OBS a jag erbjudit mig a betala hyran för mors gamla bostad lls vidare, vilket god man tre tyckte var onödigt.
Jag har ändå ställt in mig på a betala de a från och med årsski et.
Sedan har jag alltså pga överenskommelsen med god man tre planerat a lägenheten ska säljas digast ll våren.
Mor har en viss buffert och är absolut inte i behov av a hennes bostad avy ras.
- -

Jag kunde inte tro a det kan komma in en hänsynslös galning som god man och ska omkullkasta allt de a för
mor och mig. Frågan nu är närmast om de a är polisiärt eller inte, det är i alla händelser en fråga för Tingsrä en
och mors läkare. Läsaren kan nog förstå a jag är upprörd och det är jag som väl är inte ensam om.

2.9.11 Hälsocentralen: "det där är inte rä " (2013-09-23 13:24)

Jag har pratat med en sköterska på hälsocentralen och beskrivit situa onen.

Grundiden är alltså a mor som omväxling och för sin trygghets skull får besöka sin egentliga bostad ll-
sammans med mig. Hi lls har hon aldrig varit orolig i mi sällskap.
Vi ska välja ut julsaker och annat med den.
Fly en ll A endos boenden var e gränsfall ll nödvändigt, om jag offrar mig själv helt för mor kan hon tveklöst
bo i sin egen bostad. Jag är också beredd a gå så långt.
Det fantas ska var a per telefon sa den nye gode mannen genast NEJ ll de a e ersom jag nämnde den
möjligheten som opposi on mot a han bestämt sa "hon kommer ju aldrig a fly a llbaka".

Ren idio a ta såna "beslut" utan a ha några medicinska kunskaper eller känna varesig mig eller mor.
"Beslutet" var taget på förhand och kanske grundar sig mest i hans personliga kontakter med mäklare.

All ng fungerade väl samtliga de dagar jag besökte mor, överna ade och bistod henne med allt, även om
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hon var illa däran pga den usla mathållningen. De a under flera år. Nu vet jag och andra ännu mer hur vik gt
det är a hon får äta bra varje dag. Förvirringen minskar.
Nu har jag arbetat några mmar varje dag för mors skull i två månader, dvs sorterat och röjt upp i bostaden samt
hjälpt mor med det hon behöver på nya boendet. (Jag har bland mycket annat gå igenom e 1000-tal utspridda
foton för a göra i ordning några fotoalbum som personalen frågade e er, mycket dskrävande och jag har också
gjort en del förstoringar av gamla små foton)

Är en man "god" som på e otrevligt, närmast rå sä , dyker upp med omstörtande besked? Mors bostad måste
enligt denne bort, snarast möjligt. Det finns inte ens något ekonomiskt mo v då jag erbjudit mig a betala
kostnaden och den andra gode mannen grundat samma ide på den ekonomiska buffert som finns även hos mor.
De enda rimliga mo v som finns pekar mot a behålla bostaden lls vidare:
1. Mors trygghet då hon tänker på bostaden och sakerna där. 2. Återfly inte utesluten 3. Ger mig möjlighet a
hålla kon nuerlig kontakt med mor.

Sköterskan blev illa berörd och nämnde polisanmälan av Överförmyndarnämnden som e alterna v.
Det är inget fel på iden men jag och många andra vet a det är meningslöst a polisanmäla en myndighet eller
nämnd, figurerna i dessa vet o a a de si er i en skyddad verkstad och agerar däre er, det har jag nogsamt
konstaterat under tre års d. Normala mänskliga hänsyn och logik kan de knappt stava ll.
De använder sina befogenheter på e så dåligt sä som möjligt och de saknar omdömet, ärligheten och
kompetensen a utse dugliga gode män. Däre er struntar de ibland i a sända begärda redovisningar och hi ar
man e frågetecken i en sådan kan man inte få någon hjälp utan a vända sig ll rä en. Det existerar alltså inte
heller något ansvar i dessa ljusskygga stackare på Överförmyndarnämnden.
Mors handläggare ringer inte upp mig och meddelar i mail a hon inte tänker ringa. Många skulle väl skriva "en
idiot som stoppar huvudet i sanden", det skulle jag aldrig skriva men om jag ändå skrev det skulle jag lägga ll
"paragrafskadad". Fegheten och dumheten är uppenbar. Jag kan nog inte låta bli a publicera namnet här med

den eller iaf hänvisa ll målnummer i rä en.
Problemen drabbar rimligen många brukare, men de flesta är omedvetna om slarvet, bedrägerierna och annat.
Jag vill berä a om situa onen för min mor och mig för mors läkare e ersom läkaren borde ha e ord med i laget
betr. en dement persons boende.

Sköterskan på vårdcentralen har redan sagt sin mening.
"Det här är INTE rä ".
Skönt a det finns sunda människor. Det hela är ju egentligen självklarheter.
Nu väntar en telefonkontakt med en av mors (spring-) läkare. Det samtalet kan komma a avgöra mycket om
läkaren förefaller insa och kunnig.
Någonstans brister det förfärligt och det återstår a se var. Jag tror mer på rötäggs-fenomenet än regelfel.
Nästa kontakt är kanslichefen på Öfn men jag tror inte mycket på de a, på goda grunder/erfarenhet.

2.9.12 Öfn och gode män begriper inte enkel omplanering. (2013-09-24 07:26)

Även enkel omplanering blir lä för komplicerad för intelligensbefriade murvlar.
Överenskommelser verkar inte betyda något. Mor har deltagit i dessa. Hon är INTE omyndigförklarad.

(Det börjar bli rik gt intressant a röna ut vad alla dessa figurer egentligen har för avsikter med sina god-
mannaskap, det verkar mer och mer ligga absolut sanning bakom de ord jag hörde från en erfaren jurist -2010
enligt rubriken "god" man ovan, det handlar o a om a på delvis o llbörligt och enkelt sä skaffa sig extra
pengar, man vet a nämnden som ska kolla det hela inte bryr sig värst mycket, inte ens om någon klagar)
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Jag tror a det är nödvändigt a förklara på en ännu mer grundläggande "grundskolenivå" och med reko-
rdmånga läsare de senaste dagarna inbillar jag mig a god man och Öfn hör ll dessa.
- -
Allt grundar sig i a jag vill sörja för min mor på bästa sä . På den saken finns nu flera utomstående vi nen som
även besökt mig i mors bostad i Örebro. E av dessa vi nen känner mig sen barndomen och har arbetat många
år som demensvårdare.

Mors bostad såg ut a bli överflödig, givet a jag och god man anser a mor trivs llräckligt bra på A en-
dos boende.
(Där har särskilt jag varit lite osäker och är for arande. God man ser helst ll a allt ska vara så enkelt som möjligt
för denna själv och plockar bara det som verkar posi vt, blundar för eller förstår inte det dåliga och därför blir
allt så "bra" på det nya boendet)

En ide som jag ville pröva hos god man och Öfn var a om man säljer mors bostad, skulle man då kunna
använda en del av pengarna ll inköp av lantställe? (Inte nödvändigen sommarstuga, gärna åretrunt standard)
jag prövade också iden hos mor flera gånger och hon ställde sig klart posi v. De a trots a hon hela den har sin
egen bostad i tankarna.
God man kunde inte svara, vilket var ok, Öfn svarade e er påtryckningar a god man skulle ställa frågan men
a man sannolikt inte skulle llstyrka de a. Dessutom förlöjligade man saken genom a använda orden "halv
sommarstuga". De a var "förhandbesked" nog för mig även om det inte var e bindande sådant.
Det visade IGEN a Öfn väljer de enkla vägarna utan a tänka och ta mänskliga hänsyn.
Stugan/stället skulle betyda a mor får betydligt mer umgänges d med sin son och sam digt vistas på landet
som hon verkligen tycker om, på Elgströmska är hon inlåst 95 % av den. Men nej, de a är inte ok enligt Öfn.
Och betalar jag halva stugan så blir det ännu värre som det verkar med en HALV SOMMARSTUGA.
Det är samma handläggare som står bakom denna inhumana hållning och som var en av de skyldiga ll a orsaka
mor onödig svält -2010. (Se rubr. "Överförmyndarnämnden")

I DET läget valde jag en snabb omplanering där god man inte hade några invändningar. de a innebar a
som god man själv föreslagit från början, behålla lägenheten åtminstone ll våren.
På det sä et skulle lägenheten bli en ersä ning för "lantstället" och den extra trygghet och omväxling som jag
vet a mor behöver, även om lantstället skulle vara billigare per månad, och lämpligare.
Jag har erbjudit mig a betala hyran, från första stund vilket god man avvisade. Jag har upprepat a jag då vill
betala den från årsski et och fram ll ev. försäljning.
De a trots a mors A endovistelse ska ses som provboende. *

Däre er har jag handlat snabbt, jag har under senaste resan från Gävleborg medfört allt jag behöver i det
extra lilla rummet, för e halvår framåt och börjat ställa i ordning de a. Inkl. e mindre elektroniklabb.

Strax däre er ringer en ny god man, en manlig burdus figur med felak g framtoning som säger a mors
lägenhet ska säljas snarast.
Det visar sig a dessa både goda män bor GRANNAR på Tuppaklaras väg. Därför finns ingen informa onsbrist
mellan dem. Vad de kokat ihop och varför, förutom a skada mig, måste utredas i Tingsrä en om inte Öfn kan
göra e undantag och arbeta seriöst.

Saxat från inlägg i Juli, innan fly en genomfördes:

"Därför har god man kontaktat mig för e möte med biståndshandläggaren m.fl. ang. mors boende.
Det bör bli fråga om e gruppboende snarast där vi behåller mors bostad lls vidare.
Jag ser det som sista utvägen a diagnos och medicinerna är felak ga.
Jag ger inte upp hoppet om en förbä ring ännu och a hon e er en förfly ning ska kunna återvända ll sin
bostad. Mor har sparade pengar för dubbelt boende och jag är beredd a vid behov betala mors hyra.
På e gruppboende, vilken typ det nu kan bli, får hon inte full rörelsefrihet och jag är rädd för a det kan leda ll
svår depression.
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Vi vet dock inte förrän det är provat en d och det finns nog just nu inga som helst alterna v"

(Både här och i andra inlägg, tex från planeringsmötet, framkommer a det inte är brå om med försäljn-
ing av mors ägda bostad, a återfly inte är utesluten, det är då orimligt a en utomstående poppar upp som
ska kullkasta det som avgjorts i samråd med mor och god man)

2.9.13 God man som tycks behöva god man. (2013-09-24 18:43)

Jag valde mellan aktuell rubrik och:
"Den gode mannen var inte god man".
Med andra ord fortsä er den veritabla cirkusen i oförminskad takt.
varför kan inte de som ska hjälpa sjuka människor sköta sig korrekt i stället för a orsaka problem e er problem?
A Öfn inte kan bedöma gode män beror helt klart på omdömesproblem inom nämnden:
Hur ska jag som anhörig kunna ha förtroende för en otrevlig, rå klingande typ som presenterar sig som god man
och ska sälja mors lägenhet och sen inte ens är llsa som god man utan bara llfrågad?
An ngen behöver han god man själv eller så rör det sig om ren kriminalitet, trakasseri av en anhörig.
Möjligen led han av en llfällig kogni v svikt och valde a då ringa upp en anhörig och hade inte koll på vad han
sa just då.

Enligt Överförmyndarnämnden var han alltså inte llsa , men det finns fler möjligheter, dvs a det här är
en e erkonstruk on. Figuren kan ha få klartecken utan a vara formellt llsa . Han kan också ha varit formellt

llsa i hemlighet, dvs en tyst överenskommelse på det sä a "det spelar ingen roll vad den anhörige y rar
angående di llförordnande, du blir llsa ändå".
Inhumanitet och dolt trakasseri är nämndens riktmärken, Man älskar högeligen a trampa anhöriga på tårna och
känna sin "makt" över andra och det kan rena rötägg bara göra i dylika nämnder. (Det finns motsvarigheter i
många BR-föreningar)

Därför är det här an ngen en knäppgök * eller en kriminell, eller är det tjänstefel vid Öfn, eller kombin-
erat.
Det kan ll och med vara en konspira on mot mig. A orsaka maximal skada ungefär som man gjorde -2010
vilket då drabbade min mor i första hand.

Cirkusen fortsa e idag på det sä et a Öfn meddelar a de har fullt förtroende för den här mannen som
god man. Hur kan det vara så då han inte tycks veta a han inte är llsa ännu och kommer med svåra dumheter
vid första samtalet? Ja orsaken finns utskriven strax här ovan.
Han uppträder som en förvaltare, som om min mor vore omyndigförklarad. Så är det inte. Och dessutom på e
omänskligt, otrevligt sä .
Då det visade sig a han bor granne med nuvarande god man är hans y rande än mer befängda, då ska han
veta vad jag har för överenskommelse med god man och rimligen inte gå rakt emot denna direkt e ersom dessa
fantas skt goda män bor villa invid villa i Adolfsberg och sannolikt är goda vänner.
Alltså, igen, hur kan Öfn ha fullt förtroende för såna här filurer?
Det säger det mesta om omdömet inom Öfn -igen!
Jag har hänvisat personalen ll grundvux -igen och är beredd a göra det igen, även i Tingsrä en.

Den gode man som jag trodde redan lämnat står alltså formellt kvar men har stuckit huvudet under sanden
totalt.
besvarar inga frågor, på samma sä som det första veritabla rötägget som gjorde oförklarade u ag på mors konto
och mycket annat korkat. (väntar sen en månad på utdrag från Ica-banken för a försöka få en förklaring)
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Jag måste nu också kolla om något av hönsen * pantsa mors lägenhet eller gjort obehöriga u ag.
Så fungerar välståndslandet Sverige då det är som sämst.

I Tingsrä en ligger idag en anhållan om godmannaskapets upphörande.
Det är det enda som går a göra i rä en i nuläget förutom a stämma kommunen vilket är nästa avsedda steg.
Jag väntar på svar betr. e skadeståndskrav.

Höns på Tuppaklaras väg i det fina villaområdet Adolfsberg.

2.9.14 God man som tycks behöva god man. (2013-09-24 18:43)

Jag valde mellan aktuell rubrik och:
"Den gode mannen var inte god man".
Med andra ord fortsä er den veritabla cirkusen i oförminskad takt.
varför kan inte de som ska hjälpa sjuka människor sköta sig korrekt i stället för a orsaka problem e er problem?
A Öfn inte kan bedöma gode män beror helt klart på omdömesproblem inom nämnden:
Hur ska jag som anhörig kunna ha förtroende för en otrevlig, rå klingande typ som presenterar sig som god man
och ska sälja mors lägenhet och sen inte ens är llsa som god man utan bara llfrågad?
An ngen behöver han god man själv eller så rör det sig om ren kriminalitet, trakasseri av en anhörig.
Möjligen led han av en llfällig kogni v svikt och valde a då ringa upp en anhörig och hade inte koll på vad han
sa just då.

Enligt Överförmyndarnämnden var han alltså inte llsa , men det finns fler möjligheter, dvs a det här är
en e erkonstruk on. Figuren kan ha få klartecken utan a vara formellt llsa . Han kan också ha varit formellt

llsa i hemlighet, dvs en tyst överenskommelse på det sä a "det spelar ingen roll vad den anhörige y rar
angående di llförordnande, du blir llsa ändå".
Inhumanitet och dolt trakasseri är nämndens riktmärken, Man älskar högeligen a trampa anhöriga på tårna och
känna sin "makt" över andra och det kan rena rötägg bara göra i dylika nämnder. (Det finns motsvarigheter i
många BR-föreningar)

Därför är det här an ngen en knäppgök * eller en kriminell, eller är det tjänstefel vid Öfn, eller kombin-
erat.
Det kan ll och med vara en konspira on mot mig. A orsaka maximal skada ungefär som man gjorde -2010
vilket då drabbade min mor i första hand.

Cirkusen fortsa e idag på det sä et a Öfn meddelar a de har fullt förtroende för den här mannen som
god man. Hur kan det vara så då han inte tycks veta a han inte är llsa ännu och kommer med svåra dumheter
vid första samtalet? Ja orsaken finns utskriven strax här ovan.
Han uppträder som en förvaltare, som om min mor vore omyndigförklarad. Så är det inte. Och dessutom på e
omänskligt, otrevligt sä .
Då det visade sig a han bor granne med nuvarande god man är hans y rande än mer befängda, då ska han
veta vad jag har för överenskommelse med god man och rimligen inte gå rakt emot denna direkt e ersom dessa
fantas skt goda män bor villa invid villa i Adolfsberg och sannolikt är goda vänner.
Alltså, igen, hur kan Öfn ha fullt förtroende för såna här filurer?
Det säger det mesta om omdömet inom Öfn -igen!
Jag har hänvisat personalen ll grundvux -igen och är beredd a göra det igen, även i Tingsrä en.

Den gode man som jag trodde redan lämnat står alltså formellt kvar men har stuckit huvudet under sanden
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totalt.
besvarar inga frågor, på samma sä som det första veritabla rötägget som gjorde oförklarade u ag på mors konto
och mycket annat korkat. (väntar sen en månad på utdrag från Ica-banken för a försöka få en förklaring)
Jag måste nu också kolla om något av hönsen * pantsa mors lägenhet eller gjort obehöriga u ag.
Så fungerar välståndslandet Sverige då det är som sämst.

I Tingsrä en ligger idag en anhållan om godmannaskapets upphörande.
Det är det enda som går a göra i rä en i nuläget förutom a stämma kommunen vilket är nästa avsedda steg.
Jag väntar på svar betr. e skadeståndskrav.

Höns på Tuppaklaras väg i det fina villaområdet Adolfsberg.

2.9.15 Äntligen något mycket posi vt, mor glad! (2013-09-25 04:47)

Jag har inte se mor glad på kanske e års d, men nu hände det, både glad och mycket llfreds.
De a i e läge där jag och personalen på Elgströmska huset var beredda på en extra oro, jag tog nämligen med
mor ll hennes egna bostad i Hjärsta, för första gången sedan intaget på A endo-boendet.
Jag sa då jag anlände a "vi kanske ska åka och va na blommorna i din gamla lägenhet" och jag såg hur det "klack

ll" i henne, hon blev mycket intresserad. Det är ju så a hon aldrig varit sämre än a hon hållit sin bostad och
alla saker där i minnet. Hon har frågat "vem bor där nu" och "kommer jag aldrig llbaka dit nu" (ordagrannt) och
redan vid planeringsmötet i juli stod det helt klart a lägenheten skulle INTE säljas i första taget, alla vid mötet
var med på de a och jag lade ll a "den ska vi ta det väldigt lugnt med".
De a har alltså visat sig vara helt rik gt, jag kunde se e leende hos mor redan då vi närmade oss hennes kvarter.
I lägenheten ade hon runt och var mycket nöjd och llfreds med a allt var nästan precis som förut, också
glad över a jag hade förvandlat två stora förråd där allt varit "kaos" med massor av kartonger och prylar ända
sen förra fly en för 12 år sedan, ll ordnad miljö och sorterade, märkta kartonger.
Hon kommenterade de nya fina tavlorna jag hängt upp som legat nedpackade, vi ade på matsilvret som hon
frågat e er och det låg på samma plats som förut.
Mor har helt enkelt gå och oroat sig för a ha förlorat allt. A allt de a ske över hennes huvud och a hon
måste finna sig llrä a. Förvirringen som ledde ll fly en (som lika gärna kunde ha varit e kor ds-boende)
berodde primärt på ensamheten och näringsbristen. Där har hon få hjälp.
Man ska alltså ALDRIG s rra på en persons ålder och inte ens den medicinska diagnosen och ge upp allt hopp,
beröva människor deras bostäder eller ägodelar innan allt är 100 % klart med personens llstånd.
Vi har 90 - 100-åringar i släkten på mors sida redan för 100 år sedan.

Men icke desto mindre så återvände vi ll A endohuset och jag fick både i mors bostad och upprepat i
bilen höra a hon tyckte det var väldigt bra a jag använder lägenheten när jag är i Örebro.
Besöket blev alltså en fullträff e ersom hennes oro inte ökade utan minskade. Hon plockade med sig lite
småsaker som hon ville ha i sin ( llfälliga?) enrummare och verkade trivas med den bostaden då hon slapp oroa
sig för sin egen bostad.
- -

"En god man får inte gå emot huvudmannens vilja" (Wikipedia) och viljan är numera uppenbar gällande
den bostad som mor äger. Jag tänker ta vi nen på det förhållandet utöver vad hennes gamle vän i Varberga
sagt (pensionerad demensvårdare * som blev MYCKET upprörd då hon blev varse telefonsamtalet från herr G. på
Tuppaklaras väg, (visade sig vara nära granne med den senaste gode mannen S.) som utpekade sig själv som god
man och skulle avy ra lägenheten snarast)
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Det här var naturligt för god man nummer tre, a behålla bostaden men varför hon plötsligt kokat ihop
något med grannen i Adolfsberg (dessa bor i villor där) som betydde a grannen skulle bli god man och bete sig
dominant, otrevligt och se ll a mors lägenhet avy ras snarast via en mäklare han förmodligen är bekant med,
det är i mi tycke närmast kriminellt och är polisanmält.
Här bör läsaren notera a Överförmyndarnämnden och handläggaren Spextor där trots det som hänt meddelat
FULLT FÖRTROENDE för herr G. R. som god man.
*
Handläggaren är polisanmäld. För mig är de a e upprepat tjänstefel vid denna nämnd.
Anmälningarna kommer sannolikt inte a leda någonstans men de ger mig möjligheter a väcka enskilt åtal då
det står klart a åklagaren tar fram sin stämpel e er en halv minuts förströ läsande:
"Inte styrkt a saken är föremål för allmänt åtal"
Man kan uppleva hur anmälningsmo agaren ger medhåll och förståelse, men den delen är nästan all d bara en
betydelselös chimär. Alla de som blir förorä ade av tjänstefelande oduglig personal i kommunernas nämnder
har ingen glädje av a polisanmäla om de inte har möjlighet a väcka åtal själva (ev. med ombud)

Kers n heter hon, har känt mig sen barndomen. Känner min mor väl, och hon förutspådde mors reak on, som
jag beskrivit här ovan, näs n ll exakt.
Hon vet av egen kra a mors bostad ska behållas för mors TRYGGHET, minst så länge som jag överenskommit
med god man tre. Jag fascinerades av hur upprörd Kers n blev då hon förstod vad som var i görningen och hur
det var avse a skada både mor och mig. Hon har från si fd arbete erfarenheter av "gode män" och är som
många andra bekant med hur illa det o a är ställt, hur mycket mygel och bluff som förekommer på den fronten.
Kers n presenterade begreppet /trygghet/ för mig i de a sammanhang. Det är jag tacksam för.

* Min ursprungliga inställning, då den andra "Tuppaklaran" dvs god man tre skulle sä as in, dvs a ställa mig helt
kallsinnig och inte ens ha med henne a göra, var inte hel fel. Egentligen mycket välgrundad intui on som jag
fann anledning a göra avsteg från.
Jag kunde ha behållit inställningen ända fram ll planeringsmötet ang mors boende i juli i år, och där bara
meddelat a "jag tycker inte a mor behöver god man alls, särskilt inte i e skyddat boende" och jag behövde
inte ens ha hälsat på den Tuppaklaran. Den åsikten är nu bergfast e er a ha stö på en Tuppaklara ll.
- -

Vad är det för kråkfö er som platsar i kommunens nämnder?
Man får gång på gång bekrä at a det dräller av usla "gode män", senast nu vid besöket på Elgströmska gården
och från personal där som varit med länge. Dessförinnan från vårdcentralen resp. polisen. Samma typ av
kommentarer mer eller mindre försik gt framlagda ll mig.
Då flera i nämnden saknar omdöme så kan det inte bli på annat sä .
Frågan är nu hur det ser ut i Tingsrä en i Örebro.
Det har haltat digare men i huvudsak verkat seriöst och engagerat.
Godmannaskap eller ej måste rimligen avgöras av läkare där läkaren bör ta hänsyn ll hur gode männen har
fungerat och hur mors skyddade boende fungerar samt hur mina möjligheter a hjälpa mor har ökat markant.
Dvs det som två gode män i samarbete försöker demolera llsammans med Överförmyndarnämnden som
trö nat på offentliga kri ken från mig. Men ju mer apa de spelar, ju värre kommer det a bli. Jag sviker aldrig
min mor, precis som det står i Bibeln ska man hedra och hjälpa sina föräldrar så länge man kan och det behövs.
Då en demens når e visst stadium kan man överlämna dem ll vården, men även då med försik ghet.
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2.9.16 God man e tycks ha försnillat pengar för mor (2013-09-26 06:22)

Har anlänt hem (Gävleborg) och har få e kontoudrag från ICA-banken för -2011, de a e er många om och
men. Det löste sig llslut genom a e er påminnelse ha få en fullmakt från god man tre som vägrat befa a
sig med saken i övrigt. (Trots a hon ska sköta mors rä sliga ärenden, såna ärenden som o a har en grund i
förgången d)
Det ser inte ut som om insä ningarna på ICA-banken llsammans med utbetalningarna ll hemtjänsten och
servicegruppen motsvarar de uppgivna beloppen på redovisningen. Jag tänkte presentera siffrorna i bloggen då
jag dubbelkollat med hemtjänsten. Det rör sig inte om några stora diffar men allt ska ju vara exakt.
Utbetalningarna "privata medel" eller de kontanter som mor ska ha få under året verkar inte heller stämma.
Jag återkommer även med det e ersom redovisningen är en röra där mors privata medel blandas med hemtjän-
stens dito, antagligen för a förvilla.
A "lura" överförmyndarnämnden är inte svårt e ersom de inte bryr sig om a göra exakta kontroller av
redovisningar.

/Om läsaren vill veta mer om det här problemet och andra, se då rubriken "Överförmyndarnämnden" här
ovan!
- -

På senare d har det för första gången börjat inträffa a folk från kommunen hörsammar meddelanden
på telefonsvarare som de o ast har påslagna. Biståndshandläggaren ringde upp mig och redde ut några saker. En
kommunjurist har sökt mig igår på e ermiddagen, men trots a jag meddelat a jag bara nås på förmiddagar.
Posi vt ändå måhända?
Jag har via kundtjänsten försökt få upp just en sådan kontakt, utanför Överförmyndarhämnden.
Nämnden ifråga (Öfn) har ignorerat a ringa upp mig och handläggaren Spector har ll och med mailat beskedet
a hon vägrar. De a är igår inlagt i e ärende med Tingsrä en och kom med i den nya polisanmälan betr.
tjänstefel.

Tillägg 15/10 -13
Jag har inte lyckats få någon info från hemtjänsten/servicegruppen om hur mycket de få -2011 och då vet jag
inte vad mor ska ha få som fickpengar.
Bara god man har chans a få sån info.
Den nuvarande har inte varit kontaktbar på några veckor och försvinner snart ll Australien. Jag har begärt
"godmannaskapets upphörande" i rä en pga mors nya boendesitua on och a jag finns i Örebro. Tyvärr tar
det flera veckor ll innan det finns möjlighet ll e beslut. Under den föreslår Öfn olika typer som jag inte
accepterat.
På goda grunder!
Länsstyrelsen har meddelat a Överförmyndarnämnden har möjlighet a begära in bä re redovisning. Jag har
frågat llbaka om jag behöver skriva e brev eller om mail duger.
Nämnden har inte ens besvarat mail i frågan.

jojka2 (2013-10-15 02:17:54)
Är med om samma sak nu samma handläggare . Hur kan jag komma i kontakt med dig om frågor

Hans (2013-10-15 05:40:45)
Jag ska absolut kontakta dig på det telefonnummer du angav i andra kommentaren. Jag meddelar annars mi telefonnum-
mer på den mailadress du angivit.
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2.9.17 Osäker kommunjurist, mer info om gode män (2013-09-26 09:13)

Jag har just ha e samtal med en kommunjurist som missade på flera grundläggande punkter vad gäller
skadeståndskrav, stämning och sådana enkla sammanhang.
Samtalet gav absolut inget mer än a jag fick berä a lite för juristen hur saker går ll och e eråt visste hon förstås
"allt det där".
Däremot frågade hon relevant om vad mina polisanmälningar gick ut på. Oväntat skickligt! Jag överaskade henne
nämligen med a överösa henne med polisens K-nummer, det tog lite d innan hon kom ll sans och klarade a
anteckna, med lite stöd och hjälp från mig.
Hon ringde inte förmiddag som jag anhållit om, utan igår e ermiddag då jag inte kunde svara. Jag ringde nu själv
på förmiddagen och överaskades av a hon svarade personligen.
All d något? Bingo på telefonnätet?
Inte en telefonsvarare denna gång (där ammanuenserna sällan bryr sig om meddelanden)
Naturligtvis startade jag med en anmärkning på a hon si er där utan a ringa mig på rä d.
Däre er kom e K-nummer och en förklaring a filurerna på Öfn saknar omdöme och a det därför finns många
extremt dåliga gode män.
Hon hade inga y erligare frågor så det var bara a avsluta.

Samma sak med kanslichefen på Öfn, hon klarade inte heller a ringa rä dpunkt eller lämna medde-
lande, jag fick spåra vilka som sökt mig igår och ringa upp själv idag, därför a sådana ringer bara upp själva på

llfälliga infall efer a man upprepat sökt dem via kundtjänsten. Uppgi erna vid kundtjänsten om tjänsteresa
mm påstods vara felak ga. Samma cirkus på bred front i denna kommun, ständigt.
Det enda jag fick ut av det samtalet var a det var kanske olämpligt a ändra mors mantalsskrivningsadress
e ersom boendet ska ses som provboende och inte permanent.
Det var en bra synpunkt. God man har gjort ändringen.
Jag reflekterade aldrig på annat än a man ska göra ändringen för a mor ska få si bostads llägg. De a ska
sökas där man bor vilket biståndshandläggaren poängterade. Dvs även om det blir bara en kortare d om e
drygt halvår vilket jag hoppas på. Därför är det inte helt fel a ändra mantalsskrivningen. I annat fall förlorar mor
minst ca 15.000 kr.
I övrigt förstod inte kanslichefen heller a en individ som utpekar sig själv som god man men inte är formellt

llsa och beter sig otrevligt mot en anhörig, är olämplig och a en handläggare som inte förstår det också är
olämplig.
Det blev för svårt e ersom det inte är paragraf-reglerat!

Samma typ av problem som inom äldrevården/hemtjänsten, orsaken är de överordnades lathet och slarv.
- -
Igår fick jag åter höra om grava problem med gode män, nu från en äldre handelsman * som varit med om mycket
och är mycket skärpt för sin ålder. Han poängterade gång på gång a han varit med om många oegentligheter
från just gode män. De flesta är olämpliga och bara ute e er a llskansa sig lite extra på de sjukas bekostnad.
Eller ibland mycket extra, på de mest förunderliga, otäcka vis.
Det blir mycket enkelt a styrka de a generella förhållande om det en dag skulle behövas i rä en.
Alla med insikter har varit samstämmiga.
Därmed blir det mer sannolikt a de komvux-aspiranter jag råkat ut för också varit dåliga just som jag hävdat.
Fak skt har alla tre varit dåliga i något avseende och idio n har varit väl komple erande. Iom den " ärde" så
läggs i princip locket på för min del, nu måste man ge upp de a och det är bara Tingsrä en och Hovrä en samt
polisen kvar.
Dvs blir det en ärde så kommer jag kon nuerligt arbeta med a få bort denna om inte något extraordinärt
inträffar.
Och åter, för de som inte följt bloggen, jag tänker inte ansöka om a bli god man själv därför a jag gör inga
ansökningar hos diskiminerande, halvt kriminella paragrafry are som utny jar spelrummet mellan paragraferna
på e maximalt omänskligt sä . Ansökan måste nämligen göras hos Överförmyndarnämnden och inte i Tingsrät-
ten. Speciellt som det verkar klart a en god man för mor inte längre är absolut nödvändigt (som reglementet
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föreskriver a det ska vara)
Tidigare fanns orsaken det långa avståndet och mina resor, samt a mor inte bodde som hon gör idag, med
ständigt skydd och omsorg. Därutöver mår mor nu lite bä re e er a ha undgå misshandeln från kommunens
hemtjänst. Samt orsaken a jag inte trodde det var så förbaskat illa på den här fronten med gode män plockade
ur rännstenen och poli skt llsa a ansvarslösa, omdömeslösa idioter i kommunala nämnder.
Man vill bara slippa allt de a och min och mors gamle vän, den pensionerade demensvårdaren Kers n som jag
tagit upp kontakten med nyligen, är helt överens både om mors behov, om hennes bostad och om eländet med
gode män.

(som jag inte alls känner eller träffat förut, dock med e gemensamt an k-elektronik-intresse såsom radiorör,
han hade visst konstruerat och byggt sveriges första privatbyggda teve 1954)

2.9.18 Felmedicinering? Moltysta läkare (2013-09-26 15:26)

Vi har se och hört på teve, professor Yngve Gustafsson nämna a man ska inte ge an depressiva medel ll
dementa.
Det enda de har ut av de a är biverkningarna.
Jag har kollat vidare på nätet och åsikten delas av flera svenska professorer.
Varför pumpas då dagligen dessa medel i våra åldriga anhöriga llsammans med demens-medicinerna?
Jag har än så länge inte få något svar varken på den eller andra angelägna frågor (geriatriska avd. Örebro sjukhus
och vårdcentralen)
Hur mycket sanning ligger det i a det vik gaste för läkarna är a skriva ut medel för läkemedelsbolagens bästa,
dvs deras vinster som kanske delas på e eller annat sä ? Jag skulle inte bli förvånad.

VARFÖR GÅR MAN ANNARS RAKT EMOT DEN BÄSTA KUNSKAPEN.

Min mor hör ll de drabbade och jag har gjort påstötningar om de a både ll geriatriska avd. på sjukhuset och
ll förra och nuvarande vårdcentral. Utan någon respons nu på flera veckor.

Alltså, som jag uppfa ar det, felak gt insa Citalopram 20 mg och då biverkningarna såsom extra oro uppkommer
så dämpas denna med sobril! Troligen helt fel väg.
- -
E ersom min mor under sommaren drabbades av ganska akut förvirring och oro av e ny slag ( a gå ut och gå
vilse) kan jag absolut inte utesluta biverkan av den an depressiva medicinen Citalopram 20 mg. De a är en av de
vanligare biverkningarna!
Jag är övertygad om a dessa biverkningar förstärks av näringsbrist och ensamhet. Närmast självklart.
(Håll upp med 70 % av mål derna några år, si ensam och känn e er, ta sedan en olämplig medicin och känn
e er, all verkan förstärks av näringsbrist, det ska t.ex. alkoholister veta av ren erfarenhet)
- -

Tillägg den 30/9
Ovanstående problem har lagts ll i en äldre anmälan ll IVO, jag får sådant snabbt bekrä at men det är för lång
vänte d, jag tog då kontakt med en av mors NYA läkare direkt och fick respons i a börja minska på Citalopram
och se om den kan sä as ut helt! Hon gör också en dubbelkoll av a sobril inte sä s in i onödan.
Hos A endo har det tyvärr varit si och så med vem som ger mediciner och om ordina onen är "vid behov" så kan
nog vad som helst hända. Mor har varit ganska trö under hela vistelsen där, det är en nyhet. På samma gång
mår hon bä re pga mathållningen som blev dras skt bä re.
Mors enda chans, ännu mer näring, mo on och mindre medicin. Samt förstås a diagnosen är felak g eller a
hon har en lindrig form av alzheimer.
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Det är fel a ge upp.

2.9.19 "Läsar-rekord"! -Beroende på A endo-strulet? (2013-09-27 08:17)

134 visningar igår, det är rekord för denna lilla blogg, e rejält "hopp" i den annars låga besöksfrekvensen och
det tangerar rekordet för min nedlagda blogg "Lilla Mygelbloggen".
Totala antalet visningar under bloggens livs d är bara 10 % av min gamla, ca 1500 resp. ca 15000 fast "livs den"
nu är jämförbar. Jag skulle önska a vanvården av våra gamla drog fler läsare.
- -
Liten resume’
(Om folk vill läsa allt de kommer över om A endo)
A endos vårdboende Elgströmska fungerar fullt llfredställande för personer med demens av mindre allvarlig
natur, dvs som min egen mor.
Jag tror inte det finns klart bä re boendeformer för personer med grav demens heller, bortse från seriös
anhörigvård.
Jag vet däremot inget om ifall medel från kommunen går ll olämpliga saker eller hur avtalen mellan kommunen
och A endo ser ut.
"Strulet" går ut på a avtalet med A endo inte ska förlängas, inte beroende på vänsterblocket utan borgar-
blocket.
Lite missnöjd har jag varit över mängden ak viteter för de boende kontra en broschyr jag läst. Men den saken
har förbä rats på sistone.
Miljön är inte den bästa för mor, men man kan inte få "allt" och det har visat sig a det är god isolering mellan
bostäderna och ll korridoren.
Huvudsaken för mig som anhörig är a min mor far väl och det verkar hon göra så ll den grad a hon e er två
månader mår bä re.
Mathållningen är mao bra.
De a är för mig e bevis på a den ganska akuta förvirringen i somras berodde på en kombina on av näringsbrist,
ensamhet och biverkan av medicinen Citalopram.
Jag har som sagt se de vanligare biverkningarna såsom rastlöshet/oro, mani (plock-noja), hela förra sommaren
och vintern e er a medicinen sa es in i början av -2012 sam digt som demens-medicinen. Sedan har symp-
tomen förvärrats y erligare under sommaren som gå . "Plock-nojan" (mani enligt Fass) var som allra värst under
förra vintern då mor mer sällan gick ut.
DET KAN TILL OCH MED VARA SÅ ATT MOR TVINGADES LÄMNA SIN BOSTAD PGA DENNA MEDICIN.
IVO har en anmälan om saken men de begriper inte a det blir värre för varje månad, inget händer där och det
som kan hända är en plötslig nedläggning utan mo vering.
Man ska helt enkelt inte ge an depressiva medel ll en dement. De a är då klart allvarligare än problemen med
gode män och angränsande.
Även i de a är jag givetvis fullt beredd a gå ll rä en och kalla minst en professor som expertvi ne!
A endo har ingen ng med det problemet a göra.
Här är det fråga om VERKLIGA, ALLVARLIGA problem och inte poli sk trams och dito stolthet.

Tillägg den 2/10
"Läsarrekordet" slogs genast, med råge den första oktober, igår. Nu en dubblering, över 250 visningar, några
personer har läst hela bloggen från start! Jag kan inte veta vem eller vilka i de flesta fallen men de a är naturligtvis
inspirerande och bra.
Det kan vara IVO, det kan vara Tingsrä en (som inte har få besked av mig om bloggen ännu) eller någon på
Överförmyndarnämnden, möjligen media eller polis/åklagare som har en utredning a göra gällande tjänstefel
vid Öfn (där resultatet är väntat, de a läggs förstås ned mycket snart som allt annat av samma karaktär)
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Det är nästan all d vid många visningar e fåtal "unika" personer (eg IP-nummer) som läser många sidor.
Det är alltså inte hundratals olika läsare, om det vore så skulle det nog komma några kommentarer lite o are.
De a är vad jag hoppas på ska komma.

2.9.20 Många lögner under resans gång (2013-09-30 10:55)

Nu händer kanske inte så mycket innan Tingsrä en behandlat frågan om god mans upphörande.
Alla räkningar löper via autogiro. Dyker det upp en extra räkning som t.ex. vecko dningen som hon gärna vill
läsa, då har god man ha problem och jag har få påminna hela sommaren -2012 a det ligger en räkning på
mors bord.
Det visade sig a just den gode mannen (nummer två i raden) inte gjorde några besök alls (troligen) vilket styrks
av a redovisningen säger "då det behövs pengar" vilket mor inte lär ha behövt under sommaren -2012 då jag
gjorde många besök, vi åt ute många gånger och jag köpte lösnummer av Allas. E er halva sommaren började
jag ställa frågor via Öfn om den ignorerade räkningen, god man hoppade då av "jag känner mig för gammal". Jag
hade ingen kontakt med henne innan jag blev nyfiken på orsaken ll avhoppet. Problemet fortsa e direkt iom
god man tre, hon ställde ll stor affär av de a med dningen.
Hon skickade e antal a4-sidor ll rä en och förlaget i stället för a bara hämta räkningen och betala den.
Dvs på rä s-språk : "befängt".

Överförmyndarnämnden kom med följande uppenbara felak ghet: (som de själva borde ha reagerat på)
[1]
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De a är bara e exempel ur mängden i ljugandet.
=>> MYNDIGHETS-SVENSKARNA ÄR ETT LJUGANDE OCH HYCKLANDE "FOLK". Dessutom mycket lata och slarviga.
Inte all ör sällan också obildade och/eller ointelligenta.
Trots upprepade bevis struntas i de a, glöms snabbt varje gång.

(Det beror på a vi har det "för bra", i vissa andra icke välfärds-länder skjuter man såna falska typer som
hos oss vältrar sig i ska epengarna.
Inte så bra det heller antar jag, men förståeligt.
Här nöjer sig folket med a bedöva sig med mordprogram på teve. Varenda dag. Avkopplingen består av sport
i bästa fall eller intetsägande underhållning. De gamla njuter av naturprogrammen och de lägger inte sin lilla
energi på a klaga på myndigheterna trots a de vet hur det står ll, just så vill de styrande ha det)

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/09/lc3b6gner-om-betalda-rc3a4kningar-retusch.jpg
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2.9.21 En tanklös pillerfantasts motbesked (2013-09-30 16:10)

Nu bröts tystnaden från sjukhuset, vem har egentligen sista ordet? Den här svamlande, gi pumpande över-
läkaren eller hälsocentralens läkare i samråd med mig e er a jag lyssnat och läst om professorers åsikter.
Raderna här nedan kommer f.ö. från samma utländska läkare som inte besvarat digare frågor på e seriöst sä .
Nu verkar det i alla fall som hon anstränger sig, men egentligen är det hela ganska avslöjande:

[1]

Översta, bruna understrykningen;
(jag har lagt in dessa linjer)
De a är intetsägande svammel, kanske avse a vilseleda.
Mor får 20 mg varje morgon nu, sen länge.
Dessutom denna Citalopram sa es in sam digt som demensmedicin. Man bör nog utvärdera en medicin i taget,
människor reagerar olika.
"Gråtmild och ledsen"? Så har jag inte se henne sen 1976 då hon var inne i en kortare depressionsperiod. Jag
minns de a mycket väl, hon skilde sig 1977.
Verkar påhi at, grundlöst, taget från okunniga på hemtjänsten e.d. Däremot for hon mycket illa -2010 och -2011

lls hon fick dagvård, tappade många kilo men jag såg henne aldrig som ledsen. Det som "ersä er" depressionen
är det robotmässiga, upprepade tänkandet, samma frågor återkommer. Överläkaren behöver nog sä a sig in i
hur en dement fungerar och tänker. Lidande av depression är något helt annat och jag tror a själva demensen
kan fungera som en spärr mot sådant.

Mellersta, gula understrykningen;
Mor har vid denna dpunkt ha dagvård en d, tre dagar/vecka och jag besöker henne och ser ll a hon äter
tre av de övriga dagarna, hella sommaren från maj månad. Denna d hyr jag en extra bostad för främst mors
skull. Är det då så kons gt om hon blir lite gladare? (Trots biverkningarna)
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Varför måste det bero på gi pillren?
Obs a prof. Gustafsson poängterat a /sällskap/ är mycket bä re än lyckopiller för dementa. Mor var totalt
ensam bortse från de snabba besöken av olika personal.
Hemtjänsten unga tjejer som inte vet vad de ska göra under sommaren, lämnar mors kylskåp med möglig mat
mm. Känner de min mor bä re än jag genom a hoppa in i en eller två minuter? Kan de bedöma det här bä re
än professorerna?
Jag har noterat tydliga biverkningar hos mor som stämmer överens med Fass, vad dessa utomstående har noterat
eller inte är ointressant i sammanhanget även om de o ast är trevliga.

Röd understrykning underst;
Riktlinjer från -2010 är inte relevanta då man gjort upptäckter sedan dess.

Jag tycker det (helt som väntat) osar brist på omdöme.
Brevet kom förresten idag, samma dag som jag pratade med en annan läkare på HC enl. digare inlägg.
Dessutom kom respons från IVO, de menar a de tänker väga in alla fakta i ärendet. Ok, men hur ska det sluta?
Läkaren är en olämplig pillerdoktor i mängden. Dessa skadar många av våra åldringar och vi riskerar själva a
skadas av den sortens hjärntvä ade läkemedelsbolags-stödjare.
- -

Jag kan bara hoppas a riktlinjerna ändras snarast eller a dosen kan minskas som den första läkaren ta-
lade om.
Kanske min anmälan ll IVO påverkar processen med riktlinjerna? De a verkar vara bortglömt eller e ersläpande
och IVO har mycket a ta tag i från Socialstyrelsen.
Tyvärr verkar det si a samma typ av omdömeslösa, subjek va figurer inom IVO, samma elände fast utlokaliserade.
Man måste hålla sig frisk för a slippa denna dårskap, dessutom måste föräldrarna hålla sig friska vilket blir
alltmer svårt med åren.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/09/ganska-oseric3b6st-frc3a5n-minnesmott.jpg

2.10 October

2.10.1 A u orma en stämning i FT-mål (2013-10-01 08:32)

E ersom jag ha problem pga hemtjänstens slarv (inte hemvården dvs usk morgon d hos mor som har fungerat
som det ska) inkl. uppenbart lidande, arbete och elände även för mig då jag hi at en irrande mor som blivit utlåst
från sin bostad och en hel del annat, har jag då jag mö upprepade problem med gode män också, länge tänkt
slå ihop problemen i en stämning av kommunen, men e ersom det ska vara så enkelt och tydligt som möjligt i e
FT-mål och finns beloppsgräns, så inriktar jag mig på bara handläggningen hos Överförmyndarnämnden mellan
-2010 och -2013.
Ersä ningskravet är i FT-mål maximerat ll e halvt basbelopp, idag ca 22.000 kr och det är lite mindre än vad
jag tycker a kravet bör vara, då gör man så a man drar ned på kravet för a komma på 22.000 kr, processen
blir enklare och billigare.

Grunderna framgår av bloggen, största delen av lidandet berodde tveklöst på ignoransen a kontakta mig
om mors akuta hjälpbehov -2010. (Det duger inte a skylla allt på vårdsektorn)
Det som hänt nyligen iom avhoppet av god man tre (som i sig inte spelade mig någon roll) och en ny lltänkt
olämplig figur som genast ställer ll stora bekymmer orsakade mig lidande och besvär, det finns även vi ne på
de a.
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Största delen av kostnaderna är den extra bostaden hela sommaren -2012 pga usla gode män, en som inte
ens besökte mor var det senaste problemet då. De a fick mig a ordna så jag själv kunde besöka henne
regelbundet iaf e tag och undersöka omständigheterna.
Jag llstyrkte ursprungligen god man ll stor del pga utlovade besök!
Jag visste mycket väl a räkningar och annat kan skötas på distans eller via autogiro vilket redan var ordnat ll en
del mha hemvården (hyran) innan god man kom in.

Jag har också alltsedan -2012 då jag lyckades få ut e kontoutdrag och sedermera en redovisning, ha
problem a få redovisningen över privata medel ll mor -2011, förklarad så den går a öht följa.
Jag har upprepat frågorna ur olika aspekter både per brev och mail många gånger i år utan ens e seriöst
bemötande eller svar på det jag frågat om.
Där torde jag kunna begära skadestånd för arbete e antal mmar.
Jag erhöll ingen som helst hjälp från Länsstyrelsen där en medarbetare från Öfn i Örebro "passande nog" tagit
säte, därifrån kan hon skydda sina gamla kompisar.
A aldrig få ve ga svar eller rik g redovisning betyder också lidande.

2.10.2 Otäck utseendeförändring under -2012 (2013-10-03 11:30)

Jag har at på mors nya legi ma on från -2010 som på e daterat och styrkt sä visar hur hon då
såg ut. Hon har e helt annat utseende idag, nu kra igt rynkad i ansiktet medan hon -2010 var slät
och fin i ansiktet.
"Rynkningen" varierar dock och ibland ser ansiktet närmast förvridet ut med en kra ig rynka även
över näsan.
Under -2011 fortsa e en otäck viktminskning och de a med insjunkna kinder och tappade tänder var
en sak för sig, men under -2012, e er a medicineringen mot Alzheimer sa es in försvann alla släta
drag sam digt som det uppstod sådant som verkar vara biverkningar av Citalopram enligt digare
inlägg.
Förändringen skedde alltså snabbt och kon nuerligt under -2012.

Det är ju så a OM mor verkligen har Alzheimer så sa es medicinen in för sent enligt många
bedömare.
jag vet givetvis inte vilken av medicinerna som orsakat den otäcka utseendeförändringen, det kan
förstås bero på kombina onen.

Ramipril (blodtrycket)
Exelon (alzheimer) => plåster
Citalopram (an depr)

(betolvidon -vitamin B12, folacin -folsyra)

Det enda som kan uteslutas är sobril som sa es in -2013 för a motverka biverkningarna av
Citalopram...

Jag utesluter absolut inte a alla medicinerna utom Betolvidon och Folacin är helt onödiga
men troligen är Exelon bra eller i alla fall inte skadligt. E ersom mors BT är bra enligt min egen
mätning borde man kunna reducera Ramipril. Citalopram kommer troligen a reduceras och ev.
sä as ut.
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Om man inte, trots lö e från HC, prövar a minska på åtminstone Citalopram kommer jag a stämma
Lands nget.
I domstolen kommer jag då bland annat a visa upp fotobevis på utseendeförändringen.

-2010 resp -2013

Tillägg november -13
Citalopram har reducerats av springläkaren men det skulle hon ha gjort utan min påpekan.
E ännu större problem är viss olämplig personal på Elgströmska som tycks ha fri llgång ll
mediciner av olika slag.

Tillägg -17
Under förra året togs Citalopram bort helt.

2.10.3 Anhållan i rä en om dårskaps upphörande (2013-10-05 07:19)

[1]
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Utdrag ur aktuellt meddelande:

Inledande förklaring
Jag använder numera inte ordet "godmannaskap" utan kommer i korrespondens och vid ev, förhandlingar i
Tingsrä en eller med Öfn, använda ordet "dårskap" i dess ställe.
Det rör sig om enkel subs tu on som inte bör medföra några oklarheter.
Begreppet "god man" byter jag, beroende på sammanhang, emellanåt ut mot "ond man".

(jag har förut ansökt om dårskaps upphörande av samma orsak och då lyckats utverka vissa svar via rä en
samt nöjt mig med a ond man entledigas och ersä s med god man, god man lämnade plötsligt uppdraget
utan a jag ha kontakt med denna, och ersa es åter av ond man. Då jag anmärkte på ond man lämnar denna
uppdraget och ny ond man framträder)

Tillägg den 8/10 -13
Jag kanske borde förklara varför jag gav in den här skrivelsen, ärligt talat är den (och andra) e resultat av
enkelheten via mail/internet.
I gamla dagar med (o a krånglande skrivare) brev-frimärke-brevlåda hade det nog inte blivit lika mycket. Men
den egentliga orsaken var a jag e er nästan två veckor inte ens få e livstecken med ärendenummer från
Tingsrä en.
De a trots a då jag på plats i rä en gav in ärendet fick höra a det blir "skyndsam handläggning". Nu hjälpte
det inte a jag sände det här mailet som också innehöll e klagomål på tystnaden, tror jag, jag blev som så o a
tvungen a varsla om JO-anmälan för a något skulle hända.
Det avser alltså godmannaskapets upphörande.
Det som hände var a en medlem i Örebro Tingsrä ringde upp och bad om ursäkt, samt lämnade ärendenumret
och en förklaring, man är hårt belastade just nu.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/10/namnlc3b6s.jpg

2.10.4 Uppenbara grava missförhållanden, Elgströmska huset. (2013-10-06 14:32)

[1]
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Hitade två såna här uppsä ningar table er på mors rum, ena bakom telefonen, andra i duschrummet.
Personal har by ut en vitamintable mot en Sobril (märkt SM, nederst ll höger)

Med stort beklagande, pga den o ast mycket trevliga personalen, måste jag publicera a jag idag vet a
personal ge orik ga uppgi er om lugnande medel åt mor. Enligt digare inlägg skrev jag a det förefaller
osannolikt a mor inte få någon Sobril öht och jag mo verade varför.
Den felak ga uppgi en har jag få från en undersköterska som at i dataprogrammet samt från god man som
få denna informa on vid e möte med personal.
Det enda som är glädjande är a jag få rä igen då jag känt e er vad som är sannolikt osv, så kallad intuiton.
Jag har ju tydligt se a mor varit trö are än vanligt och redan första veckan. Senare i augus blev det allt
tydligare, här en del av e mail från den 25/8 ll den helt ovetande "hejsan-svejsan-gode mannen" som hafsade
då.
(klicka för a förstora, återvänd genom a backa browsern)

[2]
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Ordina onen lyder "en table vid behov" och det är precis som andra varnat
** OBS korrigeringen längre ned!
om och rapporterat om från många boenden, vid sådan ordina on så skvä er man ut medlen hej vilt för a få
en lä are arbetsbörda.

Vid besöket idag tog jag nämligen med mig två table -doser som mor stoppat undan, en i en liten burk
bakom telefonen som jag se där också för två veckor sedan och iofs tyckt såg lite underligt ut, och fyra table er
också på en plats i vc-rummet, låg inte där vid förra besöket i fredags så nu blev jag mer nyfiken.
(Jag vet också a mor intui vt vet eller iaf anser a hon inte behöver alla dessa table er så jag har antagit a
det är därför som table er legat bakom telefonen)
I båda doserna fanns e stycke SOBRIL, dvs märkta S M med två små bågar runt bokstäverna
och en skåra på andra sidan, även storleken stämmer enligt Fass. (Samt foto i Fass)
Övriga table er är de som ska vara, Sobril får ges OBS *** men man måste rapportera de a i datasystemet. Jag
hade fak skt inte väntat mig a hi a Sobril på två olika platser och ser mycket allvarligt på det.

Inte nog med a man inte har rik ga uppgi er om vad som ges, man kontrollerar heller inte vad som tas.
Då är det knappast ens en undersköterska som lämnar ut medicinerna.
Elgströmska-A endo har nyligen ålagts e förbud a låta annan än sköterska ge medicin.
VID AVSAKNAD AV RAPPORTERING OM UTDELAD MEDICIN ÖKAR RISKEN MARKANT FÖR ÖVERDOSERING.

Jag har ärligt talat tro a IVO och R. Persson (C) med flera överdrivit och utgå från osäkra/felak ga käl-
lor.
Kri ken mot A endo är FULLT BERÄTTIGAD.

Jag anmäler ll IVO, och kontaktar kommunen, jag ska ändå prata med biståndshandläggaren snarast om
mors boendesitua on kontra a hon mår lite bä re.
(Pga mat och sällskap varje dag helt enkelt)
Dvs TROTS felmedicineringen där jag också kan anta a Citalopram ge s på fel grunder åtminstone under e års

d, av ren slentrian.
Har läkaren vid HC reducerat Citalopram eller inte? Det får jag försöka kolla med den ordinarie sköterskan på
Elgströmska, som inte var där idag.
- -
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Kommunen ska överta, javisst, men det går inte a vänta så länge på en garanterat bä re koll av medicineringen,
frågan är vad nuvarande förelägganden ger för resultat och vilken säkerhet det blir på hanteringen av mediciner.
Till och med om alla mediciner är inlåsta och bara en sköterska har nyckel finns det möjligheter a fuska.

** OBS Vårdcentralen lämnade uppgi e er a jag skrev de a, Sobril får INTE ens ges ll mor. Sobril är utsa
den 5/8. Uppgi en bekrä ades av läkaren, se inlägget om 50 table er.

Jämför gärna vad jag skrev en månad digare, e varsel om Sobril som stämde:

h p://demensorebro.wordpress.com/2013/09/05/bade-a endos-personal-och-mor-o veraskar/

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/10/tablettfynd-2.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/10/mor-drogad-redan-i-augusti1.jpg

2.10.5 Bristande ansvar och slapphet -Örebros kännemärke? (2013-10-08 05:11)

Jag är förbluffad över a problemen enligt rubriken visar fram ansiktet ÖVERALLT inom denna kommun. Jag
känner inte igen det här från e antal kontakter i Stockholm under 90-talet, gäller också rä sväsendet där. Det
enda som verkligen mankerade då var e antal advokater.
Men advokater kanske kan sägas vara e "släkte för sig" som enligt min gamle vän och assessorn Gunnar R. död
idag tyvärr, lika gärna kan benämnas "affärsmän".
Där vet jag med säkerhet a också det problemet finns i Örebro.
Luktar det inte snabba enkla pengar så är de bara må ligt intresserade.

Biståndshandläggaren och god man bidrog kra igt ll bedrägeriet som fick mig a acceptera mors fly ll
Elgströmska huset. Handläggaren går knappt a nå och ringer högst ogärna llbaka ens om jag förklarar på
telefonsvararen a mor blir felak gt medicinerad med lugnande medel på boendet hon så lä "fixade".
Problemet här är nog a jag redan i svararen sa a hon borde ha UPPLYST om de här förhållandena, särskilt för
en anhörig som är bosa i ANNAT LÄN och inget vet om dessa.
För mig är de a e tjänstefel i raden men dessa tjänstefel löper enligt en löpandebandsprincip som aldrig tar slut
i denna kommun, Örebro.
Alla skyller ifrån sig och de "visste" ju ingen ng, den här handläggaren "visste inte" något om problemen med
det nybyggda Rynningevikenboendet då jag e er mors fly se reklam för de a och ringde upp handläggaren
för a fråga varför jag inte fick informa on om det fina Rynningeviken som är e nishboende för lite mer rörliga,
trädgårdsintresserade brukare som min mor. Naturligtvis visste hon men den biten är inte det stora problemet,
visar bara a även oärligheten löper på som all d och överallt inom bland annat kommunen.

A ansvariga på Elgströmska huset aldrig ringer llbaka behöver jag väl inte nämna. Jag möts av telefonsvarare
som ibland hänvisar ll någon som har semester. Om jag lämnar meddelande som bara går ut på a jag vill ha
kontakt med ansvarig sköterska dvs utan a säga något om föreliggande problem, så händer ändå ingen ng.
Men är det någon skillnad på kommunfolket? Nej, ingen markant skillnad. Jag har åren -2010 och -2011 mö
samma problem inom den sociala sektorn, jag måste ringa högre chefer för a det ska hända något, då ringer de
lägre cheferna upp, o a på en gång och kommer med y erst märkliga undanflykter.
Exempelvis a man HAR ringt upp och mö s av "underliga signaler".
Lite märkligt a just bara DE har sagt a det är så med min telefon?

Ni Örebroare bör ta er en rejäl funderare innan ni blir beroende av de här rötäggen i de flesta eller ALLA
instanser. Jag har än så länge inte mö ETT ENDA UNDANTAG och då räknar jag in polisväsendet och i viss liten
mån Tingsrä en.
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Jag avser då handläggningen som sådan som åtminstone i rä en borde vara 100 % korrekt. Visst kan man stöta
på människor som är trevliga och ger all hjälp de kan för stunden och lite ll (delger sina egna åsikter som
o a stämmer med mina rörande deras egna fackområde) men handläggningen blir ändå dålig, beroende på de
ansvariga sedan men ibland på överbelastning (rä ens kanske enda problem som de själva har talat om och be
om ursäkt för en fördröjning)

Det ska sägas a jag inte ha motsvarande kontakter i andra kommuner förrän nu då jag ibland ringt upp
eller gjort besök för a dry a problemen jag möter i Örebro, hör och häpna GÅR det a få viss respons och
upplysningar. Ibland, i enstaka fall möter man samma slags rötägg som i Örebro.

Det ska också sägas a jag själv inte är något "fenomen" på något sä , jag är en rä enkel och vanlig män-
niska men ARG numera på alla dessa galenskaper som drabbat både min mor och mig de senaste åren.
Låt vara a jag innan jag blev "äldre och trö are" nådde bra resultat inom t.ex. matema kens analysbitar och
lite annat samt a jag råkar vara "medial" vilket kanske hör samman med a jag o a "känner på mig" saker och

ng som sedan brukar bekrä as som rik ga.
Jag är heller inte klanderfri ur kriminalitets-synpunkt, i alla fall inte enligt lagarna i Sverige. Men då får vi gå

llbaka ll min "ungdom" då jag hade en besvärlig period som ledde ll e antal "bro " i "fyllan och villan"
men jag tog mig ur det hela mestadels av egen kra och allt sedan dess har ärlighet och pålitlighet varit mina
riktmärken.
ja, jag blir verkligen FÖRBANNAD då jag ser a de flesta människor fak skt inte har dessa riktmärken och a det
är extra illa bland de som si er på "posi oner" i samhället.
När denna smörja drabbar min stackars mor, som all d varit enkel, ärlig, djurvän och allt det där som nog
stämmer på många äldre damer, då finns det egentligen inga som helst gränser för hur långt jag kan gå.

2.10.6 Idag "vann" A endo över kommunfolket (2013-10-08 12:37)

Dvs ur min synvinkel.
Enligt de senaste inläggen har jag envetet sökt kommunens biståndshandläggare och sköterskan vid Elgströmska.
Jag har få kontakt med sköterskan och fick e klart lugnande besked, man HAR reducerat Citalopram. Sköterskan
sa också a man inte ska likställa "stämningshöjande" som Citalopram med an depressiva medel. Därmed vet
jag inte vad professor Yngve Gustavsson egentligen avsåg, om Citalopram rentav kan vara ok för en dement.
E ersom jag ändå noterat biverkningar enligt Fass/Citalopram så tycker jag iah a det är bra a prova med
reducering av dosen en d.
Naturligtvis ska jag vara uppmärksam på mors reak oner.
Mors trö het beror sannolikt på överdosering av Sobril. Utanför sköterskans kontroll och e rent personalprob-
lem hos A endo. (Ingen bieffekt av Citalopram-reducering därför a trö heten har jag noterat i ca två månaders

d)
Förvirring (Citalopram) är värre än trö het (Sobril)

Kommunens biståndshandläggare har ge blanka fan i a ringa llbaka. Det är bra a veta a man ignor-
erar också ganska akuta problem, totalt. Den cirkus som varit runt den kommunala hemtjänsten förut är
oförglömlig och föll också llbaka på slappa chefer och handläggare.
Jag har idag frågat IVO om de behandlar även en sån sak. *
I annat fall får jag kontakta Länsstyrelsen och/eller J.O.
Trots a jag vet a dessa sällan bryr sig.
Vi bor ju i SVERIGE, rötäggens paradis!
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Svar den 9/10, jag bör klaga inom kommunen då det gäller utebliven informa on från biståndshandläggaren samt
a hon inte ringer llbaka (for arande) trots flera försök, dvs en oansvarig stolsvärmare, den uppfa ningen är
nu helt klar.
Samma sak är uppenbar runt andra kommun-handläggare, helt oansvariga eller totalt okunniga och i båda fallen
fega i sina skyddade verkstäder. An ngen eller, plus llägget måste gälla.

Nu gäller det frågor om en ev. llfällig återfly om mor ska slippa vanvården på Elgströmska. Hur kan
man bara ignorera de a? Jag har från andra hört a det ÄR biståndshandläggaren som har a svara på frågor
runt de a, dvs hemvård igen, kanske från e privat bolag (som inte alls skrämmer mig i sig) plus daglig hjälp av
mig.
En nödlösning som kan bli aktuell. (Jag är beredd a "offra mig" i alla fall en d, det är besvärligt a i min ålder
bo med en mor som dessutom är dement, men gör man inte vad man kan får man en dag ångra sig bi ert)

2.10.7 Svårare för privata vårdgivare, av naturliga orsaker (2013-10-08 21:12)

Jag brukar undvika möten e ersom jag tenderar a prata för mycket och komma in på det som just jag vill veta
andras åsikter om men som avviker från mötets ändamål.
Jag lyckades dock höra mig för lite om godmans-problemet på e anhörigmöte som handlade om a A endo ska
lämna Elgströmska huset. En av de närvarande menade a det är bra med en utomstående person då det gäller
"omsorg om person" och a inte hela den delen ligger på en anhörig och personal på boendet (kontaktmannen)
pga e parts-förhållande. Intressant.

På mötet fick A endos ledning det ganska he om öronen, personalen var inte representerad, då hade
det kunnat bli ännu värre.
Jag tog i det längsta inte alls upp problemet med odokumenterad medicinering e ersom jag tänkte a det redan
kan vara utagerat, varför ta upp sådant som redan dry ats och fällt A endo. Men ll sist kläckte jag ur mig det i
alla fall och det väckte ganska stor uppmärksamhet, ll min förvåning.
Verksamhetschefen ville veta mer i e möte bara mellan henne och mig där hon frågade och antecknade.
Tydligen var inte det här e så vanligt problem som jag tro .
Jag fick inte svar på frågan (under det allmänna mötet) vad det annars är för prak ska problem med
dokumenta ons-bristerna, inloggningen i datorsystemet osv. Jag tänkte mig a det borde vara just runt
medicineringen. E eråt fanns det inte d a ta upp saken.

Flera nya intressanta uppgi er direkt från ledningen. Kommunen har nu bru t avtalet i för d, det är bara
ca 30 dagar kvar på A endos dri . A endo går ll rä en för a se om allt gå rik gt ll. Jag ska ev. träffa
regionchefen för a jämföra våra erfarenheter av Örebro kommun, men jag ska nog inte hjälpa ll rä sligt på
något sä .

Jag har få KLART HÅLLBARA djupa förklaringar på varför det dvis har saknats vissa förbrukningsar klar.
Förklaringar som media inte bry sig om. Det rör sig om samma problem som är vanligt inom kommunen, de
som gör inköpen slarvar, tänker galet och köper fel saker. Privata företag måste begränsa inköpen, det blir lager
av fel varor och marginalerna spräcks pga personal-slarv, man når en bestämd limit och problemet uppstår.
Informa onsbrister mellan ledning och personal hindrar snabba åtgärder.
I kommunens fall så handlas det väl bara vidare i all oändlighet, det finns ingen som helst kontroll, planering och
därmed stora svinn.
Sånt går inte i e privat företag.
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Jag har se samma fenomen hos de som handlat åt mor, under hemtjänst- den i microskala.
Det kunde finnas fem krämpaket men inget bröd. Nästan all kräm får man sen kasta bort.
Verksamhetschefen fa ade intresse för denna speciella jämförelse.
Jag är nu bä re informerad än de flesta runt vissa problem, men det är väldigt synd a man har tappat kontrollen
över en så vik g bit som medicineringen. Otur för A endo a det hände just min mor. Jag kan omöjligen överse
med de a. Det ligger hos IVO.
Regionchefen fanns på plats, starkt på e anhörigmöte, hon erkänner e misslyckande på Elgströmska men a
hon och A endo lyckats med de allra flesta övriga boendena.
Märkligt är kanske a Elgströmska få bra betyg vid en del enkäter.

2.10.8 Utan Öfn skulle mor ha det bra idag. (2013-10-08 22:05)

Överförmyndarnämnden brast katastrofalt i sunt förnu redan då de kom in i bilden, -2010. Framgår av
ovanstående sida om Öfn. Mor fick sannolikt svårare men än om jag få snabbt besked om den akuta situa onen.

Idag kunde mor och jag ha bo i en tvåfamiljs eller trefamiljsvilla på mellan tre och fem mil från Örebro
om jag och mäklare kunnat agera på normalt sä .
I en tredje lägenhet kunde mors kusin ha fly at in som e perfekt extra sällskap för mor, kanske inte på en gång
men inom en rä snar fram d. (Kusinen ser väldigt illa men kommunicerar mycket bra, hon bor i lägenhet i
Karlskoga)

Nu måste mor i stället bo inlåst i en dålig miljö och utsä as för märklig medicinering.
Helst vill Öfn och gode män också a jag ska berövas möjligheten a vistas i Örebro, så a mor inte ska ha några
som helst besök av den ende anhörige som kan besöka.
Gode män ska ta det sista av hennes pension.

Orden "dårskap" och "dårar" räcker inte så långt.
Inhumanitet och ointelligens alterna vt ren ondska är mer relevant.
Hur ska dessa omdömesbefriade krakar kunna utse gode män?

2.10.9 Dagens table skörd, 50 stycken. (2013-10-09 12:55)

Jag tog mig ll Elgströmska idag e er a via Varberga vårdcentral hört a läkaren går rond under några mmars
d.

Då jag sa hos mor hade jag at runt lite innan och se fler table er ligga i badrummet, jag rörde dem inte
utan inväntade läkaren. Tog en på mors rumsbord och såg redan på avstånd e par table er där.
En sköterska dök upp och hade hört a jag ville träffa läkaren llsammans med mor och undrade vad saken
gällde, vilket förvånade mig. Jag hade ju redan en överenskommelse med vårdcentralen, som kontaktat läkaren,
iofs ingen d bestämd.
Jag gav henne en dos table er inkl en Sobril och meddelade vad jag hört från Varberga H.C. a Sobril sa es ut
HELT den 5/8. Utan a veta något eller a e er närmare påstod hon a de a inte helt säkert var Sobril. Jag
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har dock enligt digare inlägg noga jämfört märkningen och formen + storleken med Fass, de två bågarna runt "S
M" avgör saken. Sköterskan pratar då om "olika fabrikat". (Ska kolla de a med läkemedelsupplysningen, troligen
irrelevant. Sobril måste ha en generell märkning) Jag pekade på bordet och visade fler table er, läkaren kom in
och fick bevi na hur en överlumplad sköterska rafsade ihop ca 40 table er e er a hon ly på några föremål på
mors bord. Bra med läkaren som vi ne.
Sköterskan gav inte det helt rä a, seriösa intrycket utan tenderade a ifrågasä a mig som anhörig samt använda
ohållbara undanflykter.
Varför hade jag som anhörig inte ringt DIREKT då jag hi ade table erna?
Jag gjorde det mest intressanta fyndet under helgen som gick e er a ha tagit hem å a table er för iden fiering.
Ringde direkt på måndagen förgäves för a nå en sköterska. Jag lämnade numret på svarare, blev aldrig uppringd
och det är precis som inom kommunen.
Men i måndags jobbade en annan sköterska.
Vilken skillnad hade det gjort om jag lyckats leta reda på henne?
E er a hon försvunnit med orden "det här är inte bra" (storartad slutsats) ade jag runt lite ll och hi ade ca
10 table er på olika håll. Där såg jag ingen Sobril.
Jag tog slutligen med mig mors sop-påse för a gå igenom den noga på annan plats.
Rapport kommer e er a jag skaffat plasthandskar, det luktar illa e ersom den inte är tömd på 2 - 3 veckor, det
ser jag direkt på visst innehåll som jag känner igen.

Kommunen övertar, men det blir i stort samma personal, så boendet är inte accepterat av mig oavse .
Jag kan inte veta om man ens byter Exelonplåstret varje dag, det kanske kan gå en vecka mellan personalens olika
infall. De här svåra problemen slapp vi i Rex hemvård. Jag har aldrig se mor så trö och eländig som idag och
kan inte veta om det beror på för mycket medicin eller för lite. Jag vet bara a hon få Sobril som hon INTE ska
ha. Men inte hur mycket. EXAKT det här oskicket var vad jag oroade mig för innan mors infly , trots a jag inget
hört om problem vid Elgströmska.
"God man" borde ha hört något då hon är bosa i Örebro.
A entrepenaden inte skulle förlängas har ju stå klart länge.
Fler som hon borde resa ll just Austrailen -och aldrig återvända.
Hon kunde gärna ta med sig personalen på Öfn och biståndshandläggaren.

Tillägg den 10/10
Mors soppåse innehöll sådär 6 - 7 table er, de flesta var oiden fierbara pga fukten, två var gula och märkta F A
och är enligt en ny sköterska på mors avdelning Folacin, och en är rosa med knallrö innehåll, gick sönder direkt
då jag tog upp den, sköterskan ska försöka iden fiera den.
Hon arbetar med a utreda fynden.
Hon har pratat med mor som lyckats "lura" personal och undvika a ta table er kanske häl en av dagarna under
A endo den och mor har då varit ganska klar i huvudet och svarat a hon inte anser sig behöva dem. Helt rä
betr. Sobril och det kan vara verkan av Sobril hon känt på e nega vt sä .
Betr. Citalopram behöver hon ta den nyligen reducerade dosen.
Hon visste inte a två av table erna brukar vara vitaminer och det vore bra om hon varje gång blir påmind om
de a.
Såna vill hon gärna ha.
Men jag ser en risk a hon därmed luras ta Sobril eller annat lugnande.
Inte av denna sköterska men annan, egal personal.
Sobril HAR en unik märkning (som väntat)
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2.10.10 Trots allt -A endo har mer poten al än kommunen (2013-10-10 17:19)

E er a ha hi at o llåtna preparat på mors rum i söndags ringde jag direkt ll biståndshandläggaren för a få
reda på hur en llfällig återfly för mor skulle kunna hanteras. Jag sökte också en sköterska i A endohuset.
Det hängde upp sig lite med sköterskor men man genomgick just e byte ll annan sköterska och den jag fick
kontakt med idag (hon ringde upp mig) ger "hopp om livet" så med täta kontroller både av henne och mig måste
det kunna hanka sig fram lls Tingsrä en avgort ärendet om godmannaskap, då finns möjlighet a snabbt räta
upp situa onen om mor och jag slipper denna inhumana, ointelligenta cirkus.
Sköterskan hade också intressant informa on om boendet vid Rynningeviken där kommunen inte är inkopplade.
En kor dsplats där med förlängningar är inte utesluten.
Men då kommunen tar över FÖRSVINNER denna och andra, troligen bra sköterskor, de följer A endo. Allt
hänger på hur kommunen gör med övrig personal. Sköterskor är nog vanligen väl fungerande och sådana måste
kommunen alltså hi a nya.

Biståndshandläggaren ringde aldrig llbaka trots mina meddelanden och e er a jag modifierat mi skadestånd-
skrav och tagit in också biståndshandläggningen, sänt de a ll en kommunjurist så ringde en för mig helt
främmande chefsperson upp. Nu upprepades samma visa som all d förut, märkliga undanflykter, jag lyssnar
numera bara med e halvt öra på de a trams men hörde a det var något med telefonsystemen, som vanligt.
Man har digare försökt med a min telefon gav "kons ga signaler" och gjort allt för a ljuga och bor örklara.
Hela -2010 och -2011 fungerade så lls jag gav upp då.
-2012 blev jag oväntat uppringd av en figur på Rex hemvård som påstod sig vara ny chef, men hon visste inget om
vad saker handlade om och hon kunde knappt svenska. Hon lade först ned e ärende, sen ringde hon upp. Helt
bakvänt.
Chefspersonen idag erbjöd mig a biståndshandläggaren kan ringa upp (!) men e er några mmars betänke d då
den här sköterskan från A endo hunnit ringa mig också, bestämde jag mig för a tacka nej. Jag ska försöka slippa
Örebros kommunala handläggningar så långt det går och hoppas a mor kan fly a med mig ll en humanare
kommun med hederliga personer inom kommunen.
Såna som inte "mörkar" fakta och öht är kompetenta. Jag anser for arande a det är ovanligt illa ställt i Örebro
numera.
Det enda som kan förändra den planeringen är om kommunen betalar en plats vid RYNNINGEVIKEN. Specialan-
passat för rörliga, trädgårdsälskande dementa. (Osannolikt)
Eller om en stor del av nämndernas personal byts ut (i princip omöjligt)

Varför A endo lyckas vid många andra boenden men misslyckats i Örebro har fler orsaker än ovanstående.
Det stora glappet mellan ledningen och personalen i Örebro kommer förmodligen a utredas noga.
En vik g skillnad mot kommunen har också varit nåbarheten och bemötandet från A endos chefer kontra de
högre cheferna inom Örebro kommun och SAMTLIGA poli ker jag försökt ta upp olika problem med, mest bara
slashasar oavse par färg.
(SD fungerade minst dåligt! De återkopplade i alla fall. Iofs verkade också en folkpar st seriös, har inte namnet
här och nu)

A endos chefer ERKÄNNER misslyckanden i Örebro. Vem i Örebro kommun andas ens något sådant för egen del?

Än så länge, om inte någon form av ohederlighet bland sköterskor eller chefer vid A endo uppenbarar sig
för mig, tycker jag bä re om A endo än denna eländiga kommun.

TROTS de medicinfynd som gjorts.
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2.10.11 Öppet brev ll Myndighetskansliet i Örebro (2013-10-11 06:21)

Ämne: Beslutsmeddelande rörande mor (Juli 13)

Felak gheter och anmärkningar rörande beslutsmeddelande från 2013-07-11
rörande mor, Birgit xxx
Skrivet av S. L.

Sida 1 (nederst)

"A. F. informerade om dagvård vilket Birgit gärna ville ansöka om"

-Det tog för lång d innan dagvården blev llgänglig för mor, innan
de a skedde tappade mor dras skt i vikt och led svårt av ensamhet.

Sida 2 (mi en) samt sida 3 (överst)

"P. A. berä ar" osv

-Alldeles fel a mor gick upp i vikt innan hon fick dagvård.
Under den med bara hemtjänst gick mor ned i vikt och svalt.
Mi larm om de a (god man ignorerade saken) ll Rex hemvård
ledde ll dagvård.

Sida 3 (längst ned)

-Hur kommer en individ "M. R." in i bilden här?

(Tycks visa a L. kan göra fatala missar pga ren slarv vilket jag anser
var uppenbart vid hänvisandet ll Elgströmska huset och ska tas upp rä sligt)

Övrigt
Notera gärna a mor enl sid 3 under "bedömning" är mycket fysiskt
rörlig då meddelandet skrivs, idag är det inte så längre e er a
hon inte få komma ut mer än högst en gång per vecka med personalens försorg, jag tar nu ut mor minst två
gånger per vecka men hennes rörlighet är nedsa , troligen även pga felak g medicinering.

Diagnosen alzheimer stämmer inte med mina iaktagelser där mor tappade flera vik ga färdigheter plöt-
sligt mot slutet av -2009.
De a stämmer bä re med vaskulär demens samt stämmer med mors egen upplevelse av vad som hänt.
Läkaren vid geriatriska har aldrig bemö de a på e seriöst sä
vilket är anmält ll IVO.
Samma sak rör medicineringen med Citalopram som ge mor biverkningar som stämmer med denna medicin,
dylika medel ska inte ges enligt senaste rönen. De kan enligt erfarna demensvårdare förvärra demensen och här
kan medlet ha förorsakat a mor måste fly a från si hem.
Dvs mycket allvarligt och en sak jag inte släpper.
Samma problem kan ha drabbat många.
Läkaren Valen na på sjukhuset ignorerar totalt.
Vårdcentralen lyssnar och agerar numera.

mvh / Hans xxx
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- -

Till läsarna här:
Hade saker fungerat op malt, skulle mor få dagvård redan mot slutet av -2009.
Hon hade matlåda från kommunen sedan ca mi en av det året.
Mors llstånd -2011 gjorde personalen på dagvården medveten om a den behövde utökas från två ll tre dagar
per vecka.
Däre er började mors vikt sakta öka. Hon hade hunnit bli så smal (särskilt i ansiktet) a jag knappt kunde känna
igen henne.
När jag då gjorde mina enstaka besök någon gång per månad blev jag svårt berörd varje gång e ersom hon blev
allt tunnare.
Februari -12 inleddes ny medicinering och mor blev snabbt rynkig och något förvriden i ansiktet. Sedan har de a
varierat från dag ll dag.
Jag noterade de vanligare biverkningarna av Exelon, särskilt släpande gång (då man egentligen ska sä a ut
medlet), släppte dock e er hand.

2.10.12 Kommunen ignorerar anhöriga, så långt de kan. (2013-10-11 07:31)

E av alla svåra problem med den fatalt sämsta kommun jag ha a göra med.
Det råkar vara den kommun jag är uppväxt i, Örebro.
(Bor idag i Gävleborg och har bo i flera andra kommuner runt Stockholm och i Mälardalen)
Det dåliga består i en viss typ av otäck inhumanitet, hyckleri och rena lögner. Skyddade verkstäder. De som
avslöjas ringer upp llslut och är väldigt trevliga men det visar sig o ast vara tomma ord.
Värst är Överförmyndarnämnden i den vik ga roll de har och trots a jag inte ha drabbade anhöriga i andra
svenska kommuner (Däremot i Bryssel och Rio de Janeiro) har jag fortlöpande ställt jämförande frågor ll tre
andra kommuner i andra län och särskilt då ll Överförmyndaren där, jag har träffat två av dessa personligen.
Intrycket jag får och det dessa har anty , gör a jag är helt övertygad om bristerna i Örebro som beror på
inkompetent, inhuman och ej allmänbildad personal.
Regelverket kan de flesta där läsa innan ll i men besluten grundar sig o a på subjek va åsikter oberoende av
paragraferna och då har jag se a man väljer det mest inhumana man kan hi a.
Man tar INGEN hänsyn ll anhöriga som kan behandlas och bemötas godtyckligt.
Det är y erst tveksamt om det är meningsfullt a som anhörig y ra sig om en sån sak som förordnande av god
man e ersom nämnden begär y rande bara därför a de måste enligt paragraferna.

Angränsande: (kontrollorgan)
E stort samhällsproblem är Jus eombudsmannens slapphet.
Man skriver av 95 % av alla ärenden utan mo vering.
Rötan är allvarlig även inom t.ex. Regeringskansliet vilket den avgående J.O. Axberger berä ade då han avgick.
Han ville inte riskera sin höga lön innan dess.
J.O. och J.K. fungerar o a som e skydd för rötan, skyddar många av de värdelösa, belastande poli kerna och
de instanser som behöver skyddas. Inkl. bro slingar i Högsta Domstolen. Den huvudsakliga ny an man normalt
se har av J.O. är a varsla en myndighet/person om J.O. anmälan. Trots a de flesta vet hur uddlös J.O. är så vill
man helst undvika en anmälan, som blir offentlig informa on. Ibland kan man t.ex. påskynda en handläggning
på det sä et.
J.O. och J.K. hjälper bara enskilda i den mån deras stelbenta paragrafer tvingar dem.
Då handlar det o a i J.K:s fall om utbetalning av höga belopp ll grova bro slingar som su t häktade. Personer
som dömts utan bevis och sedan skadat sig får inte en rä vis bedömning, J.K. har använt falska uppgi er för a
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reducera ersä ningar ll sådana.
Sverige lider nöd på e ny poli skt par typ Rä visepar et Socialisterna men mycket större än så.
Sverigedemokraterna gör viss ny a men har fel huvudfrågor samt alldeles fel bakgrund.
(Närmast nazis sk, men övriga par er är också influerade av nazismen, dolt och omedvetet, det är de nazis ska
delarna av svenskens mentalitet, såsom rashygienen, som särskilt återfinns i de som söker myndighetsposi oner)

Länsstyrelsen?
O a är det folk från kommunernas nämnder som fly as "upp" ll den aktuella Länsstyrelsen och därifrån kan de
sedan skydda sina gamla vänner och kompisar i kommunerna.
Det är inga problem a utöva skyddet med de föråldrade, fri tolkningsbara regler de använder sig av.

2.10.13 Rynningeviken, Öppet brev ll A endos regionchef. (2013-10-12 06:42)

Jag träffade regionchefen (som verkar från Stockholm men besöker boendena) i sdags och fick e bra intryck
samt kontakt)

[1]

Rynningeviken.

De a skulle passa min mor perfekt, bäst av alla boenden i Örebro.
Jag är någorlunda insa i varför huset står tomt.

Min ide är a man kanske kan hyra ut bostäderna på öppna marknaden för vem som helst men företrädesvis
för äldre med vårdbehov och -deras anhöriga! A endo håller då inte med särskild vårdpersonal och kommunen
måste vad jag förstår llhandahålla hemtjänst och hemvård.

Möjligen är det också en ide a A endo ger de boende möjlighet a köpa en extra kontrollinsats från en
sköterska (Marie passar ju bra men det finns fler) om de kan bekosta de a, vilket nog många kan.

Kommunens gode män är usla, det kan jag leda i bevis i rä en.
Arvodena är också för låga, systemet ska göras om och jag tycker a delen "omsorg om person" kan ligga på
personal på e sånt här boende samt a arvodet i den delen behöver mångdubblas.

Alla löpande räkningar för brukare ska givetvis ligga på autogiro och det här med "handkassa" kan lösas på
olika sä utan en god man.

Tredje och sista delen "a bevaka brukarens rä " anser jag vara onödig på e sånt här boende men kan
läggas på en jurist som då sköter samtliga på e boende i det avseendet, kanske en utomstående jurist passar
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bäst.

Jag ska nog kontakta någon riksdagspoli ker i den här frågan om gode män eller ge in förslaget ll
Regeringskansliet.
(Jag har ingen lösning för alla de krakar som är beroende av gode män och som saknar anhöriga samt ännu bor i
egen vanlig bostad)

mvh / Hans

Tillägg
Jag fick e svar redan den 14/10, regionchefen ska tänka på förslagen men hoppas a kommunen tar si förnu

llfånga. Jag frågar mig, finns det något förnu ? Poli skt rävspel och hyckleri som i många andra kommuner
finns, svenska folket har sagt si om det här i en undersökning. Förnu iga poli ker, om de finns, bör a på a
A endo INTE har såna här problem på sina andra boenden över landet.
Kanske finns det någon förnu ig poli ker, Staffan Werle? (fp). Jag är mest bevandrad i hur det ser ut inom vissa
nämnder och social-avdelningar. All ör få specialister, all ör många poli skt llsa a rötägg.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/10/hc3a4mta.jpg

2.10.14 Vem och varför droga ned min mor? Polisanmälan? (2013-10-13 08:27)

Vid besök igår e ermiddag kl 16.00 - 17-00 var min mor plötsligt mer pigg och alert igen, kontrasten mot för ca
två veckor sedan och alla följande dagarna fram ll Sobrilfyndet [1](se digare inlägg om grava missförhållanden)
var markant.
(Men hon har varit lite trö are än normalt alltsedan infly )
Jag tog med mor ll en plats hon tycker om, Tysslingesjön och e utsiktstorn (känd fågelsjö) och nu gick hon utan
besvär ända upp, tre trappor.
[2]
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(Taget från tornet mot sjön i motljus på e ermiddagen)

Förut, uppenbart påverkad av mediciner, åtminstone Sobril i okänd mängd, nära den dpunkt som Sobril-
fyndet gjordes, var vi vid samma plats och mor orkade nä och jämnt med en trappa. Men överhuvudtaget
veckorna innan de a var mor trö are och mer orkeslös än jag någonsin se henne.

Jag kan bara dra en slutsats, nu har man upphört med a droga ned min mor, flera av personalen upp-
träder överspänt och underligt, jag fick först e sämre intryck av sköterskan som rafsade ihop 40 table er då jag
och en läkare ade på, sen gav hon intrycket a verkligen vilja ta tag i problemen.
Hon har ringt mig och pratat om de mindre relevanta delarna runt Sobrilfyndet, varifrån table erna kan ha
kommit, då jag körde bil och hade dålig mo agning så samtalet blev all ör kort. Det finns verkligen funderingar,
om man gör en seriös utredning och använder de uppgi er jag lämnat ll verksamhetschefen samt sköterskan,
varför angriper man inte den eller de individer som delat ut medicinerna den senaste den?
Svaret från sköterskan som har e huvudansvar sedan några dagar, har jag få , och det är a det inte är hon som
ansvarar för utredningen. Däremot har hon gå igenom de delegeringar en annan, avgående sköterska gjort betr.
medicineringen och ändrat på dessa.
Dessutom ska hon ha e möte med personalen på avdelningen och pratat om problemet.

E fel jag vet a den nya, ansvariga, sköterskan begick i onsdags, var a ta de fyra table erna jag hade i
en påse och sedan stoppa ned en massa andra table er i samma påse.
Hur vet hon sen exakt vad jag hi at förutom sobriltable en som hon senare erkände fanns bland de fyra jag gav
henne. Läkaren bevi nade och kanske minns det.
Varken läkaren eller jag kan veta hur många Sobril som fanns bland de table er sköterskan rafsade fram på kort

d, under föremål på mors rumsbord.
A blanda ihop table erna som hon gjorde kan ha varit pga frustra on och behöver inte bero på a avsiktligt
vilja försvåra "bevisningen". Hon försvann ju i alla händelser med bevisen och det som återstår är läkarens och
mi vi nesmål samt erkännandet om minst en Sobriltable . Jag har den andra dosen hemma intakt, annars
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hade jag aldrig lämnat ifrån mig en dos. Då skulle jag visat, men aldrig släppt påsen ifrån mig.

Särskilt morgonen ll den dag jag hi ade en ny medicindos i badrummet enligt digare inlägg, är intres-
sant, denna dos om fyra table er inkl en Sobril var ny llkommen. (Fotograferad men jag ska fota den andra
dosen med en bä re kamera)
Den morgonen eller möjligen morgonen innan arbetade skurken i fråga!
Den andra iden ska table dosen jag lade beslag på hade legat bakom mors telefon i mer än en vecka, där kan
jag inte ringa in någon eller ens några dagar för "leveransen".

Jag har pratat med polisen och de tycker jag ska börja med IVO, som jag gjort, a IVO sedan kan ini era
en polisiär process.
Jag tror dock inte så mycket på effek viteten och logiken inom IVO och ska nog kontakta polisen igen nu då
jag känner mig säker på inte bara a mor få medicin utdelad som hon inte ska ha utan också verkligen varit
ned-drogad.
Just det jag var rädd för skulle kunna hända, pga hörsägen om ANDRA boenden (via vänner) särskilt uppe i Luleå,
verkar ha hänt.
Om man inte ly er fram vem och orsaker osv så måste mor bort från denna plats snarast. Större delen av
personalen kommer a stanna då kommunen tar över och även a låta mor vistas där fram ll 1/12 är som det
känns nu, för lång d.

1. http://demensorebro.wordpress.com/2013/10/06/fler-logner-uppenbara-elgstromska-huset-larm/
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/10/utsiktstornet-tysslingen-mot-solen.jpg

2.10.15 Polisen: "Eventuell misshandel" (2013-10-15 09:16)

Då jag återkom ll polisen igår förklarade jag a jag känner mig övertygad om a mor blivit avsiktligt ned-drogad
på Elgströmska huset.
I det läget tvekade man inte a ta upp anmälan.
Lyckligtvis kände anmälningsupptagaren ll en del om missförhållanden inom vården, hade själv en gång i den
arbetat på e sjukhus en kort d, han mindes namnet på medicinen Citalopram samt hur den verkar. Ödets nyck
som ibland hjälper ll.
Tråkigt för A endo allt det här men jag kan inte undanhålla fakta bara för a gillar cheferna och tycker de varit

llmötesgående.
Jag kan heller inte beskylla någon sköterska för a ha delegerat på e olyckligt sä , ingen ng säger a sköterskan
hade några felak ga avsikter.
Jag ser den troliga bro sligheten hos den som ge mor Sobril.
I okänd mängd, men llräckligt för a mor ska bli märkbart trö are än någonsin förut och tappa orken.
Eventuell misshandel.
Hur är det för alla de som saknar anhöriga?
Hur o a avslöjas sånt här av "gode" män?
De som ska "sörja för person".
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2.10.16 Inte så underligt a mor var trö . (2013-10-16 17:20)

Jag har kommit fram ll a man helt enkelt by ut den ordinerade table en Folsyra (Folat) mot Sobril.
På det sä et har mor få fyra table er så a antalet stämmer, kanske var någon vits med det? Om inte annat
kanske man ville gardera sig mot a mor vet hur många table er hon ska ha? Visst vet hon det, sånt som upprepas
varje dag lägger hon på minnet. Hon har inga större problem med siffror, antal.
Jag vet nu a den största table en enl. bilden nedan är vitamin B12 som hon också är ordinerad. Ramipril och
Citalopram är lä a a känna igen.
Hur länge kan det här ha pågå ?
Mor har varit onormalt trö ända sedan första veckan i augus och det urartade för ca 10 dagar sen. Då orkade
hon inte gå många meter, som jag redan berä at. Hon som kallades "fysiskt fenomen" av Rex hemvård så sent
som i somras. Hon bara gick och gick (ibland vilse) och plockade med sig små blommor och stenar i fickorna.
Det här klarade hon inte så länge:
[1]

En icke ordinerad Sobril i stället för ordinerad folsyra ger lä onaturlig trö het som bör kallas ned-drogning.
Trö het ll följd av blodbrist är e symptom vid folatbrist som mor tenderat a ha, länge.
h p://www.1.6miljonerklubben.com/nyheter/ar klar/visa/?id=56

Varför de a åt min mor? Hon brukar vara helt lugn och sansad, allrahelst om jag jämför med en del andra
boende som gapar och skriker och verkligen stör.
Har personalbristen varit så akut a man måste droga ned alla för säkerhets skull?
Naturligtvis inte, man MÅSTE inte men har kanske gjort det ändå?
Hon blir ju trö nog av a inte få den dagliga mo on hon är van vid.
I långa loppet dessutom sjukare.
Jag har ju tyvärr inte någon som helst kännedom om övriga boende i dessa avseenden e er så här pass kort d.

A jag noterat en onormal trö het hos mor redan i början av augus och sedan fortlöpande trots a so-
bril sa es ut* den 5/8, är lä bevisbart via mail ll god man augus -september. En god man som inget begrep
och inte tog det på allvar, som med så mycket annat elementärt och vik gt.

Jag har också noterat a de läkare som sprungit på Elgströmska inte verkar ha se något av de problem
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jag se .

Togs bort från medicinlistan av en läkare.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/10/tablettfynd-21.jpg

2.10.17 Fyran försvann och femman blev fyra. (2013-10-18 21:39)

Den röda tråden lyser kristallklar, Öfn i Örebro spelar apa mot anhöriga så snart paragraferna llåter, och det gör
de o a i prak ken. Man levererar också den ene imbecillen e er den andre, som gode män.
Ibland undrar jag om man bara spelar, men det är väl a förolämpa djurriket.
Nummer tre fick brå om a hoppa av då jag avslöjat några allvarliga tabbar hon gjort och det passar väl bra inför
australienresan.
Hon har kläckt ur sig många dumheter men det där med "det spelar ingen roll om Birgit får besök, hon minns
dem ändå inte" tar priset. (Även i skri /meil men med annan ordalydelse)
Där avslöjas verkligen en grundmurad dumhet.
Tydligen ville "god" man ge igen på något sä och övertalade en av sina mest imbecilla grannar a ringa upp mig
och orsaka elände genom a försöka bryta den överenskommelse jag hade om mors bostad.
Jag ska också rada upp e antal andra vrickade u alanden från kärringen ifråga, senare.
Just nu vill jag meddela de som följer bloggen a också god man fem som blev nummer fyra e ersom den förre
fyran bara trodde a han var god man, förefaller ungefär lika imbecill som de digare. Jag har bara hört och läst
ren svammel. Jag sa i telefon a mor och jag inte är intresserade av honom och a jag på goda grunder vet a
det bara kan bli problem. Svaret blev "hotar du mig"?
Rena idiot-svaret men sånt kommer inte oväntat.
Då jag utvecklade resonemanget och berä ade om vad som varit med de förra stolpsko en och a det räcker nu,
a han go kan tacka nej ll uppdraget e ersom han inte är välkommen, lade han på luren. Senare sände han e
sms om a han få fel på simkortet, men inte hade något besök dagen e er och då kan han "göra" för mig. (?!)
Svammel och lögner, simkort går inte sönder mi under samtal utan under hantering.
Det är ingen ide a ha kontakt med en sådan och mor vill inte ha en manlig god man enligt vad hon sagt mig
förr, det är ju så a en kvinnlig god man verkligen har förutsä ningar a bidra med något i den vik gaste delen
"omsorg om person" då jag är man och så även kontaktmannen.
Det ignorerar Öfn och e er a jag har meddelat det önskemålet som andra alterna v e er a gode män tas bort
helt för mor (av rä en), så har man bara föreslagit män. De a med kommentaren av handläggaren: "god man
ska inte motse dina behov utan din mors"
Dvs dårskap, och man skriver väl " llgodose" och inte "motse"?
Hur kan hon få för sig a det gäller annat än min mors behov? Det vet hon nog, men spelar apa nu igen. Jag ska
sä a in hennes meddelande här senare och även ly a fram det i Tingsrä en llsammans med all annan dårskap
jag se och hört.

Också den som nu formellt står som god man för mor, påstod a han var llsa redan o dagar innan så
var fallet. Innan jag y rat mig ll Öfn, men de hade bestämt sig på förhand -igen. Förra gången såg de sig
tvingade a ändra sig pga e helt galet beteende från den lltänkte. Fullt så illa var det inte med den här, men en
ny helt onödig kostnad för mor om han blir kvar en d och troligen en onödig broms a kunna lämna boendet.
Kanske vill också den här halvfiguren vräka iväg mors bostadsrä ?
Mors läkare och nya sköterska gav mig medhåll.
Det ska bli intressant a se vad Tingsrä en beslutar.
Vet de a god man bara ska finnas då det är absolut nödvändigt?
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Jag har visat vad de orsakat och systemet ska med den ändras pga alla problem med gode män.
Man borde nog börja med a hindra arbetslösa imbeciller och psykfall a ta 10 - 20 uppdrag för svårt sjuka
människor.

(Om bara god man och inte jag besökt vid nya "boendet" skulle mor ha varit fortsa ned-drogad, kanske
ll döds. Om hon eller annan i motsvarande situa on tagit alla löst liggande table er på en gång hade det slutat

illa)

2.10.18 Stämmer kommunen (2013-10-19 07:25)

Jag har fortsa skriva på stämningen idag och tror jag blir klar under helgen och postar den på måndag.

Öfn nedan = Överförmyndarnämnden.
Det gäller mi lidande pga kränkningar och ignorans som jag hemställer jämställes med diskriminering, som inte
får förekomma enl. konven onen för mänskliga rä gheter. Ev. tjänstefel och all olämplig ärendebehandling
i övrigt har skyddats av de kontakter / vänner nämnden har på Länsstyrelsen varav en bidrog ll ignoransen/
/diskrimineringen vid Öfn år 2010/2011 där hon då var anställd. Ignoransen då betydde e stort onödigt lidande
för min mor och därmed, senare vid uppdagandet, för mig.
Den sammantagna anhörig-behandlingen kan i mi fall (och andras fall) också betraktas som kränkande vilket
accentuerades augus -10 då jag fick höra utropet:
"DU HAR INGA RÄTTIGHETER" (Öfn, semestervkarie ll N. Prihm)

Dessutom tar jag upp de extra kostnader dåliga gode män har orsakat och jag menar a kommunen bär
e ansvar för ha utse dessa.
Jag anser t.ex. a kommunen ska ersä a vissa bilresor tor Örebro,
(55 mil, 1100 kr styck)
Under -2012 kom en ny god man in före sommaren som inte besökte mor. Därför anser jag mig ha rä ll
ersä ning för en extra bostad jag hyrde då, tre månader, 7.800 kr, för a kunna ersä a god mans besök och
omsorg om person som öht inte skö es av god man denna d.
(Under fem månader har denna, Ulla J. debiterat mor ca 6.500 kr arvode och egentligen bara presterat en extra
redovisning för denna del av året och gjort en utbetalning ll hemtjänsten, alla räkningar i övrigt löpte på autogiro
och mors vecko dning förblev obetald.
E go exempel på öveflödig god man även om U.J. var en "temporärlösning" vilket jag inte upplysts om förrän
senare)

Det är också e lidande för anhörig / mig, då man pga felak g tjänsteutövning luras a godta e dåligt
boende för en förälder. Biståndshandläggaren brast helt i a upplysa om det som var känt inom kommunen
månader innan planeringsmötet i juli -13.
Däre er då allvarliga missförhållanden blev kända där jag själv avslöjade e y erligare sådant som di lls var
okänt, ignorerade biståndshandläggaren mina meddelanden om akut behov av a mor får lämna boendet,
hennes telefon var upptagen under telefon derna men hon avlyssnade sina meddelanden, jag upprepade de a
flera gånger utan a bli uppringd. God man Sandgren gjorde sig onåbar sista den (oktober -13) innan sin
långresa.
(Lyckligtvis började e er anhörigas anmälningar och IVO:s inspek oner en ny sköterska på mors avdelning som
genast rä ade e av de svåraste missförhållandena, medicin-delegeringen, varför situa onen blev mindre akut)

Generellt om e av de senare problemen:
Det innebär e lidande a se en förälder fara illa sam digt som nämndens handläggare i samarbete med
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avgående och ny lltänkt god man genom ofredanden /trakasseri omkullkastar överenskommelse med den
digare gode mannen ang. ny jande av förälders bostad en d, a bostaden ska finnas kvar för förälderns

trygghet och ev. behov och möjlighet a återvända. A hotas av a berövas sin ägda bostad då e gruppboende
betraktas som provboende av både föräldern och den anhörige, en ersä ning för kor dsboende.
De a strider mot ar kel å a i konven onen för mänskliga rä gheter.

Man har också behandlat förslag från mig som inneburit a mor ska kunna få lantvistelse med mig som-
mar d, på e ganska förlöjligande sä genom a u rycka a det sannolikt inte kommer a llstyrkas a mor
blir ägare ll en "halv sommarstuga".

Sammantaget i mi och mors fall har Öfn/gode män och kommunen i övrigt arbetat för a mor ska lida i
e olämpligt boende, (bli ned-drogad, dålig miljö, uteblivna promenader och ak viteter mm) och dessutom
förhindras a få skäligt antal besök av den ende anhörige som kan besöka.

Sådant omänskligt, oansvarigt och rimligen bro sligt beteende har inneburit lidande och kostnader för mig
och for arande en stor, onödig ovisshet betr. mi boende i Örebro.

Det senaste problemet som uppvisar ignorans/diskriminering från Öfn är vad som ske vid det senaste
bytet av god man. Hur mi y rande där helt har förbise s.
Jag har tydligt förklarat varför individen är olämplig och oönskad av både mor och mig och jag har förklarat hur
de lämpliga alterna ven ser ut.
Öfn känner inte min mor, ingen känner min mor så väl som jag. En komple eringsregel i föräldrabalken säger
a man inhämtar huvudmannens samtycke via dennes närstående i de fall huvudmannen inte fullt ut kan förstå
innebörden i frågan. Men nämnden i Örebro inhämtar nog y randen endast pga en regel a göra det.
A ta rimliga hänsyn är en annan sak.

Övrigt
Till läsarna, ovanstående är inte det egentliga utseendet av stämningsansökan utan punkter som jag nedtecknat
e erhand, sådant som bör ingå i stämningen i någon mening.
Jag ska också höra med domstolen om de i samma mål kan förelägga god man och Öfn a redovisa eventuellt
upprä at testamente ll någon av de digare gode männen eller annan. Jag kan i det här fallet med min egen mor
omöjligen utesluta en sådan kriminell handling e ersom hänsynslösheten och märkligheterna avlöst varandra i
mer än tre års d.

Tillägg -14

Det här målet gick inte a driva då rötägg i rä en inte orkar sä a sig in i allt de a då det bara är e
förenklat tvistemål där inga utsugare (advokater)ges llträde. (Om de inte önskar arbeta gra s men de gör de
bara om stora pengar kan öppna sig senare)
Svin inom rä sväsendet delar ibland på kakan /överdebiteringar med advokatsvin. Finns inte den möjligheten är
målen ointressanta ifall de är för komplicerade.
Jag har skrivit 250 sidor om dessa svinak gheter och svin och det ges senare ut som e-bok då det komple erats
och redigerats klart.
Borde bli klart nån gång även om jag inte skrivit på boken på närmare 10 år....min och andras uppfa ning om
rä sväsendet står orubbat. Vi som vet vill sprida kunskapen. På sidan Dagens Juridik finns många avslöjanden
om de a sjuka spel.
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2.10.19 Tokigheter från god man nummer tre (2013-10-22 07:33)

Det finns mycket a redovisa här och i rä en, jag ska lägga in en del här och sedan fylla på under rubr. "God"
man, härovan. God man nummer e var ännu sämre som läsarna nog förstå , men jag mailade aldrig med denna
och har bara enstaka sms-bevis som jag också lagt in i bloggen.
Som jag förut nämnt så tycker god man tre inte det spelar så stor roll om huvudmannen får besök, se först söknin-
gen i min mailbox på ordalydelsen "Däremot kommer hon ju inte a kunna få några besök"
[1]

(Text i bilder är inte sökbara på nätet men jag retuscherade ändå bort förnamnet)
Sedan i "brödtexten" återfinns de a:
[2]

Här kan läsaren (och Tingsrä en) finna minst två relevanta och intressanta fenomen.
1. Huvudmannen får inga besök under t.ex. en månad (God mans resor är ibland längre än så) God man tycker
a det spelar nog ingen roll pga huvudmannens dåliga minne och dsuppfa ning. Jag anser a besöken är god
mans vik gaste insats. Inställningen är inhuman, minne och dsuppfa ning hör inte ll saken alls.
2. God man "förbereder" betalningen av alla räkningar. Observera a alla vik ga räkningar (hyra, el, tele,
vårdavgi osv) löper via autogiro!

God mans u alanden.
Här föreslås läsarna (och rä en) tro mig på mi ord (sanningsförsäkran av mig) e ersom jag inte brukar spela in
mina samtal med folk.
(Dock har jag spelat in vissa telefonsamtal i vissa sammanhang)
Betr. mors bostadsrä ropade hon under planeringsmötet i Juli: "DEN ÄR VÄRD EN HALV MILJON OCH ÄR
OBELÅNAD!!!"
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Inte så mycket a bry sig om kanske men sen enskilt ll mig (några veckor senare då vi stod på mors uteplats och
mor just fly at in i Elgströmska vanvården) ropade hon:
LYSSNA PÅ MIG NU: VILL DU STÖDJA BANKEN? (Jag minns det mycket tydligt och klart pga det märkliga beteendet)
Här avsåg hon kanske a det var onödigt a sälja lägenheten, a det var bä re a jag använde den då jag besöker
mor.
Eller så avsåg hon a den hellre kan stå både oanvänd och osåld?
(men om besöken fortsä er a vara så få som de varit, någon gång per månad i sni , är de a ekonomiskt fel pga
hyra och dri kostnad, därför tog jag beslutet a med Sandgrens goda minne bo e tag i Örebro, dvs ll våren -14
för a mor ska få många besök, extra hjälp, kontroller av boendet mm. jag erbjöd mig a betala hyran trots a
jag har en villa på anna ort utan a få svar)
Hon sa också dessförinnan: "Här har du nu en lägenhet".
Betr. de fina stora krukväxterna i lägenheten frågade hon "hur ska du göra med dom"? men innan jag hann svara
bräkte hon:
LÅT DOM DÖ!
Helt obegripligt.
Det är då jag se och hört sånt här i mer än tre års d från olika typer utvalda av Öfn som jag alltmer kommit a
bruka orden "idiot" och "idioter". Det finns de fakto lämpliga objekt för dessa ord.
Rik gt allvarligt blev det då denna nummer tre skulle hoppa av och sä a in sin närmaste granne som ersä are
och den idiotens beteende, se äldre inlägg.
Därför har jag ll "ersä aren för den ersä aren" dvs nuvarande stolpsko , från början meddelat a det inte var
riktat mot honom men nu har mor ha "fyra idioter på rad som gode män" och jag har trö nat totalt på eländet.
Sen har det mycket rik gt snabbt visat sig a den nuvarande knappt är läskunnig eller a omdömet brister,
"sta s ken" står sig väl.
Igår mailade Spector på Öfn om "den nye förvaltaren".
De a gav anledning ll ny oro, man kan inte säkert veta vad som pågår inom den här nämnden eller vilka regler
som finns.
- -
Innan jag hann fylla på med mer tokigheter från god man tre kom en ny, där hon kommenterat min ansökan om
god mans upphörande.
Jag har ge rä en en bakgrund med beskrivning av hur gode män fungerat hi lls.
Där har jag framhållit a for arande finns ingen acceptabel redovisning från god man e för år -2011 då det
gäller posten privata medel/fickpengar.
Jag har också förklarat a jag och andra insa a vet a det förekommer stölder ur huvudmämnnens/de dementas
fickpengar, a det ll och med är sannolikt a en god man stjäl av fickpengarna då det är väl känt a de flesta är
dåliga eller mycket dåliga, och oseriösa.
Här slår det slint i god mans huvud igen, igen, hon påstår a jag direkt har anklagat henne.
Hon drar också ll med en trolig lögn om a hon betalat 20 räkningar under året utanför autogirot. Det finns
absolut inget i gamla redovisningar som stödjer de a och det ska bli intressant a studera redovisningen för
-2013.
Jag vet a hon gjort en del mer eller mindre onödiga små inköp och då någon gång kollat med mig innan eller
e eråt, troligen kallar hon de a för "räkningar" för a späda på sta s ken.
E av inköpen var direkt befängt, jag ska redogöra för det med en bild senare.
Det jag talat om när det gäller obetalda räkningar var inbetalningskort som kommit ll mors brevlåda och som
hon sedan lagts fram på si rumsbord.
Främst fadäser av god man två och inget annat avse .
Men om det slår slint i huvuden så är det inte mycket a göra åt, det är dock lite onödigt a späda på de a med
hyckleri och lögner.
-2012 anmärkte jag pga kluddrig, bris ällig redovisning a man inte kan utesluta stölder av fickpengarna (god
man e ) vilket de a obildade stolpsko på precis samma sä läste som en anklagelse. Förstår man inte orden
"utesluta" eller "sannolikt"bär man bänka sig på grundvux. Jag har få llförlitlig informa on om denna form av
stölder och svårigheten a se vad som händer i skymundan är en bidragande orsak. Hur kan det komma sig a
mor hade totalt tre hundralappar gömda i bostaden (noggrann genomgång, även av alla böcker osv) då hon aldrig
handlat själv enligt hemtjänsten och enligt mig men de gode männen har redovisat mellan ca 6.000 och 12.000
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kr under tre år som fickpengar.
På grund av den förstes kludder och hopblandningar i redovisningen går det inte a fastslå de a närmare. (Börjar
bearbetas rä sligt inom kort)

Jag ska fortsä a här senare med god man tre:s utopiska griller runt andrahandsuthyrning, sådant som
strider mot allt förnu och allmänbildning.

Den allra första tokigheten inte a förglömma, hanterandet av en obetald veckotodning.
A i stället för a bara betala den dra igång en hiskelig historia med förlaget och Tingsrä en under en månads

d.
(I något samband med entledigande/upphörande betr en llfällig inhoppare, nummer två)

Tillägg
Tre veckor e er jag skrev inlägget meddelade Öfn a Sandgren inte hade rä a skriva något hyreskontrakt på
mors lägenhet. Det saknades "medgivande" från denna eminenta nämnd.

Dvs en strid ström av tokigheter.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/10/ej-besc3b6k-1.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/10/besc3b6k-hos-mor-2.jpg

2.10.20 Imbecill härskarteknik från kommunalarbetare (2013-10-24 09:18)

En känd metod inom myndigheter och gärna använd av de värsta rötäggen är a svara på förfrågningar utan
egentligen svara.
De förståndsmässigt något e erblivna och ansvarslösa figurerna kan upprepa den metoden hur många gånger
som helst, år e er år.
Man svarar hela den på något helt annat eller skriver a "du har redan få svar på den frågan". Varje gång
an ngen upprepar jag frågan eller hänvisar ll grundvux.

Jag anser a just de a är något som man ska ly a fram om man stämmer en kommun eller en annan
myndighet, visa i klartext hur dessa ska eparasiter beter sig.

Bara då e ärende är strikt paragraf-kopplat känner sig dessa filurer och rötägg sig manade a e erleva
en förfrågan.

E problem är a få en Tingsrä a ta ll sig och inse a beteendet från myndigheten är a jämställa
med diskriminering eller trakasseri eller med andra ord vårdslös myndighetsutövning. Där blir man beroende av
det ständiga tärnings-kastandet inom rä sväsendet som pågår även i Hovrä en men i mindre utsträckning.
H.D. ignorerar det mesta utan närmare mo vering.
De ignorerar fak skt också bro som begås av anställda domare.

Så ser det ut i det första och sista fascistlandet -Sverige.
En av världens fulaste platser a leva på rent mentalt därför a det mesta av det här är dolt genom e genomhy-
cklande system.
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Fasaden utåt är vacker för alla som inget vet eller anar.
Invandrare/flyk ngar berömmer landet pga det välstånd de får del av.
Utom de som råkar in i den sjukaste myndighets-cirkusen.

De som egentligen lider av dåligt förstånd är många av dessa hycklande kommunaltjänstemän och i ännu
högre grad alla de läkare som pumpar in gi er i de sjuka som sedan påstås sakna förstånd och därför måste vara
"hjälpta" av t.ex. "gode" män, som o ast är kriminella i små eller stort samt helt obildade. Ibland tar dessa
arbetslösa, omdömeslösa, ljusskygga typer också det sista av den sjukes pension. De tar gärna många uppdrag.
Jag utvecklar de a i inlagor ll rä en inom kort.
Det finns många kunniga som känner ll problemen runt gode män, frågan är om någon av dem vill vi na om det
generella läget. Det skulle vara e bra komplement ll mina speciella erfarenheter. Det nya jag har a komma
med, som jag tror, är hur illa beställt det är inom en vik g myndighet som Överförmyndaren. Groteskt illa.
Som det verkar, poli skt llsa a figurer som präntar in vissa paragrafer men i övrigt saknar omdöme och
allmänbildning. Spelar apa gentemot anhöriga, leker med sin roll. Det är såna som utser gode män. Än så länge
finns inga som helst behörighetskrav och behovet av de a är akut. Det borde också gälla nära anhöriga men där
kan man tänka sig viss jämkning om det är så a den anhörige redan digare under lång d hjälpt sin drabbade
förälder (eller annan anhörig)

2.10.21 Vi na åt A endo? (2013-10-25 10:23)

Förhållandena för min mor på Elgströmska är inte särskilt bra och medicinfynden är avskräckande, hur kan det då
vara för de gravt dementa?
Jag vet fak skt inte alls e er denna korta d på tre månader.
Jag lät rubriken stå kvar här men har ändrat den lite och hela texten sen igår e er a jag nu hi at en table ll
på mors rum, nu när allt ska vara så noga kontrollerat då personalen ger mediciner.
Den låg på en plats där jag at förut. Jag börjar få nog även om det inte var en Sobril.
Om inte jag tog ut mor på promenader skulle det vara mycket sämre för henne och troligen leda ll annan
sjukdom inom en snar fram d.
Hon si er mestadels ensam, precis som förr och sysselsä er sig med a sortera undula rö lite väl o a. Det
säger en hel del om fri dsverksamheten. Men visst finns det ak viteter av gemensamt slag, t.ex. bowling någon
förmiddag. Promenadgrupp ibland med mera. Det som behövs är någon sysselsä ning på rummet för en sån
som min mor som behöver syssla med något.
Men trots allt de a anser jag a en del av problemen ligger på kommunen och lands nget.
E ersom jag råkat använda fel namn på läkaren då jag sökte henne under de senaste två veckorna kan jag dock
inte beskylla henne för ignorans.
Verksamhetschefen vid Varberga verkar dock inte hjälpsam ens i allvarliga lägen.

Nu verkar det inte som om A endo går ll domstol trots allt, i alla fall enligt de lokala chefer jag träffade
igår. Möjligen stäms A endo av kommunen.
Jag ligger lågt med det här en d men jag kommer aldrig a vi na åt rötäggskommunen Örebro, där har jag tre
års erfarenhet av en stor mängd oseriösa tjänstemän, diskriminering och hyckleri förutom rena lögner.
Trots problemen är A endo bä re a ha a göra med.
De ignorerar verkligen inte de anhöriga vilket är kommunens specialitet, men också lands ngets. Senast idag fick
jag åter lyssna på lögner om felak ga telefoner.
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2.10.22 Allehanda - nej tack (2013-10-28 17:00)

Är det inte förträffligt om e antal grava missförhållanden kan spridas via e lokalt media?
Förklaringen är enkel och består av det här:

1. Jag håller hårt på mina principer. Ärlighet och bra bemötande är vik gt.

2. Allehanda har fram ll nyligen HELT ignorerat mina otal meil under åren ll olika redaktörer. De a
framgår här och där i bloggen.

3. Det är meningslöst a ly a fram bara en del av e problemkomplex.

Jag håller mig ll min lilla blogg och några trogna läsare. Samt "inhoppare" från alla världens hörn enligt
sta s ken på wordpress. Roligt a se.

Jaha, det var alla "nyheter" för idag. Bä re än inget, kanske.

2.10.23 Varsel slog in, igen (2013-10-30 17:58)

Mi liv har varit kantat av ödesmä ade varsel, inte varje vecka eller ens månad, men ganska många varsel totalt.
Både i små och i verkligen stort, som t.ex. Palmemordet.
Ungefär varannan gång förstår jag varslet först e eråt men ändå kan det ha varit ganska detaljerat. Några varsel
har anlänt ca o år innan saken inträffat men då har det blivit exakt som jag "såg" det. Ingen ng som betyder
något för någon annan än mig själv och de det berör, i de händelserna.
Hör ju inte ll den här bloggen men även här har det inträffat något av varsel.
Villacalifornia här i Wordpress ade in och skrev om sin mor. Jag kände en aning a det gäller a se upp med
just medicineringen på gruppboendet för min egen mor. Jag skrev ju om det i samband med hans besök här.
Läsning jag rekommenderar:

h p://villacalifornia.wordpress.com/?s=medicinf %C3 %B6rgi ning

Men också Örebros Murad Al n (v) publicerade det här två dagar innan det stora otäcka medicinfyndet
hos mor, en slags varsel också:

[1]
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1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/10/murad-altin-om-huset-dit-mor-lurades.jpg

2.11 November

2.11.1 Varberga vårdcentral orsakar missförhållanden (2013-11-01 11:43)

Jag och andra har förstå a problemen vid Elgströmska inte bara beror på entrepenören. Långsamt stack övriga
fula trynen med ansvar fram, kommunens miserabla hantering av de flesta ärenden är sen länge känd.
De flesta som bor på Elgströmska verkar vara listade vid Varberga vårdcentral och i mors fall var de a en mycket
olycklig förändring, hon var förut listad vid Mikaeli.
Vid Varberga VC (förkortningen ger helt rik ga associa oner) finns bara springläkare och en oansvarig, slapp,
inkonsekvent verksamhetschef som är ännu mer problema sk än cheferna inom kommunens sociala sektor.
Man struntar totalt i a man har e stort ansvar över verksamheter där läkare går rond.
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Läkarna gör fatala missar, men egentligen bryr de sig förmodligen inte om a ens hålla den uppsikt som krävs,
varken över hur vården bedrivs eller hur de boende mår och ännu mindre hur deras llstånd förändras även om
det som i min mors fall sker under kort d.
Jag skulle beskriva DEN situa onen som katastrofal och har gjort en anmälan ll IVO om de a separat. Jag har
också berört saken med de lokala cheferna som dock verkar så nöjda med a det inte varit så mycket "spring"
på olika springläkare a de sa på sig skygglappar. Sen finns det förstås som så o a personliga "kompis-skäl" a
inte våga tro på några sådana problem trots a A endo därmed skulle befrias från en del av ansvaret för den
misär som funnits och som jag se for arande finns.
Det går rykten om a Varberga VC är "stans sämsta" men jag har inga direkta fakta som stödjer det, jag skulle
förstås inte bli det minsta förvånad.

Två skärmdumps, en dag lovar verksamhetschefen hjälpa mig få kontakt med en viss läkare som varit onåbar
trots a jag uppdagade grova missförhållanden vid Elgströmska för henne och en sköterska enligt digare inlägg
om felmedicinering.
Dagen e er ångrar sig rötägget och tycker a jag ska kontakta pa entnämnden.
Helt galet e ersom jag inte är pa ent och a den nämnden är avsedd för helt ovetande individer. Onödig cirkus
och olämplig verksamhets-chef.
Men är det nån ide a lägga ned arbete på all denna idio ?
Andra ger upp och det kommer nog jag också a göra snart.
[1]

[2]
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Jag kan jämföra med Gävleborg där lite cirkus också hör ll vardagen på samtliga hälsocentraler och a de
flesta besök där är onödiga.
Vi har då få möjligheten a skriva våra egna remisser så vi slipper gå över dessa inrä ningar med ibland läkare
som knappt kan svenska och arbetar på måfå.
Vi kan alltså få komma direkt ll specialist vid e sjukhus.
Det är så bra a det antagligen kommer a tas bort.
Tyvärr är det mest såna som jag som kan dra ny a av det, vi som kan skriva och u rycka oss någorlunda samt
analysera vissa förhållanden utanför vår profession, dvs det som är hälsoanknutet.
Sjukhusen har nämligen rä a avvisa en sådan privat framställd remiss.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/11/kaivanto-1.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/11/kaivanto-2.jpg

2.11.2 Mors närminne fungerar ibland (2013-11-04 22:58)

Mor har överraskat e antal gånger och jag har antecknat vad som hände men just nu berä ar jag a hennes
närminne ibland fungerar korrekt, for arande.
Trots god mans upprepade svammel "hon har försämrats i demensen".
Det som händer ibland då närminnet återvänder styrker a alzheimer inte var och är det huvudsakliga problemet
utan en vaskulär demens i kombina on med näringsbrist och felak g medicinering med an depressiva medel.
Dvs långt över vissa läkares "förstånd".

Idag t.ex. besökte jag och sa e mig för a läsa Allehanda elände. Den sämsta dags dning jag se med
mest bara infan l smörja som dagens svammel om gode män på en helsida.
(Reportern och den aktuelle gode mannen i reportaget har fastnat i 60-talet, innan vi hade autogiro, det talas om
a en god man måste sköta alla räkningar, en sen länge avslöjad myt och inget annat a det dräller av räkningar
utanför autogirot, de är sällsynta om inte gode mannen själv gör en massa beställningar e.d.)
Jag frågade mor om hon ville gå ut en sväng och hon var fundersam över vädret.
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E er o minuters tystnad reste hon sig upp och sa "ska vi göra en liten promenad då".
Det är iofs så a vissa dagar mår hon sämre och som idag förhållandevis pigg och alert trots en mindre förkylning.
Vid matdags klockan 17.00 sa hon a hon inte är det minsta hungrig och det säger hon o a innan maten. Idag
också "det blir så mycket ätande". Men det är nog en orsak ll a hon mår lite bä re än under den hopplösa

den på inkastade matlådor som hon sällan åt av.
Men man kan då fråga igen på e annat sä så kan hon reagera annorlunda och gå och hämta lite mat och då har
hon glömt den åsikt hon hade fem minuter digare.

2.11.3 Örebropolisens dagisverksamhet (2013-11-05 08:53)

Innan jag går in på det som hänt hos polisen i Örebro runt min dementa mors situa on, ska jag berä a om min
första erfarenhet av denna instans, från 1975.
En fullständigt vansinnig utveckling av absolut ingen ng alls.
Mi allra första ordinarie arbete om jag inte räknar dningsutbärning varenda morgon under halva skol den,
dvs även helger. Jag delade f.ö. ut stockholms dningar, inte Na och Ök. Jag hade fly at ll Stockholm och
fick låna en studentlägenhet i Fresca av en bekant. Arbetet fanns på e laboratorium alldeles i närheten.
Ibland var jag i Örebro som kändes som "hemma" e bra tag e er fly en. Vid e sånt llfälle köpte jag en
begagnad stereoanläggning a ha i Stockholm. E er någon vecka blev jag avhämtad av polis på arbetsplatsen.
Två örebropoliser hade sa sig i en bil för a "besöka" mig i Stockholm. Stereon jag köpt var mig ovetande stulen.
Säljaren hade en check kvar som jag betalat med och som polisen hade hi at, därför var det ju lä a hi a mig.
Man ansåg a jag betalat så lite a jag borde ha vetat a det var stöldgods. Poliserna var iofs trevliga och följde
"ar gt" med hem där de beslagtog stereon.
Men jag berä ade a jag hade betalat halva beloppet kontant och halva på den där checken.
Då blev dom ännu trevligare och det slutade med a jag fick behålla stereon om jag minns rä , och allt skulle
vara frid och fröjd. (Tror jag fick llbaka den senare, men jag har ha massor av stereoprylar)
Jag kunde inte komma över den där avhämtningen på jobbet inför alla kollegor där.
Jag slutade och blev sjukskriven i ca e år innan jag orkade komma igång igen, då med enklare arbete.
Jag kände inte ll J.O. eller J.K. men skrev och "klagade" hos polisen i Örebro.
Då kom det en ursäkt i retur. Jag trodde a det var det bästa jag kunde få och lät det hela vara. Helt ointresserad
och obevandrad i rä sliga ng.
En ursäkt är bra, mycket bra, men vad kan man säga om omdömet hos polisen i det fallet? Riskera en ung
människas hela fram d för en sån struntsak genom a åka två man på stockholms-semester.
- -

Jag har gjort några anmälningar pga oseriösa gode män, nummer e betr. redovisningen, nummer tre och
den inbillade fyran pga beteendet runt mors bostad. Framförallt ned-drogningen av mor på Elgströmska huset.
Det rörde sig inte bara om insa medicin som inte var förskriven ens vid behov utan bor agande av vik g
medicin, dvs vik g vitamin by es ut mot gi . Lite värre än det brukar vara på dylika ställen med delvis slapp och
inkompetent personal, lika illa i kommunens egna boenden.
Bemötandet var ok i de första fallen men de lades ned då det inte var av "allmänt intresse" för åtal och också
svårt a bevisa fullt ut.
I medicinfrågan ville polisen driva förundersökning (misshandel) och det var det enda ve ga om inte annat för
a avskräcka "personal" på såna här boenden a bete sig hur som helst.
Här hade jag hyfsad bevisning, dock en läkare som gömde sig då jag skulle kolla hennes minnesbild av medicin-
fynden pga ärenden i rä en.
Men det finns något som heter åklagare, alterna vt dårklagare.
Inte helt ovanligt miljöskadade stackare som saknar omdöme, ibland med au s sk framtoning. En åklagare
avstyrde polisens inten oner.
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Jag skulle alltså ge polisen "godkänt" i ärendena som rör mor men det hakade upp sig totalt då jag ville rä a fel
i anmälan, flera fel som uppstod då anmälningsupptagaren skrev ned det hela och någon förväxling jag gjort av
namn på inblandade sköterskor.
Trots tre mail under två veckors d kom ingen återkoppling från polisen.
Det lönar sig alltså inte a vara seriös och noggrann i kontakter med polisen i Örebro, de ignorerar lika mycket
som t.ex. kommunen.
Slutbetyget blir därför, totalt se med dårskapen från 70-talet inräknad a det är dumhet som styr polisens
arbete.
Exakt samma som upprepat y rades av en viss Leif GW, förr, innan han ledsnade på de ogillande a tyderna han
fick i retur.
Jag bryr mig inte om såna a tyder utan håller mig ll sanningen.

Senare då jag försökt få Örebropolisen och åklagare a begripa a en god man ofredar och det är angeläget a
en sån förhörs och granskas, har polisens ingrodda dumhet visat trynet, gång på gång på gång.
En totalt hopplös instans. Framstår som värre än kommunen.
Anmälningsupptagarna si er dock på annan ort men borde si a på grundvux vissa av dem llsammans med
vissa "utredande" poliser, sällan en anmälan utan fel i texten, ibland grova och ibland ll och med svåra a rä a
e er a man lyckats tjata sig ll en kopia på anmälan. Ibland kommer aldrig kopia innan saken är avskriven på
felak ga uppgi er i anmälan.
Pratade med en FU-ledare i Stockholm om en av klåparna som si er och klo rar, även han gav intrycket av lä
e erbliven, jag avslutade samtalet e ersom det hela var alldeles lönlöst.
Såna figurer kan alltså bli FU-ledare.

Fortsa a anmälningar december 13 - januari 14 har fungerat lite bä re, vissa poliser agerar par skt eller
ignorant, andra är seriösa. Samma gäller åklagare och den jag pratat med den 13/1 uppska ade jag, han var
rä ram som jag själv, inte rädd a säga vad han anser och han har rä at polisens ignorans och en FU ska inledas.
Jag ringde för a fråga varför FU skulle inledas på en liten lläggsanmälan där saken inte går a bevisa då det
finns annat som är bevisbart. Förklaringen är a denna anmälan är sammanlänkad med övriga. Dessutom har
jag just anmält falsk llvitelse då jag blivit anklagad för "bostadsockupa on" av den senaste galningen som kallas
god man. Det mest absurda hi lls och mor blir an ngen ledsen eller arg då hon hör vad fanskapet ägnar sig åt
och de a är videofilmat.
Hans ageranden strider helt mot hennes vilja. Naturligtvis.
Jag skulle nästan tro a åklagare förstår allvaret i a en god man med många offer (brukare) helt saknar omdöme,
måste granskas närmare.
Om inte är samhället helt ur led, och så är sannolikt fallet.

Sammantaget är det lä a förstå a polisens arbete styrs av idio .
I vissa fall gäller de a också åklagare.
I Örebro har jag bara stö på e möjligt undantag - Dag.

Tillägg juli -14

Åklagaren Dag Svärd gjorde en insats i bro et ofredande, sen struntade han ev. i det hela.
Polisen lade ned utredningen igen. Utan a ha utre men stekt på ärendet i över e halvår och by utredare
flera gånger.
Sen övergick saken ll annan, mer oseriös åklagare som struntade totalt i a analysera saken eller kanske inte
klarar enkel analys.
En helt ologisk höna hos polisen som är chef i en utredningshörna skrev en ologisk dumhet i ärendet om
egenmäk gt förfarande som jag ska skanna in senare. Påminn mig om jag glömmer det.
Hönor i hörnor på myndigheter är e mycket vanligt otyg.

Tillägg april -15
Polisen har lagt ned FU eller inte inle FU i så go som samtliga fall jag anmält för mors räkning. E undantag var
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ned-drogningen och medicin-misshandeln på Elgströmska huset -2013, där ville polisen fak skt agera, men inte
åklagaren.
Överklagan hjälpte inte. Dårskapen slår ll i ena eller andra ledet.
egenmäk gt förfarande / stöld, ofredanden av flera slag, sannolik förskingring, allt har lagts ned. Det är denna
ignorans mot lite mindre grov bro slighet eller sådant som är för svårt för polisen a begripa, som bidrar ll a
usla ställföreträdare får vara kvar och fortsä a begå allt grövre bro .
Inte förrän stor förskingring eller dödsfall uppdagas (som nyligen i både sundsvall och Hudiksvall) börjar polis och
åklagare känna sig tvungna a arbeta. Det betyder inte a de gör e bra jobb ens i de fallen.
Ketym är som många känner ll en del om, motsatsen.

2.11.4 Hundpensionatet: "vi blev tårögda" (2013-11-06 15:08)

Jag hade förbere a mor, som förlorade sin sista hund för två år sen, skulle få träffa en trevlig hund regelbundet,
en eller två gånger i veckan.
Hundpensionatet ringde llbaka och berä ade a de varit tårögda då de pratat om vad jag förbere .
Trevligt med en så mänsklig reak on, ovanligt.

Här en bild på Niko.

[1]
Jag har sa upp en tavla på mors rum med Niko och sagt a han ska nog komma och hälsa på henne.
Hon blev så glad men glömmer väl iofs även det. I det här läget är det väl bra a hon slipper uppleva e "brutet
lö e" OM jag måste släppa allt det här.
De dementa måste man glädja för stunden.
Tyvärr verkar mina regelbundna stunder med mor upphöra.
Hade jag inte funnits ll hands hade hon kunnat avlida av den felmedicinering jag avslöjade. Där har förstås ingen
tackat trots a antagligen också andra boende räddats från medicinförgi ning, åtminstone på samma avdelning.
Jag har bara hört undanflykter och noterat ignorans, även från läkare. hur engagerade är de övriga boendes
anhöriga egentligen? På mors avdelning har jag iofs aldrig se nån mer anhörig trots många besök.
Hade man litat på "god man" hade sannolikt aldrig den kriminella medicineringen upptäckts om man ar på hur
de förutvarande fungerat. Den förste som bara ryckte på axlarna åt a mor tappade många kilo och tänderna,
"bara a köpa mindre kläder". Den andre som inte ens hälsade på. Den tredje som var mer eller mindre knäpp.
En ärde på gång som uppträdde kriminellt.
Är det kons gt om man trö nar? BEHÖVS verkligen dessa filurer. Gör de någon mer ny a än a dra det sista på
mors pension? Sköter de mors fågelburar?
Vad klarar de som inte jag klarar?

Orden från hundpensionatet värmde.
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Hallsbergshundpensionat (2013-11-07 14:22:04)
Hej Hans! Tack för de fina Orden. Tyvärr så saknar samhället idag de skyddsnät som behövs i e samhälle. Idag är det lä
a skylla på o skylla ifrån sig. Inte mi fel , Inte mi bord osv. JAG lovar a Vi från pensionatets sida kommer a se ll a
komma några ggr/vecka. Allt för a Visa den Respekt/Kärlek medmänsklighet VI alla bör visa den ”äldre” genera onen. VI
ska llsammans hjälpas åt så Din mor ska få e värdigt slut. Kram Från Oss i Hallsberg

dweia73 (2013-11-11 12:35:39)
Visst är det underligt a "djurmänniskor" verkar ha mer empa och förståelse för det man försöker göra för sina nära och
kära när de blir gamla och/eller dementa än vad folk inom hemtjänst och äldrevården har???

Hans (2013-11-11 13:57:04)
Ja. Jag bara ringde dem på hundpensionatet och började med a säga a "det här kanske låter kons gt" osv när jag kom
med den udda iden. Men hon var med på noterna direkt! Hon visste hur det var med såna problem e ersom det fanns
någon drabbad inom släkten tror jag. Sen när hon ringde llbaka hade hon pratat med sin man om det här och berä ade
a de hade blivit tårögda. gissa vem mer som blev tårögd då. När man äntligen möter empa Men för länge sen kom
en kille in och kommenterade här, han berä ade om sin mamma och hur han o a grät. Hur han se sin mamma bli
medicinförgi ad och felbehandlad på gruppboende. Han blev tvungen a ta hem henne och sen beter sig tydligen läkare
och andra hur som helst och han fick gehör för anmälningar. Det var innan samma sak hände min mamma. Jag kände på
mig då a här gäller det a se upp, och mycket rik gt...

2.11.5 Jag är redo a ge upp dårskapen (2013-11-06 17:15)

Som läsaren ser längst ned, jag har markerat samtliga kategorier.
Malfunk on och ignorans överallt. Också hos Tingsrä en, -igen.
Ärendet om god mans upphörande lovades behandlas skyndsamt och jag har besökt rä en två gånger för a
lämna handlingar. Idag besöker jag rä en igen, tänker sam digt a in på det ännu värre daghemmet, polisen, i
samma kvarter, angående klara tjänstefel där, visa upp kopia på seriöst mail som handläggaren inte besvarat nu
på två veckor. Men läs om polisen i Örebro under den nya rubriken här ovan.
Rä en har få för sig a jag anhållit om e interimis skt beslut i mors bostadsfråga, helt utan seriös grund. Det
finns en punkt i mi senaste y rande som tydligt nog är avse a förmedlas ll Öfn och inte är en hemställan ll
rä en. Man har naturligt nog sen ge avslag i den delen men posten har sänt brevet llbaka ll rä en. Nu ligger
det bara där, handläggaren är bortrest och ingen vet vad som pågår. I alla fall inget föreläggande ll kommunen
om y rande och då pågår väl ingen ng alls.
För a de inte plötsligt ska få för sig a besluta något och då givetvis ll min nackdel hävdade jag i telefon a det
är e läkarintyg på gång.
För säkerhets skull och det kanske går a ordna. Men mors gamla vårdcentral sa e sig på tvären betr. listning

llbaka då det är läkare vid Varberga VC (inte klose , men bra nära) som går rond och har pa enterna vid "särskilt
vårdboende" som Elgströmska. Springläkaren verkar helt cynisk, verksamhetschefen vid Varberga likaså. Och vad
gör IVO? Ingen ng alls om de inte snackar ihop sig med kommunen, då kan det bli en spontan inspek on, ll och
med på subjek va, poli ska grunder.
Så fungerar det i Örebro, även om det som vid alla äldreboenden finns problem på Elgströmska. Jag kom ju a
avslöja e av de grövre e er bara två månaders sporadisk vistelse i stan, för mors skull.
JO anmälan är meningslös som i de flesta fall, ingen ide a besvära dem.
Möjligen för a då media och andra får llgång ll det här.
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2.11.6 Tingsrä en vanligen par sk med kommunen (2013-11-08 07:59)

Örebro Tingsrä verkade länge vara det mest "hejsan-svejsan" jag upplevt i den vägen, även med en märklig
personalomsä ning.
Dålig "verksamhets-chef" tycktes vara en orsak, slarviga och korkade handläggare en annan, fascistoida och
cyniska, stressade domare en y erligare orsak. Då jag i andra ngsrä er förr klagat på vissa saker har verk-
samhetscheferna varit välvilliga och lyhörda, så var det inte i Örebro.
Men e erhand har det klarnat a det är typen av mål som är problemet.
Jag klarade under 90-talet mål i rä er ensam mot (ibland illa förberedda) advokater fast jag var skadad av allvarlig
olycka och illa däran och självklart inte var mer jurist då än idag. En orienteringskurs för länge sen och mycket
"prak k" under 90-talet där det började gå bra först då jag skakade av mig ombuden.
Jag förkovrade mig lite genom a si a som åhörare i e antal mål, mest bro mål.
Men runt demens och gode man och en hycklande kommun kan man inte processa i en ngsrä , det uppvisades
i Örebro och bekrä ades senare i Västmanland. Troligen många fler ngsrä er ser som sin främsta uppgi a i
dessa ärenden skydda den kommunala verksamheten.
Därmed bidrar domstolarna på e mycket allvarligt vis ll det kända samhälls-problemet med dåliga gode män
och förvaltare som är svåra a bli av med.
A polisen är största boven i dramat kom dock fram llslut.
Lokal dningen Nerikes Allehanda förefaller korruperad och vill inte gärna skriva något nega vt om kommunen.
Säkert inte ovanligt. Däremot blev det full fart på dningen då det riktades kri k mot det privata vårdföretaget At-
tendo. I det läget kontaktade Allehanda TILL OCH MED MIG men jag ville inte bidra pga den ignorans reportrarna
visat då jag försökt berä a om problem inom den kommunala vården. I det läget fick jag i stället respons från IVO
och SVT. Jag kan iofs bara y ra mig om de ca fem år jag varit vi ne ll hela cirkusen. Det finns gamla, nära band
i denna föreställning, enligt de som kan defini onerna, med "fascis ska förtecken" (och det verkar ju stämma),
dvs man ignorerar alla som klagar, spelar ingen roll om det finns någon sjuk och svag person i bakgrunden, som
far illa, förlorar sina ägodelar, sina pengar, what ever.
O ast drar rä en ut på saker länge, länge utan a ens granska inlagorna, klagar man för mycket på dsutdräkten
så kommer dock plötsligt en avvisande dom. I e fall utan a jag hunnit presentera slutlig bevisuppgi . Domarna
i denna rä , och säkert många andra, tål inte kri k. Jag har pratat med en av dem och det var verkligen en cynisk,
dum person. Den som dömde då mor i onödan besudlades med förvaltare e er a en stolle ll god man gjort
ansökan, uppbackad av en hycklande och ljugande handläggare på kommunen. Dagen e er hoppade stollen av,
följd av en annan stolle som missade allt som gick a missa.
Ordet "cirkus" är o llräckligt, "ap-cirkus" känns mer passande på något sä .
Även orden "dårskap" och "ondska".

Redan -2012 noterade jag a åtminstone vissa handläggare led av vissa läs-svårigheter och det problemet
består. Vissa notarier förstår inte helt enkel svenska eller logik. De kan också spo a ut rent dårak ga föreläg-
ganden men de a blev tydligare i Västmanlands ngsrä . Handläggaren by es ut men jag trö nade och drog

llbaka målet. Skov av MS gjorde a jag tappade lusten a agera lärare för halvt e erblivna handläggare på en
domstol sam digt som jag kom underfund med a kravet var för lågt ställt.
Men rä sväsendet agerar också i mycket subjek vt och slumpmässigt även då de inte som i dessa rä er har sina
vänner och bundsförvanter inom kommunen.
Sällan finns det någon skiljelinje kommun- ngsrä öht. runt gode män och förvaltare är det mer e samarbete
och det är helt galet. Många handläggare inom överförmynderierna är klart olämpliga och poli skt llsa a.

Betr. både mål om skadestånd och "dårskapens upphörande" (godmannaskapets upphörande) finns prob-
lem med olika läkarintyg.
Betr. mor går det inte a utverka läkarintyg annat än det som upprepat kommer automa skt från demensavdel-
ningen på sjukhuset, så snart kommunen eller rä en begär det. Man bygger då de "nya" intygen på en gammal
undersökning och gör inte en ny. De a räcker go för en korruperad par sk rä som vet a J.O. håller dem
bakom ryggen om det inte blir alldeles för grovt. Läkaren från vårdcentralen kan inte intyga, hon känner inte mor

165



och har träffat henne bara en gång, sa hon. I något annat sammanhang verkar hon ha sagt a hon aldrig träffat
mor. Men a ha "träffat" en gång är läkarundersökning ingen gång.
Dvs under e antal månader sen mor fly ade in på demensboendet.
Det gick heller inte a lista om mor ll den vårdcentral hon llhörde digare, på särskilt boende är man hänvisad

ll aktuell vårdcentral.
Jag ska kunna anlita annan läkare med specialistkompetens inom psykiatri och tror a bedömningen kan bli a
mor med min hjälp kan klara sig go utan en god man, men det är mycket svårt a hi a en sådan läkare som vill
ta tag i det och har d. Man skulle behöva muta en sån läkare med e stort belopp så skulle det förstås fungera
fint.
Jag har iofs en gammal bekant i Stockholm som är duk g psykiater som borde kunna bedöma det här utan
svårighet, men numera i samma ålder som mor så det skulle vara besvärligt för honom pga avståndet.
Knappast a tänka på.
A ta med mor ll Stockholm för a träffa denne psykiater är ju inte omöjligt men det tar emot. Jag har inte
heller få någon kontakt med honom och då är det ju hopplöst. Jag känner också två psykologer men då blir det
ännu längre avstånd och knappast troligt a deras ev. intygande skulle räcka i den här typen av förutbestämda
ärenden.
Betr. mig själv, a det inneburit e lidande a vara utsa för allt det här, är det inte framkomligt och inte lönt
a be om intyg, men det måste ändå nämnas i e skadeståndsmål, a säga som det är. Jag kan iaf visa a jag
få förhöjt blodtryck e er ca e år i den värsta rötan med det här. Jag mår inte bra av medicineringen, blir mer
okoncentrerad.

Jag gick in med ärende om godmannaskapets upphörande med anhållan om skyndsam behandling, men
det var i e akut läge vid mors boende, Elgströmska huset, som de flesta i Örebro nog har hört en del om. En ny
god man var bara intresserad av a ofreda och sälja mors bostad, i e läge där jag ville a hon skulle fly a hem
igen, med min hjälp.Jag visade via två korta provperioder, jul-nyår och en vecka i mi en av januari -14, a en sån
sak skulle fungera och mor ville gärna återvända ll sin kära egna fina bostad hon aldrig glömt helt.
Jag fick dock kontakt med en ny sköterska på A endo (särskilt inskickad i problemen på huset) och situa onen
verkade i alla fall acceptabel i december -13)
Det blev därför inte lika brå om a godmannaskapet upphör även om det var det bästa. Man frågar sig hela

den varför en helt imbecill och okunnig god man ska ha betalt för "omsorg om person" då han inget ser eller
begriper av missförhållanden.
Inte ens på e erkänt skandalboende. Mor har få lida av dålig vård i onödan pga dröjsmål och kons gheter
i rä en, nu kan man lika gärna avvakta en d och se hur det blir på Elgströmska boendet e er kommunens
övertag.
Jag drog llbaka anhållan, även pga behandling av min delvis förlamade hals som ll en början gav rejält
förvärrade problem.
Det var däremot mycket angeläget a den gode mannen entledigades och det med det snaraste. Det är en
omdömeslös (fascistoid) fungerande galning som begår diverse tokigheter i gråzonen mot bro slighet.
Där finns e överklagande av beslutet a llsä a de a rötägg i Öfn som låg i rä en och sov. E er tre veckor hade
man inte ens begärt kommunens y rande. Jag ska nog anmäla rä en ll J.K. vad det lider, begära skadestånd
pga myndighetsmissbruk.
I mars -14 har de a mål f.ö. mö hinder i Hovrä en, inget prövnings llstånd.
Till H.D. har jag frankt förklarat a det här verkar röra sig om "social fascism", dårskap och a man inte ids sä a
sig in i hur illa det är. A en sjuk person skadas mer och mer.
Det är rä sröta a inte ge prövnings llstånd e er Tingsrä ens o llständiga hafflande. Rötan ÄR vida spridd inom
det här och det är inte bara systemfel!

Utöver dessa två ärenden finns e där jag stämt kommunen på lidande och kostnader jag har orsakats pga
olika tjänstefel.
Biståndshandläggningen och Överförmyndarspektaklet med en rad odugliga och onödiga lekmän/gode män som
återkommande spelar apa och just inget kan eller förstår. (Eller spelar de egentligen?)
Det är svårt a utkräva ansvar från den skyddade verkstaden Öfn.
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Största värdet med det målet är a skaka om en liten del av det sjuka dödkö et i kommunen om e sånt mål öht
tas upp, det si er antagligen folk från kommunerna med i Tingsrä erna och det existerar ingen opar skhet.

Tillägg den 14/12 - 13
Jag har se samma typ av elände i flera rotlar men värst i rotel 7 och 9.
Jag trodde aldrig a det hela kunde sjunka så lågt.
I bloggen kan man läsa hur rä en gång på gång visat sig vara icke läskunnig.
Upphörande av godmannaskap är inte akut även om det är det bästa.
E entledigande av en vrickad individ som god man är däremot en absolut nödvändighet, begriper inte Tingsrät-
ten det måste jag llslut gå vidare via J.K. ll EU-domstolen om man inte erbjuder en rä vis rä egång.
I Tingsrä en kan det avgöras på handlingarna men måste det gå vidare måste det bli förhandling förr eller senare,
i Hovrä en eller vid ny omgång i Tingsrä en. Då måste jag få ta med mor ll rä en, tvunget för a försöka visa
för rötäggen i kommunen och rä en a det här kan ni sluta upp a missköta. Här är vi som skadats och skadas,
mor kan själv förklara vad hon vill, om en utomstående "god man" ska hjälpa henne eller jag.
Det är bara a ge henne dessa alterna v. Man behöver inte ens påminna henne om a det handlar om en
kriminell stolle.
Det är bara det a rä en inte llåter mor a bidra med vad hon vill och tycker.

Tillägg den 25/12 -13
Det har bekrä ats igen och igen a rä en är par sk, på samma sä som de stackars obildade poliser som hafflat
med ärendena, villervalla pga personalomsä ning och rent dumt handläggande, o a bakvänt.
Rä en besvarade inte förfrågningar på en månads d varför jag tappade förtroendet och drog llbaka målet den
17/12 och samma datum slutade en handläggare på roteln. Jag anmälde problemen ll J.K. några dagar innan
de a.
Det som hände var a e ilsket eller ängsligt stolpsko i rä en, llfällig rådman pga uppenbara problem, hafsade
ihop en dom som innebar a ingen stämning u ärdas.
Jag är inte alls förvånad och a någon drar llbaka e mål pga tappat förtroende är alldeles för genant för sådana
röt-drivande stolpsko som uppenbarligen si er där.
Därför gör man allt för a förekomma de a med en snabb dom.
Man hoppas och tror på a Hovrä en inte ger prövnings llstånd vilket är det absolut vanligaste numera pga
resursbrister och nya regler.

Jag har alltså känt på mig rä hela den, ända sen -2012 då folk på rä en fa ade lika bra som kvarsi are
på mellanstadiet. Notarier, men ändå illa.
Domen kan vara ogil g pga de a oseriösa sprä ande, jag anser a man inte heller kan komma med en plötslig
dom i e mål som inte är avvisat och ingen hunnit komma med en bevisuppgi . På denna rä kan man nämligen
få för sig lite vad som helst. Tvärtom meddelade jag i e y rande a det inte var en bevisuppgi .

På en annan avdelning har man "läst baklänges" eller hur man nu burit sig åt och börjat behandla sånt
som jag aldrig be om. Inte värre än troligen en viss fördröjning. Man är bra på a kommunicera annars. men
där borde man ha säkerställt vad jag avsåg, de trodde a jag ville ha e interimis skt beslut om mors återfly .
Lite får jag skylla mig själv som skrev så mycket om bostadsfrågan, men avsikten var dels a få rä en a inse
allvaret och brådskan, dels a frågan om återfly var avsedd för Öfn som skulle komma a läsa y randet. Där
blev det alltså fullständigt fel, Öfn brydde sig givetvis inte.

Är de a en domstol? Hi lls framstår det hela som en y erligare skyddad verkstad där det då och då görs
seriösa jobb men lika o a ageras par skt för a slippa en massa besvär. Beror det på a det handlar om gode
män?

Tillägg den 4 mars -14
Tingsrä en kan inte läsa innan ll.
Denna gång en veckas onödig fördröjning. Ovanligt lite.
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JO har inte agerat i någon av mina anmälningar utom en enda där kommunens hyckleri var all ör uppenbart för
a ens förbigå JO.

Mor kan troligen bara slippa ur dessa par ska klor genom en fly ll annat län.

Tillägg januari - 16
Fly en genomförd sommaren -15, jag själv blev förvaltare. Men stämning av den värste marodören, en av de

digare gode männen i Örebro, går troligen om intet e ersom TR Västmanland fly at ärendet ll - Örebro. En
ngsrä som jag vet för mycket om för a driva fler ärenden.

Mor och jag bor i Gävleborg, men marodören i Västerås.
Mo vet är a rä en i Västmanland inte anser sig behörig. En sådan åsikt får inte överklagas.
Dessutom fanns en för mig okänd regel, a svaranden anses ha sin hemvist där han var skriven den 1 november
året innan. Dvs Örebro.
En sån invändning ska göras då han första gången y rar sig i målet. Han gjorde det inte men y rade sig via
Kronofogden utan a nämna forum för målet.
E er det har jag inte få del av något y rande.
Mer otydligt är om rä en själv kan ta såna beslut utan a svaranden invänt mot "forum".
Rä en tog beslutet samma dag som de fick min korrigerade bevisuppgi .
Korrigeringar måste göras bl.a. därför a två vi nen glömt vad som hände -2014.
De gör inte som jag, dokumenterar det mesta.
Trots a de arbetar inom kommun resp. vård. Eller kanske just därför.

Nu siktar jag på ny JO-anmälan och digarelagd stämning av staten, åtminstone i förenklat tvistemål där
jag tar upp en del av problemen.
I förlängningen hoppas jag också kunna starta enskilt åtal av den aktuelle fd godman.
E ersom (fascistliknande) individer inom rä sväsendet inte omfa as av regler om tjänstemanna-ansvar "i
beslutande församlingar" om jag minns rä , så är de a en helt lössläppt ondska i Sverige.

Maj -16
Då det avhandlas några små-mål så har jag hunnit få MS vilket påverkar minne, koncentra on och gör mig
periodvis mycket trö . I det llståndet har jag tvingats sköta saker inom rä srötan. Jag överraskades av några
posi va ord från en rådman "du såg inte sjuk ut och var ju påläst" men i utslaget/domen kommer de vanliga
problemen fram.
Dessa beror dock delvis på min glömska och a förhandlingen var stressig.
Rä en har antagit vissa påståenden från "galenfalken" som rik ga fast de bevisligen är felak ga. Det måste
överklagas men då stöter man på en ny avdelning för egal regelvidrig handläggning med läs-problem, Göta
Hovrä .
Man får vanligen inte ens prövnings llstånd i små mål.
Så fungerar den svenska rä srötan men jag har som sagt aldrig se värre än i Örebro och då motparten är
kommunen eller en notorisk stolle som god man.
Bara en polis har sagt det i klartext; "det är så svårt med kommunen".
Men polisens handläggning typ daghem bär en del av skulden ll a dessa odugliga godemän går fria och får
många uppdrag.
E go u all av det senaste eländet i Örebro ngsrä var a jag fick lära mig denna "hårda väg" a en godman
kan orsaka ekonomisk och annan skada och aldrig behöva ersä a den sjuka huvudmannen så länge som man inte
kan styrka a e bro är begånget.
Hur styrker man det i e civilmål? Det hela blir paradoxalt och ogenomförbart.
Det största ansvaret ligger som sagt på det daghem som kallas polis och åklararmyndighet. Man kan se dessa
som de "bovar" som grundar såna här oegentligheter jämte domstolarnas blundande mot vissa relevanta regler i
föräldrabalken!
De ignorerar mao vissa lagar och regler som leder ll a bro slingar går fria.
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I det här fallet ignoreras föräldrabalkens regler om rä rådighet och förvaltning samt ersä ningsansvar vid
orsakad skada.
Det är ingen ide a ta upp de a med någon av alla cyniska och korkade eller rädda reportrar.
Inte heller ide a anmäla det ll den falska "rä svårdande" myndigheten J.O.
J.K. brukar hänvisa ll resursbrister och domstol.

Det har blivit allt tydligare a dessa problem inte är specifika för Örebro ngsrä utan troligen existerar
i de flesta kommuner som inte försöker använda egna lläggsregler inom de a erbarmligt sjuka område,
ställföreträdare för de svaga.
Jag har se Söderhamns kommun använda en regel a om den sjukes vilja inte kan säkerställas får man ta den
via en nära anhörig.
Jag undrar vilket ljushuvud som kom på det och varför det inte finns i lagtexten.

Tillägg hösten -2016
SVT genomförde nyligen en serie inslag om godmannaområdet (visades i nyhetsprogrammen flera veckor i följd
med olika grava exempel) och reportrarna hade gjort stora och noggranna sta s skt underbyggda undersökningar.
Samma typ av s ckprov inom kommunerna som görs av länsstyrelserna men betydligt fler.
Betr. domstolarna framkom PARTISKHETEN indirekt genom y randen som "domstolarna går på kommunernas
linje" vilket gladde mig men också visar a man inte vågar a rakt ut prata om par skhet i rä sväsendet utan
sveper in det på olika vis.
Jag hade kontakt med SVT och fick i princip medhåll och man lyssnade på min kri k samt lämnade seriösa svar.
Par skheten och ren ondska samt dumhet i Örebro tr har flera gånger få tydliga ansikten där. Senast i form av
"Fingerborg" som låtsades vara lyhörd , vänligt sinnad, seriös samt opar sk, men sen drämde ll med en par skt
grundad dom (tydligt hyckleri), dock med e lysande undantag som redogjorde för "utomobligatorisk skada" -e
undantag som först fick mig a blunda för par skheten i övrigt.
Det spelar iofs ingen roll vad jag blundar för eller ser, Göta Hovrä ger inte prövnings llstånd i såna ärenden.
Frågan är om det spelar någon roll då ondskan och par skheten o a florerar även där.

SVT (också Tvärsny flera gånger) och P4 Gävleborg har ll skillnad från reportrar inom gammel-media/ dningarna
uppträ helt seriöst både vad beträffar godmannaområdet och vård-cirkusen.

(2017-05-22 16:35:19)
Det är något grundläggande fel på ledningen på den domstolen, deras människosyn är vrickad, därför har de så hög
personalomsä ning.

Hans (2017-05-22 16:49:57)
Intressant om personalomsä ning. Jag noterade tecken på det 2012 och 2013. Övrigt känns mycket noga igen. En
koruperad domstol i hela rotlar och enskilda bluff-domare som passar bä re som inlåsta än som dömande. Jag har nu
anmält en av dessa, "Fingerborg", ll AfA. Den aktuella judiska grenen (kra fullare än tex IS) tar god d på sig och agerar
ännu inte i Sverige, tyvärr. En släk ng på fars sida är som go är, en av de beslutande.

2.11.7 Undulaterna är allt hon har men kan mista dem. (2013-11-08 11:52)

Det finns utredning som visar hur mycket fyra undulater betyder för mor. Det framgår i hemvårdens rapportering
och jag vet a dessa sista kvarvarande djur betyder nästan allt för henne. Hade hon inte kunnat ta dem med sig

ll Elgströmska hade vi inte kunnat hänvisa henne dit, det hade varit för magstarkt. (Det fanns andra lösningar
som a jag omgående ställde upp för mor, hade en lägenhet nära mor ordnad, samt på sikt troligen en möjlighet
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i en hyrd stuga på landet hos en pensionerad demensvårdare, förutom min andra ide med tvåfamiljsvilla)

Först svarade en vårdare tvärt nej, "inga djur här" per telefon.
Vid besök på Elgströmska framträdde en sjuksköterska som sa a det gick bra "bara Birgit sköter dem själv".
Det avgjorde saken, det blev en infly med två fågelburar på mors gamla stereobänk.
Tyvärr har mor i samband med infly sluta sköta bytet av papper på nedbajsade burbo nar och rengöring av
burarnas underdelar
(stora plastbaljor)
Jag har hjälpt henne med det och köpte e specialpapper med fastlimmad sand som man får klippa ll och lägga
in. Har tänkt a ev. byta de två burarna mot en stor, bä re, med mellanvägg och metallåda på bo en som mor
och jag varit och at på.

(Filmruta)
[1]

Men nu måste jag pga virrandet från gode män och a Tingsrä en behandlar fel saker förbereda återfly
ll min villa i Gävleborg.

Det betyder a ingen sen hjälper mor med rengöringen av fågelburarna.
Då blir situa onen llslut helt ohållbar.
Kontaktmannen by es ut pga allergi och den nye har svårt a sköta en sån enkel sak som sop-påsen. O a full
eller saknas helt.

Så blir det, samt även andra problem, då kommunen envisas med a tvinga på folk värdelösa gode män
och ställer ll stora problem för de anhöriga.
Det nya stolpsko et har i dagsläget tre on uppdrag och om de flesta huvudmännen har autogiro så drar han lä

170



in minst 15.000/månad utan a behöva göra många knop, vilket han väl iofs inte heller klarar. En "massa jobb"
med räkningar och blanke er är en myt från 50-talet.

Förväntad summa:
Låt kommunen och gammalmodiga, blinda läkare sköta allt för de gamla och sjuka så dör de snabbare genom
vanvård, de anhöriga som verkligen vill hjälpa hålls utanför och ignoreras så långt det är möjligt. Tingsrä en
underblåser denna plåga om de får chansen.
Åklagare och J.O. ignorerar nästan allt i de a vanve i världens första och sista nazistland. (Bara en mild överdri ,
rashygienen är uppfunnen i Sverige och mentaliteten lever kvar, ganska dold och gömd, bakom andra ansikten)

Stämningen av kommunen ligger kvar men måste kanske skötas via ombud.
Jag drog llbaka den för a ersä a den med en mer omfa ande med större skadeståndskrav men rä en agerade
genom a komma med e plötsligt domslut, e avvisande, dvs åter en y ring av hyckleri/jäv och socialfascism.
J.K. meddelade a de vill avvakta beslut från Hovrä en och där ligger det nu.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/11/undulaterna-2013.jpg

dweia73 (2013-11-11 12:32:42)
JAg försöker bo hos pappa så långt det går. Jag har hemtjänst som sköter hans mat och kollar a han tar medicinerna (jag
köper mediciner, har koll på medicinlistor och sköter doseringen, de bara påminner honom om a ta dem). Jag sköter alla
papper, husen, läkarbesök, handlar, sko ar snö, klipper gräs, repar, ordnar, ser ll a han har det han behöver så långt
pengarna räcker. Två gånger i veckan väcker jag honom när han ska iväg ll dialys, ser ll a det finns varmva en när han
ska duscha (två gånger i veckan), har koll på hudkrämer, rakgrejjer och ser ll a det finns rena kläder och sköter hans
tvä . Hemtjänsten kommer och promenerar med honom två gånger i veckan, ger honom lunch och middag och kollar a
han tar kvällsmedicinen och duschar honom två gånger i veckan. Jag hade två hundar och pappa hade en som vi fick ta
bort förra hösten för den var sjuk. Vi har ha ka sedan -78 . Det har varit alla möjliga ka er och som mest hade vi tre
honor som alla fick ungar sam digt samt två kastrerade hanar så som mest hemma den gången hade vi 32 ka er, gissa hur
fort vi steriliserade honorna e er det. Men kort sagt vi har all d ha ka ll för tre år sedan när våra sista blev överkörd.
Förra julen gjorde vi slag i saken och köpte två ka er och då började rena mardrömmen. Hemtjänstens chef började hota,
trakassera och förfölja mig. Hot om a dra in vården för pappa, rena elakheter som a vårt hem var en sanitär olägenhet
för a vi hade ka er (ka lådan var uppe hos mig på övervåningen och inget som hemtjänsten hade a göra med och
deras matskålar står på en bänk i köket). Pappa var överlycklig över a ha ka igen och gosar med dem så fort han får en
chans och samma med mina hundar. Han ÄLSKAR djur precis som jag och det är vårt hem. Men hemtjänsten hade anställt
allergisk personal och a vi hade djur var e problem i deras planering. Fick ll och med höra av chefen på hemtjänsten
a det var vik gare a pappa fick vård än a jag skulle finnas där! Jag gör 90 % av allt jobb runt pappa!! A hemtjänsten
anställer personal som inte är lämpliga för jobbet är väl inte vårt problem? Pappa och jag ska väl inte tåla vilka elakheter
som helst om VÅRT hem och VÅRA val? Hon ringde i d och o d och tjatade om a dra in huvudskyddsombudet. Jag sa
a huvudskyddsombudet var välkommen men a en människa som agerat så illa mot både mig och pappa under flera år
som hon själv inte var välkommen. Så hon skickade chefen för e t äldreboende med huvudskyddsombudet. De kom på
besök och det ena de ville ändra på var a sä a mikron på en annan bänk.- Det är åtgärdat och de tyckte också a det
chefen för hemtjänsten gjort mot mig och oss var fel och jag slipper numera kontakt med hrmm, satkärringen, rent ut sagt.
All kommunika on från hemtjänsten ll mig som inte hemtjänstpersonalen själva framför går numera genom chefen för
åldringsboendet. Och vill jag ta upp problem med hemtjänsten grå jag ll chefen för åldringsboendet. SKA DET BEHÖVA
VARA SÅ! A en människa som trakasserar, hotar och beter sig som e treårigt barn med hämnd ak oner, elaka samtal osv
ens får jobba kvar är mer än jag förstår! Men så är jag blond numera också :P

Hans (2013-11-11 13:11:46)
Stort tack för kommentarerna! Du lade in en ursäkt för "långa kommentarer" men jag vill gärna ha såna och andra gillar
a läsa dem. Det fanns många problem med hemtjänsten i örebro också, du kanske har läst nåt av det, värst var det med
vikarierna på sommaren. Nästan alla unga tjejer verkade bra men cheferna o a rena lata rötäggen, tjejerna vet ju inte
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vad de ska göra hos en dement och hur de ska göra det. A s cka in hakan och fråga : "har du ä t" leder ll katastrofal
viktminskning, mor gick ner 20 -25 kilo, från 70-75 ll drygt 50. Sen allt de a mögel som fanns i varannan vara i kylskåpet
då jag gjorde mina besök. Sen a mor blev utlåst... av hemtjänsten, som tur var fanns jag där just då. Har aldrig se mor
må så dåligt. Men jag har just läst en massa papper från kommunen om hur det gå med mor genom åren, det kom via
IVO där jag gjort e par anmälningar. Man kan se hur hemtjänsten i alla fall försöker rä a problemen. Hos dig verkar dom
mest varit intresserade av a skapa problem. Var glad om du sluppit "god" man. När det går åt helsike där e ersom dom
nästan inget klarar och inget kan mer än spela apa och fylla i en blanke samt debitera sina arvoden. Ja då finns det just
ingen som bryr sig. Där kan man börja tala om de verkligt stora problemen, särskilt då dom stjäl och fixar testamenten och
annat. Problemen är enorma med alla dessa lekmän som hi at det här sä et a sko sig. Nästan alla kommuner talar tyst
om det. riksdagsmän funderar sig fördärvade på hur det ska lösas, i alla fall de som har egna beroende anhöriga som de
inte hinner med själva och har god man och annan smörja. De har kommit på a en god man ska ha någon slags utbildning.
Storartat eller hur. Det är lekmän som får e stort ansvar för sjuka beroende personer men som många gånger passar
bä re i skolbänken eller fängelse. Möjligen arbetsläger om det fanns. De ska bara hjälpa ll och inte bestämma något
men det begriper de mycket sällan. Nämnden som llsä er klientelet begriper det ibland inte heller men många beslut
ska fa as av dessa inkompetenta nämnder med poli skt llsa a halvidioter som präntar in e antal paragrafer. Beslut
kan överklagas av anhöriga men rä erna kan inte mycket om området, de kastar mest bara tärning. Anhöriga måste för
a stävja det llkalla ve ga specialister eller vara det själva. Tänk på a du sluppit det eländet i alla fall, om du har det.

dweia73 (2014-01-15 09:56:07)
Jo men tänk hur många anhöriga som inte bryr sig och som inte orkar engagera sig eller bara väljer a blunda för det dem
ser och istället lyssnar på personalens lögner. Ta min syster som exempel. Inget som helst intresse, ingen undran om hur
allt är. Inga frågor om hur det går eller någon ng. Jag drar hela lasset själv. De a gör mig sliten, trö och stressad och
därmed sur grinig och en rik g ragata. Och man kan aldrig bara säga ll om en sak för då blir det ingen bä ring, man
måste varenda gång bli urförbannad innan det väl händer något. Kan det inte räcka med a bara säga .. okej jag ska
ta e fnu exempel.. Jag ber ehmtjänsten a INTE köra upp på gården om inte jag har hunnit röjja snön när det snöat
för de kör fast den och så klarar inte snöslungan a få loss det utan den bara gör fast och slirar eller så hoppar den och
lämnar en puckel som bara blir värre och värre. De a har jag tjatat om i 2 år nu. De kör ÄNDÅ upp på gården om inte jag
ställer något ivägen. En dag blev ajg URFÖRBANNAD på a tjata och a ta upp samma sak om och om igen. Ringde och
skällde ut dem för a de kört fast snön IGEN ... DÅ blev det informa on ll all personal... UTOM vikarierna. SÅ jag får lik
förbannat spärra gården och börjar det snöa när jag är på jobbet så kör de fast snön innan jag kommer hem. Gissa om
jag är less

Hans (2015-03-30 19:23:46)
Som framgår av senare inlägg så dröjde det inte länge innan samtliga undulater var döda. Informa onen fick jag per
telefon, både från personal och mor själv.

Max (2015-04-24 20:24:46)
Det är ju så dom behandlar våra sjuka föräldrar också på en del håll. Låt dom si a inne och hänga, dålig mat, massa
skitpreparat, så försvinner dom och det går a få plats för nästa i pipelinen.

Hans (2015-04-25 03:05:58)
Helt rik gt, både systemfel och a det dräller av omdömeslösa obildade dårar i alla led, både inom omsorgen och bland
gode män och deras handläggare. Sällan man träffar på en normal, vuxen person som inte fungerar som en orm. Ju "högre
upp" och ju yngre -dess värre. De ve ga och ärliga kan hi as bland "gräsrö erna" Också i Örebro ngsrä finns dessa
problem med falska ormar. (Och det har jag lå t dem veta a jag och många andra tycker) Också många rötägg bland läkare
som pumpar i de gamla olämpliga mediciner och tar bort det sista av deras personlighet. Det allra smutsigaste är väl ändå
dessa gode män och förvaltare som struntar i a ens hälsa på "brukarna" om det inte finns ekonomiska baktankar, och stjäl
av både deras fickpengar och bankmedel. Med undantag av de kommunala handläggare som deltar i bro sligheten och
underlä ar den, de finns och man känner lä hur dessa saknar omdöme i allt de företar sig. Poli skt llsa a stolpsko .
Finns massor av dessa. I Örebro duggar de verkligen tä , det är jag extra säker på e er fyra års lidande med de a. Där
finns också e media, Nerikes Allehanda, som för mig framstår som en hycklande dning som håller kommunen och många
missförhållanden bakom ryggen. -Än så länge.
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2.11.8 Öppet brev ll IVO ang. hemvård mm (2013-11-09 10:41)

Till läsaren, den här bloggen sy ar delvis ll a åstadkomma "dagbok" och extra backup på texter. det har
visat sig a problema ken runt äldrevård/demensvård är så stor a det sväller ut åt alla håll, malfunk oner
överallt i samhället ger som summa a vi alla har e rent helvete a se fram emot om eller då vi blir gamla,
sjuka och dementa. Ingen instans har bra koll, allraminst de som har största ansvaret som kommunerna, IVO och
rä sväsendet. Socialstyrelsens utlokaliseringar ll e antal IVO-avdelningar har inte ge några fördelar som jag
kunnat skönja ännu. Möjligen har hyckleriet minskat en aning.
Brevet:
- -
Ärende bet: -
I det här ärendet skulla mina y randen vara klara den 22/10 men jag hoppas jag kan göra e llägg, orsaken ll
missen är a det har varit flera ärenden och dessutom stora problem med gode män för mor, biståndshandläg-
gningen med mera.
Mors fly ll demensboende hos A endo medförde nya stora problem pga som jag ser det, kriminalitet vid
medicineringen varför man go kan betrakta hela situa onen som absurd och näs n ll oframkomlig. Det hela
tycks ha få förfalla under allt för lång d och min mor är naturligtvis bara e av många offer.
Det enda som kan ge en åldrande dement person en dräglig llvaro under god kontroll är som jag och de flesta
anhöriga i övrigt förstår, vård i hemmet med engagerade anhöriga.
De som saknar anhöriga eller saknar anhöriga som vill och kan hjälpa är utlämnade ll en vidrig llvaro med alla
de systemfel som finns. Problemen med stora mängder olämplig personal inom flera vårdsektorer faller llbaka
på systemfel som inte bara rör vårdsektorn.
Det känns fel a jag som anhörig och med fackområde teknik, dessutom själv allvarligt skadad av flera systemfel
i samhället, ska försöka instruera myndigheter hur man rä ar systemen. Det är märkligt a området inte alls är
genomtänkt.
Det är nu i mi och mors fall så a de gode män som funnits för mor orsakat en stor del av nuvarande problem
och ligger som direkta hinder för mig a hjälpa mor som jag vill och kan. Det finns ingen förståelse för det
problemet inom överförmyndarnämnden.
- -

Tillägget nu består av a jag e er a igen, nogrannare, ha at igenom de handlingar jag få från IVO,
se a det finns utskri er från Örebro kommun som inte llhör s.k. genomförandeplan. Där upptäcker jag
en dsperiod som inte alls finns omnämnd i de delar av genomförandeplan jag få (samt "anteckningar" från
hemvård väster)
Först nu har jag därför se a mor hade stora problem redan under sommaren -2011.
A hon redan då varit ute och gå vilse, varit mycket orolig e er a jag lämnat henne då jag gjort besök. Hon har
letat e er mig vid e antal llfällen.
Det här är problem som jag fram ll nu tro uppkom under sommaren -2013.
DET ÄR HELT OACCEPTABELT a hemvården/kommunen inte informerar anhöriga som visat a de vill hjälpa ll
om den fak ska situa onen.
Jag för min del hade redan -2011 stora möjligheter a träda in och hjälpa mor genom a has gt hyra en bostad i
Örebro. Jag hade och har ekonomi för de a.
Jag kunde mycket väl ha digarelagt mina fly planer mot örebro för mors skull.
Jag accepterar inte a man inom hemvården inte begriper a det bara är anhöriga som kan ge den bästa hjälpen.
Informa onsbristen är katastrofal.
- -

Jag har stämt Örebro kommun i avseende främst överförmyndare-gode män och biståndshandläggning där
sektorn hemvård bara upptar en liten del. Jag ser nu a bristerna inom hemvården bör bära en större del av mina
skadeståndskrav.
Stämningen sy e är inte penningbegär. Däremot måste en stämning följas av e ekonomiskt krav för a kunna
drivas så länge det inte rör sig om enskilt åtal.
Därför måste man uppska a storleken av det lidande man orsakats och den d man måst offra samt de extra
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kostnader man drabbats av för a kunna driva e mål, de a även om pengarna har liten betydelse i samman-
hanget, det är min mor som har betydelse.

Jag ser i målet stora problem för Tingsrä en a bedöma ev. tjänstefel inom kommunen. och allrahelst
vårdsektorn. Därför måste jag, om rä en öht tar upp dessa delar, be a få anhålla om vi nesmål från IVO,
alterna vt en snabb slutbehandling av just mi ärende här så jag sedan kan visa resultatet i rä en.

Men jag har också problem med biståndshandläggare och måste fråga om e sådant problem utreds av
IVO.

mvh / Hans n n

Tillägg den 11/11 Snabbt svar, synpunkterna tas in i ärendet och svar på frågorna kommer senare.

2.11.9 Öppet brev ll "dårklagare" (2013-11-09 12:08)

Betr de anmälningar som ignorerats runt ned-drogning av dementa åldringar. Jämför gärna med nazismen.
Allt börjar med en mossig pota sgris som råkar gissa rä . Sedan har vi följderna av det säkerställda begreppet:
Oklar, oklarare, åklagare, "dårklagare" -sista ordet kommer av sig själv, på förekommen anledning.
Polisen beslutade om förundersökning men åklagaren stoppade den.

Brevet:
- -
Polisen har tydligen beslutat rik gt, även om jag inte få del av det beslutet, den utbredda malfunk onen
och inkompetensen gör sig som allmänt känt, vanligen påmind först inom den delen av e ständigt vacklande
rä sväsende.
I de fall som polisen kommer ll e rik gt beslut är det olyckligt a omdömet inom åklarar-myndigheten inte
räcker längre än som framgår av bland annat de a ärende.
Jag får göra som många andra, sluta göra polisanmälningar, allrahelst i Örebro län, oavse vad jag ser eller
drabbas av. E er många år där jag tydligt se infan la oskick måste jag och andra fråga sig varför inte förnu iga
människor söker sig ll åklagaryrket.
Här behövs bara mellanstadiekompetens för a se hur illa ställt det är.
Jag kan nu lova a även om jag ser e mycket allvarligt bro begås i centrala Örebro, kommer jag inte a göra en
polisanmälan och jag vet a andra följer mi exempel.
Jag känner mycket väl ll a man oavse bör göra anmälan om inte annat av principiella skäl, men man känner

ll slut a man måste få visa vad man känner inför denna veritablelt subjek va cirkus.
Dvs a i fall e er fall ha få sina anmälningar misshandlade av an ngen polis eller åklagare måste det någon
gång nå e mål. I mi fall blir det, så länge jag orkar, informa on ll allmänheten.
Då jag själv drabbats har det inte ha så stor betydelse men då jag ser a min egen dementa mor och som en
följd många andra sjuka åldringar drabbas går det omgående för långt.
Omdömet inom er grupp är obefintligt, det är en katastrof.
Avser ni inte själva bli gamla? Kan inte åtminstone en sådan tanke hjälpa er?
Jag förstår a även denna överklagan är meningslös i sig, därför hoppas jag a åtminsone en av er läser eller
tragglar sig igenom den här texten så den kan ha någon liten, om inte annat, llfällig effekt. Det är just MELLAN
paragraferna som allt de a oskick och inkompetens avslöjas, det är i de fria valen som den osunda kortsik ga
påverkan skapas.
- -
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Sammantaget kan man se a åklagares inställning ll ned-drogning av åldringar, boende i särskilda boenden, inte
är a se som bro sligt, eller iah inte föremål för allmänt intresse.
Det säger mig omedelbart a den svåraste bro sligheten är förskjuten ll åklagarverksamheten.
Men jag säger inte a det rör sig om bro mot befintligt paragrafsystem.

Betr. bevisfrågor ska man inte bara kasta e ärende åt sidan då det verkar för besvärligt i förhållande ll
det enskilda fallet, man ska begripa a det är en principiell åtgärd som kommer a påverka mycket och många.
Speciellt i det här ärendet skulle man ha inhämtat mer fakta från mig innan man kastar undan ärendet om det
var så a det inte gick a få hjälp av personal vid Elgströmska huset eller läkare.

Fakta i ärendet är a ingen annan känner min mor så väl som jag.
Jag har klart och tydligt noterat a hon blivit allt trö are och ledsnare under sin vistelse och det finns flera fel i
upptagningen av polisanmälan som polisen helt ignorerat a återkoppla i, trots a jag mailat in felen ll en herr
S. som inte är lämplig på sin post då han inte återkopplat ens med en bekrä else som jag be om. *
S. har uppgivits som handläggare då jag ringt polisen, jag har heller inte blivit uppringd llbaka trots lö e av e
annat stolpsko , S _2.
Det har mankerat i stort se hela vägen, men ändå har polisen tydligen anse a det ska inledas en förunder-
sökning.
Varför inte gå ll de källor som finns innan ni struntar i e seriöst ärende?

Tror ni a det är roligt a lägga ned arbete på anmälningar och sedan bara bli ignorerad, begriper ni inte
a det kan finnas felak gheter begångna av rötägg inom polisen eller anmälningsupptagare som knappt kan
räkna på fingrarna?
Ser ni verligen inte möjligheten ll a bro begås mot åldringar, har begå s länge och sannolikt kommer a
begås mot er själva?

Mer fakta i ärendet är a jag förstå a personal vid boendet under en längre d BYTT UT en nödvändig
medicin mot en icke ordinerad sobriltable , varje morgon.
De a styrks av a mor llslut lagt undan dessa medicingrupper i ograverat skick.
den table som tagits bort har ordinerats för bruk livet ut, utan denna blir mor trö are, det rör sig om kronisk
folatbrist. Tar man bort denna och sä er in o llåtna lugnande medel i stället, som inte ens behövs då mor är
sansad och lugn, då förstärks effekten och ger det resultat jag observerat.

Jag upprepar, de värsta bro slingarna i det här är personal inom åklagarväsendet.
Ni begriper säkerligen inte hur mycket lidande ni orsakat och orsakar.
Statuerar ni inte exempel i såna här fall bör ni avgå, hela bunten.
Det är synd om er.

Här hjälpte det inte ens med varsel om JO-anmälan. Det säger kanske något om hur stor betydelse J.O. har.

——————————————————————————- —-
Standardsignatur
Glöm aldrig a rashygienen utvecklades av svenska och tyska läkare och a dessa ideer for arande förekommer
bre men dolt i Sverige. Besläktade mentalgrupper återfinns idag förutom bland läkare inom i stort se alla
myndigheter och de känns igen genom sin cynism mot de svaga.
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2.11.10 Tyvärr, A endo (2013-11-09 12:52)

Min mor si er o a och sorterar undula rö. Givetvis helt i onödan e ersom fåglarna äter det de vill ha och skippar
resten.
Hon har aldrig ägnat sig åt det förut.
Jag påstår inte säkert, men det kan vara en följd av sysselsä ningsbrist. Det finns ingen kontroll av vad de boende
sysselsä er sig med eller hjälp med sysselsä ning utöver de enstaka större, ak viteterna någon mme varje dag
utom helger.
Därför står det i alla händelser klart a den här broschyren ger e bedrägligt intryck. Jag lurades av den och det
har nog varit så för andra anhöriga.
[1]

Men det var bara en del av e större bedrägeri, som jag ser det, jag bedrogs också på hyresnivån och den sen
i våras allmänna kunskapen inom kommunen om hur det är på Elgströmska. Det är en del av min stämning,
inte mot A endo förstås utan mot kommunen, det är kommunen som orsakat mig de stora problemen, onödigt
lidande för mor är värst men kan inte tas upp än så länge då jag inte kan vara part där.
Därför gör denna kommun allt för a jag själv inte ska kunna bli god man. Men jag vet redan utöver det, a
handläggaren är e inhumant, diskriminerande exemplar och redan på den grunden kommer a avslå en sån
ansökan.
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Därför blir jag god man först i annan kommun senare.
Där kan jag nog vara god man åt 5 - 10 personer, med glada llrop från en hjälpsam person i Östergötland som
kan området. Örebro ska man inte bo i, i längden. Det saknas varningsskyltar runt stan.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/11/bedrc3a4glig-reklam.jpg

dweia73 (2013-11-11 12:14:43)
Vad jag saknar här uppe är e dagak veringsställe. Dit de kan få åka på dagarna och umgås, pyssla, snickra, s cka eller
bara si a och prata över en kopp kaffe. Men tydligen finns det inte pengar ll sådant. Jag gick kriga som en tok för a
få ak vering ll min pappa. De tar honom på promenad två gånger i veckan. Men det finns ju så mycket annat de kan
göra. Baka en kaka, spela spel (de få pappa for arande klarar av) eller a på foton. Men det är enklare a bara ta
med honom ut och gå. Pappa brukar gå ut och gå själv flera gånger om dagen så det känns som det blir lite kaka på
kaka. Och han är for arande nästan isolerad i byn med bara mig och hemtjänsten som sällskap. Finns inte ens något
sådan i Kiruna (närmaste stad) dit han kunde få åka och träffa folk. Vi har en snäll dam i byn som brukar ta med honom
när det är gudstjänster i byn och det uppska ar han verkligen. Men pappa som annars är en social människa si er
ensam mesta den. det gör a han sover sover och sover lite ll. Det får hans demens a rusa iväg och bli sämre
mycket fortare. Märker skillnaden när jag försöker ak vera honom mycket och när han bara sover. Ju mer jag ak verar
honom desto långsammare sker försämringen i demens. Men jag har jobb och en massa andra saker som måste ordnas med.

Hans (2013-11-11 14:28:16)
Ok, går han ut själv så är han väl inte särskilt dement och då behöver han helt klart mer a göra. För en dement är en
promenad o a e himmelrike. De är ju inlåsta annars och trots a saker upprepas i prak ken så känner de det mesta
som helt ny varje gång. Min mor får trots a jag och förre gode mannen (som var normal ibland, halvgalen ibland och
mycket okunnig) propsade på extra promenader då hon är väldigt rörlig av sig för det mesta och bara kan bli sämre av a
bli si ande, troligen bara två per vecka som din far. En är "ordinarie" och en är "extra ak vitet" där jag fyllde i promenad
på en blanke . Det räcker inte och när jag är i Örebro blir det iaf två ll, o a kombinerat med en liten biltur, tex ll en
fågelsjö i närheten. I månadsski et september-oktober orkade hon nästan inte gå mer än 10 - 20 meter och hon var
ledsen och eländig. ll och med talet var släpigt och ledset. Så hade jag aldrig se henne. Strax däre er upptäckte jag
bevis på en o llåten ned-drogning. Då denna upphörde blev hon snabbt piggare igen. Man hade tagit bort en nödvändig,
ordinerad vitamintable och sa dit en sobril i stället. Vet inte hur länge det pågå men som hon blev så var det nog
några veckor eller mer. I örebro är det egentligen lönlöst a polisanmäla något som inte är i klass med mord, men här
reagerade polisen. då stoppade åklagaren utredningen i stället. Miljöskadade människor överallt inom "rä sväsendet"
som du kanske vet men särskilt inom åklagarväsendet. Många av dom lider av au sm och är allt annat än empa ska.
De klarar inte a tänka på sin egen ålderdom och har dom inga äldre anhöriga som är sjuka och beroende så "spelar
roll", det finns inga sunda associa oner. Hemvården skö e medicineringen, det är på gruppboenden du måste börja se
upp. Jag varnar alla för denna veritabla dårskap i Sverige. det är inte bara A endo och min mor det handlar om, det
förekommer på 50 - 60 % av alla demensboenden och liknande, det vet jag e er a ha hört mig för en del med folk som
varit med länge. Vänner med drabbade anhöriga, senast från hälsokosthandlaren här på obygden, hon gissade på ca 70 %
av alla boenden. När åklagare tycker det är helt ok kan det fortsä a länge än. IVO har lite makt men de bara rör om i en
gryta de inte klarar. Nya entrepenörer, samma personal, samma problem. De vill ha så lite som möjligt a göra och går
fak skt inte så gärna ut med de boende allt för o a, även det är för besvärligt även om det är en enkel ak vitet. Då är det
lä are a lura i dom psykofarmaka. särskilt om det är personalbrist eller översko på slapp personal som väl är samma sak.

dweia73 (2014-01-15 09:43:43)
personalbristen inom äldrevården gör också a de anställer vem som helst. Och då menar jag VEM SOM HELST. Man
tycker a för a få jobba med folk borde man ha vanlig ve g respekt för a det fak skt är andra människor man jobbar
med, man borde kunna språket, man bör inte ta ll våld som utväg när de äldre inte vill göra som de tycker a de äldre
ska göra. De tar inte folk som inte har någon som helst arbetsmoral och bara smiter från si jobb utan en tanke på
a det är levande människor som fak skt blir lidande för a de inte IDS göra si jobb! Och man kan inte peka på en
specifik grupp av människor och säga "de borde inte få jobba med våra äldre eller barn" för det finns såna här slöhuven
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inom alla kategorier. Finns skitbra ungdomar som gör toppen jobb och så finns de som borde få en runda på en anstalt
och lära sig lite vanligt sunt förnu . Det finns fantas ska invandrare som gör toppenjobb och så finns de som inte ens
förstår vad som ska göras. osv osv Problemet är a dessa klara felanställnignar får jobba kvar för det finns inte "ve g"
personal a llgå. Och så de a vansinniga inlasande! Vet inte hur det är på andra orter men inom Kiruna kommun så
LASas man in. Det gör a det kommer in folk inom vården som inte borde ha där a göra. De ser inte ll hur personen
fungerar med gamlingar eller kollegor utan de ser bara hur länge de vikarierat. Har det jobbat en viss d så blir de
anställda och placerade där kommunen har behov av folk vilket för det mesta är inom äldrevården. Man blir fan bara trö

Hans (2014-01-17 10:50:31)
Tack Dweia, inget poli skt par tycks ta ansvar eller ens begripa hur det ser ut. Då hycklande hög-höns själva drabbas, dvs
om de inte har anhöriga som tar hand om dem, då är det ju försent. Åtminstone med tanke på sig själva? -Nej de är för
korkade helt enkelt, och högtravande skygglappade.

2.11.11 Dårskapen fortgår. (2013-11-14 07:32)

Tre ärenden i Tingsrä en och åtminstone e verkar behandlas seriöst.
Men de a är bara en början, jag ser framför mig e ärende i EU-domstolen.
Där är jag inte helt oerfaren, men nästan, vet dock a man där kan man få en verkligt seriös behandling av den
dårskap som förekommer i Sverige inom olika myndigheter.
Allmänheten vaknar mycket långsamt, men det som härjar i bakhuvuden på många myndighetspersoner i Sverige
är besläktat med både fascismen och nazismen. EU-domstolen börjar få viss kännedom om de a men det är
tydligare i andra stater, Ryssland ingår märkligt nog i e fördrag som medger a vissa ärenden kan tas upp i
Strassbourg.
I Ryssland är man inte likna angelägna a DÖLJA problemen som i Sverige.
Man ska aldrig förvånas då man stöter på huvudlösa handläggningar i Sverige, de som förekommer inom
Migra onsverket blir o a allmänt kända, men det är likadant inom många myndigheter. Sveriges fasad är vacker
utåt men det är mycket fult och illaluktande invärtes.
Vi har ingen anledning a se ned på t.ex. Ryssland numera.
Det finns knappast i dagsläget en poli ker inom de stora par erna som inte hycklar. Inkompetensen är o a
y erst stötande.
- -
Nu vet jag a det finns ingen förståelse inom Örebro kommun för a en anhörig gör e livsval för a hjälpa en
mycket utsa sjuk förälder.
I stället gör man vad man kan för a orsaka problem.

Men de sjuka sinnena inom kommunens nämnder orsakar en lång rad andra onödiga problem och onödiga
lidanden för både sjuka åldringar och anhöriga.

Det blir inte bä re av a länets dning är en inkompetent, oärlig dynga numera. Därmed kan inte länet
dra fördel av medias makt på rä sä .
Jag skäms e ersom jag en gång arbetat för denna dning.
Jag har mest bara se snedvinkling och ignorans av fascis sk modell, precis som inom den mycket slappa
kommunen. Jag har se samma problem inom läkarkåren, en fascistbesläktad ignorans och agerande på måfå
med medicineringen. Det problemet är dock landsomfa ande även om jag se ovanligt mycket i just Örebro.
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2.11.12 Det fascis ska mönstret inom kommunen (2013-11-15 07:52)

Kommunens sä a agera mot svaga grupper och deras anhöriga, åtminstone i mi fall och flera fall jag få
kännedom om, bär starka likheter med DELAR av den gamla fascismen.

En följd av denna fascismliknande agenda är i mi fall a kommunen gör motstånd då jag som anhörig ll
en svag, sjuk och drabbad människa ( digare få lida svårt av förkastligt beteende inom kommunen) gör det
livsval för egen del som innebär a jag vill hjälpa den drabbade (mor) på alla sä .
Motståndet innefa ar förutom svår ignorans och härskarteknik, omkullkastande av överenskommelser som
sy ar ll a orsaka mig stora problem samt även a på o llbörliga grunder sälja mors bostad, eventuellt med
kriminella sy en llsammans med uppenbart oseriösa gode män. Det val jag gjort innebar inställda resor och a
bo på en plats jag inte trivs på, enbart för a hjälpa mor.
Jag har då avslöjat bl.a. ned-drogning av mor och räddat henne samt antagligen fler från de a.
cynismen och galenskaperna från kommunens sida tar ingen hänsyn ll sådant.
–

Jag tycker man kan införa begreppet "kommun-fascism" genom dessa ingredienser:
(Dessa ingår i fascismens defini on)

1. Total ignorans, utny jan av auktoritet

2. Avvisande av förnu sresonemang och diskussion

3. Motsä er sig fri företagsamhet (vården)

4. Individen ska vara underställd kommunens behov

5. Elitstyre (viss mån)

6. Brukande av våld (viss mån, indirekt genom a man inte reagerar mot den vanliga ned-drogningen på
äldreboenden vilken kan jämställas med misshandel)

Överförmyndarnämnden uppfyller punkterna 1,2, 4 och 5

Den sociala sidan uppfyller punkten 3 samt i viss mån även övriga punkter.

Biståndshandläggningen uppfyller alla punkterna utom 3.

Dvs klara samband med fascismen.

Tillkommer också bedrägliga beteenden som inte brukar räknas ll fascismens huvud-drag men naturligtvis
är vanligt förekommande gentemot svaga grupper liksom inom nazismen. Här har jag se klara exempel inom
biståndshandläggningen och indika oner inom överförmyndarhämnden.

Vissa individer på Örebro ngsrä medverkar och samarbetar i sina dömande posi oner.
Också enligt fascismens defini oner och just som i alla gangsterstater med andra e ke er än fascism.

inte fan gör det det (2013-11-15 09:33:39)
Har kikat igenom dig blogg...ja, det är sorgligt hur det är ställt i Sverige idag......
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2.11.13 Poli sk "koali on" en orsak ll soppan i Örebro? (2013-11-18 08:28)

Jag har tyckt mig utläsa en viss förvirring inom kommunen, jag har aldrig varit intresserad av poli k annat än i
stora drag (ideologier) e ersom poli ken i Sverige i huvudsak består av svammel och hycklerier.
Ideologiskt står jag någonstans mellan (S) och (VP) även om det självklart finns många åsikter inom (MP) och (FP)
som stämmer för mig och alla andra vänsterbackar.
Märkligt nog är det bara (SD) som ge en ärlig och seriös respons då jag -2011 ägnade mig åt några kontak örsök
med poli ker i Örebro. Lite "revolu on" från e ny par behövs verkligen men agendan hos (SD) är för mig
olämplig.
Kan den ibland helt omänskliga hållningen och informa onsbristen i Örebro ha samband med den "breda poli ska
pla ormen" bestående av sossar, krist-hycklare och centerspelare som gäller i kommunen?
Men kan även en sån sak som inkompetens ha med det a göra, dvs a urvalet av individer ll nämnderna blir
lite lösryckt?

Här för övrigt en del av e mail ll en poli sk sekreterare inom (S)
- -
I huvudsak rör problemen förutom a det finns e antal olämpliga chefspersoner inom kommunen
a man generellt tycks ignorera nära anhöriga ll svårt sjuka eller dementa personer.
De a trots a den sjukes åsikt bör inhämtas via kompetenta anhöriga om såna finnes och den sjuke har svårt a
i alla lägen få fram en säker åsikt.
Det här är också en av reglerna i föräldrabalken men inte ens Överförmyndarnämnden bryr sig om de a.
Man hoppas uppenbarligen där på a ingen anhörig lär sig regler och utny jar denna förhoppning fullt ut, i alla
fall i mi fall.
Min uppgi är a för många visa hur illa ställt det är med viss personal inom kommunen och hur illa det kan slå
både mot anhöriga och huvudmännen/ de nödlidande.
- -

2.11.14 Värste galningen hi lls (2013-11-19 18:00)

I denna rena ap-cirkus med Örebros gode män har mor redan avverkat tre onödiga gode män som i stort se
bara orsakat henne kostnader och e ärde, galet upps ckande av en individ som inte ens begrep a han inte
var god man utan bara llfrågad.
Han var av någon oseriös anledning mycket sugen på a låta en viss mäklare sälja mors bostad som jag just bosa
mig i med mors goda minne och enligt kontrakt med digare god man. Dvs som extra bostad pga avståndet 20 mil.

Nummer fem nu gör verkligen skäl för benämningen apcirkus.
Han har 12 - 13 drabbade "brukare" (enskilda huvudmän) och han klarar a "övervaka" deras autogiron, sprä a
upp kuvert och fylla i enstaka blanke er.
På det drar han in ca 15.000 kr/månad, arbete någon mme om dagen.
Medlemsskap i apcirkusen visade också han redan vid det första och egentligen enda telefonsamtalet.
De a ännu värre än den inbillade gode mannen nummer fyra som i alla fall sa a det var väl ok a jag "bodde"
enligt kontrakt ll den sista december men sen ska lägenheten säljas sa den figuren. Dvs inbillad god man som
genast kastar sig över överenskommelsen med avgående god man.
Min överenskommelse med den god man som upprä ade kontraktet var a jag skulle vid behov och önskemål
även förlänga mi extra boende i mors lägenhet ll våren då det är en bra dpunkt a sälja vilket det inte är runt
årsski et. På det sä et kunde jag bistå mor maximalt.
Jag sa a jag ville betala hyran, iaf från den 1/1 -14. Inget svar på det men en ganska sund antydan om a jag är
ende arvtagaren och själv i förlängningen står alla kostnader samt a det finns reserver hos mor.
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Men den medlem i apcirkusen som nu framträder som god man vill genom Tingsrä en försöka bryta kontraktet
jag har och få ut mig omgående.
Trots a jag helt frivilligt börjat sä a in bostadskostnader på mors konto och informerat "god" man (galning)
Rä en har naturligtvis upplyst denne pajas om a saker inte fungerar på det sä et, men också ge juridisk
hänvisning i sammanhanget vilket ligger i gråzonen.
Vad är det här egentligen för radband av stolpsko som framträder som gode män? Mycket intressant a ly a
ut för en bred allmänhet genom något riksmedia.
Jag ska informera om dpunkt för ev. förhandling i rä en och hoppas på många åhörare i så fall, men jag börjar
alltmer luta åt a även e entledigande av den llsa e kan vara nöjak gt, det kan inte bli sämre än med denne
och därför troligen en förbä ring, särskilt om nämnden följer reglerna och llsä er en normal, kvinnlig god man
i stället, enligt mors och min vilja. Det börjar bli intressant a se om såna inte existerar?
En som begriper a det digare gode män avtalat med en anhörig måste följas och a man måste visa normal
respekt för anhöriga och besi a en allmänbildning.
Jag försöker få reda på hur lång d rä en behöver för a behandla överklagandet av llsä andet av nummer
fyra.
Dvs den "äkta fyran" då det e tag fanns en oäkta fyra, en inbillad god man, läs gärna digare inlägg om den
galna såpan.

2.11.15 Exempel på nämnd-fascister i Örebro (2013-11-21 21:43)

Ledsen, det här var bara e test för a se hur många visningar det skulle bli.

2.11.16 JO-anmälan och varsel om EU-domstolen (2013-11-22 11:05)

Kommunen har få pris för "bästa styrning och ledning" men man har totalt missat de vik ga bitarna som drabbar
de allra svagaste. Dessa och deras anhöriga behandlas godtyckligt, det si er olämpliga individer i denna kommun,
i de olika nu aktuella nämnderna. De "styrande" i kommunen har inget engagemang i vad dessa ägnar sig åt.
Jag har se flera grupper på Facebook som ägnar sig åt kommunens avskyvärda beteenden gentemot utveck-
lingsstörda eller funk onsnedsa a människor och andra svaga enskilda, först då llräckligt många engagerat sig i
dessa Facebookgrupper har kommunen backat och uppfyllt gamla lö en som bru ts.
Jag kanske skulle kunna göra samma sak, men föredrar nog absolut den rä sliga vägen. Facebook har aldrig
intresserat mig, det är inte rä a vägen a ly a fram inhumanitet och fascism eller -ren idio . Det är mer något
av ömsesidig beundran, larv och reklam.

För övrigt är ju kommunens ledning ganska abnorm då det kommer ll just äldrevården, det mesta är
bakvänt och underligt. en soppa av poli ker från blocken som agerar tvärt emot resp. par ers ideologier.
Informa onsvägarna blir därmed extra krassliga.
Jag tror a det pris som delats ut ll några kommunpampar framkommit genom frimurerier, "sängvägen" och
annan hyckleri. Det priset kan inte vara välgrundat och kan inte ha tagit hänsyn ll de svagaste.
På samma sä har IVO påverkats a göra en inspek on hos A endo, men missförhållanden finns också på
kommundrivna boenden, för a inte tala om hemtjänsten som brukar kunna vara rena lekskolan då det är som
"roligast". (Dock var vissa fenomen på Elgströmska, under A endo, extra anmärkningsvärda, men på den den
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fanna iaf en chef som ägde en normal begreppsnivå.

Här en kopia på dagens JO-anmälan.
Dock har jag större förtroende för EU-domstolen.
En avsikt med mina ärenden i Tingsrä en är en senare uppföljning i EU-domstolen, vilket kanske kräver a
godmannaskapet upphör, med tanke på de imbeciller som tas fram som god man i Örebro.
A " llvarata personens rä " ligger inte för dem och kunskapen går generellt mot noll och intet.
- -

Anmälan mot
————————
Örebro Kommun Myndighetskansliet och Överförmyndarnämnden, resp. ordförande Inger Göransson och
Catarina Söderberg

Ev. dokumentref
————————
Kort beskrivning av händelsen
————————
Som anhörig ll en dement förälder blir jag och andra helt ignorerade i våra frågor och önskemål. Vid olika beslut
har jag själv lurats av felak g eller bristande informa on denna stora brist har le ll a jag godkänt a min mor
placerats på Örebros i särklass sämsta äldre/demens-boende, det fanns kända problem vid boendet Elgströmska
huset flera månader innan kommunen föreslog de a boende ll mig och mors god man i mi en av juli -13. Jag
fick av god man helt fel uppgi er om kostnaden, biståndshandläggaren upplyste inte om de kända problemen vid
boendet. hade jag ha rik ga uppgi er hade jag omgående fly at ll Örebro för a i stället hjälpa mor i hennes
hem, vilket var fullt realis skt, hon var och är inte gravt dement och problemet inskränkte sig ll a hon blev för
ensam och därmed orolig, gick ut och ibland vilse. hon hade väl fungerande dagvård tre dagar i veckan och en
bra kontaktman inom hemvården. Dock fanns brister i hemtjänsten runt ma rågan vilket jag enkelt kunnat rä a

ll vid mina besök och även hjälpa mor med kon nuerligt vid behov. Omgående e er infly drogades min mor
ned med o llåtna medel, saken utreds av IVO då jag är vad jag vet den ende anhörige som avslöjat just den typen
av brist medan andra anhöriga avslöjat andra grava brister. Kommunen tar över det privat drivna boendet per
den 1 december. Dock blir mycket av samma personal kvar och det finns andra brister som inte är beroende av
personalen, varför jag beslutade mig för a hjälpa mor som anhörigvårdare (ideellt) i hennes eget hem som finns
kvar enligt överenskommelse med god man. Här har jag bara mö e totalt motstånd från en ny god man som
träder in och både myndighetskansliet och överförmyndaren gör allt de kan för a förhindra a jag hjälper min
mor, dessutom förringas den insats jag gjort som ge a mor undgick svårare förgi ning. Både Göransson och
Söderberg ignorerar alla förfrågningar om a biståndet måste komma igång igen, på mors hemma-adress och
man ignorerar begäran om a olämplig god man entledigas. Man besvarar inga frågor alls trots långa u örliga
beskrivningar. I mi fall är det så a jag ge upp annan planering och bosa mig i Örebro för mors skull. Allt
de a ignoreras och man gör allt för a undvika a jag kan hjälpa min mor, jag bor i mors bostad där jag vill a
hon ska återvända och har e iofs onödigt hyreskontrakt med mor via en digare god man. Nu hotar kommunen
via ny god man a avhysa mig och sälja mors bostad, fast de a inte är ekonomiskt mo verat utan tvärtom
betyder en stor förlust för mor. Jag har erbjudit mig a erlägga alla kostnader för mors bostad, utan a få e svar.
Bostaden s ger i värde och fungerar alltså som en trygghet för mor i a den finns kvar. God man överskrider sina
befogenheter utan a överförmyndarnämnden agerar. God man ska inte gå emot en enskilds vilja och viljan a
fly a llbaka med min hjälp har hela den varit klar även om den viljan genom en ned-drogning dvis varit diffus.
Överförmyndarnämnden ska inhämta enskilds vilja från anhörig om den anhörige är kompetent, vilket jag är. Jag
har analyserat fram mors vilja och den är otvivelak g. Man bryter mot lläggsregel (?) * i föräldrabalken och
bedriver öht en total ignorans mot mina och andra anhörigas y randen om gode mäns llsä anden och annat.

Jag anser a myndigheten/tjänstemannen har agerat felak gt genom a :
————————
Kommunen måste bejaka anhörig-insatser, varje vårdplats på dåliga gruppboenden som sparas in betyder en
halv miljon kr per år i besparing för kommunen. Då en enskild, som min mor, inte är gravt dement, behövs dessa
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platser bä re ll de som har svårare problem. Min mor är enligt en ny sköterska på Elgströmska huset (Marie)
väl fungerande i sin demens. Denna sköterska följer dock A endo då kommunen tar över den 1 december, hon
blir verksamhet-chef på e annat boende. Då en anhörig visar sig vara kompetent inom en rad områden är det
tjänstefel a helt ignorera och på det sä et förhindra en kra full anhörig-insats.

Övrig informa on
————————
Varsel om JO-anmälan påverkar inte kommunen hur tydliga tjänstefelen än må vara, man känner sig säkra genom
den låga prioriteringsnivå JO är kända a ha vid alla mindre ärenden.
Jag kommer dock aldrig a släppa denna indirekta misshandel av min mor.
Jag har numera skadeståndskrav mot kommunen och kommer inte en relevant hjälp via JO anser jag a saken
ska tas upp i EU-domstolen, särskilt rörande tvångsförsäljning av mors bostad via någon oseriös mäklare som
är bekant med oseriösa gode män. de a strider mot paragraf å a (om jag minns rä ) som rör rä en ll si
boende.

Enligt en omfa ande beskrivning om godmannaskap från en annan kommun, tror det var Gävle, men då jag
senare inte hi at de a i FB, så kan det ha varit en kommunal lläggsregel?
Kanske regeln inte llhörde FB, tyvärr har jag glömt var jag såg det. Men det är en helt sund regel som borde
införas i FB om den nu inte finns där i någon form.

2.11.17 Mor mår bä re trots medicinförgi ning (2013-11-27 12:47)

Jag besökte mor för e par dagar sen trots a jag knappt kunde prata e er en tveksam opera on i Stockholm, av
e stämband. Vi ringde upp mors kusin i Karlskoga och det blev den första egentliga testen av min talförmåga
e er opera onen, det gick inget vidare. De första tre dagarna kunde jag inte prata alls men det förekommer vid
såna ingrepp. Första ingreppet däremot gav en förbä ring direkt och den metoden hade jag hi at själv på nätet,
nya ingreppet var en justering avsedd a förbä ra.
Mer posi vt är tveklöst mors hälsa e er a jag avslöjat dels olämplig ordina on av demensläkaren ända sen
januari -2012, i oktober korrigerat av husläkaren, dels ned-drogning av mor på de a Elgströmska hus pga någon
olämplig personal enl. flera inlägg digare, upphörde någon vecka in i oktober och då hade jag se mor verkligt
trö och ledsen.
Här har den nya sköterskan Marie gjort en fin insats och bevakat a mor inte drogas ned igen vilket väl får ses
som ganska unikt på den här typen av boenden. Tråkigt nog försvinner Marie och följer A endo om några dagar.
A mor mår bä re, inte alls är särskilt förvirrad, aldrig ligger på golvet och plockar skräp, dvis pratar och
fungerar som förr, beror i mycket också på den hyfsade kosthållningen, det vet jag och det är självklart.
Den biten lär bli minst lika bra e er kommunens övertag.
Testpoängen på minnesmo agningen ligger rä stabilt jämfört med för två år sedan. De a stämmer inte så bra
med alzheimer.
Demensläkaren har heller aldrig bemö frågan om vad som kan ha orsakat det egentliga, betydande insjuknandet
mot slutet av -2009 då mor plötsligt förlorade flera vik ga färdigheter vilka hon inte återtagit än. (Stämmer heller
inte med alzheimer) Men den saken underlä as ju inte av a all form av träning uteblir.
Det är en sak som jag vill ändra på.
E ersom mor nu mår bä re än i somras och jag dessutom finns ll hands vilket jag inte gjorde då annat än då
och då, är det självklart a man ska beakta en ev. återfly ll hennes egen bostad.
Det begriper de flesta, utom det nya stolpsko et ll god man som ll varje pris ska sälja bostaden, helst igår och
trots min rä a använda den lls vidare enligt både mor och digare god man.
Den biten tas upp separat i Tingsrä en, de a barbariska beteende från en viss god man som den lokala skräp d-
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ningen ly e fram för en månad sen där det skulle framstå a han är "god" med sina tre on "brukare".
Han upplyste inte om antalet ll mig men det var vad jag fick ut av ar keln.
Han klarar a räkna på fingrarna och därför måste ha 15.000 kr/månad hur han än beter sig, bara för dessa
"uppdrag" som o a är helt överflödiga.
"Det är vik gt a räkningarna blir betalda" stod det i ar keln.
Reportern lever for arande på 60-talet, hon förstår ingen ng av räkningar och autogiro. Många gode män
utny jar den okunskapen och si er bara och fiser medan autogirot gör si .
I övrigt går de ut ibland och spelar lite apa och låtsas vara goda.
Jag ska sä a in fotografier av hans oseriösa, små galna texter ll Tingsrä en här senare.
Han visar klara brister i både omsorg, ekonomi och rä s-kunskap.
Men han kan ju som sagt räkna på fingrarna, öppna e kuvert och fylla i en blanke lika bra som en tolvåring.
Därmed kan han llföra något åt en halvdöd knarkare utan anhöriga, men i min mors och mi fall kan han bara
ställa ll problem och det gjorde han direkt genom a helt enkelt spela apa.
De a är vad Örebros gode män verkligen kan, spela apa. De verkar ha bara denna "utbildning".
Det är också det enda överförmyndarnämndens handläggare är duk ga på, i alla fall de två jag se agera hi lls.
Självklart en av orsakerna ll alla dessa odugliga och ibland kriminella gode män med en massa uppdrag.

2.12 December

2.12.1 Jus ekanslern och ny försök hos Länsstyrelsen (2013-12-01 01:15)

Tingsrä en har gjort allt man kunnat för a försinka ärendena.
Man har väl sina bästa vänner inom Örebro kommuns väggar.
I vissa fall knappt läskunniga, precis som 2012 och "verksamhetschefen" i rä en besvarar inte förfrågningar vilket
han dock gjorde då.
Påminner i viss mån om de problem jag vänt mig ll rä en för a få behandlade och breddar kunskapen om
Örebro som en enda stor ap-cirkus då jag jämför med både mindre och större kommuner.
Därför är det dags för en anmälan också ll J.K. och där kan jag med den söka skadestånd från staten.
Dessutom kan det ge en öppning ll EU-domstolen även utan a gå vidare i rä s-instanserna.
Den myndigheten har jag alltså lite förtroende för även om det inte är hissnande stort. Ungefär varannan gång
behandlas seriösa ärenden seriöst där och det är mycket o are än i myndigheter utanför rä sväsendet och lika
o a som inom domstolarna där problemen brukar ligga på försvarar och åklagarsidan.
Jag hade fa at mod och skulle en gång i den starta e enskilt åtal, helt på egen hand, det gör jag knappast idag
utan tar i så fall hjälp, men ärendet låg och stekte i Stockhlms TR lls saken var preskriberad. De a trots a jag
hade varsko rä en om det problemet.
Visserligen uppenbart men det är all d roligt a få rä ändå, för säker kan man aldrig vara i den surrealis ska
värld som J.K. agerar inom.
Nu vet jag a J.K. måste prioritera hårt pga resursbrister, har man skadeståndskrav kan man dock stämma staten
för a sä a snurr på J.K.
Ap-cirkusen i Överförmyndarnämnden har ju få nya inslag så det blev aktuellt a kontakta Länsstyrelsen igen,
förra gången var scenariot där helt oseriöst då det låg i Örebro Länsstyrelse, som väntat, då Dalarna tog över
Örebro-ärenden gick handläggningen iaf a följa någorlunda men de hi ade inget fel i Örebro. Det är tydligen ok
a människor lider helt i onödan. Men man kan ge dem en ny chans a tänka e er. Alla vet a det är bekvämast
a låta e ärende ligga och dra någon månad och sen då den klagande klagar på a inget händer så lämnar man
helt enkelt bara e avslag. Så gick det ll vid Länsstyrelsen i Örebro, mycket talande. I Dalarna si er nu en fd
kanslist från Öfn i Örebro men hon vet själv a hon kan vara lite jävig och tar upp det här med sin chef.
Det är tyvärr så a våra myndigheter fungerar rä illa generellt.
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Det är bara media som kan sä a eld i baken på korkade alterna vt oansvariga "tjänstemän" e ersom J.O. lägger
ned i stort se allt utan mo vering.
Men i Örebro finns inte e ve gt lokal-media, det är en trams-blaska.

Nu vill jag a Länsstyrelsen studerar hur nämnden och de "gode" männen behandlat frågan om min mors bostad
samt a jag for arande e er e år inte få rätsida på en enkel redovisning från "god" man nummer e för -2011.

Senast idag har jag pratat med mor om var hon helst bor.
Hon svarade, numera lite tvekande, det ska erkännas, - a hon helst bor i sin egen bostad i Hjärsta.
På frågan hur det är på Elgströmska svarade hon "...sådär", "det kunde vara bä re". (Förut har hon två gånger
sagt: "det är väl nåt man måste stå ut med")
Hur skulle det då vara där för henne om ingen anhörig kunde hälsa på?
Det är ju så de "gode" männen och handläggaren på öfn vill ha det, i alla fall om deras vilja avspeglas av deras
beteenden.
Eller vet de inte vad de gör?
I så fall kanske de behöver god man?

2.12.2 Inlåsning, mat, lite vård och -hjärntvä ? (2013-12-02 09:01)

Jag tror inte a kommunens övertag av dri en på Elgströmska kommer a kunna påverka den ganska trista
situa onen för de boende, jag tror inte a man bemästrar a ordna sysselsä ning för de boende i deras hem.
Jag har ju själv inte kommit på vad som skulle kunna passa min mor, hon är ju sådan a hon vill välja själv men
det vill väl de flesta vuxna oavse ev. sjukdom.
A sortera undula rö, dvs olika frötyper för sig och ratande av vissa, var ju e framsteg från a ligga på golvet
och plocka skräp. Hon har all d varit sån a hon vill göra saker och det är ju sunt i sig.
Verksamhetslusten tar sig tyvärr också sådana u ryck a hon kan plocka med sig saker in på rummet som llhör
köket, korridoren eller kanske någon annan boende.
I lördags öppnade mor inte dörren då jag knackade på under e ermiddagen, jag kikade in och mor sa i sängen
och borstade fransarna på en liten ma a, så intensivt a det såg komiskt ut, så sa hon "är det min kära son som
kommer".

Hon är acklima serad i boendet och far inte illa så länge hon får rä medicin och mat varje dag samt
promenader.
Hon betraktar numera sin ägda bostad som si före de a boende och är van och glad för a jag bor där, det har
hon sagt e par gånger. Hon glömmer a jag har e annat boende och a de a är llfälligt och extra.
Hon kunde lika gärna eller hellre ha få bo kvar i sin egen bostad om jag direkt i juli fa at beslutet a ställa upp
för henne, så mycket jag kan.
Det beslutet tog jag först i september då jag såg a hon for illa, trö are än någonsin och dvis mycket ledsen,
(och orsaken var ned-drogning och bor agande av viss nödvändig medicin) jag hade tagit hem henne om det inte
ske en resolut genomgång av mors situa on av en ny sköterska som var med på noterna omedelbart och höll
kontakten, ll och med ringde upp själv flera gånger.
En som inte ville hjälpa ll var som jag skrev om förut, biståndshandläggare Larsson, samma en som var bedräglig
då det dåliga boendet föreslogs.
Utan mig och ny sköterska hade mor kunnat drabbas mycket illa, ll och med avlida.
Summan av det här är a nu, då mors tankar på sin egen mycket trevligare bostad bleknar och hon ser den på e
annat sä , beror det på en lång frånvaro och llvänjning, något som kan jämföras med hjärntvä .
Nu då hon ändå acklima serat sig väl och kommunen tar över boendet, är det svårt för mig a avgöra vad som är
bäst för henne.
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Enklast för mig är naturligtvis a hon bor kvar och jag har inte förmärkt någon posi vism över anhörigvård i
hemmet som kan spara kommunen e par hundra tusen om året.

2.12.3 Snart avgör mor var hon vill bo (2013-12-02 22:14)

Om förhållandena för mor på Elgströmska fortsä er a vara ok också e er kommunens övertag så kan jag inte
avgöra om det är bäst för henne a stanna eller återvända ll sin egen bostad där hon får hjälp av mig.
En imbecill god man som känner varken mig eller mor kan heller inte bidra med något där.
Betecknande bland diverse dumheter är a han då alla visste a det var stora problem under A endo, påstod a
det var bara bra. Jag har se nästan bara svammel från den figuren, värre än någon av de digare "god" man.
De a är resultatet av "arbetet" vid en syjunta ll nämnd där det inte existerar mycket förnu eller hänsyn.
Faktum är a den som har god man inte är omyndigförklarad och a dennes vilja, som ibland kan fås via en
anhörig som känner den enskilde bä re än någon annan och har dennas förtroende, helt själv kan välja var hon
ska bo, om det finns alterna v, och det gör det för min mor sen en d.
Jag har berä at det för mor flera gånger, a hon bestämmer själv.
Fly ar hon llbaka så måste personalen ge mig nödvändig medicin.
Men en sådan llbakafly kan inte bli långvarig e ersom det blir för trist och påfrestande för mig, planen har
hela den varit a jag köper e flerfamiljshus där hon får en lägenhet och jag bidrar ll llsynen där hemvården
bär ungefär halva bördan.
Jag vill inte bo i en lägenhet där vårdpersonal kommer och går e er behag.
Även om det är min egen mor är det all d påfrestande med en dement i längden och jag kan bara tänka mig
högst denna vinter.

Därför ska hennes lägenhet säljas i e läge hon själv och jag tycker det är ok, som jag ser det med början
digast under mars månad -14, och hon har redan gla instämt i mina ideer om flerfamiljshus på landet där vi

kanske kan övertala hennes kusin a fly a in också, då får hon e bra sällskap hela den.
Det kan också bli så a vi hoppar över mellansteget med llbakafly och siktar på den slutliga fly en. Då får det
räcka med enstaka besök i lägenheten som fungerar bra för mors trygghet, och särskilt över julen.
Hon betraktar den tydligen som min bostad och som hon gärna besöker.

2.12.4 Mor kvar trots fortsa a missförhållanden (2013-12-05 15:41)

Jag visste redan förut a en del klagomål på A endos dri av Elgströmska var ogrundade och jag har se a flera
av de missförhållanden som fanns, kvarstår oförändrade medan en del har försämrats.
Jag väntar en d innan jag avslöjar vad jag se , för a ge kommunal-
arbetarna en chans a komma in i jobben och själva upptäcka vad de missat.

Jag prioriterar a inte se mor neddrogad igen, händer det så lämnar hon platsen omgående och det går in
en extra stämning mot kommunen för extra kostnader och lidande utöver det som redan var innan mor fly ade
in på Elgströmska.
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Missförhållandena verkar, som många andra sagt, inte ha med llhörigheten av cheferna a göra, kom-
munen eller privat. Det hela var sannolikt poi skt styrt, e rävspel.

Jag har iom besök igår, då jag hade med mor ll hennes egen bostad, analyserat hennes vilja var hon vill
bo, i egna bostaden eller på Elgströmska, och det är numera egalt för henne. Om det nu beror på e slags
"hjärntvä " där hon tvingats acceptera den nya situa onen må vara osagt, fly en var i alla händelser onödig, och
varför har jag förklarat flera gånger om i digare inlägg.
Fördelen för mig iom de a är a jag blir avlastad men jag har se a kommunen diskriminerar viss anhörigvård
och de vet inte god mans befogenheter som är y erst begränsade. O a struntar en god man i just de a och den
aktuella nämnden, tycker det är ok och missbrukar sin "makt" även de.
Man utny jar de sjukas belägenhet och lurar dem på deras rä gheter.
På samma sä som man vill lura anhöriga på deras rä gheter, t.ex. a avtal som ingås med en god man inte
rik gt gäller eller a ha rä a bära fram den drabbades åsikt.

Mor är förtjust i iden a i stället fly a direkt ll en liten egen lägenhet i e hus på landet, som jag äger
och även har egen lägenhet i, dvs flerfamiljshus.
Ingen ng som hon håller i minnet men har reagerat mycket posi vt varje gång jag tagit upp det.
Hennes konsekvens i såna avseenden är användbar i Tingsrä en.
Tyvärr är det inte säkert a hennes llstånd gör de a möjligt och i en kommun som Örebro där anhörigas insatser
inte värderas alls utan snarare motarbetas, är det inte a tänka på.

2.12.5 Fin respons från nya platschefen (2013-12-06 10:35)

Jag kan inte påminna mig a en enda chefsperson förut inom kommunen ge fin respons flera gånger på rad, det
finns ju de som inte alls bryr sig om en anhörig, särskilt inte om det finns en "god" man.
Jag pratade med nya chefen på Elgströmska någon vecka före kommunens övertag, hon lät lite överraskad, så
antagligen hade ingen annan anhörig sökt henne redan innan.
Jag undrade då om hon kunde upplysa om ifall det kommer någon ny läkare och i så fall vem.
Sam digt förberedde jag henne på a jag som anhörig inte utesluter a mor lämnar Elgströmska med den.
Hon var mycket lyhörd och erbjöd på förhand hjälp med biståndskontakter men kunde inte ännu upplysa i
läkarfrågan.
Under de två veckorna som sen gick klarnade det a mor lika gärna ville bo kvar lls jag ev. har skaffat e
flerfamiljshus, och igår sände jag e sms om den saken och hade nog inte väntat mig e svar.
Vid det här laget, tänkte jag, har nog nya chefen få reda på hur besvärlig jag varit mot kommunen under flera
år så nu blir det nog tyst, på samma sä som från andra chefer. Jag misstog mig, vänligheten och hjälpsamheten
bestod, jag var välkommen a återkomma den dag det ev. blir aktuellt så skulle hon hjälpa oss med kontakter
inför anordnandet av hemvård.
En chef som kan svara, bekrä a saker och sända sms.
Här känner jag inte igen kommunen men undantagen finns ju lite varstans där det haltar och det är ju den sortens
människor som håller det sjunkande skeppet flytande.
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2.12.6 IVO i Örebro -lika dåligt som man kan tro? (2013-12-10 06:27)

IVO är egentligen en papperscentral. Man är bra på a inhämta rapporter, journaler, anteckningar och liknande i
stora mängder och sen vidarebefordra allt de a ll de som klagar på vården.
Om då den klagande ids läsa igenom det hela och hi ar man något som visar a en personal, även en läkare, är
olämplig så ignoreras det av IVO.
Tror jag.
Egentligen söker man väl mest e er systemfel men jag tror inte a den rä a analysförmågan existerar.
Däremot klarar man a göra poli skt styrda inspek oner och samarbeta med kommuner om a få bort icke
önskvärd privat vård. Någon relevans kan det finnas också från poli kerhåll men för mig är IVO ganska blinda.
- -

Mi senaste svar ll IVO i ärendet som gäller A endo och Elgströmska huset:

Jag som anmälare har gå igenom de handlingar jag få i ärendet, den olämpligt skö a medicineringen
var avhängig en delegering av vårdpersonal som misskö e denna.
Jag kan som anmälare med drabbad mor aldrig veta om problemen är undanröjda även om entrepenaden
avbru ts och därför har jag ingen annan ny a av alla dessa papper än a konstatera a A endo gjort en grundlig
utredning där dock inte alla resultat framkommer då det gäller namn på de eller den som begå tjänstefel.
Engagemanget jag mö e omedelbart från A endos chefer samt uppföljningen av en nyinsa sköterska var
föredömlig.
Jag vet sen flera års erfarenhet av den sociala sidan inom kommunen a kommunen inte motsvarar de a.
Om samma personal finns kvar och saken upprepas kan jag alltså inte räkna med någon egentlig respons som
leder någonvart alls.
Jag har f.ö. redan se a flera personalberoende missförhållanden finns kvar e er kommunens övertag och a
problemen ökat. De a är helt väntat från en erfaren anhörig som jag.
Egentligen kunde jag hellre lå t bli a göra anmälan då om jag hi ar fel i handlingar/rapporter kommer dessa
aldrig a åtgärdas av IVO.
Skulle jag påvisa a t.ex.en sköterska eller läkare beter sig felak gt /oseriöst kommer de a a ignoreras, så har
ske i andra ärenden.
Jag har som van a analysera olika skeenden (med början inom matema ken) kunnat förstå a hela ak onen
mot A endo var poli skt styrd, inte objek v.
De a kan jag alltså avsluta med här trots det skeende jag avslöjat, motsvarande skeenden och värre återfinns
inom den kommunala dri en på olika boenden.

***********************

IVO såg alltså inget allvarligt fel i a det låg e sex otal table er och drällde på mors rum i början av ok-
tober -13.
A hon inte få i sig behövlig medicin under kanske hela vistelsen sen 1/8 e ersom jag hi ade table er även i
sop-påsen, dvs mor kan ha kastat bort det allra mesta.
Om jag inte avslöjat de a och a hon även fick Sobril, troligen dagligen genom a en vitamintable by s ut mot
en sobril, hur skulle det ha gå ? Mor mådde förfärligt illa mot slutet av september enl. digare inlägg och bara
jag noterade det.
Eller hur går det för en mer förvirrad person som sä er i sig en massa table er på en gång?
IVO gör ingen saklig och relevant analys, det klarar de inte, de är bara "vackra i truten" och öser ut papper,
journaler och daganteckningar.
De borde gå en kurs i elementär logik, hela bunten. Samt ta arbetet på allvar. Dvs samma uppenbara problem
som inom kommunen men där llkommer även oärlighet och ren dårskap.
Ibland sådant som påminner om fascism. Det är värre.
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2.12.7 Inget toapapper på fyra dygn och annat ny (2013-12-13 17:46)

Som jag skrev för en vecka sen såg jag nya problem e er kommunens övertag, dvs på den rena boende och funk-
onsnivån.

Dagen innan övertaget var jag på besök, då saknade mor toapapper men hon hade en köksrulle som jag köpt förut
ll köksavdelningen.

e ersom vi besökte hennes bostad i Hjärsta fick hon med sig en rulle.
Jag var sen på besök den 4/12 och då saknades for arande toapapper.
Sådant är alltså helt beroende av vårdpersonal på lägsta nivå och har troligen inte med dri formen a göra, här
verkade det iofs som om problemet berodde på kommunen, jag har ju inte se problemet förut ( ll skillnad från
andra anhöriga på andra avdelningar) men det hela kan ha varit en llfällighet. Fler " llfälligheter", för första gån-
gen upplevde jag a då mor gick rä d ll lunchen var maten inte klar.
En annan " llfällighet" blev a torsdagen den 12/12 så låg en hel del färska morgon dningar kvar vid porten
på b.v. ännu klockan 19.30 på kvällen. De var märkta med namn och rumsnummer men hade inte delats ut av
personalen.[1]

Mor var for arande lite förkyld och "hos g" sedan någon vecka och jag sa a det är bra a dricka juice.
På e demensboende förutsa e jag a man brukar ha sånt på lager och det verkade man ha under A endo -
den.
Mor reagerade genom a direkt gå ut i köket, hon trodde a jag ville ha juice. Hon kom llbaka med två glas sa
och sa a det inte fanns juice.
Det verkar inte existera något näringsmedvetande alls, det finns juice för sex kronor litern men ändå ger man de
gamla bara mycket näringsfa g sa som man rör ll själv för kanske fyra kronor litern. Skamligt då maten kostar
100 kr/dag.
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I längden orsakar sa i stället för juice -sjukdom hos de som sällan äter frukt. Mor äter någon frukt ibland, som
väl är.

En annan " llfällighet" är väl a det bara fanns telefonsvarare på våning en trappa upp och for arande
e er tre dygn har ingen personal behagat ringa llbaka trots a jag meddelat a jag behövde ha kontakt med
mor, jag var hemma i Gävleborg några dagar och mor svarade inte då jag ringde så jag provade a be personalen
om hjälp, helt förgäves.
Under A endo den gick det a få kontakt med personal telefonledes och mor via personal.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/12/pic-00002.jpg

2.12.8 JK behandlar eländet om jag söker skadestånd (2013-12-14 16:55)

Det vänliga och förstående svar från J.K. som kommit innehåller förklaringen a man måste begränsa llsynen,
något som jag visste, dvs
a J.K. prioriterar hårt.
Jag är välkommen llbaka om jag har skadeståndskrav.
De a är också en av J.K:s primära uppgi er, a vara statens ombud i såna ärenden. Någon behandling lär det bli
hos J.K. och slutar det med pla fall så kan man stämma staten i FT-mål och då blir det en seriösare genomgång
så länge det inte sker i Örebro, de a kan jag göra i mi hem-län eller i Stockholm.
För mig är inte handläggningen i rä en helt rumsren, det råder viss villervalla och man verkar söka skäl a
framkalla fördröjningar. Klagar man så poppar det plötsligt upp en nega v dom, lite av dårhus i vissa rotlar.
Man missuppfa ar enkel text, o.s.v. e liknande makabert problem förekom också förra året men då behövde
jag inte driva ärendet vidare, överförmyndaren kläckte ur sig de svar jag behövde och jag valde a göra e försök

ll med god man.

På Länsstyrelsen är det bara e slags "lek" och på två veckor har damen inte ens orkat spo a ur sig e
ärendenummer, hon sa förut i Öfn Örebro men jag tyckte a hon lika gärna kan ta ärendet som nån annan då
jag inget vet om de övriga, men nu ska jag begära överfly .
Jag har tappat förtroendet för dessa figurer, de som är bidragande orsak ll a problemen med gode män är
stora och en angelägenhet för riksdagen och regeringen.
Först och främst måste ju nämndemän och kontrollorgan besä as av ve gt och kompetent folk.
Jag tänkte pröva a köra ärendena "i bo en" vilket är bra a ha om mors bostad blir såld mot hennes vilja (och
förmodligen av svart-rufflare) då finns prövomöjlighet i EU-domstolen.

J.O.? Nej jag vänder mig hellre ll en viss an -fascistorganisa on.
Jag börjar se skäl a bidra med mina teknik-kunskaper och annat.

2.12.9 Ny god man omdömeslös dåre. Social fascism. (2013-12-14 21:21)

Som jag nämnde förut är god man nummer fyra det värsta spektaklet hi lls. Det finns gränser för vad man som
anhörig kan tåla, även om det finns en mor som är betjänt av regelbundna besök och hjälp med fåglar och annat,
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måste man alltså någonstans sä a en gräns och hellre arbeta med det rä sliga på avstånd.
Det handlar om den god man som blev omskriven i Allehanda för någon månad sedan, med tolv uppdrag.
Han beter sig som en e erbliven galning.
Det senaste han hi ade på för a ofreda mig var a slita bort namnskyltarna vid mors bostad och stoppa ned
fortsa ofredande brev i brevlådan.
"Du har inte rä a ha en namnskylt".
Fullständigt vrickat, men jag antar a de a är normalt för det utbredda "dårhuset" Örebro, där varesig kom-
munen, polisen eller rä sväsendet i övrigt fungerar normalt och seriöst. Så snart man har med t.ex. polisen
a göra uppstår en rad fel som sen är svåra a rä a pga nya fel. Så har det iaf varit för mig när det gäller den
kriminella felmedicineringen på Elgströmska och nu runt ond man. Lokal dningen vågar knappast stöta sig med
t.ex. kommunen genom a vara ärlig, vilket är en bärande anledning ll flera långvariga problem. En "fascis sk"
kommun på sä och vis, och där vill jag egentligen inte bo ens llfälligt.
A jag avslöjar ned-drogning och verkligt hemska förhållanden på Elgströmska huset är inte värt någon ng alls.

Överförmyndarnämnden med Ingrid "Grötranson" i spetsen samt en underlig knappt läskunnig handläg-
gare vid namn "Spextor" har handplockat denne gangster som god man för mor. Det är mycket lä a förstå,
särskilt som ingen av dem besvarar frågor om eländet, inte heller kanslichefen Ohlson som är mycket subjek v
och handlingsförlamad. Kan inte tänka en millimeter utanför e par simpla paragrafer, som det verkar aldrig en
sund eller human tanke.
Rena lekstugan som jag avslöjat. En digare höna från denna sjuka nämnd si er idag på Länsstyrelsen och
kontrollerar sina gamla vänner. All d på e helt menlöst sä och utan ve gt resultat. Men hon har iaf själv
meddelat a hon är jävig.

De a "dårhus" innebär kanske a jag måste prioritera mi eget liv och säkerhet och lämna mor åt si
öde.
De a är vad kommunen indirekt e ersträvar och lagom ll jul.

En gangster ska ta hand om mors llhörigheter och sälja hennes bostad.
En gangster som har mer än o andra offer ("brukare")
En gangster som tror han bestämmer allt över de enskilda samt deras anhöriga.

Jag har dock inga problem a fortsä a rä s-tvisterna och då vill jag ha upp dem ll en fungerande, seriös
och opar sk rä , Göta Hovrä med fortsä ning i EU-domstolen vid behov. Örebro ngsrä är helt ur "spel" i
vissa rotlar, det sämsta jag se under många år i rä sliga sammanhang.
De a medan andra rotlar förstås fungerar normalt.
Även e nega vt beslut från J.K kan ge någon möjlighet ll e avslut inom EU-domstolen.

A jag ev. inte kan stanna i Örebro så länge ll betyder a mor har viss ny a av en god man OM hon inte
följer med mig ll annan kommun och får boende där. En sån lösning kanske kan komma ll våren.
Jag kommer dock aldrig a samarbeta med Jörgen H.
Jag förstod redan vid första telefonsamtalet a han är rubbad och olämplig.
Det verkar som om de mest rubbade individerna har flest offer (brukare)
Mor är e av offren.

Polisanmälningar är gjorda, men det gör ingen som helst skillnad i denna kommun och inte i de flesta
kommuner öht pga inkompetensen, slarvet, oförståndet, som ligger på en ännu lägre nivå än inom kommunen
många gånger.
Det är egentligen bortkastad d men ger i alla fall en viss möjlighet ll enskilda åtal.
Dvs Leif GW hade exakt rä då han förr "vågade" säga hur det är inom polisen, generellt. Jag säger a det är inte
bara dumheten som styr utan även inslag av fascism, precis som inom Örebro kommun.
Jag har inte noterat de a inom min hemkommun eller andra kommuner.

Jag vågar säga hur det är, som ny medlem i en an fascis sk förening med stor bredd skulle jag kunna

191



bidra med uppstart av e poli skt par med en ve gare officiell agenda än SD, som naturligtvis har en inofficiell
agenda de också. Dock siktar jag på a emigrera, det är mer lockande.
Sverige är inpyrt av fascist-medvetanden i de flesta myndigheter, inte e människovänligt land alls. I de här
sammanhangen med sjuk mor lyser dessa fascist-trynen klart på flera håll.
Jag ser ll a de kommer upp på en lista.
De som inte respekterar sjukas anhöriga respekterar inte de sjuka.

2.12.10 Mor var förlovad med Baastads kusin. (2013-12-21 11:00)

Det verkar som om den Lena Baastad som är fullmäk ges ordförande, är kusin ll en norrman som mor hade
sällskap med några år, Kaare Baastad (Kåre)
Kåre är ganska nyligen avliden, han var alltså då min "fosterfar".
Jag har bara posi va minnen av Kåre även om han var lite uddlös.
Lena Baastad var antagligen inte född på den den eller mycket liten och jag var å a år gammal då det blev
förlovning.

Det är verkligen läge för mor och mig a informera Lena Baastad hur illa kommunen fungerar i vissa avseenden
och hur mor och jag få lida pga problem inom kommunen och rötäggen som blir god man.
Jag har mailat en länk för någon vecka sen men troligen är Baastad inte llräckligt human för a reagera.

Nedanstående foto hör ll de som mor är mest noga med a all d ha på si rumsbord och det har llkommit e
hjärta på det på sista den.
Hon lever mycket med gamla minnen.
Jag har bara använt min mobilkamera, det går förstås a få bä re kvalitet. Bilden är från början av 60-talet, Kaare
hade en Aus n Atlan c från 50-talet, som jag nog inte minns e ersom jag var av dvärgpudels storlek.

[1]
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1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/12/kaare.jpg

2.12.11 Ingen självkri k bland alla lågbegåvade i kommunen. (2013-12-23 12:00)

Fascister eller ej, mer eller mindre uppfyller många av kommunens även rasis ska figurer en del av fascismens
grundideer och klart är a många är lågkompetenta och helt saknar självkri k.
Det är de a års nya erfarenheter av denna sorgliga värld som jag i stort se sluppit förr.
Handfallenheten och den välkända dumheten florerar inom alla myndigheter jag ha a göra med i samband
med mors sjukdom. Här och där poppar det upp figurer som i alla fall låtsas vara mänskliga men även någon som
fak skt är det. Mänsklig och hänsynsfull samt någorlunda kompetent.
Vad kan man mer begära.

Mi nyårslö e blir tyvärr a jag ska hjälpa an -fascist-grupper a få namn på fascis skt verkande chefer i
örebro kommun.
Vad de sedan gör med de a bryr jag mig inte om.
Jag känner ingen sympa för ignoranta typer som inte tål berä gad kri k utan a bli knäpptysta.
Lägre än Glocalnet.
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2.12.12 Mor hemma över jul, ny slarv vid Elgströmska (2013-12-25 06:00)

Nu har man struntat i mors Alzheimer-medicin. Hur o a har det hänt?
Det är ju all d bara elände med allt det här, ingen rik g ordning och det har inte med kommunal eller privat dri
a göra utan för mycket olämplig personal. Hellre en duk g än e gäng outbildade nybörjare som inget kan sköta
ordentligt. Hur ser egentligen delegeringen ut idag? På A endo den var det en misskö sak enligt digare inlägg.

Jag växlade några ord med den nya verksamhets-chefen på Elgströmska huset på måndagsmorgonen, vi
var överens om a mor kan komma hem några dagar över jul och a det kan vara e bra första "test" hur hon nu
fungerar i sin gamla bostad, samt a jag kontaktar en sköterska för a få ut medicin.

Allt gick bra, på måndagen oroade hon sig bara för fåglarna, hon sov som en stock som hon själv sa, på ju-
la ons morgon fick hon sina fyra table er och tog dem utan problem men då jag letade e er det gamla plåstret
(Exelon) på hennes skuldror och rygg fanns det inget. Det fanns bara gammalt klister kvar på några platser som
jag tog bort med medicinsk bensin och sedan tvä ade av.
Tog fram e ny plåster och klistret visade sig vara utmärkt, dessa lossnar inte under e dygn om de appliceras
seriöst.
Det här måste jag kolla upp. Det finns heller inte en kontaktman som klarar eller bryr sig om a hålla kontakt
med anhörig trots a det enligt regler för personal jag at i, så ska vara.
- -
Jula ons kväll oroade mor sig för fåglarna igen men det fick gå e ersom vi skulle llbaka redan på juldagen.
Igår jula on var en stor dag då vi besökte hennes jämnåriga kusin i Karlskoga.
De har inte träffats på åratal och aldrig e er mors insjuknande -2009, jag började kontakta kusinen, Gunvor, pga
mors sjukdom och sen har Gunvor och jag hållit kontakten, många långa samtal, det var nu minst 25 år sen jag
träffade henne. Vi pratade, ade i album, åt lite, mor var inte det minsta orolig.
Gunvor ser mycket dåligt men vi kunde lä hjälpa henne med det som behövdes.

Det kunde inte bli en llräcklig "prövo d" nu e ersom jag måste hem ll
Gävleborg för a visa mi hus för utlänningar som bara är på plats över helgerna. Senare måste jag försöka ta
reda på om mor for arande kan bege sig iväg på långpromenader och inte hi a hem, trots a hon är lugnare nu.
Jag kan ju inte vara med henne hela den och inte heller låsa in henne.
En veckas prövo d är e minimum och måste anstå en d pga behandlingar jag ska genomgå i Stockholm i januari
med början den 8:e.

Ska jag fortsä a betala hyran för mors gamla bostad måste den ofredande galningen ll god man plockas
bort och jag ska ha den förlängning av kontraktet som förre god man utlovade.
Jag hyr givetvis en annan bostad för a få lugn och ro och det är en extra kostnad pga en i princip förstånd-
shandikappad god man.
Jag ändrar bara e ersändningen. God man har inget i mors bostad a göra enligt en filmupptagning med mor
och enligt vad jag vet sen förut.
Vi behöver inga utomstående kräk som rotar i hennes saker.

A ta upp sådant i den par ska slarvrä en i Örebro kan vara bortkastad d och pengar, jag ska i alla fall
avvakta en polis-"utredning".
Inom Öfn verkar man helt ha förlorat all förnu .
Fascister och liknande som leker med sin "makt" är ingen ovanlighet.
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2.12.13 Kände igen IVO-utredning på teve, antagligen mor. (2013-12-27 20:59)

Kvällens regional-nyheter, man berä ar om IVO-granskning av Rex hemtjänst och hemvård som verkar ha få
klagomål från fler än mig.
Delar av dokument visades upp och texten stämde med det jag få från IVO så långt jag hann se. Tommy
Henningsson framträdde vilket han även gjorde för några dagar sen. Det är en av de chefer som ignorerat mina
rapporter eller i alla fall ge noll återkoppling och inte ombesörjt a något förbä rats vad jag kunnat notera.
Vissa har höga löner men gör absolut inte det de borde. Ingen nyhet inom kommunal och statlig verksamhet.
Min "lön" är all d noll och då har jag också uppdagat grova fel på Elgströmska.
Det talades på Tvärsny om en kra ig viktminskning och det stämmer på mor. Även den bristande dokumenta-

onen och uppföljningen, jag kan lägga ll, lögner och hycklerier från personal på Rex, även från såna som sköter
en del av uppdragen bra, de klarar inte a erkänna fel hos sig själva och vågar inte erkänna övergripande fel inom
Rex. Inte så lä då man kommer från annat land a gå in och klaga.

Tillägg den 2/1-14

Har konstaterat a exemplet med viktminskning mm verkligen rör min mor och min anmälan.

h p://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsny /ny-granskning-av-kri serad-hem vard

Utdrag:
[1]

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2013/12/mors-situation-pc3a5-regionalteve-27-dec.jpg
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2.12.14 Mors bostad ska stå obetald och jag ska hyra annan. (2013-12-27 21:53)

Så går det när imbeciller ska vara med och "bestämma" och en Tingsrä fördröjer två ärenden med minst tre
veckor i onödan (varav e u alat skyndsamt) samt Länsstyrelsen undviker a se akuta problem ända lls man
stämmer staten eller klagar hos J.K. med skadeståndskrav. (De a kan bli aktuellt)
Problemen består i a gode män jobbar mot varandra, för a det är roligt a spela apa med anhöriga som
det såg ut i fallet Sandgren/Rydne, eller pga problem med omdöme och förstånd vilket är uppenbart med den
nuvarande.
Har filmat mor då hon säger a hon absolut inte vill a en god man som inte respekterar hennes son, rotar med
hennes saker eller ska sälja hennes bostad då det diskuteras återfly .
Den som inte läst digare inlägg ska veta a en återfly diskuteras e ersom mor dels mår lite bä re, förvirringen
har minskat rejält och hon har dessutom helt slutat ideligen "tjata" om samma saker vilket gör situa onen för
mig drägligare då jag bistår med en stor del av llsynen, vilket jag förbere inför nästa år.
Mi bidrag ll vården och llsynen var digare mycket sparsamt pga långt avstånd ll mor.
Därför har hon drabbats av onödiga och i vissa fall helt omdömeslösa gode män. En av fyra var skapligt bra och
hade posi v, hjälpsam inställning.
En besökte aldrig mor, en helt okunnig nybörjare och nu de a stolpsko som ger en klart kriminell känsla.
Sen några månader har jag ha dubbelt boende för mors skull, jag har avslöjat allvarliga brister i både den privata
och kommunala vården. God man ofredar ang. mi överna ande i mors bostad trots a jag har gil gt kontrakt
med mor året ut. Ingen ide a fråga galningen om förlängning e er årsski et så jag får hyra annan extra bostad.
De a skadar mor ekonomiskt från den 1/1 -14 e ersom jag inte betalar in hyran längre, men jag måste markera
mot dårskapen och ska inte behöva betala tre bostäder inkl min villa i annat län.
Jag har sänt filmsnu ar ll både kommunen och Länsstyrelsen där mors vilja framträder men frågan är om dessa
ignoranta, hala filurer bryr sig.

God man, som borde bära mössa med propeller, har INTE llträde ll mors bostad enligt mors egen vilja
och enligt vad jag kunnat hi a i reglementet.
Bryter han sig in blir han ansvarig för kostnaderna och han kan också bli ansvarig för denna månads hyra eller
mer. Ofredandet digare är grund nog för stämning.

Rä märkligt a man måste engagera sig mot dårskap och hycklare, lögnare och stolpsko hela den bara
för a en förälder blivit svårt sjuk.
Jag har nog uppfa at de a rä snabbt men aldrig ha med skiten a göra förr. Många har upplevt denna dårskap
med kommuner och gode män, men inte många har bloggat om det.

2.12.15 Enskilt åtal mot god man möjligt (2013-12-29 09:08)

Äntligen kontakt med halvbror i Brussel, jur. kand. med mera. *
Det finns enligt honom llräckligt med bevisning för a åtala god man
pga ofredanden. De a får då ersä a den planerade stämningen, Örebro Tingsrä är ändå inte platsen för
stämningar som rör lidande, där ll finns inte lämplig personal vid rä en. Mer om de a i en kommande bok om
hela denna soppa. (e-bok)
Jag ska dubbelkolla uppgi erna med en advokat i Västerås som är erfaren i a åtala själv.

E hänsynslöst svin som har 13 offer eller mer idag, bör sedermera ly as ut i offentligheten och lika an-
geläget är det a sprida det faktum a Överförmyndaren i Örebro också beter sig helt svinak gt. En lögnare och
hycklare si er som ordförande och dessa egenskaper verkar hon sprida bland övrig personal.
Hur beter sig den aktuelle ställföreträdaren i skymundan mot alla de som saknar anhöriga?
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Troligen inget som social-fascisterna på Överförmyndarnämnden ägnar en tanke och inte ens klarar a tänka.
Genom a sprida informa onen gör jag ny a igen, senast räddade jag kanske mor och andra boende på
Elgströmska från allvarlig förgi ning.

Polisen i Örebro är e skämt, som väl är har de lyckats peta in rä rubricering, ofredande. De a ger oss
de möjligheter vi behöver om vi väcker enskilt åtal.

fakta
Han (Albert) har befunnit sig på rundresa i Brasilien under flera månader.
Jag själv har ingen jur kand. Bara en översiktskurs och viss prak k.
Jag har nog arbetat på e sä som motsvarar det lilla jag kan inom familje-juridiken och vik gt är a rapportera
fascistoida individer ll rä listor.

h p://www.dagensjuridik.se/2013/12/ ngsfiskal-hotade-utse-forvaltningschefe n- ll-god-man-kri seras-av-
jo #comment-30187
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3. 2014

3.1 January

3.1.1 Vilken drog fick mor den 27/12? (2014-01-02 15:25)

Jag har känt rä förut då mor förändrats av mediciner eller droger och jag har funderat sen fredagen den 27/12
vad som tog åt mor då. Visserligen kan man med demens uppvisa fluktua oner i humöret men den dagen var
extrem, mor var helt förändrad och sprudlande glad och posi v ll allt.
"Tok-glad" beskriver nog bäst hennes llstånd.
Nån ng liknande har jag inte se hos henne vare sig innan eller e er hon insjuknade -2009.
Det hade dykt upp en ny ägglåda ll undulaterna och jag såg a en viss god man fanns i faggorna utanför huset
då jag anlände dit.
Samband?
Har rent av herr god man ha med sig e preparat för a pigga upp mor rejält i sy e för något speciellt? Kanske
skriva på någon handling? Ingick byte av ägglåda i planen?
Kan det ha samband med a en svars d i rä en närmar sig si slut för god man och kommunen?

Tillägg
Har at igenom en inspelning med dold kamera som styrs av rörelsedetektor, kvaliten är dålig men upptäckterna
mycket intressanta.
Har helt trö nat på a mata ansvarslösa poliser och huvudlösa åklagare med bevisning.
Har nog med rubricerade nedlagda ärenden för a väcka enskilt åtal.

3.1.2 Omfa ande anmälan ll Länsstyrelsen mm (2014-01-05 09:19)

Rä uppfa at gode läsare, har man en gång börjat engagera sig för en sjuk mor i en idiot-kommun så tar det
aldrig någon ände, det blir snarare värre och värre. Jag kände på mig det -2012 då jag började blogga om elän-
det och -fascismen i kommunens nämnder. Det jag kan ha "glömt" är a Tingsrä en kanske inte kan behandla
handläggningsfel i kommunen. Extra svårt givetvis då vissa från kommunen även brukar si a i Tingsrä erna, men
det var värt 450 kr och lite skrivjobb a visa upp hur det fungerar för Hovrä en och J.K. för jag förstod a det
skulle komma olika klavertramp, märkligheter och undanflykter. E förenklat tvistemål som inte göder domarnas
advokatkompisar, fullt av olika problem med flera kommunala nämnder. Naturligtvis e rent elände som rä en
måste försöka slippa. Anmälan kan göras vid länsstyrelsen och e er a ha råkat ur för olämplig höna där som har
sina vänner inom kommunen i Örebro, har ärendet tagits upp av en chefsperson. Särskilt angeläget är frågan om
en uppenbart olämplig och från början oönskad god man. Dennes olämplighet och förvridna huvud har visat sig
senare, i öppen dag. Både mor och jag har orsakats skada, särskilt nu från årsski et då jag för a slippa ofredan-
den måste hyra en annan extra bostad, för a kunna fortsä a göra täta besök hos mor. Givetvis huvudlöst av god
man och handläggaren a tro a de kommer a vinna något på det här. Notera a det är mina täta besök som
avslöjat stora brister både vid Rex hemvård och Elgströmska huset och det har ge lite resultat, särskilt för Rex, på
Elgströmska var missförhållanden kända digare -och består än idag i viss omfa ning. E er a Länsstyrelsen gjort
si , sannolikt e oengagerat slarvjobb, kan jag gå ll Jus ekanslern med ersä ningskrav, inte förr. Det kommer
jag a göra även om det innebär stämning av staten (FT.mål eller assistans av bekant advokat i Stockholm, en
av de få verkligt bra och ärliga) I övrigt tuggar mål om god mans både upphörande och entledigande på i rä en.
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Upphörande är absolut bäst e er allt elände men entledigande det mest akuta. Varje månad förlorar nu mor
4500 kr i onödan och vid upphörande är besparingen för mor 5700 kr per månad, drygt halva pensionen. Helt
onödigt kostnad för a bara få onödigt elände. Säljs hennes bostad mot vår vilja förlorar hon si bostads llägg
för Elgströmska huset, 2.500 kr/månad. Med god man kvar är i det läget den onödiga förlusten 3.700 kr/månad,
drygt 1/3 av pensionen. Plus en onödig lagringskostnad för möbler som hellre kan skänkas. Varför ska vi behöva
vara utlämnade åt dessa inkompetenta drägg? Drägg som skyddar annat drägg, så fungerar det Svenska samhället
i stora drag och även Länsstyrelsen i Dalarna är givetvis besudlat av e antal drägg, en hönsgård där som i de flesta
myndigheter.

3.1.3 Oförändrat medicinslarv e er kommunens övertag (2014-01-07 14:29)

Jag har lämnat in e exemplar av det nya table yndet för analys.
Jag har inte få kontakt med sköterska ang. ned-drogningen av mor den 27/12 och jag har väntat sen i fredags
morse då jag lämnade meddelande.
Mor har inte få alzheimerplåster på ryggen varje dag.

Verksamhetschefens hjälp med biståndsfrågan då hönsen inne på biståndsavdelningen tror a god man
bestämmer något, visade sig bestå i a lämna mig telefonnumret ll kommunens växel.
De a e er a hon o a upprepat a den biten kan hon och gärna hjälper ll med.

Inget av de a är oväntat då jag känner kommunfolket sen länge.
Lite besviken är jag nog ändå.
Hur kommunfolket och särskilt cheferna sköter sina telefoner är jag y erst bekant med och har dokumenterat
förr, gång på gång.

Så snart jag har möjlighet a hjälpa mor kon nuerligt så lämnar hon boendet men det kan tyvärr dröja ca
en månad.

A ev. vi na åt A endo, inte bara runt mina privata erfarenheter av en fak sk imbecillfylld-kommun (oansvariga
nö er i flera nämnder), utan även a slarvet fortgår, står fast. De har dock inte svarat ännu vilket kan bero på
sämre chefer även där, har mailat två av dem, bland annat förre vice verksanhetschefen.
Även om de tycker a de inte har ny a av e sånt vi nesmål, det kan så vara i det aktuella fallet, så hör det ll
god ton a besvara e sånt erbjudande.
Saknas den goda tonen inom A endo e er s de blivit av med entrepenörsskapet så drar jag llbaka mina
erbjudanden.

3.1.4 Y erligare slarv från kommunpersonal (2014-01-09 10:04)

Det handlar förstås om Elgströmska e ersom mor bor kvar där ännu (tyvärr). Igår konstaterade jag a mor
for arande e er o dagar har stopp i handfatets avlopp, det var halvfullt med va en igår liksom några dagar
innan nyår och den dpunkten rapporterade jag saken ll personal.
Förut har hon ha en långvarig läcka under handfatet och ständigt blö på golvet utan a någon personal bry
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sig. även det rapporterade jag och tätade provisoriskt.

Jag by e ut mors bord vid sängen ll e lite större och finare, de a var dock för lågt och jag pratade med
personal om de a och lovades a arbetsterapeut skulle sä a dit förhöjningar under benen. Det har heller inte
inträffat.

Jag har ringt de båda sköterskor som verksamhetschefen ge mig numren ll men helt utan resultat, in-
gen bryr sig a ringa llbaka e er lämnat meddelande.
Samma problem som all d inom kommunen, över lag, enda undantaget hi lls är nog verksamhetschefen på
Elgströmska.

Tidningar ll de boende ligger for arande då och då drösvis innanför huvudporten på b.v. (som de boende inte
själva når) hela dagar utan a någon delar ut dem. Mor saknar ibland dagens dning men det kan bero på någon
av hennes väninnor.

3.1.5 Galenpanna god man fortsä er si ofredande. (2014-01-11 11:31)

Jag råkade först sä a rubriken "Galenpanna god man fortsä er huvudlöst ofredande". Mi e ska sinne och a
allt bör hänga logiskt samman, är vik gare för mig än a all d bara använda "vackra" ord. Det gör jag inte.
För mig är ärlighet och rä rådighet det vik ga. Även a svära är llåtet och det har jag hört en av Örebros få
ve ga åklagare göra, det är bra.
Men det finns ingen panna om det inte finns huvud, så jag fick ändra rubriken.

När en överförmyndarnämnd bestämmer sig för a arrangera ofredanden finns det inga som helst gränser
på vad dårskap som inträffar.
Det finns ingen humanitet eller ansvar bland dessa fascistliknande figurer i Örebro.
Lögner och hyckleri är vardagsmat för dessa. De känner sig så mäk ga och onåbara a de kräver a alla i stort
se faller på knä inför dem.
De kommer dock a möta något helt annat.

Nu har den senast utsedde stollen lämnat in en helt galen och ogrundad anmälan ll Kronofogden, som
väller av lögner och felak gheter.
Som tack för a jag ställt upp för en sjuk mor och tagit på mig ganska stora extra kostnader, hävdar stollen nu a
jag "ockuperar" mors bostad.
Ganska intressant e ersom jag följt det kontrakt jag har och slutat "bo" där samt ordnat annan extra bostad
några mil från stan.
Ansökan har stollen lämnat in e er årsski et då jag tog mina saker och under den d jag inte ens befann mig i
Örebro utan på min hemort och i Stockholm. Återvänd från Stockholm (Karolinska) och hemma i Gävleborg hi ar
jag brevet från KRF.
Tidigare har stollen ofredat på annat sä ända sen han llsa es.
Med glada llrop från "fascisterna" i Överförmyndarnämnden.
Givetvis ar jag ll bostaden så stollen inte förstör eller stjäl något mer, jag va nar alla blommor och kollar den
post som inte ska komma dit längre.
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O a har jag e vi ne med mig som bor i närheten och han gör själv egna iaktagelser.

Krf kommer a få e gediget bestridande som beskriver en god man med den egenskapen som mor nämnt varje
gång jag beskrivit vad han gjort - tok. Videoinspelat.
En galning som inte inser vad en god man är sa a göra, hjälpa och inte ofreda anhöriga på helt galna grunder.

Det hävdas a det iofs onödiga andrahandskontrakt jag hade borde ha llstyrkts av Öfn. Det är givetvis
inte mi problem, det finns inga krav a anhöriga ska kunna e omfa ande regelverk inom Öfn.
E avtal som ingås av en god man gäller även då hon lämnar uppdraget, enligt Länsstyrelsen. Är det något
problem ska fascistnämnden ta upp det snarast och inte e er a halva "hyr den" gå , och som arrogant svar på
kri k mot ny god man.
Elakartat inhumana och korkade fascistbeteenden som grundar sig i mors sjukdom och a jag ge henne relevant
hjälp, dessutom avslöjat allvarliga vårdbrister.
E er y erligare polisanmälan om de a befängda påstående om ockupa on föreslog personal hos polisen a
man borde sä a "förtal" och jag höll med, sen kom jag på a det är osäkert om det kan bli förtal, det beror ju på
hur många som läser denna befängda ansökan ll KRF. Förtal har vi om det är minst ca 30 personer.
Jag ringde upp för a säga a det nog passar bä re med falsk llvitelse och i det läget, några mmar e er
anmälan, var rubriceringen redan sa ll falsk llvitelse.
Nu vill det ll a åklagare inte motsä er sig utredning.
Utredning i ofredande är startad sedan några dagar, av motvilliga pota sgrisar. En åklagare har sa ned foten,
det finns tydligen gränser för par skhet, ignorans och slarv. Det tackar man för.
Men i table misshandelsfallet i oktober var det tvärtom. Åklagare stoppade det som polisen ville u öra.
Jag har informerat Länsstyrelsen om de senaste stolligheterna. Jag ger mig inte förrän många får reda på hur
olämpliga vissa handläggare är.
Lite lekskola över det hela.

Tillägg den 3/2 -14
A bli beskylld för a ockupera mors bostad och få henne rä sligt emot mig, där tog jag oerhört illa upp oh det
finns därför inga som helst gränser i hur lång jag med benägen hjälp kan gå.
De a är lika genomgalet som t.ex. den renodlade nazismen.
Först idag har jag kunnat skämta lite om saken, därav llägget längst upp om galenpanna utan huvud.
Polisen har ge si bidrag ll a det känns lite bä re, man har inle FU och ska förhöra galenpannan, dock inte i
det ärende som för mig är absolut vik gast, falsk llvitelse.
KRF gav si bidrag genom e snabbt beslut, dvs e självklart avslag.

Nu får vi se om det finns någon ve alls inom Överförmyndarnämnden.
Om de klarar a entlediga en uppenbar galenpanna eller om de inte orkar "störa" galenpannan då han har så
många andra uppdrag.
Det kommer då a visa sig vara e allvarligt misstag.

3.1.6 Senaste table yndet på Elgströmska huset. (2014-01-13 18:12)

Fem table er av nedanstående utseende på mors rum funna vid två olika llfällen på olika platser, rumsbordet,
köksbordet, hylla.
De som är förskrivna för henne har inte det utseendet och någon ersä ning är det inte fråga om e ersom jag
se dospåsar för veckor framåt.
Apoteket har inte kunnat iden fiera dem men "uteslu t vissa saker" som de sa.
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Mor plockar inte med sig table er från andra, hon gillar inte mediciner något vidare och i alla händelser ska
givetvis inte table er ligga och drälla någonstans alls, grundvuxaspirant god man skrev ll rä en a förklaringen
kan vara a mor "plockar" så det är inte "så farligt" men vissa har problem med a tänka och det är befängt a
sopa problem under ma an som kan få allvarliga följder.

Nu bör mor lämna de a piller-helvete, jag har se henne drogad två gånger för mycket. Stopp i handfatet
o dagar i följd trots påpekanden ll personal, en gång för mycket. Näringsfa g mat av snålaste slag för 100

kr/dygn.
Hon behöver inte bo inlåst då jag finns med för llsyn.
Jag kämpar vidare trots a det numera ses som bro sligt a hjälpa en sjuk förälder. I alla fall i den fascistliknande
kommunen Örebro.

Om någon känner igen table en så pip ll. Ska ta bild med bä re kamera senare. De är 10 mm långa.
Det finns ingen märkning. Färgen på bilden ok.
[1]

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/01/nya-tablettfynd.jpg
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3.1.7 IVO:s utredning av medicinfusk usel. (2014-01-14 21:39)

Jag skrev ganska mycket om hur A endos personal på Elgströmska hanterade läkemedel helt felak gt samt a
dokumenta onen uteblev.
IVO startade en utredning som slutade ovanligt uselt.
Så många fel a det liknade en polisutredning gjord av en halvsovande par sk pota sgris.
Det är vad jag hinner skriva idag, vid intresse läs hur jag analyserade saken i de gamla inläggen från oktober,
nivån översteg grundskolans och blev därmed obegriplig för IVO.
Hade inte IVO nappat och fa at lite runt mors dras ska viktminskning under Rex- den hade instansen varit helt
hopplös, men där gissade man rä runt vad jag kommit fram ll.

Nu har vi se på teve nyligen a några myndigheter börjat fa a a mathållning o a går före piller, blir en
åldring sjuk och orkeslös kan det bero på den dåliga maten. Trots a läkare hellre medicinerar.
Tänk vad det går framåt.
Har det samband med a jag poängterat de a ll IVO?

3.1.8 Mor redo a lämna Elgströmska (2014-01-16 21:06)

Två dygn hemma under julen förlöpte problemfri trots a vi inte tog med fåglarna.
Mor klarar nya miljöer och omställningar galant, som den specialinsa a sköterskan hos A endo sa, "hon fungerar
bra i sin demens" dvs hon hanterar problemen med glömska bra, kan klara sig även socialt med sin glömska och
någon som helst förvirring finns inte kvar e er fem månader med mat varje dag. Tänk om läkare kunde lära sig
något så enkelt? Hjärntvä en och pillerberoendet hos läkare är nästan värre än demens.
Visst har mor bland-demens, vaskulärt och alzheimer men alzheimern har pågå många år och vaskulär demens
kan bli bä re.
Det evinnerliga tjatet som många dementa lider av (eller egentligen omgivningen) har helt upphört hos mor, som
genom e under.
Visst klarar hon sig galant med daglig hjälp som av mig.
Enda problemet är ju som jag visste, den anhörige som ställer upp får en krävande situa on, a ständigt vara
vaksam och i vårt fall särskilt vaksam då mor rör sig ute på egen hand.
Jag måste se om det finns tendenser a vanka iväg och försvinna, gå vilse.
Så har inte varit fallet alls nu, mor smakade på "friheten" igår genom a helt enkelt ta en liten snöskyffel och
knalla ut och sko a. Hon sko ade allt längre bort och jag höll kollen lite diskret. Inga problem, hon stoppade vid
tro oaren och vände om in i värmen.
Över huvudtaget var problemen större sommar d, på vintern gick hon inte ut så mycket.
Till sommaren ska vi ha e mer lantligt boende, var och vad är inte klart, det finns e fint alterna v inom
kommunen, privat 65+ med lediga lägenheter, matsal för mor, tvåa för mig med trappor som dom inte hyr ut ll
de äldre. Viss hemvård men ingen mat från kommunen. Vi ska givetvis ha en varsin lägenhet sen i alla händelser,
men man vill ju kanske komma bort från kommunen ll en människovänligare. Går det inte a byta god man i
Örebro eller bli kvi de a elände helt, så måste vi resolut fly a ll annan kommun. Jag söker som god man där,
omgående. Mors bostad säljs. Fungerar också med annan god man i ny kommun.
Elgströmska rummet är inte uppsagt ännu, jag kom överens med chefen a en vecka är lagom prövo d om man
nu vill ha en sådan.
Fåglarna är med denna gång och mor vande sig på noll d vid sin gamla bostad, jag har ju testat hennes reak oner
via e antal dagsbesök och två överna ningar under julen.
Ingen som helst förvirring alltså, och under julen också e besök hos en kusin ll mor i Karlskoga.
Kusinen ser väldigt dåligt och vi hjälpte henne lite i hennes hem. För min del e återseende e er 25 år, för mor
kanske fem.
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Då kusinen känner ll om mors situa on (kusinen har ingen demens men är lika gammal) blev hon mäkta rörd,
förvånad och glad då mor ensam ringde på hennes dörr och jag gömde mig en bit bort. Överaskad mi på jula on
och visst sa hon ensam.
En rik g höjdpunkt för alla tre med många gamla minnen.

Jag har bestämt mig för a ta omaket med a bo i mors överblivna sovrum över vintern, dvs om hon inte
blir sämre och mer vårdkrävande, idag är vårdbehovet ganska litet, men jag måste snarast få avlastning av
hemvården och någon dagvård så jag kan sköta även annat.
Varför ska mor då behöva bo som på Elgströmska, inlåst och med nya piller som dräller upp nu och då från
ingenstans, for arande men i mindre skala.
Säkert behöver någon annan rummet bä re.
Hoppas på kort uppsägnings d genom annan infly ande.
Biståndshandläggarna svarar inte som vanligt men jag har lovats hjälp av nya chefen på Elgströmska huset som
ska ha de kontakter som behövs.

3.1.9 Ny ga ru ner från Elgströmska huset (2014-01-17 17:20)

Mat och fika-ru nerna från Elgströmska är utmärkt a bygga vidare på, där har man som det verkar lärt upp mor
a äta två mål om dagen, en fördel med sysselsä ningsbristen kan vara a de som gärna struntar i mat annars
tar llfället i akt, även för viss social samvaro.
Jag och mor håller nu på samma der, ca 12.00 lunch och ca 17.00 middag. Mor överraskar genom a inte helt
vägra råa grönsaker, som förr. Ibland äter vi ute.
Vistelsen på Elgströmska blev ganska dyr, med dubbla bostäder, men mathållningen var värd mycket, viktuppgån-
gen och starkt minskad förvirring kan vara ovärderligt.
Vetskapen vad de a kan betyda är mycket värdefull och a verkan blir så posi v trots felmedicinering under
minst en månads d. Jag tror inte a medicinerna som mor stoppade undan under ungefär så lång d, var
utskrivna i onödan, det var inte bra a hon blev utan vitaminerna som är utskrivna livsvarigt. Och hur många
doser tog hon där en vitamintable var bortplockad och ersa av ej utskriven sobril?
A som A endo och IVO inbilla sig a de a inte är en allvarlig brist är helt befängt.
Särskilt mot bakgrunden av de a förstår man vad mathållningen betyder.
Dvs a maten kan vara mycket vik gare än medicinerna.

Slutsats, om en person får bra mathållning sam digt som en ny medicin sä s in är risken stor a läkaren
drar felak ga slutsatser.

Det står redan klart a mor kan bo i sin bostad om jag är med varje dag. Man borde ändra på lagen så
ensamboende dementa har e dagligt kontrollerat trygghetslarm samt a de som tenderar a gå ut na e d får
låsas inne, hemma på na en.
Vad ska de ut och göra på na en i ensamhet?
Jag har låst dörren på na en med en nyckel som mor inte har men jag har informerat henne om det varje kväll
och det var inga problem. Hon anser sig inte dement men jag hänvisade ll extra säkerhet och det nöjde hon sig
med. "tryghetslarmet" fick vara jag själv men så här på vintern går mor ändå inte ut själv annat än för a sko a
lite.
Vad som kan hända e er en längre ds ensamhet med bara hemtjänst, är dock ovisst.
Jag kan inte bo i mors lilla bostad någon längre d utan måste fullfölja min planering för mor vilket dock ser ut a
motarbetas av kommunen.
Medge ALDRIG god man om det inte är absolut nödvändigt.
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3.1.10 A bli av med en y erst opassande god man -lösningen (2014-01-20 19:08)

Det finns givetvis flera lösningar men den mest bekväma är a mor fly ar ll annan kommun, i de a fall också
annat län.
Dock känner jag inte i dagsläget ll e lämpligt boende där jag kan bo i närheten och hjälpa mor, i annan kommun
än Örebro. Det kanske inte går a uppbringa inom rimlig d.
Det försvåras av a jag vill sälja det hus jag har och lämna den platsen men även om jag valde a stanna så finns
inget idealiskt boende för mor där, det ska vara perfekt på en gång och då ska hon kunna promenera för a
hälsa på mig och det ska vara e anpassat boende. På hemorten i Gävleborg finns inget sånt och den kommunen
har regeln a en god man ska vara med på ansökan om bistånd, dvs y erligare försvårande, samma korkade
regler som i Örebro men det finns som sagt kommuner som inte llämpar de a utan tar hänsyn ll rådande
förhållanden och anhöriga. Mi hus i Gävleborg verkar ganska svårsålt om jag inte ska ta en förlust på det.
Det går som sagt heller inte a ha förtroende för en slumpmässigt verkande Tingsrä eller ganska ignoranta
slashasar på en överförmyndarnämnd.
Inte heller likaledes par ellt förståndsbefriade poliser och deras "utredningar". Därför blir även en stolle som
god man kvar i det längsta om mor inte fly ar bara för den skull, det vore ju överdrivet. Dock kanske det visar
sig a det skulle ha ske även om hon få fly a flera gånger, det vet jag inom någon månad om dåre god man
galenfalk gör något kons gt med medlen för mors bostad. Kanske med Öfn:s benägna hjälp. En liten "fördel"
med a jag inte är bunden av a bistå mor längre är a jag kan dvis vara i Belgien och bistå en släk ng med en
allvarligt sjuk make. Han kan inte längre sköta sin rörelse och släk ngen, en halvsyster, är överbelastad.
Och för ny llkomna, varför kan jag inte bistå mor? Ja det beror på avståndet, jag bor 22 mil från Örebro och
en helt galen god man och en inkompetent överförmyndarnämnd har demolerat mina och mors möjligheter i
Örebro, jag var redo a fly a dit för mors skull.
Visst är det for arande möjligt om jag får min villa såld men jag vill inte bo med mor i en socialfascis sk kommun
som diskriminerar vissa anhöriga och inte har ve a byta ut ens en kriminell god man.
Önskad typ av tvåfamiljsvilla finns annars ll överkomligt pris på olika håll inom 3 - 5 mil från Örebro, men den
planen är skippad.
Då jag inte bistår mor löper hon uppenbar risk a drabbas av vanvård, ned-drogning igen och hennes undulater
har dö e ersom det inte existerar ve g hjälp åt henne. Bara stressade vårdbiträden som var allergiska mot
fåglarna (det verkade de flesta vara) och en värdelös
"god" man som bara är duk g på a begå bro eller resonera som en e erbliven. Inom Öfn är man inte många
snäpp bä re.

3.1.11 Örebro polismyndighet -e daghem delvis grundat på dumhet (2014-01-20 20:58)

Jag menar på fullt allvar a jag nu konstaterat de a i prak ken, inte bara lyssnat på andra såsom en avliden
rådman jag ha överna ningsrumrum hos i Stockholm, avliden assessor jag brukade spela schak med (hängde
sig..) eller Leif GW (innan han blev feg)
Rådmannen varnade mig för flera rä sinstanser i Örebro inklusive Tingsrä en. Han hade granskat advokatarbeten
i Örebro på dito samfundet och se märkliga beteenden vid rä en som han dock inte anmält på något sä då

206



det inte var hans uppgi .
Jag kan idag säga a Örebro Tingsrä uppfyller samma kriterier som polisen vad gäller medvetna tjänstefel och
dårskap samt ren fascism, i alla fall i de mindre mål jag ha där, sådant som tycks hanteras helt slumpmässigt
eller i alla fall helt utan en ve g tanke.
I småmål som FT-mål och indisposi va mål om gode-mans-smörja, si er mer oru nerade och okunniga figurer
och slänger iväg beslut. Det kan t.o.m. dyka upp en "dom" e er a man dragit llbaka e ärende.

För a återgå ll polis-"arbete" så ligger utredningslusten och utredningsförståndet på nära nollnivå. Finns
det bevisning så slarvas den bort eller i alla fall ignoreras, glöms bort, man är helt oemo agliga för fakta i e
ärende som kan orsaka polisen arbete såsom förhör och fortsa utredning. Därmed understödjer man förvärrad
bro slighet utan a begripa det.
Om man anmäler en sak, får en kopia på anmälan och hi ar allvarliga fel så hinner man inte få tag i en "utredare"
innan saken lagts ned. Får man ll slut tag i en "utredare" kan det visa sig a han inte är utredare trots a han
anges som utredare på den handling man får.
Under de veckor man söker vederbörande ignoreras alla meddelanden och mail.
Anmälare i komplicerade ärenden blir aldrig ens kontaktade, trots a det är uppenbart a det kan finnas
nödvändig bevisning via anmälaren.

Daghem!

3.1.12 Öppet brev ll nya verksamhetschefen på Elgströmska (2014-01-22 05:39)

Först en redogörelse för läsarna här:
Mor har nu överna at totalt sju dygn i sin egna bostad, helt utan några andra problem än a jag märker a hon
behöver assistans varje dag samt a det är en fördel a någon finns i hennes bostad även na e d vilket sannolikt
ger henne den trygghet som gör a hon aldrig söker sig ut sent på kvällen vilket hände förr, då hon iofs vände på
dygnet i sin ensamhet.
Na e d behövs annars e dörrlarm och jag har hi at en lösning på a mor förlägger sina nycklar hem.
De a ska jag beskriva senare,en mycket enkel men troligen bra lösning.
Hon fungerar fint, även socialt med grannar, men blir lidande av si dåliga närminne.
Ändå fungerar närminnet ibland, i vissa situa oner då hon håller en sak levande.
Nu uppstod situa onen a jag behöver träffa spekulanter på mi hus i Gävleborg och även om mor sagt a hon
kan klara sig själv några dagar (kommande helg och måndag) så ville jag defini vt inte lämna henne helt ensam i
tre dygn. Sam digt kom besked från rä en a mi överklagande över llsä andet av aktuell god man avslås.
E /kanske/ obegripligt beslut som pga den bevisning jag lagt in, /kanske/ visar a det är meningslöst a
överklaga kommunens beslut. Det ser ut a finnas en par skhet och jag har redan digare se a rä en i annan
rotel handlar på måfå eller par skt. Jag har jämställt överklagandet med "entledigande" dvs det som Öfn annars
sköter själva, men det kan möjligen finnas någon skillnad.
Med en fungerande god mans-situa on eller en kommun som kan anordna bistånd utan en god mans inblandning
skulle mor ha kunnat bo kvar och lämna sin plats på Elgströmska huset och det var också vad hon önskade. Under

den för min husförsäljning behöver jag alltså ha hjälp från hemtjänst och hemvård även om denna är dålig. Men
även senare, i mors bostad eller den tvåfamiljsvilla eller annan lösning jag tänkt anordna, vill jag ha assistans/
avlastning via kommunens bistånd (ev. annan kommun)
De som har avgörandet är Öfn. Därifrån kom inte ens e svar på mail i denna ganska akuta situa on och ingen
uppringning e er kontakt med kundtjänsten på kommunen, helt tyst därifrån.
Därför blev jag tvingad a trots a mor blev ledsen, förklara a det bästa för henne är om hon fortsä er bo på
Elgströmska huset en d framöver. Hon blev mycket nedstämd och sa apa sk.
Jag tvingades ll en nödlögn, a läkaren måste träffa henne på Elgströmska huset och lyckligtvis fungerade de a,
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ibland minns mor a läkaren kan dyka upp på onsdagar och jag var tvungen a passa på i det läget, plötsligt var
enda problemet fåglarna och vi slog in burarna med filtar och lastade allt snabbt innan hon ändrade sig, jag ser
det som ren tur a de a fungerade. Väl llbaka åkte jag ensam och hämtade resten.
Inte trevligt, men fungerande. Påminner om mors infly på Elgströmska då förra god man och jag hade e bra
samarbete och mor gick direkt från dagvården i närheten.
Mor glömde snabbt det hela och mindes med näppe a hon hälsat på mig i det hon tror är min bostad. Hon
träffade den andra Birgit och allt ordnade sig mycket bra, det var som julbesöket men med det extra lilla besväret
med fåglarna som dock verkar ha klarat fly arna utan problem.
Däre er har jag pga ny god mans galenskaper och åsikter inte rä a använda mors bostad och jag har de fakto
en annan sådan i Örebrotrakten bara månaden ut.
Sedan tänker jag inte förlänga där. a lämna mors egna bostad obetald är orimligt och ligger på god mans ansvar.
Det ansvaret måste han ta själv och ställas ll svars.
Denna gång lämnar jag Örebro med helt osäker fram d betr. mors bostad och hela situa onen.
Ska det behöva uppstå såna här situa oner om alla inblandade är vuxna och tar ansvar?
Om inte nämnder och gode män spelar apa?
Ny JO-anmälan, IVO-anmälan av kommunens bistånd samt även kontaktsvårigheterna med Elgströmska huset
samt de nya missförhållanden jag se .
Självklart är det mycket trö ande och jag är igen på väg a helt ge upp allt de a.
Det är ju närmast bro sligt a hjälpa en sjuk förälder i Örebro, man behöver fly a denna ll annan kommun.

Öppet brev idag ll en i mi tycke tveksam chef på Elgströmska huset:
(pga det jag skrev om förut, hyckleri med hjälp a ordna bistånd)

Enligt informa on från A endo jag läst förr behöver en boende inte betala matkostnaden de dagar denna
vistas med anhörig på annan plats.
Om den regeln består, det enda rimliga, får du se ll a mor inte belastas med de a.
Två dygn under julen och fem dygn nu senast.
Det kanske sker per automa k men jag vill ha informa on.

Mor hade aldrig behövt fly a llbaka om biståndet kunnat komma igång snabbt.
Den orimliga situa onen fortsä er och jag anmäler nu kommunens biståndsavdelning ll IVO e er e långt
samtal med dem igår, det rör sig om bedrägligt beteende både innan infly samt en ignorans pga existensen av
en "god man" som jag vill ha prövad.
Jag har inte polisanmält det bedrägliga beteendet ännu och har noterat a polisen fungerar lika illa som
kommunen.

Jag saknar A endo, särskilt cheferna och deras gedigna kunskaper samt engagemang. *
Jag ogillar di hyckleri med biståndsfrågan.

Har möjligen noterat en liten, oväntad ljusning från Överförmyndarkansliet runt den ohållbara situa onen.
Tills vidare återvänder jag hem och avvaktar de a.
Deras beslut avgör om jag måste lämna mor helt utan hjälp och sällskap.
I en situa on då hon kunnat bo i sin bostad i stället, ända lls jag ordnar något ännu bä re för henne.

Jag tror inte a du eller annan ** begriper något så länge det inte rör era egna föräldrar.

Hans I.

ll läsarna, A endos chefer på alla nivåer gav mig e mycket bra bemötande men det kan ha varit färgat av mina
upptäckter.

* ll läsarna, här avsåg jag "annan på kommunen"
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3.1.13 KRF fungerar normalt men inte Tingsrä en i Örebro. (2014-01-24 12:30)

Huvudlös god man fick som väntat sin ansökan om "avhysning" avslagen och det mycket snabbt. Orsaken torde
vara a det inte är så lä a avhysa någon som redan fly at.
Jag fick beskedet via mail/pdf idag bara någon mme e er a jag mailat och bara nämnt a det finns en hel del
bevisning på a jag verkligen fly at den 31/12 och lite annat. Sen fanns beskedet också i brevlådan, kom troligen
igår.
Nästa steg för en omdömeslös god man kan vara a avhysa min mor.
E er den 1/1 -14 har jag nämligen bara vistats i bostaden Örebro i samband med en provperiod för mor själv, en
veckas d.
Övrig d vistas jag i min egen extra bostad i Örebrotrakten, Stockholm eller hemma i Gävleborg och allt är lä a
visa vid behov.
Polisen arbetar med en förundersökning och jag borde lägga ll a denne god man har få tydlig informa on a
jag fly at den 31/12 varför ansökan hos KRF är inget annat än falsk llvitelse.
Tyvärr glömde jag nog de a då jag ringde in anmälan, får kontrollera kopian.

Man ska inte driva mål i Örebro mot kommunen, det kommer ofelbart a behandlas par skt och lite hur
som helst då det gäller handläggnings der och der för y randen med mera.
Hur bra och omfa ande bevisning man än har så är det utsiktslöst.
Det finns folk från kommunen med i rä ens nämnder och ev. annat.
Man kan överklaga dårskapen men är aldrig säker a få prövnings llstånd.

Det ger de fakto i vissa speciella ärenden e betydligt rä visare och relevantare resultat a anlita t.ex.
Hells Angels.
Den enda kontakt jag ha med dessa är dock flera förfrågningar pga min specialistkompetens inom några tekniska
områden.
De ägde förr e helt kvarter med många hus i Garpenberg där jag hade sommarställe och labbade med bl.a.
UFO-detektorer..
Tyvärr sysslar H.A. också med sånt som jag står långt från men det är inte svårt a förstå a behovet av den
kategorin verkligen finns.
De hycklar inte, det är inte kommunala rötägg eller ljugande poli ker.
Par skt folk i dömande positoner är de verkliga grova bro slingarna.
Såna finns ända upp ll H.D. och också en H.A. medlem har en H.D.
Po sorkarna i Högsta domstolen håller sig inte kvar på en rik g H.D.
De ru nar inte lyckligare av a ha su t och hycklat på en sån posi on.
Karmalagen är den enda som fungerar och jag vet a den är med mig, den må vara långsamt verkande i de flesta
fall.

Tillägg 11 april -14
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Uppfa ningen är exakt densamma idag, med llägget a jag inte vet om rä en spelar pajas eller om de
verkligen inte är helt läskunniga.
Det går inte a driva små mål i denna röträ , särskilt inte mot kommunen.

3.1.14 Dårskapen avslöjad, bevisen ska räcka, mor lämnas snart därhän utan anhöriga.
(2014-01-24 17:28)

Tillägg den 1/2- 14, det vik gaste återfinns längst ned.

Mor har alzheimer och jag visste inte a det närmast är bro sligt a hjälpa en allvarligt sjuk förälder.
Två gode män har helt förstört min planering, polisen och rä en begriper och gör nästan ingen ng.
Jag har klarat det mesta i livet, men det här är för mycket och jag känner tydligt a nu är det nog, nu handlar det
om a "rädda" mig själv.
A vara martyr för mors skull pga e fascistliknande system som väller av ignoranta och huvudlösa figurer, är inte
rik gt min roll, det kan inte vara nödvändigt. Tillslut släpper man hellre denna otacksamma dårskap.
Utan alla dessa rötägg hade mor ha det bra idag och inte behövt vara inlåst på e hus där hon uppenbarligen
blir ned-drogad när som helst.

Ju mer jag gör för mor ju värre tenderar det a bli.
Betalar jag hennes förra, egna bostad dit hon kanske skulle återvända, fast jag få den upplåten fri i tre månader
(av digare god man), blir mors nye gode man helt vansinnig och det blir tydligen ännu mer brå om a sälja
den fast den inte skulle säljas före våren enligt digare överenskommelser vid planeringsmöte och med förra god
man.
Går jag alltså in i e kort, överambi öst hyreskontrakt med mor så gör förra god man e skt rä fast det är
regelmässigt fel någonstans och Öfn antyder senare a jag gör fel, men mumlar i skägget.
Det blir mycket svårt a bistå mor om jag riskerar göra så fel fast jag hela den arbetar e skt rä . Någonstans
måste jag sä a en gräns och jag har nu bevis för existensen av e helt galet system.
Jag vet f.ö. mer än "Svensson" om karmalagen och hur den slår mot inhumant folk, själv behöver jag kanske
inte oroa mig då jag gjort allt jag kunnat för mor. Genom a sprida info om e galet system kanske några sjuka
människor kan räddas eller skyddas, och då har jag nå mi mål.

Den ekonomiska biten här är lite speciell men beror väl på a jag råkar kunna den hyfsat, andra åker på
överaskningar.
Säljs mors bostad förlorar hon 2.500 / månad i ska efri bostads llägg på nya boendet. Pengarna som bostaden
är värd på banken hon inte har glädje av alls, Öfn ser genom stereotypt tänkande och regler ll a det så förblir,
det har jag skrivit om förut, de sjuka ska inte ha glädje av sina llgångar, det verkar vara vik gt för Öfn.
Säljs den egna bostaden inte går mor rejält back varje månad på en dubbel hyreskostnad. Den kan inte hyras ut
enl. god man e ersom det då kan gå åt för mycket ström. (Allmänbildning?)
Ska jag kunna hjälpa och besöka mor måste jag hyra ANNAN extra bostad vilket är fullständigt galet då pengarna
borde gå ll mor.
Allt de a med Öfn:s goda minne och pga två gode mäns bristande kunskaper.
Möjligen har den nuvarande e oegentligt ekonomiskt intresse av a få ge uppdarget ll en mäklare, kanske en
förklaring på aggressiviteten.
E meddelande från Öfn säger i princip a god man själv tar beslutet om försäljning, men det är nog i strid
med reglerna. Länsstyrelsen har lek och hycklarstuga och gör aldrig någon ng. Egentligen an ngen jäv, slarv,
förståndshandikapp eller diskriminering, annars en kombina on därav.
Samma som inom Öfn med andra ord.
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Jag tror inte på Öfn:s hycklanden om nya sammanträden, såna kan vara påkallade pga någon regel, ll exempel
bro sutredning mot god man men resultatet förutbestämt. Byter ut en uppenbart olämplig god man gör man
kanske bara då man är helt tvingade, dvs e er fällande dom.
En god man som tagit tre on uppdrag eller mer är ju en guldklimp för en sån här nämnd då det råder brist på
gode män.
En ordförande, Göransson, som inte besvarar e långt seriöst brev om dåliga gode män och en ganska akut
situa on. Trots a hon be a få e sådant. Det säger det mesta om nämnden.
Inte bryr sig en sån typ så länge hon inte drabbas själv.
En programdirektör för hela smörjan, som inte vet vad hon basar över och ger fel informa on, hänvisar ll annan
person som är helt fel, bara för a slippa undan.
Inte bryr sig hon om kriminalitet bland gode män eller alzheimer, så länge hon inte drabbas själv. Här gör jag nog
JO-anmälan bara för a allmänheten ska få bä re insyn i eländet. J.O. agerar mycket sällan på sånt.

Jag väljer a kort besöka en sjuk släk ng i Belgien nu, jag har gjort vad jag kunde för mor och måste lämna allt
halvfärdigt, kanhända fortsä er jag ll Zurich och inte återvänder, jag får se hur saker utvecklar sig.

Det mesta i Sverige är bara e stort hyckleri med ansvarlösa stolpsko överallt (offentlig sektor) och rekor-
den har jag se inom Örebro kommun. Såna som roar sig med nära anhöriga ll sjuka människor och bara gör
rä då de känner sig tvingade, av en paragraf eller då de "utreder",
av en åklagare eller domstol.
Några förnu iga undantag finns det väl här och där, men de märks knappast.

Läs gärna mi llägg under rubriken "kommunen" för mer info.
- -
Här kommer en kopia på senaste mailet ll Öfn som utse en poten ellt kriminell god man, för mor, sannolikt
med avsikt. Här kallad "H".
Nämnden har framhållit a H är effek v och jag tycker a den här sortens effek vitet, utan e k och kunskap, kan
jämföras med judeutrotningen.
Det har inget alls med e k eller vad som är rä och lämpligt a skaffa.
- -

Förslag.

H. har bestämt a han är vik g för min mor medan jag är en ockupant av mors bostad och saknar värde i
övrigt, dvs är enbart e föremål som ska trakasseras.
Jag har många förpliktelser men inga rä gheter, det har skrikits ut från ert kansli, per telefon, redan -2010, a
jag helt saknar rä gheter.

Jag har kastat e 100-tal dokument från IVO i äldre ärenden där jag gjort mi usla "arbete" i o mmar,
idag har jag per rek. brev hämtat y erligare ca 60 st. a4-sidor som jag förväntas gå igenom och kommentera.
Tidigare har jag avslöjat allvarliga brister inom både Rex hemvård och A endos vård på Elgströmska huset men
jag förstår a mi arbete varit felak gt och jag är inget annat än ockupant av mors bostad.

Nu föreslår jag a nämnden och H. rekvirerar samtliga handlingar i ärende 8.2 -30153-13 för a på e bät-
tre sä analysera vården av min mor och förslå förändringar av IVO:s beslut senast den 11 februari.

E ny ärende har startats över vården vid Elgströmska huset generellt. både under A endo och kom-
munen, här kommer således y erligare ca 100 a4-sidor a behöva gås igenom, jag rekommenderar a man lär
känna min mor och observerar hennes llstånd noga under en månads d, helst tre gånger per vecka.
Jag saknar möjligheter ll de a e ersom jag bara ockuperar mors bostad om jag vistas där, och måste köra 40
mil vid varje besök e er den 31/1 då jag inte förlänger den extra bostad jag hyrt i januari.

Det torde också vara lämpligt a personal från Ön i samarbete med H. prövar ut mors möjligheter ll åter-
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fly och finner en ställföreträdare för mig, e ersom jag bara är en ockupant av mors bostad.

Om man finner a mor inte kan återfly a e er a ha prövat alla möjligheter med ställföreträdaren för
mig, en lämplig mängd dagvård och anpassad hemvård, måste samtliga ägodelar packas, e arbete som inte är
betungande jämfört med det sorterings och uppröjningsarbete jag u ört under två månaders d, naturligtvis
felgjort hela vägen e ersom jag är en kriminell ockupant av mors bostad.
En del av det jag kastat bort må kunna återfinnas i soprummet eller på ppen för återbördande.
Packningsarbetet bör således u öras ideellt av H. och nämnden, förslagsvis xxx och xxx.

Jag har en resa på 40 mil och kommer a mötas av anklagelser om ockupa on, det är då bä re a nämn-
den och H. u ör allt de a utan a riskera sådana anklagelser.
Varje resa kostar mig ca 700 kr + dsåtgången, många extra besvär då jag har saker a passa även i Gävle och
xxx.
Då jag ses som bara en ockupant med dock skyldigheter och inga rä gheter är det fel av mig a göra fler resor.
Jag har bara lidit och arbetat med mors situa on i 3,5 år, sänt ca 150 mail och har bara två pärmar med material
över bland annat vården och rä s-förhållanden, jag föreslår a nämnden övertar de a material och utser annan
person a sköta de a vidare, någon som inte beter sig så illa a han eller hon måste betraktas som olaglig
bostadsockupant och bli anmäld hos Kronofogden för mors pengar.
Jag vill inte belasta min mor med y erligare bro slighet där hon tvingas vända sig mot mig rä sligt.

Därmed har jag sagt det vik gaste inför det nämndsammanträde jag inte kan förstå något av då jag bara
är en simpel bostadsockupant och inte kan påräkna någon bedömning som ger mig rä i någon del e ersom jag
helt enkelt inte är värd de a som simpel ende son ll den aktuella damen.

De a trots a jag verkligen högaktar höga vederbörandes mycket förnu iga utredningar som ska följa
med perfekta bedömningar av de olika inblandade individerna.

Jag faller på ansiktet vid blo a tanken på eder höghet och intelligens samt omdöme!

Underdånigast

Hans xxxx

Tillägg den 1/2 -14
Här glömde jag skriva a man nog borde kasta de nya möbler jag köpt åt mor ll det nya boendet på Elgströmska.
Jag har naturligtvis köpt olämpliga saker och god man kan hi a annat åt mor för hennes pengar som han kan
disponera fri , kanske skaffa peruk och helt ta min plats, besöka 3 – 4 ggr/vecka, promenera med mor och ev.
hennes väninna, städa fågelbajset varje vecka och söka e er o llåten medicin samt noga notera hur mor mår.
Varför inte lags a a en enda nära anhörig helst bör lämna landet och a denne helt saknar rä gheter
trumpetas redan ut från nämnderna.

Helt klar över a jag drabbats av och se resultaten av systemfel och olämpligt folk i olika nämnder och
inom vården, inriktar jag mig nu på a försöka få upp någon gammal Riksdagskontakt.
Jag planerade a ge mor de år hon behöver av mi liv, men blev hela den motarbetad av myndigheter och
senaste god man, på helt galna sä .
Man bör angripa de a från högre ort och med benägen hjälp från de som kan u öra något.
Jag har också en sjuk släk ng på fars sida i Belgien, där kan jag hjälpa ll utan a drabbas av fascismliknande och
dårak ga system.
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3.2 February

3.2.1 Respons från Riksdagsfolk (2014-02-03 11:48)

I förrgår sände jag e mail ll en av mina digare kontakt inom Riksdagen, (90-talet, slutet)och det är en person
som su t i t.ex. kons tu ons- utsko et, idag inte längre verksam Riksdagsledamot men har förstås kontakter i
dessa regioner.
Responsen lät inte vänta på sig, svar både igår och idag och jag kommer a arbeta på denna nivå iom e förslag

ll Regeringskansliet runt gode män och fram den, dvs runt de systemfel som finns och vad man kan göra. Inget
helt okänt problem i kansliet eller bland Riksdagsledamöter.
Dock är det bara (SD) som självmant återkommit ll mig några gånger och det ger mig och de som hör om det,
huvudbry.
Mina erfarenheter väcker uppmärksamhet och lite förvåning.
På samma sä som det jag se runt mors vård.
Exempel:
[1]

Genom a arbeta på den nivån och släppa det lokala tramset så långt det går, tyvärr även bara glesa besök hos
mor som förr, blir min mor lidande men andra, kanske många andra, kan bli hjälpta genom det jag försöker göra.
Dessutom kan jag ge hjälp åt en annan släk ng utomlands, också sjuk.
Dvs en omprioritering pga den dårskap jag drabbats av som tack här.
En systemföränding är uppenbarligen nödvändig om Sverige ska kalla sig human demokra . Det finns för många
fascistbetonade element i landet och dårak ga system som många får lida av på äldre dagar.

Dock är en proposi on på väg ll våren, och en mo on ser ut enligt nedan.
Allt som sägs stämmer med vad jag upplevt och skrivit om här.
Jag fick det idag direkt av Barbro Westerholm.
Jag kommer a ge exempel inför Riksdagen, via någon annan ledamot i annat par , på hur illa det kan gå med
två obildade gode män på rad samt skygglappade och slarviga tjänstemän som hamnat på fel poster.
(Jag utesluter absolut inte a de allvarliga ofredanden jag utsa s för är e direkt resultat av Öfn:s medvetna
val och instruk oner ll nuvarande god man, men det lämnar jag därhän i mina riksdagskontakter, det är ju en
polisiär fråga som är mycket svårbevisad och därmed inget a anmäla, men min intui on har se mycket annat
som visat sig stämma. Vi kan lita på karmalagen i såna fall, och det blir allmänt känt via en e-bok och annat)

Mo on ll riksdagen
av
Barbro Westerholm (FP)

Översyn av överförmyndarorganisa onen och sammanhängande verksamhet

Förslag ll riksdagsbeslut
Riksdagen llkännager för regeringen som sin mening vad i mo onen anförs om översyn av överförmyndarorgan-
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isa onen och därmed sammanhängande verksamhet

Under lång d har brister uppmärksammats när det gäller den verksamhet som god man, förvaltare och
överförmyndare samt överförmyndarnämnd bedriver. Det är allvarligt e ersom dessa har a llvara ta intressen
för personer med särskilt skyddsbehov. Här är några av problemen:

• Överförmyndaren har a kontrollera hur godemännen och förvaltarna utövar sin verksamhet. Kontrollen
är en statlig verksamhet men överförmyndarna utses av kommunerna. Det förhållandet skapar risk för jäv t.ex.
om den godemannen eller förvaltaren för sin huvudmans räkning har en tvist med kommunen.
• Trots a överförmyndaren många gånger har a handlägga komplicerade ärenden krävs ingen särskild kompe-
tens för a bli överförmyndare.
• Den kommunale tjänsteman ll vilken vissa av överförmyndarens uppgi er kan delegeras, ska däremot ha den
kompetens som behövs, men det anges inte vad som menas med de a.
• Överförmyndaren har inflytande över utseendet av godemännen och förvaltarna men ska sam digt också
kontrollera dem, vilket innebär dubbla roller för överförmyndaren.
• Riksrevisionen påtalade 2009 brister i länsstyrelsernas llsyn av överförmyndarna. Viss förbä ring har ske
men for arande föreligger problem på sina håll.

Mot bakgrund av de a bör en översyn överförmyndarorganisa onen och därmed sammanhängande verk-
samhet genomföras.

Stockholm den

Barbro Westerholm (FP)

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/02/del-av-svar-frc3a5n-helena.jpg

3.2.2 Huvudlöst skeende med bostad. (2014-02-14 12:53)

En galen berä else ur verkligheten som visar hur mycket lekmän som gode män kan skada en sjuk människa och
hur illa myndighetsperoner o a fungerar. Sammanhanget kan man få genom a läsa halva bloggen, men det
är många inlägg så här är sammanfa ningen av den delen, som även ska serveras Regeringskansliet och några
riksdagsledamöter, kanske något större media, men de har o ast svalt intresse för frågor som de här.
Mi och mors fall börjar väl bli uppseendeväckande nog men jag gillar inte alla dessa oseriösa, snedvinklande,
sensa onslystna och obildade reportrar vi har i Sverige, Nant i Örebro har aldrig besvarat mina uppgi er under
flera års d så där har jag ge upp och förklarat a de är oseriösa då det gäller såna här frågor. Då de llslut
hörde av sig pga A endo-trasslet, medvetna om a just jag gjort vissa makabra upptäckter, tackade jag nej, av
princip, e er all ignorans de uppvisat förut.
DN avser göra en bredare sak om gode män där mors situa on blir e av exemplen. SVD visade intresse men
hörde aldrig av sig igen, reportern by e arbetsuppgi er och sen rann det ut i sanden. Ganska oseriöst?
Kvälls dningarna faller bort, jag har se för många exemel på oseriositet.

För bostads-skeendet relevant sammanfa ning av övrigt:
Mor blev dvis förvirrad från december-2009.
Sommaren -13, särskilt då jag varit på besök och lämnat stan, gav hon sig av på förvirrade promenader och hi ade
inte all d hem. Hon hade dagvård, först en, senare tre dagar per vecka, men gav sig ibland ut och försvann innan
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hon skulle avhämtas.
Pga dagvården upphörde en dras sk viktminskning. Hon hade minskat över 20 kilo mellan 2010 - 2012, gick sen
upp några kilo tack vare dagvården, dvs tre dagar per vecka.
Jag anser a förvirringen mestadels berodde på näringsbrist och en vaskulär demens.
Dvs inte alzheimer som torde ha varit gammal och långsam i utveckling.
Vid e vårdplaneringsmöte juli -13 med biståndshandläggare beslutades med mors tveksamma bifall e er a
även jag bifallit, a hon skulle få komma ll annat boende med mer llsyn och hjälp. God man och jag var överens
om a mors egen bostad skulle behållas åtminstone ll våren -14, nu handlade det om a se hur mor påverkas
av a få ordentligt med mat varje dag.
Därför föreslogs kor dsboende, men god man sa a det var sämre på såna boenden så därför kan man överväga
de bä re alterna ven. Vad de a innebar för mors egen bostad talades det inte om, biståndshandläggaren hade
ingen informa on om sådant. Jag och mor lurades redan där. De a var god man tre i ordningen. (E an nybörjare,
dålig, tvåan llfällig lösning som aldrig besökte mor och på det sä et ännu sämre)
- -

Jag ändrade planerna på vistelse i Belgien höst och vinter, påbörjade e hiskeligt arbete med a gå igenom mors
proppfulla garderober, byrålådor, skåp och kartonger, 50 % skräp kunde kastas e er mödosam sortering.
Sam digt skulle mor besökas och hon skulle ha de möbler och saker hon behövde. Jag måste åka hem ll
Gävleborg varje vecka, många dyra resor som också tog d.
God man presterade e "hyreskontrakt" på tre månader utan hyra för mig. Lite förvånande, men a ta på mors
reserver var a ta av mi arv, som ende arvinge så jag lät det gå. Jag meddelade a jag vill betala hyran från
årsski et och jag blir kvar ll våren så får vi se hur mor mår och om hon kan fly a hem igen. Miljön på nya
boendet var dålig, mor blev ned-drogad och fick inte de mediciner hon behövde och det fanns många andra
problem.
God man såg inga problem alls.
Hon ökade dock i vikt med llslut 10 kilo och då det e er mina avslöjanden blev ordning på medicineringen
upphörde hennes förvirring. Bara mycket dåligt närminne. MMT (mini memory test) låg stabilt mellan jan -13 ll
jan -14.
Mors alzheimer var alltså inte det dominerande problemet utan näringsbristen.
Så entledigade god man sig pga långresor och annat, hennes närmaste granne ringde upp och sa a han var god
man och nu skulle mors bostad säljas.
Naturligtvis befängt, nya ideer och rakt emot hans grannes ageranden.
Det visade sig a han inte alls var god man. Något kons gt hade hänt i god mans huvud (har varit standard hos
de gode män jag se i Örebro)
Sen pratade jag med e verkligt förslag på god man, som genast avslöjade sig som mer eller mindre tokig och
dessutom otrevlig. Jag y rar mig nega vt och mor ville ha en kvinna igen, inte en stollig man.
Han blev llsa ändå, nämnden tar inga hänsyn alls, och det blev åter brå om a sälja bostaden. Jag blev trots
gällande kontrakt året ut med lö e om förlängning trakasserad på allehanda sä av denne figur.
Det visade sig a han hade tolv andra, liksom mor, sjuka offer.
Polisen agerade slumpmässigt och tanklöst, ignorerade bevisning, hade svårt a sköta denna typ av ärenden.
Plötsligt sa e en åklagare ned foten, den ende seriöse som varit inkopplad och knäppskalle god man ska förhöras.
I det läget tar den utredande polisen, Malin, långledigt.
så är läget just nu, mars -14.
Det var inte a tänka på a fortsä a vara utsa för en stolles ofredanden och givetvis skulle han inte godta
förlängning av mi kontrakt med mor.
Mors BRF kräver ansökan från god man om sån finns.
Dessutom har kommunen regel a för a få bistånd på hemmaplan måste god man godkänna de a. Det gick
inte a få denne god man entledigad av det enkla skälet a han ville vara kvar, fortsä a leka myndighet och
trakassera sina offer. Han vände sig ll Kronofogden för mors pengar och sa e henne rä sligt mot mig, utan
grund.
Med anklagelsen a jag OCKUPERAR mors bostad.
Avslag snabbt, men mycket plågsamt för mig ändå.
Även fast en provperiod jul - nyår med mor hemma i sin bostad föll mycket väl ut valde jag a ge upp helt i
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Örebro därför a det fanns fler problem, den här hänsynslöse stollen som god man var inte behjälplig med a
söka hemvård åt mor. Från sociala sidan hörde jag a god man måste göra ansökan. Överförmyndaren brydde
sig inte alls utan kom med diverse lögner och grundlösa påståenden om mig.
Även chefen på mors boende bröt lö et om a hjälpa ll med biståndet e ersom hon helt enkelt bara svamlat
och inget kunde göra, inga kunskaper. Jag var den förste anhörige som kontaktade de a stolpsko , dessutom
innan hon llträdde. (Då kommunen skulle överta boendet e er A endo)
Hennes utlovade hjälp visade sig bestå av a uppge tel. nummer ll kommunen.
Jag kunde inte llse mor på hel d, biståndet med hemvård måste igång snabbt. Även dagvård igen. I övrigt skulle
jag kunnat hjälpa mor bo hemma och se ll a hon äter varje dag, inte bara tre dagar i veckan. Jag hade två olika
möjligheter a ordna egen bostad nära mor och jag var fullt beredd a offra annat för hennes skull.
Men all planering och a jag offrat mig för mor var helt förgäves.
Jag fick köra henne och fåglarna llbaka ll Elgströmska huset.
Självklart tragiskt och förvånad personal.

Mor alltså övergiven utan en enda anhörig, en god man slickar sig om munnen och fortsä er göra allt helt
fel.
Ska givetvis sälja bostaden på eget beslut, med glada llrop från stollar på Överförmyndarkansliet som bara går
god mans ärenden och i hans ledband.
Väldigt glada för a denne "effek ve" man har så många "brukare" i dessa brist- der.
De som bor på demensboende är extra begärliga offer och de oseriösa stollarna vill ha så många såna som möjligt
då de kräver minimal arbetsinsats.
T.ex. 15 stycken ger ca 20.000 kr per månad för någon mmes "arbete" om dagen där det mesta är rena
tokigheter.
(Mor har autogiro på alla räkningar och sen behövs bara en enkel kontantkassa på boendet som kontaktmannen
där hanterar vid extra utgi er)
Nämnden i sig går i sin tur i kansliets ledband. God stolle byts inte ut.
Dvs det är denne stolle som styr hela verksamheten vad gäller just hans egna offer (brukare, enskilda, sjuka,
oförmögna)
Länsstyrelsens handläggare ignorerar, fördröjer, har sina bästa vänner på nämnden och har jobbat där förut.
Tingsrä en har visat sig vara lierad med kommunen i alla lägen som rör privatpersoner, dvs par sk, fördröjer
ärenden så långt de kan och då man klagar kommer e has gt avvisande beslut.
Samma scenario i två olika mål. E skadeståndsmål och sedan överklagandet av beslutet i Öfn a llsä a den de

llsa e. De ändrade inte nämndens (kansliets) val av god man trots alla bevis och förklaringar.
Störst inflytande i de a lär en ordförande Göransson ha och a den individen inte är a lita på har jag noterat på
andra sä . Men nämnden tar kansliets förslag, enklast så.
Och kansliet tar alltså en stolles förslag.

Jag har använt beteckningen "social fascism" och det finns tydliga kopplingar, beteenden som stämmer ex-
akt med flera punkter i fascismens defini on.
Dock givetvis inte alla punkter.
Ändå den sortens hänsynslösa individer.
Inget förnu sresonemang llåts, det ska vara som elitstyre, hänsynslöshet och dårskap, styrt av en veritabel
knäppskalle, helt i avsaknad av kunskaper och omdöme. En god man.
Han blir en direkt motsvarighet ll t.ex. Hitler inom nazismen, fast i microformat.

Tillägg juli -14
Så försvann i ski et februari-mars en mängd fina föremål från e förråd där jag lagt ut det som inte fick plats i
min bil. Jag sände sms om denna oväntade upptäckt, a allt inte rymdes, a jag skulle återvända e er e par
veckor och ta sakerna.
Svaret blev "Ingen ng mer sparas, nu har jag annat a göra"
E er en förgäves resa på totalt 45 mil kunde jag konstatera a han fak skt gjort slag i saken, fört bort allt, troligen
sålt.
Också by låsen på radhuset, helt i onödan, givetvis för mors pengar på samma sä som ansökan ll KRF och
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mycket annat.
Nu e er fem månader står bostaden for arande tom och obebodd, men såld med llträde i augus . Det hade
gå lä a hyra ut den ll en bekant lärare eller ll en vän ll en granne och många andra, i stället för a sälja
den. Med en bra vinst för mor. Men det stoppade redan godman nummer tre "e ersom det bland annat kan gå
åt för mycket ström" -dvs alldeles stolligt även där den gången.
Det var var inte brå om a tömma bostaden helt redan i februari, den såldes i maj och stollen ansökte inte om
försäljning förrän i april.
Många mäklare anser dessutom a lite möbler i ok skick är en fördel vid visning och fotografering.

Innan den kunde säljas backade flera mäklare ur pga e hetsigt och kons gt beteende från godman stolle
("galenfalken i bloggen) som följdes av a mäklarna kollade med mig om allt var ok. Jag berä ade om vad som
varit, en del mäklare backade ur direkt, andra blev tveksamma. Swedbank meddelade e er e tag a de inte
skulle ta uppdraget.
Tillslut kunde Sv.Fast förm. och jag hi a en variant där likviden inte passerar galenfalkens fickor, det tog ca en
månad a få de a godkänt av Öfn, och så kunde radhuset säljas ll slut.

Mor betraktar det for arande * som si hem, kan inte släppa det, och kunde mycket väl ha bo där redan i
början av året, med mi stöd. Bevisligen gick det bra.
Galenfalken och en viss handläggare plus andra ignoranta och inkompetenta socialfascister i en nämnd bär
skulden. I viss mån också okunniga biståndshandläggare och förre gode man.

Långt senare, nu maj -15, tänker hon inte så mycket på den egna bostaden.
Jag påminner inte om den heller e ersom det bara kan riva upp lidande för
henne igen och det har hon ha nog av.
Dvs hennes dåliga minne hjälper henne. Men inte mig.

3.2.3 Socialfascisterna i Överförmyndarnämnden (2014-02-24 19:48)

Det räcker alltså med a avslöja några stolpsko bland "gode" män så drar socialfascisterna i Örebro kommun
fram någon av sina fascistliknande gode män, för a ge igen. Klantskallar med mycket stora hål i huvudet,
intelligens på femårings nivå.
Så fungerar en socialfascis sk nämnd med fru Göransson i spetsen, andra ledamöter där man kan se fascismen
och maktlystnaden, satkärrings-egenskaperna stråla ur ansiktena, sånt kan jag se.
Dessa förvridna paragraf-stollar går den enkla vägen och sä er sig inte in i e komplicerat ärende utan lyssnar
bara på par ellt e erblivna hycklare i kansliet. Därmed går det inte a entlediga en fascis sk god man så länge
det inte finns en bro sdom. Dåren blir alltså kvar.
Mi arbete a hjälpa mor, nu under snart fyra års d, var helt förgäves, den återfly jag planerat för mor, hem

ll sin bostad, demolerades helt av dessa social-fascister.
Hade jag inte funnit a dningen Nant är par sk, icke objek v skit-blaska hade det kunnat bli en rejäl nyhet det
här hur e par usla gode män och en nämnd bestående av fascis ska stolpsko (ordet fascist hade väl by s ut
mot något mindre vågat i dningen) kan tvinga en må ligt dement person a bo inlåst fast det inte är nödvändigt,
samt orsaka stora problem för den ende nära anhörige -jag.
E helt sjukt system som förvärras av ganska sjuka huvuden i kommunen.
Riksdagsmo oner pekar på hur illa Länsstyrelser brukar fungera, de gör ingen ve g kontroll av de socialfascis ska
nämnderna och så är det vid Länsstyrelsen i Dalarna.
e genomru et system särskilt som J.O. inte klarar a hantera frågorna utan tar fram sin löpandebands-styrda
ignorans-stämpel.
Därmed stödjer J.O. indirekt fascismen inom myndigheter.
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Det begriper de inte eller bryr sig inte.
Jag var förr medlem i en förening i stockholm där en J.O.-medarbetare fanns synlig då och då. Han var fak skt
nykter en gång.

Jag har kontaktat AfA, an fascis sk ak on, en gruppering där jag har bekantas bekanta. De har hi lls
aldrig intresserat sig för fascister inom någon svensk myndighet utan agerat utomlands.
Fak skt har de börjat förstå a fascismen härjar i Svenska myndigheter i form av smyg-social-fascism hos enskilda
individer. Svårt a angripa sånt som inte ger bre poli skt genomslag, naturligtvis.

Karl Hansson (2014-03-01 05:55:15)
Det är sadister helt enkelt och du har antagligen rä , fascism föder sadism.

Hans (2014-03-01 06:38:57)
Jag har inga problem med den uppfa ningen, mors nuvarande god man fungerar sadis skt, helt hänsynslöst, och jag
misstänker a han även drogat ned mor vid e llfälle, för a få henne a underteckna någon handling. Han bryr sig
inte om mors llhörigheter i e förråd som han bara skänker bort eller kastar. Tyvärr hade jag inte möjlighet a hämta
sakerna och de rymdes inte i bilen vid förra resan. Jag sände sms om de a, a jag lä kan avhämta vid nästa resa och
det kom e svar ”ingen ng sparas”. Det strider naturligtvis mot föräldrabalken a agera på det sä et och bara sadister
eller fascister kan llåta sådant pågå, med go minne. Troligen kan man sammanfa a problemet med 1 . stolle som
god man 2. förståndsoförmögna kanslister 3. Fascis sk eller sadis sk nämnd. Hoppas mina erfarenheter kan bidra ll ny
proposi on och regeländringar och jag håller med mina fd elever och andra om a nämndledamöterna passar bä re bakom
lås och bom. De är redan insnöade mentalt och det brukar bara bli värre och sedan har naturen sin gång med dessa stackare.

3.2.4 Bara värdelös sockersa på Elgströmska, juice för dyrt. (2014-02-25 07:36)

Jag har som sagt lämnat Örebro och kommer a göra lika glesa besök hos mor som förr pga det långa avståndet.
Då jag o a hälsade på vid nya boendet så var mor mer eller mindre förkyld hela den. Det visade sig a boendet
slabbar ihop egen sa som dryck, dvs med socker. De a kostar väl 2 - 3 kr litern mot rik g juice som billigast
kostar 6 - 7 kr i bu k, men som boenden bör kunna köpa billigare i mängder.
Jag försåg hela den mors lilla kylskåp med juice och hon drack av den.
Mängden mat på boendet var det inga problem med och hon gick upp ca 10 kg på e halvår. Förvirringen avtog
och även förkylningarna.
Trots ned-drogning och utebliven medicin enl. digare inlägg (som knäpp-instansen IVO anser vara mindre
allvarligt, hur skulle det gå om jag inte avslöjat de a, en förståndshandikappad god man ser aldrig sådant) så
mår mor alltså betydligt bä re idag än vid infly .
Hon hade utan vidare kunnat fly a hem igen, dvs min plan A som jag hållit mig ll men blev förstörd av dårarna
inom kommunen och en kriminell god man.

Nu blir hon utan den där juicen, hjälp med fåglarna, extra promenader, u lykter ll t.ex. kusinen i Karl-
skoga och seriös llsyn.
Mycket glesa besök av den ende anhörige, en gång i månaden högst i stället för tre gånger per vecka.
Skulden ll de a ligger också hos Örebro röt-rä .
Det är inga ljushuvuden där som handlägger små mål.
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Thomas (2014-03-04 04:15:43)
Har du advokat? Det måste bli en ändring

Hans (2014-03-04 06:46:31)
Jag har inse genom det här spektaklet med diverse rötägg i en kommun och precis samma sorts rötägg i en länsstyrelse
a advokat behövs, inte pga kunskaperna och vad de egentligen gör, utan för a väcka respekt hos rötäggen man har
problem med. Det handlar precis som för dig, gissar jag, om lågbegåvade människor som leker i jobbet, förvaltare som
missbrukar sin "makt" över en sjuk stackare och dennas anhöriga, gode män som tror de är myndigheter men är rena nollor
och inte så sällan rena galningar. Samt värst av allt, par ska nö er i rä erna som leker i samma sandlåda som folket från
kommunerna. E polisväsende som liknar e daghem, bara en enda röra och ologik, mycket få åklagare som har förnu
och tar ansvar. En jus eminister som bara svamlar självklarheter och sånt hon hört andra säga, kan ingen juridik, en
Högsta domstol med småbro slingar och rena snurrskallar som si er och dömer. En J.O. som är överbelastad och o a rä
slarvig, lägger ned nästan allt från privatpersoner. En J.K. som handlar godtyckligt, beror på vem som handlägger, och du
ska ha skadeståndskrav mot staten. Det är pga allt det här som anhöriga är helt utlämnade ll lågbegåvade och hänsynslösa
typer i kommunerna som llsä er värdelösa gode män och förvaltare, inte all d, men all ör o a. Jag har den "gåvan" a
jag direkt på en människa kan se om det finns anlag för den gamla svenska nazismen och fascismen, och det ser jag på
flera stackare i Överförmyndarnämnden i Örebro. Inom kansliet är det mest ren idio , lägsta tänkbara intelligens, lust a
ge igen på de som klagar, stolligheter, hyckleri, som dominerar. O a poli skt llsa a nollor som präntar in paragrafer och
har absolut noll omdöme. Alltså, man behöver advokat för a sä a de a veritabla ski olk på fel poster i respekt. Inget
annat. Samma sak gäller rä sväsendet, i annat fall måste man ha en lysande klar bevisning. Men du kan inte bara gå ll
advokat utan a det finns en tvist, om du vill använda rä sskyddet. Därför måste du ge in skadeståndskrav och sä a e
sista betaldatum, även för en kommun. I annat fall får du betala 2.000 kr bara du halkar innanför advokatens tröskel, utan
a få någon hjälp. sen får du betala 15.000 ll för a advokaten ska börja anstränga sig lite. Men redan då du skrivit på
fullmakten så tappar han för det mesta intresset a göra just det, anstränga sig. Det vik ga är a få dig som klient. Sen
stapplar det framåt, du måste göra en stor del av jobbet själv, eller ha sån tur a du råkat på en bra och seriös advokat utan
a betala 50.000 svart. När du sen förlorar pga en slarvig advokat eller för a du aldrig få veta a du kommer a förlora,
kostar det dig kanske 100.000 kr ll ur din egen ficka, plus motpartskostnader på liknande belopp eller mer. "Grävande"
advokater typ Thomas Ohlsson är en sällsynthet. De kan börja gräva för a det luktar stora pengar i fram den. Du borde
läsa min historia om hur jag visat a nio av o advokater är dåliga, annan blogg, jag har skrivit en bok klar ll 80 % men sen
blev den liggande, nu i o år tyvärr. Exempel på slappa alkoholiserade typer, en som blandade ihop klient och motpart. En
helt uddlös i rä en som bara sa och mumlade. en som är inofficiell medlem i maffian. Flera som aldrig processar mot
en annan advokat som orsakat problem, osv osv. Kunde aldrig komma på hur jag ska göra med advokaternas namn. Men
de flesta är dåliga och bara bra på a debitera dig och staten eller f.bolaget. det vet jag med 7 års erfarenheter av många
såna. Det var inga problem a vinna delar av processerna utan advokat fast jag var helt grön, men då jobbade jag hårt med
bevisuppgi er och hade uppenbart rä , samt handlade det om seriöst folk i de rä erna i stockholm, inte Örebro röt-rä .
Alltså, advokat för a avlasta dig själv men framförallt för a väcka respekt hos rötägg och inbilska jönsar, pga advokatens

tel. Annars är det så lä a bara läsa innan ll i en lagbok och åstadkomma bevisning. Men det är iofs lä a vara för
bekväm och hoppas a rä en plockar fram rä lagar med grund i vad som inträffat, och då ska man ha tur. Särskilt om
de är par ska vilket o a händer i Örebro i rotel 7 och 9. Dåligt med ansvarsfulla och begåvade individer där. Tillfälliga
inhoppare som snabbläser e ärende då någon sökande har klagat på a inget händer, och en snabb avvisande dom utan
mo vering. Så är de med små mål i rä erna generellt. Både indisposi va och disposi va ärenden. Någon gång kan en
pensionerad rådman dyka in i småmål och då kan det bli ordning. annars är man för det mesta utlämnad ll godtycke och
slumpen. I små mål använder du heller inte advokat om du inte tycker det är kul a betala 30.000 kr för bara den där teln
han har. I stället kan du starta nya små mål lls du når det du e ersträvar. det kostar ingen ng alls i indisposi va ärenden
(som inte gäller pengar eller värden utan t.ex. upphörande av förvaltarskap)

(2015-08-26 23:30:11)
Hör gärna av dig!!

219



3.2.5 Bryter kontakten med hycklande handläggare. (2014-02-27 11:45)

Har nu defini vt slutat ha kontakt med såväl en hycklande, som det verkar par ellt e erbliven eller illasinnad
handläggare (eller båda) på Öfn som förse mor med en kriminellt hänsynlös god man och sen föreslår inför
nämnden a denne ska kvarstå.
Den "tröst" jag har e er de skador de llfogat mor och även mig, är a jag vet a jag kan förlita mig på den s.k.
karmalagen.
(De som orsakar andra lidanden får själva lidandet i retur. Ibland kommer det direkt, ibland dröjer det lång d
beroende på individens "bägare")

Vem kunde tro a man ska behöva möta sådant patrask bara för a en förälder blir dement på ålderns
höst?

Räcker det inte med a vården och polismyndigheten haltar betänkligt?

Länsstyrelsen slår alla rekord i a vara oseriösa men det problemet är tydligen välkänt, åtminstone då det
kommer ll kontrollen av kompisarna på kommunala nämnder.

De som kallas rasister intresserade sig mest för problemen (SD)
- men erkände sin okunskap.

J.O. struntar i nästan allt. Helt överbelastade och kan arbeta godtyckligt vilket de också gör.
En Högsta Domstol med ledamöter som letar e er pros tuerade på ledig d och helt snurrig före de a J.k. (Dock
inte oärliga)

Vilket samhälle. Vacker fasad men otroligt illa invärtes på vik ga punkter.
Massor av bortskämda, hycklande och falska nämndemän, poli ker, ll och med vissa poliser och åklagare.

"Glad" för de få undantagen som glimmat.

Jag ska snart sammanfa a bevis på a det saknas "folkve " i den vik ga överförmyndarnämnden i Örebro,
speciellt några bevis från kanslister.
I samband med det komple erar jag en J.O.-anmälan som ligger obehandlad hos J.O. -som det mesta de gör.
Deras arbete består liksom hos polisen mest av a skriva brev om a de inte utreder e ärende. I övrigt är det
möten och fika halva dagarna. Men ändå, man ska anmäla alla bro , så länge man orkar, klaga och klaga och kan
också kontakta någon Riksdagsman eller Regeringskansliet. Även de a är gjort här och faktum är, a e er a ha
mailat adressen ll denna blogg ll Regeringskansliet blev det e stort hopp i antalet läsare. Jag fick enl. digare
inlägg också bra respons från Riksdagen, beklaganden, igenkännanden av problemen och mo on samt info om
en kommande proposi on (men inget om innehållet då det ännu inte var känt)

3.3 March

3.3.1 Tvingades varna alla hjälporganisa oner i Örebro (2014-03-03 13:51)

Här kopia på texten och en bild: (ngt retusch pga p-uppg. lagen)

Tyvärr måste jag meddela a god man för min mor, Jörgen H. skänker bort mors saker mot mors och mi
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godkännande.

Polisanmälan 1800-k 4871 -14

H. står under polisutredning i andra ärenden där åklagare begärt FU.

Jag får be er vara försik ga om ni erbjuds möbler från Hjärstavägen
x x i Örebro.

Speciellt får inte en hundpulka i uteförrådet skänkas, inte LP-skivor som jag glömt vid besök i Örebro.

J.H. har bara svarat via sms "ingen ng sparas".

VG kontakta mig om ni redan avhämtat saker.

mvh / Hans (bor på 22 mils avstånd, ende nära anhörig)

[1]

Problemen fortsä er mao pga ve lös god man som det ej går a ha dialog med samt ve lösa kanslister i
en nämnd.
Det handlar inte om värden här, pulkan och andra saker som inte fick kastas är av privat betydelse som minne för
mor, hundar var hennes liv.
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Jag har godkänt a möblerna i bostaden kan skänkas ll tex Myrorna då det finns gällande beslut om försäljning,
inte förr.
E sånt beslut måste också passera mäklares godtagande.
Jag har tagit lösöre ll mor, ll hennes nya förråd, få e extra a låna, ll e förråd i Arboga och slutligen
fick inte allt plats i min bil (felräkning) då jag skulle ta det sista hem, 22 mil. Det var dessutom andra resan
dvs 88 mil totalt med akvarier, fågelburar och annat skrymmande i en vanlig kombibil. Sånt som inte var värt
fraktkostnaderna men för mors skull.
A då det som inte fick plats och prydligt placerats i e uteförråd, måste kastas enligt denne "gode" man är ju
helt hänsynslöst och direkt sjukt och galet. J.H. har helt struntat i påminnelser om de a via sms.
Då tar han ingen hänsyn alls ll sina "brukare" och borde buras in enligt mi tycke. Då ska han heller inte ha med
mors bostad a göra om han är så totalt hänsynslös både mot henne och hennes ende anhörige, jag själv.
Jag vet iofs inte om sakerna verkligen är kastade, men ska jag behöva åka 44 mil på vinst och förlust för en sån
sak, för a en stolle bara vill plåga anhöriga?
Med glada llrop från något förståndshandikappade kanslister på Öfn.
De a ÄR e exempel av hur många som helst på e fascis skt styrt Sverige.
Inte bara, men mest på kommunal nivå.
Polisens daghem ger de a ständigt lu under vingarna.
Av de polis-misshandlade anmälningar som lagts om ned-drogning, falsk llvitelse, ofredanden och även de a
med varslat bortkastande av mors önskvärda saker, har en åklagare sa ned foten i bara e fall. I det fallet
(ofredande) har polisen tvingats arbeta mot sin vilja och utredaren tog snart långledigt.
Jag har än så länge, ingenstans i någon Örebro-myndighet se ve ga människor agera ärligt bortse från en
enda åklagare.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/hundpulka.jpg

jojka2 (2014-03-03 14:22:21)
Hej vem är förvaltare Det finns en förvaltare V.lundh. Som är ännu värre? Säljer ger bort mors saker bla hund ll en som
jobbar på huset.

Hans (2014-03-03 15:53:55)
Hej! Intressant info men jag tror inte det kan bli värre, det är nog samma typ av svin hela bunten där och den typen av
svin uppfyller Riksdagsmo onen jag lagt ut förut. Det är ingen förvaltare utan bara god man som dock uppför sig som en
diktator mot anhöriga, en uppenbarligen sjuk människa med många offer. Jörgen Ha. Jag mailar dig hela namnet. Gör
polisanmälan, ge dig aldrig, ring polisen många gånger och sen även åklagaren.

Thomas (2014-03-03 16:21:51)
Jag vet de a min mor har förvaltare. ,. Nu såldes huset ingen dialog från henne . Mina saker slängde hon på ppen via
stadsbud. Dom brukar anlita dom. Avtal vet hon inte vad det är . För mors bästa??? Ha bara för hennes eget bästa ( klaffar
på axlarna) - - - - - kan du nå mig på

Hans (2014-03-03 16:52:40)
Polisanmälan. Visste hon a det var dina saker som du ville behålla så hoppas jag du kan bevisa det. Tänk då på a
poliserna i Örebro är e slags dagisbarn som missar a det finns bevis och även kan slarva bort det, de kommer inte a
kontakta dig utan du måste söka dom under den så kallade utredningen. Sen när de hafflat färdigt klagar du hos åklagare.
Då har du 50 % chans a denne är ve g, annars är det kört, ingen ide a överklaga vidare. Så har det varit för mig och
varenda anmälan blev det fel på så jag måste försöka ändra, men o a hinner ungarna lägga ned utredningen innan dess.
Husförsäljningen kan vara svår a göra nåt åt men kolla hela den a pengarna stannar på e spärrat konto, med förvaltare
och hycklande dårar på en nämnds kansli vet du a det finns risker.
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Hans (2014-10-04 05:52:37)
Även med spärrat konto kan en god man förskingra allt, men jag berä ar inte hur. (Säkert har många garvade gode män
gjort de a under många år) Systemet är sjukt e ersom vem som helst kan bli god man (nästan) och kontrollen är usel i
vissa kommuner, som Örebro. Sjuka och anhöriga är HELT utlämnade ll okända figurer. Det verkar inte finnas en enda
intelligent individ verksam i Riksdag-Regering för a stoppa dessa groteska förhållanden. Vill de ha det så här galet? Det
är inte svårt a fundera ut hur saker måste ändras, i samråd med bankerna. (Men det vanligaste är a godman stjäl av
fickpengen varje månad för alla brukare)

3.3.2 Mäklarna ratar aktuell stolle. (2014-03-04 08:48)

Posi vt igen, ljusglimtarna kommer sällan.
[1]Se gärna min nu färdigställda sammanfa ning om mors bostad.

Fas ghetsmäklare har sina regler runt försäljningar där god man kommer farandes, finns det en nära an-
hörig ska denne kontaktas. De a tydligen för a säkerställa a det inte uppkommer problem senare.
Jag hade de fakto tömt bostaden på skräp och lösöre, bara möblerna kvar utom de som mor få ll nya boendet,
det som inte fick plats i bilen sista turen lade jag snyggt i uteförrådet för trolig senare avhämtning om jag hade
möjlighet.
Det är dock en resa på 44 mil totalt.
Det visade sig enligt förra inlägget a mor absolut ville behålla en del av de sakerna jag lagt i uteförrådet
(telefonsamtal med mor) men god man skrev e sms-svar : "INGENTING SPARAS".
Trots flera sms där jag förklarat var felet ligger, har stollen ignorerat allt.

Denna totala, huvudlösa hänsynslöshet mot en sjuk persons vilja, helt i onödan, blev avgörande. Då den
förste mäklaren ringde mig igår, det var Svensk Fas ghetsförmedling, berä ade jag om hur god man förstört allt
för mor och mig, runt denna bostad.
Det gick inte a undvika sanningen i det här läget med e helt cyniskt AS som god man. (Jag står för det ordet
och kommer all d a göra e er det som varit)
Förmedlingen tar då inte uppdraget. De upplyste också a god man J.H. uppträ rä underligt, med stor
intensitet runt denna försäljning. Det gav mäklaren extra mo v a e erhöra anhöriga.
Seriös mäklare vid namn Robert.
Sådant glädjer all d då man drabbats av e veritabelt helvete och mor skadats. Allt med Öfn:s goda minne.
Jag ringde runt ll de större mäklarna och bad dem höra av sig om mors bostad bjuds ll försäljningn av en god
man, så skulle jag berä a lite.
Alla var med på noterna.
Några mmar senare ringdes jag upp igen, nu av Fas ghetsbyrån. Mycket brusig och dålig linje, mäklare troligen
i bil eller annat.
Men jag fick höra a de inte skulle ta uppdraget. Det hördes dåligt men det verkade som man bara ville lämna
den informa onen, inget annat.

Naturligtvis ska mors bostad inte stå tom och ge mor och mig dubbel kostnad, plus en onödig kostnad för
god man, (uppenbar ond stolle)
Jag vill dock inte a en galning ska hantera mors bostad och llhörigheter.
Det finns folk som vill hyra, även en vän ll en nära granne i föreningen, a hyra ut den är det bästa för mor och
mig ekonomiskt. Om föreningen inte ger llstånd a utomstående hyr så återstår bara försäljning.

Det fanns som jag upprepat flera gånger i bloggen, framförallt en planering med mor återfly ad.
De a som god man och Öfn helt demolerat.
Även utan återfly hade jag gärna betalat hyran lls vidare, med det utlovade förlängda kontraktet. (Jag började
sä a in hyran redan den 1/12-13 på eget bevåg, men de a förvärrade god mans vansinne)
Då hade mor få min hjälp och besök mycket o are. Alla ekonomiska problem beror uppenbart på god man.
Ingen tackar för a jag kanske räddat hennes liv.
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Läs digare inlägg om table er.
Man ska bara diskrimineras och behandlas hänsynslöst i denna kommun för a man vill hjälpa en sjuk förälder.

Nu fortsä er hyran a cka och ingen vet vad som ska hända.
Jag vet inte heller om stollen kastat bort mors hundpulka och annat.

1. http://demensorebro.wordpress.com/huvudlost-skeende-med-bostad/

3.3.3 God man skövlade mors sista saker (2014-03-06 18:23)

Nu ligger en utredning om egenmäk gt förfarande och ckar på polisens daghem. Den andra inledda förunder-
sökningen, e er a en åklagare sa ned foten i daghemmet där man skippat det hela, blev givetvis bara liggande
e ersom "utredaren" få ledigt hela året ut.
Det fick jag veta igår sam digt som det andra anmäldes, jag körde de 45 milen totalt, t.o.r. ll Örebro, bara för a
konstatera a god man (eg. dåre ond man) skänkt bort alla mors kvarvarande saker, kastat eller sålt, allt var i alla
händelser borta, även det jag lagt undan i mors uteförråd som inte fick plats i bilen förra gången, igår tänkte jag
ta de a och sen skulle det vara klart.
Jag hoppades och trodde a den hänsynslöse dåren inte realiserat de a:

[1]

[2]
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Det har inte heller gå a få reda på var han gjort av sakerna och rötäggen i polisens daghem agerar
aldrig innan det är för sent, det är ru n där pga förståndshandikapp eller slapphet och ignorans.
A förhindra a bro en ger skada är inte polisen intresserade av, dumhet styr arbetet i alla lägen.
Jag har sänt mail ll chefen på avdelningen, trodde jag, men som vanligt få fel info, det var fel person, dock
svarade denne snabbt och sände de a rä . Hoppas jag. Jag har försökt förklara för dessa rötägg a de måste
lägga ihop alla händelser, dvs utreda de nedlagda också för a skapa en bild av en uppenbart olämplig god man,
olämplig för någon alls, galningen har minst 13 nödlidande offer.
I annat fall kommer han fortsä a agera hänsynslöst och begå nya bro .
De a ser man genom a det finns en röd tråd.
Det innebär också a jag kände rä vid första samtalet, de a är en stolle.
Mors hundpulka, stor tavla målad av en utländsk släk ng, stor plast-buddha, särskilt sparade LP-skivor, fin
taklampa och en hel del annat ll e "loppisvärde" om 4 - 5.000 kr, men högre värde för mor och mig, försvann
spårlöst. Trots a jag sänt brev dagen e er jag var klar förra gången och meddelade a inget kunde skänkas
förrän det fanns beslut om försäljning av bostaden. Komple erade brevet med flera sms om sakerna i uteförrådet.
Svaret blev alltså som ovananstående bild visar. Dessutom har galningen by låsen, även på uteförrådet, helt
i onödan och kostnad för mor igen som då han gjorde en vansinnig ansökan hos KRF för a avhysa mig då jag
redan lämnat bostaden enligt kontrakt.. e er a ha ge mor den hjälp ingen annan kunat ge.
Vicevärden kom inte in, men Överförmyndarkansliets chef insåg allvaret och kontaktade stollen, han besvarade
alltså inte mina påringningar eller sms.
Därmed fick jag bekrä at a allt var utröjt.
De a trots a det vad jag vet inte finns e formellt beslut om a sälja bostaden, vilket jag sa som villkor och
måste vara mors önskan. Det fanns ingen anledning a rusa iväg med hennes ägodelar innan det.
Det fanns då och finns for arande en teore sk möjlighet a hyra ut den i stället vilket alltså är ekonomiskt bä re
för mor.
Men allt ska göras fel då man har med stollar och kommuner a göra. Det bästa tycks vara a stjäla från de
sjuka och droga ned dem, det är just vad som hänt mor. Hade jag inte varit på plats en period så hade det väl
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stulits mer, och mor hade kunnat avlida av felmedicinering, det är faktum. Om inte annat ifall hon sa i sig alla
50 table er som låg på rummet en d. Hur många drabbas av denna dårskap utan a någon anhörig kan gripa in?

Alla insamlingsföretag har svarat utom Livlinan, men deras existens fick jag reda på den 7/3 genom Bra Be-
gagnat.
Stolle god man har slutat besvara sms och påringningar och han ger ändå inga ve ga svar.

Hade jag inte vetat a karmalagen all d fungerar och hinner ikapp illasinnade förr eller senare, hade jag
nog anlitat Hells Angels för indrivning.
Kan fungera som betydligt mer rä visa än "rä sväsendet" och framförallt, fasciststyrda nämnder.

(Ang Afa, info under min pres.)

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/pc3a5minnelse-om-det-undanlagda-i-fc3b6rrc3a5det.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/hagenfalks-svar.jpg

villacalifornia (2014-03-06 23:18:52)
Måste säga a i det fallet är vi lyckligt lo ade som har en god man som står på VÅR sida och stö ar mig/oss i vår kamp om
värdig vård och omsorg. Däremot har jag andra som jag inte vill ta varken namn eller tel i min mun.... Tack för a du delar
din historia...

Hans (2014-03-07 21:57:51)
Jaha, ingen av mors hi lls fyra gode man har ha något humm om vård. Den första skämtade om mors mediciner och
hennes enda reak on på a mor tappade 20 kilo i vikt var a skaffa mindre kläder åt henne. Senare då mor kom ll
demensboende befann jag mig mycket mer i Örebro en d och då var det jag som fick leta orsaken ll a mor var väldigt
trö . Jag hi ade å a table er på hennes rum, llkallade läkare och vi hi ade 40 ll. e er det hi ade jag 7 y erligare.
God man tyckte a vården var utmärkt. Använder du aldrig ordet "förståndshandikapp" eller åtminstone "obefintligt
omdöme"? Det har jag få orsak ll sen jag s ade bekantskap med örebro kommun, inte bara de komiska, primi va
halvapor som kallats gode man och skulle föreställa människor, åtminstone tre av fyra var rena skämtet, utan också
kommunalarbetare, i alla led, värre ju längre upp man ar. På de "högsta höjderna" hi ar man rena fascister som helt
saknar mänsklig empa . Men det förekommer också på gräsrotsnivå, som nuvarande god man. Inte en enda poli ker går
det a lita på, bara hycklerier överallt, minst inom (SD)... som jag inte sympa serar med, men så är fallet. De verkar vilja
göra upp med sin bakgrund och är väl observanta på sådant som fascism. så är det inte inom övriga par er, men (VP) är
lite mjukare.

STÄM (2014-03-14 08:34:54)
Men vad i helvete stäm kräket. Du kan ju lite juridik vad väntar du på???????????? Min kompis har också skit med en god
man för hans bror men inte så där dj-a illa. Alla vet väl a poliser är idioter på sånt här? Vad gör dom, skiter i det.

Hans (2014-03-14 11:26:09)
Tack för en bra kommentar. Jag kan tänka mig a många undrar, 15 personer har läst det här inlägget sen den 6 mars, och
jag tycker a fler borde ha reagerat med en kommentar. Jag har bara e databord, värt kanske 300 kr på en loppmarknad,
a stämma på. rä fint iofs av glas och metall, men 10 år gammalt. Allt annat llhörde min mor även om jag är ende
arvinge och en del av sakerna hade värde även för mig. T.ex. en stor tavla med naturmo v målad av en släk ng ll mig
på 70-talet, då vi besökte en av mina vänner i Fjugesta. Vännen var fil mag. och nära släkt med den kände Holger Nilsson.
Ingen märkvärdig tavla för andra alls, men med personligt värde för mig. Mor fick den av mig en gång i den. Hon har ha
den på väggarna i många år. Tavlan är signerad "Ganew -74". Jag vill naturligtvis inget hellre än stämma godmans-kräket,
utom a det bästa vore om polisen fungerar bä re än e daghem, men så är det aldrig, än så länge e er 4 - 5 månader med
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huvudlösa gode män som förstört oerhört mycket för framförallt mor. De a med glada llrop från liknande hänsynslösa
typer på den kommunala nämnden Öfn. Jag vet a de "samarbetar" med sina mest fascis ska gode män mot sådana
anhöriga som klagat för mycket på handläggningar och gode män. Ingen i dessa veritabla skyddade verkstäder begriper
vad det handlar om trots a det i hela samhället är känt hur vanligt det är med olämpliga gode män och förvaltare. Eller
låtsas inte begripa och tycker det är roligt a förstöra livet för folk, a känna makt. Det tar emot a stämma, även e
uppenbart kräk, på obetydligt belopp. Och de a i en Tingsrä som är par sk med kommunen och försinkar alla ärenden
på de mest fantasifulla sä . Jag kan ju inte sä a mig själv som ombud för mor -ännu, men jag och andra ger oss aldrig
förrän det kan ske. Först civilt mål, sedan ev. enskilt åtal. Där har du igen e systemfel som jag nyligen tog upp i inlägg, en
god man skyddar sig själv då han begår bro mot en sjuk person och polisen består av dagdrivande nollor i dessa ärenden.
Genom a aldrig ge upp det som är rä så biter kräken slutligen i gräset. Det må vara fascister, nazister och jämförbara svin
som här. Så har det nog all d varit. Det är både intressant och otäckt a se dylika typer i ak on. Det enda de är duk ga på
är a ständigt göra fel, och skada "brukarna" samt a tjäna hyfsat på de a. 15 offer ger ca 20.000 per månad och någon

mmes "arbete" per dag. Lockande för obildade kräk. Tack för e bra ord.

3.3.4 Mäklare har omdömet som gode fascist-man och kommunfascister saknar (2014-03-07 22:14)

Det låter likadant hos de mäklare jag pratat med, de anser inte a om det finns en anhörig ll en dement säljare,
är en god man vik gare.
De anser i stället tvärtom.
Svensk Fas ghetsförmedling ville inte ta något uppdrag om det inte var ok för den anhörige pga en icke accepterad
god man.
Det betyder a det sunda omdöme som helt saknas i Örebros fascist-nämnder, finns i överflöd hos mäklare, utan
tydliga regler i deras reglementen, tror jag. Nämnder som har regler som påtalar a man ska ta hänsyn ll an-
höriga, bara låtsas ta hänsyn i de fall reglerna så påkallar. Dvs a "inhämta y randen" men som social-fascisterna
sedan helt ignorerar. Naturligtvis finns det undantag men nu skriver om jag om Örebro och handläggaren med
ini alerna J.S. och har förstå a problemet är vida utbre bland liknande cyniska och hycklande rötägg.
I det senaste förloppet med stöld eller egenmäk gt förfarande hos god man kunde kanslisten ha förhindrat bro
om hon agerat e er mina meddelanden innan bro et begicks. Men i det läget svarade hon bara a hon "saknade
befogenhet" a lägga sig i.
I rak motsats ll de a så har hon "lagt sig i" flera andra gånger, då det inte var bro på gång, både betr. nuvarande
och förra gode mannen.
Hyckleri är handläggarens kännetecken, samt en otrolig dumhet.
Paragrafry eri kan demolera en redan innan svag hjärna, det handlar om brist på varia on i s mulansen,
synapsvägar blockeras, sådana som behövs för det allmänna omdömet och hjärnan i fråga jobbar bara runt
paragrafer, med stora skygglappar. Tjänstefelen och det som framstår som hyckleri kan vara ej uppsåtligt och
grundad i ren dumhet. Problemet är a i de vik gaste avgörandena ska det finnas omdöme.
Paragrafer täcker inte allt. T.ex då en handläggare bedömer om en god man är lämplig. Ibland, som i mors och
mi fall här, går det så dock så långt a det obefintliga omdömet borde vara en grund för avskedande även av
handläggaren. Jag kan heller inte helt utesluta a hon är rent illasinnad på samma sä som den gode mannen
måste vara, dvs en människa kan inte vara hur korkad som helst, de mest galna lltagen beror på uppsåtlig illvilja.
Men betr. låg intelligens, bristande s mulans, kan en människa hamna nära apstadiet ll slut. Skillnaden blir
mest bara talförmågan och a apan har bä re minne.
Just där befinner sig också i alla fall två av de hi lls fyra gode männen trots a de inte kan några paragrafer. Det
finns andra orsaker.
En mäklare umgås med många människor och tar tag i allehanda problem på fältet, denne får nödvändig s mulans
och kan utveckla si omdöme.

Men betr. mäklare igen, så är det inte omöjligt a "god" man J. H.har letat rä på en mindre nogräknad,
jag vet inte alls vad han sysslar med då han inte klarar a föra en normal dialog.
De stora mäklarna har hört av sig självmant och berä at om de problem de ser.
Tänk om mor och jag sluppit dessa komple a dårar inom kommunen och bland gode män, ingen av dem har
behövts utan i stället orsakat skador och kostnader om hi lls ca 50.000 kr på några år.

227



Utan dessa fascis ska rena idiot-ingrepp, skulle mor ha bo i sin bostad idag, med mi stöd. I stället förlorade
hon en del av sina ägodelar och man försökte droga henne ll döds.

jojka2 (2014-03-08 13:59:01)
Håller helt med . Nu håller jag på och gör en ny polisanmälan häleri mot den som fick hunden av förvaltaren fast jag skulle
ta hand om den 7 mar 2014 kl. 23:14 skrev "A ha "dement" mor i Örebro" : > >

Hans (2014-03-08 14:22:44)
Som nära anhörig kan du begära a förvaltaren byts ut. Inte troligt a det beviljas om förvaltaren vill bita sig kvar. Hörde
från en överförmyndare i Gävleborg a det är populärt a vara god man eller förvaltare åt dementa på inlåsta boenden.
Frågade runt betr. min mors ev. fly ll länet. Det är ju så lite besvär med de som är inlåsta och har annan bevakning..
Då roar de oseriösa sig med lite trakasserier av anhöriga och inköp av onödigt trams som de själva kan ha ny a av med

den, eller stjäl direkt av llhörigheter. Men gör du polisanmälan måste du ligga på och kolla a de gör nån ny a i det
daghemmet. När jag få en kopia så har det nästan all d funnits fel och innan man hunnit rä a felen så är saken nedlagd.
Ibland går det inte ens a rä a, åtkomstskyddat i flera veckor har hänt. Sen nedlagt. Hade du gammal rela on med
hunden? Gick den ll nån som jobbade på e boende? Jag har se några ny llkomna hundar på Elgströmska huset. Roligt
för min mor om hon träffar på en sån.

3.3.5 Kontakt med alla hjälporg. utom Livlinan (2014-03-09 12:05)

Betr. mors försvunna ägodelar som jag lagt undan i e förråd utanför bostaden och sänt sms ll den otroligt gode
mannen a det inte får skänkas, var Erikshjälpen snabbast med exakt besked:

[1]
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Röda korset svarade lika snabbt men bara a de skulle VB saken ll bu ken i Örebro. Sen blev det tyst.
Myrorna både besökte jag och ringde jag, de hade inte tagit emot eller hämtat de a. den fantas ske gode
mannen nämnde just Myrorna, eller "Tex Myrorna".
Bra Begagnat ringde upp, jag har pratat med båda chaufförerna, de har inte varit i mors område på ca e års d.
Den firman upplyste mig om en y erligare, Livlinan, och jag mailade samt talade genast in meddelande på deras
tel.svarare.
Idag, söndag kom e svar på mail, de ska ringa mig i morgon.

Uppdatering måndag 10/3

Livlinan ringde, de hade i helgen varit på begravning av en medarbetare.
Jag deltar i sorgen och beklagar den, sam digt som jag högaktar Livlinans engagemang i det här, de har noga hört
sig för, jämfört med de saker de har och slutligen ge mig pset a sakerna kan ha gå ll en uppköpare.
Loppisvärdet kan ha varit 6 - 7000 kr och god man kan ha tagit in någon tusenlapp för de a. Det är väl det
scenario jag tror mest på i nuläget.
Såg en likadan hundpulka bjudas ut för 2.500 kr men det var inte den.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/erikshjc3a4lpens-svar.jpg

3.3.6 Kri serar man daghemmen blir det ännu värre (2014-03-10 11:25)

Förståndsnivån inom både överförmyndarenheten och polisen i Örebro gränsar mot babian-stadiet.
Båda instanserna låter "gode" män fortsä a bro slig verksamhet utan a agera och därmed sådana inbilska
rötägg blodad tand och begår fler bro mot de sjuka och svaga.
Klagar en anhörig, som jag, blir det ännu värre i dessa lekparker, man börjar formligen bete sig som barnungar,
med enda skillnaden a här sker det på e rent illasinnat och hånande sä , samt a barnens intelligens är högre,
i sni , redan vid tolv års ålder.
Det är de slappa och korkade problemfigurerna som hi ar den enkla vägen ll polis och kommunala nämnder,
det senare o a den poli ska röt-vägen.
Obildade, korkade filurer som vill ha arbeten som ger "makt".
Babianer kan inte tala, det är vad de får se sig "slagna" på, men de har bä re minne, det har forskning på apor och
människor visat, och jag antar a de även har högre IQ än den genomsni lige tjänstemannen på både polishuset
i Örebro och i samtliga kommunala nämnder, allrahelst Överförmyndarhämnden. (Obs stavningen)

Och läsare, jag menar verkligen vad jag skriver, jag har år av erfarenhet av dessa daghem. Resursbristerna
inom polisen si er mest bara i tjänstemännens huvud. Leif GW har ha lite fel då han förr återkommande talat
om dumheten, det är lite bä re a tala om den rena dårskapen. Här har jag hi lls varit lika försik g.
Inom kommunen behöver de inte skylla på resursbrister och har en större handlingsfrihet, a behandla anhöriga
illa är vardag och kan ske helt fri och okontrollerat, sängkamraterna finns på Länsstyrelsen.
Även här är det extra illa inom Öfn, handläggare på Länsstyrelsen har förut arbetat i Örebro, på samma nämnd.
De a jäv sprider sig som en löpeld ll de handläggare som inte arbetat där.
J.O. har svårt a få upp ögonen för det oskick som "bara" drabbar de sjuka och svaga, men de upprä ar ärenden
och är mo agliga för uppdateringar.
Idag har jag uppdaterat J.O. om de senaste händelserna som drabbat mor, samt om hur illa polisen i Örebro
arbetar, for arande.
Resursbrister tar jag givetvis hänsyn ll, prioriteringarna ska jag inte lägga mig värst mycket i, men jag ser ju hur
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de arbetar då de arbetar.
Om de arbetar. Det är rent förskräckande.
Mycket ska emedel går ll a hålla rötägg sysselsa a, men det vet väl alla vuxna som varit med e tag, och
de som inte hunnit bli likgil ga inför faktum brukar ju säga det spontant. E västerländskt problem, rötägg och
bortskämda nollor lite varstans men särskilt inom kommuner och polisen och e antal andra statliga verk.
I "gengäld" är de flesta av dessa otrevliga, falska cyniker.
Den som inte tror mig bör börja besöka österländska länder.

3.3.7 Enkelt för en programdirektör a hyckla sig ur en JO-förfrågan. (2014-03-11 15:32)

Örebro kommun.
Det ljugs, hycklas, ignoreras regler, åldringar tynar bort på inslängda matlådor, hemtjänstpersonal får inga
instruk oner, gode män stjäl och kan ingen ng, osv.
Är de a en "kvalitetskommun"?
Det hycklas och ljugs i kapp i alla led jag stö på!
De här människorna tror varken på sanningen eller några högre lagar.
De vet tydligen a J.O. är mycket lä lurade, jag har ju visat på fler exempel förut där Länsstyrelsen undanhållit
nödvändiga handlingar vilket räckte för a J.O. skulle strunta i ärendet.
Chefer i kommunen spelar bara apa lls de blir dementa själva och kanske utsä s för samma sak som mor, eller
värre. Kommer någon a hjälpa dessa krakar innan de ru nar bort, lyckliga över vad de åstadkommit?
A sånt här kan pågå beror delvis på, som jag återkommit ll förr, a det si er rötägg även inom J.O. och hanterar
"mindre ärenden".
De flesta ärenden läggs bara ned utan mo vering, tar man tag i något är det o a rena lekstugan även där.
Precis som inom den ännu mer stadfästa lekstugan och daghemmet -polisen.
Hos J.O. finns en och annan ve g och bildad person, det är skillnaden.
Det är t.o.m. värre än jag någonsin tro , förr var jag mer allmänt engagerad i samhällsmygel och olika oskick,
men det som rör sjuka och dementa är av någon anledning utsa för en veritabel misshandel i alla led.
Särskilt inom polisen är det värre än jag tro .

Som bekant har jag ha problem med gode män och en överförmyndarnämnd samt kansli, år e er år,
rena ap-cirkusen.
Jag hörde mig för hos kommunens kundtjänst om det existerar någon "ansvarig" chef ovanför denna fascist-
cirkus.
Jodå, det skulle vara en viss Landström.
Relevant del av mi brev ll de a fenomen med hög lön:
[1]
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svaret såg ut så här:

[2]

Henningssons svar hi ade jag inte nu, men innehöll bara a han inte har med området a göra, dvs gode
män och nämnden.

Jag upprepade frågan ll Landström och meddelade a jag får göra JO-anmälan om det inte går a få e
bra och ärligt svar.
Landström välkomnade då en sådan anmälan och väntade gärna på resultatet.
Nu förstår jag varför, det är som så o a bara e sjukt spel och oärlighet som styr.
Brev från J.O. e er "utredning" bestående BARA av e vördnadsfullt telefonsamtal ll en ljugande och hycklande
programdirektör, dvs ingen tankeverksamhet:
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[3]

Mi svar ll J.O.

566 - 2014
Förklaringen och "utredningen" bygger på falska irrelevanta
påståenden och ologik.
Jag har givetvis aldrig ha orsak a kontakta Landström enkom
för a visa tacksamhet över a kommunen tar över e vårdboende.
Det framgår i min anmälan, för den som klarar innan ll- läsning,
a det gäller något helt annat, stora problem med överförmyndar-
handläggare och a jag sökt någon ansvarig chef utanför nämnden.

Vilken orsak skulle Landström ha a be Henningsson kontakta
mig om jag bara skulle ha "tackat" Landström.

Jag har inte ha något samtal med Henningsson om problemet med
överförmyndarnämnden, han svarade via mail a han inte hade med
gode män a göra, precis som jag skrev i anmälan.
då har jag ingen orsak a tala med honom.
Jag talade däremot med Henningsson -2011 om helt andra problem
vilka han f.ö. inte följde upp på e seriöst sä trots a jag lagt ned
mycket d på a ge honom sammanställningar och redogörelser
över brister inom hemvården, som sedan urartade och ledde ll a
mor togs som katastrofalt exempel på vanvård, på regionalteve i
december -13, de a e er min anmälan ll IVO.

Problemet är exakt som jag framställt det i anmälan, behandlingen
är alldeles oseriös och Landströms svar, om de är rä uppfa ade
av J.O. är helt irrelevanta i sak.
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A Landström på e hycklande sä undviker sakfrågan nu igen är
uppenbart och oacceptabelt men inte oväntat, det är samma typ
av oseriositet och a undvika en fråga, som det jag anmält.

Vilken avsikt har en J.O-medarbetare med a hyckla med ärendet.
Är det möjligen så a det inte går a förstå vad som anmälts?
Eller a förstå vad Landström svarat, som är svar på helt annat
och delvis hopfan serat.

Hans xx

—

Jag har sänt allt de a ll Regeringskansliet.
Man får syssla med rötäggens lögner och dumheter dagligen om man en gång börjat engagera sig i en sjuk
människas situa on.

Är det egentligen någon alls som bryr sig, utom andra som drabbats?

Från AfA utomlands har jag bara mö förvåning än så länge, sån korrup on i Sverige?
Jodå, social fascism lyser i varannan kommunalarbetares ansikte.

Jäv och dumhet "överallt" utanför.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/relevant-del-av-brev-till-landstrc3b6m-16-jan-14.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/landstrc3b6ms-svar.jpg
3. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/tjc3a4nsteant-ang-landstrc3b6m.jpg

jojka2 (2014-03-12 06:34:01)
Nu har jenny spector sagt upp sig som handläggare ll mor min 11 mar 2014 kl. 16:32 skrev "A ha "dement" mor i Örebro"
: > >

Hans (2014-03-12 08:00:56)
Intressant info, jag blir väl tvungen a stämma både henne och "god" man för a bli av med dem, de gillar tydligen a plåga
vissa personer så länge som möjligt och ingen i fascistnämnden i övrigt agerar. Hade du nåt knep, berä a. Jag har anmält
oegentligheter ll länsstyrelsen men de är om möjligt ännu värre, det är jäv och idio även där, handläggare som "jobbat"
på Öfn Örebro förut. Just nu avvaktar jag en JO-utredning runt den biten. Med vissa förhoppningar a J.O. verkligen tar
tag i saken, jag hjälpte dem genom a sända över bl.a. riksdagsmo onen av B. Westerholm om a problemen har gå
för långt i både nämnder och vissa Länsstyrelser. Jag lägger gärna ll "dårskapen" och "socialfascismen". Jag har förbjudit
spector a sända mail, tål inte a se inkommande post med hennes namn e er flera års dårskap och hycklerier.

Hans (2017-11-13 04:11:14)
Till besökarna, läs gärna igenom denna gamla tråd, den är talande betr myndighetshyckleriet i Örebro och handfallen-
heten/inkompetensen inom J.O. Det rör sig om e slags "samarbete" mellan usla myndigheter. Dvs i "fina" Sverige.
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3.3.8 Ny J.O.- anmälan av Örebropolisen. (2014-03-12 09:30)

Jag ska sä a samman och publicera mina nya anmälningar inkl. flera llägg här, inom kort. Lägger nog in den
gamla från förra året också samt anmälan ang. Pkc.

Hävdade resursbrister är nog mest utmärkande i specifika kroppsdelar.
(För a inte åter gå in på fakta om mörka själsbelägenheter.
Jag refererar gärna ll bland annat Bibeln, och där kan man få en förklaring på fenomen hos myndighetsfolk när
det är som värst.
Faktum är a EN DEL av de som si er på Pkc och arbetar med anmälningsupptagning för polisen, o a civi-
lanställda, äger en större medvetenhet och bä re förstånd än utredande poliser.
Dessa personer u rycker inte sällan egen frustra on över vad de får höra
om polisarbete.
Dock är tyvärr ca 50 % av dessa Pkc-anställda, dock helt olämpliga, och har svårt a förstå enkla förhållanden, det
uppstår lä fel som sen ibland är svåra a rä a. Även de a problem har jag JO-anmält.

J.O. ignorerar i vanlig ordning nästan alla anmälningar.
Tar man tag i något är man lä lurade av falska uppgi er från de anmälda.
Sedan läggs ärendena ned.
Men fördelen med a anmäla är offentlighetsprincipen.

3.3.9 Den som har god man/förvaltare blir nästan rä slös. (2014-03-12 20:12)

Dvs gentemot en problema sk eller kriminell god man alt. förvaltare blir den enskilde i prak ken helt rä slös.
Den genomsni lige ställföreträdaren tar heller inte llvara den enskildes rä på e bra sä gentemot samhället
i övrigt, pga bristande kompetens.
En anhörig kan svårligen be advokat ge in stämning som ombud för den enskilde e ersom god man/förvaltare
inte lär bidra med a rä sskyddet utny jas i e ärende mot samme god man/förvaltare.
De F-bolag jag kollat med kräver a ställföreträdaren ansöker om rä sskydd..
A klaga på en sån sak ll Öfn är givetvis lönlöst, i alla fall i Örebro där gode män och förvaltare har full
handlings-frihet om de vill, e ersom det inte sker någon seriös kontroll av vad de gör.
A klaga hos Länsstyrelsen är också helt lönlöst, ammanuenserna där är jäviga e er a minst en av dem har
jobbat i Öfn Örebro, där si er gamla kollegor och vänner. En del av digare problem berodde på just en sådan
individ som nu si er i kontrollfunk on.
Inom J.O. stegras problemen igen, där är man ibland knappt läskunniga och ignorerar det mesta totalt pga
"resursbrister". Tar man tag i e ärende är man lä lurade av ljugande individer i nämnder och verk. Ärendet
läggs ned.
I stort se fri fram alltså för bedrägerier och trolöshet mot huvudman om kommunens polismyndighet är som i
Örebro.
Man begriper inte ens a ignorerad bro slighet ger mer bro slighet och ännu mer prioriteringar.
Tydliga systemfel som de lokala poli kerna struntar i och då de blir dementa är det försent.
Saken förvärras av e annat systemfel, den möjliga totala ignoransen mot anhöriga, som utny jas friskt inom
nämnder som i Örebro.
Den sjuke enskilde blir helt utlämnad ll en o a obildad och omdömeslös filur, de a kan vara värre än a som
sjuk vara helt utan god man.
Har man läkarintyg (följer enkelt på ställd diagnos) går det a komma ur oskäliga avtal och annat, god man saknar
här betydelse och si er o a bara i vägen för det rä sliga.
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Det kommer dock en proposi on ll våren som ingen verkar veta vad den ska innehålla. Dvs vissa Riks-
dagsmän är medvetna om de a veritabla helvete som sjuka och anhöriga drabbas av.
Men då bara vissa av de äldre, erfarna och förståndiga.
Hos övriga finns mest bara munväder.

Tillägg april-16
Mor hann med fem olämpliga ställföreträdare mellan -2010 och -2015 vare er jag försöker sköta det bä re då
jag har mor nu på nära håll och på e bä re boende.
Ingen av de fem klarar a ta llvara en persons rä , flera av dem klarar a ställa ll stora problem och orsaka
onödiga kostnader. En var som jag ser det, en något kriminell knäppskalle och har många brukare.
Den har jag stämt i förenklat tvistemål. E större mål är mo verat men vik gast är e mål mot kommunen ang
allt elände min mor drabbats av som dock inte är utre om det är framkomligt.
En annan lider av rejäla problem och slarvade med allt som det gick a slarva.
Pengar försvunna via slarv och dumhet blir lä icke processbara då såna skador blir utomobligatoriska och brukar
kräva bevis på a bro är begånget.
Problemet är också det minimala tjänstemanna-ansvaret. E er vad jag upplevt från rotel 9 i ngsrä en har jag
också tappat förtroendet för denna. Senare har jag dock märkt a många andra ha lika svårt a bli av med mer
eller mindre kriminella stollar och dessutom har jag få e bra bemötande från aktuell rådman i FT-målet. Säger
iofs inget om utgången men a göra något alls e er år av elände kändes nödvändigt.
Med tanke på vad som dragits upp på SVT senaste dagarna så har i alla fall ingen av de fem förskingrat av mors
pengar. Hur det skulle gå med det om inte jag som anhörig hållit löpande kontroll kan man inte veta. Mor och
jag tog t.ex. ut kontoutdrag själva redan innan jag blev hennes förvaltare. Jag undanröjde en viss risk genom
a se ll a stollen fick makulera e u aget Visakort i mors namn. Han ska använda si eget Visakort och
göra överföringar från brukarnas konton och inte utsä a brukarna för onödiga risker. Måhända planerade han
bedrägeri via bulvan.

jojka2 (2014-03-13 04:20:35)
Jag ger mig alldrig har skickat dina brev ll öfn så dom ser a jag vet vad dom gör 12 mar 2014 kl. 21:12 skrev "A ha
"dement" mor i Örebro" : > >

Hans (2014-03-13 07:21:53)
Då är vi överens om det, jag gav upp del e , a hjälpa mor bo i si eget hem, del två, a bli av med en bro sling som är
god man ger jag aldrig upp. Del tre a ge mor det hon förtjänar, e bä re liv i större frihet ger jag heller aldrig upp och
den delen är vad jag vet går a realisera. Jag antar a du blev av med Spector genom a någon hjälper dig som har teln
advokat. Dvs själva teln. Jag går en omständigare väg, det vet jag men det kan sluta med advokat, jag väntar på svar på e
skadeståndskrav senast den sista april, nega vt svar ger advokat och rä s-skydd. Sen hoppas jag lite på J.O. trots allt, de
utreder Länsstyrelsens ignorans. Tillägg april -17 Fick aldrig svar på skadeståndskravet men beslutade mig för a avvakta
med denna större process lls mor kan driva sina krav sam digt. De a är ju en mycket större fråga. Hur hon har skilts från
hem och ägodelar i onödan eller i varje fall på fel sä .

Ingemar Hermansson (2016-11-16 23:26:03)
Ja, det är e elände. Trodde åtminstone Överförmyndarförvaltningen och nämnden fungerat något så när, men icke. I
Göteborg struntar man totalt i klagomålen. Det är sammantaget en väldig massa personer som inte har gjort si arbete
ordentligt. Det är förvaltaren, Överförmyndarförvaltningen, Överförmyndarnämnden, Länsstyrelsen, Göteborgs ngsrä
och Hovrä en för västra Sverige. Alla dessa människor har inte bry sig om a det gjordes allvarliga fel redan från
början.Utöver dessa är det alla de som ligger bakom a det blev e förvaltarskap. Det är socialtjänsten i Göteborg Öster,
SU Psykiatri, m fl. E mycket stort lidande har blivit följden. Den psykiska hälsan har försämrats avsevärt. Förvaltaren
förtalar och sprider lögner om huvudmannen och dennes anhöriga. Hon bryr sig inte heller om a sä a in llräckligt
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med pengar ll mat. Långa perioder inga matpengar alls. I början, de första fem månaderna, beslagtogs alla pengar.
Inte en krona sa es in ll hyra, mat eller annat. Polisanmälan gjordes, men utan resultat. Socialtjänsten sa e brukaren
på e totalt felak gt gruppboende. Lurade honom och dennes anhöriga. Ägaren krävde hyra, vilket det aldrig hade
avtalats om, e ersom det först sagts a det var e kor dsboende, där endast maten betalas. Något kontrakt skrevs
aldrig. Trots de a vill ägaren ha hyra för e år, och använder sig därför av förvaltarskapet som en kronofogde. Förvaltaren
bestrider inte kravet, utan llmötesgår ägaren ll boendet istället. Socialtjänsten uppmanas gång på gång a ordna en
SIP, samordnad individuell plan. Ingen ng händer. De a är lagstadgat sedan sex år. Allt blir fel. Ingen vill rä a ll det.
Dessutom ändrades diagnosen, så a det lä are banade vägen för alla dessa felak gheter och lagbro . Diagnosen är
även den felak g i huvudsak. Hade något liknande slarvigt förfarande hänt i e bro mål, hade det få stor uppmärksamhet.

Hans (2016-12-17 02:45:00)
Ja, området är som en cancersvulst på samhällskroppen, e totalt sjukt förhållande som bygger på a myndigheter kan
behandla de sjukaste, helt utlämnade individerna och deras anhöriga par skt och godtyckligt. Svaren från myndigheterna
bygger o a på hyckleri, man låtsas vara reko och a man följer regler, visar vänlighet, men o ast finns det en orm
i bakgrunden. Dessa ormar samarbetar, jag har se samarbete mellan ormar som gode män, överförmyndare och
domare i ngsrä en. Ormar i Hovrä erna som stadfäster regelbro en. SVT redogjorde i somras för hur domstolarna går
kommunernas vägar, dvs med andra ord, agerar PARTISKT. De a gör man i lönndom, senaste exemplet jag se var en
verkligen falsk orm vid namn Ringborg och det rörde en totalt hänsynslös och omdömeslös godman vid namn Hagenfalk.
Jag vet a alla dessa ormar själva slutligen får möta sanningen på e sä som de inte önskar sig. Du har kanske kollat upp
någon del med advokat och få y erligare bekrä else på det jag hävdar, men med lite andra, försik gare ord. Advokater
är rädda om sin inkomst och rykte även bland röt-myndigheter och de vill därför sällan tala sanning helt och rakt. En del
advokater är inte insa a i området eller skyr det som pesten. Bästa medicinen är dock a aldrig ge upp sin sjuka anhöriga
även om det kan vara kämpigt. Största bovarna finns enligt min mening inom polis och rä sväsende, de som har y ersta
ansvaret, bortse från alla ovetande och ignoranta poli ker. I områden som de a är Sverige e u-land eller sämre. Det är
en verkan av ren demoni. Jag tror a flera av de anhöriga som kommenterat här blivit slutliga offer och inte är i livet längre.

(2017-12-04 00:38:36)
A få rä hjälp via Danmark t. ex. Kan en sådan " omväg" istället vara den vägen som kan komma visa sig vara DEN RAKA
GENVÄGEN " för a vända SVENSKA OTROGNA RÄTTS SYSTEMS SADISTER (GODMAN /ALLT SOM GÖR ONT MOT GAMLA,
SVAGa, FUNKTIONSHINDRADE„, ETC? ELLER?. ENGLAND?? � ���� ������������

3.3.10 Sammanställning, dårskap inom Öfn (2014-03-17 12:34)

Från avsni et "Överförmyndarnämnden" här ovan.

-2010 Tolkningsförmågan gränsar mot dårskap, se ovan.
-2010 Gastande, ” DU HAR INGA RÄTTIGHETER”
-2012 Omöjligt a få rätsida på god mans redovisning för -2011
-2013 Hyckleri betr. en god man som inte var god man, dårskap igen.
-2013 Påstående ll rä en a alla gode män varit utmärkta strax
e er man sänt mig besked om allvarliga fel begångna av god man nr 3.
-2013 ”Hon vill ha en kvinnlig god man men det spelar ingen roll vilka
mo v hon har för det” Exempel på vidrig ignorans, social fascism.
-2013 Handläggaren vill inte tala med mig ”därför a du har talat med
andra här på kansliet” Infan l dumhet, tjänstefel.
-2014 En god man som bevisligen saknar ”rä rådighet” och beter sig helt
vrickat, bedöms vara lämplig a stanna.
(Inte hunnit behandlas fullt ut av TR)
-2014 God man begår fler bro , stapplande, korkade polis"utredningar".
Åklagare upptäcker slutligen hur illa det är och rä ar polisens korkade
beslut och "arbete" som underlä at myndighetsmissbruk inom Öfn.
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Bristande omdöme hos både polis och Öfn i perfekt samverkan för a
orsaka skada där en huvudlös god man är verktyget.
Människor på rä s-rotlar som inte är fullt läskunniga.

J.O. ger i alla fall sken av a behandla Länsstyrelsens lekstuga.
Betr. lekskolan inom polisen och PKC är J.O. helt tysta.

3.3.11 Försöker få fram bilder på mors försvunna saker (2014-03-18 08:44)

Letar igenom både filmer och foton för a försöka hi a en skymt av något av allt det som försvunnit.
Jag har komple erat polisanmälan med a man nu kan förstå a det rörde även alla möbler som fanns kvar, inte
bara det jag lagt undan i e uteförråd (rejält låst sådant) och via internet kan man göra "godslista" men korkat nog
inte bifoga foton om man har sådana.
A sända mail ll polisen har jag också trö nat på, de klarar aldrig a ens bekrä a, ännu mindre a agera relevant
på informa onen.
Det noterade jag redan i oktober förra året då jag arbetade med ned-drogningen och vi esuppgi er med mera,
allt bara lades ned utan minsta respons.
Polisen är en av våra direkt sjuka myndigheter, överbefolkat av rena nollor, även på chefsposi oner naturligtvis,
det är en bärande orsak ll problemen.
Det har varit hart när omöjligt a få anmälningsupptagare a begripa logiken i vad som hänt. Jag har upprepat
samma sak flera gånger innan det kanske gick in, det får jag se på nästa kopia via posten. Senast spelade jag även
in samtalet där man tydligt kan höra a upptagaren är mycket disträ och inte ens lyssnar, men börjar fa a lite då
jag säger ll på skarpen a lyssna och anteckna. Den upptagningen hör hemma på youtube liksom flera andra jag
har.
Mi "medgivande" ll a mors möbler tas var villkorat av a det först finns e formellt beslut om a mors bostad
säljs. Dvs i Öfn. Sedermera kunde jag förstå a e sådant beslut inte kunde ha funnits, genom samtal med mäklare
och studier av föräldrabalken. Dvs gången vid en försäljning, mycket ska vara gjort innan Öfn kan fa a beslutet
och medge försäljningen.
Och sakerna i förrådet var speciellt undanlagda och skulle under inga omständigheter skänkas bort, det klargjorde
jag för "god" man via flera sms dagarna e er a jag lagt in sakerna där i slutet av februari. Svaret blev "ingen ng
sparas" och jag hade inte möjlighet a åka ll Örebro förrän i början av mars, i förhoppningen a dåren inte gjort
det han hotat med ännu. Allt var borta. Här bör man jämföra med all annan dårskap denne "god" man ägnat sig
åt sedan han llträdde i oktober.
Jag har nu få fram följande sämre foton:
[1]
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Bild från september förra året tagen under sortering av mors dokument och annat. Det blev e otal liknande
uppsä ningar på hennes rumsbord.
Tavla signerad "Ganew -1974" (tror iaf a årtalet står) en oljemålning målad av en släk ng på besök i Fjugesta
Örebro hos en fd lärare där och naturen runt hans bostad. Dvs e minne särskilt för mig, tavlan hängde hos mor
och jag tror a hon en gång fick den av mig. Varför skulle det som hon hade på väggarna, särskilt utvalt givetvis,
kastas bort eller skänkas?
Tavlan är inringad med rö . Lagd i uteförrådet för senare avhämtning då bilen var proppfull och tavlan skör.
Ryggdynorna på soffan är fly ade ll mor säng på demensboendet vid llfället. (För a hon ska känna sig mer
hemma, hon brukade sova i den soffan)
[2]
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Stor buddhafigur på väggen, guldfärgad plast, jag köpte denna åt mor under 70-talet och hon har all d ha den
på väggen i sina bostäder.
Bildruta från film och måste databehandlas med andra bildrutor för a bli tydligare. Denna var också bräcklig och
kunde inte stuvas in i en proppfull bil. Här syns också mors fina bokhylla.

Tillägg den 3/7-14
Då mor och jag ade i album hemma hos mig, reagerade hon på e visst foto. Hon hi ade alltså själv det här,
foto på den stulna, stora Buddhafiguren. Jag har aldrig mä den men den var nog en meter hög:

[3]

[4]
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Hundpulka har jag visat bild på förut, de a är en likadan, inte den aktuella. Stort värde för mig och mor, både
som minne och för a ev använda då jag skaffar hund senare. Hundar var en stor del av mors liv i 35 år.

[5]
Databordet som försvann, här isärskruvat, inte alla delar syns. Jag gjorde mig inte besväret a skruva isär det hos
mor utan ställde in det i förrådet utanför mors bostad för a sen ta det som det är vid nästa resa.
Ingen enkel Ikea-möbel e.d. utan e extra fint databord.
Vad jag minns nu, det enda som llhörde mig själv som försvann genom denne "god" man. Helt utan anledning.

En gammal taklampa från mormor lade jag i en mjuk fin hundkorg i förrådet, båda försvann. Mor har en
ll liknande som jag hämtat innan det här.

Jag hann också "rädda" en fantas sk gammal hall-lampa.
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[6]

Mors rumslampa, saknar bild men den var mycket lik min egen här ovan.

Mycket annat som jag saknar bilder på.

Mor bor numera hos mig och vi ska med den köpa en större villa med en liten separat bostad för henne.
Givetvis skulle vi ha velat ha hennes saker som var särskilt undanlagda men undanröjdes av god man! Eg.
sannolikt sålt tlll uppköpare då ingen hjälporganisa on känns vid sakerna.
Mors bostad står f.ö. for arande e er e halvår då alla saker undanröjdes -tom. Hur brå om var det då a
undanröja allt? Dårskap, signifika vt Örebro kommun, polisen, god man, ned-drogning på boende och mycket
annat där.

Försäkring täcker inget då det är en känd gärningsman. Dvs i motsats ll vad folk på PKC /polisen tro då
de hänvisat ll f-bolag.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/oljemc3a5lning-ganew-74.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/buddhafiguren.jpg
3. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/buddhafiguren3.jpg
4. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/hundpulka.jpg
5. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/databord-isc3a4rskruvat.jpg
6. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/rumslampan-liknar.jpg
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3.3.12 AfA (2014-03-19 12:25)

[1]

Jag har inse hur belägenheten är inom de flesta svenska myndigheter, hur de agerar mot sjuka och svaga
människor, hur de hänsynslösa hycklarna utövar myndighetsissbruk. An -nätverken i Sverige växer men har
ingen som helst ak v verksamhet och den största frak onen består av omedvetna individer som bara tycker det
är roligt a vara med.
Miljö-extremer och vänsterak vister i Sverige har en annan agenda än det som intresserar mig och har sällan
kopplingar ll någon frak on av AFA.
I utlandet däremot agerar vissa stora frak oner av AFA med kra .
Skillnaden i styrka och resurser illustreras av denna bild:
(Men skillnaden är ännu större, bl.a. finns naturligtvis stora judiska resurser inom delar av AFA)
[2]
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Jag hoppas och tror a medvetenheten om den utbredda svenska falskheten som slår mot de svagaste i samhället,
kommer a öka markant både i Sverige och i andra länder.
Det finns som många vet, illasinnade högerkra er i samhället som verkar lika väl via socialdemokraterna, men
det jag kan lägga ll är a det finns en otäck sektor bland svenska medborgare sen mer än hundra år.
Då ser jag ll den själsliga belägenheten, den belägenhet som ge upphov ll både varianter på fascism och
rashygienen.
I Örebro finns många exempel på hycklande och ljugande tjänstemän/ /handläggare och värsta hycklar-exemplet
av alla tycks -2014 si a som ordförande i Öfn.
Individer som lider svårt av a drivas i social-fascis sk anda och de drivs av si inre mörker. Såna typer söker
såna uppdrag i Sverige, de får dem och stannar länge. De som raserar för de som bygger upp kommer dock all d
a bita i gräset. Hörde det senast från mr Obama i samband med IS, men det är en universell sanning. Man
behöver egentligen bara si a ned och vänta men det känns bä re a vara lite ak v, och åtminstone informera.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/afa-symbol.jpg
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/03/afa-comes-to-sweden-soon.jpg

3.3.13 Förståndiga ord från DN:s nyhetschef och Uppdrag granskning (2014-03-22 04:30)

U.G. först, utdrag från en mail-utväxling nyligen:

"God man saknar de kvalifika oner som man bör ha för a inte köra
i diket, ekonomiskt och socialt. Systemet med god man är som
e lo eri, rä sosäkert"

Tyvärr är det osäkert om och när det kommer en uppföljning på ämnet.
Man har mycket annat i "pipeline".

D.N. Nyhetschefen Axelsson:
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Under e ganska långt telefonsamtal sa han bland annat a "där det saknas kunskaper kan de a kom-
penseras med förnu "

Det är just vad jag noterat som e stående problem, förnu et finns o ast inte heller. Varken bland de
gode männen eller kommunala kanslister på området, samt ser magert ut inom Överförmyndarnämnden i
Örebro.
Axelsson kände ll a även förnu et haltar betänkligt bland gode män i många fall där även kunskaperna är lika
med noll.
DN har planer på a göra e bre upplägg i dningen där min mors fall kan bli en liten del. Det skulle passa mig
utmärkt.

Det är så illa i Örebro a handläggare på dito nämnder i Gävleborg ll och med skra ar då de hör hur det
fungerar i Örebro.
Handläggare i Gävle upprepade undrande, "vad är SYFTET" a inte byta ut denne gode man. Han sa a sånt får
inte förekomma i Gävle.
De a inträffade mot slutet av mars -14 då jag hörde mig för om möjligheten a byta god man om mor fly ar ll
trakten av Gävle.
Jag fick då mina ideer och planer bekrä ade, de a ska fungera.
Man har aldrig varit med om a en tokig god man lyckats bita sig kvar vid en sådan fly , någonstans når även
stolligheterna en gräns i genomförbarhet.
Mors fly ll Gävleborg är enda alterna vet ll a jag som jag planerade, fly ar ll Örebro, trots a Örebro
kommun gör allt för a jag inte ska hjälpa mor, med fascis ska verktyg, ger jag självklart inte upp den saken, jag
har bara ge upp Örebro.
Den delen ska jag och andra informera om länge.

3.3.14 Förbereder ansökan i EU-domstolen. (2014-03-27 06:45)

Har nu se en ödesdiger verkan pga fascister i Örebro kommun och deras hantlangare.Tråkigt a vi inte har
fungerande Jus eombudsman. Lägger ned nästan allt eller hanterar ärenden lika korkat som polisen, egentligen
bara låtsas ta upp vissa ärenden.
Denna instans finns enligt många insa a mest som e skydd för e sjukt system, dvs skyddar myndigheter e er-
som allmänheten ska TRO a det finns en kontrollapparat då kons tu onen så kräver. Jag har noga konstaterat
a just så ligger det ll. Myndigheten är e lika stort skämt som de värsta bland de som "kontrolleras".
Bara de mest uppenbara fallen leder ll "kri k" som ingen behöver bry sig om.
Vi får se vad J.K. (Jus ekanslern) säger då jag går in med skadeståndskrav i de delar som har hanterats statligt,
de a gäller en del av Öfn och allt i länsstyrelsen och polisen.
Egentligen bara tre olika daghems-avdelningar.
Fyra om man räknar in Tingsrä en, som hi lls agerat par skt och kons gt.
Då mor skiljts från sin egen bostad på felak ga uppgi er och framförallt hindrats a fly a llbaka då möjligheten
fanns, kan det vara en sak för EU-domstolen.
Det strider mot en paragraf i konven onen för mänskliga rä gheter.
A hon blev av med alla möbler som fanns kvar i egna bostaden på fel grunder hör förmodligen ll.E avslag hos
J.K. kan räcka för ansökan ll EU-domstolen har jag se förr och hoppas det gäller for arande.
Men a stämma staten är förstås inte fel, det känns bä re a gå direkt ll högsta nivå om möjligt och hoppas på
bä re förstånd än de som härjar i de a land på området a skydda de svagaste.

Det ser förresten ut som en polis"utredning" kommit igång runt det här med social-fascist god man och
kanske kanske handläggaren Spector, men det känns inte som det är värt ens e eget blogginlägg e ersom det
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handlar om den allra lägsta nivån av daghemsverksamheten i Örebro.
"Utredningen" lades ned väldigt snabbt och togs upp motvilligt genom åklagarbeslut, ny utredare som har en
dålig verklighetsuppfa ning och begreppsnivå.
Lite ser jag fram emot förhör med mig, inte i Örebro utan på hemorten.
Här har jag bara posi va erfarenheter av poliser.

3.3.15 Ny nyck från rä en, trevlig förstående polis här hemma. (2014-03-27 16:27)

Det blir nog ingen ordning på spektaklet förrän mor kunnat fly uppåt mina trakter. Men det är mycket som ska
fungera innan det, naturligtvis är mors boende primärt och hon kan inte fly a i onödan.
Jag vet dock a hon klarar en fly igen, hur anpassningsbar hon är förstod jag e er e besök hos mig på hemorten,
med överna ningar, samt besök hos kusinen Gunvor i Julas, helt storartat för alla tre, samt provperiod 7 dygn i
hennes egen bostad, utan andra problem än a det belastar mig för hårt i längden. Utan ve g kommunicerande
god man får man ingen hemvård eller dagvård i Örebro. Det får man dock i andra län i en del kommuner med
ve ga regler.

Nu meddelade rä en plötsligt a de inte kan lyssna på ljudfiler.
Förut tog de emot ljudfiler, hjälpte ll med lösningen USB-minnen, jag besökte rä en enkom för de a flera
gånger, beslut togs och inget meddelades om a det var problem a använda ljudfilerna i rä en.
Det uppfinns förevändningar ll a orsaka stora problem och fördröjningar, hela den, det har hänt a de inte
kan läsa innan ll.
A ta en dement person ll en rä sförhandling är e lo eri, det kan vara så a hon för dagen är trö och inte
ens vill ta e telefonsamtal.
Dvs även telefonförhör är e problem.
Inte alls aktuellt i nuläget, jag ändrar inte planeringen för "hundrade gången" rä en får komma med si
omänskliga avslag på de handlingar som finns med sy et a mor ska skadas ännu mer av usla gode män.
Hon måste lämna kommunen.
Återkommande har hon frågat "Hur länge ska jag stanna här" och jag har svarat "det bestämmer du själv, men
jag siktar på våren". Det har hon godtagit utan vidare, men för a jag ska kunna ge henne vistelser på landet som
hon gärna vill, måste hon bo på pendelavstånd från mig.
Det var planerat a bli i Örebro men nu är de a bara e minne e er all dårskap. A ha god chans a bli av med
en social-fascist som god man är e stort plus.
- -Polisutredningen runt ofredande, egenmäk gt förfarande och falsk llvitelse går trögt, men äntligen fick jag
prata med en polis här hemma.
Jag hade tur, det var en äldre, förstående man som hade erfarenhet själv av en dement mamma! Också han har
uppenbarligen gå igenom e lidande i de a.
Minns jag rä levde hans mamma i å a år från a hon fick diagnosen. Mamma har ha demens åtminstone sen
-2009 även om diagnosen alzheimer kom januari -2012. en något osäker diagnos. Å a år med alzheimer i den
åldern verkar vara e sni , polismannens mamma var lite äldre.
Jag kan inte räkna med mer än tre års d kvar för min mamma.
Ska man ha med socialfascism a göra under hela den den?
Nu har det pågå i e halvår och det fanns antydningar innan det.

Jag fick bläddra igenom anmälningarna och kommentera dem med inspelning.
Inte mycket a säga om dem e er alla llägg jag gjort, men det är ju så a polisen vill bilda sig en uppfa ning om
inblandade personer.
Därför passade jag på a under inspelning ge FU-ledaren i Örebro en rejäl känga, igen. Tidigare tog jag det
telefonledes då han vägrade prata om det som för dagen var relevant, stölden från mor och hur jag närmast
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chockats av det. Men jag kompenserade det hela med a utan inspelning säga a jag beklagar alla hårda ord jag
använt mot både poliser och kommunens bemanning.
Även här var han förstående och påpekade a poliser är vana vid hårda ord.

Just såna avbräck behöver man.

3.4 April

3.4.1 Hälsning från Regeringskansliet (2014-04-02 00:02)

Man har numera läst mi långa meddelande och besvarat det.
Problemen är väl kända och man är tacksamma för den typ av respons med exempel som jag kommit med. Då
har jag ju inte informerat om det senaste eländet.
Man beklagar a man inte kan ge "råd" eller kommentera enskilda ärenden, dvs helt naturligt.
Man nämnder om en proposi on nu ll våren, samma kommentar fick jag från folk i Riksdagen som också sände
en mo on vilken jag publicerat förut.
Ska dårskapen reduceras?
Ska huvudlösa obildade gode män få stramare tyglar?
Ska det ställas krav på ve gt och bildat folk i nämnder och länsstyrelser åtminstone då det handlar om gode män
och förvaltare samt llsynen?

Ska daghemsverksamheten få något ändrad karaktär? Det finns stora behov av de a e ersom polis och
ngsrä fungerar lika illa, o a par skt.

Klistrar in dagens svar från kansliet och mi svar från morgondagen..
(editerar inlägget den 2/4 e er a ha besvarat mailet från R.K)
- -
——————————————–
Den s 2014-04-01 skrev Helena Corell :

Ämne: Brev om god man
Datum: sdag 1 april 2014 11:45

Hej,
Tack för dina brev där du tar upp frågor om gode män och beskriver din mors situa on.
Jag arbetar på den enhet på Jus edepartementet som ansvarar för lags ningen om gode män och förvaltare
och besvarar därför dina brev.

Varken en minister eller tjänsteman på regeringskansliet lämna råd eller u ala sig i e enskilt fall. Jag kan
därför inte kommentera det ärende du tar upp närmare. Frågor om gode män och förvaltare är vik ga för
regeringen. Just nu pågår arbete med en proposi on om gode män och förvaltare. Ambi onen är a denna ska
beslutas under våren. Du kommer då a kunna ta del av den t.ex. på regeringens hemsida:
h p://www.regeringen.se/

Slutligen vill jag tacka
dig för di brev där du delge oss dina erfarenheter och kommit med förslag på området. Det är all d värdefullt
med synpunkter från enskilda som berörs av lags ningen.
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Med vänlig hälsning

Helena
Corell
Kansliråd
Enheten
för familjerä och allmän förmögenhetsrä
Jus edepartementet

———————————————————————–
Dagens svar från mig (2/4) -god mans namn här ersa av ini aler.

Hej,
Jag är tacksam för denna respons och kan inte undgå a meddela a sedan jag sände de aktuella skrivelserna
har saker förvärrats y erligare för mor, men jag vet och förstår a det här bara är avse a informera er, jag ber
inte om någon form av hjälp eller råd.
Numera har mor få förlora alla sina kvarvarande ägodelar i bostaden hon for arande äger trots boende i särskilt
boende sedan augus -13. de a inkl alla kvarvarande möbler och vissa oersä liga föremål, och innan jag hunnit
hämta de a (jag har lång resväg)
Trots meddelande ll aktuell god man J H a sakerna ska hämtas i början av mars månad, har H sålt eller
kastat/skänkt allt de a.
FU pågår på e mycket stapplande och dåligt sä , återupptaget av åklagare e er polisens ignorans.
Örebro kommun anser a H är mycket lämplig och "effek v" varvid effek viteten i prak ken ligger i a begå
huvudlösa fel och även bro slighet.
Örebro Tingsrä har inte ändrat enligt min överklagan av beslutet i Ön och Hovrä en inte ge prövnings llstånd.

De a, Regeringskansliet är en tydlig social fascism hela vägen.
Det problemet är stort, rela vt känt bland allmänheten som helst slipper alla kontakter med aktuella myndigheter,
de flesta vet hur illa ställt det är. Det är hög d a ta en i verkligheten och agera.

För a få byta god man är jag tvungen a fly a mor ll annat län.
Ignoransen och bro en mot föräldrabalken är påtaglig utan a Länsstyrelsen eller J.O.agerat.
Länsstyrelsen sa e pga jäv, slarv och ignorans inget ärendenummer på problemet förrän J.O. kom med en
förfrågan.
De a e er ca två månaders förfrågningar om e ärendenummer.

Jag har få del av en bra mo on av Barbro Westerholm (FP) som berör en del av de stora systemfelen.

mvh / Hans

- - - -

Till läsaren, jag hoppas a det framgår för Regeringskansliet a J.O. här gjorde en liten insats, förfrågan
hos Länsstyrelsen fick den myndigheten a spo a fram e ärendenummer. Det har man inte ge mig fast jag
frågat gång på gång den senaste månaden.
Min formulering ang. J.O. blev alltså lite olycklig.
Också då jag klagade på J.O. och ll J.O. som berodde på a en handling saknades i J.O:s mailutskick. A J.O. gjort
något såg jag lite senare då pappren kom med posten.
J.O. har få en förklaring.
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3.4.2 Karmalagen och "övernaturligt" (2014-04-02 08:25)

Det finns bara e lagråd som fungerar fullt ut.
Lagens beteckning är ganska välkänd men inte a den verkligen fungerar.
Mi intresse, mina största kunskaper ligger sen ca 30 år inom det området, jag har deltagit i och sedermera
modererat e antal deba er inom filosofi, religion och ockul sm. Länge sedan nu.
Själva deltagandet var mest posi vt inom engelskspråkiga forum, inte de svenska där "IT-trollen" sen länge har
för starkt fäste och o a demolerar deba erna och betraktelserna.
Trollen är e känt fenomen och jag har i viss mån överraskats av a en god man, en Ön-handläggare och en jurist
kan uppträda i samma låga mobb-form som trollen på nätet. De senare är o ast mellan 15 och 20 år, men de
andra ska föreställa vuxna människor.

E ersom jag delge en del myndighetsfilurer en inblick i vad de har a se fram emot, några börjat svamla
om "hot" så är det e y erligare tecken på den låga mänskliga nivån som är ganska vanlig i Sverige särskilt bland
alla bortskämda och oseriösa myndighetsfilurer numera.
Jag deltar inte i karmalagens verktyg med annat än a skriva och tala med folk.

"Ockul sm", det finns en del a läsa som är bra och mycket som är dåligt. Den hi lls kanske mest berömda
boken, av en italiensk advokat, Lino Sardos Alber ni, är fin, men lämnar mer obesvarat än besvarat och är
tyvärr motsägande på flera avgörande punkter där man jämför med Bibeln vilket annars är ovanligt i ockulta
sammanhang a man öht gör.
Det vackra med Sardos bok är förhållandet ll Bibelns lära och a denne advokat verkande särskilt i Italiens
Högsta Domstol (enligt landets system) inte tycks ha noterat motsä ningarna är beklagligt.
Jag varslas om kommande händelser, stora som små men o a förstår jag inte varslen innan saken inträffat.
h ps://www.youtube.com/watch?v=z3K7vBdQ2Mk
(Med felak g dsangivelse, varsel ca kl 16.00, mordet ca 23.00 -på andra sidan gatan (Sveavägen))
Ibland ser jag på en människas beteenden vad denne har a förvänta sig, utan detaljer. Då har det slagit in på e
förbluffande sä .
Jag har försökt förklara runt problemet med dsaspekter och olika medvetenhetsplan som kan få oss a tro på
fel sä . Exempelvis det som förekommer i teveprogrammet "det okända".
På en del fenomen kan man inte ens sä a ord.

Min mormor var överbelastad av kontakter med andeväsen men i grunden en mycket god person som
aldrig sa e nega vt ord ll mig.

248



Sådana kontakter kan medföra beteenden som resulterar i diagnoser om psykiska problem även fast de
synliga och fak ska problemen är y erst temporära. Men kontakterna kan också ge kroniska problem vilket dock
inte verkar vara särskilt vanligt.

Mors jämnåriga kusin har dålig syn men är seende in i en parallell värld.
Hon ser ljusskimrande varelser. Hon är en mycket harmonisk, genomärlig snäll person och lever väl med sina
krämpor och sin ledsyn.
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Min mor, som denna blogg handlar om, har visat a hon har kontakter och sanna varsel men inget intresse
för orsakerna. Det bara är som det är för henne och jag tror inte hon grubblat över hur tex sanna varsel kan
förekomma ens då hon var fullt frisk och ännu mindre numera då förmågan a reflektera starkt begränsas av
sjukdomen.
Hon har dock meddelat bland annat "jag kan fly a" andevägen och på 22 mils avstånd då jag grubblat över hur
hon bör bo och a jag hört mycket om a man inte bör fly a en dement person alls.
Kontakten har förr varit än mer påtaglig, även på 55 mils avstånd.
Jag har ll och med se genom hennes ögon.
Jag tror a hon genom sina andliga ögon all d kommer a känna igen mig, trots sin alzheimer. Till och med
närminnet har fungerat i en del avseenden. Därmed inte sagt a dessa andliga ögon all d kommer a verka eller
dominera. Jag kan komma a drabbas av det hårda slag som e icke igenkännande inneburit för många, men
hela den här resan har varit följd av elände så jag kommer a klara även de a i så fall.

Då jag su t med 100 år gamla brev och foton, sorterat och funderat, i mors bostad där det låg rä rörigt
på olika platser, många gamla Biblar med handskri er i av avlidna släk ngar, har jag sam digt som jag känt lite
kontakt med dessa, få erfara en god mans fascism och ofredanden (en av de fem som varit under fem år)
En skarp kontrast.
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[1]

Vi låter här "P" stå för karmalagen.

I en annan, liten blogg, har jag berä at lite om mors speciella gåva som brukar ses som "övernaturlig".

h ps://profe or.wordpress.com/forlorade-synen-pa-ena-ogat-forklaringen-kom- i-e -brev/

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/04/vem-rc3a4ddar-ond-godman.jpg

3.4.3 Vad innehåller proposi onen? (2014-04-03 08:53)

Vi såg jus eministern på teve i morse, lite gamla u jatade floskler om problemen med gode män, utan a som
vanligt våga säga som det är, problemen är enorma. Hon vill inte skrämma folk från a söka som gode män och
måste låta uppmuntrande, dvs tala om a förhållandena för de gode männen ska förbä ras.
A det finns stora problem kan man dock höra mellan raderna, det har ll och med Ask uppfa at.
Kanske har hon hört om mors exempel men det finns ju många fler.
Jag har sänt in en redogörelse ll Regeringskansliet enligt digare inlägg och även få svar med tack för informa-

onen.
Jag vet inte än om mo onen av Barbro Westerholm används i något proposi onsarbete och den omtalade
kommande proposi onen har jag inte hi at ännu. Ask pratade om utbildning för gode män och det har det
pratats om i åratal, de flesta är for arande helt outbildade och inte ens allmänbildade.
A löpande kolla med förbrytarregistret är en självklarhet som tydligen inte förekommit förut men ska bli i alla
fall en möjlighet.
Man ska dock aldrig glömma a de flesta förbrytarna är icke ännu dömda eller aldrig döms (förrän de stöter på
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karmalagens obönhörliga kra som kan avvakta väl så länge men aldrig missar, och då är allt slut för de som
verkligen syndat mot sjuka och svaga och inte ändrat beteendet)
Man måste alltså vara mycket noga då man väljer ut en god man åt en sjuk människa.
Hur kan en sån sak skötas av kanslister som helt saknar normalt omdöme och som många gånger är poli skt

llsa a.
Poli ker som inte duger ll annat än krafsa på e skrivbord eller i en sandlåda och lära sig några paragrafer utan ll.
En juridikutbildning hjälper inte långt där, den snarare försämrar förnu et y erligare då det mest handlar om
just a lära sig utan ll inom e mycket smalt område, inte a tänka själv. Några utbildningskrav finns inte på
kanslisterna eller nämndledamöterna och det märks tydligt i Örebro, varken bildning eller omdöme existerar. I
princip kan en uppenbar bro sling få stanna som god man.

3.4.4 Ignoransen sprutar om fascisterna (2014-04-08 21:24)

Social-fascisterna på överförmyndarnämnden i Örebro slår alla rekord i a ignorera så mycket det bara går utan
a bryta mot all ör många regler.
Tyvärr llåter regelverket en hel del fascism och det llämpas mao fullt ut av Örebro kommun, i vissa nämnder
som påverkar livet för sjuka och svaga, helt utlämnade personer.
Inte bara jag har noterat problemet och det skrivs en del om det i sociala medier, förhoppningsvis sprids
kunskapen långsamt och säkert även ll kranskommunerna.
En god man som beter sig helt vrickat och hänsynslöst anses inte vara något a behandla på e nämndmöte
bland social-fascister i Örebro.
Det ska bli intressant a se vad jus ekanslern anser om det.
Det går också a fortsä a i Europadomstolen i min mors fall då hon berövats möjligheten a fly a hem, dessutom
förlorat en del av sina ägodelar genom vårdslöst och felak gt förfarande av en god man som enligt regler skulle
ha by s ut.
Dårskapen i dessa system och bland dessa pla ö er är långt värre än jag anade då jag började blogga om
dårskapen -2012.
Vi får väl hoppas a fascisterna avlider lyckligare genom det de åstadkommit mot sjuka personer och anhöriga.

3.4.5 Mors undulater dör, det totala vansinnet fortgår. (2014-04-08 21:36)

Det gick snabbare än jag anade förut, jag har inte kunnat hjälpa mor a hålla rent åt hennes burfåglar på över en
månads d, bakterierna och/eller svält har tagit livet av alla utom en av de unga.
Personalen har inte se ll a mor håller rent, hon kan klara det bara hon blir påmind.
De har heller inte köpt undula rö fast jag påmint för två veckor sedan a de a var på väg a ta slut enligt tele-
fonsamtal med mor.
Man klarar inte a använda kontantkassan ens ll det allra nödvändigaste.
Den kontantkassa som är den enda ny a god man gör a llhandahålla.
Övrigt löper på autogiro.
Enligt utredning av biståndshandläggare är fåglarna mycket vik ga för mor och det var nödvändigt a hon fick ta
med dessa ll Elgströmska huset, annars hade hon inte fly at dit.
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Hon förlorade alltså inte bara sina ägodelar samt har en extra bostad som varken går a sälja eller hyra ut pga en
ren dåre som god man och en nämnd som inte följer regler.
Hur ska de a vanve sluta innan fascisterna i Örebro kommun blir nöjda?
Räckte det inte a mor blev ned-drogad på nya boendet? Den ende i kommunen som skulle ha beklagat mors död
om jag inte undanröjt en helt galen ned-drogning och felmedicinering är "god" man Galenfalk.
Han skulle ju då missat si bidrag om 1200 kr/månad för a stå som "god" man åt min mor.
Det är popuärt bland dessa nollor a ha dementa inlåsta kvinnor som bidragsgivare, de orsakar inget besvär och
kräver inte ens det de behöver.
[1]

Bilden från den 12 december -13 e er a jag gjort rent åt fåglarna.
Då levde alla fyra.

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/04/rengjort.jpg

3.4.6 Enda lösningen, mor måste lämna Örebro kommun (2014-04-08 22:11)

Jag söker kon nuerligt e er en lämplig bostad på e lämpligt boende åt mor, där det kan fungera bra a vara
må ligt dement, särskilt boende av något slag.
Det måste vara nära min bostad så jag kan besöka mest varje dag, dvs i Gävleborgs län, möjligen Dalarna.
Jag bor nära en kommungräns så det kan bli annan kommun än den jag bor i.
I Avesta kommun, som ligger längre bort men på rimligt avstånd, finns många olika boendeformer i kommunal
regi, mellan ng äldreboende-demensboende som passar mor bäst.
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Fly ar mor ll e boende långt från Örebro ska det normalt se gå a byta god man.
Vi ska se om dåren i fråga gör allt för a bita sig kvar ändå.
Nåt sånt har myndigheterna här aldrig hört talas om, men det kan ju uppstå genom en fascis skt inspirerad
kommun som Örebro.

Betr. fly ning har mor visat sig mycket anpassningsbar på e annat sä än vad som är vanligt hos de-
menta. Besöken hos kusinen och boendet i egna radhuset jul-nyår gick lika bra som besöket hos mig här i
Gävleborg i höstas, också med överna ning, hon sov bra i gästrummet och var ute och plockade ko ar på
morgonen som hon prydde min bostad med på fönsterbrädorna:)
De ligger kvar likadant än.

.

.

.

.

.

Tillägg sommaren -14
Har sen några månader bestämt mig för a lämna den kommun jag är bosa i och har ha annons på huset.
Flera bud och den som lagt det högsta budet har dock inte få lån då hon bara har manställning.
De andra buden är för låga. Jag vill prova a ha mor boende i en separat liten lägenhet där jag bor men det är
ont om såna villor med en större och en mindre bostad.
Har egentligen bara hi at en sån som passar min plånbok och jag slipper ta lån (vilket är mindre lä med bara låg
pension - i Sverige) i Dalarna, Rä viks kommun. Uppe i Norrland eller nere i Värmland e.d. är jag inte intresserad
av även fast priserna är lägre där.
Det borde kunna fungera med hjälp av hemvården, bara jag hjälper ll med llsyn och sällskap.
Separat modernt litet hus, A efallhus e.d. kanske är sämre då det kan ge
mindre trygghet, men inte otänkbart a prova.
Ti ar också e er två lägenheter i samma portuppgång i andra kommuner och det verkar lite lä are a ordna.
Mer osäkert hur mor skulle passa in så det gäller a det i så fall är rä sorts grannar, gärna i hennes ålder eller
äldre.

Tillägg augus - 14
De som följt bloggen har se a mor få prova a bo i min befintliga villa i fem veckor och a de a gick bä re
än vad jag någonsin kunnat tro.
Som vuxen tar det emot a bo med sin mor igen och det är inte lä are om hon blivit dement utan förstås mycket
svårare.
Avsikten var a hon skulle besöka max ca en vecka men hon började prata om a hon ville stanna kvar "om jag
får" så jag kontaktade biståndet i kommunen för a ge det hela en chans, under den fortsä a sälja huset och
leta annat lämpligare.
Hur det gick framgår av bloggen, "god" man demolerade hennes möjligheter igen.
Jag gör inget mer försök a hjälpa mor e ersom man låter såna här rena dårar avgöra människors liv. Den sociala
fascismen styr i Sverige.
Återgå ll planen jag hade -2009, a bosä a mig med släkt i annat land.
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jojka2 (2014-04-09 00:23:07)
klart dom biter sig kvar dom får ju medhåll i allt Skickat från min iPhone 9 apr 2014 kl. 00:11 skrev "A ha "dement" mor i
Örebro" : > >

Hans (2014-04-09 05:22:34)
Tveklöst. det här är en komisk och tragisk cirkus som slår mot de svagaste vuxna och kanske det är lika illa för de barn (tex
från utlandet, dvs ensamkommande) som får en svensk "god" man då den "gode" mannen agerar fel.

villacalifornia (2014-04-09 05:41:13)
Blir så otroligt bedrövad när jag läser din blogg, som jag följer. Själv måste jag säga a vi har ha tur som har en god,
godman för mor. Men för oss är det ju en massa annat som strulat. Både vård och omsorg, ini erat av vårdcentralen,
Då boendet inte fungerade pga av felak gheterna i journalerna så blev det snart aktuellt a ta hem mor, Nu bor hon

llsammans med oss i vår villa, Själva sökte vi annat boende ll hela familjen runt omkring här men i annan kommun. I maj
förra året fick jag nog och slängde ut hela omsorgen inkl all min avlastning och sköter nu mor ensam med lite hjälp av bror.
Ut åkte hemtjänsten och in fly ade lyckan! Jag önskar dig all lycka i din kamp för mor.

Hans (2014-04-09 05:57:59)
Det betyder en del a du och några andra följer bloggen. Det blir lite lä are a klara alla problem då. Ni är också
lyckligt lo ade som kan ha er mor hemma i en villa som verkar passa, jag har inte möjlighet för mor på det sä et, men
skulle vilja, så jag måste sam digt söka annan lösning och sälja den villa jag har, men det vill jag ändå, oavse de a
med mor. Det försvårar ju allt ordentligt a behöva jobba med bostadsfrågor på två orter parallellt. Godman har ju
gjort allt för a skapa problem med mors gamla bostad och ägodelar. Er mor kanske inte heller är tja g och påfrestande
mellan varven och kanske inte stoppar undan saker man behöver, så det inte går a hi a, min mor har nog lite fler
demens-symptom än er och blir för påfrestande för mig a ha i samma bostad i längden, llfälligt, ca januari - maj tänkte
jag det fick gå i Örebro i hennes egen bostad, för a vara ekonomisk, men den planen raderades av en viss "Galenfalk" och
bostaden blev helt oanvänd i månader och är det ännu. Jag sä er alltså en gräns i hur mycket jag offrar mig själv, mor
ska ha egen liten bostad i särskilt boende och den ska vara nära min i vanligt boende och det är svårt a få det a stämma bra.

Karl (2014-08-10 06:36:14)
Hej Hans jag har följt med i bloggen din så go jag kunnat sen e år ungefär och jag undrar vilken kommun du bor i. Är det
en grej som du inte vill berä a om? Varför vill du inte bo kvar där? Jag är bedrövad över det du berä ar om, ska du verkligen
överge mamma nu. Men jag förstår a man måste tänka på si eget liv ibland i första hand och så, det du gjort verkar i alla
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fall ha varit hedervärt. Du har ju försökt a hjälpa mamma. Örebro ska man tydligen passa sig för om man har sjuka föräldrar.

Hans (2014-08-10 13:11:24)
Karl, om den sociala fascismen styr sjuka och anhöriga i Örebro så styr de verkliga rötäggen i de små kommunerna, inkl
den jag bor i. Det är svårt a sälja huset och jag vill inte försvåra för mig själv genom a berä a om en av sveriges verkligt
idiotstyrda kommuner. Ryktet är redan dåligt nog. Sedan då jag lämnat platsen ska jag noga berä a om e exempel på
idio yllt kommunstyre som slår Örebro med hästlängder på den punkten. Men någon social fascism har jag inte stö på,
bara ren och stor dumhet i de flesta läger här. Hade inte dumheten och inkompetensen styrt på samma sä som tex inom
polisen så hade mor och jag kunnat slippa socialfascisterna i Örebro. Självklart är det svårt a överge mor men jag har
dry at situa onen inte bara med mig själv utan med kompetenta personer i släkten, det är d a lämna det här nu. Det
senaste som hände blev "droppen". Man måste konstatera a dårskap och fascistliknande mönster ligger stadigt i en del
kommuner i de a land. Men det florerar också inom statliga verk. Korrup onen inom rä sväsendet är tydlig. Men jag har
se sånt en hel del förr. Nu drabbade det mig och min egen mor. Men utlandsfly är inte mer än en ide som ska prövas
innan jag tar steget fullt ut och gör mig av med allt i Sverige. Precis samma läge som -2009 med andra ord, då jag avbröt
planen för mors skull. Jag trodde jag gjorde rä . Ekonomiskt har det bety a jag gå miste om en hel del. Men jag har
vunnit säker kunskap om verkligt sjuka och eländiga fenomen i e samhälle som har vacker fasad utåt. Jag ska som jag

digare meddelat sprida informa onen om Sverige från e land där många betraktar Sverige som an -sionis skt, och jag
får då god hjälp a informera.

3.4.7 Nu ini erar jag hos Jus ekanslern. (2014-04-09 06:33)

Anmälningar hos J.O. gör man o a för a ge en sak allmän kännedom men jag har också få viss hjälp genom a
J.O. kontaktat den felande myndigheten, särskilt länsstyrelsen som då äntligen spo ade ut ärendenummer, två
på en gång fast jag väntade mig e , helt nyligen. JO kan få en myndighet a spo a, så mycket mer är det inte.
Det var väl ändå en liten posi v sak, men däre er kommer nog länsstyrelsen a fortsä a sin märkliga krä gång
och jäv.
Jag har anmält a Öfn vägrat byta ut en dåre som god man.
Ordet är passande och ganska noga mo verat.
Orden "social fascism" för Öfn:s verksamhet är mer passande än någonsin.
Det dessa obildade typer ägnar sig åt är allt tydligare a medvetet, uppsåtligen skada vissa enskilda och anhöriga.
Det bör sluta i EU-domstolen och med framgång om jag når mi mål.
De aktuella fascisterna ska ly as ut på något sä med namn och foton,
jag och andra ger oss inte innan det ske och sanningen segrar ll sist.
De andra jag avser har ännu inte engagerat sig så hårt men lovat göra det även via deras vänner, ll och med inom
AFA där en och annan börjat förstå hur svenska myndigheter fungerar då det är som värst. (se särskild rubrik här
ovan)

Öppet brev ll J.K:

Jag undrar om J.K. behandlar skadeståndskrav som beror på verksamhet i en kommuns överförmyndarnämnd,
även om e ärende hos J.O. inle s men inte föranle någon åtgärd.
Om J.K. behandlar kravet, hur lång behandlings d kan påräknas och är det då nödvändigt a sluta uppdatera
J.O:s ärende med uppgi er om nya uppkomna problem som grundar sig i överförmyndarnämndens verksamhet.

Jag undrar också om jag kan vara ombud för min mor i e skadeståndsärende, dvs om fullmakt från mor
gäller enligt J.K. då hon har god man i e läge där god man inte godkänner mi ombudskap och inte heller
ansökan om rä s-skydd om mor och jag önskar anlita advokat.
Problemställningen uppkommer då skador orsakats av god man och det finns intresse hos god man a förhindra
en skadeståndsprocess.

(I de a fall har skador orsakade av god man gjorts möjliga genom regelbro inom öf-nämnden på så vis
a man inte följt föräldrabalkens regler om a en god man ska vara rä rådig, förvalta den enskildes egendom på
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e bra sä med mera och i det läget som god man uppenbarligen inte fungerat llfredsställande ändå inte ens
tagit upp frågan om entledigande i nämndmöte trots a nya problem uppkommit sedan digare nämndmöte,
och av allvarligare slag än förut som kommit a leda ll polisutredning, samt a åklagare redan digare begärt
förundersökning pga andra händelser runt aktuell god man)

mvh / Hans xx

Tillägg den 20/4

J.K. svarade e er ca en vecka och an ngen har jag feltolkat B. Westerholms mo on om statlig kontroll
eller så är den felak g.
I alla fall så granskar J.K. viss kommunal verksamhet men behandlar inte skadeståndskrav mot någon del av den.
Jag tolkar J.k. som a de är intresserade av a a på en del av det här men då ligger det problem i a J.O. redan
granskat en del, utan åtgärd
och utan mo vering, som vanligt) Om jag kommer med skadeståndskrav mot staten så blir det nu i alla fall pga
slarvet inom polisen och Länsstyrelsen och särskilt betr. Länsstyrelsen borde jag kunna mo vera a jag få lägga
ned några mmars arbete på den lekstuga de visat upp där.
Man debiterar som standard 350 kr för arbete då man vänder sig ll KRF för t.ex. ansökan om betalningsföreläg-
gande och då ska jag väl kunna stämma staten på en tusenlapp då jag tvingats gå in med e otal påminnelser
för a Länsstyrelsen ens ska vaska fram e ärendenummer.
Men annars är det svårt a påvisa någon direkt skada än så länge, indirekt skada finns det go om och kan man
väl nämna i sammanhanget.
Allt de a inte för pengarnas skull förstås (så lite som det handlar om än så länge) utan för a få igång J.K. i dessa
ärenden.

3.4.8 Mor gör onödig hyresförlust med 1500 kr/vecka (2014-04-22 16:12)

Mors ägda BRF-bostad står tom och oanvänd sedan månader därför a god man och Öfn varken hjälper ll med
försäljning eller uthyrning, de gör inte det lilla som behövs för a det ska fungera.
Det lilla parhuset är mycket enkelt a hyra ut för minst 6.000 kr per månad och ännu enklare var det i början av
året och med möblerna kvar, ex.vis ll en lärare eller läkare som jag såg annonserade på önskas hyra och ville ha
just en tvåa på väster för en llfällig period.
Utan god man hade det aldrig existerat något problem alls e ersom jag har stor vana sen många år a både
förvalta bostäder, ha eget hyreshus i utkanten av Stockholm som jag sålde på 90-talet, har köpt och sålt
fas gheter och lägenheter, med och utan mäklare o.s.v.
Det är skrämmande och mycket olus gt a följa vad som sker och hur det sker.
Utan en kriminell och lika kriminellt usel god man och nämnd, hade mor få sin behövliga provperiod i januari
fullt ut, med hemvård i sin egen bostad och med mi stöd. Jag har ha möjlighet a hyra en liten e a i närheten
och kunde även llfälligt stå ut med a bo hos mor. Allt fick ges upp som jag berä at förut, utan hemvård och
dagvård med mera kunde det inte fungera. Kommunen krävde god mans ansökan. Då rä en meddelade a min
överklagan om llsä andet av en dåre som god man ogillades, gav jag alltså upp allt de a, återvände e er två
veckor för a hämta lösöre som det då visade sig a god man vräkt bort utan lov.
Dvs bara ren dårskap hela vägen.
Annars hade mor kunnat bo kvar hemma och bli kvi kostnaden för Elgströmska huset, eller så hade hon fortsa
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bo där som idag och hyrt ut sin ägda BRF i andra hand en d eller sålt den snarast.
Det här är e typexempel på hur en god man och en soialfascis sk nämnd skadar en sjuk människa, kanske t.o.m.
medvetet. Även jag har skadats.
Nu måste jag vänta på ev. beslut om målsägarbiträde för mor innan jag kan koppla in advokaterna jag förbere .
Hos polisen står allt s ll mestadels hela den, de arbetar bara motvilligt med sånt här.
Besked från mäklaren idag, ingen respons från nämnden.
Pratade med mäklarsamfundet som anser a mäklaren och jag agerat rä , sam digt berä ade damen om egna
upplevelser med en lika usel nämnd som den i Örebro. Även hon använde fak skt orden "sjukt" och systemfel.
Vad god man och dåre ägnar sig åt vet jag för övrigt inte.
Han besvarar absolut inget sedan jag frågat var han gjort av mors och mina saker.
Jag har använt sms och får på det sä et bevis på a jag ställt frågorna.
Tjuven och galningen "god man" har gömt sig, även för mäklaren tror jag.
Inget blir bä re av a det är lekskola och daghem även hos polisen.

jojka2 (2014-04-23 07:37:16)
det är exakt vad Viviann, förvaltaren för mor gör. dessutom har hon tagit lån på mors namn för a sälja huset. har alldrig
hört någon låna ll a sälja e hus för flera miljoner ? min döva syster monica bara låter henne hålla på. det kostade mor
10000kr , när stadsbud tömde garaget med massor av mina personliga saker verktyg , kompressorer, utan meddela mig.
när jag frågar öfn. så säger dom bara förvaltaren bestämmer , listan kan göras lång.

Hans (2014-04-23 11:07:55)
Du får ursäkta a jag redigerar bort e ernamnet på förvaltaren, ska man vara noga så har jag e litet ansvar för a ta bort
sånt inom e dygn, det kallas "lag om elektronisk anslagstavla" och även om du skriver utan nedsä ande ordalag så vill jag
inte ta nån risk. An ngen e ernamn eller förnamn tycker jag är ok men a sä a ut e ovanligt e ernamn som "spector" är
kanske lite tveksamt, jag gör det ändå därför a hönan i fråga förstört för mycket för mig och mor. Ja det är ju skillnad på
förvaltare och god man men de får givetvis inte stjäla för dig. Allt hänger på om du kan styrka a det var dina saker och a
förvaltaren få info om det innan det försvann. det är alltså inte bara mor som drabbas av sånt där vansinne. Vi ger aldrig
upp det här och vi kommer a visa dårarna a de gjort fel, oerhört fel. Jag förstår a de flesta anhöriga känner sig tvungna
a ge upp, särskilt då hälsan sviker som i di fall. Men du ska vara styrkt av a det är allmänt bekrä at a det finns stora
systemfel och a många poli ker tycker det finns akuta behov av a ändra reglerna för både god man, förvaltare och de
arbetande hönsen på kanslierna, samt kräva kompetens hos de som si er och fikar i nämnderna och inte ens sä er sig
in i ärendena utan tar de e erblivna kanslisternas omdömeslösa förslag. Som du vet råder daghemsmentalitet även hos
polisen? för a inte tala om länsstyrelsen. jag för min del har redan förbere en stämning mot staten men då kan jag
tyvärr inte inbegripa överförmyndarhämnden (obs stavningen) e ersom det är en kommunal myndighet, det finns inte ens
som jag trodde statliga inslag där. a stämma en kommunal nämnd är meningslöst i Örebro, rä en är par sk och oerhört
slapp och beter sig underligt. Dvs rena dår-systemet värdigt vissa öst-stater. Hur många Örebroare vet de a? Det är när
man sä er sig in i den här dårskapen som man inser a det finns behov av ärliga och fria rä s-instanser, inte som norske
Behring Brejvik kanske men det finns ju annat.

3.4.9 Nu ska galningen sälja mors bostad. (2014-04-26 02:35)

Snabb resume, förre god man, av typen "hejsan svejsan" men hjälpsam lyhörd och välvillig, var överens med
mig och mor om a mor kanske skulle kunna fly a hem igen och boendet på Elgströmska skulle garantera
mathållningen, mor hade svul t i sin ensamhet och blivit förvirrad av näringsbristen. Hon gick upp i vikt och
förvirringen minskade men då jag förberedde återfly en där jag skulle finnas ll hands och hjälpa henne ägnade
sig en ny god man åt upprepade ofredanden och var helt kallsinnig ll a söka bistånd för hemfly en, dvs
hemvård och dagvård osv.
Han t.o.m. sprang ll Kronofogden och påstod a jag ockuperade bostaden mi under en period då mor bodde
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där igen på prov.
Örebro RÖT-rä beslutade a god man var väldigt lämplig och polisen lade ned en utredning mot dåren.
Då gav jag upp och mor fick avbryta provperioden, jag åkte hem ll Gävleborg för a undersöka möjligheter för
hennes fly dit.
Då jag återvände för a hämta det sista lösöret hade galning god man sålt eller kastat allt, det var tomt, allt var
borta, även alla möbler. Men det allvarliga var naturligtvis a det jag mödosamt lagt åt sidan för lite senare
avhämtning också var borta. Trots sms-meddelande om a den saken måste jag ändra rela vt e skickat brev
e ersom jag oväntat inte fick plats med allt i bilen.
(galningen mo og bevisligen den informa onen e ersom han kom med e kufiskt svar)
Åklagare hade redan innan de a beslutat a utredningen skulle återupptas och den går oändligt långsamt
e ersom pota sgrisarna inte vill och ingen ng begriper. Vad är det som "utreds", man har i vanlig ordning
struntat i den bevisning jag meddelat jag har.
Här ser vi exempel på exempel på a det mest bara är obegåvade höns som si er i såna här myndigheter och ska
göra "jobbet".
Trots brådskan a få bort mig från bostaden så ansökte dåre god man inte om försäljning av den förrän i mi en
av april.
Jag fly ade ut den sista december vilket han fick besked om både från mig och en annan person. Sen alltså

llbaka några veckor senare, med mor och för en provperiod. Däre er helt uppgivet, jag skulle bli helt låst utan
hemhjälp och dagvård.
Mäklare hörde av sig ll mig och beslutade a inte ta uppdrag med en galenfalk som god man, varken jag eller
mäklarna kunde acceptera det han gjort och ha förtroende för denne.
Men månaderna går och mor förlorar en massa pengar varför jag hi ade en lösning llsammans med en mäklare,
likviden ska oavkortat gå ll spärrat konto och inte passera dåre god mans fickor.
Så är läget just nu, men varken Ön eller dåre god man verkar begripa vad de ska göra och mors ekonomiska
förlust ökar hela den.
Kanhända lyckas galenfalken få med någon mindre seriös mäklare på noterna utan min vetskap och då kan
pengarna komma a hamna i dårens fickor.
Naturligtvis måste jag e er vad som varit göra allt för a skydda mor från fler bro och här är en uppenbar risk
för ny grövre bro .
Galenfalken har laborerat med mors konton och sa in e visa-kort, helt utan anledning och man kan inte
utesluta a det används för e ny bro , bara han får in pengarna på det kontot. Med en bulvan kan han då ev.
försnilla hela eller delar av likviden för mors bostad utan a själv behöva framstå som bro slingen. Det går heller
inte a utesluta a handläggaren på Ön deltar i sådan bro slighet, det har hänt förr, även a miljoner försvunnit
spårlöst. * Därför är det klart a jag försöker hjälpa mor mot dessa kriminella dårar inom kommunens väggar
och strax utanför, för a åtminstone minska risken för e stort bedrägeri.

I såna lägen har J.O. lyckats klämma ur sig kri k, men mer blev det inte.

jojka2 (2014-04-26 06:36:47)
hej håller med dig hur dom kör si race. hur fick du kontot spärrat? min mors förvaltare Lundh har tagit stora lån på mors
namn?? de a beviljade öfn

Hans (2014-04-26 07:03:24)
hej, alla som har god man och har mer än ca 30.000 kr på banken får e extra sparkonto som är "överförmyndarspärrat"
och annars skulle man aldrig kunna ha godman. Spärren hindrar godman från u ag om inte Öfn beviljar det. Det är en
kontotyp som alla banker har. Om spärr finns mot förvaltare vet jag inte, tror inte det, men förvaltarskapet måste nog inte
omfa a allt som huvudmannen äger, återigen tror jag bara. Du kan ringa banken och kolla hur det är generellt, dvs de
besvarar inga privata frågor om din mors konton. Det där med lånen låter så kons gt så det går inte a svara utan a veta
mer, dvs vad rör det sig om, vad köper förvaltaren för din mors räkning. Är det någon investering? Om du känner ll lånen
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borde du väl veta vad de går ll? Edit Lite senare tog jag reda på a samma spärr llämpas vid förvaltarskap. Förvaltarskap
borde utgöra en mindre risk a den enskildes pengar hamnar i orä a händer -om förvaltaren är hederlig. Det som många
upplever som e problem är a de blir helt beroende av förvaltaren för a få ut egna medel.

3.4.10 Plötsligt släppte stoppet i avloppet (2014-04-29 10:47)

Dyngan i de kommunala ledningarna. Dyngan på länsstyrelsen, det sa fast hela vägen i månader.
Det vik ga för dåre god man var a ofreda mig på olika sä medan jag i tre månader arbetade med a hjälpa
mor, från hennes egen bostad. Trots kontrakt och trots a jag självmant betalade hyra. Jag skulle bara ut från
bostaden e ersom den "måste säljas".
Sen då jag lämnat den exakt då jag skulle, den 31/12, tog det precis fyra månader innan en mäklare anser sig
kunna ta uppdraget men jag har på goda grunder föreslagit just den mäklaren för nästan två månader sen, e er
a stölden begången av god man uppdagats. I det läget kunde jag inte låta bostadsförsäljningen gå ll hur som
helst och Fas ghetsbyrån backade ur självmant e er a jag bara hade meddelat vad som hänt men inte be dem
avstå uppdraget alls.
Naturligtvis skulle galenfalken ("god" man) ha föreslagit försäljning ll nämnden redan i november-december
e ersom nämnden ska ha d på sig, jag ska y ra mig osv. Men han ägnade sig bara åt trakasserier av mig i
stället.
Sedan kunde försäljning ha startat i februari men mot slutet av månaden undanröjde han vissa av mors alla
kvarvarande ägodelar vilket fördröjde förloppet.
Hur ska jag kunna ha förtroende för en ren dåre som ofredar och i princip stjäl, och visar sig inget kunna. Jag har
gjort det jag ska och betydligt mer.
Däremot polis och Tingsrä gör absolut inget för a begränsa skadorna trots a de kunnat. Samma gäller i högsta
grad handläggaren på kommunen.
Samt hennes sängkamrater på länsstyrelsen.
Ska man kalla dessa individer "vuxna människor"?
Det är ju de mest obegåvade som hamnar på dessa poster.

3.5 May

3.5.1 Två löjeväckande exempel från Örebro-myndigheter (2014-05-01 12:05)

A bryta mot regler, inte begripa ens på barn-nivå, inte kunna läsa innan ll, social fascism, jag har se många
exempel från ap-cirkusen Örebro kommun och visar några extra här:
En chefsperson inom kommunen förstår så här bra:
(annars en llmötesgående och trevlig person så jag väljer a inte ens nämna avdelning e.d. -sen heter ju "alla"
Maria)
[1]
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Så e litet exempel från polisens egen facebook-sida, de begår utan vidare förtalsbro där, misstänkta
men ej dömda personer ska inte sä as ut med fullständigt namn. Obegripligt korkat -som vanligt inom den
myndigheten, där finns det a ösa ur bara i mina ärenden.
Nästan lika korkat som det jag visat från överförmyndarnämnden i Örebro, men dessa pla skallar har rekordet.
[2]

261



1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/05/bc3a5da-sammanfogade-retusch-namn1.jpg
2. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/05/polisen-sprider-fc3b6rtal.jpg

3.5.2 Drog llbaka två mål i ( ngs) röt-rä en (2014-05-05 17:05)

Jag har på mycket goda grunder tappat förtroendet för Örebro ngsrä , röt-rotel 7 och 9. Där si er par ska
nollor och opererar med enklare ärenden, men får just inget gjort och begriper inte vad de borde göra.
De a även fast de utlovat "skyndsam behandling" i dylika ärenden.
Också när allt är klart för avgörande si er dessa fårskallar och bara steker på ärendet i månad e er månad utan
a något händer. Besvarar inte frågor.
I skyndsamma ärenden.
Till rotel 7 sände jag besked a jag tänker gå ll Jus ekanslern och klaga.
Då spo ades det snabbt ut e "beslut". Ärendet avvisades.
De a beslut kastades fram från personer som visat sig knappt läskunniga.
Målet i rötel 9 drog jag llbaka idag.
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SEN (nån gång), ska jag sammanfa a all dårskap denna rä uppvisat, bevis på a de ej kan läsa och a de
drar ut på saker helt i onödan i skyndsamma ärenden.
Så begär jag ersä ning för allt arbete hos J.K. och om dessa avvisar eller inte svarar, går jag ll Kronofogden i e
ärende mot staten.
Det ska bli intressant a se om JK orkar sä a sig in i den här rä srötan i Örebro. Jag har redan förbere JK på vad
det handlar om genom a klaga på hanteringen hos kommunen och kommunens sängkamrater på länsstyrelsen.
Lika infan lt lågt och dåligt skö hela vägen.
Det är för mig och alla normala människor med någon bildning eller erfarenhet, självklart a en (kriminell) stolle
inte ska vara god man åt en dement person, och egentligen inte åt någon alls.
Senast idag tog en affärsägare i Gävleborg upp saken spontant, han hade se en no s i Gävle Dagblad om bara
en detalj om en usel god man och a jag kommenterat denna no s. Han har en d funderat på just mi ärende
med en usel god man, och varför i hela friden denne typ inte byts ut.
Han är väl förtrogen med diverse korrup on och underligheter inom kommuner, särskilt från "sossar" dvs samma
styre som i Örebro. Ändå tycker han a det här är excep onellt underligt och har t.o.m nämnt det för sin
riksdagskontakt, just som jag gjort ll mina.
Och det är just vad det är, jag ger mig aldrig innan jag vet vad all denna dårskap riktad mot sjuka och anhöriga
beror på.
Det jag tycker mig veta är a en typ av social fascism lurar i många "myndighets-personer".
Maktlystnad, a ställa ll det för de som klagar och särskilt de som visar a figur e er figur på en viss myndighet
är rena rötägg som skulle si a på grundvux eller inburad.
Som den intelligente och belevade bloggföljaren vet, löser jag det här genom a ordna bostad för mor i annat
län.
Dvs en tvungen rockad, meningen och planen var a jag skulle bo med mor i Örebro och ge henne den hjälp som
ingen annan kan ge, först i hennes egen bostad och sen i en 2-familjsvilla i Örebrotrakten.
Det tar dock d a lösa allt på bästa sä , jag måste ju ta hänsyn ll mors demens och anpassa boende och
hjälp däre er så hon inte behöver fly a i onödan. Hade medicinfusket fortsa på Elgströmska hade hon dock
varit borta från stället redan. Den biten är numera i ordning som det verkar. Men säker kan man aldrig vara så
länge det är delvis samma personal som på A endo den. Man får vara glad a inte verksamhetschefen delar ut
mediciner då skulle nog de flesta boende varit avlidna e ersom den hönan inte heller kan läsa, samma problem
som i röt-rä en fast ännu värre. I chefs-hönans exempel hjälper det inte med många upprepningar om en enkel
sak. Hon begriper ändå ingen ng och svarar a hon inte begriper, tycker a det är svårt. Stackats krake med hög
lön. Antagligen spelar hon bara apa, på samma sä som andra i Örebro kommun.
Chefer, programdirektörer och nämnd-ordförande i Öfn, rena pajas fasoner med lögner och hycklerier. Därför a
de saknar argument och ska skydda sina med-höns och medbro slingar.
- -

Tllägg 13/5 J.K. har svarat med e ärendenummer.

Bara länsstyrelsen anmäld där med skadeståndskrav, men det blir fler.
Man ska inte lägga ned onödigt arbete på hönshus, gå ll lämplig sista instans inan man bara ger upp och skriver
en bok om eländet.
Vad mer kan man göra? Hells Angels indrivning? Nej, det finns annat som man med llförsikt kan se fram emot.
Verklig och alterna v rä visa.

villacalifornia (2014-05-05 22:00:14)
Blir så besviken när du säger sossar då det är samma situa n här :(
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jojka2 (2014-05-05 22:43:44)
bra

Hans (2014-05-06 03:30:42)
Tack ska ni ha, jag har e llägg och gör det som en kommentar. För de som undrar varför jag inte låter målen gå

ll avslut och sen om röträ en gör som förut i e annat ärende så har man ju Hovrä en? Nej, Hovrä en ger sällan
prövnings llstånd i sånt här och HD tar inte upp sånt här alls, enligt en paragraf i Föräldrabalken. Dvs finns det andra
lösningar än rä srötan så använder man det, jag kände inte ll det förloppet förut, dvs mor fly ar och mantalsskriver
sig, det kan ingen dåre som god man påverka utan a begå bro (igen) och då tas ärende upp i nya kommunen, tex
om jag vill vara god man själv i stället för en stolle på 20 - 30 mils avstånd. Då blir det också så enligt de jurister jag talat med.

3.5.3 Min hälsa försämras av systemfel och bro slighet. (2014-05-08 04:35)

Igår konstaterade jag a nye utredaren hos polisen, tredje eller ärde i ordningen, uppför sig vänligt och mänskligt
men är oerfaren och brister i kunskap. Nu har man lyckats sä a en aspirant på utredningsjobbet?
Den uppgi en fick jag iaf av en växeltelefonist.
Förut då jag e er många försök fick tag i utredaren med en angelägen fråga kunde han inte prata för han MÅSTE
gå in i en hiss.
Jag klagade hos överordnad som kom med hånfullt bemötande e ersom jag någonstans skulle ha u ryckt mig
nega vt om polisens "mentala kapacitet", men det enda jag sagt i något sammanhang är a det all d är lekskola
och a de flesta verkar behöva bänka sig på grundvux.
Det är väl inte så farligt och knappast så fel heller?
I alla händelsen fortsä er lekskoleverksamheten och poliser ringer hi lls aldrig upp som de lovar, man väntar
förgäves mme e er mme.
Jag sände igår sms och ringde 11414, slår en nolla för a tala med växeln, växeln fa ar bä re än poliserna och
sänder både sms och mail.
Så ringde aspiranten (?) upp i alla fall nästan på en gång, e er den insatsen.
Han kan inget om ärendet e ersom han bara ha det en vecka.
Han kan knappt skilja anmälningarna åt, dels bro mot mig och dels mot mor.
Då jag frågar om mor får målsägarbiträde invänder han a i bro mot mig är det jag som är målsägande.
Otroligt skickligt, men helt irrelevant, är det inte solklart a jag frågar om mors målsägarbiträde i saker där hon
är målsägande?
Längre än så har "utredningen" inte kommit e er e halvår, god man började begå bro i november -13.
Så skulle killen börja förhöra mig, dvs han fick den ingivelsen trots a jag ringde för a kolla upp vad som pågick.
Där sa e jag stopp och uppmanade honom a sä a sig in i vad det handlar om innan han börjar förhöra.
Sen har jag redan blivit "förhörd" hemma i Gävleborg på e värdelöst sä vilket han inte ens visste. Som jag skrev
i e inlägg var polismannen här trevlig men kastade bara fram en bunt papper och en mikrofon.
"Har du något a llägga?". Det var jag inte beredd på utan väntade mig frågor a besvara vilket inte kan vara
något problem.
Vad av allt de a skulle jag llägga? Jag sa bara något i s l med a det är uselt skö hela vägen och folk borde
sä as på grundvux.
Naturligtvis låg problemet däri a "förhörande" polisman inte var det minsta insa i ärendet och kunde inte ställa
frågor.
Den unge okunnige men trevlige aspiranten nu, per telefon igår, höll med om a han skulle nog sä a sig in i
ärendena och återkomma om förhör.
Storartat, jag tror han vill lära sig och vara ambi ös, men är det allmänheten som ska lära upp aspiranterna?
Det ser lika illa ut for arande, med andra ord, det här blir inte seriöst skö . Jag nämnde om a jag har bevisning
som polisen borde intressera sig för, trots a jag nämnt det i någon av anmälningarna e er den senaste stölden
god man begick, och visst, man var intresserad av bevisningen men visste inte om åklagaren skulle godta den.
Man skulle kanske inte förhöra mor pga hennes demens, men då borde det vara självklart a de inspelningar jag
gjort med henne grundat i det som inträffat, ska användas.
På tal om åklagare fick jag igår e brev med svammel från en sån, jag hade anmält Öfn för a inte plocka bort en
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god man som uppenbarligen inte är rä rådig, dvs tjänstefel.
Åklagaren skrivr i si nega va beslut a FU inte ska inledas, a jag "u ryckt mig oprecist och vagt" samt "icke
konkret" och a man därför inte kan utgå från a bro som föranleder allmänt åtal har begå s.
Det är mycket möjligt a det inte kan föranleda allmänt åtal, men det beror verkligen inte på a jag u ryckt mig
vagt och icke konkret.
Saken gick inte a u rycka tydligare, det kan nästan e barn förstå.
Därför begår åklagaren troligen e tjänstefel med dylikt svammel som grund för a inte inleda FU.
Låt vara a jag inte vet vad anmälningsupptagaren skrivit i min anmälan e ersom jag aldrig fick någon kopia.
Det har ju hänt a det noterats något helt annat än vad man sagt och anmält. Här tycker jag ändå a det måste
varit svårt a missa helt.
Vad som noterats i anmälan går inte a få fram per telefon då anmälan är "åtkomstskyddad".
Nu får jag alltså försöka få en kopia på anmälan och det är samma eländiga cirkus som all d. Man arbetar mme
e er mme helt förgäves e ersom myndigheterna mest bara hyser rena pla skallar som inte kan eller vill arbeta
seriöst. Särskilt inte då det handlar om dementa, sjuka, svaga, utlämnade personer som skö sig hela livet, så
som min mor.
A e er digare missförhållanden sä a en aspirant på jobbet hos polisen är bara en naturlig fortsä ning.
- -

Min egen hälsa börjar påverkas menligt av all denna långvariga dårskap.
Jag lider av högt blodtryck sen ca två år och det blir värre av a ständigt känna sig arg och besviken på ständig
myndighets-röta ovanpå det eländiga godmanna-systemet och jag har måst börja ta mediciner som jag inte alls
mår bra av.

Är det rä a a helt överge sin sjuka ensamma mor, så som många andra gör, för a skydda sin egen
hälsa?

jojka2 (2014-05-08 07:16:36)
exakt så här är det i mi fall. bara det a jag hamnat på bänken igen e er 15 år av nykterhet. förvaltaren lundh har tagit
och ge bort husbil för nästan en milj, som jag jobbat ihop ll under den d jag var nykter. har dessutom måsta ta e
svartlån på 200.000kr som kostar 10.000kr per månad. e ersom jag ej får lån på bank . pga dålig husaffär . Nu ska ni
höra! skulle hälsa på min mor på elgströmska huset . ringer avdelningen och kollar så dom kan göra henne klar a följa
med ut i naturen. inga problem.. När jag sedan kommer dit så säger personalen a jag får ej ta med henne ut? Dom har
plötsligt få order av malmsten, chef för elgströmska, pratar med henne då säger hon a det är medicinska skäl som ligger

ll grund. Jag ifrågasä er de a, då ändrar hon sig och säger a förvaltaren har bestämt de a?? anmäler ll ivo dom ber
malmsten svara på de a? hon skyller på lundh och när lundh fick frågan av ivo skyller hon på malmsten?? jag ringde mor
och hon grät när hon ej fick följa med mig.ÄR DETTA ATT SÖRJA FÖR MOR ???

Hans (2014-05-08 10:45:28)
Det är e rävspel med lögner och hyckleri som skadar din mor. E ersom Överförmyndar-hönsen sannolikt kommer a
ignorera klagomål på förvaltaren så måste du anmäla även dessa, ll länsstyrelsen i Dalarna. Där si er andra hönor som
är bästa kompisar med hönsen på Öfn, men det måste göras ändå för a går rä väg. Hänvisa all d ll a förvaltaren inte
är rä rådig, inte sörjer för din mor då hon inte får träffa dig, men a Öfn struntar i det, om du inte har annat upplägg. Får
du inget svar från länsstyrelsen inom några veckor, med e ärendenummer, så gör JO-anmälan och begär a de hjälper
dig med ärendenummer från länsstyrelsen. Sen när inget hänt på länsstyrelsen e er e halvår kan du begära skadestånd
för arbete, många påminnelser, som jag gjort, en tusenlapp kan vara lagom, bara för a få igång J.K. på saken och en
kanske en seriösare utredning än vad J.O. skulle gjort om de få för sig a utreda. Hos J.K. ska man dock ha tur med
vilken handläggare det hamnar på. Begär en tusenlapp för lidande också, dvs totalt 2.000 kr från staten, OM länsstyrelsen
behandlar dig lika ignorant som de gjort med mig. Så här illa fungerar det tyvärr, vill du ha polisens hjälp måste du nog
känna polischefen, det är som du se en del lekskola inom den myndigheten och jag förstår alla de som väljer a bryta mot
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lagen. Det görs ju också av många myndighetspersoner genom tjänstefel (och även utanför tjänsten) som ingen beivrar.
Hur det kunnat gå så illa för dig ekonomiskt kan jag inte förstå, jag vet för lite, själv har jag bara drabbats marginellt av
lite extra kostnader för resor och annat, jag bor ju på 22 mils avstånd från myndighets-träsket Örebro. Som jag antar stod
din mor som registrerad ägare på din husbil men där har du möjligheter a styrka om du var den egentliga ägaren och
få ersä ning längre fram. Om den sålts av förvaltaren ska pengarna vara insa a på lämpligt konto för din mors räkning.
Om förvaltaren förskingrar pengarna blir det problem, men de a hör ll ovanligheterna, så utgå inte från det. Min mors
gode man betedde sig så totalt vrickat a jag blev tvungen a utgå från a han också kan förskingra pengarna för hennes
bostad. Där löste det sig llslut då jag och en bra mäklare aldrig gav oss, där kom förnu et u från, inte inifrån kommunen.
Som du vet så råder en viss anarki och social fascism inom Örebro kommuns nämnder. De har stort handlingsutrymme
utanför paragraferna och de utny jar de a par skt och subjek vt mot personer som misshagar dem. Ingen som helst
myndighet stoppar sådant. Man får som jag hålla på år e er år och hamnar ll sist hos J.k. och jag använde också varsel
om kronofogden, mot J.K. för a få e ärendenummer där. Dvs först skadeståndskrav där man sä er e sista betaldatum
och sen kan man gå ll KRF. Men man kan nöja sig med a J.K. påbörjar e ärende. Ta det bara lugnt, på bänken eller
annars, ger man sig aldrig och har rä så segrar man ll slut på e eller annat sä . Det är all d fascisterna som får bita i
gräset med den. man behöver aldrig oroa sig, men man ska aldrig ge upp helt. Själv gav jag bara upp vissa delar men jag
ger aldrig upp mors bästa för fram den, jag vägrar tro a hon inte har någon fram d. Bra a du anmälde ll IVO! Det är
ingen mening med a begära a förvaltarskapet upphör e ersom du då kanske inte har starka skäl för det och du måste
ansöka i en par sk, i såna ärenden helt oduglig Tingsrä som kommer a misshandla di ärende och förhala det, ll sist
om du är påstridig, spo a ut e avslag. Men observera a inte ens en förvaltare får bestämma var en enskild ska bo, det
finns begränsningar i diktatur-skapet mot den enskilde och om förvaltaren får hindra din mor a träffa dig om det är vad
din mor verkligen vill, vet jag inte men det kan man ta reda på. Tror inte a det kan vara hållbart i längden men du behöver
skaffa på dig vi nen på något sä , någon som hjälper dig och din mor innanför Elgströmskas väggar. Inte alls omöjligt.
Försök hi a någon ve g person bland personalen, börja med kontaktmannen. Försök inte få hjälp av någon hycklande,
överbelastad och inkompetent chefsperson.

3.5.4 Hade varit bä re om åklagare inte begärt FU? (2014-05-08 11:31)

Jag uppfa ade det givetvis posi vt då en åklagare sa e ned foten i polisens "utredning", den sjunde januari i år.
Men om polisen redan visat a de inte vill utreda eller lågprioriterar e ärende så långt de kan, borde man
förvänta sig a saker tar lång d och inte kommer a skötas väl.
Det kan jag konstatera nu e er fyra månader, så blev det.
A en utredning öht kommit igång nu (men kan upphöra när som helst om någon chef eller FU-ledare på
utredningsavdelningen så tycker) är ju bra.
Men om jag i stället väckt enskilt åtal i samarbete med en advokat, hade galenfalken, god man, redan varit
förhörd i rä en samt innan dess av advokaten ifall han inte vägrat bli förhörd av denne. Allt jag behövde var då
e nega vt åklagarbeslut för a kunna väcka enskilt åtal.
En nackdel med enskilt åtal är dock a man får betala motpartskostnader vid en förlust av målet. Väcks allmänt
åtal blir det aldrig fråga om det.
Sen har det visat sig a rä en är par sk, men den nackdelen har man all d, även vid allmänna åtal.
I det fallet hade man ändå kunnat gå vidare i Hovrä en då det gäller bro slighet. På 90-talet, då det begav sig,
hade jag skapliga framgångar i Hovrä en e er diverse smörja i ngsrä er. Så illa som i Örebro tr har jag aldrig
stö på förut, dvs a inte ens kunna läsa på grundskolenivå.

3.5.5 Det är inte dumhet som styr polisens arbete. (2014-05-16 15:19)

Jag skulle vilja korrigera herr GW:s y randen som han avgav innan han blev fegare. Polisens arbete består enligt
min erfarenhet från Örebro av ren dårskap, inkompetens och slarv. Inte lite "dumhet".
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Jag har ju berä at här om hur svårt de ha a komma igång a utreda nuvarande god mans förehavanden. Man
har by utredare flera gånger, en blev barnledig året ut och en fungerade illa, lyckades man få tag i figuren så var
han på väg in i en hiss och kunde inte prata.
Varför då svara?
Herr Galenfalk berä ade inte var han gjort av mors saker men det kunde polisen ha tagit reda på under tre
minuter genom a ringa denne och hålla e inledande kort förhör. Det gick inte ens a framföra önskemålet,
men skulle väl ändå inte fungerat i e läger med bara rötägg.
Jag arbetade förgäves i flera veckor med a försöka spåra sakerna.
Fick man tag i utredarens överordnade så sa hon med en matlåda och kunde inte kolla något. Tidigare har hon
bara lyckats meddela a det inte var hon själv som skulle utreda, dvs fast hon länge stå som utredare. Hon
visste heller inget om målsägarbiträde för mor. Fick man kontakt med en högre chef så lovades a något skulle
hända. Det som hände var löjeväckande, e meningslöst samtal med en polis som inget visste om ärendet, på
min hemort. Han gömde sig i en omärkt källarlokal som jag fick svårt a hi a, vi har ingen sta on. Trodde han
sa i folkets hus. Men han var llmötesgående. inte alls ovik gt.
Sen hände inget på någon månad, jag sökte per telefon nye utredaren som sa upptagen men skulle höra av sig
framåt kvällen, då klockan passerat 21.00 började jag söka denne igen och genom a klaga överallt, mest verkan
gjorde det visst hos telefonisten på 11414 (genom a slå en nolla) som uppfa ade hur illa polisen skö e sig
och sände meddelanden via sms och mail, däre er hörde rötägget av sig e er bara fem minuter. Genast skulle
rötägget hålla förhör med mig, utan a alls veta vad saken gällde.
I stället utbildade jag honom något på särskolenivå och vi bestämde han skulle ringa mig en morgon, snarast e er
a han sa sig in i ärendena.
E er en vecka ringde han i stället en sdag e ermiddag, då jag sov.
Vi kom igen överens om a han skulle ringa på morgonen mellan 8 och 10, kommande torsdag eller fredag.
Jag sa beredd båda dagarna och var därför förhindrad a använda telefonen och ordnade fram samt laddade
en extra telefon, jag behövde ringa men ändå vara nåbar. Dvs jag gjorde allt som ankom på mig.
Allt förgäves, rötägget, troligen en aspirant, klarade inte a hålla en överenskommelse och inte ens höra av sig
med återbud.
Min d är inget värd men de välbetalda rötäggen som ingen ny a gör och inget kan, kan bete sig hur som helst.
På liknande sä som inom kommunen, särskilt Öfn, och även länsstyrelsen, men rötäggen inom polisen slår alla
rekord.
Dåre som god man är en klar möjlighet och realitet idag och förklaras av värdelösa myndigheter /kontroller.
Så enkelt är det och en faktor som är gravt förbisedd.
Bro slighet bland godeman lågprioriteras och sköts tydligen slumpmässigt.
Jäv, slarv, röta, diskriminering, inkompetens. Totalt bakvända arbets-sä , regelbro , total frånvaro av enkel logik.
Social fasicsm. Osv.
Sverige i e nötskal och allrahelst Örebro enligt min erfarenhet.
Det är meningslöst a lägga arbete på annat än stämning av staten.
Kommunen tas inte upp där, men väl polisens hafflande och ev. också rä ens dito. Par skheten syns rä tydligt.
En godman som har många uppdrag åtnjuter diploma sk immunitet, anhöriga som drabbas är helt rä slösa.
A stämma kommunen är egentligen mors sak och ombud för henne, de skador som drabbat mig är små i
jämförelse. Därför har jag nu avvaktat polis"utredningen" mot god man. Som aldrig ser ut a bli klar och man
kan gissa hur den kommer a sluta. En digare stämning på en mindre del av mina skador, fram ll 1/10 -13,
avslogs och väntar i Hovrä en.
Dylika avslag kommer från Örebro röträ och utan mo vering i sak.

jojka2 (2014-05-16 16:09:56)
hoppas det här går ut ll fler elgströmska huset också.. i mi fall klandrade öfn förvaltaren när hon sagt ll malmsten a
mor får ej följa med mig ut. och malmsten tog det ll sig? inte klokt ointeligent.. sen blev förv tokig på mig skulle ge igen
stängde av mors telefon för hon ej skulle prata med mig .. hon verkar iq befriad.. Enl telia orsaken mor för gammal och sjuk
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?? hon blir så glad när jag ringer henne varje dag.. Jag fick igång telefon idag och sa ll telia a det är mig närmast anhörig
dom ska kontakta om det blir något igen . Är folk so förlamad när dom hör namnet förvaltare/ god man? dom har ingen
som helst utbildning alldrig få bestämma digare då visar dom styrkan?? du vet a regeringen håller på och ändrar allt
för gode män/ förvaltare, det finns en länk där man kan skriva och påverka

Hans (2014-05-16 16:58:30)
Bra a du berä ar, jag har förstå a dårskapen pågår på bred front och det börjar regering och några riksdagsmän också
förstå. De nya förslag jag se tar inte alls upp kärnfrågan, olämpligt folk på öf-nämnder och länsstyrelser. det är dessa som
gör störst skada och då kommer såna här formidabla galningar in som godman och förvaltare och kan obehindrat stanna.
Polisen vet inte om de ska "pinka eller bajsa" då det kommer en anmälan mot en god man och allt blir llslut bara en enda
kalops. Bara vissa anmälnings-upptagare tar det på allvar, sen blir det ingen ng ve gt av det hela. Saker skulle fungera
mycket bä re om någon av de allmänbildade upptagarna på PKC jag talat med skulle sköta utredningarna själva. De har
u ryckt bestörtning över hur illa polisen fungerar. Men det finns också de på PKC som inte begriper något alls och inte
kan nedteckna vad man säger utan något annat och felak gt. Jaha, det finns en länk nånstans, Regerigskansliets sida antar
jag, men jag har redan mailat min story dit och få ganska snabb respons, de har tackat. Riksdagsmännen har beklagat
situa onen och håller med. Jag är helt less och lu rad på all denna dårskap som sträcker sig ända in i rä sväsendet. Det
krävs kra -tag i lags ningen men det kolliderar med bristen på gode män, dvs man måste ändra systemet totalt och
satsa pengar för a få bort nollorna utan både bildning och ve . Man behöver det finska systemet med professionella
handläggare som går ned på individnivå, och inga lösdrivande, obildade, maktsökande typer som godeman eller förvaltare.

3.5.6 Nya chefen på Elgströmska - signifikanta problem. (2014-05-17 05:58)

Det började bra, och trevligt, i november var jag den förste anhörige som kontaktade rötägget, innan hon
llträdde. Hon lät överaskad och glad. Jag berä ade om problemen med särskilt den senaste godemans-sprä en

och hur de två senaste ställt ll det med mors bostad samt a mor skulle fly a hem igen, på prov och med mi
stöd.
Inga problem, jag skulle bara höra av mig om vi behövde hjälp med biståndet, dvs hemvår-
den/hemtjänsten/dagvården.
Det visade senare då det blev aktuellt a det enda hon kunde hjälpa ll med var telefonnummer ll kommunen,
och den "hjälpen" upprepade hon flera gånger. För dumt för a vara sant, men det är sant.
Dvs här igen är vi nere på grundskolans mellanstadie-nivå, vilket är det normala för folk inom kommunen och
polisen.
Med risk a kränka de mer begåvade barnen.
Från övriga rötägg på biståndsavdelningen och myndighetskansliet framkom redan digare a en ansökan måste
göras av eller llsammans med god man om sådan finns.
En regel som jag tvivlade på var rik g och som inte används av andra kommuner jag kollat med. Alldeles bakvänt
och inhumant, i det här fallet en godman som det inte fungerade a ha kontakt med, begick bro , och bara
undantagsvis besvarade sms.
Som jag beskrev förut så bidrog det här givetvis ll a mor inte kunde stanna kvar hemma med mig och måste

llbaka ll Elgströmska e er ca en vecka. Chefen på Elgströmska ringde upp och svamlade lite då jag var på väg
hem ll Gävleborg, alla händelser försent a ändra situa onen.
Nästa problem med denne chef visade sig någon månad senare, jag började förbereda en fly för mor ll mina
hemtrakter, dvs en rockad pga eländet i Örebro, och jag ville veta vad som gällde betr. uppsägning av Elgströmska
boendet. Här kom chefen med uppgi er som stred mot uppgi er från kommunens boendeförvaltning, igen var
det godman som hade avgörandet och därför måste skriva på.
Det föreföll märkligt e ersom en godman och inte ens en förvaltare bestämmer var den enskilde ska bo.
Jag fick skri ligt på a ingen godman behövde engageras, från boendeförvaltaren på kommunen. Men helt
säker är man inte e ersom kommunen hyser rötägg på de flesta poster och alla nivåer. Det tog d a få kontakt
med rä person, jag har vid det här laget lagt ned hundratals mmar på alla dessa problem, bara vad gäller det
administra va som ska skötas av andra men inte fungerar.
Vad kan då denna chef, kan hon något om vård?
Sen kan läsarna se vad jojka2 skrivit i sin kommentar på förra inlägget om samma chefsperson. Vi har båda
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anmält denna ll IVO och det är det enda som kan ge något litet resultat i dagsläget.
J.O. är bara a glömma, det är en imaginär hycklarstuga som finns där bara för a det ska finnas i en demokra ,
i prak ken bara skyddar andra slarvande och bro sliga myndighetspersoner och mycket mycket sällan ger en
privatperson någon assistans. Anmäla kan man göra för a sprida informa on ll media och andra.
Betr. chefer så träffade jag flera under A endo den och de var rejälare och kunnigare, kunde jag något som de
inte kunde så lyssnade de.
Den nuvarande samarbetar med övriga rötägg inom kommunen och är rädd för a stöta sig med någon av dessa.
Hon vågar inte ens gå emot en godman, hur denne än beter sig. Dvs en obildad lekman (i normalfallet och så är
det i de a fall, dessutom en huvudlös stolle)
Hon har givetvis inte begript e enda dugg av mina redogörelser och därför har hon genom imbecilla och
grundlösa u alanden ll Tingsrä en bidragit ll a stollen inte byts ut.
Hon orsakar skada. I jojkas fall (en som kommenterar i bloggen) har hon också orsakat stor skada i samarbete
med en usel förvaltare.
Det finns e ll direkt skrämmande exempel i e annat inlägg här, som i korthet går ut på a det är bevisat
a an ngen har chefen på Elgströmska huset allvarliga fel på förståndet, eller inte fullt läskunnig, alterna vt
låtsas ha dessa problem. Dvs värre än någon annan person på hela kommunen, även fo olket inom hemvården,
vikarier, ingen annan har uppvisat sånt tok-beteende.
Den ende som i viss mån kan konkurrera är mors gode man

Den här texten, och andra, fungerar som stöd för mi minne, ibland är det "dagbok" och i en fram da
process mot kommunen och staten som kan gå ända upp ll EU-domstolen, behövs delar av dessa fakta.
Det finns en stolpe i konven onen om mänskliga rä gheter som avhandlar människors rä ll si boende. I
mors fall hennes eget boende hemma i sin egen bostad som hon förlorade, i onödan.

3.5.7 T. Bodström fd jus eminister berä ar om sin mor (2014-05-18 04:00)

Hörde de a intressanta på radion igår, Bodström berä ade om sin mor som varit dement en d och jag fick höra
sådant som jag verkligen kände igen från min mor och hennes och min situa on. Dock hörde jag inget om god
man som begår bro och beter sig vrickat, Bodström har ju sin mor på nära håll i Stockholm och behöver ingen
utomstående nolla som handskas med hennes angelägenheter. Det har heller aldrig jag och mor behövt, vet jag
numera, de a har bara orsakat stor skada och dessutom onödiga kostnader för min mor som i jämförelse med
alla i familjen Bodström, är fa g.
Bodström berä ade om hur han och andra i familjen under e halvår arbetat med a gå igenom moderns bostad,
den var alltså lika välfylld med hopsamlade saker som min mors bostad, varje låda skåp, garderob och andra
utrymmen proppfulla.
Saker från mammans hela liv och även från ens egen barndom och digare släk ngar. Blandat med skräp,

dningar, plastpåsar, serve er, Överallt.
Många saker mödosamt och överdrivet förpackade.
Han berä ade om det stora lidande han känt under denna d med a gå igenom vad hans mamma samlat på
under många år.
Bodström om någon skulle då förstå hur det känns om en god man för mamman under denna jobbiga period,
upprepat ägnar sig åt direkta ofredanden. A göra något så vrickat som a springa ll Kronofogden och ansöka
om avhysning.
Och han skulle förstå hur det känns om särskilt undanlagda saker undanröjs av en godman och försvinner. Trots
påminnelser om a det inte får röras och ska hämtas.
Ingen av social-fascisterna på Överförmyndarnämnden eller Tingsrä en har visat någon förståelse eller agerat i
riktning mot a plocka bort en UPPENBART olämplig god man som orsakar stor skada.
Polisen hanterar ärendet som om även de är social-fascister eller åtminstone helt saknar omdöme. Dvs inget
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händer i "utredningen" som hanteras på närmast idiotnivå.
Bodström skulle nog därför vara det perfekta ombudet i den här angelägenheten, han är ju också advokat med
ganska stor erfarenhet.
Jag funderar på a försöka kontakta honom i ärendet, men betr. advokatbiträde så har jag redan inle kontakter
och man vill invänta polisutredningen och frågan om ifall mor får målsägarbiträde.
Jag tycker jag gjort vad jag kan än så länge, utom a kontakta lokalpressen, Nerikes "elände" som förr visat sig
göra skäl för namnet och få mig a avstå. Jag har berä at för både riksdagsfolk och Regeringskansliet och få
respons från dessa. Inom kommunen är det bara SD som ge seriös respons (!) vilket sä er fingret på begreppet
social fascism hos övriga.

Den springande punkten är hur vuxna människor kan vara så totalt empa lösa och omdömesbefriade, hur
de kan så öppet bryta mot vissa regler, tex a en god man ska vara rä rådig, dvs inte upprepat spela apa och
orsaka stora problem.
Hur kan både kommunen och Tingsrä en vara besudlade med så omdömeslöst och lågt folk. Fram den får ge
svaret. Jag och andra kommer aldrig a släppa det här, jag hoppas a även e er min död kommer andra a
vidmakthålla frågan. Dvs vad är de a för komple cyniska dårar och hycklare som härjar i Örebro kommun och
Örebro Tingsrä samt även inom länsstyrelsen Dalarna som struntar i regelbro en inom kommunen.
Jag brukar säga a de alla ligger i samma säng. Det borde dock vara en mycket stor sjukhus-säng för förståndsbe-
friade med extra problem.
Där borde man också koppla in utrustning för a studera dessa felak gt sammansa a individers hjärnor. Den
medicinska orsaken ll syndromet är inte utredd, själva syndromet är knappast ens känt inom läkarvården trots
a det förefaller vara vanligt förekommande.
Hur det ser ut inom polisen är väl all ör väl känt för a orda om, i längden. Där bör man i stället jämföra med
lekskolor och daghem.
Många gånger vill de väl, men kan inte, förstår inte.

[1]
Har hi at en bild på en detalj av en gammal taklampa som god man undanröjde. E barndomsminne, från
mormors d, hur gammal den var vet jag inte men då överdelen hade hållare för vanliga lampor och stearinljus
kan det kanske varit 30 eller 40-tal?

1. http://demensorebro.files.wordpress.com/2014/05/sparad-lampa-frc3a5n-50-talet.jpg

3.5.8 Mor vill llbaka "hem" och fåglarna är döda. Jag mår sämre (2014-05-22 08:53)

Fick kontakt med mor per telefon och det var en månad sen sist, enligt personal och henne själv mår hon ok.
Hon lät lite bä re än vanligt och då jag frågade om boendet kändes bra så sa hon a det är "hyfsat" men a hon
hellre skulle bo "hemma". Det betyder a hon for arande inte släppt tankarna på si lilla radhus, som nu ska
vara sålt ifall affären gick igenom, jag har inget slutligt besked om det från mäklaren men ska kolla det.
Dessutom försvann ju alla möbler, helt i onödan, samt saker jag skulle ha hämtat vid besök den 5/3, undanröjda
av en god man som kommunen inte har ve a plocka bort.
Jag planerade för och förberedde mors återfly , jag själv säljer villa här och kunde skaffat boende nära mor och
hjälpa henne. Ensamheten var hennes värsta gissel. Det ledde ll a hon inte åt.
Hon behövde aldrig ha förlorat bostad, möbler och ägodelar och inte heller sina fyra undulater som var de enda
djuren hon hade kvar och betydde mycket för henne, även enligt bistånds-utredning.

Jag själv mår sämre e er månader av a vara förargad och oroad över vad god man ägnar sig åt, hur kom-
mun och rä struntar i allt och polisen inget klarar.
Jag hade högt blodtryck redan innan men det gick överstyr och jag är nu beroende av flera mediciner för a
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sänka BT och jag mår dåligt av medicinerna även om det är lite bä re e er a en medicin by s ut och doserna
förändrats. Jag blir så trö och ma av eländet a jag måste sova på e ermiddagarna även om jag sover på
na en.

Dvs även jag själv har skadats av den hör genomsjuka hanteringen från kommun, rä och Galenfalk, seder-
mera också en helt handfallen polis. Min arbets d är inget värd, mina analyser och upptäckter på mors
boende betyder inget, en genomkorkad och kriminell god man hyser diploma sk immunitet och bestämmer i
prak ken över den nämnd som i stället ska bestämma över denne. Han har ju så många offer a han är oumbärlig.

3.5.9 Stämning mot staten om en vecka, vid behov. (2014-05-28 23:28)

Jag väntar på besked från J.k. som handlägger Länsstyrelsens ignorans.
Länsstyrelsen ska alltså kontrollera verksamheten bland Örebro kommuns huvudlösa små-fascister i nämnderna,
här gäller det överförmyndarnämnden.
Men Länsstyrelsen struntar i uppenbara regelbro , dvs i föräldrabalken som säger bland annat a en god man
ska vara rä rådig.
(Och inte en hänsynslös, helt okunnig galning och tjuv)

Stämning mot staten ger jag in i Gävle Tingsrä och slipper då i alla fall Örebro par ska rä som bara går
kommunens ärenden och inte ens är fullt läskunniga.

Problemet med Örebro Röträ visar sig även då det gäller stämning mot Galenfalken och om denna röträ
ska behandla e ev. åtal drivet av åklagare.
Hur ska de kunna fälla en galenfalk då de bestämt a han är lämplig som god man? Hela systemet är genomsjukt
och besudlat av en rad rötägg.
En mycket dålig kombina on och fak skt typiskt för Sverige även om det låter som taget från något land i
östblocket.

Ny medicin och lägre doser gör a jag numera har återhämtat mig och ska med kra driva alla processer i
de a.
Jag kommer a nämna begreppet "social fascism" i alla ärenden och överallt.
Det gäller min egen mor och min sista d med henne som dessa hänsynslösa dårar i Örebro gjort allt för a
demolera.
Less på dårskapen för länge sedan givetvis men måste lägga ned arbete även på a klaga på kommunens beslut

ll Förvaltningsrä en trots a besluten antagligen inte anses röra mig utan min mor. Jag har en handling från
mor som kanske kan ses som e befullmäk gande a företräda henne i Förvaltningsrä en även om den var
avsedd för annat. Pga avståndet är det svårt a ordna med underskri av ny handling och dessutom kan all d
hennes demens anses göra handlingar ogil ga. Dvs hon är nästan rä slös trots a hon inte ens har förvaltare pga
typen av sjukdom.
Alltså, kommunen "anmäls" ll Förvaltningsrä en för a "testa" och länsstyrelsen ll J.K. med skadeståndskrav
för arbete (symboliskt)

llägg den 9/6 -14
JK har bekrä at a e ärende startats, nu vill jag ha besked om handläggnings den, dvs om jag måste stämma
staten eller inte för a det inte ska ta över e år a komma igång.

Förvaltningsrä en får en anhållan idag. Där är det inte troligt a de ens kan ta upp problemen.
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3.6 June

3.6.1 Annat, enklare fall i Expressen. Ny sammanfa ning (2014-06-06 16:40)

Ingen i media har än så länge sa sig in i mors och mi fall, det är lite för komplicerat för dem a greppa och jag
förstår a det är ont om läsare som greppat hela bilden, om ens någon.

Förra helgen skrev Expressen om Maja,95 som hindrades a fly a ll sonen i annan kommun. Man skrev
om det både lördag och söndag, pappersupplagan.
Tillslut fick Maja och sonen rä vilket framkom på söndagen.
Maja hälsades välkommen ll Järfälla kommun som förlorat i sina stretanden a hindra henne komma. Hyckleri
som vanligt, plötsligt var hon välkommen då Kammarrä en inte gav Järfälla prövnings llstånd.
Men det Expressen behöver lära sig är a analysera ORSAKERNA ll dylika problem. En orsak är kostnaden för
e äldreboende som kan vara 3 - 500.000 kr för en vårdplats per år. En annan orsak är a många ammanuenser
i kommunerna älskar a använda sin makt mot enskilda på e inhumant sä .
Örebro är e praktexempel på det och det vet inte folk i allmänhet.
Dvs det jag brukar kalla "social fascism". Jag hoppas och tror a u rycket passar.

Jämför med Maja-fallet, Örebro kommun har lyckats hindra BÅDE min fly ll Örebro för a hjälpa mor
bo i eget hem igen, och mors fly ll min hemkommun.
Båda fenomenen med benägen hjälp av verktyget olämplig god man som ll varje pris vill behålla alla sina
lä -skö a offer, dvs de som bor på demensboende.
(Min hemkommun krävde god mans ansökan om bistånd men han hjälpte inte ens ll med sån ansökan i Örebro
då mor skulle fly a hem igen)

En ny sammanfa ning innehåller alltså de a samt a det är helt ok för Örebro kommun a en god man
begår bro mot både den sjuka enskilda och en anhörig för a hjälpa ll a uppfylla en galen regel.
Den regel som säger a den egna bostaden ska bort då den sjuka och gamla få en permanent vårdplats.
Det är bara det a mor och jag lurades och fick inte den informa onen då vårdplatsen accepterades.
De a i sin tur pga helt inkompetent, annan god man och slarvande biståndshandläggare med mera.

Rä komplicerat kanske, men det har också varit svårt a sammanfa a det vik gaste, här är nog den
saken utkristalliserad tror jag.

Systemfel, tokiga regler, hänsynslösa medarbetare, vissa regler går före andra då de kolliderar och vad
som går först avgörs av folk som knappt är läskunniga och resonerar på tok-nivå.
Ev. bro som begås av en god man ska utredas av folk på samma låga nivå och som passar bä re på grundvux.
Dvs poliser, nybörjare - aspiranter i mors fall.

villacalifornia (2014-06-07 05:44:17)
Jag blir så otroligt ledsen när jag läser din berä else. Man känner sig så otroligt maktlös... :-(
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Hans (2014-06-09 06:05:30)
Men e ersom vi aldrig ger upp våra föräldrar och all d anmäler socialfasisterna och de maktlystna rötäggen som det ju
fak skt vimlar av i Sverige, så har vi redan vunnit. Vänta bara och se. Jag vet a alla inhumana stollar llslut får bita i gräset
själva på e eller annat sä . Två andra anhöriga på Elgströmska huset i Örebro bekrä ar problemen med y erst olämpliga
och okunniga chefer på kommunen inom den sociala sektorn samt på den direkt sjuka överförmyndarnämnden. Det
sjukaste jag se genom hela livet. Nu väntar jag på dels JK och Dels förvaltningsrä en. Det är mycket av väntande i denna
cirkus av systemfel och rötägg. A vänta e halvår på a en polisutredning öht ska komma igång, trots flera påminnelser
från mig och en från åklagaren, bara det är vanve e ersom bro slingar kan begå fler bro mot sina sjuka "brukare"
under den. Sen när det kommer igång så visar det sig vara rötägg där också. Såna som borde si a på skolbänken på
mellanstadienivå ska utreda bro .

villacalifornia (2014-06-09 06:17:09)
Jag har samma problem med min kommun. Men mor har en god man som stöder MIG!

3.6.2 Problem med gode man -överallt. (2014-06-14 06:09)

I stort se alla jag pratat med som har någon erfarenhet av god man, har berä at om problem.
Häromdagen var det dags igen och nu var det hår-resande problem som verkligen sä er tummen på de a rena
idiot-system, som kontrolleras av obildade/oseriösa och bedragare (o a social-fascister som ibland delar på
stöldgods och pengar med verktygen god man)

Jag pratade med en privat hus-säljare vars mor varit dement sista den och ha god man. Den gode man-
nen spekulerade bort en stor del av moderns pengar på högrisk-fonder/ak er.
Jag påpekade a de a ingår inte i en god mans normala befogenhet och borde vara tveksamt även för en
förvaltare.
Men i de a fall hade god man sluppit undan med a påstå a det var den gamla damens vilja a det skulle satsas
på ak er.
De a är befängt i de fall som en dement person ska använda sin vilja ll en så komplicerad och svår sak och i det
här fallet var damen inte alls kunnig eller erfaren runt ak er och aldrig varit intresserad.
det rörde sig i så fall uppenbarligen om a lura damen gå med på de a, om hon öht llfrågats vilket inte kan
bevisas.
Jag vet inte hur stora belopp det handlar om, jag frågade inte och jag vet inte hur den gode mannen kom över
större belopp från damen för a satsa de a. Även de a verkar underligt men givetvis inte omöjligt, jag vet
nämligen hur det skulle kunna gå ll men tänker inte informera om det här innan den luckan är täppt.
Do ern som jag pratade med blev också illa bemö av överförmyndar-folket.
Dvs problemet i dagen igen, gode man har för stor handlingsfrihet och kontrollen är usel, inhuman och inkompe-
tent personal på kanslierna och i nämnderna. Man får vara glad om de inte deltar i bro en mot de gamla och
sjuka, vilket tyvärr också förekommer.

Mycket tydligt och klart systemfel som förstärks av idioter och kriminella bland gode man och kommun-
personal.
A anmäla ll Länsstyrelsen var okänt för do ern jag pratade med men det är ju ändå meningslöst a lägga d
på.
Ingen poli ker verkar begripa vad det handlar om.
Även J.O. struntar i det mesta.

Härligt och humant land!
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Ing-Bri Kindborg (2014-06-21 10:01:06)
TACK!!! Äntligen någon som orkar a fullfölja och anmäla denna helt sanslösa myndighet som härjar fri här i Örebro!
Jag har och är ännu fortsä ningsvis utsa för dessa myndighetspersoner, som från första början totalt lurade mig a "e
förvaltarskap för mig och min man (Min man har MS och jag ADHD) skulle absolut vara den tryggaste och bästa hjälpen
framöver, a klara ekonomin och få e bra stöd och hjälp a inte hamna i ekonomiskt dilemma så a vi skulle kunna
hamna på "gatan" och Bosse ej få bra vård i fram den"- Det var så det lät under flera års tjatande om a vi skulle gå
med på a ansöka om förvaltare......Jag orkade llslut inte med de a tjat om huruvida vår ekonomi skulle skötas på bästa
sä . Den kontaktman jag ha under 8 år genom socialtjänsten ,skulle byta arbetsområde ,och avsluta vårt väl fungerande
sammarbete e er alla dessa år. Jag hade lärt mig internetbaken och skö e alla våra räkningar och hela vår ekonomi
samt se ll a Bosse får den vård och de hjälpmedel och den träning han så väl har rä ll.....men som "man själv"
fak skt får ta reda på sina rä gheter och den hjälp kommun och lands ng är skyldiga a bistå med. För ingen skall då
tro, a det upplyses speciellt och specifikt vilka möjligheter och alterna v du har som sjuk och tärd av sjukdom,orkar
man fak skt inte kämpa,fråga och tjata på myndigheterna för a få det som igentligen skulle vara en självklarhet från de
berörda inom kommun och lands ng a från första början uppllysa om och jobba ,med och för den sjuke,a se ll a det
som passar bäst för var och en e er sina behov och sin vilja. Istället får man e er år av erfarenhet med a hela den
ifrågasä a och tjata och tjata om olika möjligheter ll a göra det lite bä re för min mans llvaro,lära sig e och annat
och se och lyssna vad andra få och får osv. Nog om de a......vidare då angående denna bedrövliga myndighet som kallaa
ÖFN i Örebro med total respektlöshet och misstroende som de visat mig då den första förvaltaren behandlade mig på
e helt sjukt sä „„han ville ligga,kyssas å kladda,bla och när jag sa ifrån blev hsn "galen" gapade å skrek,drog iväg med
rivstarter å körde som en ve villing,kastade ut min handväska å gasade iväg när jag ff var imellan bildörren och sätet på
väg ut ur bilen,så a jag nästan blev överkörd av honom också,vid just det llfället....han svarade inte i telefon,betalade
inte räkningarna han skulle sköta,ej heller min deklara on lämnade han in.....jag begärde a få byta förvaltare.........de a
tog sin lilla stund„„„,nästan 5 månader innan någon ny kunde ta över. Då fick jag en "Dam" i min ålder som verkade
rä okey ll a börja med„„„hon tyckte själv a den försa inte var rik gt klok„„han behandlade ju henne också som
han gjort mot mig„„gapade skrek och fick utbro på henne också, Han lämnade över allla papper ,räkningar post osv i
en enda röra i en plastkasse på banken när övertagandet skulle ske dem imellan. Förvaltare Nr 2 (MA) fick e krångligt
uppdrag e er (SEK=förvalltarenr1) den röra han lyckats ordna ll under sin d som förtroendeuppdragare år ÖFN. Hon
gjorde som så......trots a vi redan hade dåligt med pengar,så betalade hon ikapp och gjorde avbetalningsplaner och
annat på allt de a som SEK ställt ll för oss. Jag påpekade de a för ÖFN - A det är väl inte rä .....a JAG skall betala
en massa utgi er som förvaltaren försa mig i och sålunda få ännu sämre ekonomi för a han misskö si uppdrag a
förvalta min egendom och sköta om den på bästa sä „„„?!? Då får väl Ni som myndighet betala de kostnader .räntor
uppläggningskostnader förseningsavgi er mm mm ! Vilket jag ännu anser : A kommenen borde gå in som garant och inte
skada den drabbade huvudmannnen y erligare,genom a för det första ...ej tro på det jag sa utan skulle själva höra sig
för om vad det blivit för missförstånd här och allt -"Ska nog reda ut sig ll det bästa skall du se:" Vi skall tala med honom
så löser sig nog det här, så ta det lite lugnt nu och avvakta lite-" Det var det STÖDET jag fick på kontoret från handläggare
och högsta chefen där!! Jag har mycket mer a llägga om hur de arbetar här uppe på ÖREBRO kontoret. EnGRANSKNING
från något håll skulle siTTA PÅ SIN PLATS, tycker jag.....Men vart vänder man sig„„„,Jag har försökt få dem som står över
örebrokontoret dvs FALUN och be Helle Bryn Jensen a kolla upp allt och hjälpa mig få rätsida på alla de missförhållan-
den som jag utsa s för av 3 st heltokiga förvaltare på 2 år!!! De a är ju inte klolkt alltså!!!!! MVH Ing-Bri Kindborg i Örebro

Hans (2014-06-21 21:25:57)
Hej Ing-Bri , tack för en något annorlunda berä else om eländet. Jag är inte direkt förvånad. Minst tre av fyra gode man
i Örebro har visat sig vara rena knäppskallar, kriminell dåre eller förståndshandikappad i senaste fallet. Jag vet inte vilket
ännu. Du ser i min blogg hur jag konstaterat a det också si er knäppskallar och social-fascister på de flesta poster i ÖFN,
Länsstyrelsen och rä en, bland de som har a sköta sånt här. Alla skyddar varandra. Flera av dessa stollar är knappt
läskunniga. Det har jag tänkt lägga ut fler exempel på här i bloggen, ll och med göra en sammanställning. Men du har
som det verkar förstå hur illa det är och det är verkningar av denna dårskap vi får lida med. Du kan inte utesluta a
"myndighetspersoner" är med på e hörn och delar på stöldgodsen de gode männen och förvaltarna kommer över. Just
därför a där finns hänsynslösa, ansvarslösa, ljugande och hycklande individer. De a förstärks av a polisen har lekstuga
och inte vill ta upp ärenden med gode man eller förvaltare och absolut inte stöta sig med kommunen. Aldrig granska e
tjänstefel seriöst, lika lite som hos sig själva. Om de ändå måste ta e ärende pga åklagar-beslut så blir det bara idio och
oseriöst krafs av det hela, de byter handläggare då det avslöjas allvarliga brister, sä er in nån som snart blir tjänstledig,
sedan en förståndshämmad och oerfaren aspirant osv, förhalar på alla sä . Ingen struktur eller logik i verksamheten hos
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polisen. Under den kan ställföreträdarna begå nya bro helt fri . J.O. har inga resurser för alla anmälningar, där händer
just aldrig något. Man måste stämma staten och hoppas på turen. Då slipper man i alla fall Örebro Röt-rä (som det är i
den här typen av ärenden) Träffade en äldre dam vid Elgströmska huset igår, en anhörig, som har avslöjat flera allvarliga
brister i vården av sin man och liksom jag konstaterat a nya chefen på huset är en trevlig-spelande nolla som påminner
om en dålig, babblande poli ker. Också enligt damen jag pratade med just idag och stämmer bra med vad jag upplevt. Hon
kunde inte begripa en enkel text som jag sände 4 - 5 gånger, hon bad mig upprepa. Eller spelar hon möjligen apa? Den
kommunala dårskapen poppar upp överallt i Örebro. Nya koder i huset så det tog en halv mme a ta sig in och ganska
svårt a ta sig ut också pga alla rötägg och vikarier. Klarades llslut bara med hjälp av damen jag träffade utanför och
telefonen. Kommunen har inte ha ve a sända uppgi er om nya koder o.d. ll anhöriga.

3.6.3 Mor på besök hemma hos mig. Krångel på Elgströmska (2014-06-24 18:59)

Sedan midsommar finns mor hos mig. Fast jag har gästrum sover hon hellre på soffan i vardagsrummet. Hon
är väldigt invan vid just soffa trots o månader i Elgströmskas säng. Den jag har påminner väl om hennes egen
som "god" man röjde bort helt i onödan llsammans med massor av andra saker. En stor del av den hade mor
ryggdynorna från sin soffa i sängen.
Vi har at i album och då hi ade vi en bild på den Buddhafigur som försvann så den ska jag komple era ll
polis-daghemmet och bloggen.
(Händer inget i polisens daghem, eller hos J.K. snart så stämmer jag alltså staten, dock bara i förenklat tvistemål
och skadan jag drabbats av,
i fram den måste skadan som mor drabbats av upp i e reguljärt mål, med advokatbiträde)
Mor och jag har gjort diverse u lykter trots det dåliga vädret. hon fungerar rik gt väl och är inte alls så illa däran
som för e år sen.
Problemet är i stort se bara närminnet, och där är det en rejäl lucka, dock inte i alla avseenden och lägen.
Hennes fysik är bra för åldern trots mest bara s llasi ande på Elgströmska.

E ersom kommunen hanterar Elgströmska så uppstod som vanligt helt onödiga problem. Första problemet var
a det inte gick a komma in i huset.
Ändring av passage-systemet utan a jag som anhörig få informa on.
Ingen som reagerade på port-telefonen på mors avdelning.
Då jag ringde upp avdelningen svarade en människa som inte kunde svenska.
Det gick inte a få vederbörande a begripa vad det gällde.
En chef som inte kan läsa innan ll på grundskolenivå och som inget begriper.
Vad kan man då begära.
Kom in ll slut mha en annan anhörig, och si, hon hade lika stora problem med kommunen och huset som jag,
hon hade just anmält något ll IVO.
Vanvård av maken.
Så kom nästa överaskning, plötsligt fick man bara ta med medicin för två dagar. Oavse hur länge man ska vara
borta med sin mamma.
Rena dårskapen, igen. Värre än på A endo den. Ny IVO-anmälan är påtänkt.
Åkte ändå, jag hade ju kört 22 mil för a hämta mor.
Sen var det svårt a komma ut från avdelningen, ll och med för en personal. Kodsystemet fungerade inte alls
just då.

Först hälsade mor och jag på hennes kusin i Karlskoga, sen åkte vi hem ll mig i Gävleborg. Dubbel utdel-
ning, kusinen som är nästan blind blev väldigt glad för besöket.

Löste medicinbristen mha min egen hälsocentral och diverse strul. *
Tror jag ska döpa E-boken ll Rötebro!

En bild på Galenfalken (en god man där namnet är lite förvrängt) skulle passa på omslaget llsammans
med Spextor och Göransson.
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Två av de fyra table erna och för 30 dagar.
Det bästa för mor är a få dos-rullen med fyra table er per dag, även om mediciner kan vara onödiga är det
vanligen fel a bryta tvärt.
Jag "ransonerar" med folacin och betolvidon så hon får dessa två varannan dag en d framöver.

jojka2 (2014-06-24 19:26:28)
bravo Skickat från min iPhone > 24 jun 2014 kl. 20:59 skrev "A ha "dement" mor i Örebro" : > > >

3.6.4 Mor vill och kan "komma igen" (2014-06-28 12:06)

Det blir allt tydligare a mor, for arande i min villa i Gävleborg, mår bä re än förra sommaren.
Mathållningen på Elgströmska, den goda vanan a äta regelbundet håller vi på och det är mer betydelsefullt åt
det posi va hållet än hur demens-åkomman påverkar nega vt. Ny llkomna lyssnare ska veta a mor gick ned
över 20 kilo mellan -2009 och -2012 och kom a lida av näringsbrist.
Näringsbristen gav med andra ord mer förvirring än demensen.
Jag har för lite uppgi er för a kunna vara säker på a hon lider av alzheimer som det påstås, hela förloppet
säger mig a det snarare är vaskulär demens och hon har ha psykologiska problem, misshandlats i huvudet
under sin vistelse i Helsingborg förr med mera.
Som alla vet går det inte a lita på diagnoser och allrahelst inte betr. sådant som alzheimer. Då de som ställer
diagnoserna inte ens kan medicinera enligt senaste rönen måste man se upp. Jag har själv få behandlande
läkare a halvera dosen Citalopram.
Mor visar allt mer upp si gamla jag.
Igår ville hon plocka rabarber och sen kokade hon rabarberkräm, kunde allt exakt i minnet. Det blev mycket bra.
Gissa vem som är glad?
Inte för god kräm utan för det som händer.
Hon diskar och håller perfekt fint i köket, inte alls som på Elgströmska där hon struntade i a hålla fint vid
pentryt.
Det handlar om a trivas och känna sig mo verad.
A ha sysselsä ning då man är en person som vill vara ak verad.
Hon är ute i trädgården då vädret llåter, plockar ogräs, krafsar fram stenpla or som blivit överväxta, osv.
Hennes fantasi a sysselsä a sig och även göra ny a är intakt.
På Elgströmska sorterade hon undula rö och lade fina mönster över halva bordet med dessa. Kanske för a
förtränga den rela va vantrivseln och a hon behövde något annat.
Men undulaterna dog en e er en i snabb takt e er a jag lämnat Rötebro (Örebro) Vem skulle hjälpa henne med
dem? God man Galenfalken?
Den stad som prioriterar kriminella gode män, eller rena knäppskallar, före anhöriga. Det kan ni som bor i stan
tacka fru Göransson för.
Passa på a tacka även fru Bjelle och de obildade hycklarna på kansliet.

Mor vill stanna, vi kollar med hemkommunen.
Det tycks inte behövas något demensboende.

Tillägg juli
Helt klart a demensboende inte behövs. Inga problem e er en månad i "frihet". Utom de som Örebro och
"god" man orsakar. Mor behöver anhörighjälp, hemvård och dagvård. det senare för a avlasta anhörig (mig)
och ev. också växelvård.
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- -
Ja, bloggen är färglös och jag ska börja sä a in lite bilder igen.
Det har i mycket handlat om djupt allvar, sjukdom och hur människor i kommunen hamnat på fel poster. Därför
denna textmassa. Det skulle ha passat bäst med idel dödskallar i texten. Men nu ser det lite ljusare ut så då ska
också bloggen bli ljusare.
Men rik gt bra blir det inte förrän all denna dårskap blir allmänt känd och aktuella filurer synats noga.

Tillägg september -2016
Har se a några läst de a inlägg och inget av de senaste.
Ja, det såg posi vt ut denna period men jag såg mig tvungen a köra llbaka mor ll Rötebro då Galenfalken
försvann ur bilden och en annan person utsedd som förvaltare liksom Galenfalken ställde de a krav, men nu med
lö e a söka särskilt boende för mor nära min bostad, senare. Lö et gavs via ngsrötan i Örebro.
E ersom Hofors kommun (som jag lämnat numera) strulade med hemvården och annat så blev jag för hårt
belastad och tyckte a förvaltarens krav passade a uppfylla.
Mor blev lidande av de a då hon skulle behöva fly a två gånger och åter lida av vanvården på Elgströmska huset
en d.
Det löste sig sedermera våren -2015 då jag övertog förvaltarskapet och ordnade plats åt mor på e bä re boende,
i Sandviken. På det sä et fick jag nära och har kunnat göra många promenader med henne och förse henne med
det hon behöver inkl. kost- llsko .
Tyvärr har mor blivit sämre under denna "resa", hon har nu även cancer.

3.7 July

3.7.1 Visst finns undantagen inom polisens väggar (2014-07-04 19:50)

-och PKC, anmälnings-centralen.
Som jag berä at förut träffar man på yngre människor på PKC som är betydligt ve gare och mer bildade än
rötägg som sköter "utredning" men egentligen borde si a på grundvux och lära sig räkna på fingrarna.
Tyvärr är det så a dårskapen styr polisens arbete i många typer av ärenden, de skärpta poliserna tar inte i "små"
ärenden med tång.
Men visst finns de. Specialtränade och rejält begåvade poliser, o a i tjänst nära sambands-centraler och gör
blixtsnabba förhör och utredningar i miniatyr, håller sig lugna och leder saker rä i akuta ärenden.
Men igen, de dårar som si er och hafflar med utredning i fall som polisen inte vill utreda, ll exempel komplicer-
ade bro begågna av gode man och förvaltare, de förstör min och andras bild av polisen.

Nu är även stölderna från mor nedlagda av oseriösa stolpsko inom Örebropolisen, helt som väntat. Trots
klara bevis men de har förmodligen inte inhämtat de sms som behövdes som var de starkaste bevisen.
Självklart överklaga hos åklagare men även där arbetar man på måfå.
Måste ändå göras innan jag kan stämma staten samt Galenfalken.
Det ska inte vara dubbel utredning eller dubbla "åtal" om samma sak.
Tyvärr tar allt väldigt lång d pga polisens lekstuga.
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Man kan säga a polisen stödjer kommunens sociala fascism.

Jag väntar också på a DN ska hålla lö et och skriva om gode man generellt och kontakta mig. Den lokala
skit-blaskan struntar jag i, annars hade Örebroarna redan känt ll om allt det här. Jag ger av princip inga ps ll
en dning som är starkt lierad med kommunen och all d har ignorerat ps om vanvård. Inte ens svarat.

3.7.2 Elgströmska vägrar sända nödvändig medicin. (2014-07-06 04:16)

Jag har lovat "trevligare inlägg" med lite bilder på mors nuvarande miljö osv och det ska jag snart lägga in. Men
det händer skit hela den och de a är vik gare a redovisa. Skit pga skitpoliser och en skitkommun.
Vem är förvånad? Jag upprepar a det mest bara finns rötägg inom en kommuns verksamhet och allrahelst i
Rötebro där social fascism härjar betydligt värre än inom andra kommuner jag ha kontakt med.
Enligt Apotekstjänst så sänds inga nya dosrullar därifrån ll mig därför a de som finns på Elgströmska huset
måste sändas över ll mig och mor.
Givetvis fungerar det inte utan halvdårarna på huset, sköterskor och andra, spelar apa mer än de gjort digare.
En av dem sände medicin för o dagar men glömde det vik gaste, plåstren mot alzheimer. Inte alls oväntat.
Jag har löst de a med en varannandags-lösning på medicinerna utom Exelonplåster mot alzheimer som jag råkar
ha extra av pga digare sköterske-slarv vilket nu kommer ll ny a.
Det är väl bra när rötäggens upprepade slarv neutraliserar varandra i akuta lägen? Den bästa sköterskan följde
A endo, som de flesta, och är verksamhetschef på det nya Rynningeviken, som jag antar står tomt for arande
pga kommunens vansinniga upplägg med ansvarslösa typer som chefer, knappt läskunniga, och dessa nollor
bland poli kerna, som vanligt.
I övrigt betr. medicinproblemet så har jag få e ÄRENDENUMMER på kommunen och är väl meningen man ska
vänta några månader. ingen respons från det nya rötägget, handläggaren, trots uppenbart akut läge.
De a har jag polisanmält (fast helt klart a det inte kommer a påverka)
Men jag har förbere det hela genom a kontakta både akuten i Gävle, vårdcentralen på min hemort och annat,
nu återstår förmodligen pa entombudsmannen. Dessa kan vara duk ga på a förmedla om problem, men är
annars väldigt slätstrukna och kan inget besluta.
Givetvis kommer mor a få medicin om inte annat via en resa ll en familjeläkarjour i Sandviken eller någon
privatläkare.
Jag har krävt a något av Rötebros chefer hör av sig för a ev. undgå ny IVO-anmälan. Det struntar de i som det
mesta annat.
Det är nog bara de höga arvodena som verkligen intresserar.
Mina digare IVO-anmälningar gav rejält resultat, även på teve, som de som följt bloggen eller lokalteve vet.

3.7.3 Öppet brev ll Jus ekanslern (2014-07-08 04:10)

Ny llkommet är a jag numera kan bevisa a mor berövats inte bara sina ägodelar utan även bostaden pga
tjänstefel inom både polisväsende och Örebro kommun.
Det ska framgå a jag planerade för mors återfly under förra året, boendet på e särskilt boende berodde
på a hjälpande anhörig saknades, det särskilda boendet var menat som kor dsboende, jag och mor lurades
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av biståndshandläggare och digare god man, som helt saknade kunskaper runt boenden. Återfly en ll egen
bostad förhindrades dels genom ofredanden av mig (god man som kommunens verktyg) och dels en felak g
ändring av mors mantalsskrivning. då jag försökte arrangera återfly bidrog god man och kommunen inte med
det bistånd som mor måste ha. Snart däre er stals mors ägodelar av god man J. H. * (Delar av lösöret)
Förlust av bostad och ägodelar är en sak för EU-domstolen om JK inte agerar.

A mor kunnat återfly a bevisas av a hon nu utan problem bor hos mig i Gävleborg i stället.

mvh / Hans xxx

- -
ll läsaren

J.k. har inle e ärende och verkar ha påskyndat behandlingen något.
Behandlings den är egentligen ca e år har man meddelat mig, men beslut väntas ll hösten.
Anmälan har gjorts både mot länsstyrelsen och polisen.
De a har följts av skadeståndskrav mot staten.

Jag har viss vana av EU-ärenden och kommer a gå vidare där vid behov.
Naturligtvis, det gäller ju min egen mor.

Jag betraktar for arande Örebro kommuns /ÖFN:s beteenden som social fascism.
Polisens "arbete" som daghem.
Länsstyrelsen har medge a de är jäviga. Individer där har förut arbetat i Örebro kommun. Andra har gjort allt
för a "slingra ärendet".
så här ser det ut bakom fasaden på "välmående" Sverige.
Hoppas min kommande e-bok kan spridas ordentligt.

hos J.K. är namnet meddelat. Här i bloggen ändrat ll ini aler.
Jag brukar skriva "galenfalken".

3.7.4 Mor mår dåligt av medicinbristen. (2014-07-08 18:03)

Fluktuerande humör, mycket ledsna ögon, tecken på förvirring igen, vilket var länge sedan. Något är fel.
An ngen värmen eller a plötsligt bli utan sin citalopram, och det
trots a den medicinen inte bör ges ll dementa enligt en del specialister.
Enligt andra är den bra men det är nog aldrig bra a bara bryta den som nu ske . Det värsta är a då vårdcen-
tralens chef här gjort en verklig insats och recepterat medicinen för avhämtning nu under e ermiddagen, e er
klockan fem, så finns den inte i apotekets lager.
Alltså, det har varit en varannandags-lösning och nu helt slut, idag fick hon inget. Hade jag vetat det skulle jag ha
använt mig av långsam minskning, delar av table en, i stället.
A bli nedstämd kan betyda a blodtrycket s ger och så får hon inte sin ramipril heller.
Jag anser a Örebro kommun bär det primära ansvaret. Lokalt här har man gjort vad man kunnat. i Örebro
absolut inget, bara spelat apa som all d.
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3.7.5 Mor har medicin igen men inte pga Örebroarna (2014-07-09 20:27)

Verksamhetsansvarig på vårdcentralen på min hemort har hjälpt ll med den medicin som mor måste ha, i
samråd med en biståndshandläggare.
Det tog några dagar innan medicinen fanns levererad ll apoteket då det inte var lagervara. Mor blev utan alla
fyra table erna en kort d.
E er a medicineringen kommit igång igen så mår mor märkbart bä re. Det betyder inte a medicineringen
är rik g men a det var fel a bara bryta den. Saken är anmäld ll IVO, Elgströmska har handlat på måfå med
medicinering, hela den, det framgår av digare inlägg. Korkat och ansvarslöst, sköterskor som bara svamlar och
beslutar slumpmässigt utan a kunna ange någon regel.
Respekterar inte a mor kan vistas var hon vill och särskilt hos mig som sköter medicineringen bä re än dessa
mindre nogräknade typer som har skadat mor nog.
Dvs en del personal är kvar sedan A endo den och det är hemlighållet vem eller vilka som drogade ned de
boende inkl min mor. De a ansåg inte IVO var vik gt a utreda. Säger det något om IVO i Örebro?
Säger det något om polis/åklagare som lade ned utredningen?
De tycks inte ha några dementa föräldrar på Elgströmska.

[1]

Mor i si rä a element, bland blommor och blad. Här rensar hon döda grenar i en stor bortglömd buske på min
tomt. Jag si er inte i körsbärsträdet utan zoomar in henne från balkongen.
Hon har rensat fram markpla or i långa rader och gjort det väldigt bra, på eget bevåg. Idag hjälpt mig med a ta
emot grenar från e äppelträd som jag beskär. Hon vill som all d förr ha något a syssla med.
Inte si a och förtvina själsligt som på Elgströmska samt få för lite mo on. Må illa och bara sortera undula rö ända

lls alla fåglarna dö pga ignorans från god man och andra nollor där.
A fåglarna var mycket vik ga för henne enligt biståndsbeslutet bryr sig ingen om. De levde så länge jag själv
fanns i Örebro.
[2]
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Här si er mor nära min aircondi on, fly at in från balkongen pga stark sol, myggnät mot några envisa flugor ger
det annorlunda ljuset. Läser en Däniken-bok om märkliga fynd och dricker juice. På Elgströmska fick hon bara
dålig sockersa och var ständigt snuvig och hos g. Hon har god ap t och a den byggts upp på Elgströmska
under närmare e år ska inte tas från dem.
Våra dagliga promenader, o a två, morgon och kväll, går allt bä re för henne. Det före de a "fysiska fenomenet"
innan vanvården med Rex och sedan A endo demolerade de a för henne. Ibland är hon som förr igen, ll och
med skämtar lite som förr. Närminnet är dock ll stor del uselt. Men inte i alla delar. Det har fak skt gå framåt
på bara 2,5 veckor!
Gamla människor behöver s mulans,de har inga behov av a bara skuffas undan. S mulans, näring och lagom
mo on gör underverk även för en dement.
Jag brinner för a ge mor en av hennes gamla plånböcker fylld med 20-lappar och sen ska hon kunna börja handla
igen under viss övervakning, senare kanske helt på egen hand. Det har redan gå bra med enstaka inköp då jag
varit med i kassakön och hon få pengar av mig innan.
Näringsbrist var det som utlöste boendet på Elgströmska och a hon förlorade sin bostad och ägodelar helt i
onödan pga hänsynslös dåre som god man. Galenfalken. Med stöd från social-fascister i ÖFN.

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/07/bild-008.jpg
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/07/bild-001.jpg
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3.7.6 Öppet brev ll IVO igen (2014-07-11 05:58)

Tillägg betr. vägran a sända medicin/dos-rulle för min mor som numera bor hos mig i Gävleborgs län.

Jag fick besked igår e.m. från biståndet här i xxx, a dosrulle finns för avhämtning på hemtjänsten. Dock
har HC här ge recept på de två nödvändigaste medicinerna som kunde avhämtas på apoteket här igår. Olyckligt
nog fanns inte medicinerna på lager men översändes ll xxx. Möjligen borde jag åkt ll annan stad med mer
välförse apotek för a snabba på det här. Inom loppet av en dag fanns alltså Citalopram och Ramipril på två
olika platser för avhämtning.

Jag har noterat a mor må sämre än normalt, betydligt sämre, mycket klart nedstämd och helt passivis-
erad, hon har mest bara stå eller su t och at sig omkring under gårdagen och under den d hon blev helt
utan medicin har hon avvikit från bostaden.
Inte för a hon ville lämna den utan för a slå följe med en dam som hade tre hundar i koppel och som passerade.
Mors passion sen många år är just hundar.
(Hon har förlorat sin sista hund för några år sedan, valde själv a inte köpa en ny hund pga insikt om sin ålder,
hon skulle inte överleva en hund ll ansåg hon)
Damen med mor märkte a mor inte mådde bra och ledde henne hem igen.
Jag ser det som sannolikt a de a beteende berodde på medicin-utsä ningen.

Särskilt vill jag nu llägga a jag läst i följesedeln från apoteket betr. Citalopram Sandoz,
man ska vara försik g vid utsä ning av denna medicin. Den ska trappas ned långsamt. En nega v reak on tycks
kunna komma snabbt.
Därför är det extra ansvarslöst av Elgströmska husets sköterskor a förvägra medicinen.
Jag förstår inte vilka regler de följt, i vart fall är i så fall reglerna ändrade sedan mor var frånvarande från boendet
i januari en knapp vecka, samma sak under julen -13, vi erbjöds en hel dosrulle vid ena llfället.
Nu kunde man bara medge för två dygn trots a frånvaron skulle bli minst en vecka.
Däre er sände man, e er förfrågningar per telefon, för ca o dagar och sedan vägrade man igen, helt. I det läget
gjorde jag polisanmälan.

Trots a jag vet a polisen inte utreder dylika ärenden och om polisen i Örebro utreder e ärende så sker
det på barn-nivå i de flesta fall. (som bro begågna av en god man med många brukare, där är det tabu för
polisen a öht utreda (mutas de?)
Nu önskar f.ö. bro slingen J. H. bli mors förvaltare.
Den som stulit av hennes egendom som god man vill nu "förvalta" hennes egendom och bankmedel. IVO är
seriösare än sni et av myndigheter, hjälp gärna ll a förklara för pla skallarna/medbro slingarna i Örebro
kommun a de borde byta arbete, särskilt inom Överförmyndarnämnden. ingen annan förklarar det för dem, jag
har försökt förut. J.K:s utredning dröjer.

3.7.7 Villacalifornia och Jojka, vad säger ni? (2014-07-15 19:46)

Jag tror ni är bortresta men då ni kommer hem får ni läsa det här:
Jag gjorde som du VillaC, tog hem mor. Table vansinnet/bro en på Elgströmska verkar ha upphört men mor fick
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för lite mo on, hon vill ut flera gånger om dagen. Sen var man så snåla a man bara gav sa , aldrig rik g juice.
Uppmuntrade inte de boende a äta lite råa grönsaker.
Det är skrämmande. De önskar livet ur folk i för d. Ev. gode män och annat okunnigt och korkat elände struntar
i sånt och begriper iah inget.
Allt har gå perfekt utom det problem jag beskrev i förra inlägget, utebliven medicin. Det har visat sig bero på
Jörgen H.
Mors "gode" man.
Som så mycket annat onödigt elände. Jag trodde e tag a det berodde på bara Elgströmska, sen a min
hemkommun också slarvat, men idag vet jag alltså a det är den här hänsynslösa och huvudlösa typen som
troligen har begå bro , igen.
Kommer a beskriva det hela i detalj, senare.
Åter polisanmälan mot denne godman som har sina medhjälpare (kanske medbro slingar) i Örebro kommun.
e er dessa långvariga hänsynslösa beteenden namnger jag dessa rakt av.
Spextor, hänsynslös individ, o a hycklande eller ljugande överförmyndarhandläggare.
Det finns en helt cynisk "Gröt-ranson" i nämnden och troligen fler.
Struntar i det mesta och behandlar folk helt subjek vt.
Det finns flera oärliga/rädda poliser, nyböjare, som gärna struntar i a utreda bro en, såna som inte ens kan
räkna rä på fingrarna.
Det finns också domare i Örebro TR som agerar par skt och i förenklade tvistemål aldrig gör en grundlig analys
samt avger avvisande domar omgående då någon klagar på ds-utdräkt. Sen är det stopp e er en sån felak g
hantering e ersom man sällan får prövnings llstånd.
så här galet fungerade inte rä sväsendet förr.
Men bro en av god man och Ön i Örebro är det intressantaste och kommer a engagera många personer i
fram den.
Delar alla dessa renodlade svin på förskingrade medel även i Örebro?
Just som vissa liknande svin gjort i andra kommuner. Förskingrat många miljoner för försvarslösa åldringar och
de a har sällan kunnat utredas pga erfarna bro slingar och okunniga och kanske mutade poliser.
Det är svårt a tro a vuxna människor annars kan vara så totalt urblåsta som har uppvisats under polisens
"utredning" hi lls, dvs om de verkligen gjort si bästa så är de helt olämpliga som utredare.
Lika olämpliga som J.H. är olämplig som god man eller förvaltare åt e 15-tal offer. E er en lång rad helt
huvudlösa ageranden av denne under 10 månaders "arbete" är det klart a jag ska sammanställa det ll e
blogginlägg. Allmänheten måste väckas mer i dessa frågor, särskilt i Örebro.
Man kan lika gärna anmäla såna här bro på e egalt dagis som ll polisen i Örebro.

3.7.8 Nya orimligheter från Örebro kommun (2014-07-17 15:33)

Texten är en kopia av e mail i e av kommunens ärenden runt min mor. God mans namn är här ersa av
ini aler.
- -
I maj hade jag två samtal med denna Sörman på lokalförsörjningsenheten, hon meddelade redan i första samtalet
a mor kan säga upp bostaden själv.
Jag uppmanade henne a kolla upp de a ll 100 % och hon gjorde de a, ringde llbaka och bekrä ade a det
hon sagt stämde samt sände hon skri ligt på samma sak.
Se bifogat, kuvert och innehåll.
(Till bloggens läsare, bilden på kuvertet är inte medtagen här)
själva uppsägningen dvs av mor påskrivet kontrakt med mig som vi ne, postades i slutet av Maj.
Jag tog vi ne på de a. Är noga med det jag gör ll skillnad från
amanuenser på Örebro kommun.
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Jämför de a med det brev som kommit med oläsbar namnteckning utan förtydligande från samma hyck-
lande lekskolehörna.

Under juni har jag två gånger ringt Sörman som första gången bekrä at mo agandet av uppsägningen, an-
dra gången fick hon en påminnelse a sända en bekrä else. Jag lovades en sådan:

[1]

Ovanstående kom under maj månad vare er bostaden sades upp.

E er två månader kom de a besked dvs helt nyligen:

[2]
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Mor har nu två oanvända bostäder i Örebro med sammanlagd hyra ca 9.000 kr, hennes lilla BR-radhus har
stå tomt i e halvår helt i onödan.
Motstridiga besked, grund för ny JO-anmälan samt blir ev. extra hyreskostnad pga de a e krav mor kan ställa
senare. Det finns som sagt andra krav pga vanvård, och a hon de fakto lurats in i de a dåliga boende utan
upplysning om a det dels fanns stora problem och dels a det inte var e kor dsboende som mor och jag
avse .
De a medförde a hon skiljdes från sin ägda bostad och pga kommunens favoriserade gode man så skiljdes hon
också från delar av bohaget på fel grund.

Numera är det sålt med llträde den 1/8.
Det tog någon månad extra då jag llsammans med mäklaren arbetade fram en lösning för a så långt möjligt
avskilja pengarna från J.H.
Den så kallade gode mannen som förskingrat delar av lösöret.
- -

Det här är bara e axplock av "terapi" i kommunens skyddade, opålitliga verkstad.
Det förstår de som följt bloggen eller har egna erfarenheter av de a skygglappade näste som förstört livet för så
många åldringar och andra, i onödan.

Tillägg, 2/6 -15
JO kom med viss kri k mot kommunen och skrev a kommunen får reda upp det där (ungefär, jag tar det ur
minnet)
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1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/07/lappen-separat-om-uppsc3a4gn.jpg
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/07/kontrabesked-fc3b6r-bloggen.jpg

3.7.9 Ingen dos-medicin kvar, bara apotekets reserv (2014-07-18 08:16)

God mans senaste idiot-beteende a ändra mors mantalskrivningsadress medförde som digare redovisat a
hon inte fick en ny dosrulle.
Apotekstjänst sänder bara de a ll apoteket där man är folkbokförd fvb.
Men i Örebro fastnar medicinen på Elgströmska huset där det bara finns mer eller mindre e erbliven personal.
Inte ens chefen på huset äger ve eller intelligens över 12-årings normal-nivå. Förhållandena har som bekant
varit hemska, många har drogats ned inkl min mor och jag var en av de som avslöjade de a.
Vi får se vad IVO nu kommer fram ll. Är det rä av de a boende a hålla på nödvändig medicin i stället för a
sända den ll den behövande.

Den akuta hjälpen från hälsocentralen här kom e er a mor varit utan medicin sammanlagt fem dygn.
Det mådde hon inte bra av.
Dock finns där bara två av fyra table er, men dessa får mor givetvis varje morgon. Jag "ransonerade" på de sista
20 vitamintable erna (Folacin och Betolvidon) så mor fick de a varannan dag en d men nu är dessa slut idag.
Plåstren mot hävdad alzheimer (som jag betvivlar m.a.a. sjukdomsförloppet) verkar totalt bortglömda av de
nollor som kallar sig sköterskor på Elgströmska huset men egentligen struntar de uppenbarligen i om folk får sina
mediciner eller inte.
Vem är förvånad. På e års d har väl ingen se mer än jag.
Inte ens läkarna.
Här på sin nya hemort kan mor inte få en läkar d pga god mans senaste bro .
Hon kan heller inte få hemvård, det som önskas är 1 - 2 besök per vecka av en undersköterska för kontroller mm.
Den personliga hygienen sköter mor bä re här än på Elgströmska, det har jag noga se , hon är från det förra
boendet mycket invan i a tvä a sina underkläder själv och det är svårt a få henne a minnas a lägga de a
i en tvä korg. Övriga kläder lägger hon gärna med då jag tvä ar. Men hon sköter verkligen saker och ng på
något slags grund-nivå, själv.

Dagvård kan mor heller inte få pga god mans senaste bro och hjärnsläpp.
en ve g god man bistår i stället för a ständigt orsaka nya problem och skador. Utebliven dagvård är inte så
allvarligt som det andra, det är mest jag som blir lidande genom a vara ständigt bunden.
Jag måste komma ifrån några dagar då och då så jag måste hi a en lösning på det. Växelvård var den planerade
lösningen som vi också är förhindrade a få.

3.7.10 Ny stolpsko eller bra person? (2014-07-19 05:47)

Tingsrä en i Örebro har helt i onödan spo at fram en interimis skt llsa förvaltare för mor. De a bara för
a mor bor hos mig, med bä re llsyn och vård än förvaringen på Elgströmska huset som skadar mor. Dvs helt
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grundlöst sprä ande och beroende på en ansökan från en god man som begå bro mot både mig och mor.
Nu måste man fråga sig varför mor inte behövde förvaltare åren -10 - 13 då hon mådde sämre och bodde helt
oskyddat i eget boende.
Rä en har antagligen deltagit i galenskaperna genom a uppmana galenfalken (god man)a skriva llbaka mor

ll Elgströmska huset (vanvården, förvaret).
Mor var skriven i min hemkommun den 2/7, galenfalken rusade in på Örebro-rä en och begärde förvaltarskap
för mor. Rä en tog upp saken omedelbart, jag ringde och meddelade a mor inte var skriven i Örebro och
saken måste då avvisas, mot rä ens vilja. Galenfalken rusade så in på ska everket och ändrade llbaka mors
folkbokföring ll Elgströmska vanvården, Mellringevägen 106.
Sen i blix art llbaka ll Örebrorä en, gjorde om ansökan. Det slinker givetvis igenom med stor glädje i de a
aningen par ska hus.
Jag visste inget om den här verksamheten förrän en vecka senare.
Om rä en inte deltar i den skadande dårskapen så uppmuntrar de den genom den par ska och tanklösa
handläggningen.
Galenfalken meddelar a han vill vara förvaltare själv men dagen e er hoppar han av och en annan figur träder
fram. Ganska förvirrat.

Jag vet inte om det är e liknande stolpsko igen, kanske en vän ll pla skalle galenfalk, som har stulit
saker för min mor eller i alla fall begå egenmäk gt förfarande.
Är det kanske en bulvan som ska hjälpa ll a förskingra även av mors bankmedel? Sådant förekommer då och
då och även fifflande med testamenten i samband med avhopp från uppdrag.
Det kan lika gärna vara en bra och ärlig person, chansen är ca 50 %.
Men det finns anledning a vara skep sk ll de som llsä s via en omdömeslös kanslist på en ignorant nämnd.
Utan ordentligt aktuellt läkarintyg på speciell blanke från TR, kan TR inte llsä a en permanent förvaltare vad
jag hört från en advokat som jag vill ska bli rä sbiträde. Han är rekommenderad via bekantas bekanta och då jag
pratade med honom insåg jag a här, äntligen, en seriös och verkligen kunnig på området.
Mor undergår denna vecka läkarundersökning inkl. samtal där man kommer a y ra sig om ifall hon kan bo kvar
hos mig eller bedöms behöva särskilt boende. E er en månad vet jag ju a det går utmärkt, mor behöver inte
låsas in och si a sysslolös på e ställe där det bara är förvaring och slarv med medicinerna återkommer då och
då pga mindre vetande personal och dito chef.
A förvägra mor dospåsarna numera säger en hel del, de a är något av miljöskadade dårar som handlar på måfå.
Vi får se vad IVO anser om de a.

Här kopia på mail ll den nye, okände.
- -

Hej Robert

Jag är sonen ll Birgit, det finns ingen annan nära anhörig.
Posi vt a god man galenfalken är entledigad, han har begå bro mot
både mor och mig, men du kanske känner ll hur polisen "arbetar".
Deras nedläggningsbeslut kom nyligen och jag har överklagat.

Mor bor hos mig sedan slutet av juni, det finns inte e enda problem
utom a hon inte har alla medicinerna och a det pga galenfalkens
ändring av hennes mantal, inte går a få hemvård eller dagvård, så
jag själv blir orimligt hårt belastad.
Medicin finns för ca tre veckor framåt och det som saknas är inte så
vik gt enligt hälsocentralen här.

Nu vill jag veta dels vem du är, utbildning, erfarenhet, hur många
brukare har du, innan jag vet om och hur jag ska överklaga beslutet.
Sen behöver jag veta din inställning ll a mor är här och om hon kan
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stanna lls rä en kommer med e slutgil gt beslut.

Mor vill stanna här och inte återvända ll Elgströmska som fak skt
bara är ren förvaring och onödig inlåsning.
Här får hon promenader två gånger per dag i stället för två gånger
per vecka. Hon får bä re mat/näring här.

Jag och andra anhöriga har avslöjat stora brister på Elgströmska
huset och det är inte alls bra sen kommunen övertog, Rena cirkusen
senast då jag hämtade mor, mycket okunnig och ovan personal.
De har själva dålig koll på medicineringen, for arande.

Jag har träffat andra anhöriga som är mycket arga på eländet.
Jag har gjort det som är rä , det är galenfalken och rötägg på boendet
som driver cirkus och dårskap, vanvårdar människor, galenfalken har
inga som helst kunskaper och hade jag inte funnits ll hands hade mor kunnat
avlida.

Det rä a är a mor får en god man här i (xxxx) och det var förbere
llsammans med kommunchefen och överförmyndaren här.

Som det nu blivit är det rä a a hon får träffa en läkare här och göra
en ordentlig utredning som visar var hon bör bo och hur hon mår.
Det bör du medverka ll.

Jag kommer a rä a mig e er läkarens bedömning.
Den enda läkare på Elgströmska som träffat mor, Lindberg, ansåg a
godmannaskapet skulle upphöra.
Men det berodde på a hon träffat också mig.

Mor och jag vill inte ha någon ny klantskalle eller bro sling som före-
träder henne, det räcker nu e er det helvete som varit.

Jag har be delar av släkten om hjälp och de är redo a rycka in.

Jag vet inte något om dig så ta inte det här som e personligt påhopp.
Däremot vill jag som sagt veta något.
Nämndens kanslist är inte ärlig eller seriös, det handlar om förborgad ondska
och hyckleri. Samma problem fanns hos hennes föregångare -2010-11, men jag vet inget om de övriga kanslister-
nas ärlighet eller seriositet.
Nämnden i Örebro utreder inget på seriöst sä utan tar kanslistens förslag.

Rena dårskapen som även mina riksdagskontakter är väl medvetna om.

DN vill göra e reportage om denna sjuka cirkus.

Det finns bevisbara felak gheter i domen. Jenny (xxx), fiskal, är e
par skt rötägg utan omdöme. Jag känner ll det exemplaret sedan digare.

Sköt det här seriöst eller så blir problemen mycket större för dig än de ev.
framstå för J.H. Jag upprepar, nu är det nog med dårskap.

mvh / Hans
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–

Tillägg för läsarna, Jenny (xxx) i Örebro ngsrä avgjorde i januari år a en viss J.H. är lämplig a fortsä a
som god man.
Trots a jag visat hur tokigt han bete sig, gång på gång.
Två veckor senare stal eller förskingrade han mors lösöre i e förråd. Saker som var särskilt undanlagda e ersom
jag inte hade plats i bilen. Skulle avhämtas e er några veckor (pga det långa avståndet a köra)
Röjde också iväg alla möbler, en del fina saker alldeles för digt, lägenheten står obebodd än idag och enligt
många mäklare är möbler en fördel vid visningar. En del av möblerna hade kunnat tas om hand av mig under
sommaren.
A skänka bort ll tex Myrorna var e alterna v men det var aldrig brå om. Hagendåren sålde förmodligen allt

ll en uppköpare.
Polisen begrep inte a förhöra, fråga var det tog vägen och hjälpa ll så det gick a återställa. Direkt e erblivet.
Under tre månader innan de a ofredade galenfalken mig i Örebro på olika sä .
Han har aldrig gjort annat än spelat apa på 12-årings nivå, ekat fina ord
från läkare, e bra exempel på en typ som inte ska vara god man, men det begriper inte fiskalen på en sån här
domstol. *
Ännu mindre begriper Spextor det. Eller social-fascisterna i nämnden.
Jag frågar mig hur de andra ca tolv "brukarna" har det med j.H.
Har de några anhöriga.
Jag ska försöka arbeta med den saken.

ammanuenser som digare varit involverade i denna soppa och röta, tex
en viss Roos, å ena sidan engagerad i en regelmässigt par sk rä , å andra sidan medveten om hur galet allt är i
såna här fall då människor skadas.
Svårt då för en sådan a veta hur man ska agera och därför väljer man a om möjligt missförstå och på alla sä
fördröja ärendet!
Då jag insåg de a avslutade jag eländet, drog llbaka det i våras.
Tidigare har jag dragit llbaka samma sak -2010 e er a ha få info från Ön genom min ansökan samt klart med
byte av god man.
Samt i årsski et 13/14 pga min hals behövde upprepade opera oner men ockå så a jag märkte hur "svårt" det
ar för Roos a jobba med saken, dvs pga den underliggande ou alade rötan och rentav ondskan på roteln. A så
mycket som möjligt "lyda" kommunens rötägg, dvs på Öfn i de a fall.

3.7.11 Inte "uppsåt" a begå bro , DN granskar material (2014-07-19 06:03)

Polisen har alltså hafflat klart med sina "utredningar" av god mans verksamhet som skadat mor och mig allvarligt.
Allt slutar som vanligt, allt läggs ned. Dvs utan a man egentligen gjort något mer än by handläggare e antal
gånger och fikat.
Och den senast inkastade handläggaren, Olsson, har då jag lyckats nå denne, lovat a sköta utredningen seriöst.
Tyvärr så brister han allvarligt i omdöme och kapacitet, som de flesta poliser.
Dessutom tror jag han är aspirant. Trevlig, men platsar bara hos polisen, någon kommun, eller hos Samhall.

"Det kan inte på föreliggande utredningsmaterial styrkas a god man ha uppsåt a begå bro ".
FU-ledare Korpela
(Har talat med flera FU-ledare som påstås ha klarat grundskolan)
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Med det resonemanget kan folk begå bro ganska ohämmat.
Uppsåtet kan sällan bevisas, det är o a bara gissning i alla de fall som inte rör allvarligt psyk-sjuka individer.

Nu är det så a "föreliggande utredningsmaterial" är ofullständigt därför a man aldrig inhämtat de bevis
som finns, aldrig genomfört e ordentligt förhör av mig. Om man förhört god man vet jag inte men det är väl på
samma hafs och barn-nivå som en stackare förhörde mig, utkommenderad ll min hemort från en närbelägen
stad. Han var alls inte insa , på samma sä som de olika utredarna, inte alls insa a i vad som ske och hur.

Dvs beslutet är som så o a grundat på ren dårskap eller dumhet.

Det intressanta är a om god man begå alla dessa handlingar utan a ha uppsåt a begå bro , så lider
han av allvarliga förtåndsproblem eller är sjuk i en särskild del av kroppen.
"Felak gt sammansa ".

Därför ska jag sammanställa alla dårskaper han u ört bara mot mig och mor och vända mig ll Jus ekan-
lern även med de a.
Är han så "urblåst" a han inte alls begriper vad han gör, ska han inte vara god man åt någon. Han hade tolv
andra offer för e år sen.
Idag vet jag inte hur många. *

J.K. utreder länsstyrelsen och Polisen, där har jag ge in skadeståndskrav då det är statlig verksamhet. J.K.
kan också granska hur kommunen/ Ön följer lagen. Det gör de inte enligt vad jag se , de bryter mot flera regler.
Det är en fascistliknande skyddad verkstad och "frukterna" är dessa rötägg som förstör människors liv.

DN vill nu göra e reportage. Vi får se hur de agerar.
Jag är noga även med sånt, dvs hur reportrar agerar.
Därför har jag för längesen tackat nej ll Nant.
Skräp-blaska som aldrig brydde sig om a ens besvara mina ps om vanvård inom Rex. Och som ly e ut aktuell
stolle som e praktexemplar på god man.
Subjek vt lierade med kommunen och polisen.
Rena skämtet, jämförbart med svenska Mad.

Den 21/7 kom jag a under flera mmar skriva en sammanfa ning särskilt för DN och lade ll de ärende-
nummer som de ville ha.
Det visade sig a den sammanfa ningen blev bä re än den som finns här, trots a jag tog allt ur minnet rakt av
betr. de senaste fyra åren.
Tydligen är jag inte dement - ännu.
Jag ska nog låta DN ha de a enskilt lls vidare. Det finns uppgi er, särskilt från senare d, som jag inte ha lust
a lägga ut här ännu.
De är välkomna a skriva om allt eller en del.

llägg 23/1 -15
Numera har jag alla uppgi er jag kan komma a behöva om andra offer.
Men jag har ingen lust a ta kontakt med något av dessa själva pga deras förmodade eländiga belägenheter, det
krävs utredning för a få fa i deras ev. anhöriga. Tvekar i de a, men bra a ha uppgi erna.
Tids nog rullas allt upp.
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3.7.12 Viss dårskap fortsä er, jag ordnade läkar-utredning (2014-07-23 07:00)

Det har hänt saker som jag inte hunnit eller kunnat notera i bloggen men hela den bekrä as a det är dårskapen
och nyckerna som styr inom äldrevården i Örebro, dvs inte bara inom polisen. Värst just nu är de gode männen,
förvaltare, interimer och rä en i Örebro samt ska everket med sina mellanstadie-prak kanter som ska göra
"utredning" var mor bor.
Mor bor hos mig sedan en månad, allt går suveränt bra och här vill hon givetvis stanna. Inte si a sysslolös inlåst
på e uselt "vård"-boende som bara är förvaring och medicin-slarv. Det fungerar inte med larmknappen på
rummet e ersom mor glömmer sånt och vad jag se så larmar det på avdelningarna länge innan något händer.
Jag har bä re koll, men inget har hänt utom a mor ropade någon gång, från undervåningen där hon bor. Jag
bor på övervåningen och hon undrade var jag var. Såna problem har upphört e er a hon vant sig vid a bo i
mi hus.
E er a de vik ga undulaterna dog eller släpptes ut av personalen, fanns inga undula rö a sortera. Då fanns
bara teven samt hemföll mor åter ll a plocka skräp på golvet.
Här deltar hon i sysslor, allt bä re, och tar vissa egna ini a v.
Hon stortrivs både i min villa och på lantstället, invid en lantgård.
Det vik ga för henne är a få vara med mig, a få den mo on hon behöver
och lagom (lite) umgänge med andra människor än så länge.
Det blir samtal med främst hundägare som passerar. Allt går bra.
Läkarutredning ska fullföljas i morgon.
Ersä a noll utredning på Elgströmska, hoppas jag.
Om mor behöver vårdboende, inlåst, så kan hon få det på min hemort, bara mantalsskrivningen ändras llbaka
igen e er den dårak ga ändring som gjorts, vilket skadat mor (medicinbrist en d men numera avhjälp akut)
- -

Den knäppgök och sannolike bro sling jag digare berä at om, god man, har alltså ersa s av en interim-
is skt verkande förvaltare.
Jag har som syns i bloggen sänt honom e mail.
första svaret var bra och förtroendeingivande.
I andra svaret ändrade han vik ga förutsä ningar och visar a det kanske rör sig om en ny problemfigur.
Han menar plötsligt a han själv ska undersöka mor och avgöra var hon ska bo. Först ska hon llbaka ll Örebro.
Jag har underrä at rä en och några läkare. Det hela är numera ganska snurrigt igen, fd god man galenfalken slog
dock de a med råge via si upprepade hänsynslösa vansinne.

3.7.13 Helt ok a begå bro mot åldringar, enl åklagarna (2014-07-24 22:29)

Inlägg skrivs inom kort med sammanställning över alla bro mot mor (och mig) som åklagarna sank onerar.
Därmed sammanställs all dårskap som god man Jörgen H. ägnat sig åt.
Är alla åklagare i Örebro svårt miljöskadade eller bara lider av sols ng?
Särskilt ned-drogning, utbyte av medicintyp utan lov, tycks vara lämpligt.
A stjäla från de gamla och sjuka är helt ok enligt åklagarmyndighetens ignoranta ageranden.
A det är en god man med många brukare som upprepat beter sig som en komple galning och kriminell, är som
det verkar betydelselöst.
a han har många brukare spelar heller ingen roll för dår-klagarna.
En god man behandlas som en diplomat.
Agerar någon åklagare seriöst (Dag Svärd) så är det kanske bara en llfällig nyck. Dessutom by es han ut i ärendet.
Han inriktade sig också på helt fel del i en anmälan, lite som lekskola även där. Framförallt klarar inte polis och
åklagare a se en röd tråd.
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Man ledsnar på dessa skit-myndigheter fulla med rötägg, i Örebro.

Det går inte a utesluta a även sådana som åklagare och poliser mutas med pengar som vissa gode män
och förvaltare förskingrar från de sjuka.
Det kan ha sa s i system sen länge.
Miljonbelopp försvinner då och då på e sä som inte "kan utredas".
Men hur ska nollor och dårar kunna utreda bro ?

Jag har varit försik g i min informa on ll delar av släkten utomlands som jag inte brukar ha kontakt med.
Ända ll nu.
Man har välkomnat mina besked då jag de fakto räddat livet på en mäk g person 1989.

3.7.14 Kanske måste jag ge upp mot "ormarna". (2014-07-26 06:10)

Jag tog hem mor på besök den 22/6 dvs för fem veckor sen. Hon ville stanna, det gick bra, vi mantalskrev henne i
min villa, jag inrä ade den för henne på bo envåningen via några speciella åtgärder.
Hon blev folkbokförd den 2/7, jag sökte omgående byte av god man-eländet samt sökte jag bistånd, dvs hemvård
och dagvård.
Biståndshandläggare kom snabbt och konstaterade a allt var bra, vi fick lite informa on om olika kommun-
tjänster, färdtjänst, väntjänst, anhörigstöd, växelvård, osv.
Men då började "god" man trassla med mors folkbokföring, ändrade den llbaka ll Örebro, som jag ser det utan
a ha rä ll det.
Därför a en god man avgör inte var en person ska bo.
Mor är som läsaren förstår inte alls i oundgängligt behov av vårdboende utan kan klara sig bra med en anhörigs
hjälp samt bistånd från kommunen.
Då jag förberedde samma sak fast i Örebro under januari, förstörde god man på samma sä och det slutade med
a mor förlorade bostad och egendom, en viss del av lösöret som jag snart skulle ha hämtat.
Nu var "god" man på hugget igen och såg ll a vi inte kunde få bistånd.
Dvs llsammans med den vanliga typen okunniga, opålitliga rötägg i min hemkommun. Såna finns överallt,
särskilt semester der.
Jag har få höra a god man måste ansöka om bistånd men då lokal dningen ly e ut saken så ändrade man sig.
Bara mor kan skriva själv så går det bra a ansöka. Nu då det var dags i början av juli, så behövdes god mans
godkännande igen. Ren villervalla och helt förvirrade beteenden, värre än i Örebro då det kommer ll förstånd och
intelligens, men pålitligheten ligger på samma låga bo en-nivå. Kanske e ganska typiskt kommunal-problem?
Det blev också problem med läkemedel som jag fick lösa först med hälsocentralens akuthjälp medan mor var
listad där, sedan med en privat läkares hjälp för 1.200 kr (I Falun) där också några extra kontroller gjordes som
försummats i Örebro. Mor behövde hjälp med a rensa e öra från vax, hon hörde dåligt då hon kom hem ll mig.

Vi får med förvaltare som llsa s (helt grundlöst) troligen inte bistånd, förvaltaren anser a mor ska ll-
baka ll Örebro.
Nu kan jag inte längre vara låst varje dag och vill inte betala för privat hjälp, "dagvård". Förvaltaren (interimis skt

llsa och kanske llfälligt, men jag struntar i det hela nu och gör en enkel överklagan bara av princip, då rä en
redan bestämt sig och aldrig bry sig om vad jag visar, hur noga jag än gör det.

Jag ser mig tvungen a köra llbaka mor ll Elgströmska vanvården och förvaringen.

Jag har ge upp de a vedervärdiga godmannasystem i Örebro (som troligen är lika illa på många håll) och
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inleder väl en närmare analys av systemet och vad som kan göras både i vårt fall och för alla andra som är
utlämnade ll vansinnet.

De a är vad bloggen kommer a ta upp häre er.
Också om JK kommer ll resultat betr. länsstyrelsen och polisen.

Förvaltaren är en aning labil och vet inte rik gt på vilken fot han ska stå men har också berä at a han
själv lider av vissa problem inom familjen, i huvudsak verkar han kanske vara ok.
Innan denne alltså fyra stollar på rad (utom en llfällig inhoppare som dock inte besökte mor) och en generalstolle
som presenterade sig som god man utan a vara det.
Allt de a möjligt pga en oseriös handläggare.
Bro sligheten mot mor kommer troligen a fortsä a.
Men jag måste nu bli avlastad, även denna gång omkullkastades mors möjligheter a slippa si a inlåst och jag
ger upp lls vidare, för min egen skull.
Tyvärr.

Jag hade också, som förra gången, en klar plan för mors fram d, hon har en fram d då hennes mmt-värden står
s ll samt mår hon redan e er en månad bä re pga daglig mo on flera gånger, bra ak viteter och bra mat med
mer näring. Planen var a ge henne e boende på landet, nära lantgård och djur av olika slag, djur har varit
hennes liv och får henne a må bä re än idag.

Gode män som inte är goda. Dårar. Bro sliga förvaltare. Det här känner läsaren igen från flera tevepro-
gram och pressen.
Mer blir det.
[1]

Mor hemma hos mig e er a ha duschat själv. Det som påstå s a hon inte klarar a sköta sin hygien är lögn.
En människa som vantrivs slarvar iofs lä are med sin hygien. Hos mig trivdes hon och fick o a något ve gt a
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syssla med. Hygienen skö e hon hela den. Dessutom diskade hon och höll fint i köket, på Elgströmska struntade
hon i ordningen vid si pentry.
Mor var i många år lödkontrollant på LM Ericsson. Se lödkolven..
E av mina egna 80-talsjobb var a utbilda telereparatörer och styr-regler mekaniker, senare även deras blivande
lärare. Men numera är teknikintresset mycket lågt.

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/08/duschade-sjc3a4lv.jpg

villacalifornia (2014-07-28 18:32:01)
Beklagar...

3.7.15 Myndigheter som misshandlar anhöriga (2014-07-31 18:48)

En stor ful mobb finns inom kommun/Öfn (Ön), Länsstyrelse, polis och Tingsrä , alla strävar åt samma håll,
misshandla den anhörige som hjälper en sjuk förälder och klagar på missförhållanden. Man skyddar varandra
och har tysta överenskommelser. Till slut blir det uppenbart.
Det fulaste är naturligtvis par skhet inom polis och rä sväsende.
Nästan allt läggs iofs ned ll sist hos åklagarna även i andra fall och ärenden, men här har det varit uppenbart
a galenfalken begår en rad bro och pga sina uppdrag som god man för många som är helt utlämnade, måste
utredas och åtalas samt dömas.
Därmed befrias från sina uppdrag.
Det blir inte ens någon seriös utredning och det har jag redogjort för digare. På länsstyrelsen finns både jäv,
slarv och ignorans-inkompetens, varken JO eller Jk ägnar resurser åt utredning, dessa lägger ned nästan allt, just
som polisen. Resursbristen ser dock olika ut, hos polisen si er den o a i huvuden.
Intressant och antagligen vik g upptäckt, det tog mig fyra år a förstå de flesta sammanhangen i denna totalt
sjuka cirkus med mängder av oseriösa och ignoranta individer involverade där gode män och förvaltare o a
utny jar, stjäl från de sjuka och förskingrar på ibland avancerade sä som poliser och åklagare inte klarar a
utreda. Eller inte vill. Andra nöjer sig med den enkla inkomsten för e enkelt "arbete" som inte kräver utbildning
eller förstånd. Kanske bara stjäl lite av de sjukas fickpengar, det vanligaste knepet. Det finns ärliga ställföreträdare
också, men de flesta är obildade och väldigt "bonnak ga" och kan ha problem med räkningar som inte ligger på
autogiro. Kompetensen går mot noll på de flesta områden och någon "förvaltning" behövs helt enkelt inte för
det mesta. Det enda som behövs är fler spärrfunk oner på konton.
Med 10 - 20 "brukare" får man sin begärliga enkla inkomst, särskilt populära är sådana som min mor, inlåsta
gamla damer med allt på autogiro.

Jag har helt ge upp a bistå mor och vänder nu på steken.
Några av dårarna ska stämmas med den, först och främst den förre gode mannen, Galenfalken. En notorisk
lögnare, ofredare och tjuv.
Jag har börjat diskutera formerna för kommande processer med en duk g advokat. Alla åklagarärenden, dvs
överklaganden, måste bli avklarade först. en del ligger på "Utvecklingscentrum". Det finns också plats för en
"enkel jurist" då jag själv inte vill ha med Tingsrä en i Örebro a göra mer än nödvändigt och ska vara en hel del
utomlands en d.
Tyvärr behöver jag egentligen stämma min egen mor på de kostnader som allt det här medfört. För a visa a
jag inte arbetar gra s för henne för a då utsä as för en massa tokigheter från myndigheter och gode män. Mor
ska inte behöva lida för det, det får den nye ställföreträdaren bemöta.
En som inte ens kan besvara enkla frågor om en förfallen räkning, dvs igen e bo en-napp, som det ser ut än så
länge. En påminnelse om en förfallen räkning besvarar han med "jag har ändrat alla faktureringar".
-Faktureringar? Mor har autogiron på allt utom mycket enstaka räkningar som den nu förfallna. Faktura kom
så sent som i mi en av augus från sjukvården, ll min adress. (recep örnyelse) Det påminner om den stora
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svårigheten två digare figurer av denna kategori hade a betala mors vecko dning trots påminnelser. Sedan då
en av dem skulle resa bort på flera månader sa hon "jag förbereder alla räkningar".
E typiskt resultat av Spextors famlanden, den skumma handläggaren på Öfn som hycklar och spelar apa mot
anhöriga så snart hon får chansen. Fyra av fem, 80 % av de gode männen hon utser, är e skämt. Någon kanske
en kumpan.
Massor av material för en ny bok och ny material om dåliga jurister och en usel advokat från "Kvinnojuristen"
i Örebro, e verkligt rötägg som passar i min bara halva bok "rötägg i tjänst" som skrevs under 90-talet. Där
beskrivs e otal dåliga jurister och deras famlanden. Hur saker började gå bra då jag gjorde mig av med
ombuden.
Sen avvaktar jag också JK:s utredning om rötäggandet inom polisen och den jäviga och slappa länsstyrelsen.
JO llför just inget, men kommunen ska någon gång stämmas i e stort mål.
Mor har förlorat sin bostad helt i onödan. Passar också i EU-domstolen.
Här vill jag först se om JK hi ar något ansvar hos länsstyrelsen eller staten i övrigt. De a har inget a göra med
de små skadeståndskrav jag ge in för det jag själv drabbats av och som inte ge något resultat på frivillig väg
hos J.K. men kan överlämnas ll Tingsrä en i Gävle.
Förhindrat nu pga snar utlandsvistelse då man inte tar ombud i FT-mål.

Den sjuka, ohederliga cirkusen ska få visa upp trynet offentligt, igen.
Det har redan hänt i tex uppdrag granskning, men mycket mer behöver visas upp.
Många fler varianter på fascist-trynen.
Det mor möjligen märker är a jag inte besöker, a hennes vik ga undulater dö förstår hon inte orsaken ll.
Det var jag som höll dem vid liv. Personalen gjorde inget för a hjälpa ll, de ville få bort fåglarna och passade på
då jag var frånvarande några månader i våras.
Om medicinfusket återkommer finns ingen som noterar det.
Inga särskilda u lykter och extra mo on-promenader för mor.
Ja det är hemskt men jag har alltså beslutat mig för a inte offra mig och bara få en massa helvete från sjuka
myndigheter i retur.Avgörande blev den senaste cirkusen som Galenfalken få igång i Örebro-rä en, med falsk

llvitelse mot mig igen, via rä en, dessa upprepade bro mot mig ska jag redogöra för särskilt.
De a blev mors öde, a pga dessa dårar få tyna bort i för d, inlåst och förvarad utan sysselsä ning.
E er fem bra veckor hos mig med bärplockning, trädgårdsarbete och mycket annat varje dag, helt i hennes egen
takt som o a var god för en 82-åring.

EN ganska vik g orsak ll a sånt här kan fortgå är a journalister är för korkade för a se alla samman-
hang.
De behöver serveras med sammanhang på grundskolenivå numera för a begripa och kunna vinkla ll det lite
lagom. Annars struntar de i det hela, hur eländigt det än har visats vara.
Utbildningen är kass numera, det är uppenbart. Och de äldre är för slöa för a klara sånt här.
Mycket av rötan i övrigt beror just på slöhet och dumhet, man har sina arvoden hur man än beter sig.
Tyvärr gäller de a ibland även IVO. Man kan inte tänka i annat än mycket enkla strukturer och invanda banor.
Om en god man påverkar vården drama skt så tar det stopp då man ringer, därför a "IVO inte granskar gode
man". Bara e exempel på dumheten bland personalen som o a måste undervisas och övertalas.

3.8 August

3.8.1 Öppet brev ll polis/åklagare i Rötebro (2014-08-01 09:32)

Till läsaren, polisen tog upp anmälan med bet. "folkbokföringsbro " och e er några dagar lades de a ned, som
"allt" annat.
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Galenfalkens namn är här ersa av ini aler.

1800-k22102-14
Hans Idag vid 11.22 AM
Till
krister.axman@polisen.se

Hej
Refererar ll tel.samtal idag.

Anhåller således om överprövning med följande llägg i anmälan.

J.H. är en mycket erfaren god man med många brukare.
Därför är han insa i vad en ändring av folkbokföringen för en sjuk person innebär.
Som a i mors fall bli berövad nödvändig medicin.
J.H. har begå handlingen med fullt uppsåt a skada och därför a han mot regler i föräldrabalken vill bestämma
var en person ska bo.
Den nu aktuella handlingen är en del av e långvarigt upprepat ofredande.
Systemfelen som blundar för dylikt är direkt skrämmande och bygger på ren dumhet.

Poliser och åklagare kan inte ändra situa onen via egna förslag ll systemändringar den dag man själva lig-
ger dementa och utsa a för obildade, hänsynlösa ställföreträdare.

Refererar ll bifogat läkarintyg, upplyser a mor tvingats fly a llbaka ll vanvården på Elgströmska huset
pga det inträffade.
Gråtande.

Gra s alla "noll-tänkare" !

——————————————–

Till läsaren.

Då vi kom llbaka ll Elgströmska huset hajade mor ll och sa med gråten
i rösten, "här bor jag inte kvar".
Jag sa innan och under resan a hon skulle komma llbaka " ll Örebro" men inte något närmare. A jag själv
skulle resa bort en vecka.
Det visade sig a hon hela den ha sin egen bostad i tankarna, den hon
skildes från i onödan plus en del av sina saker. Med min och hemvårdens bistånd skulle de a varit fullt möjligt
e er hennes framsteg hemma i min villa. *

Läkarintyget som omnämnes ovan kan komma a ll större delen publiceras, det llkom e er e en mmes
besök i Falun hos privat, erfaren läkare.
——

"rubriken - "Rötebro" -så ska en Youtubesida döpas där några filmer om allt det här eländet laddas upp,
med den. Det har blivit en del under åren.
Ni ska där kunna höra mors reak on på galenfalkens stölder, och hur hon berä ar för mig a undulaterna dö .
Ni får se och höra sådant som Tingsrä en ratat. Sådant som Spector på Ön menar är ledande frågor, vilket det
uppenbarligen inte är då mors reak on är bestörtning då jag sakligt berä ar vad som hänt, utan överdri er.
Jag tror jag ska framträda själv med en redogörelse. Eller flera.

Tillägg -2017
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Youtube-inlägg om eländet har ännu inte kommit ll stånd. Inte mer än det som gick ut på Mi media som
kopierades ll youtube. (rubr "vårt fall på radio och teve")

Man ska inte underska de dementa, mor hade rä i a låta bli ta bort vänster bröst förutom a hon i åratal
vetat vad som var hennes rä mä ga bostad.
(Se avsni en om cancer)

3.8.2 Ingen läkarundersökning på Elgströmska huset (2014-08-05 15:42)

Under det år som mor bo på Elgströmska förvaret (kalla det inte "vård" med den personal som funnits llgänglig)
har hon inte undersökts av någon av de två läkare som varit kopplade dit.
82 år gammal med må lig demens.
Hon har hört dåligt i flera månader, jag har påpekat det för personal, men först då jag tar med mor ll en privat
doktor i Falun så vet vi a hon har en vaxpropp i höger öra. De a skedde då besöks den var slut, jag kom på a
nämna problemet först då, en snabb kontroll bara och rekommenda on a inhandla revaxör på apotek, vilket
jag gjorde direkt då depotplåster som skrivits ut ändå skulle hämtas.
Enligt handling i Tingsrä en om förvaltarskap, har nuvarande läkare Geir, inte ens träffat mor. När han kopplades

ll huset vet jag inte.

Varför ska hon si a inspärrad och höra illa då någon ev. lltalar henne?
en gammal dam i kroppsligt god form som vill vara ute i naturen eller trädgård.
Har lagt ll det här i den särskilda IVO-utredningen runt min mor.
Det pågår också en generell utredning för huset som helhet, e er kommunens övertag. Tyvärr så är nog IVO lite
par ska, det är roligast a slå ned på privata vårdgivare som poli kerna redan slagit ned på. Bekvämast så.
Också på IVO Örebro si er sanslösa rötägg och sköter vissa ärenden.
Just det som Örebro-myndigheter är så bra på, rötäggande och falskhet.
Ja, det är nog e na onellt problem men jag har erfarenheter från just Örebro.

jojka2 (2014-08-07 00:13:31)
ska vi dela på en advokat

Hans (2014-08-07 06:33:00)
Det är svårt a dela på dom och a hi a en bra. Det enda de kan göra är a använda sin tel som "påtryckning" i dessa
sjuka och falska läger i Örebro. Anhöriga utan den teln behandlas precis hur som helst. Jag har noga förbere något
helt annat. Man behandlar inte mig och mor som man har gjort. Vi har bara en chans a visa vad som är rä i det här,
du och jag och alla övriga drabbade och det är under vår livs d. Jag tror mycket mer på en förening med möten osv, en
ak onsplan, än en vanlig advokat. De flesta advokater är usla och har bara pengar i skallen, precis som din mors förvaltare.
De flesta lekmän som blir förvaltare umgås med planer a utny ja sina offer. O a på bara små belopp, men då det finns
förmögenheter så gäller det just dessa. Det finns e antal prakt-exempel där självaste J.O. besvärat sig med a anmärka
på kommuner och rä er, men mer blev det inte. Trots a e antal miljoner kr försvann. Det var ju ingen på J.O. som
drabbades personligen.
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3.8.3 Mor hade e "målsägarbiträde" (2014-08-07 10:20)

Betr. polis-cirkusen och utredningen om bor örande av mors lösöre.
Just hemkommen e er en kort utlandsresa, läser e brev från en chef på polisens utredningsavdelning dit jag
klagat på beslut och handläggning, det står "Målsägarbiträdet har tagit del av utredning och anser a det inte
behövs fler utredningsåtgärder"
Jag har aldrig hört talas om något målsägarbiträde, däremot har jag frågat utredarens närmaste chef, en
mellanchef vid namn Korpela, om mor kommer a få e sådant.
Biträdet har alltså aldrig kontaktat mig. * Mor är dement, det är jag som har anmält och si er på informa on om
vad som hänt samt vilken bevisning det finns. Polisen har inte kollat upp dessa saker med mig, en utredare som
borde si a på Samhall och sortera skruv.
Ringde polisens arkiv och fick namnet på "biträdet" och det visade sig vara en biträdande jurist som dessutom
slutat på advokatbyrån han hafflade runt e tag. Samma problem hela den, rötägg inkopplade i alla led. Jag
skulle gärna vilja veta vad denne Ingemarsson uträ at för e arvode om ca 8.000 kr (föll på staten) mer än a
skydda en olämplig god man och hjälpa Korpela a bli kvi e besvärligt ärende.
Nu är det dags a begära överprövning och sen /borde man/ stämma staten då man inte kan vänta sig någon
ve g respons från utvecklings-centrum i såna här ärenden. J.O. tyckte (som nästan all d) inte a det var något
a ägna d åt, men e er en stämning måste staten utreda och bemöta, via J.K.
Det kan vara en fördel a avvakta och samla ihop fler problem innan man går ll domstol i e förenklat tvistemål
mot staten. Skadestånd pga myndighetsmissbruk, rä stökigt a precisera kostnader förutom några mmars
arbete.
Rik g rä visa skulle innebära avsked för denna typ av utredare och målsägarbiträden som denne kunde slippa
fram da uppdrag.

—————

välkänt bland alla erfarna advokater och andra som är insa a, biträdande jurister är väldigt o a bara e skämt
jämfört med en advokat.
Jag råkar veta a även advokater o a är dåliga.
Samt a jag i klartext se exempel på jurister som skulle platsat i komiska magasin just som de är. En av dem ljög
om a han var advokat.
De llför vanligen inte e skva i e mål om klienten inte har problem a besvara rä på enkla frågor från en
seriös rådman.

3.8.4 Spo ande advokat (2014-08-08 15:05)

Ur texten under rubriken "karmalagen"

Jag har deltagit i och sedermera modererat e antal deba er inom filosofi, religion och ockul sm.
Själva deltagandet var mest posi vt inom engelskspråkiga forum, inte de svenska där IT-trollen sen länge har för
starkt fäste och demolerar deba erna och betraktelserna.
Trollen är e känt fenomen och jag har i viss mån överaskats av a en god man, en Ön-handläggare och en jurist
kan uppträda i samma låga, spo ande mobb-form som trollen på nätet. De senare är o ast mellan 15 och 20 år,
men de andra, som verkar i Örebro kommun, ska föreställa vuxna människor.

- -
Så ligger det ll. Lögner, spo anden i kör. Juristen arbetar på "Kvinnojuristen" och verkar tro a det bästa för en
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åldrig och må ligt dement mor är a få sin ende nära anhörige bespo ad.
Lögnerna, llvitelserna, kommer ur handläggaren "Spextors" klo er som är ungefär detsamma som fd god man
galenfalkens.
Man frågar sig om det här är rä a arbets-sä et för en advokat.
Tillför det något?

Jag ska anmäla rötägget ll advokatsamfundet, tyvärr så är de a samfund mest bara e ömsesidigt skydd
för den typen av samhällsparasiter.
Men jag har bo närmaste granne med e pensionerat Hovrä sråd i Stockholm, det var egentligen e övernat-
tningsrum jag hade där.
Har se "Bibeln" med e ska regler och tror a en anmälan är på sin plats.
Tyvärr är Nils Örtegren avliden men han arbetade ll ca 85-årsåldern.

3.8.5 Återstår bara stämning av staten (2014-08-11 15:09)

Ja, jag övergav min mor lls vidare.
Tillslut insåg jag det lönlösa a ha med e erblivna, kriminella gode män och fascismliknande, fri regelbrytande
myndigheter a göra.
Visserligen lägger jag in fakta i e ny röt-mål där man plötsligt ska besudla mor med förvaltare, men det är bara
för a fullfölja och slutligen meddela vad jag och många andra anser.
I stället för a ta hand om min mor så kan jag bygga på e förtroende jag få i e annat land nu e tag.
Då passar jag på a informera om socialfascismen i Sverige.
Svenska staten ska stämmas pga det som varit, men for arande är det så a det är min mor som drabbats värst,
tex förlorat sin bostad helt i onödan plus vissa ägodelar, egentligen det mesta som fanns i bostaden, i onödan.
Jag vet for arande inte om de a är möjligt så länge hon har en ställföreträdare som inget begriper och i alla fall
struntar i det som varit.
Antagligen för a skydda sin föregångare.

Nykomlingen nu verkar dock snäll, men lika obildad som galenfalken och har nog svårt a hålla reda på
alla "brukare" e ersom det verkar svårt a förstå enkel text, a betala en uppkommen räkning, a ändra
faktureringar och annat.

Kan bara hoppas a det inte rör sig om en direkt kumpan ll - galenfalken, som tagit ut e kreditkort i
mors namn och kan ha förbere vad som helst.

Jag har for arande inte heller få se resultat av a jag överklagat åklagarbesluten ll "utvecklings-centrum"
(e så korkat namn på en myndighet, det enda som utvecklas inom polis och åklagarväsende är konsten a inte
arbeta seriöst)
och jag ska bestämma mig för om Örebro ngsrä s förehavanden med div slarv och underligheter ska anmälas

ll JK eller tas som FT-mål pga extra nedlagt arbete från mig, dvs arbetskostnad. Inget hindrar a man börjar
med JK, jag ville sä a större tyngd på det genom a stämma staten i FT-mål, men nu har jag mycket annat a
tänka på då jag en d åtar mig annat än a ta hand om min stackars mor. Jag kan förstås också vänta en d med
"utvecklingen".

Tillägg långt senare, galenfalk tycks ha få anmodan a makulera visakortet han tog ut på min mors namn.
Enligt banken så hann det aldrig användas. Kunde kolla de a då jag själv övertog förvaltarskapet.
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3.8.6 Bä re a si a inlåst på Elgströmska? (2014-08-14 20:07)

Från mors vistelse hos mig under fem veckor.

Hon ville stanna och fick så gärna, kommunen var redo a bistå mig,
men "god" man galenfalken i Örebro kom med nya vansinniga lltag och lyckades stoppa hemvård växelvård och
dagvård. Med benäget bistånd från Jenny Spextor på den skyddade överförmyndar-verkstaden.
Utan fria dagar för mig blev det inte hållbart. Valde då a köra llbaka mor ll Elgströmska huset.
Det nya galna Örebro-spektaklet blir en extra del i den process som senare förhoppnigsvis kommer a drivas om
alla oegentligheter i denna kommun.

[1]

[2]
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[3]
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[4]

Hade inga problem med "personlig hygien" som hävdats, tvä ade sina kläder, duschade utan påminnelse,
nyduschad på understa bilden. Det handlar mycket om a /trivas/ för a sköta saker och ng.

[5]
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Läkarutlåtande

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/08/kliper-buske.jpg
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/08/mor-i-backen.jpg
3. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/08/plockar-grenar.jpg
4. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/08/duschade-sjc3a4lv.jpg
5. https://demensorebro.files.wordpress.com/2014/08/lc3a4karutlc3a5tande.jpg

3.8.7 Inlaga ll rä en ang. förvaltarskap för mor (2014-08-18 17:24)

Osäkerheten av diagnosen alzheimer i t.ex. min mors fall.

Skiljak g förutsä ning för slutledning hos läkare respek ve den
eller de som har direkt erfarenhet av sjukdomsförloppet, särskilt innan
problemen blir påfallande och under en ev. kort period för utbro et.
De senare måste nödvändigen inte ha sjukvårdsutbildning men väl
vara observanta och med förmåga a analysera det som observeras
och också studera de fakta som finns runt e medicinskt problem samt
jämföra med hävdade diagnoser och vad läkare utgå från.

Alzheimer, men också andra sjukdomar orsakar personlighetsförändring.
Alzheimer är i dagsläget obotligt ll skillnad från många andra sjukdomar
som kan åtminstone läka ut och sluta förvärras, med eller utan behandling.
Om en individs liv ska påverkas eller kränkas med grund i en diagnos,
måste diagnosen vara säkerställd, det får inte finnas uppenbart utrymme
för andra förklaringar av personens llstånd och beteenden.

Läkare har bekrä at min observa on av "konfussions llstånd" slutet -2009.
Se bilagorna i 1 och 2, samt bilagorna från IVO.
Man har också förklarat llståndet med ben-inflamma on, " tromboflebit".
Jag konstaterade helt säkert en stor personlighetsförändring och kogni v
svikt mot slutet av -2009, ungefär då tromboflebit behandlades.
Det ska llstås a de a skedde enbart per telefon e ersom jag befann mig
utomlands större delen av året. Mors sä a agera i telefon förändrades
dras skt i december -2009, förändringen var uppenbar. Mor kom plötsligt
a låta mycket barnslig och kom med helt orimliga ideer.
(Som a jag måste komma ll Örebro för a köpa foder åt hunden)

Det finns en utveckling av tromboflebit, emboli, något som liknar en vand-
rande tromboflebit, som brukar kunna angripa lungorna, lung-emboli, men
emboli i hjärnan förekommer också, om än sällsynt. Emboli kan också
uppstå oberoende av tromboflebit, orsakerna anses vara desamma eller lika.
Det kräver omfa ande undersökningar just då de a pågår, inkl hjärnröntgen
för a skilja "propp- llstånd" från blödningar, hjärninfarkt och s.k. vaskulär
demens. Då man i e erhand inte annars kan veta vad som hänt, ligger det
nära a välja bara diagnosen alzheimer och det kan också finnas (gammal)
alzheimer, dvs bland-demens har inträffat. Därmed kan man via lumbal-
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punk on och enkel analys av denna, åtminstone finna denna alzheimer,
som inte har någon koppling ll den plötsligt förändrade personligheten,
den kogni va svikten, som inte bara noteras via tester, utan av anhöriga och
andra i dagliga livet.

Då alzheimer i dessa fall, inkl. min mors, inte är den huvudsakliga orsaken ll
den kogni va svikten, är det inte rä a utesluta allt hopp om en förbä ring
då utvecklingen av gammal alzheimer kan gå mycket långsamt.
De individuella varia onerna kan vara mycket stora särskilt i dessa fall med
bland-demens eller demens och annan sjukdom. Även psykologiska orsaker.
Utöver det här llkommer i mors fall en väl dokumenterad näringsbrist under
åren -2009 ll slutet av -2013. Se bilagorna från IVO.

Helt avgörande i denna bedömning är huruvida man har insikt i det fak ska
förloppet under personlighetsförändringen, eller inte.
Sker det under kort d, som i mors fall, har läkare vanligen ingen insikt i det.
Läkare kan då inte utgå från de a utan bara från det man säkert vet.
Spår av alzheimer i lumbalvätska får förklara hela problemet och gälla som
diagnos år e er år även om man noterar oförändrat mmt och förbä ringar
i andra avseenden. De a försämrar pa entens möjligheter ll y erligare
förbä ring och a drabbas av kränkande behandling mot sin vilja ger
sannolikt e extra lidande. Även för anhörig, dvs för mig.
Särskilt då jag ser orsaken ll ansökan om förvaltarskap.

Demensläkare har enligt IVO-utredning utgå från utsagor från hemtjänst-
personal då man bedömt behovet av t.ex. an depressiva medel.
De a är en betydligt sämre metod än a utgå från en anhörigs kunskaper
om den sjuke. Min egen erfarenhet av hemtjänstpersonalen inom Rex på
väster i Örebro är a bara undersköterskorna varit någorlunda vederhä iga
och pålitliga. Där fanns då problemet med a personalomsä ningen var
stor även bland dessa och jag fann kontaktmannen, som var usk, som bra,
men inte helt vederhä ig i alla lägen, det kom ibland ogrundade och direkt
felak ga påståenden om mors förhållanden.
Där har demensläkaren inte heller undersökt Rex ev. kunskap om förloppet
under år -2009 vilket skulle varit enda alterna vet ll a lyssna på min
erfarenhet. För mig var kompetensen och personalsitua onen på Rex så
pass dålig a jag inte tycker det är värt a söka någon bekrä else där.

Men frågan om alzheimer är den huvudsakliga orsaken ll mors problem
eller inte torde kunna avgöras av förloppet under december -09.
Så dras ska snabba förändringar är mig veterligen okänt i fallet alzheimer.
Om då rä en finner det lämpligt kan rä en kontakta Rex för a e erhöra
ev kunskap om skeendet då, men jag antar a det gå för lång d sedan
dess.I stället kan man konstatera tromboflebit med möjlig emboli -2009
samt välja a tro på mina observa oner.

Alltså, kan annat än alzheimer uteslutas är förvaltarskap mo verat,
inte annars, därför a om de problem som finns för mor beror på bara
alzheimer så är prognosen dålig, annars är viss förbä ring möjlig.

Hans n n
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———————————————————-

Till läsaren, förmodligen onödigt arbete i ca en mme, rä en bestämde sig förmodligen i samma sekund
som generaldiplomat galenfalk besvärade sig med a ge in ansökan om förvaltarskap för min mor, för a fortsä a
sina trakasserier.
E ersom mor inte behövt förvaltare digare och idag mår bä re än för e år sen, också bä re än för två år sen,
då näringsbristen hävts, behöver hon det självklart inte nu heller. Allrahelst inte som inspärrad på Elgströmska.

Tråkigt a pressen inte sä er bra journalister på sånt här, sådana som inte lider behov av grundvux och
kan hålla överenskommelser. Det ska nog ordna sig med den, det blir en gra s e-bok och utlägg via nätets
nyhetsmedia.

3.8.8 Man fick ihjäl de oönskade undulaterna. Och nästa? (2014-08-19 23:58)

Som jag berä ade förut, fåglarna dog en e er en, alla fyra, kort d e er a jag lämnat Örebro och slutat kolla
upp eländet på Elgströmska dårhuset. Personalen "glömde" a det står i biståndsutredningen för mor a hennes
burfåglar är vik ga för henne och behöver tas med vid fly en.
Jag har hört mig för per telefon med mor och olika personal.
Min slutsats är a viss personal var allergisk och man ville få bort fåglarna.
Man såg med förnöjsamhet a dessa svalt ihjäl då "god" man galenfalk inte ens hade ve a köpa frö åt mor.
A sortera undula rö var också en huvudsysselsä ning hon tvingades ha.
Nu har hon väl få lägga sig på golvet igen och plocka skräp.

Nu kan man koppla de a ofog ll a galenfalken med alla medel såg ll a mor inte fick lämna dårhuset
trots a hon inte alls lider behov av a vara inlåst längre. Genom a vistas där förkortas även hennes liv.
Jag såg hur en del stackars intagna försann e er kort d. Mor är tåligare e ersom det stora problemet var
näringsbrist, hon hade svul t i sin ensamhet.
Hon har också en bä re grundfysik än övriga intagna. En grundfysik som långsamt försämras med allt s llasit-
tande och brist på uteliv.
Under a endo den gjorde man vad man kunde för a förkorta mors liv snabbare, genom a pumpa i henne
olovlig sobril varje dag lls jag avslöjade det. Helt onödig sobril e ersom mor är mycket lugn och sansad.

Man måste väga samman det här med förvaltarskap och livslängd.
Det finns goda exempel på hur förvaltare bedragit både offren och anhöriga llsammans med gode män som
lämnat uppdraget.
Genom testamenten.
Mycket svårt a utreda, döda personer talar sällan och de anhöriga får ingen hjälp av e erblivna poliser. J.O.
kri serar ibland ngsrä er och nämnder, men mer blir det inte.

fotnot, jag tycker om fåglar så de a med a låta dem dö berör mig särskilt:

h p://fiffina.wordpress.com/
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3.8.9 Bro slig god man ansöker, då springer "rä en" trosorna av sig. (2014-08-22 07:45)

Skillnaden var verkligen markant, då jag under hösten -13 överklagade ÖN- beslutet a låta en galenfalk vara
mors gode man, sam digt som jag ansökte om godmannaskapets (dårskapens) upphörande så "möljade" man
inom rä en så mycket man bara kunde, trots a man lovat a det rör sig om skyndsam handläggning. Man läste
fel i mina inlagor, missförstod på gundskolenivå, tyckte jag ansökt om interimis st beslut i e fall som var helt
absurt, besvarade inte frågor trots många upprepningar, ja vad hände sen, jo då jag varslat om JO-anmälan kom
det genast en för mig och mor nega v dom i ena ärendet, överklagandet av Öfn-beslutet.
Det andra ärendet om "dårskapens upphörande" drog jag llbaka e er ca 4 månader då jag inte kunde hantera
det pga hals-opera oner.
Jag trodde också a överklagandet i det andra målet skulle fungera och det kunde vara llräckligt a få bort
galenfalken.

Denne begick sedan flera nya bro av typen ofredande och egenmäk gt förfarande och då han nu under
sommaren ansökte om a få bli förvaltare för mor, blev det en hiskelig fart på rä en, rotel 9 e er a han också
begå folkbokföringsbro eller liknande.
Då började saker fungera. Plötsligt kunde man läsa innan ll och allt blev brå om. Galenfalken och handläggaren
på Ön orerade i ansökan om a det fanns risk för a jag ska stjäla mors pengar (!). En advokat från "kvinnojuris-
ten" sa es in som extra god man och spo ade i kapp.
Helt onödig samhällsparasit som många advokater är. Tar de uppdrag som god man brukar de sikta på något mer
inkomstbringande. E sä a nästla sig in.
(Där är jag vetande, inte troende, och har skrivit en halv bok om saken)
Hade jag ha det intresset a stjäla för mor skulle jag antagligen redan gjort det, jag har ha oändliga möjligheter
under de fyra år som gå sedan hon blev sjuk.
Jag har naturligtvis varken intresse eller behov av något sådant, och jag är f.ö. ende arvtagare, med förbehåll för
vad de gode männen kanske hi at på med testamenten.

Allt det här är oerhört motbjudande och sköts av individer som saknar normalt förstånd och omdöme.
Inom rä sväsendet, även Hovrä en, används olika hycklande metoder för a behandla olika individer på olika
sä . Så använder man den lilla intelligens man besi er.

3.8.10 "Nummer fem" -svår a "bedöma" (2014-08-29 14:40)

Det finns bra och rekorderliga ställföreträdare naturligtvis men e er en serie på fyra gode man där tre var ganska
dåliga och en direkt olämplig är det väl inte kons gt om man är nega vt inställd från början.
Man s rrar då in sig på minsta "problem" och är mycket misstänksam.
Det stora problemet nu är a det inte kan finnas en ve g orsak a plötsligt besudla mor med en förvaltare.
Risken för förskingring ökar.
Som kommunens olika handläggare fungerar, på dagisnivå med inpräntade regler och helt okunnigt i övrigt, kan
ingen ng uteslutas, a kommunala handläggare deltar i förskingring då och då är sannolikt, det finns exempel
där miljonbelopp försvunnit, upp ll sex miljoner i e fall.
Hon mår bä re än under den d hon ha god man. Alltså behöver hon inte förvaltare nu då hon dessutom bor
kvar på Elgströmska huset, precis som förut, nu med strängare kontroll av vilka som vistas i huset.
Det handlar om e rävspel startat av "galenfalken" och handläggaren på Ön i bästa "samförstånd" -antar jag.
Tingsrä en fungerar som vanligt helt huvudlöst och par skt.
På samma sä som alla övriga dårskaper under den d jag tvingats studera eländet.
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Jag har märkt a "femman" är trevlig och posi vt inställd, mycket vik ga egenskaper, och därför vill jag ju
gärna a han blir ny god man.
Det har funnits vissa problem eller sådant jag se som problem, men inget allvarligt och underställt den vik gare
personliga egenskapen som verkar finnas.

Alltså, galenfalken ändrade mors folkbokföring llbaka ll Örebro e er a hon bosa sig hos mig, hans
e erträdare ville a jag skulle köra henne llbaka. Inget svårt beslut e ersom vi inte fick dagvård, jag kunde inte
vara bunden varje dag hela den och då kommunen inte godkände mors uppsägning av rummet på Elgströmska
förvaret.
(E er a ha kommit med ny besked som stred mot det första)
Även återkommande problem med medicinerna. Vet inte om det mest berodde på Elgströmska husets personal
eller röran i min hemkommun, som på den sidan verkar annu värre än i Örebro.
Dessutom hade galenfalkens e erträdare (falken hoppade plötsligt av under oklara omständigheter, mycket
posi vt i sig) lovat a ansöka om boende för mor i eller nära min hemkommun, dvs särskilt boende.
Den biten verkade halta senare och jag var först ganska ointresserad av iden e ersom mor bara behövde dagvård
och växelvård för a det skulle gå bra ändå hemma hos mig. Men saken smälte in hos mig och vi undersöker
numera möjigheterna. Jag vet ju a mor mådde mycket bra av a vara hos mig i fem veckor, vad hon själv minns
av det är oklart.
Jag vet också a hon klarar omställningar och a träffa nya människor mycket bra.
Som boende på vårt fina demensboende här kunde jag eller annan ta över delen "omsorg" och "femman" kanske
fortsä a vara ställföreträdare i övrigt, trots avståndet. De a inte minst därför a jag tror och hoppas a på sikt
kan mor llfriskna y erligare och då kan mor och jag köpa e ställe på landet, möjligen åt Örebro-hållet (men
annan kommun) -Den ursprunglga planen som jag hoppats på hela den, nu med en "omväg".
Det är bra med en utomstående extra part, om det är en fungerande person.
Det ger en extra trygghet för mor a inte vara helt beroende av en anhörig.
Det ger också den anhörige (mig) en extra frihet.

MEN det finns lite kons gheter och viss opålitlighet från "femman" redan första veckan, jag återkommer
givetvis med en säkrare uppfa ning senare.
En förvaltare måste vara helt pålitlig. Så har det tyvärr inte börjat. (Tyvärr också just som väntat e er den
erfarenhet jag har av grundvuxaspiranter och annat)
Alla kan ha "dippar" och vara llfälligt överbelastade, det är vårt a veta hur det egentligen står ll e er så pass
kort d så jag ligger lågt med klagomål ll Öfn och redovisning här.
Klagomål ll Öfn är ju också o ast helt meningslösa e ersom kompetensen och seriositetsgraden är som de är
samt a ngsrä en är samma myndighet i prak ken.
Fungerar inte den här heller så måste det bli slut med ställföreträdarskap från Örebros sida.
Det får kosta vad det vill i form av stora mål och advokater.

3.8.11 Lite substans från J.O. (2014-08-29 14:54)

Kommunens motstridiga besked om uppsägningen av mors rum på Elgströmska dårhuset /förvaringen, gick inte
a missa, J.O. kri serar de a och menar a det hör hemma i domstol men a kommunen bör försöka reda upp
saken på egen hand.
Synd a J.O. inte såg/erkände a förvaltningschefen Landström och dårhuschefen Malmsten spelar apa och
hycklar, eller har fel på förstånden. Det var nästan lika tydligt.
Det är en början ll allt jag ska visa upp i offentlighetens ljus från denna social-fascis ska hycklar-kommun.
Så här uppenbart galet måste det vara för a man ska kunna vända sig ll Örebro Röt-rä . Men det är mor som
lider av eländet och jag kan ännu inte företräda henne utan a vara ställföreträdare själv. Inte heller kan någon
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jurist/advokat göra det utan fullmakt från ställföreträdare.
Intresset a processa mot föregångare är o ast obefintligt, det låter inte helt fel för den som mor nu har men
han vill a de a ska vänta lls hon fly at.
Jag börjar fundera i banorna a ge Regeringen en speciell sammanfa ning på det värsta vansinnet som mor
drabbats av (som a fly a flera gånger helt i onödan, nästan svälta ihjäl, drogas ned och förlora ägodelar) och
föreslå en utredning. Gäller inte bara Örebro utan också min hemkommun.
Problem som antagligen finns lite varstans.
Först utreda det här fallet som en grund för vidare utredning. Det är vad man bör göra e ersom jag har många
fakta a bidra med.
Det har hänt mycket a redogöra för sedan jag psade Regeringskansliet, som visade intresse då.
Men det kanske finns go om fall med liknande vansinne?
Hur många berä ar? Hur många orkar inte eller ser inte problemen?
Å andra sidan är det inte framkomligt a klaga så som systemet är upplagt. Anhöriga ignoreras starkt.

J.O. gör alldeles för lite, bara petar lite ibland om det är så uppenbart a det inte går a ignorera och inte
innebär för mycket besvär.

3.9 September

3.9.1 Det ser ut a vända nu? (2014-09-16 10:15)

Interimis skt llsa förvaltare håller si lö e a sikta mot a söka boende för min mor på min hemort! Men det
kom e er diverse virranden.
Det boende som jag upptäckte låg nära min bostad (1,5 kilometer) och med mycket vackra omgivningar!
En läkare har som jag idag få besked om, godkänt iden. Kanske har min "utredning" som gå via rä en, ge
läkaren lite extra, relevant informa on.
Men läkaren kan inte ha undgå a få reda på a mor under sommaren bodde i min villa i fem veckor och a allt
gick bra med henne.
Trots medicinbrist.
Jag skulle väl tro a läkaren också se intyget från Falun som visade a mor trivdes bra.
Nu hänger det helt på min hemkommun och den är nog inte helt oproblema sk.
Känd för långbänkar och andra problem, vi får se.

Jag har en reservplan för a kunna bo nära mor och hjälpa henne, det är a både mor och jag fly ar ll
en annan kommun. Då ska det bli åt Örebro-hållet.
Mors släkt bodde en gång i trakten runt Grythy an, det området är förstås intressant.
Problemet blir i så fall a hi a e bra demensboende och a vi kan hi a en liten lantgård nära de a där mor kan
vara lite på sommaren och kanske kanske, om hon blir bä re, kunna bo där i en egen liten bostad.
Med hemvård givetvis, kanske mer hjälp och sällskap förutom jag själv.

En del av de gamla problemen kan nog lämnas därhän. Jag vinner inte på a älta dem, lite kan användas
som informa on och fakta för ev. systemändring och lite har redan gå ll sådana bedömanden, dvs hos poli ker
och departement. A inte byta ut en högst olämplig god man är tjänstefel som beror på e antal rena rötägg
eller "social-fascister" i Örebro kommun, och den biten släpper jag inte. Först och främst via informa on ll de
som kan använda den, det enda som "går" a stämma är staten /Länsstyrelsen, ngsrä en, polisens lekskola,
e ersom jag inte stämmer kommunen i en rä som är starkt lierad med kommunen och svårligen kan stämma
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för mors räkning, den som drabbas värst. Då skulle vi behöva en verligt kompetent person som förvaltare. Den
nuvarande förstår inte a ens besvara frågan, men man ska ju "inte begära allt" av en lekman.
Systemfel så det "skriker".

Tillägg. november.

Upprepat förvirrat beteende, glömda räkningar och annat gör a jag inte kan vara säker på a den här
"förvaltaren" inte plötsligt ändrar sig och drar llbaka ansökan.
Med den här typen av underligt folk involverat kan man aldrig planera något.

3.9.2 Sverige är inte en rä s-stat (2014-09-19 10:06)

Jag har vetat det länge, i SVD skrev nu Assanges försvarare, adv. P-E Samuelsson om det. Han beskriver hur fel
det är a häkta och låsa in en part därför a en annan part har gjort en polisanmälan. Så fungerar det sällan i
andra länder. I Sverige berövas alltså den ena parten en del möjligheter a förbereda si försvar medan den
andra i lugn och ro kan snacka ihop sig med vi nen som man får fram på olika vis, osv.
Det är dock inte det enda problemet med Sverige i rä s-sammanhang, man har regler som man kan blunda för,
rä sväsendet samarbetar med ena parten, t.ex. kommunen där man är belägen. Även inom kommunen är det
fri fram a tala mot sig själv, a bryta regler osv, utan a någon så kallad kontrollinstans agerar. Allt handlar
normalt se om a skydda varandra, myndigheter emellan.
De a är rä s-Sverige och då är det inte kons gt a folk vill ha en förändring, man kniper halmstrået, i de a fall
(SD) även om agendan är en annan, man nöjer sig med a de a par är annorlunda och vill röra om i den sjuka
grytan.
Jag har se massor av rä slig ofog i frågan om gode man.
Alltså både systemfel och e antal rötägg involverade.

När det åter handlar om bro slingar som man vill låsa in fast de ska betraktas som oskyldiga innan dom,
(häktning) så llkommer det faktum a en del av dessa sedan döms oskyldigt. Inte sällan pga ren par skhet från
lågintelligenta och obegåvade paragraf-vrängare som inte ens kan använda paragraferna rä .

Rä s-Sverige!

Naturligtvis ska man protestera, om inte annat genom a rösta på par er som s cker dessa sjuka myn-
digheter i ögonen.
Jag tycker det är trist a den enda fungerande upps ckaren, SD, har den agenda de har. Och givetvis den
bakgrund de har.
Förklaringen a de tar sig upp är inte bara folks missnöje över alla sjuka myndigheter och rä sröta, förklaringen
ligger tyvärr också i a det finns en rashygien grundmurad i många svenskar, det var här den togs fram..
SD är inte så mycket mer rasis skt än svenskarna i gemen helt enkelt.
Det argumentet har inte SD förstå a använda.

309



3.10 October

3.10.1 Ställer frågor om röträ s-problemen (2014-10-19 15:58)

Har ställt en fråga ll e Hovrä sråd (den jag kände personligen har tyvärr avlidit och samma gäller en fd assessor
som gick och hängde sig, först trö på paragrafer som han sa, sen trö på livet och hann skriva en halv bok om
Ströberg-fallet.)
Jag informerar om en kommande Facebooks-sida om bl.a. dåliga advokater. Rådet nu har uppdrag för Dom-
stolsverket gentemot media.
Det finns många med det uppdraget och de ska kunna redogöra för sina egna åsikter om olika frågor som rör
rä sväsendet.
Del av frågan:

Det rör sig om en rotel som handhar godmannaärenden och där kan jag konstatera a roteln i prak ken
utgör en och samma myndighet som kommunen i fråga. Det är mao e par skt agerande gentemot de sjuka och
deras anhöriga. Ställföreträdare med bro slig agenda byts inte ut så länge det inte finns en klar bro sdom och
ställföreträdarskap upphör sällan. Jag tror jag har upptäckt en mycket stor svårighet i samhället som måhända
förekommer i fler Tingsrä er. Jag kan berä a a det enda poli ska par som visat intresse är SD. det kanske
säger något om problemets natur.

Det jag se är skrämmande.
Rä sväsendet tycks blivit "översvämmat" av oerfarna och omdömeslösa 80-talister (vanligen unga kvinnor) som
missköter och inte förstår uppdragen.
mvh / Hans

- -
Vi får se om han svarar.
Jag har hört om de här 80-talisterna som infiltrerar rä sväsendet över hela landet, en del av dem är inte bara
korkade och omdömeslösa, de uppträder också dumt, stö gt och stöddigt.
E ny illavarslande dstecken?
Det finns många nu.

Jag vet a jag kan förlita mig på karmalagen.
Skurkar inom rä sväsendena kommer inte a få det lä .
Samma gäller de som påtagit sig kyrkliga roller.

Tillägg Oktober -16
Ovanstående om korkade obildade 80-talister i domstolarna bekrä ades i Västmanlands ngsrä . Det fungerade
så illa a jag drog llbaka målet. Jag kan lika gärna starta om senare med e större kravbelopp då jag gick in
väldigt lågt.
Och naturligtvis, det där Hovrä srådet hördes aldrig av. Idag glömt namnet.

jojka2 (2014-10-19 16:29:22)
håller helt med .. så fungerar det . Mors förvaltare har tagit lån 2 ggr på mors fas ghet, glömt betala telefon ( larmet
fungerade ej under 5 dagar) , sålt/ slängt allt i mors hem, betalat statsbud 15000 kr för a rensa garaget mot min vilja,
ge bort husbil 80000kr, ÄNDÅ HAR HON EJ GJORT FEL???? Skickat > 19 okt 2014 kl. 17:58 skrev "A ha "dement" mor i
Örebro" : > > >
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Hans (2014-10-20 11:36:48)
Förvånar mig inte, frågan är när några ve ga och ej halvdöda poli ker ska ta tag i de här stora systemfelen. (Någon 80
+ i Riksdan har gjort tafa a försök, medveten a snart är det dags för henne själv, övriga begriper inte problemens vidd
innan det är försent) Kommuner och Tingsrä er är som en enda myndighet MOT enskilda stackars anhöriga. O a skadas
"huvudmännen" av den här dårak ga verksamheten, full av direkt onda rötägg i myndigheterna. Det är precis som i tex
Ryssland då det kommer ll hänsyn ll anhöriga. Enda par som visat intresse är SD och inom övriga par er väller det av
egentliga fascister som mest bara tänker på det egna bästa, dvs arvodet. Kan dessa poli skt llsa a rötägg i kommunerna
ta del av det som stjäls av de sjuka så ser de det som en bra bonus. Det finns exempel på det här och mörkertalet är givetvis
stort. Problemet måste tas upp i något upps ckarpar , övriga struntar egentligen i det och begriper som sagt inget innan
de själva drabbas. Då är det för sent. Sverige väller av myndighets-dårar. Som knappt kan eller vill läsa innan ll. Välståndet
beror inte på våra poli ker.

3.10.2 Usla kontrollorgan (2014-10-30 07:35)

En god man under Jenny Spextor och den slappa överförmyndarnämnden i Örebro är fri a begå diverse bro
mot brukare och anhöriga.
Det är kontentan av e års upplevelser av denna dårskap.
Det enda som behövs är a bro en inte faller under allmänt åtal, och såna bro kan begås i par och minut, det
ska ll grövre och tydligare bro där även e regelmässigt rötägg inom poliskåren kan begripa bevisningen och
dessutom a aktuell åklagare inte är all ör korruperad eller rädd för kommunen.
Först då kan bro slighet leda ll entledigande av en lä e erbliven och kriminell god man. I Örebro. I mi fall
verkar dock en annan väg ll slut ha fungerat, (verkligen undantaget som bekrä ar regeln) - all d anmäla, all d
följa upp, mycket arbete för myndigheterna som ll slut trö nar, och mygelvägen påstås den gode mannen ha
begärt sig entledigad.
Det går bra a förskingra medel för de sjuka om det "bara" rör sig om enstaka tusenlappar.
Nära anhörig har rä a få ut redovisning, men Spextor struntar i a bifoga detaljerade utdrag runt "privata
medel" dvs u ag på den sjukas konto som kan ha gå ll den gode mannens privata behov. Då man begär
detaljerna i stället för bara en klumpsumma så kan Spextor slingra sig ur de a krav med a "det finns inte längre
kvar i akten, du får vända dig ll den gode mannen". Denne kan strunta i saken helt och om man då klagar på
hela situa onen i Länsstyrelsen så ser de inget fel. For arande har nämndehöns i Örebro sina bästa vänner och
fd kollegor på denna länsstyrelse. Sängkamrater?
Kommunen har ju inget ansvar för vad den gode mannen företar sig.
JO utreder aldrig sånt här om det inte rör sig om miljonbelopp och inte ens då kan de göra något, bara kri sera
kommunen och Tingsrä en för a ha llsa en olämplig god man.
Hur de stora, förskingrade medlen egentligen fördelas inom dessa röt-instanser kan döljas väl.
En god man kan ibland gå runt "överförmyndarspärr" på brukares konto. Genom a få med sig brukarens "vilja" i
u agen och a ha rä bank-kontakter.
En förvaltare har det ännu lä are då det o ast inte finns någon spärr alls för denne.
Och for arande, kommunen tar inget ansvar för försvunna sparmedel, den enskilde måste stämma den gode
mannen. Om denne då försvunnit ur bilden så måste den nya gode mannen eller förvaltaren godkänna en
stämning.
Men dessa kan vara kumpaner och då kommer man inte vidare.
Det krävs också a någon upptäcker och engagerar sig, dvs en anhörig eller annan god vän ll den sjuka. Alla
de som saknar sådan hjälp är helt utlämnade och mycket händer i det tysta. Myndighets-fifflarna vet dock
hur chanslösa de anhöriga egentligen är och dessa kan bara fungera som en liten broms i det galna systemet,
rötäggen inom nämnder och verk tycker det är lite besvärligt med anhöriga och andra som lägger sig i.
Överkörda anhöriga blir ibland också sjuka, utbrända.
Jag har känt av det här men kommit över det. Jag släpper aldrig dessa oförrä er och har donerat medel ll de
som kan hjälpa ll längre fram.

Jus ekanslern gör inget alls så länge man inte stämmer staten.
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De låtsas utreda på samma sä som J.O, det är allt.

Jag kan inte nog varna för utomstående okända ställföreträdare, jag kan inte nog varna för dagens poli-
ker, Riksdagsmän, som inte stoppar det här rena vansinnet.

Jag kan inte nog varna för alla rötägg som numera härjar inom det svenska rä sväsendet.
Nästan alla av dessa är mer eller mindre stöddiga frun mmer födda på 80-talet, utan livserfarenhet, utan
omdöme, inte ens ärliga och i såna här ärenden starkt lierade med ena parten, kommunen.

Min bok ska komma ut nästa år. Först en gra s e-bok.
Jag hoppas a den kommer a förändra den falska bilden av Örebro som "kvalitetskommun".

Det går långsamt numera e ersom jag återupptagit viss verkamhet utomlands lls vidare.
Jag har förlorat vissa möjligheter och arbetsuppgi er pga den d jag lagt ned för min mor i sverige, dvs det jag
har "straffats" för genom a få uppleva denna veritabla, svenska dårskap. Sådant existerar inte i de länder jag
annars vistas i. Där ser man på e ve gt sä på anhöriga.

3.11 November

3.11.1 Senaste ställföreträdaren för slarvig? (2014-11-03 17:22)

Nu börjar det klarna och det tråkiga kommer ju inte oväntat.
Sta s skt se är gode män och förvaltare i Örebro vanligen "rötägg".
Det finns inte ens allmänbildning hos de flesta och pålitligheten har de aldrig få lära sig vikten av och den
varierar rejält.
E er några månader finns tecken, en rad missar, ignorerade vik ga saker i den övergång som varit e er den förre
kriminelle dåren JH som plötsligt försvann och pga aktualiserade frågor om ny boende där jag har en vik g roll.
I det längsta har jag ha acceptans dels pga kännedom a det inte går a få en helt korrekt ersä are, dels då jag
vet a den nye lider av vissa personliga problem som kan vara övergående.
Men det går inte länge ll på samma sä . Jag åsamkas nu igen extra arbete och en del blir helt bortkastat.
Det handlar bl.a. om undersökningar av vad som hände i somras då mor bodde hos mig, i detalj. Jag har få en
utredning ll stånd runt folkbokföringen som ändrades hej vilt av dåren JH (god man fem) och fick svåra följder.
Denna utredning, hos Ska everket, u ördes mycket illa.
Det kom egentligen inget ve gt resultat av den.
Då vill jag förstås få de a granskat i Förvaltningsdomstolen, men denna behöver en behörighetshandling som
bara kan u ärdas av mors nye ställföreträdare.
De a struntade han helt i a ens besvara, som så mycket annat.
Han fick brev med förklaring, fullmakt a fylla i och svarskuvert.
Då ska en seriös person åtminstone reagera på flera veckor, innan dsfristen i rä en går ut.
Så skedde inte och det blev "droppen" e er några andra missar.

Jag måste nu vänta på slutligt beslut, antar jag, om den här mannen ska vara förvaltare eller inte, innan
jag kan gå in och begära entledigande, tex genom a överklaga beslutet i rä en, eller göra en särskilt begäran ll
Ön. Dvs om inte situa onen förändras.
Jag har informerat Ön om en del av missarna, även rä en har få info.

Det är nog dags a kontakta e gäng poli ker igen fast andra denna gång.
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Det verkar inte som om någon enda begriper vikten av det här innan de själva trillar dit av ålder, demenes,
parkinson eller slaganfall.
Då är det försent!
Det "otäcka" är a BARA poli kern från Sverigedemokraterna visade något intresse alls, och den ende som iaf
hörde av sig självmant.

3.11.2 Redovisning från god man fem styrker begånget bro (2014-11-03 17:42)

En fördel med a det kom in en ny figur som ställföreträdare var a det kom digare redovisning från tokstollen
JH som föregick denne.
Redovisningen är långt ifrån fullständig, stora belopp är redovisade som "privata medel" utan närmare förklaring.
Rekordet hålls av januari på över 18.000 kr (utgi för mor)
Totalt för de sju månader som JH varit god man är det upptaget ca 33.000 kr "privata medel".
obs nedan
Det börjar påminna om god man e , den nybörjande stollan som absolut inget kunde. Där har jag for arande
inte få "fickpengar" och "handkassa" redovisade noga, bara klumpsummor. Jag fick ge upp e er något år, men
det rörde sig om ganska små belopp, några tusenlappar.
Jag förstår a en del av de "privata medlen" nu utgöres av arvoden ll föregångare. Så får dock inte en redovisning
se ut, enligt Jensen på länsstyrelsen, och för en anhörig blir det självklart bara kufiskt.
Men det förklarar inte allt, vi får se snart om det blir en ny nyhet för media såsom med missförhållanden hos Rex
hemvård. (På teve, tvärsny , december -13)
Nu verkar det vara så pass stora belopp a jag inte kan lämna det därhän och ge upp.
Jag kan nog inte räkna med seriös hjälp från slashasarna på Länsstyrelsen som har sina vänner på Ön i Örebro och
har arbetat där förut några av dem.

Dock visar redovisningen nu a det inte finns redovisat några medel från försäljningen av mors ägodelar
som var särskilt undanlagda i e särskilt förråd. Inkomna medel är lä a kolla.
Det har heller inte kommit redovisning av vart de a tog vägen.
Jag har komple erat polisanmälan idag.
E problem kanske kan vara a även hos polisen si er primater plockade från Disneyland och fabulerar.
Mor har inte få en enda krona och blir olycklig om personalen tar med sig en liten skål som hon tror är hennes.
Jag har upplevt det.
En skål värd kanske 15 kr.
Mor upplevde det så illa a hon ropade på mig. Glömmer det inte.
Gode män kan förskingra mycket och debiterar en hel del i förhållande ll en så låg pension som mor har. Utan
a någon bryr sig.
Men en dag stämmer jag staten. Sannolikt med advokatbiträde.

fotnot
Länsstyrelsens "övervakning" av Öfn är varesig så bred eller djup som jag tro utan är strikt lagstyrd med stora
hålrum som ger Öfn fria händer i mycket.
Dessutom förekommer oegentligheter med jäv och ignorans från länsstyrelsers sida.
Enligt min erfarenhet, och enligt Riksdagsmo oner.
I fall med felak g redovisning kan länsstyrelsen, om de så behagar, bruka sig av förvaltningslagen. Annars
övervakas i Öfn-fallet föräldrabalkens e erföljande, påstås det.

Tillägg april -15
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Jag skumläste redovisningen då och missade två kolumner, båda längst ll höger på utgi er resp inkomster och
med rubriken "övrigt". Oklarheterna är större än vad som framgår i inlägget och jag skriver e ny inlägg om
det.
I korthet så är handpenningen för bostaden, 105.000 med som inkomst och det finns en ospecificerad post under
övrigt-utgi er på ca 72.000 kr. Tillsammans med "privata medel" alltså 105.000 i utgi er. Mycket märkligt a
det "råkade" stämma så precis. Väntar for arande i april -15 på bankverifika oner från e erträdaren och sen ska
jag göra en djupdykning i båda redovisningarna.

3.11.3 Dölja en del fakta för Tvärsny och SR? (2014-11-05 22:57)

[1]Tvärsny sände ju om mor e er min anmälan mot Rex hemvård och Örebro kommun -2013. (Klicka för a se
filmen i ny fönster)
Men då hade jag inte ha kontakt med redak onen innan. Man ade bara på anmälan ll IVO och a IVO kom
med allvarlig kri k.

Det blir en annan sak då jag börjar med en redak onskontakt.
Jag har svårt a hålla inne med de största sanningarna om allt de a som bygger på a vi inte lever i e rä s-
samhälle utan delar av rä sväsendet och många myndigheter fungerar som de gammel-sovje ska eller ny-ryska.
Sverige är den första verkliga nazist-staten (uppfann rashygienen) och dessutom en av de sista sovjetstaterna i
vår del av världen, i vissa skymda och fula, onda delar av landet.
Bara a meddela a Tingsrä en i Örebro är nära lierade med vissa parter, som kommunen, innebär a det blir
för mycket för en ung, obevandrad reporter. Då spelar övriga fakta inte längre någon roll.
Alltså måste jag hålla inne med de vik gaste, tyngsta bitarna och det är ganska svårt.
Nämner jag orden "social fascism" är det kört direkt. Då låser det sig i förekommande reporter-skallar.

Nämner jag bara några enklare bro stycken ur allt vansinnigt som hänt så kanske en reporter är med på
noterna, förstår och vill ha mer uppgi er.
Men det blir snabbt för mycket och magstarkt för dem, de tål inte alla uppgi er och dessutom flyter det ihop för
dem då de saknar strukturtänkande och iivserfarenhet.
Det ska vara enkelt, raka rör. Lika primi vt som det faktum a folk i gemen vill ha e antal program om mord på
teve, dagligen.

Kommunen och Tingsrä en fungerar som om de är hårt lierade med vissa ställföreträdare som därför kan
bete sig lite hur som helst, även stjäla för de sjuka och ofreda anhöriga osv, utan a de alls riskerar straff eller ens
a bli bö ällda eller avsa a.
En god man eller förvaltare kan ljuga rakt ut, hur tydligt som helst, utan a det bekommer rötägg inom
länsstyrelsen eller polisen.
Länsstyrelsen har åtminstone i e svagt ögonblick erkänt a de kan vara jäviga.

Det är min sanningsiver som än så länge indirekt har hindrat de vik gaste fakta i denna blogg a sippra ut
ll allmänheten via massmedia. Det blir för magstarkt.

Små enkla delar har kunnat ge hela teveinslag och kommit som en överaskning för mig själv.

Ja, sanningen är o a mycket besvärlig a hantera. Särkilt för en reporter i 30-årsåldersn.

1. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/ny-granskning-av-kritiserad-hemvard
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3.11.4 Rötan bland åklagarna börjar rullas upp. (2014-11-12 06:07)

Jag har överklagat e otal åklagarbeslut där man inte väckt åtal mot en tydligt bro slig god man. De a under
e års d nu.
Det handlar om åklagarmyndigheten i Örebro och där finns enligt min bestämda vetskap e antal åklagare som
passar bä re på Samhall.
Samma gäller Örebropolisen, i dessa ärenden och där har jag inte hymlat med mina kunskaper.
I samband med lite ilska hos Hells Angels, förmodligen berä gad ilska pga annan rä sröta, så har en av dessa
åklagare åter visat si tryne.
Frågan är om det är rädsla eller dumhet som är den största orsaken ll denna utbredda röta i Örebro. Som jag
meddelat förut, "resursbristerna" -si er i e antal huvuden.

Också många svenska reportrar bär ansvar för a de a kan fortgå.
Där är det uppenbart a det handlar om bristande förstånd. All ör många färska journalister som helt saknar
livserfarenhet och normalt omdöme.
Nerikes Allehanda har all d ignorerat ps om rä srötan och delar av missförhållandena inom äldreomsorgen,
därför a man är hårt lierade med kommunen och kommunen i sin tur med rä en i Örebro.
Då det kommer upp något som är lä are a begripa, Hells Angels ilska, då nappar givetvis även NA på tåget och
skriver något.
Då har det ju ly s ut i andra större media så NA är nästan tvingade a visa intresse. För a inte avslöjas som den
skitblaska man är.

3.11.5 Varför tro på det posi va? Titeln på kommande gra s e-bok? (2014-11-26 14:32)

E er allt elände som varit pga dålig vård, usel hemvård, katastrofalt särskilt boende (särskilt förut) gode män
som saknar ve och allmänbildning, en som var direkt kriminell och totalt hänsynslös, e havererat rä sväsende,
stolpsko som handläggare på Öfn, daghem hos polisen och lokala media.
Varför tro på det som verkar posi vt?
A mor verkar ha få klartecken från min hemkommun och ny ställföreträdare a få fly a ll e ganska bra
boende nära min villa?
Jag tror inte så mycket på det innan det har hänt.
Om det inte kommer nya besked från ställföreträdaren, det har det gjort förut, då kan det ändå dröja länge innan
det blir mors tur i kön.
Jag hade börjat a på mer lantligt belägna villor och gårdar, även utanför min hemkommun men i grannkom-
muner, främst Avesta-Hedemora, tagit kontakter där och hört mig för om särskilda boenden. Så kom oväntat e
pos vt besked från biståndet här hemma så jag avvaktar med byte av egen bostad, prioriterar hemkommunen

lls vidare.
Nye ställföreträdaren verkar numera helt konsekvent i a de a är det bästa för min mor.
Så är det, hon får numera aldrig några besök av anhörig.
Jag ser ll skillnad från gode män lä missförhållanden på e boende och jag tar tag i dem. Ingen värderar de a,
i stället smutskastas jag av Örebro kommun och de kommer med olika motstridiga besked, det är nästan som e
"dårhus".
Ju mer jag avslöjar och pekar på, ju värre blir det i dessa läger.
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säkert inget okänt fenomen.
Men jag ska all d påminna poli ker om a anhöriga får inte negligeras så som sker i Örebro. I min hemkommun
ser det bä re ut, men inte helt bra.

Det blir enkelt a slu öra en e-bok, har mycket material i hundratals mail och i denna blogg. Finns också
mycket handlingar från bl.a. IVO.

Funderar på a välja teln "ONDSKAN I ÖREBRO".

3.11.6 Massmedia (2014-11-28 11:17)

Jag vill hjälpa ll a undanröja de svåra systemfelen som ger ställföreträdare all ör fria händer, a i mi och
mors fall också florerar olämpliga tjänstemän har förvärrat verkningarna betydligt. Det är skrämmande a vi inte
lever i en rä s-stat, just som många idag hävdar, det är en sak som stämmer go .
Jag anser a vik gaste orsaken är a många rä sbeslut är omdömesbaserade och aktuella jurister som ensamma
avgör vik ga beslut i såna här ärenden med gode man och förvaltare, hör vanligen ll den paragrafskadade,
omdömeslösa, sorgliga kategorin människor.
Dessutom är e in mt samarbete rä er-kommuner en påtaglig plåga vi än så länge måste leva med.
Det är givetvis ännu vanligare med rena rötägg inom kommunerna, o a poli skt llsa a och inte sällan i en
nämnd de inte skulle valt själva.
Andra kommer gärna ll överförmyndarnämnder där de kan få extra inkomster genom a samarbeta med
oseriösa ställföreträdare.
Dvs det finns en helt hänsynslös utny jan och bro slighet mot sjuka / dementa personer.

Jag vet också en del om varför det är så här men det hänger samman med det mänskliga sinnet i allmän-
het och bland annat det svenska i synnerhet. Det är en komplicerad filosofisk fråga som inte hör hemma här och
lä kan påminna om det oseriösa rastänkande som florerar inom vissa grupper men inte har med de a a göra.

Massmedia? Ja det är svårt för dem a ta ll sig mer än små bitar i taget av allt det jag hi at.
En liten bit kan räcka ll e teveinslag eller en dningsar kel på en halv sida och det har hänt några gånger.
Många reportrar som sä s på sånt här är oerfarna och en del också opålitliga.
Därför har flera kontakter runnit ut i sanden.
En reporter på Expressen som är specialiserad på bl.a. vårdsidan, begriper inget av demens.
Hon ville direkt prata med min mor. Alltså prata med en illa drabbad person som inte har något som helst minne
av vad som varit och inte ens vill tänka på något tråkigt.
Hon har de a naturligt, hon vet intui vt a nu gäller det a ta den sista den med ro, annars blir den sista den
kortare.
Den reportern gör samma fel som vissa läkare, ignorerar anhörigas kunskap om den sjuke.
Inom rä sväsendet och kommunens nämnder vet man en del om det här men ignorerar både den sjuke och den
anhörige.
Det sämsta är alla dessa obegåvade och o a oseriösa gode män och förvaltare men de llhör inte kommunal
tjänsteverksamhet, de llhör en grupp för sig. (En mycket spre g grupp)

Som den belevade läsaren som följt bloggen kanske minns så utkristalliserade sig Dagens Nyheter som
den mest seriösa dningen i dessa sammanhang. De fick en sammanställning.
Det som hände var a en oerfaren reporter som pratade på e sä som var svårt a förstå (vissa språkproblem
mm) gjorde upp med mig a komma på hembesök i somras, då mor bodde hos mig.
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Han ändrade sig och kom aldrig.
Det hade annars varit bra med e extra vi ne på a det gick mycket bra för mor här.
Det bästa vi har är e läkarintyg på den saken men hon gjorde inte hembesök.
Som det utvecklade sig med nya oegentligheter med den gode man som numera inte är kvar, har väckt intresse
hos en annan reporter.
Vi får se, jag släpper iah aldrig det här innan informa onen är ute på bred front.
Poli kerna är för slappa och fak skt i många fall för oseriösa för a ta det här på allvar.
Den kontaktvägen har jag nog ge upp men ska väl uppdatera informa onen ll Regeringskansliet e ersom de
visat uppska ning.

3.12 December

3.12.1 Omvandling av blogg ll bok, anknyter ll dagens aktuella poli k. (2014-12-14 10:40)

Bloggen med ca 200 inlägg kan lä omvandlas ll en e-bok och blir förstås gra s e ersom det inte kostar något
a läsa en blogg.
Som e-bok blir det hela betydligt lä are a läsa rakt igenom. A bläddra i en blogg är ibland jobbigt pga
näthängningar, en e-bok laddar man ned hela på en gång och läser mycket bekvämare.
Jag har i bloggen försökt motverka den tungrodda biten genom a skriva sammanfa ningar men via dessa missar
man en hel del.

Pga den senaste händelseutvecklingen inom poli ken blir bok/e-bok särskilt ds-anpassad e ersom jag
påvisar e exempel på en variant av fascism som inte har med (SD)) a göra. Däremot är det hämtat ur verk-
ligheten och ur dagens samhälle/etablissemang. Något för både allians och "sossar" a bita i, mest "sossarna"
e ersom det är dessa som bär största skulden ll samhällets struktur, men jag ska noga påpeka a jag inte är
sverigedemokrat, inte poli skt engagerad öht.
Åsiktsmässigt i sakpoli ken ly er för mig fram lilla "Rä visepar et socialisterna" men ar jag på par ets
bakgrund så får jag problem som snuddar vid det som SD:s röstare måste bita i. Fast på andra flanken.
Dvs jag lutar mest åt vänster men hi ar intressanta ideer både i mi åran och lite ll höger. Verkligheten visar
dock a vänsterns linjer håller bä re än högerns men mi åran och dessutom miljöpar et lltalar mig, det
senare därför a omtanke om planeten är det enda långsik ga alterna vet.

Lite märkligt kanske a (SD) är det riksdagspar som påstås ha mest beröring med fascismen men sos-
sarna har grundat en social fascism i Sverige som man inte vågar tala om, inte ens från (SD:s) sida. Ännu
märkligare är kanske för många a (SD) är det par som agerat mest seriöst gentemot det jag ha a komma
med. Övriga är mer "dagsländor" som inte på minsta sä följer upp de problem jag redovisar. De a gäller alltså
samtliga övriga par er där sossarna är värst.
Örebro kommun är liksom många andra styrd av dessa gamla bekväma och hänsynslösa eller inkompetenta
sossar. Just nu en pladdermaja, Baastad, vars kusin mor varit förlovad med (!). Vad hjälper det i läger där
cynismen härjar!
Givetvis är också "rä s"-väsendets upplägg och funk on e sosse-fenomen.

Den tyngsta biten i nazismen, rashygienen, är e gammalt svenskt fenomen.
Stadfäst av myndigheter under 20 - 30-talet och mentaliteten känns igen idag.
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4. 2015

4.1 January

4.1.1 God man kan förskingra obegränsat (2015-01-04 11:49)

Nu har jag se exempel på hur det kan gå ll. I de fall som kommunens kanslist (officiellt överförmyndarnämnden
som dock sällan bryr sig eller är med och delar) också är oseriös / bro sling. Inte svårt alls och bygger på gamla
regler från 20-talet. Dessa kan tolkas helt godtyckligt och J.O. struntar i det, än så länge. Jag kan inte styrka
förskingring och det kanske inte ens har hänt, men jag har se prov på hur en god man och kanslist enkelt kan
undanhålla redovisning för anhörig, på hur stora belopp som helst!
Inte hur länge som helst men under den hinner de förskingra så mycket a de kan lämna landet och leva go
någonstans.
Fullständig redovisning kan undanhållas anhörig ll tre år e er a huvudmannen avlidit. (Enligt jurist på
länsstyrelsen)
OCH EN GODMAN KAN I EN OSERIÖS KOMMUN SOM ÖREBRO, REDOVISA STORA BELOPP, I PRINCIP OBEGRÄNSAT,
SOM "DIVERSE UTGIFTER" ELLER "ÖVRIGT" E.D.
Dvs utan möjlighet för en anhörig a få specifika on.
de a leder sedan ll mycket arbete och en gissnings-procedur för a försöka kontrollera a inget har förskingrats.

(På länsstyrelsen håller man med om a reglerna är oacceptabla men man besvarar inte om det verkligen
är ok a tolka reglerna så det blir så illa som möjligt för huvudman och anhörig.
De är ju goda vänner med tolkaren i det här fallet och tolkaren är troligen vän med den kriminelle gode mannen
JH, som numera inte är kvar i mors fall, men antagligen för många andra)

jojka2 (2015-01-04 18:30:27)
vi måste hålla det levande Tillagt av Jojka2 den 5/1: Ska du vara med och anmäla hela bunten

Hans (2015-01-05 09:49:00)
Jag har anmält hela bunten, för länge sen. Som du vet lägger polisen och J.O. ned nästan allt och de har ibland hänvisat

ll a mor och jag själva får stämma i domstol. Jag är i nuläget mest intresserad av a stämma staten pga hur polisen och
rä en har "arbetat", mot regler i föräldrabalken och bro sbalken samt förvaltningslagen. Jag kan inte stämma för mors
räkning, en advokat kanske kan utverka det, hoppas det klarnar under det här året. Ja vi ska hålla det levande. Spextor har
aldrig erkänt e fel fast de har varit helt uppenbara, nu ska hon visst bytas ut fast inte pga något tjänstefel som de erkänner.
Som vanligt bara hycklerier. Allt kommer a avslöjas i e-boken och troligen i massmedia, men det dröjer.

Henrik (2015-01-15 13:49:28)
Hej Hans! Har läst din blogg och skulle jä e gärna prata med dig speciellt när det gäller en viss person.

Hans (2015-01-15 14:40:59)
Henrik har berä at om så grova missförhållanden med förvaltaren (samma som min mor besudlats med) a jag först inte
trodde honom.

Hans (2015-11-24 17:53:53)
Henrik och "Jojka" -hur är det numera? Jag vill a ni ska veta a fler anhöriga hört av sig om grova missförhållanden!
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llsammans kan vi visa hur fel de beter sig på överförmyndaren i Örebro. Bara genom a aldrig ge upp och bli fler som agerar.

4.1.2 Få kontakt med fler offer (2015-01-20 16:11)

Det går långsamt framåt, jag får hela den nya bekrä elser på a mina observa oner är rik ga, mest intresserad
är jag förstås av a veta om den nuvarande ställföreträdaren för mor är ärlig eller inte.
Redovisningen från föregångaren (galenfalken) gjorde det uppenbart a en god man kan dölja u ag, i åratal.
Inget går a bevisa och döljandet i sig är e problem, dvs möjligheten och beteendet (mörkandet), och hur man
enligt gällande regler alltså inte behöver redovisa allt för anhöriga.
Om förskingring ska fungera så ska också handläggaren vara oseriös eller slarvig, och så är ibland fallet. Handläg-
garna är o a de största bovarna i dessa draman som många får genomlida inkl. jag.
Ingen ide a klaga i själva nämnden, där si er cyniska pla ö er som det inte går a ha förtroende för och de
tar rakt av handläggarnas förslag om gode man och annat.
Enklast så för rötägg i kommunala nämnder.
(De a gäller alltså Örebro, åtminstone under -2013 och -2014 och sannolikt for arande)
Alla vill bara ha enkla inkomster, och ibland (än så länge bara avslöjat i andra kommuner men jag ser e mönster)
extra inkomster via förskingring, llsammans med utvalda ställföreträdare
Reglerna är mao luddiga och den luddigheten utny jas o a fullt ut, ll de sjukas nackdel och de anhörigas stora
bekymmer!

Den senaste ställföreträdaren verkar dock vara ärlig och inte syssla med förskingring. Än så länge. Men
han har skaffat sig skyddad iden tet vilket kan vara illavarslande.
Orsak a gömma sig?
Anhöriga är o a okunniga och oerfarna om själva systemet och vet inte vad som händer i kommuner resp.

ngsrä er.
En av dessa med samma ställföreträdare har försökt fly a en sjuk anhörig ll annan ort, utan a alls veta hur
gången är. Enligt uppgi i flera år.
Hjälpen från ställföreträdaren (samma som mor har) sägs ha varit dålig eller obefintlig. Det stämmer iofs delvis
med mina erfarenheter av denne, men mer markant är viss oordning. Dock inget allvarligt och tvärtom finns det
förklaringar ll några missar och så har han visat stor förståelse för mors ensamhet i Örebro och avståndet ll
mig. Det märkliga är a de anhöriga som hört av sig ll mig, inte ens lyckats få fa i biståndsbeslutet i Örebro,
samt a de tror a de själva ska leta rä på e boende på nya orten som förstås är deras egen hemort.
Det hela verkar nästan osannolikt och jag kan självklart inte utgå från a alla anhöriga är ärliga eller a de själva
inte har problem. *

"Offer" i rubriken sy ar ll hela systemet runt ställföreträdare och de aktuella handläggarna och nämnden
i Örebro, förutom den o a usla vården.
I digare kommentarer kunde man läsa medhåll som "dessa sanslösa myndigheter".
Det intressanta är a det troligen handlar om utbredd, okontrollerad kriminalitet.

llägg april -15
Jag kan numera på goda grunder tro på den anhörige som jag pratade med. Jag har också be denne om ursäkt
för a ha varit skep sk.
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4.1.3 Missa inte sidan om fascis ska agendor (ovan) (2015-01-27 12:43)

Jag har uppdaterat denna sida som du hi ar bland rubrikerna ovan. Se där hur "sossarnas" beteenden stämmer
ganska väl in på hur en fascist-stat fungerar, dvs i vik ga delar som är nödvändiga, men inte llräckliga för a en
stat ska betecknas som /fascis sk/.
Det finns uppenbarligen /komponenter/ ur fascismen som leder ll det som är upphovet ll bloggen här, och
de a i Sverige idag.
"Sossarna" bär mao en del höger-agenda i ryggsäcken och då mest bara de sämsta bitarna! De a förstärks
betydligt av vissa fascist-liknande typer som härjar i både kommunerna och rä sväsendet.
J.O. deltar i denna "sociala fascism" genom a låta den pågå nästan helt oinskränkt.
Många ställföreträdare (gode man och förvaltare) används som verktyg den mörka och illaluktande verk-
samheten.
Dessa är o a obildade och korkade nog a inte ens begripa a de är fascis ska verktyg.
Så länge de kan lura ll sig lite extra är allt bra för dessa egentligen onödiga och vanligen odugliga hantlangare -i
mängd. (Alla dessa "korkskallar" behöver ersä as av särskilda och utbildade tjänstemän, som i Finland, där varje
tjänsteman kan ha många brukare utan a det finns problem)

4.2 March

4.2.1 E-boken kommer i tre delar (2015-03-06 07:39)

Titel blir ev. "Röt - Sverige" (eller liknande)

Del 1

Rötan i Örebro kommun /överförmyndarnämnden, (jämförbar med viss neo-fascism) värdelösa gode män
som bara klarar a debitera arvode och i e fall ll och med handskas vårdslöst med mors ägodelar, kommunpar-

sk ngsrä som inte plockar bort en uppenbar stolle och olämplig god man, samt alla grova missförhållanden
inom både hemvård och demensboende, biståndshandläggning, myndighetskansli, bland programdirektörer,
förutom groteskt överförmyndarkansli och nämnd. Dessutom Länsstyrelsen som agerar hycklande och par skt
pga ignorans och jäv.
Men vik gast av allt kan nog vara polisens daghem. Med kompetent och seriöst polis/åklagararbete så behöver
inte övriga myndigheter ens försöka tänka. Då löser sig det mesta på rä sä ändå.
"Mjukstart" via enkel omvandling av bloggen ll "bok".

Del 2

Legat halvfärdig i o år, handlar om dåliga advokater och hur de utny jar systemet.
Flera flagranta exempel från 90-talet med llhörande rä s, polis och kanslerröta. Dvs om samhällets troligen
mest skadliga parasiter.

Del 3

Hur människor som skadas för livet behandlas illa då de söker rä mä g ersä ning från J.k. och annan
fascist-liknande agenda i röt-Sverige.
Hur grova bro slingar däremot får stora belopp för a ha vilat upp sig i häkte, men bevisningen mot dem inte
räckt, eller en ointelligent rä inte förstå a bevisningen håller.
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Snurr-skallen Lambertz var alltså "bas" på denna instans. Det kanske säger något om de övriga? Och om
systemet? Har ni bara hört lite från Leif GW så kan jag berä a mer.

jojka2 (2015-03-06 08:28:37)
bra Skickat > 6 mar 2015 kl. 08:39 skrev A ha dement mor i Örebro : > > >

4.2.2 E undantag inom Mi -media (2015-03-10 13:37)

Gammel-media på de mellanstora orterna har problem med a kri sera kommunfolk e ersom journalisterna
springer på samma kommunfolk på stan, eller rentav är goda vänner sen barnsben.
Ännu svårare, eller omöjligt är det för dessa journalister a kri sera ngsrä en på orten e ersom man totalt
saknar de kunskaper och erfarenheter som behövs.
Men Sundsvalls dning har gjort e litet undantag e ersom en person avlidit.
Inte för a man har kri serat kommunen, men man låter kri ken flöda ut på e försik gt sä genom a låta
några drabbade prata om problemet.
All d något. Många läsare är ju llräckligt begåvade för a inse var skon klämmer.
Det är osäkert om min mor Birgit skulle ha klarat fortsa svält i egna hemmet mer än några månader mer än det
blev, eller vanvården och ned-drogningen på Elgströmska förvaret.
Med bara dessa helt imbecilla gode männen och omdömeslösa, hycklande handläggare som t.ex. Spextor på
Öfn.
Notera igen a en av de gode männen, J. "Galenfalk" undanröjde en del av mors llhörigheter utan a vara
behörig och helt i onödan. Utan a denne dåre ansågs olämplig ens av rä en.

h p://www.st.nu/medelpad/sundsvall/berra-dog-i-misar-anmaler-god-man

[1][2]
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(Klicka inte på bilden, klicka på länken ovanför så kan du se filmen, det är inte youtube. Först ev. lite
reklam..)

1. https://demensorebro.wordpress.com/2015/03/10/ett-undantag-inom-mitt-media/
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/03/namnlc3b6s.jpg

4.2.3 Bloggen som e-bok men .. (2015-03-19 10:40)

Bloggen som mer lä läst e-bok (behöver redigeras mer för a bli snygg, det blev vissa sidor med bara en rad
o.d.)
För nedladdning, se separat sida bland rubrikerna här ovan. 330 sidor, drygt två megabyte.

Men historien är inte slut ännu, mor bor kvar på det tveksamma boendet Elgströmska huset, som manip-
uleras av en kommun, Örebro, som är omöjligt a ha förtroende för.
Om mor får en plats i grannkommunen ll den jag bor i så kommer det väl a dröja 1 - 3 månader. Fungerar
de a även från Örebros sida, utan nya virranden och nega va influenser (inte troligt men inte heller uteslutet)
så handlar det sen inte längre om Örebro. Inte mer än a "förvaltaren" kanske behåller någon av de tre
hjälp-delarna i uppdraget. Den saken vill jag sen diskutera med överförmyndaren, inte i Örebro utan i mors och
min nya bo-kommun.
Min hemkommun är helt handlingsförlamad och det förekommer troligen mygel med vårdplatser som med så
mycket annat (som vi invånare får höra om). I alla händelser villervalla, och kvaliteten överlag på sociala sidan är
nog inte värst bä re än Örebro, även om jag inte kunnat konstatera något som liknar social fascism. Mest bara
inkompetenser och slarv.

Längre fram kommer alltså en uppdaterad "bok" där jag avslöjar min hemkommun -e er a jag lämnat
den. Möjligen blir det en del 4 i e-boken som i detalj behandlar min hemkommun och grannkommunen dit vi ska
fly a mor och jag, om det blir llräckligt mycket a skriva om. De som vill veta hur det går för min mor kommer
iah a kunna få det i den här bloggen eller på annat sä .
När del två och tre är klara och del e omskriven så det inte längre är bloggform, slår jag kanske samman alla tre

ll en bok som kan komma a omfa a närmare 800 sidor.
Plus en vik g sammanfa ning. Eller borde väl skriva: "OM" de a blir klart.
I så fall vore det på sin plats med en analys runt hur röt-sverige är uppbyggt och möjligen hur det kan se ut
som det gör. Ändamålet med all röta. Bara olika typer av personliga vinningar eller också ondskan som arbetar
på bred front utan annan "vinning" än a skapa lidande för människor. Dvs med alla dessa oseriösa element
inom myndigheter i samverkan med rela vt förståndsoförmöget "fo olk" som inte ens begriper vad de gör eller
orsakar då de stjäl av fickpengar i bästa fall och inte förstår sig på missförhållanden som de sjuka lider och avlider
av.
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4.2.4 Posi vt besked från grannkommunen. Min hemkommun betydligt sämre. (2015-03-29 11:07)

Redan e er kort d kom e posi vt besked från grannkommunen, mor får demensboende där. Handläggaren
fungerar helt annorlunda än motsvarande i min hemkommun, hon har varit mycket lyhörd och "på alerten" från
första stund och sedan självmant hållit god kontakt både med mig och som jag tror, med mors ställföreträdare i
Örebro.
Dessutom fick jag informa onen a det inte ska behöva dröja så länge innan mor erbjuds en ledig bostad.
Troligen går det snabbare än om vi fortsa vänta på min hemkommun och vi har väntat där e halvår i onödan.
Tyvärr. Det har också varit svårt a få veta vad som gäller, hur situa onen är, precis som i Örebro måste man
klaga, tjata osv. E er flera försök fick jag beskedet a "det är fyra före din mor" vilket inte säger något om man
inte blir kon nuerligt informerad. Det blev jag däremot från grannkommunen -utan a ens behöva be om det.
Mycket stor skillnad i bemötande också.
Varje halvår är mycket vik gt då det gäller en anhörigs möjligheter a hålla bra kontakt med en åldrig och dement
mor.

Jag känner inte för a avslöja vilken min hemkommun är förrän jag lämnat.
A lämna kommunen har varit aktuellt länge, jag ändrade mig llfälligt då det verkade som om det skulle kunna
bli "lite ordning" åtminstone runt min mors förhållanden (mycket annat diffar illa, exempelvis har jag e er e
halvår inte få svar på frågan om vi får bygga en mindre fri dsbostad på en av flera villatomter som kommunen
länge ha ll salu in ll en damm.) - men så blev det alltså inte.

Nu avvaktar jag lls jag vet vilket av grannkommunens många boenden som mor får komma ll innan jag
bestämmer mig för egen ny bostad. Det bör vara i närheten, både för mors skull och min egen. A promenera
emellan, med mig, blir bra för henne.

På e eller annat sä bör jag ju senare berömma grannkommunen, offentligt, och jämföra med de lång-
variga problem som uppdagats i både Örebro och min hemkommun.
Problem av e slag som förefaller vara ganska vanliga men alls inte förekommer i alla kommuner.
Mors ställföreträdare i Örebro har visat full förståelse för den här ändringen och bidragit ll genomförande, men
han vet sen digare a jag på allvar övervägt a lämna min hemkommun.

4.2.5 NEDLADDNINGAR (2015-03-29 14:34)

Bloggen som e-bok , (2012 - 2017)
[1]Demensorebro som e-bok- usa-format 36 MB

För dig som har långsam anslutning eller bara vill se sista året av
bloggen finns denna på bara en Megabyte: (låg bildkvalitet)
[2]Minibok demensorebro

Bra läsning om trö het / MS-trö het - fa que
(många känner sig onaturligt trö a senare under dagen och många har en släng av MS eller liknande störningar i
nervsystemet)
[3]MS -trö het

Normal läkemedels-ordina on
Med denna "kloka lista" ll hjälp skulle många helt obildade men läskunniga och förnu iga personer kunna bli
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bä re läkare än sni et på de jag träffat.
[4]Kloka listan -läkemedel

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/03/demensorebro-som-e-bok3.pdf
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/03/minibok-demensorebro.pdf
3. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/03/ms-trc3b6tthet.pdf
4. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/03/kloka-listan-lc3a4kemedel.pdf

David (2015-11-02 12:05:53)
Hej Hans mfl som läser de a Örebro kommun ska spara 100 miljoner Det verkar bli dom utsa a i samhället som får betala
det mesta. örebro kommun höja priset för matlådorna ll gamla från 38 kr ll 65 kr Dessutom väldigt ojämn kvalitet på
maten. Nyligen fick min gamla mamma härsken strömming (tur hon inte blev sjuk ) Kvalitets ansvarig på almby köket sa a
det gå ut 100 por oner och a ingen annan klagat. E enlig mig dumt svar Ja blir beklämd när gamla och sjuka som byggt
upp sverige Inte kan få bra vård omsorg och mat h p://na.se/nyheter/orebro/1.2922693-priset-chockhojs-pa-per-gostas-
matlador Mvh David

Hans (2015-11-03 13:12:33)
Hej David! Tack för informa onen om matlådorna, varken jag eller mor vistas något i Rötebro längre men minnet av
matlådorna i samband med hemtjänsten är hemskt. (2011 - 2013) Billigt pris uppväger inte den totala malfunk onen,
särskilt för de hemmaboende, ensamma dementa. Blir det dyrare blir det ännu värre. Man var så korkade a man slängde
in kalla matlådor ll mor som inte klarade a värma i micron utan i bästa fall hällde över i kastrull eller stekpanna och
värmde. Men o a ansåg hon det inte värt besväret och kastade bort 90 % av den näringsfa ga och o a illasmakande
sörjan. Då jag besökte, några gånger per månad, fanns all d många bortkastade eller gömda matlådor med det mesta
eller allt kvar. Förutom möglig mat och bröd samt gul mjölk och seg grädde i kylen. Det fanns också krämpaket med
mögligt innehåll. Problemen är dry ade i bloggen och togs upp av IVO och SVT. Rasmus P. är en lus g filur från (C) som
omväxlande agerar som en vänsterpar st eller kommunist. Orerar o a om risken för a pengar går ner i fel ficka. Varför då
inte anordna kommunal matlagning på bred front? Antagligen därför a en så underlig figur som kommit upp sig av någon
orsak, inte kan få med sig fullmäk ge och styrelse på de a då alliansen i övrigt lär vara emot det. Jag vet var pengar går ner
i fel ficka inom kommunhusets väggar. Det finns också någon som heter Henningsson och massor av rötägg som gömmer
sig. Speciellt bland cheferna. Naturligtvis kan man sänka priset i matsalen lite och höja bara lite på lådorna, för a få det
mer lika. Det kan tänkas övergå Perssons och andras förstånd. Det bör gå in om du och andra hjälper ll med a upplysa.
Slutligen kan just en ka , enligt ar keln, vara e bra verktyg för a påvisa härsken strömming. Filma när ka en rynkar på
nosen och avviker, så är saken klar. Sänd det ll Youtube och märk det med "örebro kommun"!

David (2015-11-03 13:26:33)
Hej Hans Och tack för svaret på mi inlägg Önskar dig och din gamla mamma Guds rika välsignelse änglarna vakar över er I
Jesu Kris namn amen Mvh David

En trö mamma (2016-04-01 07:35:24)
Ja herregud! Vad kan man säga om eländet som bara breder ut sig i samhället. Jag är inte ensam om a se vänskapskor-
rup onen och ryggdunket inom kommunen. Jag har laddat ner din blogg och ska läsa den.

David (2016-04-01 12:32:45)
Svar ll en trö mamma Ja inget fungerar inom Örebro kommun Rex hemvård mfl ställen Ja ställer mi hopp ll min Herre
och Gud Jag har levande tro på Jesus Kristus Önskar dig Guds rika välsignelse fullständigt helande ll Ande Kropp och Själ
I kra av Herrens ord och lö en änglarna vakar över dig och övriga familjen och beskyddar er I Jesu Kris namn amen
Hjärtliga varma hälsningar David

325

https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/03/demensorebro-som-e-bok3.pdf
https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/03/minibok-demensorebro.pdf
https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/03/ms-trc3b6tthet.pdf
https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/03/kloka-listan-lc3a4kemedel.pdf


4.3 April

4.3.1 Redovisning från förvaltaren med smärre brister. (2015-04-09 21:31)

Just få redovisning för andra halvan av -2014, mor fick ny ställföreträdare i juli. Nu ser det mesta ok ut, men åter
en klumpsumma, nu "Övrigt" på 17.363 kr
Föregångaren presenterade "diverse" i tre klumpsummor om 33.000 kr totalt och senare upptäckte jag vid
närmare genomläsning av redovisningen a 9.000 kr under "övrigt" har oklart ursprung. Dvs 42.000 kr den
gången saknar verifika oner. Tar lång d a få fram verifika onerna pga urmodiga regler.
-2012 jobbade jag förgäves med a få rätsida på "privata medel" om mindre, det var som jag minns det, 3.700
kr. Jag ville då han en detaljerad redovisning av denna betydligt mindre summa. Fick det aldrig men e ersom
det gå tre år sen god man nummer e slutade så ska hon ha sänt över verifika oner ll nuvarande "förvaltare".
Med det virrvarr, oordning och oseriositet han visar upp är det ingen ide a be denne om någon ng alls.
Redovisningen däremot måste han ju göra skaplig e ersom någon i kommunen granskar den. anhöriga och
verifika oner struntar han i eller behandlar godtyckligt.
Jag varnar åter alla anhöriga för gode män och förvaltare, särskilt i Örebro kommun. De flesta klarar inte mycket
utom a debitera arvodet.
Vissa undanhåller alla penningu ag de kan utan a direkt bryta någon regel. Två av föregångarna hade stora
problem med a betala mors vecko dning. Och de får helhjärtad assistans med de a av lågbildade mer eller
mindre ohederliga figurer på överförmyndarkanslierna. Dessa är det vik gaste skälet a undvika ställföreträdare
e ersom de inte har kompetens / ärlighet nog a utse lämpliga ställföreträdare och sen inte klarar eller vill sköta
kontrollen.
De saknade verifika onerna nu är e onödigt problem som handläggaren med nöje låter pågå. Trots a det nu
är en ny handläggare.
De a är tydligen sa i system. Får väl åter kontakta andra överförmyndare och jämföra. Det brukar gå om man
låtsas a man överväger a fly a med sin sjuke förälder ll den aktuella kommunen.
Jag har anmält ll länsstyrelsen direkt, a klaga hos kanslisten är meningslöst men jag gjorde det ll sist ändå. Det
har visat sig två gånger förut i liknande ärenden a det inte ger ve gt resultat. Om också länsstyrelsen konstrar
för a skydda sina vänner ute i kommunerna (vanligt) så har man op onen a med den begära skadestånd hos
J.K. för nedlagt arbete. Det går inte betr. en kommun. Genom e sånt förfarande så kan man om inte annat
orsaka besvär för myglarna och väcka större intresse för felak ga/dåliga regler.

Och åter, den nuvarande "e-boken" är bara en lä läst form av bloggen, 300 sidor, e provisorium som e-
bok. Missförhållanden i min hemkommun och en del andra grava missförhållanden i samhället kommer a finnas
med i den slutliga versionen om sådär 500 sidor som kommer a spridas vida.

4.3.2 Långt samtal med civilekonom i min hemkommun (2015-04-14 06:18)

En civilekonom som inte är ak v inom poli ken men ändå väl förtrogen med delar av poli ken och ekonomin i
kommunen fick igår höra hur ställföreträdare för åldringar/dementa kan redovisa stora belopp under "övrigt"
eller "diverse" utan a en nära anhörig kan få veta några detaljer så länge ställföreträdaren är kvar och om
ställföreträdaren så önskar, kan hen vänta tre år ll innan verifika oner och kvi on lämnas ll behörig mo agare.
De a kan då vara en e erträdare om "brukaren" är i livet. Annars ll anhöriga. Dvs det kan dröja upp ll tre år
e er t.ex. förälders bortgång innan ev. förskingring kan avslöjas. Förskingringen kan vara sa i verket genom
samarbete mellan kanslist på överförmyndarnämnden och en ohederlig god man. De kan dela på pengarna och
det hela kan vara så utstuderat gjort a det är svårt för den anhörige a bevisa, ibland a ens upptäcka.
Inte alla anhöriga är ens kapabla och många bryr sig inte.
Allt de a är sank onerat via 100 år gamla regler.
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Civilekonomen reagerade starkt och u ryckte sin starka avsky för de a system, som han inte digare hört talas
om. Där tror jag a jag kan räkna med fortsa stöd och hjälp med spridande av informa on.
Den ende riksdagsman som egentligen bryr sig är 80 + och verkar tappa kra erna. Väl förståeligt, hon var lite
sent ute.
Jag ska ly a fram gällande regler tydligare inom kort och visa hur Länsstyrelsen hanterar dessa regler. Klart är a
Örebro kommun, Överförmyndarnämnden utny jar de stora luckor som reglerna medger, ll de sjukas och de
anhörigas nackdel.
Jag väntar dock på svar på några frågor som jag iofs kan kopiera in i bloggen.
Hade man ha rent mjöl i påsen finns det som jag förstår inget som hindrar dessa egentliga komponen ascister
* med e "S" i pannan a lämna ut verifika onerna.
Möjligen skulle det underlä a om jag kör 45 mil för a få se de a på expedi onen och om jag tar mor med mig,
men jag har redan kört denna sträcka flera gånger helt förgäves pga o llförlitlig personal och bro slig god man,
så jag tänker inte föreslå något sådant.
"Den sjukes vilja kan fås från nära anhörig om den sjuke har svårt a delge den ll utomstående" (eller liknande,
jag tog det ur minnet men minns inte var jag läst regeln, vet dock a jag se det nånstans, kanske en kommunal

lläggsregel i annan kommun)

Under samtalet med civilekonomen fick jag för övrigt höra högst häpnadsväckande beskrivningar av hur
min hemkommun sköter ekonomin. Allrahelst då det kommunala bostadsbolaget.
Många miljoner kr är bortslarvade och kommunens invånare plågas av mycket hög ska .
Sådant påverkar förstås många områden och även åldringsvården.
Jag ska beskriva några usla och hemska fenomen i min hemkommun då jag lämnat den helt.

Komponent - del -delvis - uppfyller "kravet" a ignorera och utny ja de svagaste.

4.3.3 Mor har få en bostad i en av mina grann-kommuner! (2015-04-15 09:28)

Jag har besökt boendet som var väldigt fint, lämpligare beläget än mors nuvarande boende, markplan nära natur
i stället för skandalboende i "höghus" in ll en sopsta on, dvs i kvalitetskommunen Öebro.
Avdelning för dementa och stor sluten innergård dit de har fri llträde sommar d.
Existerar inte på Elgströmska förvaret.

Saker har mao ljusnat betydligt i flera steg, först bä re i Örebro då kommunen tog över Elgströmska, sedan
ny ställföreträdare som inte är ute e er a förstöra och slutligen byte av "målkommun" e er e halvårs helt
onödig väntan på min hemkommun (som lider av många problem pga starkt misskö ekonomi och avsaknad av
kompetens)

Återkommer med beskrivning av fly en osv.

4.3.4 Deklara onsdags, förvaltaren uppvisar total inkompetens -igen. (2015-04-19 12:54)

Så var det dags igen. Kunskapskraven övers ger grundskolans mellanstadium och kravet på planering och vanligt
förnu ligger på vuxen nivå.
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Då failerar förvaltaren totalt. Börjar dessutom svamla om a han "kanske gjort fel" då han lyckats hålla lö et a
söka boende för mor nära min hemort.
[1]

(Han har också "missat" a förvalta som han utlovat, bara sa pengarna på vanligt konto)
Nu ser det plötsligt ut så här då "förvaltaren" känner sig retad av a jag klagat på hans slarv runt ekonomin:
[2]

Känns dårskapen igen? Dylik inkompetens, opålitlighet och virrighet verkar vara en inträdesbilje för a bli
ställföreträdare i Örebro.
Jag har skrivit det förut.
Förtroendet för förvaltaren sviktade allvarligt på en gång, då han missade räkning e er räkning, trots påminnelser
från mig. Han missade nästan allt som gick a missa så länge jag kunde kontrollera vad han ägnade sig åt och
inte. Har bevisning på slarvet som kan visas här om jag lägger ned det arbetet senare. Har informerat Ön utan a
avse e formellt klagomål.
Men jag tyckte det kunde bero e ersom han dels verkade ganska trevlig, dels förklarade med allvarliga problem
inom familjen, dels ibland lovade a han skulle hålla lö et ang. mors fly . De a blandat med diverse svammel
om a han själv skulle "undersöka" mor (han är inte läkare eller ens i närheten, tror a hans utbildning ligger på
enkel vård-nivå, jag har inte få svar på frågan) och han prövade olika påståenden som han utverkat från stackars
mor.
Jag fick påminna några gånger a han ge lö et om fly en via Tingsrä en. Det var också pga det lö et jag körde

llbaka mor ll det skandalomsusade Elgströmska förvaret.
Skulle han bryta de a så stämmer jag mha en advokat, pga allt elände, dsspillan och arbete de a orsakat mig.
Inkl övriga missar han de fakto gjort. I e senare skede blir han då också ansvarig för vad mor orsakats.

Frågeställning. Hur mycket skadas alla andra nödlidande av dylika inkompa bla filurer?
De som saknar anhöriga?

Mors bostad blev i princip tvångsförsåld. Jag gick med på det llslut e ersom mor inte kunde fly a ll-
baka, enkom beroende på a kommunen kräver god mans ansökan om hemvård och mors gode man var en
illasinnad typ som vägrade (det förre stolpsko et)
Försäljningen medförde a mor förlorar si bostads llägg, 2.500 kr/månad ska efri . Dvs för boendet på
Elgströmska huset som kostar 4.500 kr/månad (+ mat mm)
Jag kunde gärna ha betalat hyran för hennes gamla bostad och själv använt den för överna ningar.
Jag visade det genom a betala decemberhyran -13, trots a jag få disponera den fri året ut
(för a sortera mors alla sparade saker mm) men det ledde ll a god man Galenfalk utökade sina ofredanden
på allehanda sä , framgår i bloggen.
Alterna vt kunde den ha hyrts ut för säkert 6 - 7.000 kr/månad, möblerad.
I stället förlorade mor också alla möbler i bostaden plus sådant som inte fick tas.
Aven de a tog god man Galenfalk bort, tre månader innan bostaden blev såld och två månader innan han ansökte
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om försäljning. Dvs inte nuvarande rötägg utan föregångaren.

Därutöver visar nu förvaltaren ingen förståelse för a det lämpliga är a nu söka preliminärt uppskov med
betalning av reavinstska en.
Slutligt uppskov fås om mor kan fly a ll eget boende på en fas ghet, med min hjälp, senast i maj -2016. De a
är just vad jag siktar på och hoppas på.
Men det är inte säkert a det kommer kunna ske, det är avhängigt hennes ev. fortsa a llfrisknande och vad
läkare anser.
Men e ersom det inte är en omöjlighet är det bara dumt a inte söka prel. uppskov.
I annat fall är det risk a mor får ska a bort bortåt 200.000 kr i onödan.
Jag kollade med ska everket och där fick jag klart medhåll. Då situa onen är osäker är det bäst a söka de a
preliminära uppskov innan det är försent. Samt givetvis spara pengar ll ska en om mor inte kommer kunna
uppfylla villkoren för permanent uppskov.

Det här är alldeles för svårt för en förvaltare i Örebro och han blir bara sur, ger inget ve gt svar och bör-
jar svamla om a mor kanske inte borde fly a från Elgströmska huset alls.
Trots a ny boende står och väntar. Två saker som alls inte har med vartannat a göra.
Jag kan inte låta bli a använda rä ord - snudd på e erblivet.
Han menar a han tar hjälp av /mäklaren/ som sålt bostaden, med a deklarera den.
Frågan är hur mäklaren ska kunna känna ll mors alla förutsä ningar eller problem och väga in allt, på det sä
som jag kan. "Förvaltaren" har ingen koll på vad mor har kostat på i bostaden under åren, men det har jag. Redan
där tar det slut på hans förnu .
A beskriva en planering för en förvaltare i Örebro är a arbeta i onödan. Mäklare brukar inte behöva sån
informa on. När "förvaltaren" går ll mäklaren ang. deklara onen så blir det e helt annat förhållande.
Här har dessa ju chansen a y erligare förstöra för mor, som redan få oerhört mycket förstört i onödan pga
föregångaren Galenfalk.

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/04/text-frc3a5n-r-s1.jpg
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/04/kontrabesked-frc3a5n-r-s.jpg

4.3.5 Ny kontakt med bl.a. mäklaren. Posi vt. (2015-04-22 19:00)

Det är precis som förut en skön känsla a ta kontakt angående mors förhållanden med någon normal person som
står utanför den kommunala verksamheten I Örebro.
Det visade sig a "förvaltaren" inte varit i kontakt med mäklaren angående deklara on av försäljningen.
Men det räcker ju med a veta a "förvaltaren" inte är intresserad av uppgi er från mig.
Fullt medhåll från mäklaren, givetvis ska man i god d söka reda på alla aktuella kvi on. En del av dessa gömmer
sig hos digare gode män som inte lämnat ut något ll anhörig eller ll e erföljare.
Det rör sig om totalt ca 25.000 kr i avdrag. Ca 5.000 kr i minskad ska .
Mäklaren verkar också införstådd i a man bör söka preliminärt uppskov med reavinstska en.
Men idag kom e kryp skt besked från "förvaltaren" a han tänker inte bry sig om något av de a.
Tyvärr inte alls oväntat. Individen är numera totalt oberäknelig, ungefär som en drogmissbrukare.
Samma omdöme kommer från en annan anhörig som är drabbad av de a rötägg.

Anmälan är gjord ll Ön, även om jag vet a även där si er mest bara stolpsko som inget kan och inte
vill bry sig om missförhållanden. Klarar inte a erkänna uppenbara misstag och klarar inte a utse ve gt folk
som ställföreträdare.
Just som bland annat B. Westerholm mo onerat i Riksdagen.
Som formsak är anmälan ändå gjord. Det blir väl samma meningslösa soppa som digare.
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Måste då köra e varv ll i Tingsrä en och nu helst med advokatbiträde.
Man bara låtsas lyssna på en anhörig.

Idag har jag också ha kontakt med chefen på det nya boendet, som e er a ha kollat med andra i kom-
munen anser a jag har sista ordet runt fly en av mor. Sund synpunkt som stämmer med föräldrabalken.
Dessutom kontakt med en utredare på den sociala sidan, runt missföhållanden i det nuvarande systemet med
ställföreträdare.
Planerar a göra e besök på en polissta on och visa upp en del av alla missförhållanden, skumma redovisningar
och galna meddelanden som bryter mot föräldrabalken. Som en "ru nsak" och förberedelse för fram da enskilda
åtal. En person på PKC y rade a det kanske möjligen kan bli polisiärt då det nu börjar bli väldigt långvariga
återkommande problem.

4.3.6 Använder mors förvaltare droger? Hopplös tele-kö ll Ön. (2015-04-23 15:56)

Virrigheterna och kons gheterna har fortsa e er a jag klagat på den så kallade förvaltarens skötsel av mors
ekonomi.
Nu har han dels spo at ut (via mail) a han inte få kontraktet på mors nya bostad, trots a det sändes e antal
dagar innan han påstår de a. Dels har han spo at ut a han inte tänker skriva på det.
Dels har han spo at fram a han ska "säga upp det" dvs det som han an ngen inte få eller i alla fall inte skivit
på? Hur kan man säga upp e kontrakt man inte skrivit på?
Dessutom har han helt struntat i a besvara en vänlig förfrågan om han kan ordna två mmars bärhjälp i Örebro
så ordnar jag transporten med egen skåpbil. För några veckor sen skrev han a han skulle anlita mig för fly en,
och betala den. Dvs även hyrbil om så skulle behövas.
Så här ologiskt och vrickat har han bete sig hela den. Ingen ordning på något alls.
Missat räkningar (eller struntat i) som låg utanför autogirot. Vägrat betala mina utlägg för mor förra sommaren,
e nödvändigt läkarbesök (1.200 kr privat) men annars mindre poster som får bero.
Vägrat söka rä shjälp för mor så advokat kan gå igenom det som Galenfalken ägnat sig åt.
Dvs tar inte llvara den enskildes rä slarvar med ekonomin och är knappast duk g i vårdbiten heller.
Spelar värre apa än någon av föregångarna gjort då det kommer ll a mor ska fly a ll si nya boende. Jag har
inte få utdrag från banken i årsredovisningen, påstådd bankbehållning är inte verifierad. Trots a länsstyrelsen
meddelat a de a har anhörig rä ll, och jag har få de a digare. Däremot vad drygt 17.000 kr "övrigt" består
av kan jag inte få veta.

E ersom det uppenbarligen rör sig om en ny stolle i raden, obildad och omdömeslös med dvis total vir-
rvarr bakom pannan, är det klart a jag blir orolig -igen.
Dvs åter dags för e helt galet scenario, nya dårskaper.

Om han inte använder droger ( dvis helt förvirrade galna texter i mail) så lider han av någon allvarlig åkomma.
Man kan i så fall kalla de a "fluktuerande förståndshandikapp"?
En värre form av de a än vad föregångarna uppvisat men Galenfalken kunde konkurrera på si sä .
Dock utan totalt förvirrade texter.

Har idag försökt komma fram ll mors nya handläggare på Ön, men jag borde kanske förstå a då det
all d varit problem med dessa hantlangare i denna skyddade verkstad så är det lönlöst.
Det var första gången jag försökte per telefon.
Jag sa i närmare 50 minuter och väntade, hade då och då kontakt med telefonisten.
Under denna period avslutade handläggaren e samtal och påbörjade e annat. Jag gav upp och frågade
telefonisten om det är lämpligt a pluddra i en halv mme med vissa, då det är kö och telefon den totalt bara
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1,5 mme. Han höll med, det är olämpligt.
Jag berä ade för honom a denna handläggare inte "ha d" " a ens bekrä a en mailfråga om bank-
verifika onen. Trots påminnelser. Det tar kanske en minut a iaf besvara / bekrä a e mail.

O ast elände då man har med denna nämnd a göra (värst av alla är fru ordförande)
Ska man vara förvånad då man ser "frukterna" av deras arbete -på fältet?

4.3.7 Mer om förskingring för de sjuka. (2015-04-24 19:51)

Just när jag skriver de a hör jag på gävleborgs lokala nyheter a en god man i Hudiksvall förskingrat en kvarts
miljon kr för en 90-årig dam. Utan a erkänna bro .
Lite längre upp, i Sundsvall minns jag "Berra" som nyligen avled i total misär då den gode mannen inte besökt på
flera år men stulit av hans pengar.
Det vanligaste knepet är annars a de gode männen och förvaltarna stjäl av fickpengarna regelbundet.
De är enligt min erfarenhet obildade, omdömeslösa stollar i normalfallet, jag utgår från vad jag se hos fem
stycken i Örebro och hört om lika många där.
Ibland är också stollar som bekant kriminella och det gäller minst en av de jag berä at om, "Galenfalken".

Mor fick i maj -2014 handpenning 105.000 kr för sin tvångsförsålda BR-tvåa där hon också berövats på en
del ägodelar. När jag i ade närmare i redovisningen från galenfalk såg jag a dessa 105.000 "trollats bort"
exakt, via posten "privata medel" och huvudposten under "övrigt".
De a utan a jag kunnat få en enda verifika on.
Jag ska "trösta mig med" a en kanslist bockat av allt i redovisningen.
Nu förtår läsaren hur en förskingring lä kan u öras av en oseriös ställföreträdare ev. i samråd med en oseriös
eller slarvig kanslist.

Därutöver har länsstyrelsen (Jensen som förut jobbat i Ön Örebro) meddelat a "teore skt se behöver
aldrig verifika onerna ha funnits på kansliet". Utan a förklara om det handlar om a se verifika oner via
röntgen och ärrsyn eller på annat sä .
Vid e annat llfälle har hon nämligen kläckt ur sig a anhörig har rä ll det som finns på kansliet. Dvs då
kansliet returnerat kvi on/ver. ll god man / förvaltaren så måste anhörig försöka a vända sig dit.
I Galenfalkens fall går det inte a få e enda ord ll svar sedan han undanröjde mors egendom och troligen sålde

ll uppköpare. Inget är dock redovisat.

Allt de a är en uppenbar kombina on av gamla dåliga regler, kriminalitet eller hycklerier.

"Överkurs" är väl a anhörig kan kräva a få se kvi on och verifika oner tre år e er a ställföreträdaren
slutat, o a därför a den sjuka har avlidit.
Men bara om den anhörige då är behörig mo agare.
Inte alls säkert det medges om det finns en ny ställföreträdare.

Gode män och förvaltare kan mao skydda varandra under lång d, för all d om det inte finns någon anhörig. Finns
det ingen anhörig släpper de ogärna e offer. Det händer också a det trixas ll med testamente åt god man själv.

I Galenfalkens bro s-agenda ingår a e erföljande ställföreträdare vägrar a söka rä sskydd för den sjuka.
Dvs det blir då mycket dyrt a anlita advokat och det kan dessutom bli problem med advokatens fullmakt då det
finns e rötägg som förvaltare.
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Ön skyddar uppenbarligen viss dylik oseriös utny jan av de sjukaste.
Den smutsigaste verksamhet jag någonsin råkat ut för.

Hala, skenvänliga, inkompetenta rötägg. Dock inte impotenta e ersom de har ihop det med tjänstemän-
nen på länsstyrelsen och i ngsrötan rotel nio.

4.3.8 Ondskan i samhället -överallt. Ormriket. (2015-04-25 16:55)

Jag blev mycket posi vt överraskad av a nya KD-ledaren, som för mig föreföll lite för ung och oerfaren av livet,
började tala om ondskan i samhället med särskild pekpinne åt sosse-hållet.

De a är exakt vad jag se och känner ll sen länge. Det blir bara klarare. (Eller TYDLIGARE som alla poli-
ker med självaktning måste använda -o a numera)

Det är dock inte de intelligenta och bildade som i första hand väljer poli kerbanan, snarare tvärtom.
Det finns inte mycket ll humanism i form av ärlig hänsyn ll de nödlidande. Sossarna har tagit plats i sina
maktstolar för 100 år sen och släpper det ogärna, låtsas vara människovänliga särskilt i opposi onsläge.
Det är dock dessa sossar som bland mycket annat godkänt och fram-manat rashygienen. Visst tar man officiellt
avstånd från allt de a men det är samma själs-sektor som blir sossar än idag.
De allra mest cyniska och falska människorna tenderar a bli -sossar.

Sverige är e särdeles orm-rike.
Även av Bibeln kan man lära sig a de flesta människor är "satans barn" dvs -ormar.
Med lite erfarenhet och kunskap så kan man lä känna igen dessa.

Det här "ormandet" mer känt som tex hycklande, ljugande, myglande har för mig vara allra /tydligast/
inom överförmyndarnämnden i Örebro. Det är så smutsigt och fult, ständiga hycklerier, förståndsbrister och så
vidare, a det absolut inte kan uteslutas a dessa samarbetar med vissa kriminella ställföreträdare. Klart är i alla
fall a de inte entledigar såna om inte kriminaliteten "styrks" från e speciellt daghem - polismyndigheten. Öfn
klarar inte a på annat sä se om någon individ är olämplig. Omdömet brister. Eller så vill de inte se faktum.
Då jag avslöjat en sån här obildad, halvt e erbliven god mans misstag eller okunskap har Jenny "Spextor" som
kanslist gjort allt för a försöka skjuta över misstaget på min sida.
Formulerat sig på OTYDLIGT hycklande sä . Exemplen finns i bloggen och jag ska som sagt sammanfa a all
dårskap från den avdelningen inklusive fru ordförandens smutsiga lögner och hycklerier.
Lögn också ll J.O. då jag anmälde denna filur som förstör livet för så många.
J.O. har o a brå om och struntar i a undersöka noga, de är lä lurade av lögner och felak ga handlingar.
Lägger för övrigt ned nästan allt utan mo vering.
En rik g skitmyndighet liksom många överförmyndare / nämnder och andra myndigheter, särskilt kommunala.
Dessa skadar de gamla och sjuka, de helt utlämade människorna lika mycket som de allra sämsta vård-enheterna.
Jag kommer a arbeta för a upplysa riksdagsfolk och andra om de a.
Medierna håller numera med reportrar som ligger på samma låga förståndsnivå som t.ex. en god man i gemen.
Då blir det problem med "granskningen" och det är därför det är så illa som det är på området.

Jag har få känna på det här låga, e erblivna "ormandet" e antal gånger sedan mor insjuknade.
Det är sossar som dominerat poli kersitsarna i Örebro.

Då rä en plötsligt skulle ta ställning ll förvaltarskap för mor, i e läge då hon mådde mycket bä re än då
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hon fick god man -2010, dvs helt grundlöst, så "styrkte" Jenny "Spextor" och galenfalken denna ansökan med
e TYDLIGT spo ande om a jag, sonen kan komma a lura mor på pengar. Jag ville engagera en duk g
Gävle-advokat som målsägarbiträde men det beviljades inte. i stället engagerade rä en en extra "god man" för
de a mål, och det rötägget hos "Kvinnojuristen" instämde omedelbart i spo andet mot mig, utan a veta något
alls om mina inten oner med mor. Jag anmälde de a typiska rötägg ll advokatsamfundet men som så o a bara
skyddar sina rötägg.
Det hon ägnade sig åt var inte a hjälpa en sjuk person, dvs a börja spo a på den ende nära anhörige som länge
gjort allt för a hjälpa den sjuka.
h ps://demensorebro.wordpress.com/2014/08/22/bro slig-god-man-ansoker-da-sp ringer-ra en-trosorna-av-
sig/
De a spo ande har nu återupptagits och förstärkts av "förvaltaren" "st ORM" och det stormar i skallen hans
e er a jag pekat på allt slarv med mors ekonomi.
Dessutom vägrar han ta llvara mors rä mot den kriminelle galenfalken.
Han har också skyddad iden tet och "gömmer sig" (jag vet dock var) vilket inte behöver innebära något särskilt
men styrker något a det är en problemfigur.

Man kränker mig allt man orkar och jag förstår a rä srötan kommer a svälja allt de a med hull och hår
igen. Just för a förstärka mi klagomål i kommunen har jag lagt in e ärende ll avd. nio i Örebro sam digt. Jag
vill också se hur de agerar den här gången.
De kommer nog tjata om läkarintyg, men det finns sen digare och jag tänker inte åka ll Örebro för a försöka
ordna det. Ingen annan ordnar det för mors och mi ändamål.
De a gjordes dock förra sommaren - i Falun. Det var annars flera år sen mor undersöktes i Örebro dvs då hon
mådde sämre. Rä en ar hellre på det gamla intyget som är u ärdat av en blind och döv pillerdoktor på Örebro
sjukhus. En doktor som struntar i de senaste rönen om medicinering ll dementa och skadar människor i onödan.
en doktor som aldrig kunnat förklara vad som orsakade mors plötsliga dmens -2009. Givetvis inte alzheimer som
kommer smygande.

Intyget från Falun gav rä en i Örebro fullständigt blanka f-n i.
Jag har massor av material men också mycket arbete framför mig a få ut informa onen om svensk rä söta i
allmänhet.
Värsta svinerierna sker dock bland advokaterna och vissa åklagare. Skydd av varandra och skydd av bro slighet
samt mörkande för klienter och kra iga överdebiteringar som försäkringsbolag och ska ebetalare står för.

Denna TYDLIGA ONDSKA i vissa myndigheter är densamma inom polisen. Dumheten om möjligt ännu
värre där.

Men det är ju allom bekant i de a ormars rike.

fotnot
Tyskland skulle jag vilja benämna "ge ngbo". Nazismen och neo-fascismen frodas mer i Sverige idag.

Tillägg
E ersom problemen som förvaltaren nu orsakade reddes ut av mig, två boendeassistenter och Öfn (ny handläg-
gare) samt kanslichefen på Öfn, så drog jag llbaka rä särendet.
Jag sy ade mest på a ge extra tyngd åt granskning av de a nya vansinne från en ställföreträdare som ovillkorli-
gen nu måste bytas ut och det lär ske via mors fly som llslut kunde ordnas trots nya galna u all.

jojka2 (2015-04-26 01:51:09)
håller med. samma sak för mig med jenny spector. vilken avdelning!!! alla håller varandra bakom ryggen. dom går på
lögner och tror på dom??
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Hans (2015-04-26 03:13:18)
Det är rena ormgropen länsstyrelsen - överförmyndarnämnden - ngsrä en. De vet nog vad jag tycker. Alla tre
"myndigheterna" skyddar kriminella och uppenbart olämpliga gode män / förvaltare. Jag och andra ser dem alla som
medbro slingar. Samma sak borde gälla handfallenheten inom polisen som o a är rent skra retande, men kanske mest
består av den kända dumheten och resursbristen. En stackars utredare sa: "det är sååå svårt med kommunen"

4.3.9 Ständiga hycklerier från länsstyrelsen (2015-04-26 05:00)

En handläggare (jurist) på länsstyrelsen, arbetade förut på Öfn Örebro.
Det som är bra med henne är a hon kommunicerar, besvarar nästan alla frågor, och på det sä et kan man med

den sä a ihop en fråga som hon inte kan besvara eller besvaras av a reglerna är urmodiga och värdelösa.
Om man anmäler Öfn på någon punkt så "granskas" anmälan av andra jurister som är mindre jäviga (eller borde
vara det) om de då hi ar möjliga fel i kommunens handläggning så lägger de bara ned ärendet.
Därmed kan det inte heller överklagas.

Verifika oner för "Övrigt" eller "privata medel" eller "diverse"

Jag har mao aldrig få några verifika oner, kommunen-Öfn har hänvisat ll den gode mannen som hunnit
få llbaka dessa. Den gode mannen svarar inte ens. Klagade hos länsstyrelsen och fick en "förklaring" som gick
ut på a jag har rä ll det material som finns på Öfn:s kansli.
"Och det har du ju få , eller hur". Jag var lite sen med a begära redovisningen och problemet verkade bero på
just den saken.
Och som jag förstå saken, om ver. hunnit gå i retur så har gode mannen ingen skyldighet a visa upp dessa igen
förrän tre år e er a hen slutat. (Sker tex då huvudmannen avlider)

Därför var jag dig med a begära årsredovisning inkl. alla verifika oner nu under mars.
Jag lade ll i begäran a jag inte accepterar en ny redovisning utan verifika oner.
Jag fick svaret a man ännu inte hunnit göra granskningen.
Därmed var det klart a verifika onerna inte hunnit sändas llbaka innan jag begärde kopia på det hela. Då
borde det ju fungera?

Inte alls, redovisningen kom helt utan verifika oner. Den här gången fick jag inte ens bank-verifika on,
som jag få förr. Dvs sammanställning av konton och behållningar samt ev. ränta.
Jag klagade sam digt ll Öfn och länsstyrelsen.

Nu kom en ny förklaring från länsstyrelsen. Jag har som anhörig inte rä ll några utgi s-verifika oner,
det är mors privata egendom och förvaltaren har fullmakt a handha de a.
Man berä ade också för mig a mor inte är omyndig. (Bara barn kan vara omyndiga numera och då har tydligen
anhöriga rä a se alla kvi on osv)
Varför inte berä a de a redan från början? I stället lura mig så jag måste känna behov av a begära redovisning
direkt i mars månad, då dessa brukar droppa in från ställföreträdarna. Dvs innan "granskaren" hunnit returnera
verifika onerna.

Då jag anmärkte på det här kom nästa fantas ska påstående från länsstyrelsen.
"Teore sk se behöver verifika onerna aldrig finnas på kansliet".

Då uppstår automa skt frågan, hur kan i så fall kanslisten bocka av alla poster, hur kan jag då lita på den
"granskningen"?

Inget svar än så länge, ormen i paradiset är på tjänsteresa. *
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En tanke är a om kanslisten får inscannade ver. via internet, räknas då inte de a som a ver. finns på
kansliet? Tills det ev. raderas?
Jag skulle gissa a kanslisten struntar i a begära in några ver. ifall de inte måste finnas llgängliga. I så fall total
anarki.

Senare svar från den här juristen på länsstyrelsen går ut på a Öfn egentligen bara behöver kontrollera a
kredit och debit i en redovisning går ihop.
Dvs utgi erna kan vara påhi ade, det är en kontenta av de a samt a verifika oner inte behöver granskas och
a anhörig inte har rä a få se dem.
Hur kommer det sig då a "granskaren" sä er en bock vid samtliga poster, även de som saknar verifika oner?
Därför a det är så lä a sä a en bock och bläcket är gra s?

Dock ska Öfn avgöra om utgi erna verkar vara i ve g storleksordning, för den enskildes uppehälle, väl
och ve i övrigt. Dvs en grov uppska ning som ska göras av en individ som saknar omdöme, i vissa fall. (Eller som
rentav uppska ar a dela på de förskingrade medlen med sin kompis gode mannen)

Härutöver har länsstyrelsen besvärat sig med a försöka berä a vad som räknas som inkommen handling
(officiell) och inte.

Paradiset Öfn är en underavdelning ll paradiset på länsstyrelsen.
Alla tjänstemän bildar en omfa ande ormgrop.
De flesta reportrar på dagspressen fungerar som e slags underormar. De a i kra av rela v e erblivenhet och
dålig bildning. Lags arna sover på jobbet och måste ruskas om av dessa under-ormar. Därför blir det ingen
förändring i första taget. Vissa aktuella regler är 90 år gamla.
Ställföreträdare som är gamla i gamet lär sig dessa kryphål och utny jar dem o a.

4.3.10 Igår plötslig, jobbig fly för mor och mig (2015-04-29 17:27)

Jag visste for arande igår förmiddag inte om förvaltaren postat kontraktet ll mors nya boende och på boendet
sa man a det inte kommit men a förvaltaren hade faxat in e underskrivet kontrakt.
Fax godtas inte och boendet och jag måste vara säkra innan jag hämtar mor och alla hennes saker.
Hörde något om a en ny boende behöver in i mors lägenhet på Elgströmska den 1 maj. Dvs det uppstod en helt
ohållbar situa on beroende på förvaltarens olus ga virrigheter.
Galenskap fullt jämförbar med föregångarens direkt sjuka fibblanden.
Jag har senaste den hunnit meddela om problemet ll Öfn Örebro, en assistent på Elgströmska och också chefen
på nya boendet med flera.
På e ermiddagen igår fick jag tag i en återbuds d för besiktning med kort varsel och det innebar a jag gav mig
av en bit mot Örebrohållet för a bara besikta skåpbilen.
Den har stå i garaget hela vintern. Medan jag si er och fikar, ar på Dekra-mannens arbete, så får jag två
korta samtal på mobilen, både boendet och Elgströmska meddelar a nu finns kontraktet underskrivet på nya
boendet.
Jag som just lastat in fyra nästan nya sommarhjul jag få tag i och dessa tog ju en del plats i skåpet på en vanlig
MB Vito.
Snabb funderare, det går nog a behålla en del saker i Elgströmskas källarförråd och resten borde få plats. Körde
direkt ll Örebro e er a ha konfererat med assistenten.
Länge sen jag träffat mor, bara pratat per telefon några gånger under senaste halvåret. Hon sa och "rotade"
som hon sa, i en av sina handväskor.
Glad och ganska pigg.
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Tömde källarförråden, (två små plus e ll som personalen hade stoppat in fågelburar mm i, de hade också bru t
upp ena förrådet trots a jag lämnat en nyckel ll hänglåset ll personal som inget klarar, kontaktmannen har f.ö.
aldrig kontaktat mig) och med lite besvär fick jag in de större möblerna själv mha en rä bra vagn. Men allt tog

d, särskilt som jag blev utlåst flera gånger och måste vänta på personal. Inte som förr med bara en enkel kod,
nu krävs en bricka som jag inte har pga mycket få besök pga det långa avståndet.
En framåt tjej i personalen (från Syrien tror jag) kom in ibland och hjälpte mor a packa. Utan den hjälpen skulle
det tagit en mme ll. Ändå var vi inte klara förrän 21.30 och då rymdes inte rik gt allt pga de där fyra hjulen jag
hade i skåpet och a jag dumt nog lastat in de två stora fågelburarna som man hellre skulle kastat bort. Tillbaka
med saker ll källaren och personalen protesterade inte nämnvärt. Fick sen lov i e erhand av en assistent a
hämta i maj.
Dvs blir en körning ll med en mindre bil.
Huvudsaken mor och de vik ga sakerna kommer på plats men vi var inte i Gävleborg förrän mi i na en. Mor
höll sig vaken och var på skapligt humör, åker inte så o a bil så det är ju omväxling.
Ringde nya boendet och vi kom överens om a mor sover i mi hus och vi anländer på förmiddan.
Speciellt som man skulle ha madrass med sig och måste ordnas också. (Så var det inte på Elgströmska)
Klockan o på onsdagen så fly ar mor in på nya boendet, lite bä re än det gamla e ersom det finns en stor
sluten innergård (hus åt tre håll, staket åt det ärde) som även de dementa har i stort se fri llträde ll
sommar d. Där kan de umgås med icke dementa om jag uppfa at rä och det kan ju betyda en bra s mulans.
Mor ställde sig dock kri sk ll den nya bostaden, det var inte bra med det kala tomma intrycket den gav med bara
en sjukhus-säng. E ersom allt gå så snabbt pga ovisshet med kontraktet och plötslig fly utan förberedelser så
måste det tyvärr bli på det sä et.
Mor saknade sin väninna på Elgströmska och hade först svårt a finna sig llrä a, men e er a bostaden
möblerats upp lite och hon få träffa den vänliga duk ga personalen så lä ade stackars mors bekymmer.
Idag, fredag, har jag levererat tre nya vecko dningar och hi at en ganska llfreds mor som snabbt få flera nya
vänner. Bland annat en annan nyinfly ad. Mor är ganska social och mycket vänlig mot alla hon träffar.
Det är jag som får ta emot den kri k hon känner måste lu as men det är jag rä van vid. E ersom min rygg få
lite för mycket stryk nu så väntar jag med a ställa in mors stora höga byrå och troligen tar jag hjälp med den
biten.
Däremot var det inga som helst problem med mors alla blommor, stora golvkrukor fyra stycken, e ersom två av
dessa dö (som även alla undulater gjort), en försvunnit (stod i korridoren på våningen under pga platsbrist hos
mor, rik gt stor och fin växt) och den sista glömde jag kvar.

Allt gick alltså i stort se bra. Mors oro vid infly en ska ha varit "normal" enligt personalen.
Hon är dock 83 år gammal, har alzheimerdiagnos och har nu fly at tre gånger sedan hon fick diagnosen.
En gång helt i onödan. Hon kunde ha varit kvar i min villa fram ll nu och aldrig behövt drabbas av de problem
som förvaltarens dribblande medförde. Då hade hon få fly a in i en färdigmöblerad bostad och sluppit det här.

4.4 May

4.4.1 Mor finner sig väl llrä a på nya boendet. (2015-05-02 18:49)

E er några lite sorgsna dagar med saknad av väninna på gamla boendet
(De sa bredvid varandra på fikastunderna och mål derna men jag hörde dem sällan säga något, väninnan var
mycket tystlåten) och lite oordning på nya rummet, så har mor snabbt vant sig och jag tror det mestadels beror
på a samma saker kommit upp som hon hade förut, ll stor del på motsvarande plats. Personalen är mer
kvalificerad här. Skillnaden är markant men jag känner inte ll orsaken. Vänliga och duk ga. På Elgströmska
fanns också en del bra personal på mors avdelning men alla dessa "nybörjare" som verkade komma och gå, eller
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såna som var lite lata, finns inte på mors nya boende.
Det är kommunalt drivet.
Då mor varit nedstämd, nega v, undrande, har jag upprepat a det här boendet är som det gamla fast bä re.
Dessutom finns ju jag i närheten och kan besöka. På bara fem dygn så har mor alltså funnit sig mycket väl llrä a
och har bekanta som kan bli vänner.
Vi ser nu fram emot bä re väder så a hon kan få prova a gå ut på den stora innergården.
Då det är varmt och fint så står en dörr öppen, fri fram även för de dementa. De a är oslagbart.
Bä re än e sterilt högre hus med 80 boende in ll en stor återvinning och bara gå ut om någon kan följa med.
Här finns också en ICA-bu k på lagom promenadavstånd och sånt verkar s mulerande för en dement som helst
ska ges möjlighet a betala någon vara själv. Så har jag gjort förut men då krävdes bilkörning. Mor fick hålla en
vara och jämna pengar a bara lämna över.
En bra början ll rehabilitering som alla boenden och "gode män" struntar i.

4.4.2 Kommun och rä med egen föräldrabalk (2015-05-05 09:32)

Jag uppehåller mig vid Örebro kommun som bloggen handlar om. Bloggen fortsä er lls advokater at på hur
kommunen, rä en och ställföreträdarna behandlats mors situa on. Naturligtvis är "nummer fyra" bland de så
kallade gode männen mest aktuell a granska noga.
Poliser har både "ha at" med handläggare, olika åklagare har kommit och gå , bara en agerat på rä sä , som
jag anser. Ingen utredning har skö s ovanför grundskolenivå och det har förekommit nybörjare, aspiranter som
inte ens klarat a hålla överenskommelser, o.s.v. o.s.v. upprepade bo en-napp i denna iofs välkända lekstuga
och daghem som inte ens fungerar då en minister mördas.
Vid e llfälle har en polis meddelat a "straffsank on saknas" men inte förstå a galenfalkens (god man fyra)
agerande kunde ses som en del av upprepat ofredande. Poliser har mycket svårt a se en röd tråd om den kräver
mer än e barns förstånd. Med få undantag och utan stor ansträngning.
Då advokat eller advokater gå igenom hela de a elände (avvaktas a F-bolaget tar ställning ll rä s-skydd för
en genomgång) så kanske det äntligen kan bli e stort mål runt hur min mor har misshandlats av myndigheterna.
Det kan ta lång d lls dess om det öht inträffar.

Allt förlöper väl för mor i nya kommunen dit även jag planerar a fly a.
Bara några mil från min nuvarande bostad i annan kommun.
Det är ju e posi vt inslag.

Naturligtvis kommer jag a ge läsarna informa on om huruvida hela min planering kan fullföljas, inköp av
lantställe dit mor kan fly a och bo med mi och hemvårdens stöd plus ev. fler insatser.
De a förutsa e a mor fortsä er a förbä ras, men tyvärr så ser det inte längre så ut.
Det såg ljust ut, med en klar förbä ring förra sommaren då mor bodde hos mig i fem veckor. Men e er sju må-
nader igen (helt i onödan och pga god mans regelvidriga agerande) i Elgströmska förvaret (det fd skandalboendet
som kanske for arande är Örebros sämsta) -där hon inte få den mo on och s mulans hon behöver, så ser det
inte så bra ut. Minnet är inte sämre så jag tror inte på utvecklad alzheimer, men det allmänna måendet är sämre.
Hon har klarat dessa onödiga fly ningar och det har läkaren i Örebro inse a hon kan klara, men varje gång
utgör det en extra påfrestning för en gammal dement människa.

Örebro kommun och Tingsrä blundar för uppenbart olämpliga ställföreträdare. Man jobbar som en och
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samma myndighet, inte två olika.
Man llåter en god man a llgripa ofredanden och tvångsåtgärder som uppenbart går rakt emot den enskildes
vilja och förmåga. Det spelar absolut ingen roll a en anhörig kan visa hur den enskildes vilja och möjligheter ser
ut. Den gode mannen betraktas som en högsta myndighetsperson hur korkat och fult han än beter sig.
A stödja denna bro slighet och ignorera den allra svagaste är ondska, dumhet och komponenter av FASCISM.
Kan inte upprepas nog många gånger.

4.4.3 Nästa steg, bä re ordning nu? (2015-05-12 20:57)

Före och e er mors fly ll grannkommun dit även jag planerar fly a, biståndshandläggning och boende
fungerade bä re än i Örebro (även i min hemkommun är biståndshandläggningen underlig, men i Örebro lurades
mor in i e känt skandalboende mm)
Nu ska vi se om också överförmyndaren fungerar bä re. Det jag hi lls hört från denna verkar sunt och utan
kons gheter.
Har nu sänt följande informa on dit: (En komprimerad sammanfa ning)

Gäller mor som är nyinfly ad i nn kommun, på nn-boendet, avd. demens.

Birgit nn, (p-nr)

Vi är tacksamma för placeringen som beror på a avståndet ll mig, ende nära anhörige, minskat från 22
mil ll 2,5.
Jag planerar också a bosä a mig i kommunen och liva upp e vilande företag.
Det har funnits direkt förfärande problem med digare ställföreträdarskap.
Det är omöjligt för mig a ha förtroende för systemet.
Jag har lu at synpunkter med Riksdagsmän som delar mina åsikter.

Inledningsvis -2010–2012 hade mor två god man som inte förstod a hon
var på väg a svälta ihjäl. Jag tog hand om de a då jag återvände från Belgien. Den andre i ordningen gjorde inga
besök, entledigade sig pga ålder.
Hemtjänsten bestod mestadels av vikarierande flickor som saknade erfarenhet. Nedanstående teveinslag gällde
mor, e er min IVO-anmälan.

h p://www.svt.se/nyheter/regionalt/orebro/ny-granskning-av-kri serad-hemvar d

-2013 en bä re god man som dock företog många resor (mer än jag själv)
och enl. Ön Örebro begick felak gheter och hon entledigade sig.
Mha dagvård och min llsyn (många resor) kunde mor gå upp några kilo.

Mor placerades 1/8- på Örebros skandalboende Elgströmska huset där hon
blev misshandlad via felak g medicinering av obehörig personal.
Kommunen tog över dri en 1/12 -13 och saker förbä rades.
Även här var jag en ak v anhörig.

-2014 en god man som bland mycket annat ofog röjde bort samtliga mors
llhörigheter i den gamla bostaden, inkl. saker som var av mig mödosamt utsorterade, undanlagda separat och

inte fick röras.
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Polisen hänvisar ll civilmål.

Denne olämplige individ ansökte juli -14 a bli förvaltare och hoppade av
dagen e er, (förvirrat eller märkligt beteende) nuvarande förvaltare,
troligen god vän med föregångaren, tog över.
Den nuvarande har missat det mesta som jag kunnat kontrollera, i form av räkningar som fallit utanför autogirot
och annat, trots mina påminnelser.
I samband med mors fly svängde han om och uppvisade psykiska problem, orsakade stora problem som jag
kunde lösa mha de båda boendenas assistenter och Ön Örebro.
Jag kan här hänvisa ll boendets föreståndare n.n. för mer info.
Han har vägrat ta llvara mors rä genom a ansöka om rä s-skydd så advokat kan gå igenom allt som hänt för
ev. åtgärd utöver mål om försvunnen egendom.
Öht uppträ obalanserat och mycket underligt.

Betr. redovisningar har man valt a lägga stora belopp under "övrigt" och
"privata medel" som jag inte kan få verifika oner på.
Exempelvis "försvann" hela handpenningen för mors gamla bostad, 105.000
kr, exakt, via en stor post "övrigt" och e par poster under privata medel.
Denna koincidens måste undersökas noga.

Ny förvaltare måste sköta det här, jag ser ingen annan säker lösning än a jag själv måste få ta över de a,
åtminstone en d.
Mor och jag accepterar inte en y erligare okunnig eller förvirrad person a
"hjälpa" henne.

4.4.4 Hur många sjuka med förvaltare är rä slösa mot bro slingar. (2015-05-16 06:22)

Det här verkar vara e "svart hål" inom området förmynderier och överförmyndarnämnderna verkar vara bra
exempel på rejäla missförhållanden, dvs myndighetsmissbruk och slarv.
De kontakter jag ha med Riksdagsmän bekrä ar det här, ll exempel Barbro Westerholm som är en av de få
som förstår något alls av hur illa ställt det brukar vara.
Hon har också pekat på missförhållanden inom vissa länsstyrelser och det är inget som har undgå mig i prak ken.
Jäv, slarv och hyckleri även där, indirekt skydd av tjänstefel som kan innebära indirekt skydd av bro slighet bland
både ställföreträdare och handläggare inon kommunal verksamhet.
I de a fall kanslister i Örebro, Ön (Öfn)
På Regeringskansliet verkar det inte finnas en enda seriös individ som tar problemen på allvar.
Det betyder a det verkligen finns en dold social fascism på det här området.
Man fortsä er använda helt oegentliga, 90 år gamla regler som om ingen ng hänt, och det är under vissa
förhållanden fri fram a begå bro av olika slag mot de allra sjukaste.
Lika illa är a reportrar på vissa dningar helt struntar i dessa grova missförhållanden och det beror på an ngen
bristande förstånd eller a dessa själva är socialfascister som tycker det är alldeles utmärkt a det går a bedra
de sjukaste och svagaste grupperna, samt undvika förnu sresonemang.
Exempel på sådana dningar, med dold socialfascis sk agenda är främst Dalademokraten, med den cyniske
svamlaren Greider i spetsen, A onbladet och Expressen, samt Metro.
Dessa kan dock komma a reagera ifall en "brukare" avlider i misär och inte ens god man, med delen "omsorg
om person" har agerat, beroende på a god man inte besökt på flera år. Däremot stulit av "brukarens" pengar,
regelbundet.
I såna lägen blundar inte ens socialfascis ska media för det lockande nyhetsvärdet, som kan ge extra inkomster.
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Dråpliga rubriker går dock a åstadkomma även om sånt som är lite svårare a begripa, men det kräver engage-
mang och förstånd.
De flesta dags dningar annars är bara behä ade med all ör korkade och lågbildade reportrar som hellre skriver
om enklare problem, som tex ensamkommande, mer eller mindre skäggiga "barn" som begår bro och inte vill
arbeta.

Min egen mors situa on har som bekant få mig a se e antal dråpliga missförhållanden som inte borde
få existera i e humant samhälle.
Jag upprepar inte allt här igen utan vill bara meddela a nu återstår det a se om dessa missförhållanden ska
fortsä a eller upphöra iom mors fly ll annan kommun.
En lösning är uppenbarligen a jag själv blir ställföreträdare för mor.
Förut hindrades de a av dels avståndet ll Örebro (22 mil) och a jag själv länge ansåg a en lokal god man /
förvaltare är det bästa för en sjuk människa. Dessutom befann jag mig dvis i annat land. Därutöver tyckte jag
a personalen i Örebro, på Öfn, inte gick a ha "samarbete" med då de betedde sig helt vrickat, gång på gång.
Flera exempel på de a finns i bloggen.
Det har dock varit omsä ning på dessa poli skt llsa a figurer (o ast) och nu är ordförande och handläggare
åter igen utby a. Huruvida mina klagomål (och andras) inverkat vet jag inte.

En annan lösning är a en jurist, gärna advokat, lls vidare tar på sig rollen som god man för mor.
Åtminstone delen " llvarata persons rä ".
Det som numera är det vik ga, och då måste man ibland a bakåt i den.
En sak som en lekman inte begriper kan vara alldeles nödvändigt om e bro kan ha ske mot huvudmannen.
Redan där kan förståndet "ta slut" hos dessa lekmän som mest är intresserade av enkla arvoden och viss
förskingring.

Delen "omsorg om person" kan naturligtvis inte skötas på 25 mils avstånd (som det nu handlar om betr.
mor och den nuvarande, stollige förvaltaren) Det är också tveksamt om den delen behöver vara ak verad då
personen bor på omsorgsboende med go renome och med en bra kontaktman. Dessutom en engagerad anhörig
som känner personen mycket bä re än en obildad utomstående lekman som lider av egna, högst besvärande
psykiska problem och är labil.

Ekonomin kan skötas på avstånd, allrahelst som alla ordinarie räkningar löper via autogiro. De a är det
vanliga bland personer som inte har ekonomiska svårigheter. Med autogiro så slipper ställföreträdaren anstränga
sig i den delen också. (Nuvarande förvaltare visade stora problem a betala räkningar utanför autogirot och då
han såg en sån räkning utbrast han "MEN LIGGER INTE ALLT PÅ AUTOGIRO?")
Man har all d risken för lockande förskingring som underlä as via de regler som idag gäller.

De bro som enligt min åsikt begå s mot mor, eller i varje fall orsakad skada, kommer antagligen aldrig
kunna beivras om ställföreträdarskapen ska fortsä a i samma galna anda som varit.
Vi får se.

4.4.5 Ekonomi, förvaltning, stolligheter (2015-05-16 07:07)

Det är svårt a förstå varför förmyndarhandläggare låter en lekman ha full kontroll över en sjuk människas
samtliga medel, särskilt då det rör sig om miljonbelopp.
Det finns som jag se , möjlighet a låta förvaltarskapet omfa a bara en del av de a.
Naturligtvis det enda ve ga men först ska en stor del av llgångarna placeras på e ve gt sä .
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Inte ens det har mors förvaltare klarat av trots a han orerade om saken e er a mor få betalt för sin
tvångsförsålda bostad i början av augus förra året.
Varför överlåta allt på en förvirrad stolle som sen kan få för sig a förskingra pengarna?
Man ska notera a om de a sker så tar kommunens handläggare noll ansvar.
Stora belopp kan som digare sagt redovisas under "övrigt" och "privata medel" och i mors fall har förre god
man (också en ren stolle) kallat god mans arvode "privata medel", antagligen för a förvirra. Jag fick betr. en
av posterna veta av handläggaren a "det antagligen är arvode". Ställföreträdaren behöver inte lämna ifrån sig
närmare uppgi er förrän tre år e er a han lämnat uppdraget och då ll den som är behörig, en anhörig (vid
dödsfall) eller en e erföljande god man/förvaltare, som kan fortsä a hålla på dessa uppgi er.
Den som förskingrar, kanske för många brukare, har mao lång d på sig innan något ev. avslöjas.
Just så fungerar det nu, förvaltaren lämnar inte ut uppgi er om föregångarens hantering av övriga kostnader och
privata medel om llhopa ca 130.000 kr.
God mans arvoden som privata medel för brukaren? Usel redovisning.
Ormen på länsstyrelsen ropade först i telefon "SÅ FÅR DET INTE SE UT" och "här har vi förvaltningslagen a gå
på" men senare ändrade hon sig, det rör sig ju om en handläggare som är en av hennes vänner.
En annan stollighet är a ormen på länsstyrelsen först sagt a anhörig har rä ll verifika oner som finns på Ön.
Då dessa hunnit sändas llbaka är det försent. I samband med nästpåföljande redovisning, då jag var snabb a
begära ut den, kom uppgi en a verifika oner aldrig behöver finnas på Ön. Det räcker a "granskaren" ser a
kredit och debit går ihop. Dvs utgi er kan vara gripna ur lu en och jag kunde alltså for arande inte få se något
av kvi on o.d.
Systemet är helt befängt och de mest oseriösa utny jar det fullt ut för a oroa anhöriga och dölja en del oseriösa
u ag av pengar och oseriös användning av den sjukes pengar.

4.4.6 Kommuner - skyddade verkstäder -särskilt de mindre. (2015-05-21 04:15)

Det står alltmer klart a Örebro långt ifrån är ensam kommun med mängder av inkompetent eller slarvig personal.
Små kommuner framstår för mig alltmer som e slags "avstjälpningsenheter" ungefär som Samhall men med
den skillnaden a inom kommunerna finns inget hopp om förbä ring.
Min hemkommun hör ll de minsta, är misskö och behä ar folk med extra hög ska .
Här fungerar det ibland illa redan i telefonväxeln, ungefär som om en femåring si er och knappar.
Sedan brukar det ta stopp helt, på en gång eller lite senare.
De företagare jag pratat med säger samstämt a det saknas kompetenser.
Det senaste jag hörde var a det finns o personer som gör någon som helst ny a i kommunen, övriga är
"u yllnad". En välrenommerad järnhandlare. En mäklare med civilekonomexamen har som jag berä at upplyst
mig om hur illa kommunen sköter ekonomin. O.s.v.
Jag kommer senare a avslöja vilken kommun det rör sig om, dvs då jag lämnat den helt.

Grannkommunen då, som hjälpte min mor ll ny boende?
Kommunika onen brister i alla instanser utom biståndsavdelningen. Både per mail och brev, ibland också per
telefon.
Överförmyndaren utmärker sig som lite underlig, slirar lite på sanningen som för a dölja något.
Man har inte lyckats läsa och förstå mail som sänts 10 dagar digare. Ännu mindre brev som sänts tre dagar

digare. Eller bara låtsas. *
Det är denna myndighetsform som behöver granskas före de flesta andra, e ersom det i de a fall är de sjukaste
och svagaste som drabbas av ev. oseriositet.
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Ingen enkelriktad kri k mot bara Örebro, med andra ord.

I en y erligare kommun, Gävle, har Överförmyndaren direkt visat sig hysa en oseriös kons g figur som
"expert" inom det juridiska området.
Man har publicerat informa on om ställföreträdarskap och anhöriga som är helt felak g.
Då jag kontaktade "experten" så svarade han a "jag kan inget om det där".
Jag anmärkte då på a den som kopplat ll honom kallat honom "expert" på området.
Svar; "jag kan e antal paragrafer". "Men inte det där". (tror han sa "e femtontal paragrafer")
Också vid en digare kontakt uppträdde han kons gt, talade mot sig själv, dock inget allvarligt den gången.
I min kri k mot Öfn Örebro har jag använt mig av såna felak gheter, dvs litat på a informa onen är rik g. Då
har jag tyckt mig slippa beta av den jobbiga föräldrabalken.
Men oaktat de a så finns det stora problem med överförmyndarenheten och ngsrä en i Örebro.
Framförallt saknas alltså omdöme vid llsä ande av rena skitstövlar som ställföreträdare för de sjuka, samt
lyssnar man inte på nära anhöriga alls.
Det spelar ingen roll vad man visar.
Man kan ll slut göra korrigeringar inom kommunen, men aldrig någonsin ekänna e misstag.
(Inom rä sväsendet sker mycket sällan korrigeringar (omprövning som ger resultat) och aldrig erkänner man
e misstag där heller. Jag har trots vetskapen om sådant, informerat hönsen på rotel nio om a verkligheten
sedermera visat a jag hade rä . De måste då svara a "det finns inget öppet ärende så handlingen går ll
allmänna diariet".
Man kan ju hoppas a även en paragrafskadad hönshjärna har någon ingång som inte är helt lobotomerad, och
på samma sä har jag informerat chefsrådmannen)

Vik g korrigering, här berodde brev-problemen främst på den externa postgången och a kommunen sän-
der det mesta per B-post. Förhoppningsvis var det också bara en llfällig "stockning" i det tvivelak ga system där
post först går ll Stockholm och llbaka och en viss terminal lider problem som även ly s ut i media.
Mail-problemet berodde delvis på a överförmyndaren hade en felstavad mailadress på kommunsidan.

4.4.7 Stående fenomen, villervalla och lögner/hycklerier vanligast på "högre" poster.
(2015-05-27 17:17)

Visst har jag observerat villervalla och stor okunskap bland "gräsrö er" inom vården, allrahelst då vissa vikarier
och nybörjare inom hemvården i Örebro.
Men annars så ljugs och hycklas det absolut mest bland chefspersoner och såna som tycker a de har "makt"
som måste llämpas, särskilt inom överförmyndarenheter.
Jag ser spår av system i systemet som går ut på a delta i den bro sliga verksamhet som vissa gode man och
förvaltare ägrar sig åt. Man vill helst INTE ha kompetenta erfarna eller analy ska anhöriga som ställföreträdare
e ersom de kan avslöja bristerna inom en enhet.
Hellre llsä er man rena stollar och kriminella typer som ställföreträdare, som också kan användas som verktyg
för egna intressen inom enheterna.
Rekordet lär vara sex miljoner kronor, som sannolikt delades upp mellan handläggare och två ställföreträdare
genom e "fixat" arv.
Släk ngarna blev helt utan. Fanns alltså ingen nära anhörig, ingen arvslo .
En mer seriös orsak a undvika anhöriga som ställföreträdare är a "anhöriga ska vara -anhöriga".
I mors fall så har det dock visat sig a de bro som begå s mot henne, eller iaf de skador hon llfogats av både

342



Örebro kommun och en viss god man -går inte a få rätsida på utan a jag själv eller en jurist blir ny förvaltare.
Jag har mao aldrig sökt som ställföreträdare själv digare pga avståndet som då var ll Örebro.
Förutom vistelser utomlands som jag numera skippat eller kortat ned väsentligt, så länge mor lever. Så såg i alla
fall planen ut. Men det har visat sig vara omöjligt a planera då man har kontakt med oseriösa socialdemokrater
i olika nämnder.
I samband med min ansökan och den informa on jag lämnar ll mors nya boendekommun, så har man bete sig
direkt oseriöst, antagligen har man påverkats av annan informa on från Örebro-filurerna. eller så beror det på
det ovan sagda, kanske annars en kombina on.
Jag är givetvis redo a gå ll rä en igen om det behövs, i så fall e er samtal och genomgång av läkare av vad som
varit.
Det måste nu bli en genomgång llsammans med en advokat av hur Örebro kommun och en viss god man
hanterat mors ärenden.
För de a ska vi ha rä sskydd.

En fråga i frågan är; vadan dessa hycklerier och fula beteenden?
Det står nu klart för mig a de a är e generellt vanligt problem bland myndighetspersoner, mygel och fiffel
avslöjas hela den (och glöms snabbt bort av allmänheten), mörkertalet är sannolikt stort.
Överförmyndarenheter står separat från övrig verksamhet i kommunen, de utgör en egen myndighet som inte så
lä kan påverkas av t.ex. en kommundirektör eller någon på sociala sidan.
Här verkar m.a.o. myndighetsmissbruken vara vanligast. De som si er i dessa nämnder verkar gilla skarpt a
känna makt och utöva den, gärna mot kri serande anhöriga eller såna anhöriga som kan komma a utgöra e
"hot" a avslöja bristerna.
Jag har nu se a precis samma typ av hyckleri och dumheter förekommer i fler kommuner, inte bara i Örebro.
Jag kommer med den givetvis a avslöja vilka kommuner det gäller.
Särskilt försik g vill jag vara med min hemkommun så länge jag bor kvar.
Det handlar dels om min integritet, jag har i annan blogg skrivit om bl.a. usla advokater och avslöjat en hel del
andra oegentligheter i samhället.
Där har jag länkat även hit.
Dessutom försöker jag sälja en villa i e område där det är ganska svårsålt och priserna är låga nog numera.
Jag vill inte försvåra för mig själv..
Jag antar dock numera, på ganska goda grunder, a liknande missförhållanden är mycket vanliga, landet runt.

Den filosofiska frågan, varifrån kommer all ondska, inte bara utomlands utan även här, saknar inte svar
som nog inte är helt obekant för läsaren.

Och vad kan man göra förutom a prata med poli ker.
Man har då bara utdelning från Sverigedemokraterna just nu.
Bara dessa bryr sig. Trist men sant i mi fall.
"Etablissemanget" är sjukt och då är även sånt som SD bä re a prata med.

Tillägg 31/5 -15
En (C)-kommunalpoli ker i mors nya hemkommun har visat intresse. Bad mig ringa upp vilket jag ska göra.
Tidigare, i Örebro, uppträdde ingen poli ker seriöst i dessa frågor, utom en från (SD). Röd tråd från (S)-poli ker i
tre (S)-dominerade kommuner; arrogans, inkompetens, slarv, dold halvskum agenda.
Min hemkommun? Meningslöst a tala med poli ker, de flesta är totalt inkompetenta och vissa är kända för a
ha blivit polisanmälda av medborgare som de förföljt och trakasserat. E signum för den kommunen som platsar
bland de sämsta i Sverige på e antal punkter.
Ringer man och ber a få tala med en biståndshandläggare kan man bli kopplad ll en socialchef eller e
äldreboende. Lika illa kopplar det hos de flesta i kommunhuset och överförmyndaren har exakt den truliga,
stressade halv-arroganta s l som såna brukar ha.
De stressar dock inte med brådskande ärenden.
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Ing-Bri Kindborg (2015-06-01 02:17:05)
Hej! Jag känner så väl ll allt de a du beskriver! jag har stångat mig blodig mot dessa instanser sedan 2011 utan a
ännu få någon som helst stö ning utan enbart kränkande behandling utav ÖFN mfl. Jag krävde a få se de senaste
inlämnade uppgi erna från förv.och fick en kopia llsänt mig, ade på siffrorna den gode mannen fyllt i och summerat.
Daterat och underskrivet , granskat och stämplat utav ÖFN i Örebro............Det är "bara" det a .................- Dateringen den
godemannen skrivit under på är 20150901 !!! På TVÅ ställen är dateringen FELAKTIG och hur SLARVIGT är det inte av en
GRANSKNINGSMYNDIGHET???!!!!! Vad håller de på med där uppe? Hur länge skall jag orka kämpa emot stormen på öfn i
Örebro?

Hans (2015-06-01 04:33:28)
Tack Ing-Bri , jag ber dig ringa Helle Bryn-Jensen på Länsstyrelsen Dalarna, hälsa gärna från mig (Hans med bloggen
"demensorebro" och en mamma vid namn Birgit) och påminn om a de måste någon gång börja arbeta seriöst då
de granskar sina goda vänner i Örebro. Hela verksamheten är löjeväckande och de har som vana a kränka anhöriga.
Speciellt duk g i dessa kränkningar är handläggaren på Öfn med förnamnet Jenny. De har inte det grundläggande ve
som behövs, dvs a för en anhörig är det fullt llräckligt a få lida av a någon närstående drabbats av t.ex. demens. Man
har inte behov av a också bli kränkt och ignorerad. Har du försökt få se kvi on på ställföreträdarens alla hävdade utgi er?

4.4.8 Grovt felak gt styrdokument från Gävle (2015-05-29 08:50)

Jag har under den här den sedan mor insjuknade förlitat mig på e antal styrdokument som jag hi at på olika
kommuners hemsidor.
Som icke utbildad jurist blir jag som många andra snabbt u råkad och direkt "sömning" av a läsa paragrafer i
lagboken och gör det bara i "nödfall" om jag känner mig tvungen. Det kan vara svårt a bilda sig en helhetsbild i
de a virrvarr av olika paragrafer som inte all d är strukturerat uppställda.
Då kan såna här styrdokument kännas befriande då de o a tar upp det som ligger nära ll hands för en anhörig
vid t.ex. demensfall.
Hur många har lurats av dessa två dokument. En annan aspekt är a de regler som dokumenten hävdar, är
mycket bra och BORDE gälla, men de gäller inte.
Om de ändå llämpats i kommunerna så har de troligen medfört mest posi vt.
Men i mi fall har informa onen medfört bara ont e ersom de inte llämpas i Örebro, vilket är regelmässigt
rik gt.
Här Gävle kommun där juristen Jakobsson på Ön där ge "vägledning" ll en dokumentskapande person på
annan avdelning, som ger a en sjuk, villrådig persons vilja kan inhämtas från en nära anhörig:

[1]
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Se mao understrykningen i det undre stycket. Den hävdade komple eringsregeln existerar inte!
De a exempel är bä re än det nedanstående e ersom juristen i Gävle hänvisat ll föräldrabalken.

Flera år e er a jag noterat a både ngsrä en och Örebro kommun ignorerat "regeln" som jag trodde
fanns och började jobba på en stämning av staten, skulle jag leta fram den för a få beteckningen. Då uppdagade
jag llsammans med länsstyrelsen, som här för första gången gav en ordentlig hjälp, a ingen sån regel finns öht.
Men trots a jag hänvisat ll " lläggsregel" som jag kallat det så har aldrig rä en eller kommunen meddelat a
den inte finns. I alla fall det måste jag se som en brist, a jag i tron a regeln finns, "besvärat" både kommunen
och rä en i onödan under lång d.

Så e något missvisande dokument från Söderhamn:

[2]
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En god man kan vidta tvångsåtgärder under vissa omständigheter. Det gäller såna fall där den sjuke egentligen
borde ha förvaltare men inte hunnit få det. dvs då omdömet är så gravt åsidosa a det är en självklar omöjlighet
a följa personens påbud eller önskemål och även hindra personens försök a företa sig något helt vanve gt.
Men det finns undantag även här.
Just då det gäller var personen bor eller vill bo. Då får inte ens en förvaltare gå mot personens vilja om saken är
genomförbar.
En del saker är och förblir rena tolkningsfrågor, tex denna paragraf i FB:
[3]

Dvs om personen inte kan delge sin egentliga vilja så kan en god man gå emot den. Då blir det en slags
tvångsåtgärd där god mans omdöme blir avgörande.
(Det omdöme som o a är helt obefintligt, även inom överförmyndarnämnder -och då hjälper det inte om
åtgärden kräver nämnd-medgivande)

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/05/ur-fc3b6rvaltningshandbok-gc3a4vle-kommun1.jpg
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/05/aldrig-tvc3a5ngsc3a5tgc3a4rder-enl-sc3b6derhamn.jpg
3. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/05/rc3a4ttshandling-mot-vilja.jpg
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4.5 June

4.5.1 Min hemkommun lider av problem, mors nya hemkommun något bä re. (2015-06-02 07:57)

Godmanna och förvaltarproblemen är verkligen vanliga och enorma för alla de som hela den drabbas. Den
bärande orsaken är dels a i princip vem som helst, även en obildad galning, kan bli en som ska sköta ekonomi
och llse våra allra sjukaste. Också juridiskt llvarata den sjukes rä ... Dels a cyniska, okunniga och ibland
oärliga individer, o a den poli ska vägen llsä s som överförmyndare och handläggare.
Jag har studerat flera fall där en sådan handläggare samarbetar med en godman som arbetar på gränsen ll
kriminalitet, lagom för a hålla åklagaren utanför, och e sådant fall är just mors och mi . (De övriga fallen
beskrivs i min kommande e-bok som inte är av formen omvandlad blogg, i e av fallen har den drabbade
kommenterat här i bloggen)
Inte nog med det, alla mina erfarenheter överensstämmer med de som andra erfarna personer berä ar om,
ända upp ll Riksdagsnivå.
Varför går det då så trögt a ändra på systemet och de urmodiga reglerna? Varför envisas vissa individer i
kommunerna med a i stället för a föreslå förändringar, fullt ut utny ja de luckor som systemet erbjuder?
Jämför med hur det hela den uppdagas hur det fifflas inom i stort se varenda (statlig) myndighet, alla vill bara
(som en granne säger) "roffa åt sig".
Varför skulle överförmyndare vara av e särskilt "rent" släkte? Men det skulle fak skt behövas.
Dessa tjänster må e vara a rak va för myglare då Öfn är en kommunal myndighet som är ovanligt självbärande
och fristående.
För Örebro finns problemet a "kontrollanterna" på länsstyrelsen är jäviga, e ersom minst en av dem arbetat på
just Öfn i Örebro och har sina vänner där. Men det formella jävet sträcker sig bara ll en person.
Det har varit tydligt hur länsstyrelsen gör mycket för a skydda sina vänner. Det har inneburit en del hycklerier
som jag hoppas kunna analysera närmare nån gång.

Grannkommunen har utmärkt sig på så vis a det mesta mankerar än så länge, dock bara småsaker och
mor har få e minst lika bra boende där som hon hade i Örebro.
I mindre kommuner verkar det mesta bli sämre, pga inkompetenser i allmänhet. Örebro är en för stor kommun
för a lida så allvarliga problem som man gör inom äldrevård- och förmyndarområdet.
I Stockholm fungerade mina kommunkontakter fint i många år, i Örebro mankerar det då och då e ersom vissa
tjänstemän är oärliga och inte ens verkar vilja läsa innan ll.

Min hemkommun (som jag for arande inte vill "ly a ut" i bloggen) uppvisade liknande problem som de i
Örebro och det har hamnat omdömeslösa halvgangsters, som aldrig ha e rik gt arbete, i fullmäk ge.
Biståndshandläggningen är lika spre g som den i Örebro. I Örebro medförde det en mindre katastrof för mor och
det ingår i en ev. kommande rä sprocess mot kommunen och en viss "god" man.
Omsorgsförvaltningen diffar i alla tre kommunerna.
Avd. bygglov diffar värst i min hemkommun. Inget svar på förfrågan e er ca å a månader. (Men inte längre
aktuellt) Förvaltningschefer jobbar "hipp som happ" i alla tre kommunerna. Svarar ibland, ibland snabbt, ibland
inte alls, ibland med felak ga eller vilseledande uppgi er.
Minst dåligt i mors nya hemkommun.
Alla tre kommunerna är dominerade av socialdemokrater.
Det är hög d a bryta sossarnas majoritet, därför a den har le in i en ond cirkel.

Igår ringde jag upp min hemkommun för första gången på kanske e halvår, och se där, cirkusen var igång
omgående. Först upptaget på växelnumret e bra tag, sen telefonsvarare, "du har ringt...(nummer)" -e
direktnummer som jag inte ringt. Ny påringning och plötsligt svarar en ung tjej som var ganska villrådig, jag
sökte en allmän upplysare för kommunen och tänkte ställa en fräck fråga angående vissa element i fullmäk ge,
ställa de a faktum i rela on ll kommunens slogan. Bara för a lyssna på reak onen. Jag fick e direktnummer
och ringde det. Visade sig vara turis nforma onen.. och det var väl bä re än inget alls, bara det a en ny
telefonsvarare hänvisade ll "ny nummer" -som var samma nummer som jag just ringt. Växeln igen, nu en mer
erfaren kvinna som noterade problemen med telefonin.
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Som vanligt inget resultat av kontakter med denna hålas kommun.
Kommer man fram ll rä person så brukar problemen fortsä a där. Det enda som fungerat tror jag var då jag
kom ll helt fel person, men den personen iaf klarade a hänvisa rä .
Men då talar vi chefsperson på en förvaltning, som alltså iaf klarade de a.
Med näppe.

4.5.2 Besöksfrekvensen har halverats sen -2013 (2015-06-05 02:42)

Bloggen börjar nog närma sig avslutning, saker ser i dagsläget ut a reda upp sig och det är för få som läser.
Förra året ca 4.500 visningar, hi lls i år ca 1.200 och för få kommentarer. Med fler kommentarer skulle det bli
annorlunda, särskilt från andra som också är drabbade på något sä . Men jag har få upp kontakten med flera
personer som inte vill framträda i bloggen. Samma gäller en f.d blogg om mygel i samhället i allmänhet, oskyldigt
dömda och annat.
Den här fungerar som stöd för mi eget minne på diverse punkter.
Jag har llräckligt med erfarenhet nu för a kunna bidra med förslag ll lags are eller i alla fall ll någon
poli ker. Trevligt nog är det inte längre bara (SD) som visat något intresse.
E-boken är bara omvandlad blogg och det behövs en total omskrivning för a göra en bä re e-bok av alla
händelser.

Innan jag avslutar kommer jag a avslöja min hemkommun och mors nya hemkommun.

( llägg)
Så här ser en typisk besöksrapport ut numera.
Det roliga är a trots få besökare så är det o a någon i utlandet som ar in.

[1]
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1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/bloggbesc3b6k-den-17-juni-15.jpg

villacalifornia (2015-06-05 15:13:46)
Tycker nog du skall fortsä a... Jag llhör inte de som kommenterar så mycket, utan mest instämmer nickade. Jag har också
få kommentarer, speciellt på de jobbiga bitarna men å andra sidan är det där jag har vårdpersonal, poli ker och journalister
som följare....

Hans (2015-06-05 15:44:32)
Ja några månader ll lär det bli i alla fall, minst. Jag har glömt a läsa i din blogg, men du har varit bra ak v här och en av
de som få mig a fortsä a. Och bra med e slags "dagbok" när det är en massa som har hänt under åren. Undrar hur
läget är för Jojka2. Han fick också ny handläggare i Örebro men för mor och mig blev det kort d med den nya. Det verkar
som dom by ordförande också, igen.
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4.5.3 Sökterm: "måste man sälja bostad åt dement" (2015-06-05 15:58)

En av dagens besökare använde söktermen enligt rubriken.
Jag kollade just den saken med en jurist häromdagen, juristen menade a någon sådan regel finns det inte direkt,
hon sa a god man har ansvar a se ll a det inte blir onödiga kostnader för huvudmannen och det är den biten
jag har tänkt låta analysera närmare framigenom.
Det stämmer tydligen inte vad chefskanslisten sa ll mig i telefon, a egna bostaden ska säljas då den enskilde
mantalsskrivit sig på e annat boende.
Inte direkt, men det kan stämma indirekt under vissa omständigheter.
För mors del var inte omständigheterna såna och det kan jag nog visa.
Se rubriken "huvudlöst skeende med bostad" längre upp. Jag har nyligen snyggat ll den sidan lite och rä at en
del fel.
Mors egna bostad är en mycket känslig punkt, det var det i det längsta för henne själv. Det som hände medförde
onödigt lidande för henne, som så mycket annat onödigt elände.
Jag får se om jag stämmer mha jurist eller börjar med J.K. för a sen gå ll Europadomstolen.
Där finns reglemente som särskilt tar upp egna bostaden. Den är "helig mark" och ska inte misshandlas av en
hycklande myndighet och en knäpp och omdömeslös godman.
Mor skulle mao ha bo i sin egen fina bostad med uteplats idag och med alla sina ägodelar i behåll om allt gå
rä ll.
Som alla förstår kommer jag aldrig a släppa den saken innan det är utre .

Ny förvaltare blir f.ö. jag själv eller en jurist, det verkar 99 % klart e er a man har hörsammat informa-
on från mig. Jag tyckte a en jurist/advokat borde ta delen "ta llvara persons rä " pga allt som behöver

utredas, men det verkar inte vara populärt hos Ön i mors nya hemkommun, däremot ok om juristen tar hela
uppdraget.
Det tycker jag är ganska så fel, för ingen advokat lär lägga d på tex besök. Den advokat jag hoppats på har tyvärr
lämnat Gävle, var för svår a få kontakt med, och då får det vara.
Men som sagt ser det ut a ordna upp sig.
Skönt om jag slipper överklaga i rä en nu igen, sånt har det varit nog av.
Men jag har mycket större förtroende för rä en i Gävle.
Av erfarenhet.

4.5.4 De a har mor drabbats av. (2015-06-07 06:09)

Det handlar om en kvinna, mao min mor, som drabbats mycket illa under de senaste 20 åren. Innan hon blev
påtagligt dement -2009, var det en händelse under 90-talet som var allvarlig, hon blev slagen i huvudet med
hammare då hon bodde i Helsingborg.
Jag har inte vetat hur allvarligt det var innan jag hi ade rä egångsprotokoll då jag gick igenom allt i hennes
bostad -2013.
Hon hemlighöll allvaret i den händelsen och mina besök var glesa.
E sådant slag i huvudet sägs kunna utlösa demens. Hennes diagnos serade alzheimer kan ha pågå sedan dess
och utvecklats långsamt.
-2010 var hon utan pengar i flera månaders d och fick dåligt med mat, hon hade förlorat sin legi ma on. Jag
visste inget pga utlandsvistelse.
Sedan fortsa e svälten 2011-12 och hon kom a lida av allvarlig näringsbrist. Varken hemvården eller godman
begrep de a, vårdcentralen gjorde notering om "risk" för näringsbrist. Men det bara förvärrades. Mor tappade
över 20 kg i vikt. Hennes hund avled.
Förvirringen ledde ll placering på Örebros skandalboende Elgströmska huset, där hon blev misshandlad av
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felak g medicinering pga personal-slarv.
Då hon började bli bä re, pga främst mathållningen, skulle hon kunnat fly a hem ll sin bostad med bl.a. mi
stöd, men i stället förlorade hon bostaden och mycket av vad hon ägde.

Det är ingen "tröst" a det var rejäl pris-stegring på BR i Örebro, värdet är idag högre än då den såldes för
e år sen. Vårdslös hantering och lögner om regler från överförmyndarenheten i Örebro.
Sen då mor vistades hos mig en d förra sommaren vägrade Elgströmska huset a sända mor hennes mediciner
då de tog slut. Hon blev utan i fem dygn och fick må dåligt igen, pga dessa omdömeslösa och hänsynslösa figurer
i Örebro.

(Texten är en del av sidan "Mor" under länken här ovan)

4.5.5 Svårt a fullfölja planen trots allt? (2015-06-09 20:02)

Jag har inte bara sy at ll a mor bör bo nära mig e ersom jag är ende nära anhörige och ingen annan anhörig
finns som kan besöka och ta henne med på u lykter osv.
Senast idag gjorde vi en u lykt och ade på både lantgårdar med djur och en museijärnväg.
[1]

U lykter betyder ju både upplevelser och lite mo on för mor.
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Örebro är nu bara e sämre minne, hon pratar inte om den gamla hemstaden längre. Boendet i Hjärsta var fint
men på Elgströmska var hon ju betydligt mer instängd och jag hade svårt a besöka med det långa avståndet.
Nya boendet har alltså en innergård som funkar även för de dementa, de får dvis känna en annan frihet.
Men jag hörde idag a det görs inga allmänna u lykter så bara de som har anhöriga kommer ut på såna.
Det känns inte helt bra a ta med mor ut då man ser och tänker på de övriga.

Men planen a få fram e fri boende på landet där mor ska klara sig med hemvården och mi stöd är
svår a genomföra e ersom hon inte fortsa förbä rats som jag hoppats och tro på.
Förra sommaren blev hon märkbart friskare e er ca tre veckor hemma hos mig, med flera promenader om dagen
precis som hon fick förr med hundarna, och bra närings llsko (samma som jag själv använt i många år och
håller mig fri från bl.a. förkylningar) De y erligare (onödiga) nio månaderna på Elgströmska sen sa e sina spår,
ini a vförmågan borta och dåligt orienterad. Nu är det frågan om det går a reparera.
Jag har inte ge upp planen och hoppet helt men det skulle förutsä a en förbä ring och e genomförande med
stöd av demensläkare.
Stora krav ställs också på den lantgård e.d. som skulle kunna fungera.
Inte på en egen Ö direkt (och hemvård via båt), men på andra sä llräckligt skyddat, helst utan a vara e
inhägnat område.
Som alla förstår så är det mycket svårt a lösa.
Någon mer fly ning för mor ll annat demensboende är nog uteslutet.

Tillägg augus
Trö heten hos mor går i "skov" och beror uppenbarligen på brist på s mulans och mo on även på nya boendet.
Hon kan ligga och sova mi på dagen pga sysselsä ningsbristen och tristessen. Då jag dyker upp i e sånt läge
blir hon glad, följer med ut men känner sig för trö för a gå och vill hellre åka bil. Då kan vi åka ll en plats där
hon känner mer mo va on a gå en bit. Det krävs större insatser från min sida för a mor ska komma i form
igen, om det öht är möjligt. Ingen mår bä re av åldrandet i sig. Jag måste besöka o are, fler promenader, och
mor måste ta fram si "fysiska fenomen" igen e er fem år. Enda chansen.
Tappat närminne ( ll 90 % och i de flesta avseenden) kan bero på annat än alzheimer och den biten känns ganska
betryggande for arande. En del av personalen håller med.

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/mor-i-jc3a4drac3a5s-15.jpg

4.5.6 Några bilder från mors nya boende (2015-06-12 02:46)

[1]
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Innergården, den största förbä ringen för mor som gärna går ut, en bra ersä ning för den uteplats hon
hade vid sin egen bostad förr.

[2]
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Det enda som inte syns är garderoben, ll höger om bokhylla/teve.

[3]
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[4]
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Samma saker som på Elgströmska, fast en mindre fåtölj. Den här bostaden är något mindre. Påminner
mycket om de som finns på Elgströmska, likadant pentry och duschrum med skjutdörr osv.

[5]

Så finns fina gemensamhetsutrymmen, foton kommer väl senare.

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/innegc3a5rden.jpg
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/20150524_131801.jpg
3. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/20150524_131543.jpg
4. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/20150524_131555.jpg
5. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/20150524_1318331.jpg

4.5.7 Gemensamt och olikheter bland de dementa (2015-06-17 06:20)

E er några år som jag då och då varit bland människor som drabbats av demens har jag tänkt e er lite och inte
ha problem a hi a en röd tråd i deras sä a vara, in-nästlad i e virrvarr av olikheter.
Men den finns ändå där.
Den röda tråden är passivitet - håglöshet - frånvarande framtoning.

356

https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/innegc3a5rden.jpg
https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/20150524_131801.jpg
https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/20150524_131543.jpg
https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/20150524_131555.jpg
https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/06/20150524_1318331.jpg


Jämför man de a med människor som inte är dementa så hi ar man liknande fenomen bland de inåtvända,
deprimerade, ibland djuptänkande personerna. Psykisk störning kan också ibland ge liknande fenomen då den
berörde drabbas av ångest, som är e hemskt llstånd. Men då förekommer också desperata utageranden. Som
e slags säkerhetsven ler, som de dementa o ast saknar men inte verkar behöva.
De flesta dementa verkar svara på lltal, om inte annat genom a visa en reak on i ansiktet, o a posi v. Många
si er helt passiva och bara ar sig omkring, en påslagen teve väcker sällan någon märkbar inlevelse. Musik
påverkar många dementa posi vt. Det finns de som lever upp då det kommer en liten musikgrupp på besök och
de kan rentav sjunga med. Jag såg en gång en dam som gjorde just de a, hon var annars o a sur och egen.
Någon föredrar a bara stå upp, s lla, se sig om ibland och växla om med a sä a sig ned. Ilska och upprördhet
förekommer alldeles klart bland en del av de drabbade. Jag har inte se det riktas mot någon särskild individ
utan mer mot boendet som sådant, "huset" eller bara ilska och kanske skrik utan någon särskild måltavla. Jag har
aldrig se någon på dessa boenden gråta eller ens visat sig vara direkt ledsen.
Jag har hört från personal a det visst kan förekomma, men a det brukar vara kortvarigt. Kanske orsaken glöms
bort, och då försvinner den sorgen.
Demens betyder a man trubbas av, mer eller mindre. Dvs mer eller mindre av den gamla personligheten
försvinner.
Tillståndet kan också variera mellan i stort se original-beteende och demens-beteende. Det verkar vara vanligt
a personer faller bort, är frånvarande, men vaknar upp då man lltalat dem.

Jag vet förstås mest om min mor och hon verkar ha en speciell egenskap bland de dementa, hon vaknar
upp och engagerar sig djupt i små barn om sådana kommer i närheten, men också i teverutan. Det finns alltså
en djup saknad av små barn som mor och även andra kvinnliga dementa kompenserar genom a gärna omge
sig med dockor. Men långt ifrån alla är beroende av de a. Dockorna har en helt annan innebörd för en vuxen
dement, än för e barn som leker med sina. Djur och natur betyder också mycket för henne och särskilt djur har
all d bety mycket för henne. Hon verkar inte längre vara extra förtjust i hundar, utan hennes sympa er riktas
numera mot alla sorters djur, särskilt hästar, grisar, höns -tuppar och allt det man kan se vid lantgårdarna.
De som är deprimerade kännetecknas av a det som förut har varit intressant för dem, tappar i värde.
Vissa av dessa saker lever dock for arande i min mor.
Hon har under sin diagnos cerade demens- d visat tecken på depression men det har varierat hela den.
Medicineringen mot depression har halverats för ca 1,5 år sen, och det gav bra resultat.
Biverkningarna verkar ha minskat eller försvunnit. (Citalopram, numera 10 mg/dag)
Mor har en inneboende dri a på något sä sysselsä a sig och få s mulans för hjärnan. Innan hennes burfåglar
dog under kons ga omständigheter på Elgströmska huset (förra boendet) ägnade hon mycket d åt a sortera
frön, kasta bort en liten del av dessa. Det blev ibland stora fina mönster på bordet av fågelfrö. A lösa korsord har
blivit mer intressant för henne än förr och ensam på si rum gör hon o a de a och bryr sig sällan om sin egen
teve. Det är en ändring e ersom hon på förra boendet tvärtom gärna hade teven igång nästan hela den. Hon
känner själv vad som är bra och dåligt för henne och under den d hon fick för mycket och för starka mediciner
så lurade hon personalen och stoppade undan dessa. Det visade sig vara i stort se rik gt. Hon undvek per
automa k särskilt Citalopram, men tog lite av vitamintable erna.

Som de flesta vet så blir närminnet sämre hos de gamla, allrahelst om de drabbas av demens.
De a är e bestående problem för min mor, medan andra problem har kommit och gå .
Ingen bryr sig om a träna närminnet hos de dementa på e boende. Där undrar jag om det finns någon forskning
som stöder a det inte är lönt? Jag tvivlat på det, och det är nog så a dessa boenden är mer en förvaring än ens
e minimum av s mulans.
Förvirring och des-orientering har också varierat hela den.
Hon är i stort behov av trygghet, det kan vara via mig eller via personalen på boendet.
Det som annars kan hända är a hon drabbas av förvirring.
Det går inte a lämna henne ensam mer än någon mme.

A sköta en dement person i hemmet är en tung uppgi , men vi ska enligt det ärde budet hedra vår
fader och moder, dvs i alla situa oner.

357



4.5.8 Nya förutsä ningar, sålla ut det processbara. (2015-06-23 15:37)

Som mors förvaltare då hon nu bor i mina hemtrakter öppnas visserligen helt andra möjligheter a processa om
mors "rä " i det som varit, särskilt under 2013 och 2014.
Det är inte bra a starta process om alla missgrepp som förekommit utan det gäller a ev. ta upp de största
problemen som skadat mor mest.
Hur hon har förlorat sin egen bostad och ägodelar i onödan är naturligtvis den tunga biten.
Men också hur hon for illa under kommunens "vård" -2010 - 2012.
-2013 for hon illa på Elgströmska huset, men det berodde på det privata företaget A endo. Polisen ville utreda
misshandel via medicinslarv och ned-drogning, men det ville inte åklagare.
Kommunens del i de a var a mor blev inlurad i de a skandalboende via biståndshandläggningen och en
ovetande god man.
(Nummer tre i ordningen, med namnet Sandgren)
Det är enkelt a visa hur hon for illa, via IVO:s utredningar. (Jag var anmälare)
Kra ig avmagring-svält, näringsbrist, förvirring, så allvarligt a det gjordes e nyhetsinslag på teve.

Bostaden.
Mor och jag har visat a hon klarade sig fint med mi stöd, utan a bo i demensboende.
Sammanlagt skedde de a under sex veckor år -2014. Så skulle det rimligen ha fortsa i hennes egen bostad (plus
insatser från hemvård och dagvård som mor uppska ade mycket) och jag hade bostad klar mycket nära.
Just så ville mor också ha det. Det lilla radhuset betydde mycket för henne och det dröjde mer än e år innan
hon kunde sluta tänka på det.
Då näringsbristen var hävd upphörde förvirringen. Under fem veckor hemma hos mig -2014 blev hon märkbart
friskare, flera promenader varje dag mm gjorde verkan.
Läkare i Falun styrkte hur bra det gick.
Trots a det inte gick a få hemvård eller dagvård under den perioden.

Nu e år senare säljs motsvarande bostäder som den mor ägde för högre pris än vad mor fick.
Dessutom förlorade hon hela bostads llägget då pengar på banken gör a såna bidrag minskar kra igt även då
pensionen är mycket låg.
Den egna bostadens värde påverkar inte BT.
Därutöver undanröjde "god" man delar av hennes ägodelar på e helt felak gt och hänsynslöst sä .
Kanslichefen på Öfn verkar ha ljugit om a det finns en regel som tvingar en person a avy ra en egen bostad
ifall hon skrivit sig på annan plats. Det har hon i alla fall påstå per telefon.
Det fanns heller ingen ekonomisk orsak a avy ra den.
När jag började betala hyran blev galenfalken ännu mer hätsk i sina förföljelser och ageranden.

Örebro ngsrä och överförmyndaren i Örebro består uppenbarligen delvis av sanslöst omdömeslösa indi-
vider som i sin tur låter så här olämpliga gode män fortsä a misshandla andra människors ärenden.

Jag har för andra gången och från annan bankman idag få höra a "galenfalkens" u ag av kreditkort åt
mor var onödigt och obegripligt.
Med den kan jag se om han bestulit henne också på pengar, utöver de undanröjda ägodelarna.

Rä ens och polisens misshandlande av dessa ärenden är en grund för anmälan ll J.K. med skadestånd-
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skrav.
Dvs om "galenfalk" åtalats och dömts skulle han försvunnit snabbare ur mors angelägenheter.
Enligt polisen hade han troligen inget uppsåt a begå bro , men den dårskap han uppvisade ska ha varit nog för
Öfn a plocka bort honom. Och rä en skulle ha tagit hänsyn ll överklagande ang. llsä ande av galenpannan.
Det har jag skrivit om förut och nu kan jag agera för mors räkning.

4.5.9 Söker fler offer i Örebro (2015-06-26 21:06)

Om du är en "brukare" eller anhörig som upplevt a det du kan visa/bevisa ignoreras totalt så tveka inte a höra
av dig. Också om din berä gade vilja a få göra eller få något ignoreras. Till exempel a få byta godman. Det
går bra a beskriva vad det gäller som en kommentar här och då kommer jag inte a publicera kommentaren.
Alltså, så snart jag anar vad det handlar om så undviker jag a publicera.

4.5.10 Ögonproblem fördröjer juridisk genomgång mha jurist (2015-06-27 18:46)

Ska jag ta llvara mors rä , nu som ställföreträdare, måste jag givetvis se ll a en jurist blir behjälplig med a
noga gå igenom allt som hänt mor, som skadat henne i onödan.

Det ska ske har jag tänkt mig, nu är det iaf möjligt för mig a söka rä sskydd för mor och ge fullmakt åt
en jurist. Men för a söka rä sskydd krävs a det finns en tvist. I bara e fall har kommunen besvarat
skadeståndskrav, via e försäkringsbolag, och då gällde det e mindre belopp som inte rä ärdigar a man
kopplar in en jurist.
Betr. "galenfalken", en av de gode männen, slutade han besvara frågor e er a han bete sig galet med mors
ägodelar -2014. Svar måste då utkrävas via KRF. Jag har inte tagit det steget ännu och det är lika bra a vänta

lls jag kunnat kolla hans redovisningar i detalj. Dvs lls jag få de kontoutdrag jag behöver, från så pass långt
llbaka a banken måste göra en särskild insats.

Självklart kommer jag a checka av allt de a med överförmyndaren i mors nya hemkommun.
Även sådant som jag skulle kunna göra ändå, utan medgivande.
Inget lär brådska då inget preskriberas i första taget.
Bara en anhållan ll J.K. kan vara en god start, men kräver mycket arbete då J.k. för a agera kräver detaljerad
beskrivning och bevisning på en gång. Dessutom måste vi ha tur med handläggare, dessa agerar helt olika, dvs
det är e rent lo eri, men inte med lika dåliga odds som hos J.O.

Tyvärr har jag samma dag som jag öppnade brevet om förordnandet, råkat ut för en förvärrad ögonskada.
Redan för några år sedan kom glaskroppsavlossning, med besvärliga följder.
Båda ögonen fungerar men det uppstod e visst dubbel-seende.
Det har blivit sjukhusvistelser och sådant elände som stroke är uteslutet genom magnetröntgen mm.
Den här gången fungerade vården, som jag uppfa at det, ganska bra, iaf hos ögonläkaren och avdelningspersonal.
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4.6 July

4.6.1 Vik g koll med banken ang. gjorda u ag på mors konto. (2015-07-01 20:48)

Först nu kan jag göra en fullständig kontroll av vad som egentligen gjorts med mors pengar och mest intressant
är förstås agerandena av den galenfalk som visat sig vara det ojämförligt största rötägget av de fyra godman som
varit.

Som förvaltare ska jag börja med en redovisning av mors alla llgångar och visa a kapitalkontot är spär-
rat även e er övergången ll mi förvaltarskap. Dvs så a banken inte gjort någon miss i det läget, det måste jag
visa.
Sam digt kan jag ta ut kontoutdrag för drygt e år llbaka och i detalj börja jämföra avgivna redovisningar med
u agen som gjorts.
Det diffar lite varstans men i detalj vet man for arande inget så länge jag inte har llgång ll samtliga kvi on
och fakturor. Dvs så länge som en godman kan redovisa privata medel och övriga kostnader i klump på som det
verkar, hur stora belopp som helst.
För a kunna göra en fullständig kontroll måste jag också be banken ta fram kontoutdrag/ transak onerna ända
från 1/1 -14 och det är inte så enkelt.
Beställningen är lagd och sköts av en bal sk stat (!) där banken har en centraldator och "billig arbetskra ".
Det handlar nu om a a e er om några insä ningar gjorts på mors privatkonto av de pengar som plockats ut
på kapitalkontot, aktuell dsperiod.
Om saken är densamma eller mörkare nu för galenfalkens och Ön:s del återstår a se då jag få informa onen
från banken.
Jag har också börjat prata med bekanta jurister om övriga problem orsakade av galenfalken. Det rör sig inte om
småsaker och de är redo. Det som fa ades var ansökan hos mors F-bolag, rä s-skydd, och det kan inte ske förrän
nu snart. Min föregångare ville inte bistå med den saken utan tyckte det skulle vänta lls mor fly at.
Minst sagt märklig orsak, men inget stämmer i dessa kretsar.

4.6.2 Bonusar driver läkare a sä a diagnoser (2015-07-03 15:51)

Det finns läkemedel som kostar mer än en halv miljon om året för en enskild pa ent. Staten betalar. Naturligtvis
är de a en vik g inkomstkälla för alla rika människor inom läkemedelsindustrin.
Hur läkare påverkas av deras behov a få ut sina nya läkemedel är ganska känt.
Många gånger är det både oerhört dyrt och också verkningslöst, eller ger otäcka biverkningar -helt i onödan.
Ibland är vissa läkargrupper extra hårt påverkade a samla ihop e gäng pa enter för a prova ut en ny medicin.
Därför får dessa läkare extra press på sig a sä a vissa diagnoser.
Du kan mao få en felak g diagnos beroende på just de a. Däre er skadliga preparat, kanske livet ut.
Särskilt äldre människor är populära som försökskaniner. En enda ny ofrivillig läkemedelsmissbrukare kan betyda
en extra gra s thailandsresa för en sån läkare.
Vid undersökningarna låtsas man se symptom som inte ens finns eller är obetydliga och faller inom felmarginalen.
Man är lyhörda för minsta vink i pa entens berä else om a en viss ”önskad” sjukdom är på gång. Däremot
blundar man för allt det som talar emot.
Mycket vik gt a ta ”second opinion”. Även e er skallröntgen och ev. prover ur ryggmärgen. Det finns risk a
bli fast i e skadligt medicinmissbruk, betalt av staten. Eller försökskanin för en ny dyrare medicin.

Lita mao aldrig på diagnoser e er bara skallröntgen där en enda neurolog agerat.
Neurologi hör ll det mer flummiga inom läkar-cirkusen.
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Om det inte finns påtagliga symptom som inte kan förklaras med annat än förändringar i hjärnan så brukar
diagnoser vara osäkra. Skallröntgen ges e er symptom, men ibland har symptomen okända orsaker, medan
neurologen med förkärlek tycker sig se orsaken i hjärn-strukturen.

Nu har mor gå på exelonplåster i flera år trots a hennes sjukdomsförlopp alls inte stämmer med alzheimer.
Demensläkaren besvarade aldrig hur en alzheimerfri person påverkas av medicinen.
Staten betalar, billigt är det inte. Dyrt och kanske dåligt. Ingen bryr sig.
Det är hög d a begära second opinion.
Mor ska ju ändå få en ny läkare pga fly en. Dosen "lyckopiller" är halverad e er a jag frågat. Sen dess mår mor
bä re.

Skrev om högt blodtryck och slarv inom tandvården här: (De a inlägg får besökare hela den trots a
den bloggen är inak v)
h ps://mygelsverige.wordpress.com/2012/01/21/rufflande-slarvande-tandlakare- forstor-din-halsa/

4.6.3 Flera nya problem och kons gheter a undersöka. (2015-07-08 18:58)

Jag kan och ska inte beskylla min föregångare som förvaltare för mor med några större oegentligheter än a han
spårade ur helt då det var dags för mor a fly a. Men en lång rad mindre missar och rena stolligheter blir llslut
för mycket. Det är en snäll person som dock pga psykiska problem och oordning i huvudet inte är lämplig a ha
e antal huvudmän a sköta.
Jag har inte få dennes slutredovisning än men tror kanske inte a den kommer a uppvisa några större problem.
Det finns inga all ör underliga större u ag på mors bank-konton under hans d.

Mors väl behövda vecko dning tycks ställa ll stora problem för gode män och förvaltare, det är dags nu
igen.
God man nummer två betalade den inte och då jag klagade på de a hoppade hon av, officiellt av ålders-skäl men
det låg nog en del i det då jag ser hur hon inte "orkade" vissa saker. A inneha delen "omsorg om person" utan
a göra besök under e halvår, är dåligt då det är känt a hemvården ll stor del består av oerfarna småflickor
som trö nat på skolan. Och varför ska en sån god man ha betalt för "omsorg"?
Jag påpekade för "nummer tre" a inbetalningskortet låg på mors rumsbord och hade legat där några månader.
Då jag besökte mor köpte jag lösnummer. Jag ville kolla hur god man fungerar.
De a med inbetalningskortet på bordet kunde jag kolla med mor per telefon och hade jag se själv.
Trean drog då igång e rent spektakel med e antal a4-ark ll Tingsrä en som behandlade hennes kommunika-

on med Aller Media. Istället för a bara betala dningen.
Typiskt "goda stollar" i Örebro!
Fyran led inga problem alls med a betala räkningar, men i stället diverse tokigheter på gränsen ll det kriminella.
Där försvann ju en del av mors ägodelar spårlöst och på helt galet sä och jag accepterar inte redovisningen av
klumpsummor där allt möjligt är hop-bakat utan specifika on.
En vidrigt dålig redovisning gentemot anhörig. Det går ju heller inte a lita på den kanslist som "granskat" de a.
Jag har se nog med tok även från sådana, i Örebro.
Femman nu har betalat dningen, för två år. För a spara ca 100 kr? Knappast e ersom han är helt ignorant mot
andras pengar i andra fall och slösar vilt.
I stället är det för a slippa besvär med a betala o are. Betalningen var några veckor sen, som det mesta annat.
Jag skulle inte betala för två år åt en ganska okänd utomstående 83-åring som har diagnosen alzheimer sen tre
år. Det är inte god förvaltning av medlen. E år räcker go . De a även om jag i mors fall inte vill tro annat än a
hon kommer a leva länge än.
Det nya obligatoriska stora problemet med vecko dningen går nu ut på a min föregångare struntade i a ändra
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adressen i början av maj e er mors fly . Tidningen har gå ll Elgströmska huset enligt Aller Media, dvs i flera
månader.
De a trots a denne förvaltare meddelat skri ligt a han ändrat adressen!
Jag köpte några lösnummer i början och trodde a förvaltarens ord gällde.
Nu vet jag a hans ord ALDRIG gäller.
(Han betalade Nerikes Allehanda ca 3.500 kr för e helt år fast det var fly på gång, mor bör läsa lokal dningen
för a inte bli förvirrad. Jag köpte omgående tre månaders Gävle Dagblad åt henne för a se vad hon gillar den,
och det går fint, men hon läser inte mycket i en dags dning)
Han meddelade mig innan deklara onen a han söker uppskov med reavinst-beska ningen, som jag förordat.
De a då det finns en liten chans a mor kan bo i eget boende igen med mi stöd. Då man inte vet så bör man
göra ansökan, det förlorar man inget på. Ska en kan betalas in senare om det inte blir något av.
Men han ansökte inte om uppskov då han deklarerade. Det får jag veta nu.
en helt opålitlig "förvaltare".
Sen ser jag flera nya räkningar som han betalat alldeles försent och e er påminnelse från företag så har han i e
fall ändå väntat nån månad ll innan han betalat.
Givetvis med extra kostnader för mor.
Han har öppnat e märkligt konto på "Resurs bank" bara för a köpa en teve. Tydligen en kredit helt i onödan
och med onödiga avgi er. En av alla saker jag har a kolla upp närmare. Även där ser jag minst en försenad
betalning med straffavgi för mor. E stående fenomen för den här "förvaltaren."
Därutöver finns klagomål från andra anhöriga som kontaktat mig, på villervalla eller ignorans.

Överförmyndarnämnden stänger öronen för all form av informa on om de a.
Man hänvisar ll Ön på mors nya hemkommun, men de lär inte engagera sig alls i dåliga ställföreträdare i Örebro.
Naturligtvis borde Ön Örebro tacka för informa on som de behöver för a sköta si jobb.
Det är ju dock så a myndigheten är för imbecill och felak gt bemannad för a de skulle kunna llgodogöra sig
informa onen och bevisen på olämpliga ställföreträdare.

4.6.4 För bloggen stor nyhet. "Galenfalken" har inga uppdrag kvar (2015-07-12 07:07)

Jag kan inte veta vad som är orsaken, om det jag försökt ly a fram har spelat någon roll, jag tänker heller inte
avslöja hur jag kan veta det här.
Inte förrän jag vet om källan följde (i så fall dåliga) regler. Informa onen var dock vik g för mig och en del av
läsarna men ännu vik gare är a få veta orsaken ll den önskvärda förändringen.
Har han själv begärt entledigande från alla förvaltar och godmannauppdrag (han hade 13 st då han besudlade
mor men har antagligen ha många fler)
-så är Överförmyndarnämnden och länsstyrelsen for arande samma skurkar i mina ögon (och många andras)
Tingsrä en bar också sin beskärda del av de a missförhållande men också polis och åklagare. Imbecillt röt-
beteende under lång d på bred front. Kanske for arande. Om den hänsynslöse, omdömeslöse och obildade
stollen (tjuven?) själv begärde entledigande.
Kanske förmögen nog på de sjukas stulna llgångar, för a klara sig go på bara pensionen han uppbär.
Han har ganska nyligen inhandlat en nybyggd bostadsrä för egen räkning centralt i Örebro, på platsen där
Vasaskolan fanns, den skola jag själv gick i några år en gång i den.

Onödigt llägg:
(Jag var skolans snabbaste sprinter och kanske bäst i kemi samt blev e år utsedd som den som gjort störst
framsteg på musikskolan (i mi fall violin),
det var 700 elever. Givetvis utan a skryta)
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Max (2015-07-12 20:03:43)
GRATTIS!!! Ja är säker a di långa slit med det där påverkade a hans KARRIÄR är slut. Sen har en annan klagat oxå. Vi
måste kolla så han håller sig borta från alla sjuka människor

Hans (2015-09-16 04:19:59)
Jag trodde e tag a hans "karriär" är slut men han har skaffat uppdrag i Västerås. Har hört mig för hos en jurist på
kommunen där som skri ligt meddelat a man kan ta emot klagomål från mig, trots a jag inte är anhörig eller part i
Västerås. Har mycket jobb framför mig med allt det här, även ordentliga sammanställningar av vad den här J. H. orsakat
samt det mindre problemet vad R.S. som e erträdde honom har orsakat i form av onödiga kostnader mm. Jag har fak skt
börjat trö na på eländet så det går trögt e tag. Ibland undrar man om det är värt besväret eller om det "kostar" mer än
vad det orsakar mig själv. Kommunerna har visat sig vara "avstjälpningsplatser" för inkompetent och slarvigt folk. Man
blir trö på smörjan och de flesta man pratar med om det här har an ngen samma åsikt eller vill slippa ha med kom-
munen a göra. Dessutom skyddar lokala media och ngsrä erna regelmässigt kommunerna. E slags utbredd korrup on.

4.6.5 For my visitors from U.S.A. (2015-07-13 06:32)

h ps://profe or.wordpress.com/in-english/

(E fåtal personer, kanske bara en men troligen minst två, följer bloggen från U.S.A, inte som reg. följare
men genom a hela den återkomma ändå, troligen via bokmärke)

4.6.6 Slarvet från min föregångare tornar upp sig. (2015-07-15 00:00)

Jag förstår nu tonen av despera on hos en av de anhöriga som kontaktade mig e er a ha varit besudlad av
samma förvaltare som min mor, i åratal. Kontakten skedde via kommentarsfältet i bloggen och han hi ade
bloggen genom sökning på individens ovanliga e ernamn som en d fanns som en e ke . *
Han lämnade si telefonnummer i kommentaren (jag raderade förstås de a före publicering)
Det han hade a berä a var så enastående a jag tyvärr inte rik gt trodde honom. Mor hade just få denna
förvaltare e er a "galenfalken" försvunnit ur bilden och den nye hade inte hunnit visa sina usla sidor. Tvärtom
tyckte jag han verkade rä bra, e tag, och givetvis nöjd med a galenfalken var borta. Jag har sedermera få be
om ursäkt för det miss-troendet mot annan anhörig. Det handlar verkligen om en "förvaltare" som slarvar med
allt som det går a slarva, missar allt som kan missas och verkligen spelar "apa" som tä .
Skriver helt förvirrade meddelanden, som en drogpåverkad, omväxlande med ordramsor som han läst nånstans
och består av bra språk. Dessa ramsor upprepas då och då. Det har, som jag beskrivit, inte gå a lita på vad han
lovar eller vad han informerar om.
Egentligen en "galenfalk två" fast med en annorlunda agenda.
Det hela säger en hel del om framförallt överförmyndarnämnden i Örebro, som utser dessa stollar a hjälpa de
sjukaste.
Det säger också en del om ngsrä en som utan kunskap, förutsä er a dessa stollar är lämpliga som ställföreträ-
dare och struntar helt i vad en anhörig kan visa.

I nästa inlägg börjar jag ta exempel på det mest galna han sysslat med, som ge mor onödiga kostnader
samt också e visst lidande.
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Det börjar med en beskrivning över hur en teve som kostar 1990 kr, kom a kosta mor ca 2.500 kr plus en helt
onödig försäkring.
(Mors ne o-pension är ca 9.000/månad e er a hon förlorat hela bostads- llägget genom den onödiga tvångs-
försäljningen av den egna bostaden.
Innan de a hade hon drygt 11.000 kr ne o. Hon har gå back med dessa rötägg som debiterat 22.000 kr/år i
arvode)

Namn kan vara utsa a en d och korreleras med utmärkt sta s k inom WP.
Om besöksantalet (unika besök, inte antalet visningar) närmar sig e visst ungefärligt antal enligt juridiskt praxis,
kan jag radera namnet.
Då tar jag kopia på sta s ken för det aktuella inlägget också.

4.6.7 Korkad och oansvarig "förvaltning" (2015-07-19 06:51)

Jag väntar på en redogörelse från Resurs bank, det här inlägget modifieras då jag få exakta siffror mm. Det hela
är en vik g principsak som klart visar vad det handlade om för en stolle, igen.
Inköpet av en ny teve ll mor i våras var ev. helt onödigt.
Hon hade en kvalitetsapparat och det kan ha varit e simpelt fel på inställning eller ba eri i ärrkontrollen. Det
fanns dock ingen garan kvar. (Annars har en digare stolle som god man köpt ny kyl-frys trots a det fanns
garan kvar på den gamla)
Jag har f.ö. teoriutbildat telereparatörer och även lärare för sådana. Mor hänvisade enligt "förvaltaren" själv ll
mig då hon inte kunde få igång teven, men jag fick inget veta. Det hela hade varit rä ok om han åtminstone
sparat den gamla, den nya är lite större men av allra billigaste och enklaste sort.
Teven som kostade 1990 kr på NetonNet. Jag måste ringa dem med fakturanummer osv för a få veta priset. Den
kom i stället a kosta mor ca 2.700 kr pga rena stolligheter (som vanligt)
Visserligen en försäkring för 245 kr, men varför behövs en sån då mor har hemförsäkring och teven har garan ?
Värre är a ta en kredit. De a skedde, med uppläggningskostnad på ca 275 kr.
De a åt en sjuk dam som pga en onödig tvångsförsäljning av bostaden har pengarna för den på banken ll noll
ränta.
Sen betalade "förvaltaren" inte ll kredi öretaget och det uppkom extra kostnader igen.
E er det slängde han in hela resterande beloppet, ca 2.500 kr.
De a rena idiot-trassel i stället för a bara köpa teven kontant för 1.990 kr.
Jag handlar själv på NetonNet via direktbetalning från banken och har få gra s frakt på allt dessutom. Men det
aktuella köpet skedde i bu k.
"Förvaltaren" har också internetbank på Swedbank hörde jag från min bank-kontakt, så han behövde inte använda
kontanter heller.
Jag måste mao sända in kopia på mi förordnande ll Resurs bank och be om alla uppgi er.
Jag blev uppringd av en trevlig dam som meddelade a den där förbindelse hade "spårat ur" och a såna
människor ska inte vara förvaltare.
Det måste jag verkligen hålla med om, på flera grunder.
Jag har inte få slutredovisning men de egentliga problemen syns sällan där.

Ovanstående är e exempel av många på hur korkat och bakvänt "förvaltaren" bete sig.
Nu ll något allvarligare ur rent ekonomisk synpunkt.

De pengar mor fick in för sin onödigt tvångsförsålda bostad (ska utredas av J.K. eller domstol, ev. EU-domstolen)
si er på banken ll ingen ränta alls, nu sedan e år.
Det har varit så trots a "förvaltaren" -2014 berä ade för mig a han avsåg placera häl en med ränta. Han var
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dock då med på a andra häl en ev. kunde användas ll en egen sommarstuga för mor.
Det var som vanligt bara tomma ord utan värde. Har se det nu då jag övertagit förvaltarskapet.
Jag tänkte mig a han skulle låsa häl en en d och a det var någon ränta för andra halvan.
Det var just vad jag föreslog man skulle llse. Utan a få svar.
Kontaktar överförmyndaren med förslag på ve gare placering.

Om pengarna direkt placerats på någon av de seriösa bankerna/ins tuten med statlig insä ningsgaran
och lite ränta hade mor ha ca 20.000 kr mer på kontot idag.

Jag kallar inte det där för förvaltning utan ren dårskap. Så kallar man också mycket av vad "förvaltaren"
ägnat sig åt.
Han tävlar mao med sin föregångare "galenfalken" i denna "sport".
En skillnad är a föregångaren inte missade någon räkning.
Denne var dock nästan lika korkad och även helt hänsynslös.

Då det gäller de två övriga delarna av e ställföreträdarskap var båda lika okunniga.
Dvs "omsorg om person" och "persons rä ".
Låt vara a den senare stollen ibland tyckte a mor skulle bo nära mig, den ende nära anhörige. Han svängde i
sinnes- llstånd och uppfa ning.
Det förekom infall av medmänsklighet.
Men då han spårade ur totalt (psykiskt sammanbro e.d.) då det var klart och dags, kan jag inte sä a något som
helst värde på den delen. Han spelade verkligen "apa" och både Örebro kommun och den nya (Sandviken) fick
jobba för a få stollen på bä re tankar.
(Där har jag posi vt a säga om både en assistent på Elgströmska huset och chefen på nya boendet som var
behjälpliga i denna "terapi" som behövdes för en sann stolle och psykopat som kallades "förvaltare". Dvs typiskt
Örebro och Ön samt ngsrä , enligt min femåriga erfarenhet - och även enligt andra jag ha kontakt med)

4.6.8 Godmansproblem välkända - varför inte ändra på "idiotsystemet" (2015-07-20 09:49)

Det upprepas hela den, jag pratar med olika myndigheter och företag,
går gärna in på den dårskap som mor och jag utsa s för från Örebro kommun och deras halvt e erblivna
hantlangare på fältet.
Idag pratade jag med mors försäkringsbolag e ersom "förvaltaren" i Örebro (min föregångare) inte klarat a
anmäla fly en dit heller. Jag gjorde det då jag såg problemet, nu gällde det bara a få igång autogiro igen.
Länsförsäkringar har olika bolag i varje län vilket ger en del extra besvär vid en fly .
Alldeles för jobbigt eller svårt för en halvt e erbliven stolle i Örebro som har e antal sjuka människor under sina
vingar.
Jag berä ade för handläggaren på länsförsäkringar lite om hur illa och tokigt allt varit.
Han svarade direkt a han har en släk ng som också drabbats av en sån filur som gjort e antal fel.
Problemet är givetvis inte bara e Örebro-problem, de flesta vet a systemet är sjukt och inte fungerar alls.
O a så finns det alltså personlig erfarenhet via någon släk ng och desto fler erfarenheter från en yrkesverksamhet
där man träffar många utomstående.

Jag minns medhåll och igenkännande kommentarer från:

Polisen
Sjukvården - sköterskor
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An khandlare (kra full varning från denne)
Grannar
Privat säljare av fri dshus (hemskt exempel)

osv osv

Poli ker. Är du/ni inte helt nollställda i knoppen så tänk åtminstone på er egen fram d?
Kan det hjälpa er a få ändan ur vagnen, innan det är en rullstol?

Hans (2015-07-20 09:56:12)
Ingen "hjälp" kan påräknas från media. De flesta reportrarna idag är helt enkelt för dåliga. Har du e ps ska det helst
bestå av en UFO-landning, eller något rik gt "snaskigt" för a en sån pla skalle ska bry sig. Handlar det om kri k mot
kommunen så blir de snarast både hjulbenta och glosögda omedelbart. Sluta psa!

4.6.9 Teve köpt av Örebro-förvaltare (2015-07-23 04:04)

[1]
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Tevens pris var alltså 1990 kr men kom a kosta mor 2.750 kr. Trots avhämtning i bu k på e företag som
annars har gra s frakt.
Mor behövde verkligen ingen kredit på de a öht.
(249kr ll en försäkring som knappast behövs ll en så billig och enkel apparat pga garan och hemförsäkring
med drulle- llägg)
Varför betala så mycket extra (procentuellt mycket, nästan 40 % om vi ser även försäkringen som onödig) på en
teve pga en kredit då det finns pengar för en tvångsförsåld bostad på e helt räntelöst konto? (Pga annan usel
förvaltning)
"Förvaltaren" kom tydligen på hur läget var och slängde in hela skulden e er a flera gånger ha glömt betala
avgi er.

Det finns stora mängder liknande slarv under e års d. Också ren galenskap. Samma gällde dennes
föregångare som även i princip stal för mor (egenmäk gt förfarande)
Tingsrä ens rotel 9 och kommunens Jenny Spector tyckte a dessa stollar är lämpliga som ställföreträdare åt en
mängd sjuka personer. Den senaste klarar inget alls utom a debitera arvode ca 20.000/år per offer, den förre
helt hänsynslös och betedde sig återkommande alldeles vrickat. Vad en anhörig vet och kan visa spelar ingen roll
för dessa huvudlösa myndigheter.

Tillägg juli -16
Teven köptes ev. helt i onödan. Precis som den kyl-frys som köptes -2011 av en godman som struntade i a det
fanns garan på den befintliga som inköpts av mor för dyra pengar. Trots a jag per telefon uppmanade henne
a kolla upp saken.
Så kallad "utomobligatorisk skada" som inte ger mor rä ll skadestånd enligt gällande regler som kräver a bro
är visat.
(Visas aldrig via hönshjärnor inom polis och åklagare vid små ärenden och missas ibland också vid grövre
bro slighet pga ren dumhet, som är det som styr "arbetet")
Också på nya boendet nu så har en i personalen menat a det verkar vara fel på mors (nya) teve då den ibland
bara visar en kanal eller ingen alls.
Orsaken är a mor har för vana a dra ur kontakten över na en, sen många år.
De a gör ifall teven förblir icke inkopplad i flera dygn så tappas inställningarna varför kanalsökning måste göras
om.
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Jag gör om kanalsökningen ibland då jag besöker.
Då personal och fd förvaltare i Örebro började fabulera med mors teve så krävde mor a jag skulle llkallas, hon
är van vid a jag kan lösa såna problem inte minst därför a jag är högskoleutbildad ing och all d har hjälpt
henne med tekniska saker som inte fungerat.
Jag hörde från en personal senare a mor var arg när man inte informerade mig.

Som vanligt orsakades troligen även denna gång onödiga kostnader som sen förvärrades via y erligare
komple idio enligt ovan.
Det hela påminner starkt om den återkommande idio n inom polisväsendet och andra myndigheter och inte
sällan inom vården.

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/07/resurs-bank-fc3b6r-bloggen.jpg
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/07/mors-nya-teve1.jpg

4.6.10 Varför aldrig träna den som börjat återfå kogni va förmågor? (2015-07-29 10:58)

Som jag berä at så led mor av allvarlig näringsbrist under flera år och sen antog de lu rade och oengagerade
läkarna a alla problem berodde på demens. Bekvämast så. A skvä a ut piller.
Är det någon som minns hur en dam e er många år bunden i sängen klev upp då man glömde ge alla mediciner?
Hur förståndiga är dessa doktorer, ens i närheten av alla de offer som de förgi ar?
Alla de offer som de klassar som förståndsoförmögna?

Då mor började få mat i sig regelbundet började hon förbä ras i kogni vt hänseende TROTS a mediciner-
ingen var olämplig.
Dessutom fick hon sånt som hon inte skulle ha pga anställda höns inom A endo (Elgströmska huset).
När de a ofog upphörde blev mor llslut så pass återställd a hon inte längre var i absolut behov av demens-
boende, inlåst.
Då började hennes gode man, galenfalken, ställa ll nya problem så hon måste fly a flera gånger i onödan.
Då galenfalken försvann så kom en underlig sprä in i bilden som inte klarade något alls och spårade dessutom
ur totalt då mor åtminstone skulle få fly a ll e annat demensboende, nära mig.

Är det fel a klaga på systemet och alla skygglappade individer i systemet?

Ned-drogning och usla ställföreträdare som dessutom spelar apa. Stjäl/undanröjer den sjukes llhörigheter,
redovisar illa. Kommunala handläggare och ngsrä som inget begriper eller tar ll sig.
- -

Jag tar ut mor på promenad minst en gång i veckan, o ast i närområdet ll boendet. Ibland kombinerad
biltur och promenad på annan plats. Eller biltur plus promenad i närområdet.
Om vi ar in i någon bu k och mor vill köpa något så ger jag henne pengarna.
På det sä et så får hon återuppliva hanteringen av pengar, i liten mån.
Det har gå bra.
För a utveckla de a och se hur långt det håller, vill jag a mor får egna pengar i samband med a vi lämnar
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boendet. Kanske en fem olapp, några tjugor, eller en hundralapp.
Men jag vill inte vara den som ger pengarna direkt ll mor. Hon har kvar en viss stolthet och jag vet a det känns
bä re för henne om hon får sina pengar från någon personal på boendet då vi går ut. Pengar a stoppa i sin
plånbok.
Sen är det upp ll mor vad hon vill göra med de a lilla belopp.
Kanske vill hon besöka en loppmarknad (finns nära boendet en större, permanent) eller köpa nåt i en bu k.
Det är mao upp ll en anhörig a tänka på sånt här. Det går a utveckla det där med handkassa.
Det är respektlöst mot alla gamla som råkat tappa förmågor, a sen aldrig ge dem nya chanser.
Jag vet a det fungerar helt annorlunda i "mindre utvecklade" länder.
Där ingår de gamla, även de som tappat förmågor, i gemenskapen och får göra det de klarar och vill. En del kan
bli bä re och allrahelst om deras problem helt eller delvis bero på svält!

4.7 August

4.7.1 Mor handlade med egen plånbok, första gången på ca fem år. (2015-08-01 19:20)

Idag tog jag upp iden i förra inlägget med en av mors kontaktmän. Hon tyckte det var en ok ide och en annan
person i personalen instämde ganska entusias skt. Hon anser liksom jag a mor inte verkar lida av alzheimer
(enl. diagnosen) utan är annorlunda, det kan löna sig a träna henne.
De kom snabbt på a e sä är a förvara lite extra pengar i medicinskåpet på rummet.
Vi stoppade in e antal "tjugor" och antecknade summan på en lapp.
Så kom jag överens med mor a gå ut en sväng och passera Ica-bu ken. Hon var posi v ll a gå ut, som nästan
all d. Kontaktmannen hanterade saken raskt och bra, tog fram en bunt sedlar och frågade hur mycket mor ville
ta med sig. Blygsamt beslutade mor sig för 40 kr då hon såg alla 20-lapparna.
Sen letade vi fram hennes röda plånbok som inte varit använd på rä många år. Där fanns kvar lite mynt.
Mor stoppade in de båda 20-lapparna och sen försvann plånboken spårlöst.
Vi letade och letade, det visade sig a hon snabbt gömt den under kudden. Det var ju iofs en bra ide om vi inte
varit på väg ut ll affären. A mors närminne är mycket dåligt står helt klart.
Men som jag berä at om förut, det gäller inte allt. Dock gäller det det mesta.
Så kom vi iväg och e er en omväg över en gammal fin bygdegård som vi nu studerade extra noga i det fina vädret
kom vi ll Ica. Jag såg på långt håll a en ung grabb som si er där ibland, sa och ggde utanför. Redan e
problem a ta tag i, skulle bli mors första egna utbetalning från egna plånboken sen -2010. Hon frågade hur
mycket jag tänkte ge och jag sa "fem kronor". Hon plockade då fram en femkrona. Den här pojken hälsar all d
ar gt på alla och säger också "hejdå" ll alla som lämnar bu ken. Jag stoppade femkronan i burken och mor som
kom direkt e er stoppade i sin femkrona och klappade pojken på kinden. Antagligen ovanligt, han såg extra glad
ut och tackade.
I affären hi ade mor snabbt en liten blomma i kruka för 19.90 e er a ha ratat några mycket dyrare växter och
påpekat hur dyra de var.
Jag tyckte det var en bra ide a köpa denna och det gällde ju a hon skulle försöka planera inköpen så a de egna
pengarna räcker. Sen i bu ken ade mor omväxlande på hyllorna och i plånboken. Hon var medveten om a
det inte fanns så mycket pengar. Hon stannade vid en hylla med pennor och valde e set med fem stycken för 32
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kr. Jag köpte två risifru med sked.
Mors tur i kassan och hon blev lite orolig, visste inte vad det skulle kosta eller vad hon skulle göra.
52 kr, jag sa bara a hon skulle ta sedlarna och plocka fram 12 kr ur mynten. Det gjorde hon snabbt.
Inga som helst problem med lite hjälp på traven.
Tillbaka på rummet så lade hon först plånboken på bordet men e er påminnelse gömde hon den under kudden
igen.
Med minnet i behåll skulle hon klara sig bra. Det kändes i alla fall bra både för henne och mig a hon nu varit ute
och handlat "själv".
Jag gav henne också en enkel förteckning över hennes månatliga ekonomi, inkomst och stadiga utgi er. Vi gick
igenom den och hon var klart intresserad. Det går nästan jämt upp med ca en tusenlapp för "fria inköp" varje
månad. Hon tyckte a kostnaden för Gävle Dagblad var onödig och hon läser den knappt alls. Den blir nästan
bara som nedskräpning. Jag kommer inte förlänga den och mor har i stället två vecko dningar med korsord osv
och en gra s annons dning varje vecka, med teveprogrammet för hela veckan och lite läsning.
Det blir intressant a se hur mycket pengar hon vill ta med nästa gång. En tjej i personalen påpekade a hon
behöver en morgonrock och några fler na linnen, hon har bara e . Det kan bli 500 kr i plånboken och en resa ll
Sandviken, dvs lite extra nästa gång.

4.7.2 "Den där överförmyndaren behöver sä as åt" (2015-08-01 19:42)

Berä ade för en bekant jurist hur förvaltaren innan mig, Örebroaren i Vivalla, skö si uppdrag.
Han har förut lyssnat lite på hur galenfalken innan denne bete sig.
Juristen har varit fåordig och avvaktande, men nu tog han ll orda.
Ingen mening a försöka rä a en god man, det visste han och det stämmer ju absolut enligt min erfarenhet.
De är ju normalt se både obildade och ej lärak ga. Här rör det sig dessutom om psykfall.
Det han menade a jag bör göra, vända mig ll "högsta möjliga instans" direkt, men han nämnde också land-
shövdingen e ersom han trodde a denna kanske utser överförmyndare.

Absolut kommer jag aldrig a ge upp i det här och har försökt med J.O. några gånger utan a få någon
utredning ll stånd. Det blir också e försök hos J.k. före stämning av staten.
Men då får jag hålla mig ll slarvet inom statliga instanser, polisen, rä en och länsstyrelsen. De senare har inte
gjort de inspek oner som krävs på kommunen, det är uppenbart.
Landshövdingen i Dalarna har få e meddelande som inte är besvarat.
Det gällde då länsstyrelsen i Dalarna (som har översynen i bl.a. Örebro)

4.7.3 Redovisning u ormad för a ställa ll maximala problem för anhörig. (2015-08-02 05:53)

Har gå igenom galenfalkens (god man nr 4) slutredovisning dvs för drygt halva -2014, och den var svår a
tolka pga stora klumpsummor som "övrigt" och "privata medel", helt utan verifika oner eller specifika on. Den
sanslöst usla myndigheten "överförmyndarnämnden" tror tydligen a de a betjänar en anhörig, a sända över
sån smörja. Det kan ju inte annat än väcka frågetecken och ilska.
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E er a ha tagit ut kontoutdrag gick det ändå inte a veta vad som hänt utan a beställa utdrag för längre d
llbaka, dvs början av -2014. Där började banken krångla, utdraget skulle komma från Litauen.

Det kom e er några veckor, men på fel konto.
Tillslut kunde jag se i detalj vad som hänt på mors båda konton.
Kri ken mot god man 4 blir på den här punkten hans sä a redovisa i klumpsummor med olämpliga beteck-
ningar, särskilt hans eget arvode och föregångarens dito, som "privata medel" för mor. Det är ju bara dumheter,
avse a förvilla eller beroende på just dumhet. Självklart skriver man "arvode". Så har samtliga föregångare
gjort. Och varför inte lämna en specifika on på "övrigt" om drygt 70.000 kr? Det kan lika gärna vara den sanslösa
myndigheten överförmyndarnämndens kanslist som inte fa at a den specifika on som kanske var inlämnad,
ska kopieras för anhörig. Om den var inlämnad, varför sända den llbaka ll god man? Räckte det inte a sända

llbaka alla kvi on?
"God" man utny jar i dessa fall av djup ignorans och oseriositet möjligheten a "tjuvhålla" på alla kvi on i tre år
e er lämnat uppdrag. Besvarar aldrig några frågor.
Inte ens då kvi ona behövs för deklara onen, gör han sig besväret.
Samma kriminelle spektakel som stal mors och mina llhörigheter.
Ingen av alla fega krakar som si er på maktposi oner i denna röt-kommun har trä fram för a förklara vad allt
det här beror på. Är sånt här sy et med en överförmyndare och en god man?
......
Enligt Länsstyrelsens Jensen så behöver överförmyndaren egentligen inte ens se några kvi on.
I det läget så rämnar hela systemet. Det finns jäv länsstyrelsen Dalarna - Örebro kommun som gör det hela ännu
mer löjeväckande.
J.k. undersöker ibland en länsstyrelse för a se om det gjorts llräckligt många inspek oner på en av alla
infekterade överförmyndarenheter. Men inte hur inspek onerna sköts?

God man 4 har aldrig redovisat vad som hände med mors och mina llhörigheter. Varken i ekonomisk re-
dovisning eller på annat sä . Det bara försvann, delvis fina saker och delvis saker med personligt värde. Polisen
hänvisar ll civilmål. Men ändå har fyran, galenfalken, inga såna här uppdrag kvar. Vad beror det på? Varför är
det så svårt a få reda på vad som ledde ll denna, enda rä a utgång?

Kostnader för a springa ll Kronofogden med en helt befängd ansökan ska inte belasta mor. Men det
gick a hi a i kontoutdragen och är en orsak av flera a stämma stollen i förenklat tvistemål.
Då har jag, även om jag är mors förvaltare, for arande problemet med avståndet ll "Rötebro". Det känns
givetvis långsökt. Kanske går det a få en Örebro-jurist a sköta de a billigt (gärna gra s) om han får det stora
målet senare, målet om mors bostad.
Men om de a klaras upp mha J.K. eller EU-domstolen så blir det inget sånt mål.
Ska då galenfalken slippa undan med sina galenskaper?
Med den polis/åklagarmyndighet man har i Örebro kan det bli på det viset.
Det är denna myndighet som indirekt orsakat de största problemen.
Stollen skulle befriats alla uppdrag inkl. det han hade för min mor, redan -2013 om allt skö s korrekt.
Då hade mor idag kunnat bo i si lilla radhus i Hjärsta, med alla sina saker kvar och jag hade bo i en lägenhet i
närheten. Bevisligen skulle mor klarat de a, med mi och hemvårdens stöd.
Varför inte då det gick bra under fem veckor i min villa förra sommaren.
Utan hemvård och dagvård. Styrkt av läkare.
Dessutom en väl fungerande prövovecka i januari -14 i mors eget radhus.
Det här bör bli något för J.k. a a på, om de är seriösa nog. Jag betraktar anmälan dit som e rent lo eri.
Naturligtvis kan jag låta en advokat stämma staten då J.K. avvisat saken eller meddelat förhinder pga bristande
resurser där.
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4.7.4 Första steget ang. den förlorade bostaden är taget (2015-08-09 05:38)

Anmälan/ansökan hos Jus ekanslern pga mors i onödan förlorade egna bostad är nu gjord.
Jag pekar också på de stulna/undanröjda ägodelarna som var särskilt undanlagda.
Polisens vanskö a "utredning" som lades ned och togs upp flera gånger.

Jag anhåller också om a J.K. ska åtala "galenfalken" e ersom polis och åklagare hanterat ärendet mycket
illa.
Länsstyrelsen har de fakto meddelat a "galenfalken" borde åtalas enskilt.

A ngsrä en fungerat som samma part som kommunen är naturligtvis också meddelat.
Därutöver har jag bifogat hela den här bloggen ll J.K. Dvs idag 364 sidor.

Får nästan hoppas a J.k. inte per automa k skriver ut alla inkomna elektroniska dokument. Särskilt som
jag först av misstag sände en stor XML-fil.

J.K. arbetar slumpmässigt och e er behag, skjuter undan många ärenden med hänvisning ll resursbrister
e.d.
Nästa steg är ansökan ll EU-domstolen för mors räkning.

4.7.5 J.K. snurrade snabbt på ekorrhjulet (2015-08-14 02:27)

Trots a J.K. förut meddelat a det tar e år a behandla e ärende så har man nu, och även förut, kom-
mit med snabba avslag. Man arbetar därför delvis på måfå och sporadiskt. Känt är a man blundar för de flesta
missförhållandena inom statliga myndigheter. Dvs om det inte handlar om rik gt stora, grova saker som man
känner sig tvingade a ta itu med då man annars skulle få problem själva och kanske av Regeringen tvingas lämna
uppdragen och de sa iga arvodena.
Nu tolkar jag det ganska ingående svaret så, a man anser a ansvaret för det som ske måste sökas i Örebro
kommun.
Naturligtvis är det mer långsökt a söka ansvar hos polisen eller ngsrä en och ännu mer långsökt hos
länsstyrelsen. (Länsstyrelsens kommun-granskning är begränsad och inte sällan mycket märklig) men å andra
sidan skulle en ve g polisutredning och en ve g åklagare se ll a den aktuelle gode mannen åtalats. Då hade
han snabbt försvunnit ur bilden och skadan inte kunnat ske.
Den daghemsliknande verksamheten inom polisen Örebro är den vik gaste orsaken bland utomstående myn-
digheter a handläggare i Örebro kommun kan fortsä a agera på e fascist-liknande sä och använda sig av rena
stollar som verktyg.
(Ställföreträdare för de sjuka, godeman-förvaltare)

A J.K. sällan agerar mot åklagare och rötäggs-poliser är dock alldeles standardiserat. Inte särskilt riktat
mot mig eller mor.

Beslutet innebär troligen a det går bra a fortsä a i EU-domstolen.
Men om dessa tar upp fallet är inte alls givet.

Sedan återstår inget annat än en mer omfa ande JO-anmälan av Örebro kommun och helst också en regelrä
stämning av kommunen.
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Som jag meddelat förut så är en stämning av en kommun all d tveksam i de kommuner där ngsrä en är
par sk med kommunen.
Så är fallet i Örebro.
Också en sak som J.K. ignorerar.

Alla vi som drabbats av denna röta kan trösta oss med a karmalagen mal och fungerar mot alla myndighets-svin
och även alla andra.

4.7.6 "Din mamma får symfoniorkestermedicin" (2015-08-23 15:17)

Har sa in den här skärmdumpen på e sms i gammalt inlägg där det glömts bort, aktualiserar här e exempel i
den långa raden på odugliga gode man i Örebro. De a var den första i raden, den som inte begrep a mor höll på
a svälta ihjäl. (Och e erträdaren gjorde inga besök)
[1]

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2012/07/symfoniork-med-retush1.jpg

4.7.7 Inflamma on i hjärnan/nervsystemet - M.S. (2015-08-25 07:51)

Det är nu inte min mor utan jag själv.
Nyligen få denna diagnos och känner mig ibland ma och svag.

374

https://demensorebro.files.wordpress.com/2012/07/symfoniork-med-retush1.jpg


Saknar numera energi a göra om e-boken ll en "rik g" bok, det som finns är bara bloggen omvandlad ll bok.
Jag fortsä er dock skriva här så länge jag orkar tänka någorlunda klart.
Det behövs bara rudimentär tankeförmåga för a se de svåraste problemen på området. Dvs poli ker-nivå
ungefär. Om det sjunker ännu lägre ska man inte blogga i det här komplexa området.

Neurologen som at på min MRT-röntgen menar a en långvarig stress, ilska och massor av sömnlösa
nä er kan bidra ll inflamma on i hjärnan.
Det är inte vetenskapligt fastslaget ännu.

Har man med sjukvården a göra ser man o a problem. Neurologen vill ha mig som "försökskanin" för
e ganska ny läkemedel som kostar ca 350 kr per table . Aubagio heter det. Det enda jag kan vara rä säker
på är a tappa håret. Högkostnadsskyddet gällde inte för de a medel då det kom och gäller nu bara under vissa
förutsä ningar som oseriösa läkare troligen kan kringgå.
Kostnaden innebär annars mer än halva pensionen eller sjukersä ningen för de allra flesta och minst hela
pensionen/sjukers. för de som har lägst.

Under den d man ingår i en studie är det förstås kostnadsfri , men sedan? Varför gå en d på en medicin som
misstänks vara lite sämre och är dyrare, för a sedan ev. byta ll standard.
Naturligtvis vill man ha en mer standardiserad och utprövad medicin (Interferon) från början, men frågan är om
man i min ålder öht ska ta någon medicin av den sorten. MS-specialister menar a redan e er 50 så brukar den
inflammatoriska verksamheten i nervsystemet och hjärnan avta. Sjukdomen debuterar normalt se mellan 25
- 35 årsåldern men ibland redan hos barn. Den är y erst smygande med många olika märkliga symptom som
brukar gå i "skov" men kan också vara allvarligt progressiv.

Jag anar e opropor onerligt intresse hos neurologen a få in mig på den nya medicinen Aubagio.
Det kan ha med lockelser från läkemedels llverkaren a göra.
Gra s flo a konferensresor ll exo ska platser och sådant.

David (2016-01-05 14:00:52)
Hej Hans Ja lider verkligen med dig "är känslig I anden " och har all d känt för sjuka mfl utsa a grupper i samhället. Ja vet
vad ms är men är dåligt insa . Om du vill ska ja be för dig och din mamma? Önskar dig Guds rika välsignelse änglarna vakar
över dig och din gamla mamma i JesuKris namn amen Hjärtliga varma hälsningar / David Lagerberg PS hör gärna av dig
om du vill ds

Hans (2016-01-05 15:38:02)
Hej igen David, jag upplevde min mors alzheimer som värre innan jag blev lite "van". Men min MS är fastslagen på Uppsala
akademiska, ännu mer problem med benen. A gå stadigt är rä svårt men det har varit värre. (Skov) Tar ingen medicin
alls än så länge. Om jag får styra nåt över en enda bön, så be för de som utny jar de sjukaste! Eller uppträder hänsynslöst
mot de sjuka! Inte för mig. Men tack för omtanken.

David (2016-01-05 15:57:24)
Hej Hans Ska ta upp de a vid bönen I Frälsningsarmén ikväll Ja tror på Jesus och vet a jag får bönesvar Gud välsigne dig
och din gamla mamma Hjärtliga varma hälsningar / David Lagerberg

Hans (2016-01-06 08:41:29)
David, Jag kan känna det stöd som du och andra i Frälsningsarmen vill ge, men jag är både troende och ll en del "vetande"
på högre medvetanden och har e antal gånger förstå nästan omärkliga ingrepp men ändå helt avgörande. Är det inte
"syndarna" som behöver mest hjälp? Rent Bibliskt är det ju de som är verkligt illa ute. Inom myndigheter bland alla de som
utny jar sina posi oner ll a begå övergrepp eller struntar i a göra rä saker som kunnat hjälpa de som lider. Gode
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män som agerar som myndigheter och gör sådant som inte ens poliser får göra. Det är såna människor som riskerar e
mörkt e erliv. Inte sällan markeras de a redan i de a livet då de har uppfyllt sin ondska, jfr tex Hitlers och Kadaffis öden
för a ta några talande exempel. Kadaffi var den "rikaste" i världen här då han kontrollerade Libyens hela guldreserv osv,
men slutade som den fa gaste, i e avloppssrör, som den rå a han utmålade andra a vara i si högmod. De som får
MS i 20-årsåldern och de som blir dementa vid 30 - 40 är mycket mer drabbade än mor och jag. Men av någon orsak ska
några leva vidare med demens redan från unga år och det verkar vara så a de därmed skyddas från all ondska som de
inte orkade med. Deras känsloliv, som var deras egentliga personligheter, lämnar kroppen i för d. MS är värre på så sä
a man behåller sin tankeförmåga någorlunda intakt. Men än så länge är det just vad jag vill, även om det innebär mer
lidande. mvh/ Hans h ps://profe or.wordpress.com/

4.7.8 Fri fram för oseriösa läkare. (2015-08-29 09:30)

IVO säger sig inte granska om en läkare följer generella riktlinjer då hen sä er en diagnos, och heller inte om
läkaren ordinerar lämplig medicin.

Pa entnämnden granskar inte heller sådant och verksamhets-chefer på sjukhusen saknar o ast medicinsk
kompetens helt och hållet.

Är inte det hela all ör "gechä -inriktat"? Pengar styr och går före omdöme?
Jag har förut anmärkt på den alzheimer-diagnos som sa s på min mor inte stämmer med sjukdomens förlopp.
Jag har inte få svar på den frågan trots a jag upprepat den och IVO saknar kompetensen i det fallet.

Nu märker jag a diagnosen MS som sa s på mig inte stämmer med de riktlinjer som finns på t.ex. 1177.se
-granskat av professorer.
Den medicin neurologen brinner för, Aubagio, tas inte upp bland de mediciner som brukligen används vid MS.
Däremot är den betydligt dyrare.

Det ska bli intressant a arbeta vidare med båda dessa frågor.

Jag behöver bara gå ll en av mina grannar för a få lyssna på många års erfarenheter av läkare som skrivit ut
mängder av rohypnol ll honom, lls han själv ll slut insåg a han mår mycket dåligt av denna medicin.
Han tog sig själv ur de a beroende som var a likna vid drogmissbruk, som läkare "hjälpt" honom hålla vid liv.

Andra som fick medicinen utskriven i mängder, försörjde sig på a sälja den.

Sverige. Hypermoderna, människovänliga högstatus-samhället.
(Med rekordmånga självmord)

Hur många insjuknar defini vt av mediciner som kostar samhället upp ll en halv miljon per person och år.
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4.8 September

4.8.1 Plötslig delförklaring på gammalt problem (egenmäk gt förfarande) (2015-09-01 07:21)

Saker försvann i mors egen bostad några månader innan den blev såld.
Den "god" man som var då, den hänsynslöse "galenfalken" besvarade aldrig mina frågor var sakerna tog vägen.
Där fanns bland mycket annat en kartong med barndomsminnen. Särskilt undanlagda saker i e förråd utanför
radhuset.
h ps://demensorebro.wordpress.com/2014/03/03/tvingades-varna-alla-hjalporgan isa oner-i-orebro/
#comment-1111

Galenfalkens e erträdare, virrpannan R.S. slarvade med deklara onen för mor och i stort se allt annat
som jag berä at. Jag fick rä a deklara onen. E av de kvi on som jag lyckades få fram via överförmyndaren i
Sandviken gav e mycket intressant, oväntat besked.
STÄDFIRMAN som visade sig husera i Kungsör, debiterade ca 4.500 kr för städning och TÖMNING av bostaden.
(Rutavdrag gav halva ne ot)
Jag ringde upp firman och förklarade a en godman inte bestämmer över enskilds ägodelar.
Damen på firman ville inte minnas var sakerna tog vägen.
Jag har nu komple erat polisanmälan men kan inte förvänta mig något ve gt resultat från det daghemmet, som
vanligt.

4.8.2 Den värsta "gangstern" kör vidare i Västerås (2015-09-02 09:13)

Vem är förvånad. Hela den här "branschen" väller av mörker och hyckleri, ända in i Länsstyrelsen.
Den individ, god man "fyra" som begick bro mot mor och mig, men där polisen hänvisade ll civilmål, är givetvis
inte lämplig a vara god man alls.
Även om man inte blir fälld av en känt usel polismyndighet utan llräckliga resurser, så ska man vara hedervärd
och inte orsaka rader av problem på e hänsynslöst sä . Då är man enligt föräldrabalken inte lämplig.
Dvs man ska vara "rä rådig".
Länsstyrelsen meddelade per telefon a han inte har några uppdrag kvar.
Det tog jag och andra som en posi v informa on.

Det gällde bara Örebro. A mörka resten är e exempel på det vanliga Örebro-hyckleriet. Handläggaren
på Länsstyrelsen Dalarna har digare arbetat på överförmyndarenheten i Örebro kommun.

4.8.3 Mor akut ll sjukhus med andningssvårigheter. (2015-09-02 13:49)

Flera onödiga fly ningar och flerårig vanvård i Örebro har inte hjälpt henne.
De ansvariga kommer ställas ll svars.
Hinner inte deras karma före på annat sä så ger jag och andra våra bidrag ll sist e ersom det blivit en
livsuppgi .
Varesig mor klarar sig nu eller inte.
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4.8.4 Bricanyl? Juice? (2015-09-03 07:41)

Mor är igår inlagd på akutvårdsavdelning på sjukhuset, jag har inte besökt ännu men ringt avdelningen två gånger
och pratat med boendet, både sköterska och kontaktman.
När jag funderade på andningssvårigheter slog det mig plötsligt idag a för sådär 15 år sen, då mor bodde i Skåne,
hade hon all d Bricanyl inhalator och hon sa då a hon var beroende av den.
Bricanyl fungerar vidgande för lu rören. Det behöver inte handla om pollen utan lika gärna annan allergi. Mor
själv, som dement, har inte ha en chans a minnas de a.
Jag har rapporterat ll både boendet och sjukhuset och de tyckte det var värt a beakta.
Hon är förkyld också och har troligen lunginflamma on.
Den sjukdomen kan vara farlig för de som har annan sjukdom och beror på virus eller bakterier. Virusvarianten
drabbar o a båda lungorna.
Jag har inte få kontakt med läkare ännu och vet inte hur långt man hunnit med provtagning osv.

Äldre som slarvar med maten får lä nedsa immunförsvar, men under den värsta den av näringsbrist
2011-12 (förutom påtvingad svält ca en månad våren -2010, se inlägg från den den) led hon vad jag vet inte av
andningssvårigheter/lunginflamma on e.d.
Jag har se a hon ibland lämnat nästan all mat på nya boendet och e eråt sagt a det inte smakar bra. Det kan
vara torr kö ärs e.d. Såg eller hörde det inte på Elgströmska huset. Men det händer lika o a a hon berömmer
maten. Under den hemma med hemtjänsten, var det standard a hon lämnade nästan all mat. Det finns också
samma problem på nya boendet som på de flesta eller alla, ingen rik g juice finns, bara hemlagad sa eller
liknande.
Pga det har jag nyligen börjat stoppa in små juicepaket med sugrör i hennes kylskåp. Stora paket provade jag på
Elgströmska, men de blev bortglömda e er a mor öppnat dem och för gamla på 3 - 4 dagar.
Det tog e tag innan jag hi ade rik g juice på småpaket, det mesta är ungefär som sa . Mellan 8 och 20 % juice,
vanligast är 10 %. Resten va en och socker.
Antar a C-vitamin och annat i rena juicer är bra llsko , men hon har nog varit utan för länge. Hur många lider
av det problemet?
För min mor kan det vara avgörande e ersom undviker nästan alla råa grönsaker!

4.8.5 Kol, oregelbunden hjärtrytm, svår hosta (2015-09-03 20:10)

Har besökt mor på sjukhuset, besöks den är mellan 15 - 17.
Halvsi ande i sängen, ska vara upprä läge vid lungsjukdom.
Glad och tacksam för besök, givetvis svag.
Jag ställde en liten konstgjord blomma i kruka på sängbordet och hade med några dningar och lite lä uggad
godis som jag vet hon tycker om.
Ingen trevlig informa on från sköterskan, mor ska ha kol fast hon inte är rökare och som jag minns aldrig varit
det, "feströkte" väl lite för 30 - 40 år sen. Kol är en vanlig sjukdom och många har den utan a veta det.
Oregelbunden hjärtrytm lite värre, jag visste ju a det var något problem med lungorna e er det jag hört per
telefon med både boendet och sjukhuset.

Oregelbunden hjärtrytm är en mycket vanlig biverkan av cipramil och vanlig av ramipril. Jag tänker omgående ta
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upp de a i morgon, har for arande aldrig pratat med läkaren på boendet. Får börja med sköterskan där. Dosen
cipramil halverades för längesen genom bara e samtal med läkaren vid Elgströmska huset. E er det mådde mor
bä re.
Nu måste det vara korrekt a minska dosen eller långsamt sä a ut medlet.
Man måste riskera mer depression om man kan vinna livet.
Öht ska man ju vara försik g med såna medel för dementa personer.
Ramipril ger också viss hosta. Svårare fråga om det medlet bör minskas.

Tillägg 8/9 -15
Har inte ak vt sökt läkare ännu men medicineringen för mor är utökad med Bricanyl och Pulmicort inhalatorer
och troligen inverkade min minnesbild över vad mor ha förr. Info gick via sköterska på sjukhuset ll läkare.
Troligen har hon också få an bio ka.

4.8.6 Dementa avlider i onödan på sjukhusen (2015-09-04 08:16)

Jag frågade mor på akutvårdsavdelningen om hon vet var larmknappen finns. Jag förtydligade saken så mycket
det gick.
Svaret blev bara "det blinkar där ute".
Hon hade ingen aning om a hon kunde trycka på en knapp om hon behöver hjälp.
En dement har nog sällan möjlighet a minnas en sån sak och ännu värre blir det i en akut situa on.
Hur kan det vara så illa, man tog sig ll månen på 60-talet och hade god kon nuerlig kontroll över astronauternas
hälsa.
Som tekniker/elektroniker förstår jag hur enkelt och självklart det är a anordna en kon nuerlig kontroll av
andningen och hjärtrytmen utan a det ens behöver besvära pa enten nämnvärt.

Varför inte satsa på de gamla och sjuka, göra åtminstone det självklara?
Börjar man inte med sina egna och sköter det noga, innan man välkomnar tusentals sjuka varav många åldringar,
från trakter i andra världsdelar?
Man kan hjälpa sig själv innan man kan hjälpa andra (utan a orsaka bekymmer) -det gäller både enskilda,
grupper och länder.
Ju mer man ser av korkade missförhållanden, felak ga medicineringar som grundar sig på ekonomiska vinster
eller ren slarv, ju mer mörkrädd blir man över de a "välartade" samhälle.

4.8.7 Lantställe åt mor men inte i... (2015-09-06 19:42)

Mor mår bä re och det rörde sig om en komplika on pga kol och förkylning.
Det gick snabbt llbaka mha an bio ka.

Jag fortsä er a e er e lantställe som mor kan vistas lite på sommar d och hoppas/tror på minst en
sommar ll för henne.
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Den enda kommun som inte är aktuell för de a är Hofors.
Trots låga priser och fin natur.
Kommunen fungerar all ör illa på några vik ga punkter.
Kommer inte a skriva mer om det.

Blir kvar i landet pga mors situa on medan alla släk ngar på fars sida lämnat Sverige och bara en ar hit
ibland.

Klassen (2015-09-06 21:43:04)
Hej Hans Äntligen namnger du kommunen! Ska vi dra igång spridning via FB nu? Vi har verktygen beredda! Dina 84:or från
Bro.

Hans (2015-12-03 19:51:32)
Vi avstår.

4.8.8 Klassen (2015-09-06 21:57)

En klass jag förestod där alla var som änglar, –eller nåt.
En trevlig termin.
Inte e enda dåligt minne.
Bara fick för mig a publicera det e ersom en fd elev hört av sig hit.

[1]
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1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/09/styr-regler-bro1.jpg

4.8.9 375 sidor "e-bok" (2015-09-10 11:40)

Bloggen som e-bok är uppe i 375 sidor.

Det vore e stort jobb a redigera om ll en vanlig bok även om det går a krympa ll ca 200 sidor. Om
det nånsin kommer ske vet jag inte och det underlä as knappast a jag har en halvfärdig bok skriven (inte från
blogg e.d.) om 250 sidor, sen 15 år llbaka. Den handlar om dåliga jurister och tar upp exempel på hur några av
de värsta rötäggen bete sig.
Det bromsades upp i sekelski et e ersom det är problem a publicera juristernas namn i den form som boken
är skriven.
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En (ve g) jurist som läst det som är, tycker a den absolut borde skrivas klar och publiceras. A den är både
tragisk, intressant och rolig.
Faktum är a inte så få jurister beter sig helt vrickat. Särskilt de som saknar advokat- teln (e av extremfallen
var mytoman och trodde sig vara advokat, han påstod det i alla fall då han pratade med lltänkta klienter, bland
annat mig) Men det hindrar inte a det finns knäppskallar också bland advokater som kan vara hur slarviga och
korkade "som helst" men o are utgörs oseriositeten av någon variant av hyckleri / falskhet. Förutom alla dessa
överdebiteringar förstås, som så många drabbats av.

Jag har också påbörjat en vanlig bok under 80-talet. Inom det rent ockulta området. Det rann ut i sanden
av "okänd anledning" men det kan säkerligen komma igång igen och då ska det bli "intressant" a läsa det jag
skrev då.
Något ska väl duga a använda.

4.8.10 Till de få följarna, - avvikelse - (2015-09-15 11:05)

Bloggens huvudsy e är a informera och ge exempel på hur illa systemet med "godman" fungerar. Mina exempel
har av naturliga skäl upphört anlända.
Om ni inte läst i min Twi er eller Facebook så vill jag visa er en sak:

Enligt en profe a från 1800-talet kommer en bild av Jesus a visa sig i e berg uppe i e land i norr. Det
kommer väcka stor förundran.
Just det inträffade vid en sprängning i Kris nebergsgruvan 1946.
(Obs ortsnamnet, "Krist in the berg")
Det ska också finnas anty i Bibeln som en händelse i den y ersta den.
Här nedan foto av det som framträdde då, samt e kyrkfönster någonstans i Sverige. Jag vill inte avslöja
vilken kyrka det är med tanke på en annan del av profe an som berä ar om varför en skyddande hand över
"nordlandet" dras undan. Jag tror a branden i gruvan häromdagen ska ses som en påminnelse. Det var den
tredje påminnelsen.
-
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[1]

[2]

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/09/krist-in-the-berg.jpg
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/09/altarfc3b6nster2.jpg

4.8.11 Lite om mors ekonomi (2015-09-16 12:08)

Mor har låg pension som precis räcker ll hyra, Payex-apotek, vecko dning och en "diverse-avgi " på boendet
och kommunens förbehållsbelopp (mat med mera) samt en ställföreträdares arvode - om sådant togs ut, men
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jag gör det ideellt. Tack vare det kan mor spara en dryg tusenlapp i månaden om inget speciellt inträffar. Som
nyligen, ambulans och vård på sjukhus.
Fickpengar (handlar ibland lite själv i mi sällskap) bjuder jag på då hon ber a få "låna" några or eller en
fem olapp när hon ser nåt hon vill köpa. Det är all d bara billiga saker hon kan reagera på.
Om hon bo kvar i sin egen bostad så hade hon ha kvar si bostads llägg, över 2.000 kr / månad ska efri .
Pengarna hon fick för bostaden har su t på räntelöst konto i över e år och gör a hon inte får rä ll
bostads llägg alls.
Min företrädare klarade absolut inget särskilt och inte heller a betala in reavinst-ska en som därmed ckade
ränta sen februari -15 då den senast skulle betalats och enligt en preliminär beräkning. Deklara onen är också
fel u örd. trots a en mäklare var inkopplad (Svensk Fas ghetsförmedling, dyrast och sämst, arvode 63.000 kr
för en liten enkel bostad som var nästan själv-säljande, men Öfn-regler kräver mäklare)
Motsvarande bostäder kostar idag mer.

Denna ekonomiska förlust för mor är helt onödig och det tänker jag visa i rä en, om inte J.O. vidtar vet-
ga åtgärder. A förlora sin bostad i onödan är inte någon bagatell.

- -
Vidare, med egna bostaden kvar och uthyrd i andra hand samt boende på demensboende hade hon ha förtjänst
på hyran i denna a rak va bostad eller e bostads llägg på en knapp tusenlapp för demensboendet.

Jag betalar kläder, saker, u lykter och köpte lite nya möbler utan a känna behov av a ta ut dessa pen-
gar från hennes magra privatkonto.

Ovanstående bör jämföras med "galenfalkens" arvode om drygt 1.800/månad där han orsakade problem,
försvunna ägodelar, onödiga kostnader och inte alls noterade några problem i vården e.d.Han hade ca 13 stycken
offer. Plus pension. Vanligen knycker såna typer också av fickpengarna hela den, för alla offren.

(Den snällare e erföljaren led tyvärr av vissa problem men är nog ärlig.
Där hoppas jag på en bä ring och återgång ll det normala.
Ändå var arvodet ll denne en onödig utgi , som det nu fungerade)

David (2015-09-16 13:05:18)
Jag lider verkligen med dig och din gamla mamma Mvh David

Hans (2015-09-16 15:52:15)
Ja, jag vet a det finns snälla människor här och där... själv hinner jag knappt lida pga mycket a stå i e tag. Jag har
snyggat ll inlägget sen du läste det, a gärna igen. mvh / Hans

4.8.12 Svårt a ordna lite ränta på mors bostadspengar (2015-09-17 06:59)

Som jag berä at flera gånger var bostadsförsäljningen onödig.
Dessutom reavinst-ska 22 % gick bort e ersom "ersä ningsboende" dröjer för länge ifall det öht kan komma

ll stånd, i så fall skulle ny bostad köpts nu före årsski et. Infly ning senast 1 maj nästa år. Det är så mycket
som ska stämma a det inte kan fungera, det är för ont om d och jag har inte hi at en enda op mal bostad för
ändamålet, som skulle passa också mig.
Dvs två separata bostäder e ersom hemvården ska ha fri llträde ll mors del, men inte min.
Mors lägenhet bör vara som den lilla hon har på boendet eller lite större.
Jag är van vid en normalstor villa. Jag söker främst inom Sandviken kommun.
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Mors legi ma on har hunnit bli utgången, ogil g och jag kan som förvaltare inte ta ut e bank-id på henne. Gil g
leg. eller bank-id är vad de små nisch-bankerna kräver för a öppna konto. Där kan man få någon procents ränta,
mellan 1,0 och 1,7 just nu. De stora bankerna llämpar ju noll ränta.
Jag har ingen lust a ta med mor ll polisen (så är det numera) för a ordna e ny leg ll henne, som hon inte
behöver ll nåt annat.
Det är också svårt a ordna e "fasträntekonto" med ca en procents ränta på hennes bank och det känns lite
dumt a låsa pengarna 4 - 5 år för a få denna lilla ränta. Det kan ju visa sig bli en förlust då räntorna s ger.
Svårigheten beror för övrigt på a överförmyndaren vill veta vilket konto som pengarna ska överföras ll, men
banken öppnar bara kontot sam digt som man gör insä ningen.
Bä re a låta bli.

Jag kan dock klandra min föregångare a inte ha ordnat någon ränta (trots a han lovat det) e ersom
mors leg. var fullt gil gt under hans d som förvaltare. Med e öpnnat konto på tex landshypotek hade mor ha
lite ränta.
Han "klarade" dock a ta en helt onödig kredit på en billig teve. Glömde betala så teven blev 30 % dyrare. (En av
flera stolligheter och e antal pålagda avgi er pga andra missade räkningar, utebliven vecko dning osv)

4.8.13 Hundar på besök i demensboendet (2015-09-27 04:41)

Precis som på Elgströmska huset i Örebro så finns det personal på nya boendet i Sandviken som har hund och tar
med den ll boendet ibland.
Jag har inte varit där just då men då det händer ska jag väl ordna en blogg-bild.
Jag vet hur mycket en hund betyder för en dement likaväl för så många andra, men jag har aldrig varit "hund-
människa" även om jag fascineras av jyckarnas egenskaper. Mor hade två riesenschnauzer i följd och en liten
terrier e er dem, under över 30 år innan hon tvingades sluta med det då den sista avled, ganska snart e er a
hon började lida av demens.
Mor ville inte ha någon annan hund då "Terry" dog -2011, hon insåg trots demensen a hon knappast skulle över-
leva den och dessutom började hon ju få svårt a sköta en hund pga minnesproblemen.
Alla hundpromenader under 30+ år har bidragit ll mors ovanligt goda fysik och a hon varit rela vt fri från sjuk-
domar före demensen.
På boenden får de boende gymnas k men dåligt med promenader om det inte finns anhörig som gör sig besväret
(som inte borde vara e besvär)
[1]I Örebro hade jag en "hund-tjänst" på gång och nu e er fly en så är det på gång igen. Det skulle betyda så
mycket för mor a det självklart får kosta vad det kostar, men via någon bekant så blir det förstås billigt.
Jag återkommer med det här då det är klart, också med foton.
.
[2]
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(Djuret på bilden har inget med saken a göra)

1. https://demensorebro.wordpress.com/2013/11/06/1917/
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/09/namnlc3b6s.jpg

4.9 October

4.9.1 Har mor åsikt/önskemål om boende? (2015-10-04 07:02)

Det är e stående problem för alla som arbetar med eller är anhöriga ll de dementa personerna, hur man får
fram personernas egentliga egna vilja, men jag tror a de allra flesta helt enkelt struntar i a ens försöka.
Man bryr sig inte eller så verkar det vara alldeles för svårt.
När det gäller mer obetydliga saker i vardagen så varierar nog viljan hos den dementa mer än hos andra, när det
gäller ganska vik ga saker så är det ju tyvärr så a många dementa går a förleda med ledande frågor.
Men då det gäller de verkligt vik ga sakerna så an ngen så är en dement person fast i sin åsikt eller så ska den
gå a få fram. Det finns mycket som är självklart fel eller rä också för den demente.

Man får vara beredd a lägga ned möda på a få fram personens vilja i de fall då saker inte är alldeles
självklara och enkla.
Då mor bodde i si eget lilla radhus i Örebro och vi samlades, biståndshandläggare, godman, jag och kontaktper-
son/usk, med henne i bostaden för a diskutera hur hon borde bo, var hon först helt nenag v ll a fly a, men
då argumenten lades fram blev hon villrådig men gick lite motvilligt med på a i alla fall prova e annat boende.
A jag tyckte a de a borde provas e ersom jag inte hade möjlighet a bistå henne nämnvärt vid dpunkten
(-2013) verkade hjälpa mor a gå med det.
På Elgströmska huset sen så gick det bra för henne, men hon frågade då och då hur länge hon skulle bo där. Det
var en självklarhet för henne a radhuset var hennes bostad. Det tog närmare e år innan hon började släppa
den ur tankarna och det innebar med säkerhet e lidande för henne a ständigt längta llbaka.
Jag besvarade under vintern frågan med "åtminstone ll våren" och förklarade a jag själv planerade a fly a ll
Örebro och a saker då skulle ordna sig. Utvecklingen blev en helt annan vilket framgår av bloggen.
Då mor bodde i min villa förra sommaren (-14) trivdes hon och ställde aldrig såna frågor. Då jag körde henne

llbaka ll Elgströmska reagerade hon genast vid framkomsten lite oväntat, "här bor jag inte kvar".
Det avslöjade a hon hellre bodde i min villa i Gävleborg än på Elgströmska.
Numera frågar hon någon enstaka gång hur länge hon ska bo på boendet i Sandviken. Saker är for arande oklara
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runt hennes hälsa och möjligheter a återgå ll "det fria" men jag vill absolut hjälpa henne dit om det är möjligt
och läkare llstyrker. Har inte träffat någon läkare där ännu.
Under promenaderna noterar jag hur hon reagerar inför olika platser och gårdar och annat, som vi passerar,
ibland också med bil. Hon är med och ar på ställen som är ll salu, säger sina åsikter och blir inte det minsta
förvirrad av sådant, på samma sä som hon klarat fly ningarna bra.
Tvärtom känner hon e eråt de a som en givande u lykt och säger a hon uppska ar omväxlingen mot a
ständigt vara på samma plats.
Så länge hon frågar hur länge hon ska bo kvar, så trivs hon inte llräckligt bra. Det verkar klart a hon tycker
bä re om nuvarande boende än det i Örebro. Orsaken är förstås a in ll boendet så finns "allt" både service,
affärer och landsbygden, fina små sjöar osv. Dessutom en stor innegård på boendet med full frihet a gå ut och
in, då personal och väder så llåter.
I Örebro fanns bara en sopsta on. (eg återvinning)
Genom a jag nu bor mycket närmare så får hon också mer promenader och träffa sin ende nära anhörige mycket
o are.
Det allra bästa är förstås det allra svåraste, a hi a e någorlunda lantligt ställe på promenadavstånd från
boendet. An ngen som sommarstuga eller permanent boende för mig med möjlighet för mor a fly a dit, i en
egen liten bostad. En sån mjuk övergång är a föredra e er de fly ningar hon få utstå.
Kan hon inte fly a permanent så har hon i alla fall maxiamal glädje av e ställe med närhet och den rä a
lantkänslan.

4.9.2 Insideraffär - mäklarfiffel- Länsförsäkringar (2015-10-18 06:57)

Man upphör aldrig a förvånas, eller rä are sagt, jag blir inte längre förvånad, och det var åratal sen jag
förvånades över allt de a mygel,
i alla led i samhället (förutom alla dessa ohederliga privatpersoner som det dräller av i många västländer)

E ersom jag inte längre kan räkna med a mor kan fly a ut i eget boende, även om möjligheten inte är
stängd, så har jag länge at e er en kompromisslösning som kan komma henne ll gagn i alla lägen, så länge
hon lever. Dvs även om hon bor kvar på det nuvarande, ganska fina boendet.
Då behöver den fas ghet jag köper ligga i närheten av boendet och gärna på gångavstånd för mor som hon bör
klara även om något eller några år, om hon får leva.
Gångavstånd innebär automa skt lite fler promenader och med e mål hon llslut kan memorera och tycka om.
Otroligt nog dök e sådant ställe upp för någon månad sen. Renoveringsobjekt ll villa (dåligt tak mm) som är
fullt räddningsbar och just den där lilla mysiga mmerstugan, med läge mot skog, som jag vill erbjuda mor på en
gång och renovera upp omgående.
Också ganska lämpligt a göra två bostäder i villan.
Jag har promenerat med mor flera gånger ll det här stället och hon uppska ar det och tycker om läget och
stugan.
Jag var högste budgivare men sen började mäklarassistenten bete sig underligt. Det blev bara tyst trots a jag
meddelat a det blir snabb kontant affär och jag vill vara med och bjuda vidare.
Jag fick e svar som gick ut på a jag kommer hållas underrä ad.
E er två veckor kom plötsligt e meddelande a fas gheten är såld.
Jag klagade, anmälde ll FMI och kontaktade säljarna.
Priset de fick, 300.000 kr, är en bra bit under vad jag kunnat och velat betala. Allt ser mycket märkligt ut och
säljarna verkar känna sig lurade. De är e par som skilt sig och kvinnan talar iofs illa om mannen som påstås ha
KRF e er sig. Kvinnan verkar dock vara bekant med mäklaren, troligen en väninna.
Så vad hände egentligen. Det jag noterade vid visningen var en okunnig mäklar-assistent och en hetlevrad
byggare som gjorde allt för a skrämma bort övriga spekulanter genom a svartmåla fas gheten rejält.
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De a mao en början på en ny berä else om mygel och elände som med förkärlek tycks drabba de sjukaste.
Fortsä ning följer, också med bilder på de fina och lämpliga stället.
Har inte dessa bilder i den dator jag si er vid idag.

Det handlar om Länsförsäkringar Fas ghetsförmedling i Sandviken. Här kan man misstänka sidobetalning
ll mäklaren, assistenten eller någon av säljarna. Eller ll samtliga.

Det kan också vara trolöshet mot huvudman? Assistenten och/eller mäklaren kan vara god vän med någon av
köparna.

[1]
Så här ser mäklaren ut
(Jag föredrar a göra affärer med mäklare av den äldre, ärliga och seriösa stammen utan kons gheter, det är
vanligt med nyutexaminerade unga obegåvade och bygg-okunniga tjejer som använder de a "guldgrävaryrke"
för a sko sig rejält på okunniga säljare, o a bara någon visning och enkelt kontraktskrivande med arvode om 40
- 60.000 kr.
Det de är duk ga på brukar vara a låtsas vara väldigt trevliga. Det florerar iofs många mäklare som både ser ut
som och agerar som gymnasieungdomar och inte har någon som helst byggnadskunskap eller erfarenhet. Dessa
sä s o a på de dyraste objekten där det sällan existerar dolda fel eller andra problem och med köpare som har
det så go ställt a de inte bemödar sig om a klaga senare)

............................................................

Jag rekommenderar f.ö Privatmäklaren, visa själv, få hjälp med proffsbilder och mäklaren sköter budgivnin-
gen korrekt samt förstås kontraktskrivningen.
Också Hemverket är hyfsat, total kostnad bara 10.000 kr vilket är relevant allrahelst för billiga lä sålda fas gheter.
Betala inte stora summor för a riskera bli lurad.

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/10/klippare.jpg

4.9.3 Bilder ll föregående inlägg om mäklarfiffel (2015-10-22 17:34)

[1]
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Stugan som jag lovat mor, som skulle bli helt hennes egen.

[2]

Skogsläge på den lilla stugan.
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[3]

Villan - renoveringsobjekt.

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/10/gc3a4ststugan.jpg
2. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/10/kc3a4llvc3a4gen-gc3a4ststuga-och-allmc3a4nning.jpg
3. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/10/villans-uteplats.jpg

4.9.4 Galenfalken - två betalningsförelägganden (2015-10-28 11:31)

Processerna mot "galenfalken" inleds med två BF via KRF och går sen troligen vidare som förenklade tvistemål,
förhoppningsvis INTE i Örebro utan Västerås dit falken har fly at.
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Det myglas överallt i samhället och knappast något som passerar nära mig undgår a bli upptäckt. Det är
därför bloggen pekar på så pass många oegentligheter.
Godemansområdet är f.ö. nästan allom bekant som e rik gt rövar-område.

Processer mot galenfalken drivs inte för det ekonomiska utan främst för a ly a fram dessa oegentligheter
så långt det går.
Det går aldrig a lita på "rä visan" någonstans och jag måste också vara beredd på e bakslag, som i FT-mål inte
betyder något som helst, ekonomiskt.
E mål för mig och e för mor.

Läsarna hålls givetvis uppdaterade.

4.10 November

4.10.1 Kollade med KRF om ansökningarna (2015-11-07 06:09)

KRF Västerås har sänt ut kravet från min mor (som jag som hennes förvaltare ställt upp) och väntar tydligen något
med kravet från mig. Man saknar inga uppgi er och avgi erna faktureras. Min huvudorsak a ringa KRF var a
kolla hur man gör med avgi erna.
Jag sa a det är bra a man börjar med det vik gaste.
Det är den biten, med min mor, som galenfalken verkligen behöver fundera noga på.
Det är den biten som aldrig kommer släppas från min sida.
Måhända har KRF inse de a och vet hur de a ska skötas ur psykologisk synvinkel. Man behöver inte sända ut
allt på en gång.

Följande skrivelse gav jag in som extra informa on, utöver de båda standard-blanke erna för ansökan om
betalningsföreläggande.
Och igen, det här gör jag absolut inte för pengarnas skull i första hand utan för a markera och ly a fram
problemet.
Det kan komma andra nödlidande ll gagn i Västerås kommun.
Den kommun där galenfalken snabbt skaffat sig nya uppdrag e er a ha lämnat Örebro där han fick släppa det
mesta.
Jag informerar Överförmyndarnämnden i Västerås hela den och har få respons från kommunens jurist, dvs jag
kan klaga på a en individ får godmannauppdrag trots a jag inte är part i något av uppdragen.

[1]
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1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/11/krf-extra-info-bildform.jpg

4.10.2 E erdyningar från hycklande personal på Elgströmska (2015-11-07 07:27)

Jag har länge försökt få ut uppgi er om mors privata enskilda kassa hon hade på boendet i Rötebro, åtminstone
vilken summa man utbetalt ll min föregångare "Orm" (där två bokstäver utelämnats i inledningen av namnets
stavelse, i fortsä ningen använder jag nu den pseudonymen för denne spektakulärt olämplige figur som övertog
e er galenfalken och alltså var min direkte föregångare. Han verkar inte ha redovisat något om u aget, som iofs
säkert inte är något större belopp.
Administratören på boendet, Lindeus, hycklar och beter sig lika dumt som boendets chef, Malmsten, gjorde då
jag bad om vissa uppgi er för något år sedan. Även i det fallet handlade det om a /skydda/ dessa rötägg bland
gode man och förvaltare.
Överförmyndaren i mors hemkommun nu, Sandviken, har lovat försöka hjälpa ll. Hon har dock inte ha någon
framgång förut då hon försökt få "ormen" a sända de kvi on jag behövde för mors deklara on.
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Jag har anmält oskicken ll kommunens klagomur och det kan komma a bli en ny JO-anmälan av kommunen.
Förut fick jag fak skt respons från JO då jag anmälde vissa förhållanden som berörde boendet och fly ning, se

digare inlägg.
Kommunen fick en reprimand, eller iaf e påpekande om missförhållandet!
Rötebro kommun behöver många fler påpekanden pga oseriösa beteenden bland dylik hycklande, falsk inkompe-
tent personal på flera avdelningar - som bekant?

4.10.3 Mors nya överförmyndare dras in i Örebro-eländet (2015-11-09 08:14)

Då jag klagat på upprepat, befängt slarv eller felak ga ageranden bland Örebros gode män och förvaltare ll de
ansvariga i Örebro så har dessa hänvisat ll överförmyndarenheten i mors nya hemlän. På det sä et använder de
befintliga regler a avhända sig allt ansvar.
Överförmyndaren här har lagt ned en del arbete på a försöka hjälpa ll och då det gäller några kvi on från
galenfalken -så fungerade det.
Däremot "ormen" fortsä er spela apa och slarvar eller struntar i det mesta.

Mi e-brev idag ll överförmyndaren här.

[1]
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Försöker nu igen få hjälp också hos Länsstyrelsen. Begär a de öppnar e ärende.

Det handlar inte om stora belopp nu, men desto mer principer, a regler ska följas.
Hur kan man slarva bort e kvi o på ca 10.000 kr?
Extra dårak gt e ersom det aktuella inköpet var ganska onödigt.
Det fanns garan kvar på den befintliga kyl-frys som by es ut.
Den nya (där kvi ot saknats för deklara onen) var i alla fall lite bä re, -högre energiklass.. och därmed avdrags-
gill.
De sjuka ska inte skadas mer än nödvändigt ekonomiskt, men mörkertalet är troligen stort. De rena dårskaperna
är nog heller inte så ovanliga.

Tillägg den 22 jan -16
För någon vecka sen fick jag äntligen kvi ot. Inte från "ormen" utan från god man nummer e som köpte ny
kyl-frys för fyra år sen. Dvs hon sände det för andra gången, e er flera förfrågningar, och nu direkt ll mig.
Min föregångare ljög om a han aldrig få de a kvi o, på samma sä som han ljög om a han aldrig fåt
kassaboken från boendet.
Den jag börjat kalla "ormen".
Dock med ojämna mellanrum mycket snäll, jag tycker synd om denne.

1. https://demensorebro.files.wordpress.com/2015/11/retusch-mail-till-c3b6n-sandviken-om-storm.jpg
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WBb (2015-11-09 20:16:12)
Kämpa på jag uppska ar verkligen di arbete!

4.10.4 Länsstyrelsen och ev. IVO igen ang. Elgströmska huset (2015-11-10 05:33)

Då man har med oseriösa människor och underliga "ru ner" a göra så blir det lä e slags evighets-problem.
Bloggens sy e är både a vara e slags "dagbok" runt mors demens och a dokumentera de system som
påverkar alla sjuka och dementa människor som kommer ll boenden och som besudlas med ställföreträdare.
Hi lls har Länsstyrelsen mest bara skyddat sina gamla arbetskamrater på överförmyndarnämnden i Örebro, som
det se ut från min synvinkel.
Jag vet dock inte vad som sker Länsstyrelsen och kommunen emellan och klagomålen kan ha en viss verkan.
Då det nu handlar om administra onen på Elgströmska huset, igen, så har jag få svar på huruvida de a granskas
av Länsstyrelsen.
Förra gången anmälde jag problem ll J.O. men utan resultat när det gäller enhetschefen Malmstens beteende,
men med resultat då det gäller lokalförsörjningsenheten som i sin totala inkompetens och o-ordning, kommit
med två rakt motsa a besked. Tillräckligt enkelt för J.O. a förstå och agera på. Dvs krävde ingen som helst
arbetsinsats, arbete läggs knappast ned på privata anmälningar om det inte ser lä arbetat ut. Då skrivs saker i
stället av utan mo vering. Man måste mao ge J.O. e klart och tydligt förarbete så det s cker i ögonen på dem.
Jensen på Länsstyrelsen svarade nu a IVO troligen granskar också adminisra onen och jag anmäler därför
snarast hur Lindeus agerat e er a ha kollat om det hör ll IVO.
Förvaltarbiten nu tas upp av Länsstyrelsen och problemet består alltså i a jag hörde från Elgströmska a "ormen"
hämtat ut kvarvarande pengar från mors privata kassa då hon fly at, och a jag inte se några spår av de a i
ormens slutredovisning. Dvs min föregångare som förvaltare för mor, som också visat upp flera rent groteska
problem, missat de flesta räkningar som inte fallit på autogiro, orsakat onödiga helt galna kostnader genom a
ta uppenbart onödiga krediter för mors räkning, och generellt spelat apa i olika sammanhang, allrahelst då mor
skulle fly a ll mi hemlän.

("Galenfalken" är mao en annan, dvs föregångaren ll ormen.
Hans olämplighet visades upp i helt annan form och ligger i Västerås rä smaskineri nu, e er a han fly at dit.
De tre godemännen, kvinnor, som företrädde dessa båda visade inte upp några problem av den här digniteten.
En av dessa kvinnor slutade pga "hög ålder", 70 år.
En lämnade sina uppdrag pga resor och en var helt nybörjare och klarade inte så mycket. Passade inte för en
dement person. Fyra av fem verkar trots allt vara snälla personer, bara "galenfalken" en hänsynslös stolle som
borde lagföras och "ormen" en veritabel slarver som också borde ersä a vad han orsakat och inte få ha några
uppdrag alls.
Dessa båda är bra exemel på a kommunen struntar i hur ställföreträdare beter sig och såna grova oskick leder

ll vad så många vet om det här.
Ändå har man de a galna system kvar.
Länsstyrelsens inspek oner omfa ar inte det här och de bryr sig heller inte rent personligen. Det enda som är
vik gt för dessa hycklare är lönen.
Som på så många andra områden i västerländska samhällen
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4.10.5 Galenfalken ljuger i si första svaromål (2015-11-15 19:53)

Helt som väntat kommer galenfalken med en rad felak ga påståenden /rena lögner i si bestridande ll KRF.
Ärendet överförs ll Tingsrä en i Västerås där han numera är bosa .
Rä särenden i Sverige är rena lo erier alterna vt styrda av korrup on.
Precis som i öststaterna och diktaturerna.
Det är inte de seriösaste individerna som arbetar inom de väggarna.
Därför kan man aldrig veta hur det går, hur mycket bevisning man än har för sin sak.
Jag kommer givetvis a oaktat de a köra saken i bo en, ur alla synvinklar.
Det för det goda med sig a problemen med oseriösa gode män som inte begriper var gränserna för uppdragen
går, ly s fram.
Om det går a omvandla ll ekonomisk ersä ning är inte det vik gaste.
Ska jag gå med på en förlikning så måste galenfalken erkänna sina misstag.
I annat fall blir det huvudförhandling, med vi nen.

Mer info inom kort.

4.10.6 Notoriskt ljugande godman (2015-11-21 15:34)

Inte bara rent otrevlig då jag ringde upp denne, första gången hösten -13. Då hasplade han också ur sig a jag
måste lämna mors bostad och jag bestämde mig för a inte ha med kräket a göra.
Det visade sig också vara e veritabelt kräk. Skyddad av hycklande och ljugande likasinnade på överförmyndaren-
heten i Örebro.
Naturligtvis hade jag se ll a ha rä a hjälpa mor med a sortera upp och packa allt hon dragit på sig under
hela livet, det fick kräket erfara då han sökte avhysning. Bakslag och info från KRF ll kräket.
E helt felak gt och galet system llåter såna kräk a vara godman.
Men handläggaren på Ön gör allt hon kan för a skydda dessa kräk och spo ar gärna själv på anhöriga så långt
som de dåliga reglerna llåter och gärna lite ll. De fel som en godman begår försöker hon skjuta över på den
anhörige.
Då jag invände mot a galenfalken skulle "uppgraderas" ll förvaltare
så hävdade denna korkade och omdömeslösa handläggare a jag ÄR UTE EFTER MORS PENGAR.
De a har sedan galenfalken givetvis e erhärmat.
Det är en mycket grov kränkning som de aldrig kommer undslippa a ta ansvar för.
Dessa båda är bortkopplade numera men ska få veta vad de gjort, hur de skadat mor och mig, inte minst via
galenfalkens undanröjande av mors egendom februari -14, då han enligt SMS inte fick röra vissa saker som var
särskilt undanlagda. Han besvarade de a SMS med
"inget sparas, nu har jag annat a göra".
Någon gång i höstas har han ev. by mobilnummer, antagligen för a han ångrat a han bevarat dessa SMS och
på så sä söka undkomma det beviset på något sä . I alla fall så kom i november svar från en person som påstår
sig heta något helt annat och övertagit numret.
Så agerar mao e kräk!
Skulle han verkligen by nummer och de a inte bara är en falskhet i raden så är det ju rä olämpligt för en
godman som har och har ha många offer. Det kan inte finnas nån seriös orsak. Vill man byta operatör så
behåller man gamla numret.

Till KRF nu, e er a ha nå s av skadeståndskrav den vägen, så ljuger galenfalken om a han inte känner
ll a det finns krav.

En annan lögn är a jag inte godkänts som godman för mor.
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Jag har aldrig fullföljt någon ansökan i Örebro.
Däremot e er mors fly och ll en annan överförmyndarenhet som inte besudlas av denna typ av individer som
i Örebro.
I Örebro så frågade ngsrä en däremot varför jag inte tar de a uppdrag själv. Det berodde ju på avståndet ll
Örebro och a jag var en del utomlands. Dessutom ville jag inte ansöka i denna eländiga myndighet i Örebro. Jag
hade se och hört nog redan då.

4.10.7 Resultatet av Länsstyrelsens "inspek on" (2015-11-21 16:03)

Har man följt bloggen har man se hur totalt dårak gt två ställföreträdare bete sig, med specialitet på olika
typer av dårskap.
Uppenbart olämpliga, vilket betyder a den myndighet som utser dessa, Ön, begå tjänstefel. I minst dessa
två fall,e ersom de inte se ll a dessa galenpannor entledigats snarast. Båda har llå ts orsaka mor och mig
skador och onödiga kostnader, utan minsta hänsyn och utan minsta ve .
I BÅDA fallen har andra anhöriga hört av sig och meddelat liknande erfarenheter av individerna.

Då jag anmält de a ll Länsstyrelsen, hur illa Ön agerar och rakt mot föräldrabalkens regler om rä rådiga
personer som godeman och förvaltare, så har man svarat med a det ska bli en extra "inspek on".
Rötmyndigheter kommer sen aldrig med någon naturlig och seriös uppföljning.
Man meddelade inget resultat av inspek onen förrän jag flera månader senare lade ll extra informa on om fler
galna beteenden.
Då sände man mig e resultat av den inspek on man påstår sig ha gjort.
Resultatet är a man ger BERÖM åt Ön Örebro i hur de skö llsä andet av ställföreträdare.
Länsstyrelsen lider av figurer som digare arbetat inom Ön Örebro.
Det finns jäv så det "skriker" oavse vem på länsstyrelsen som gör inspek on.
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Det är mao exakt som den erfarne (åldrige) professor Barbro Westerholm mo onerat i Riksdagen, "vissa"
länsstyrelser missköter sina uppdrag. På samma sä som dessa nämnder o a gör det.

Och igen, rötan är stor och djup i Sverige, det är vanligen totalt meningslöst a göra en JO-anmälan. De
gör nästan aldrig en seriös genomgång i privata ärenden. Det är mao inte bara polisen som lider av de a
"daghems-syndrom" och bristande ansvar.

Det hela håller e slags "taliban-nivå" i skymundan.

4.10.8 Advokater skakar på huvudet åt galenfalken (2015-11-24 18:06)

Det går som det ska och jag ser fram emot a dra galenfalken inför rä a.
Mäklare och annan anhörig som kan styrka en del.
Får hoppas och tro a rä srötan inte är lika djup och allvarlig i Västerås som i Örebro.
Dvs a man inte ll varje pris (som drabbar de sjuka och anhöriga) skyddar olämpliga ställföreträdare och i
alla situa oner. I förlängningen för a skydda olämpliga handläggare på kommunala nämnder, ibland vänner
emellan.
Jag har själv inte kopplat in någon advokat ännu i det som galenfalken har ägnat sig åt, det rör sig än så länge om
bara små delar av skadeståndskraven, som hör hemma i FT-mål.
Men igår pratade jag med en annan anhörig som kopplat in en advokatbyrå. På byrån ska advokaterna vara
överens om a det rör sig om en alldeles hänsynslös och små galen "förvaltare".

Jag skulle önska a jag få kontakt med fler anhöriga, men det har jag inte då det gäller galenfalken. Däremot då
det gäller "ormen".

Siktet är inställt på a slutligen visa a överförmyndaren i Örebro missköter sina ärenden, och det grovt.
De a går det inte a få hjälp med på länsstyrelsen pga jäv i e fall och samma typ av ignorans och hycklerier
som är förhärskande i Örebro, hos de som flera gånger tagit över ärendena. Ignoransen består i a bara llämpa
regler som det går a glida runt på godtyckligt.

Föräldrabalkens "en ställföreträdare ska vara rä rådig" bryr man sig inte om alls. Dvs trots a man hävdat
a man "granskar om föräldrabalken följs", då jag frågat vad de egentligen granskar. Det visar sig a man bara
gör grova kontroller och inte ned i detalj på individnivå. Sån granskning fungerar inte på kanslier och i nämnder
som i Örebro. Det finns fall där sjuka människor avlidit pga dessa tjänstefel.

4.10.9 Citalopram utsa (2015-11-26 10:02)

Äntligen har den olämpliga medicinen Citalopram sa s ut (tagits bort)
Den gavs utöver Exelonplåster redan i början av -2012.
Professorer har nu i över två år informerat a den stämningshöjande medicin inte passar för de dementa.
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Slentrainläkare följer dock socalstyrelsens föråldrade rekommenda oner och tänker inte själva.
Också Exelon ger viss rastlöshet och samma biverkningar stärker varandra / ökar risken a få dem.
Många medicinförgi as, drabbas av rastlöshet, dålig ap t, sämre ork och mycket annat och jag såg biverkningar
på mor mot slutet av -2013 och e er kort samtal med läkaren så halverades dosen.
Nu i Sandviken så behövde jag inte ta upp frågan om utsä ning, det har läkaren gjort ändå, för någon månad
sedan.
Det betyder a det är en bra läkare som håller koll.

Åter ang. galenfalken. Han har svamlat också om den här biten, som om allt annat. Han skrev i en rä sin-
laga a jag inte vill a mor ska ta sina mediciner.
Själv såg han aldrig några missförhållanden på Elgströmska katastrof-boendet. Låt vara a jag på kort d såg mer
än de flesta.
Med såna genomkorkade och falska godman så avlider folk i onödan.
A snedvinkla och ljuga är det ende dessa typer är duk ga på.

4.10.10 Obefintlig sjukdomsinsikt kontra acceptans (2015-11-29 19:31)

En paradox jag noterat med min mor och många andra dementa personer (min mor räknas som må ligt dement)
och försökt förstå, är hur sjukdomsinsikten är dålig eller obefintlig men acceptansen över a leva i stort se
inlåst är överväldigande. Mor har aldrig berört den saken och tar boendet som helt naturligt och antagligen
också bekvämt. Ändå pratar hon ibland om a hon vet a hon ska lämna det och senast sa hon a jag "ska visa
vägen". E verkligen ganska mys skt u alande och en sköterska har berä at a man upplever min mor som
hallucinerande.
Man funderar på vad det beror på, jag ska prata med läkaren framigenom.
Mor har med säkerhet i alla fall ha en gåva a "känna på sig" saker som sen visat sig stämma helt och hållet.
Mormor var extrem i det fallet och det gick antagligen för långt och hon blandade ihop fantasi/inbillning med
verkligheten.
Men i den verkligheten ingick sådant som är mindre känt.
Mors kusin i Värmland är så go som blind och hennes sinnen har därmed utvecklats ll a se sådant som inte vi
andra ser.
Det här ligger tveklöst i släkten på mors sida.
Det var ju så, som bloggföljare minns, a jag siktade länge på a mor skulle fly a ut på landet med min och
hemvårdens/dagvårdens hjälp.
Men hon har, e er a ha först blivit bä re under åren 2013-hösten -2014
blivit sämre. både i demensen och rent medicinskt i övrigt.
Det tragiska är a den förbä ring som kom under sommaren -14, inte kunde fortgå e ersom hon måste fly a

llbaka ll e instängt liv i Örebro, på e dåligt boende, med mycket färre promenader och s mulans. Nu är
de a svårt eller omöjligt a reparera.
Jag kan bara a e er lantställen a köpa dit jag kan ta ut mor på sommaren då och då.

(Den som bär skulden ll de a är främst "god" man "galenfalk" och det kommer behandlas av mig och
rä sväsendet under lång d framöver.
Det ska komma ll allmän kännedom hur en hänsynslös skurk kan agera
hur tokigt som helst men ändå få kvarstå som godman, länge)
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4.11 December

4.11.1 Kanske ny fas i mors demens (2015-12-06 17:14)

Det här är inte roligt a skriva men så har det ju varit med det mesta i den här bloggen. Mycket är bra i
demensvården och mycket är dåligt.
Sjukdomarna i sig är värst.
Själv har jag enligt gängse kriterier M.S. och kan ha ha det i många år, men fick reda på det under sommaren.

I första fasen av alzheimerdemens (som jag for arande knappast tror a mor har enbart utan snarare en
bland-demens där alzheimerdelen kan ha funnits i många år och vaskulär demens inträdde -2009) så är det
som många vet, närminnet som först börjar svikta. Hungerkänslorna kan minska och det uppstår då extra stora
problem för hemvården a se ll a de ensamboende äter llräckligt.
I nästa fas uppstår o a förvirring och viss depression.
Den sjuka kan inte längre sköta sina räkenskaper och annat. anhörig eller godman måste kopplas in jämte
hemvården, i många fall demensboende redan i den andra fasen om ingen anhörig kan ställa upp.
Godman har inga som helst skyldigheter a hjälpa ll med själva vården.

Den svåraste fasen den tredje, kännetecknas av a den sjuka får svårigheter a känna igen anhöriga och
har hallucina oner samt vredesutbro , eller i alla fall sämre humör. Medicinen och sjukdomen i sig försvagar
immunförsvaret
och det är betydligt större risk a få t.ex. lunginflamma on.
De a kan få dödlig utgång och snabb extra medicinering är mycket vik gt.

Jag är rädd a min mor nu börjat nalkas den tredje fasen eller befinner sig i den. Hon känner igen mig
men har svåra koordina onsproblem med minnet, om vi pratar om en bild på mig som liten så kan hon säga
"han" och inte "du".
Hallucina oner kommer allt o are och humöret är klart sämre.
Misstänksamheten mot andra boende och ibland också personalen är markant. Intresset a gå promenader är
borta och var dåligt också mot slutet av sommaren vid bra väder. Man måste nästan "lura" med henne ut med
någon förevändning om t.ex. en biltur. Då kan bilen stå parkerad en bit från boendet..
Bästa lösningen på det problemet kan vara a komma med en hund.
Jag har ordnat de a med en hundägare och kan troligen ordna det med minst en ll. Jag ser det som en
nödvändighet.
Det hela är extra tragiskt därför a mor kom på bä ringsvägen förra sommaren då hon bodde hos mig i en dryg
månad.
Det var absolut inte bra a hon fick återvända för en lång d ll boendet i Örebro.
Nu kunde hon ha bo hos mig igen, men jag har huset i grannkommunen ll salu för a köpa e lantställe. Min
föregångare och läkaren gav bara medgivande ll fly ll annat boende.
Nya boendet är i alla fall bä re och förstås mycket närmare mig. Mor fick alzheimerdiagnosen i januari -12 och
är 83 år gammal. Hon kan ha ha sjukdomen i många år, i så fall troligen ca 20 år.
Det y erligare tragiska är a mor kanske inte mår llräckligt bra eller ens lever ll våren då lantstället ska vara
inköpt.

En möjlighet ll förändringen kan vara a man sa ut citalopram och a hon inte hunnit vänja sig. Men
det tror jag inte. Jag får ta upp allt de a med läkaren.
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4.11.2 Process om förlorad bostad nu tveksam. (2015-12-13 07:15)

Som jag berä at så mår mor klart sämre sen några veckor, e mycket tråkigt "trappsteg" nedåt med y erligare
personlighetsförändring och ny typ av förvirring, värre än -2013 då det var illa pga näringsbristen och fas e i
demensen. Nu hör hon o a röster och får för sig olika märkliga saker, tar på sig y erkläder, tar av dem, på igen
osv.
Trots de a vill hon inte längre följa med ut på promenader.
En nyinsa medicin, Risperdal, medför nog inget under men kanske är
lämplig.

Process om den förlorade bostadsrä en i Örebro förutsa e a mor kunde fly at hem igen, med mi stöd
(och hemvård/dagvård som förut) våren -14. Jag har visat a de a kunde fungerat bra, med testperioder och
läkarutlåtande, samt finns också vi nesmål.
Näringsbristen var hävd och hon mådde klart bä re än -2013. Jag hade få möjlighet a bistå henne kon nuerligt
(men inte på hel d).
Försäljningen av bostadsrä sradhuset, där mor hade alla sina llhörigheter där en del försvann på fel sä genom
"god" man, såg oundviklig ut då kanslichefen på Öfn meddelat a det måste ske pga ändrad mantalsskrivning ll
demensboende.
DET har visat sig vara alldeles felak gt och e er de a har det rötägget aldrig förklarat varför hon kommit med
det allvarligt felak ga beskedet.

Men det fullt möjliga boendet hemma hade troligen inte blivit mer långvarigt än ca 1,5 år. Troligen skulle
samma försämring beroende på demens-sjukdomen inträ även om hon bo i sin bostad.
Det måste vägas in och det kom oväntat.

Man kan iofs visa a hennes bostad hade e större värde 1,5 år senare men det känns som en klart sämre
processgrund än om hon i stället fortsa llfriskna eller i alla fall behålla det ganska bra llståndet.

Ska diskutera saken ingående med erfarna advokater och se var det hamnar.
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4.11.3 Mor glad på jula on (2015-12-27 11:28)

Jag vet inte orsaken, men det kan bero på a Citalopram sa s ut, hon vant sig vid det och få en lämpligare
medicin.
Det är Risperdal och har hon ha nu i två veckor. Det kan också ha bero på julen, som all d bety mycket för
henne, som det kanske gör för de flesta åldriga damer? Det kan också ha a göra med de fluktua oner som är
vanliga vid demens-sjukdomar men som inte brukar vara så påtagliga för mors del.
Hon följde gärna med ll si förråd där hon har e antal kartonger varav två med julsaker.
Vi valde saker ur "nostalgi-lådan" som innehöll bl.a. denna krubba och kyrka. Saker från 50-talet.
Kyrkans ljus blev så dåligt på foto så jag visar bilden i nega v. Också för a det blev oväntat effek ullt. Ljuset har
liksom "överförts" ll krubban. Utanför krubban står ängeln.

E er byte av kontakt och glödlampa så blev det mao fint och mor höll det trots demensen i minnet och
e er flera mmars teve ande och samvaro i gemensamhetslokalen så tackade hon mig för "hjälpen med
kyrkan".
Det borde vara intressant hur vissa saker stannar i det dåliga närminnet.
Jag har tagit andra exempel förut.
Det ovanligt dåliga måendet var mao som förby !
Personalen berä ade a hon också äter mycket bä re e er en ds problem.

Här en bild från sensommaren då vi besökte en "dock-bu k".
Många med dementa mödrar har få erfara hur de gärna har dockor lite varstans, särskilt på soffryggar och
ute er sängkanten.
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4.11.4 Go slut (2015-12-31 06:47)

Särskilt ll er, mina fåtaliga följare i Sverige och U.S.A.

(Mina bloggar har trots noll försök a sprida dem ha iaf ca 5.000
unika besökare och ca 10.000 visningar under -2015)

David (2015-12-31 13:27:47)
Hej Hans Och tack för intressant och gripande läsning Ja känner mycken för dom som drabbas av orä visor och missförhål-
landen. Ja önskar dig och din mamma E rik gt Go Ny År 2016 fullt av Guds rika välsignelse änglarnavakar över er I Jesu
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Kris namn amen Hjärtliga varma hälsningar / David

4.11.5 Tack David och alla (2015-12-31 16:31)

Vi tackar, bilden visar henne -2010 innan hon bröts ned y erligare av flera års näringsbrist och delvis fel
medicinering.
Tyvärr enda jag har från det året och kommet från hennes då nya id-kort (!)
Vill man se hur hon såg ut -2014, finns bild under "mor" allra nederst.

David (2015-12-31 17:57:52)
Hej Hans Är hos min gamla mamma nu. Som anhörig förväntas man ställa upp för sina gamla föräldrar Ja hjälper gärna dom
Men samhället örebro kommun och lands ng (hemsjukvård och övrig sjukvård ) Visar inte anhöriga den llbörliga respekt
och man förväntas hjälpa ll med sådant man kan tycka borde vara örebro kommun och örebro läns lands ng ansvar
Antar a det nog tyvärr är lika illa eller illa l övriga landet Dom har tagit bort 7 st anställda på Rex hemvård Och då blir det
ännu jobbigare för redan ansträngd och stressad personal Örebro kommun och ansvarig för social välfärd ska spara 100
miljoner kr Personal gamla och sjuka som redan har det kämpigt får det ännu värre Mvh David PS hälsa din gamla mamma ds

Hans (2015-12-31 21:16:37)
Ok, har hälsat från David i Örebro :) Skulle hälsa llbaka .. Henningsson om Rex för två år sen: (bara tomma ord som
vanligt?) h ps://www.youtube.com/watch?v=lpyG-tvxlAk
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5. 2016

5.1 January

5.1.1 Mål mot "god" man 4 upp ll våren (2016-01-04 15:18)

Det rör sig om "FT-mål, förenklade tvistemål om mindre värden, som jag berä at om förut.
På Västmanlands ngsrä trodde man a målet/målen börjar behandlas i mars-april. Jag har anhållit a det
fly as ll Gävle eller Falun.
Men det vik gaste är a det inte avhandlas i Örebro. Där kan det knappast drivas e ersom då jag visar hur
"galenfalken" agerat så kan Örebro tr känna extra stora problem a ge honom e bakslag e ersom de då
sam digt skulle underkänna sina egna ageranden på rä en digare. Dvs a inte se ll a han entledigades
hösten -13 då sådant ärende drevs.
Det handlar om en form av jäv. Förutom a jag mycket väl vet hur illa rä en i Örebro fungerar i vissa rotlar.
Knappt ens läskunniga.
Låt vara a alla missgrepp från "galenfalken" inte var kända innan sommaren -14.
Mål måste drivas i det här, för a kra igare markera a det inte är ok a en godman tar sig allehanda friheter
som skadar huvudmännen och ibland också anhöriga.
En av de anhöriga som hört av sig via bloggen kommer kallas som vi ne
i några avseenden, dels ang. galenfalkens mobilnummer och dels egna erfarenheter av denne, så mycket han nu
vill och får d a berä a.
En biståndshandläggare eller socialchef/tjänsteman kommer också a kallas för a redogöra för hur galenfalkens
ändring av mors folkbokföring påverkade hennes medicinleveranser och möjlighet ll hemvård sommaren -14 då
mor bodde i en av mina bostäder i Gävleborg under fem veckor.
Det vik gaste målet rör hur mor skadats, förlorade ägodelar och dyrt läkarbesök för a akut få fram saknad
medicin. Dessutom en tusenlapp för lidande pga de a, totalt 5.000 kr. (Mor har pga demensen inte varit med-
veten om alla övergrepp, tycker inte det är ide a kräva skadestånd för lidande annat än då det var uppenbart)
Jag har stämt på samma belopp för min egen räkning, en del saker llhörde mig av det som försvann på fel sä ,
kostnader för extra bilresor
samt fak skt lidande pga ofredanden hösten -13 och januari -14.
Det är möjligt a de båda målen slås samman ll e .
Det blir bra hur det än går, tycker rä en a det galenfalk ägnat sig åt är ok, blir det ännu mera bra material ll
e-boken, allmänheten och Regeringskansliet plus lags are.
Tycker de som jag, a det är helt uppåt väggarna fel, så kan andra av hans nuvarande offer eller blivande offer,
skyddas.

David (2016-01-04 16:38:28)
Hej Hans Ja önskar dig lycka ll med allt Och hoppas a allt går bra Guds rika välsignelse ll dig och din gamla mamma
änglarna vakar över er I Jesu Kris namn amen Hjärtliga varma hälsningar / David
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5.1.2 Slarv med dokumenta on, vård och kommun (2016-01-12 18:08)

Jag tycks behöva dra llbaka anhållan om e vi nesmål i rä särendet mot godman 4 och det rör problemen som
uppstod då denne godman felak gt gick in och ändrade mors mantalsskrivning. Dessutom verkar det som han
gjorde en ändring direkt ll Apoteks-centralen. De a e ersom apo-dos först kom som det skulle i någon liten
mängd men sen upphörde helt.
Det ledde ll a mediciner blev kra igt försenade, så a mor blev utan en d.
Den chef på hälsocentralen som hjälpte ll akut minns inte.
Hon arbetar inte kvar.
Det är heller inte dokumenterat i mors journaler fick jag se idag e er e besök på journalenheten i Gävle. Där
går bara a hi a uppgi er om a jag e erfrågat medicinerna.
Man gjorde e undantag och stämde möte med mig e ersom det gäller e rä särende.
Vanligen har man ingen utlämning annat än per post.
Den biståndshandläggare som var involverad minns heller inget och är dessutom pensionerad numera.
Sista chansen verkar vara a få någon dokumenta on från apoteket.
Har redan få anstånd o dagar men får nog be om lite ll sam digt som jag drar llbaka vi nesmål i den delen.
Ersä er det om möjligt med något dokument från apoteket.
Kanske något annat.
Irriterande och oväntat trots a det handlar om en kommun och vårdapparaten.
Två ganska säkra felkällor vilket jag borde tagit hänsyn ll.

David (2016-01-12 21:09:13)
Hej Hans Ja blir upprik gt ledsen när ha ser vad din gamla mamma får utstå Ja är känslig I anden och har lä ll gråt när
andra lider din gamla mamma mfl Ja blir förkrossad ll gråt när jag känner nöd för andra Önskar din gamla mamma och
dig Guds rika välsignelse smörjelse av DenHeligeAndes kra styrka änglarna vakar över er I Jesu Kris namn amen Hjärtliga
varma hälsningar / David Lagerberg

5.1.3 Kassabok och pengar försvann -ingen utreder (2016-01-13 18:47)

Som jag berä at så hämtade min föregångare som förvaltare ut kassabok och resterande pengar från mors förra
särskilda boende, som var beläget i Örebro.
Det hörde jag från en av de anställda på boendet.
Kvarvarande belopp fick jag aldrig reda på och det kan ha varit en hundralapp eller upp ll e par tusenlappar.
Boendet "glömde" spara en arkiverad kopia på kassaboken.
Förvaltaren påstår a han aldrig få någon kassabok.
Han har inte redovisat några uthämtade medel.
Men den figuren har slarvat med det mesta som gå a slarva med, och jag har for arande framför mig a göra
en bra sammanställning av allt slarv, samt räkna ihop hur mycket det kostat mor.
Dvs påminnelseavgi er, onödig kredit, noll ränta på sparmedel i onödan med mera.
De a ger givetvis en bra grund för en ny stämning av e y erligare rötägg.
E sånt mål, med klara och visade kostnader är en smal sak.
Det borde fungera också i Örebro (?) I e sånt ärende lär de inte kunna fuska.
Överförmyndarfolket i Örebro bryr sig inte om vad man visar.
Kanhända har de såna förbindelser med vissa förvaltare som ger dem lockande extra "inkomster".
Vad är annars orsaken ll de a eviga problem i de a veritabla hönshus.
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Jag höll nu på a glömma berä a vad som hänt nu.
Jo det var ju så a jag kollade problemet med Länsstyrelsen och dessa psade om IVO.
IVO har nu meddelat a de inte utreder saken. Det är inte " llräckligt allvarligt".
Men dessa tycker ju inte heller a ned-drogning av de gamla är allvarligt.
Det tyckte däremot polisen (!) men inte åklagaren.
Det tar all d stopp vid något rötägg.

Tillägg 27/1 -16
JO struntade också i problemet.
Men de tycks inte ha fa at vilken avd. på Örebro kommun jag främst klagat på.
Dvs socialförvaltningen.
Jag passade på a nämna Öfn, som struntat i a den dåvarande förvaltaren (**orm)
hade noll koll på kassaboken, trots a han hämtade ut de kvarvarande pengarna.
I JO:s beslut omnämnes bara Öfn. Dvs inte huvudsaken.

5.1.4 Från rä sröta ll rä sröta (2016-01-20 21:40)

Betr. den stämning jag lämnat in i Västmanlands ngsrä så var det en stämning som jag aldrig skulle lämnat in i
Örebro ngsrä .
Varför kan man förstå om man har följt bloggen.
Örebro ngsrä har regelmässigt skyddat olämpliga ställföreträdare både
vad gäller min mor och andra utsa a.
Den ngsrä en, rotel 9, är stakt lierad med kommunens miserabla överförmyndarnämnd. Beslut i ärenden med
ställföreträdare kräver prövnings llstånd för a överklaga och det får man sällan.
Dessutom var par skheten och slarvet/ignoransen mycket påtaglig i rotel 7 då jag stämde kommunen i e fören-
klat tvistemål.
En sak jag måste få J.K. a granska noga, det har inte ske ännu och kan nog bara ske via en stämning av staten.
Nu gällde det mao flera felgrepp u örda av "huvudpersonen" bland gode män i den här bloggen, den som jag
kallat "galenfalken".
För övrigt en beteckning jag få beröm för av andra anhöriga som drabbats av denne.
En av dessa anhöriga var lltänkt som vi ne i målet.

Västmanlands ngsrä tog e er 1,5 månader e plötsligt beslut a lämna över målet - TILL ÖREBRO TINGSRÄTT.
De har ha go om d a sä a sig in i ärendet och jag har komple erat
e er förelägganden.
Man hänvisar ll några paragrafer men jag är övertygad om a det inte fanns något hinder för rä en i Västman-
land a handlägga målet.
Svaranden, galenfalken, är ju bosa i länet.
Jag ska a på paragraferna men klart är a jag inte vill driva saken i Örebro. Jag mår illa bara jag tänker llbaka
på det som varit där.
Man kan tala om jäv, men det är väl bara jag som känner så inför hela den domstolen?
Jag kan dock omöjligen gå rakt mot vad jag känner.
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Sverige är inte en rä s-stat. Det har många andra förklarat före mig, bland annat några ovanligt ärliga advokater.
A det också måste drabba de allra svagaste i samhället, de dementa, är avskyvärt.

Beslutet a fly a målet går enligt anteckningen för hand inte a överklaga.
De har plockat fram det allra första dokumentet de har i målet och fallit llbaka på det. antecknat där och gjort
sig av med målet - ll den enda domstol i landet jag absolut inte vill driva det.
De a fast jag anhållit om a målet om möjligt överfly as ll Gävle tr. (Huvudproblemet uppstod ju i Gävleborg,
då mor bodde här under sommaren -2014)
Jag får klaga hos JO eller JK på handläggningen, det är allt jag kan göra.

Men det blev också en fortsä ning på den röda blogg-tråden om röta.

Jag börjar förstå vad e-boken måste heta - ungefär.
Något i s l med "Rötan mot de sjukaste". Kanske bä re än "social fascism". -Eller få med båda begreppen?

ibboblog (2016-01-20 22:05:00)
Kära Hans Jag har hållit på i närmare 5år nu, med a få.öfn i Örebro a .inse de fel de llåter a fortsä a sin så förödande
arbe spolicy a vi kanske kunde samarbeta och sammanställa alla turer fram och llbaka och få även andra a bidra med
sina erfarenheter så a vi kanske kan uppvakta poli ker och myndigheterna med allt det material vi har...DE kan ju inte
blunda för allt utan i rimlighetens namn borde i allafall de ansvariga för nämnden mfl förhoppningsvis få fly a på sig och
det borde kunna få fler huvuden a rulla så.a det kanske kommer lite ny tänkande och agerande på dessa ställen....Vad
tror du? Vi har massor av material llsammans som.de Bara inte kan Blund för!

Hans (2016-01-20 22:33:56)
Hejsan, tack för den snabba kommentaren på senaste inlägget! Öfn Örebro är e styvnackat elände av röta och inkompe-
tens. Man har gjort förändringar bland personalen men problemet är detsamma. Det är inte bara du och jag som är insa a
i eländet. Något mer måste göras men jag har för flera år sen kontaktat poli ker i alla läger där i Örebro. Flera lovade
återkomma men ingen av dessa gjorde det. DÄREMOT SVERIGEDEMOKRATERNA återkom„ trots a de inte lovat det. Jag
är inte SD-anhängare men vägrar dölja sanningen om det här. Några Riksdagsmän har ge posi v respons, SKL har samma
åsikt som vi, Regeringskansliet har tackat för info, osv osv. Så många vet men ingen gör något. När "höga vederbörande"
drabbas själva är det försent för dem a agera. Det senaste jag skrev ll "högsta rötan" JO, var "bli dementa själva". Ja låt
oss hålla kontakten, det går inte a komma någonstans via rä srötan eller gammel-media. annat måste ll. Inte minst
samarbete.

David (2016-01-20 22:47:46)
Hej Hans Ja bli rik gt illa berörd av a läsa hur ansvariga i Örebro kommun behandlar dig och din ännu mer utsa a gamla
sjuka mamma Du får slita hårt för a i bästa fall få någon upprä else. Ja ser likheter hur örebro kommun behandlar min
gamla sjuka mamma Herre du ser hur Hur Hans gamla mamma få lida och får göra det Herre hör min upprik ga bön hjälp
Hans a hjälpa sin gamla sjuka mamma Du ser a Hans får slita hårt för a I bästa fall få upprä else i e känslokallt och
omänskligt samhälle Ja tror på Jesus och vet a man får bönesvar om man upprik g och ödmjuk Ja blir rörd ll förkrosselse
och har svårt a hålla llbaka tårarna En sak ska du veta Hans Du och din gamla sjuka mamma finns i mina tankar och böner
Nu kommer tårarna Ja känner starkt för dig och din gamla mamma Önskar er helande ll Ande Kropp och Själ I kra av
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Herrens ord och lö en Bed och ni ska få klappa på dörren och den ska öppnas Levande va en Den Helige Andes smörjelse
kra styrka rikligen så det flödar över oavbrutet ll er båda 2 änglarna vakar över er I Jesu Kris namn amen Hjärtliga varma
hälsningar / din broder I Gud och vän David Lagerberg

Hans (2016-01-20 22:58:09)
Stort tack David och "Ibbo" för era snabba kommentarer i kväll, det har stor betydelse för mig e ersom rä sväsendets
senaste beteende är e svårt slag mot mig och min mor. Jag vill påminna er och andra om också en Katarinas inlägg (under
rubriken "Jag") som jag relaterar här: "Hej “Jag” om du läser och sköter din blogg for arande kanske du kan höra av dig

ll mig även om du fly at utomlands. Vi delar erfarenheter och jag har inte ännu börjat med “min” blogg eller hemsida.
Däremot kommer jag snart “ut” med underlag som visar på de problem jag anar a du vadat i och som vi också vadat
runt i; advoka räsk, kriminella läkarträsk, IVO träsk och rä ssystem som inte heller fungerar, förvaltare som inte llsynas,
Länsstyrelser som inte klarar uppdrag, föråldrad lags ning, ll slut förvaltare själv …. Två direktörer på Stockholms
överförmyndare har få lämna sina uppdrag på dagen .. för fyra år sedan Peter Nordström .. ev fel i e ernamnet, Nu senast
Kennet Öhlund i mars 2015… Media är tysta.. Stockholms stad är tysta om vad som hänt .. NU i augus ny förvaltningschef
.. problemen omfa ar poli ker, tjänstemän, högt och lågt, advokater som skall llsynas av advokatsamfundet är en annan
svårighet.. Det mesta är skit helt enkel – flertalet personer i myndigheter som fa ar myndighetsbeslut agerar mot bä re
vetande .. Enskilda blir av med sin ålderdom, sina hem, sina ägodelar och sina liv. Jag har börjat läsa kriminologi för a
bä re förstå varför inget fungerar" (Katarina) - - - - -Också om vad en vis äldre man, Josef Boberg, skrev ll mig förut, han
ville döpa om rä sväsendet ll orä sväsendet.

Max (2016-01-21 08:48:24)
Varför fly ar de målet ll Örebro, den där skurken bor ju i Västerås. Vilka paragrafer? De vill nog inte driva det i västerås.
Bara viljan. Har skurken invänt mot forum. du får ange Jäv i Örebro?

Hans (2016-01-21 09:53:41)
Lagen 1990:746 61 § Om en ngsrä , som får e mål från Kronofogdemyndigheten eller en annan ngsrä , finner a
det inte framgår av handlingarna a ngsrä en är behörig a handlägga målet, skall rä en överlämna målet ll en
annan ngsrä som kan vara behörig. Tingsrä ens beslut om överlämnande får inte överklagas. Lag (2006:709) Här
finns utrymme för subjek vism och medveten feltolkning! Oseriösa myndigheter utny jar såna paragrafer med förkär-
lek särskilt då de inte kan överklagas. Forumfrågan är väl iofs inte utredd men "galenfalken" har vad jag se inte invänt
och har ingen seriös orsak a invända. Däremot har han oseriös orsak, dvs det jäv som finns i Örebro tr ll hans stora fördel.

Max (2016-01-28 08:15:32)
jä ekons g lag, vilken rä som behörig bero på hur de får in målet. sen vad som avgör behörighet mer än hemvist, inte
hi at svar. tack för kopian på bevisuppgi , men e ersom du kan få rä hos JK så tycker jag a du ska samla ihop fler
vi nen. Det finns e antal huvudmän ll typen i fråga. Karaktärsvi nen är inte på modet men man kan all d försöka och
det ger rä en vibbar. mvh Max

Hans (2016-02-03 18:28:59)
JK vill inte lägga sig i frågan om rä domstol och de ser inte a någon skada ske ännu som berä gar ll skadestånd. det
kan jag hålla med om, men dessutom vill de inte kri sera Västmanlands tr för a agera slumpmässigt med fly ll annan
rä . Länsstyrelsen håller med mig, men det beror väl på a de inte är granskande själva i det här. Juristen där tycker
rä ens handlande är kons gt och skulle vilja veta orsaken. A anmäla ll JO är totalt meningslöst. Det ger mer a anmäla
saken i närmaste fri dsgård eller ICA-bu k.

5.1.5 Dags a på allvar försöka få hjälp hos J.K. (2016-01-24 22:03)

Redan årsski et 13 - 14 klagade jag hos JK på hur Örebro ngsrä hanterade godmannaärenden och struntade i
anhörigas och huvudmäns önskemål.
Också hur rä en behandlat en stämning av kommunen på e huvudlöst och par skt sä .
I huvudsak så struntade rä en i frågor och målet bara låg och väntade, lls jag meddelade a jag lika gärna kan
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dra llbaka det så illa som rä en sköter kommunika onen, dvs inte alls.
Då kom omedelbart e avslag på alla delar i klagomålet på kommunen.
Domaren radade upp många grunder ll klagomålet och skrev sedan a "grunder saknas".
Så bakvänt kan en domare bete sig i dagens svenska rä sväsende.
Dvs huvudlöst.
Det var hennes sä a besvara mi klagomål på rä ens ignorans och " dsutdräkt".

JK svarade så här:
(del av svaret, vill inte visa mi fullständiga namn och adress osv)

Och visst är det hög d nu a ge in skadeståndsanspråk.
Jag börjar med e litet anspråk pga det som hände nu senast, det som är högaktuellt.
För a se om JK.anmälan kan påverka det trista skeendet där en ngsrä inte har lust a ta upp e mål mot en
godman i egna kommunen.
Sådant är tydligen o a mycket känsligt.
Dessa tölpar skyddas som små barn, medan de nödlidande huvudmännen gärna får fara hur illa som helst.

(Annat skadeståndskrav har ge s in ll Örebro kommun, angående hur mor lurades ll stans sämsta skan-
dalboende just då problemen var som störst, samt pga vanvården under REX på väster i stan, då hon var på väg
a svälta ihjäl. Med mera, jag minns knappt längre utan får kolla vad jag skrev. Kommunen gav in det ll si
försäkringsbolag som avvisade kravet.
Det betyder a jag bara kan gå vidare med en regelrä stämning.
Hur lockande är det, i Örebro)
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David (2016-01-25 15:02:08)
Hej Hans Mi upprik ga deltagande för din gamla mamma och dig Min ande lider av a se hur din gamla mamma
blivit behandlad av örebro kommun och ansvariga här Vi kämpar inte mot kö och blod, utan mot furstarna, mot
makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Efesierbrevet 6:12 SFB15
h p://bible.com/1223/eph.6.12.SFB15 Hjärtliga varma hälsningar / David Lagerberg PS hälsa så go ll din gamla mamma
ds

5.1.6 David har rä och det är inte "bara Örebro" (2016-01-25 22:38)

Ang. Davids kommentar under förra inlägget - han skrev om ondskans andemakter.
Det går bra a konstatera a dessa makter existerar enligt lagen om jämvikt i universum, på samma sä som a
ljus finns inte utan mörker vice versa. Det behövs inga vetenskapliga utredningar för a förstå a så är fallet och
måste så vara.
Ondskan arbetar förstås gärna där den gör som mest skada.
Makten är betydligt intelligentare än någon människa, i all sin ondska och illvilja.
Naturligtvis slår den därför mot de allra svagaste i samhället och mot de som försöker hjälpa dessa svaga och
utsa a människor.
Jag har med den kunnat konstatera a denna ondska inte härjar särskilt i Örebro.
Det jag såg förut var e rä sväsende och andra myndigheter i Örebro som agerar helt annorlunda än jag varit
van vid i andra sammanhang.
Därför trodde jag a Örebro var unikt utsa .
Men med mer erfarenhet av just det här området som jag var helt grön i -2011 så vet jag a rötan inom området
är ungefär likadan i andra kommuner, andra domstolar osv.
Fast motviljan mot just Örebro tr har växt sig mycket stark hos mig e er det jag upplevd därifrån och jag måste
se dessa rotlar som jäviga då det gäller kommunen och de digare ställföreträdarna för mor.
De a borde påverka hela domstolen, även fast säkert många är av annan åsikt och det inte lär existera sådan
jävs-regel.
Hur polisens arbete ser ut vet de flesta men det är e slags regelmässig dumhet som slår bre och som förstås
utny jas i en del sammanhang av ond makt.
Ond makt använder sig lä ast av korkade eller psykskadade människor.
De som inte klarar produk vt, krea vt arbete, placeras inom rä sväsende och olika myndigheter a vända
papper, rapa paragrafer och idka sin "makt".
Andra i sektorn blir poli ker. Och som all d, det finns förstås undantag.
Det är alls inte kons gt a världen leds av ondskans makter.
Människan (flertalet) har en gång tackat ja ll de a och övergivit det sanna och rik ga.
Det leder bara i en riktning.

5.1.7 J.K. har iaf sa e ärendenummer .. (2016-01-27 12:03)

Betr. a det vik ga målet mot galenfalk överförts ll Örebro tr, den enda rä i landet jag inte vill/kan driva de a
e er vad som varit förut.
Jag har krävt kostnaderna llbaka och på så sä kan jag lägga saken hos J.k. i stället för i den o ast skyddade
verkstaden J.O. där man inte ens all d är fullt läskunniga.
Här klistrar jag in min anmälan ll J.k. -för den ar ge och belevade läsaren med juridisk intresse, eller som bara
vill bli mer orienterad i hur rävspelet fortgår i "maktens korridorer" med gamla dåliga förlegade regler, som
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många myndigheter utny jar och glider runt på.
- - -

VG meddela i svars-mail om JK kräver underskrivet brev.
Här bifogas dock handlingar som visar vem jag och huvudmannen är.

Brådskande pga allvarlig störning i pågående mål. FT 5421 - 15, Västmanlands ngsrä .

Som förvaltare och ombud för Birgit (xxx), dement dam född -32 har jag krävt e snarast symboliskt skadestånd
av hennes fd godman J. H.
Båda har fly at från Örebro län, J.H. ll Västmanland och Birgit ll demensboende i Gävleborg. Den största
skadan orsakades via en o llbörlig ändring av Birgits folkbokföringsadress, där polis meddelade a straffsank on
saknas och det i så fall måste bli e civilärende.

Målet var förutom skadestånd också avse a närmare utreda en godmans ageranden som skadat en hu-
vudman. De a för a ge myndigheter och lags are samt även allmänheten bä re insyn i hur dåligt systemet är
uppbyggt och hur de svagaste i samhället kan drabbas av de a.
Hur en ställföreträdare kan fortsä a ha många beroende, helt utlämnade huvudmän, trots regelvidrigt handlande
gång på gång.
Här en godman som agerat förvaltare och dessutom undanröjt huvudmannens llhörigheter på e felak gt sä .

Kravet är 900 kr ll Birgit, motvarande betalda avgi er ll Krf och rä en i Västmanland. Samt 700 kr ll
mig för nedlagt arbete, ca två mmar a u orma kravet ll krf samt bevisning ll rä en.

Totalt 1.600 kr, ingen ränta.
Sam digt önskar jag a JK kri serar dessa båda myndigheter för hur saken skö s.

Under sin boende d i Örebro, demensboende, agerade J.H. godman och handskades vårdslöst med Birgits
kvarvarande llhörigheter vilket utgjorde den mindre skadan. E er Birgits fly ll Gävleborg juni -14 ändrade
han Birgits folkbokföringsadress llbaka ll Örebro i avsikt a på e bekvämare sä kunna vända sig ll Örebro
tr för a ansöka om a bli förvaltare.
Han gjorde först e försök utan a ändra folkbokföringen, vilket avvisades.
Den plötsliga ändringen medförde a Birgit blev utan sin medicin, som i form av dospåsar sänds från apotekstjänst

ll den kommun man är folkbokförd, om ingen annan llfällig ändring göres skri ligt.
Medicinen var av den art som inte får avbrytas plötsligt. Birgit mådde mycket dåligt av de a och det hade kunnat
sluta mycket illa.
Genom akuta insatser från två olika läkare och två apotek i Hofors resp. Falun, kunde man få fram tre av de fem
medicinerna som inte är normal apoteksvara. Det rörde sig om bl.a. en speciell alzheimer-medicin.
Det här är det avgörande största problemet även om skadeståndet delats lika på försvunna ägodelar och ändrad
folkbokföring.
Det betyder a det allvarligaste problemet uppstod i Gävleborg och inte i Örebro.

Ansökan gjordes i höstas hos krf e ersom J.H. inte besvarat kravet.
Krf målnr 21-198744-15
Tidigare har Örebro ngsrä ignorerat klagomål mot J.H. och alla försök a få denne utby , oavse a Örebro tr
få kännedom om problem som ofredande av anhörig, viss stöld från anhörig och befängd ansökan om avhysning
av anhörig under en kort d då anhörig rensat upp i Birgits bostad som var fullbelamrad, samt även andra
befändheter som klart visade a J.H. var olämplig och oönskad godman.

Härigenom var Örebro ngsrä inte en domstol jag kunde tänka mig a driva de a mål. Jag ser rä en
som oseriös men i alla händelser som jävig i e mål mot J.H.
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Det är inte troligt a rä en dömer en person för ageranden som man digare ignorerat och i stället meddelat a
han är lämplig som godman.
Det skulle betyda a man mer eller mindre underkänner si eget digare agerande.

Jag såg J.H:s fly ll Västmanland som en bra lösning på det problemet och det var orsaken ll a mål in-
leddes.
Det skulle aldrig ha inle s i Örebro.
Av ovanstående orsak förhörde jag mig hos Krf innan ansökan dit och även under deras handläggning, vilken

ngsrä man kan förvänta sig a e mål kommer upp. Svaret var vid båda llfällena, naturligen Västmanlands tr
där J.H. bor.

E er a målet sänds dit och legat där i sex veckor där jag komple erat bevisningen och rä en kunnat
sä a sig in i saken, så sänds plötsligt målet över ll Örebro ngsrä . Alldeles oväntat.
Däremot hade jag anhållit a målet skulle överföras ll an ngen Gävle eller Falun.
Ska man se var huvudproblemet uppstå så är det Gävleborg och därmed Gävle tr den rä a, behöriga domstolen.
Samtliga tre lltänkta vi nen är också hemmahörande i Gävleborg varav två i Gävle.
Dock frångick jag två av dessa tre e ersom de glömt vad som hände -2014.
Men jag ser det kvarstående vi net som vik gt, troligen det vik gaste.

Genom a målet sänds över ll den i princip enda ngsrä jag inte driver de a mål, så är jag förhindrad
a llvarata Birgits rä .
Arbetet är i så fall helt förgäves.
Jag kan inte driva e mål i en rä där utgången är snarast klar på förhand eller rä en i vart fall är jävig.

Utöver de a så har Västmanlands ngsrä helt ignorerat en anhållan om anstånd med bevisningen, insänt
den 12/1.
Anstånd behövdes ll den 22/1 och orsaken var a om möjligt finna annat vi ne som mindes händelserna (från
vården) och a ta fram dokument från apotek mm avseende de akuta åtgärderna -2014.

Dessutom tvingades jag ll e vik gt läkarbesök på annan ort den 15/1, en specialist på MS, som jag lider
av och måste ta denna d, med risk a bli inlagd några dagar.
Rä en besvarade aldrig denna anhållan fast respiten som fanns gick ut den 15/1.
De a betydde a sökande e er annat vi ne fick avbrytas och allt blev stressigt och sämre.

Jag önskar a JK granskar rä ens påstående a man inte är behörig i ärendet och om rä en inte är be-
hörig så önskar jag a rä en kri serats för a inte förstå var problemet har uppstå . Dvs i Gävleborgs län.
J.H. har ingående bemö kravet redan hos KRF och inte gjort invändning betr. forum.
Han bor i Västerås och saknar seriös orsak ll invändning mot det forumet.

Avslutningsvis så kunde det abrupta avslutet på nödvändig mecicin ha slutat med Birgits död. Jag såg själv
hur dåligt hon mådde av det här ofoget från en godman som agerar förvaltare och myndighetsperson. Helt utan
rimliga hänsyn ll följderna.
Innan jag tog över förvaltarskapet så "skö es" det en d av en individ som inte ens klarade a betala räkningar
och tog helt onödiga krediter mm.
Området behöver en rejäl översyn. Just som bland annat SKL och flera erfarna Riksdagsmän med skärpa påpekat.
mvh / Hans xxxx
<adress>
<Tel>
<mailadress>

Bilagor

1. Registerutdrag ställföreträdarskap
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2. Bevisuppgi i målet

3. Läkarintyg från Birgits d i Gävleborg -2014 (Innan fly ll boende i Sandviken, däremellan en helt
onödig fly ll Örebro och llbaka pga medicinbristen och krav från något förvirrad, llfällig förvaltare. Sådana
fly ningar av en dement person är mycket olämpligt)

(2016-01-27 12:44:39)
Hej Hans Ja är ingen expert på juridiska termer. Men jag har inga svårigheter a förstå det du skrivit angående de a
ärende/anmälan mot galenfalken och dina krav och yrkanden. Din gamla mamma,kan vara stolt som har en sådan underbar
son som du är Hans Du driver mål åt henne och tar hand om henne i sann kristen anda Gud välsigne dig och din gamla
mamma Önskar er helande ll Ande Kropp och Själ I kra av Herrens ord och lö en Bed och ni ska få klappa på dörren och
den ska öppnas Levande va en Den Helige Andes smörjelse kra styrka änglarna vakar över er I Jesu Kris namn amen
Hjärtliga varma hälsningar / David Lagerberg

Hans (2016-01-28 08:30:54)
Hej David, fina kommentarer som innehåller sånt som folk i allmänhet inte förstår vidden och vikten av. Jag vet inte exakt
vad som driver mig, jag har ju som alla andra svagheter och brister, men jag vet i alla fall a det inte är samma kra som
driver många av våra "härskare" i olika myndigheter. Det som driver mig a på alla sä försöka bistå min gamla sjuka mor
har ll och med förvånat mig men jag vet a hon är en helt god och ärlig människa som har en hjälpande hand över sig
som i sin tur påverkar mig. A sjukdomen ge henne problem med verklighetsuppfa ningen är en annan sak. Jag känner
också hela den a hon finns kvar, fullt ut, även om kroppen är mer som e skal som inte helt släppt taget ännu. Hon finns
ändå kvar i hela sin person någonstans på något sä och någon i andevärlden vakar över henne. Vem vet, kanske finns hon
kvar i livet trots alla problem, därför a jag kanske inte skulle klara a hon går bort före mig. Eller rentav a man se a
jag kanske llslut kan visa i öppen dag hur den onda makten hanterar gamla och sjuka och deras anhöriga, i Sverige. Vi vet
egentligen så lite om alla planer och avsikter som finns med våra respek ve liv. Det verkar vara meningen a vi bör söka
e er de a själva. mvh / Hans

5.2 February

5.2.1 "Ormen" har begå ännu fler fel (2016-02-03 11:45)

Som jag lovat så ska jag publicera en sammanställning av alla slarvfel som mors digare förvaltare ägnat sig åt.
Denna sammanställning grundar sen e skadeståndskrav mot denne som går ll rä sligt avslut, med fulla bevis,
om han struntar i kravet.
Det är mao så klara bevis här, så inte ens en par sk rä som den i Örebro kan undandra sig sanningen utan a
totalt avslöja sig.

Under december fick jag e arvodesbeslut från Sandviken kommun, som tog upp hur mycket jag borde betala ll
"ormen" -min föregångare, som arvode för 5.5 månader under -2015 Han begärde inte arvode för delen " llvarata
den enskildes rä ".
Det kom också e (onödigt) krav från "ormen" enligt bilden härunder.
Notera hur han varslar om Kronofogde.
De a varsel mao från en stolle som själv missat alla räkningar som gå a missa, och orsakat flera andra problem.
Notera också hur han sänt samma krav direkt ll min mors adress.
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Personalen på boendet öppnade troligen inte brevet och lade in det på mors rum.
Där hi ade jag det sen, öppnat.
Hur lämpligt är det, a oroa mor på de a vis.
Det var förstås en olyckshändelse e ersom annars har e fåtal brev ll mor förvarats på expedi onen lls jag
anlänt.

Inte nog med de a, han lurar mig genom a skriva "ska en betalar jag själv".
Jag litade tyvärr på de a, men det är det mot reglerna e ersom det all d ska dras före utbetalning om det gäller
godman/förvaltare. I annat fall gäller en beloppsgräns på 9999 kr, under den summan kan hela beloppet betalas
ut och mo agaren betalar ska en själv. Utbetalaren lämnar bara en kontrolluppgi .

Nu ska jag kolla om Orm betalat nån ska och arbetsgivaravgi på galenfalkens arvoden som Orm betalat ut.
Det var drygt 12.000 kr för e drygt halvår Jag vet inte hur mycket Orm tog ut för -2014, det finns e u ag på
drygt 11.000 kr märkt "Örebro kommun" som skulle kunna vara hans eget arvode för de 5.5 månader han hade
uppdraget.
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David (2016-02-03 12:01:31)
Hej Hans Ja lider verkligen med dig och din gamla mamma Hoppas a du får rätsida på de a Önskar dig och din gamla
mamma Guds rika välsignelse smörjelse av DenHelige Andes kra styrka änglarna vakar över er I Jesu Kris namn amen
Hjärtliga varma hälsningar / David

Hans (2016-02-03 12:45:00)
Tack igen David, men jag vill poängtera a jag skriver inte bara för min eller mors skull, utan för a i förlängningen andra
"offer" ll det oerhört dåliga systemet och de filurer som ingår i det och ibland utny jar det, ska kunna ha glädje av det i
fram den. Materialet i "dagboken" hjälper mig a minnas en del och ska omvandlas ll en reguljär bok som ska delges e
antal poli ker. Sen kommer alla kunna ladda hem den gra s. Det som finns idag är bara hela bloggen som den är, a ladda
hem. hälsningar / Hans

5.2.2 Länsstyrelsen berömde Örebro för hanteringen av godeman och förvaltare (2016-02-03 12:19)

Jag accepterar det inte, det visar a länsstyrelsen inte gör någon ny a på området utan snarare bidrar ll proble-
men.
En inspek on man gjorde i Örebro pga bl.a. mina klagomål, ledde ll BARA BERÖM.
Det är iofs så a minst en av juristerna på Länsstyrelsen har sina vänner i Örebro, just på Öfn. De a jäv sprider sig
lä ll den juristens vänner och kollegor på Länstyrelsen.
Hur mycket jag och andra än visar a dessa stollar skadar de enskilda/sjuka, så kan länsstyrelsen inte se några
problem i den här s nkande nämnden i Örebro.
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Enda "trösten" som går a finna betr. de a miserabla träsk, hi ade jag i en mo on i riksdagen, av professor och
folkpar st vars namn jag just nu inte minns.
Där sägs helt ärligt och öppet a det finns problem inom "vissa länsstyrelser".
Jag har publicerat mo onen i bloggen digare.
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5.2.3 Regler som är ca 100 -eller ca 300 år gamla (2016-02-03 13:49)

De a är taget från SKL:s hemsida.
Det jag vill addera är a vissa myndighetspersoner och ställföreträdare UTNYTTJAR svagheterna i systemet för
egen vinning.
Med den hoppas jag kunna visa HUR de gör det,mer i detalj.
Varken rä sväsendet eller JO har lyckats eller VILJAT visa det.
Tvärtom har myndighetspersoner varit med och delat på försvunna, stora medel.
det är jag helt övertygad om e er a ha se hur sådana individer fungerar.
Det är hycklare och åter hycklare.
I ngsrä er par skhet så "det ryker". Har se det i Örebro och i viss mån i Västmanland.
Har se skrämmande exempel som uppdagats i andra län, där saker avslöjats först e er e dödsfall, men ändå
så har "höga vederböarnde" slingrat sig ur och kommit med ursäkter.

Stora belopp, upp ll sex miljoner, har vid enstaka llfällen tagits av sjuka och avlidna, som arvemedel ll
godman. Med benägen hjälp från just den typ av hala figurer som jag stö på i Örebro och länssstyrelsen Dalarna.
(Som "granskar" Örebro kommun -Öfn)
JO har få ändan ur vagnen och KRITISERAT både aktuell ngsrä och nämnd i fall det handlat om dödsfall eller
miljonbelopp.
Sen var det inte mer med det.

Är det fel a kalla de a för idioter i e idiotsystem i e inhumant välfärdsland med massor av problem
men med vacker fasad.
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?

David (2016-02-03 15:23:53)
Hej Hans Gör ont i själen av a läsa det du skriver Ja är bekännande kristen med levande tro på Jesus Du ska veta a i de
sista dagarna blir det svåra der. Människorna kommer a vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga
mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,
falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer a älska njutning mer än Gud och ha e sken av gudsfruktan men förneka
dess kra . Håll dig borta från dem! Andra Timoteusbrevet 3:1-5 SFB15 h p://bible.com/1223/2 .3.1-5.SFB15 Hjärtliga
varma hälsningar / David Lagerberg

5.2.4 Hundbesök på födelsedagen (2016-02-09 19:42)
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(2016-02-09 20:01:20)
Hej Hans Stort gra s ll din mamma på hennes födelsedag Ja blir rörd,du tar bra hand om din mamma Önskar dig och din
mamma Guds rika välsignelse smörjelse av DenHelige Andes kra styrka änglarna vakar över er I Jesu Kris namn amen
Hjärtliga varma hälsningar / din vän David Lagerberg

5.2.5 Skarpt läge? Alla smet från arbetsgivaravgi erna? (2016-02-09 20:28)

Kollade med ska everket idag igen, de kan inte se a mina föregångare har betalat arbetsgivaravgi för utbetalda
arvoden. De har heller inte följt reglerna runt ska eavdrag.

Värst i de fall då en god man eller förvaltare tagit ut pengar i arvode åt sig själv.
Inte gjort ska eavdrag och sen inte heller deklarerat inkomsten?
Det senare kan jag inte kolla utan överlåter ll ska everkets undersökning.
Utbetalda/u agna arvoden kommer inte ll ska everkets kännedom ifall varken utbetalaren eller mo agaren
deklarerar de a.
Verket granskar inte redovisningarna.
Men Örebro kommun/Öfn tycks ha missat eller struntat i det vid granskningarna!

Kanske har jag avslöjat regelmässigt fusk och nu förstår jag varför galenfalken dolde dessa arvoden som "privata
medel". På ska everket tycker man det verkar y erst oseriöst och kanske bro sligt.
Det var inte så lä a gissa för mig som icke ekonom.

Det här blir extra spännande. Jag har inget emot a få va en på min kvarn.

ibboblog (2016-02-10 05:44:11)
Tack för a du orkar med a uppdatera och kämpa vidare i denna så omöjliga och korrumperade instans och med den så
urusla regelverk som dessa kräk llämpar utan minsta e ertänksamhet och undran„,om de a verkligen är rä gentemot
alla dessa drabbade medborgare som utan möjlighet ll en upprä else,och UTAN chans ll ersä ning för de 3 digare
förvaltarna som misskö sina Uppdrag och även orsakat oss(min man och mig)ekonomisk skada! Kram på dig � och kämpa
på„ � Skickat från min Sony Xperia™-smartphone

Hans (2016-02-10 08:03:26)
Tack själv! Jag ger aldrig upp innan jag kanske blir dement själv. Än så länge har jag "bara" inflamma on i nervsystemet
som kan vara M.S. Jag ser rötan i flera instanser, precis som ni, men e erhand se a rent kommunalt och ibland rä sligt så
är det inte bara i Örebro man fungerar fult och illa. Jag tänker då på främst överförmyndar-elände och myndighetskanslier,
samt huvudlös biståndshandläggning. Edit Jag blev lurad av ska everkets upplysning och sen av en ska erevisor på verket.
De visste inte a Örebro har e eget system sen 2012, kommunen betalar alla såna ska er och avgi er så det ska inte
göras av ställföreträdarna.
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ibboblog (2016-02-27 17:12:36)
Tack och åter TACK för di så helhjärtade engagemang!!! Du är fantas sk! Skulle vilja träffa dig på en fika eller nåt liknande
någon dag om du får någon lucka i allt de a... Kram på dig �

5.2.6 Tidningen Nant - känd som par sk? (2016-02-10 09:09)

Örebro dningen Nerikes Allehanda gav mig e klart par skt intryck då jag ville informera om vårdproblemen på
Elgströmska huset och inom hemvården.
Så länge det gällde privata företag så var öronen stora.
Då det gällde kommunal dri så stängdes de nästan helt.
Jag diskuterade nyligen det här med redovisningsbluffar bland gode män och förvaltare mm med en myn-
dighetsperson i Gävle.
Han tyckte a vissa saker hörde hemma i lokalpressen i Örebro.
Han berä ade a han varit reporter på en stor dning här i Gävleborg.
Då jag berä ade om min erfarenhet av Nant så sa han ll min förvåning a "jag har hört samma sak om den

dningen från flera andra personer".

David (2016-02-10 11:26:44)
Hej Hans Ja följer det du skriver med stort intresse Dåligt a största lokala örebro dningen är par ska gentemot örebro
kommun Hjärtliga varma hälsningar / David

5.2.7 Ska everket håller kontakten (2016-02-11 12:26)

Av allt a döma så har det pågå systema skt arvodesfusk i Örebro och Överförmyndarkanslisterna har systema-
skt "missat" a ställföreträdarna inte betalat arbetsgivaravgi er och inte ens deklarerat arvodena ll ska everket

enligt gällande regler.
Troligen har man också struntat i a ska a för arvodena. Ingen ska är iah dragen enligt reglerna.

De a kommer ovanpå alla andra problem som innefa ar egenmäk ga förfaranden av den "galenfalk " som blivit
e av bloggens huvudobjekt.
De a elände där jag slutligen måste stämma.
Hi lls har myndigheterna hållit ögon och öron stängda för dennes ofog.
Nu ser de a ut a kunna vända.
En ska erevisor ringde mig idag för a e erhöra om jag har uppgi er om falkens övriga offer.
Det hade jag och returnerade per omgående.
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5.2.8 Kanske inte hela ngsrä en jävig (2016-02-12 13:34)

Lutade åt a jag skulle dra llbaka det mål som Västmanlands tr fört över ll Örebro tr e ersom jag i princip
"trö nat" på rä en i Örebro som framstå som både par sk och icke läskunnig då jag klagat på "galenfalken"
och "ormen", samt försökte få bort den förre som skadade min mor lite väl mycket. En fullt läskunnig och seriös
amanuens på rotel 7 eller 9 skulle ha agerat annorlunda. Jag har andra ngsrä er a jämföra med sen 25 års d.
Men absolut mest under 90-talet. Par skheten alterna vt inkompetensen i Örebro tr lyste lite väl starkt 2013 -
14.
För a inte tala om den huvudlösa hycklande överförmyndarnämnden, som rä en samarbetade med då.
E er a ha ha några kontakter med rä en i Västmanland så verkar det vara ännu värre där.
Erfarna människor jag känner berä ar spontant om samma problem.
Rä sväsendet är numera befolkat av ll stor del unga nyutexaminerade tjejer som helt saknar livserfarenhet och
omdöme.
Dessa är ibland knappt läskunniga. Tillkommer olämpliga/värdelösa nämndemän som dock inte kommer på fråga
i FT-mål så vi jag erfarit.
Hörde det senast idag från en 75-årig dam hemkommen e er lång d i USA.
Hon hade lite saker a sköta mha det så kallade rä sväsendet här. Då noterade hon samma sak som jag och sa
det spontant vilket överraskade mig lite.
Just de a med läsförståelsen tog hon upp.
Man sä er givetvis de allra minst erfarna på de små målen som kallas FT-mål.
Dessa flickor kan vara trevliga, men lika gärna stöddiga och direkt hånfulla.
Mycket motbjudande då man märker a de går ll överdri i sina krav på noggranna förklaringar av en bevi-
suppgi och frågar samma sak flera gånger i sina så kallade förelägganden.
Lite som överambi ösa barnungar om nu såna finns?

Jag antar dock a par skheten ngsrä en - kommunen i Örebro nu inte spelar någon större roll e ersom
galenfalken fly at ll Västerås och Örebro kommun inte längre behöver ha galenfalken under sina skyddande
vingar?
Dvs i sin brist på gode män och förvaltare.

Därför, och också därför a jag erbjudits a delta via videolänk och slipper åka ll Örebro flera gånger för
e litet mål, så väljer jag a i alla fall låta det hela gå e tag.

Hela rä en i Örebro kan formellt se inte anses jävig.
Men i prak ken så kan det fungera på det sä et.
Om en rotel "friat" en stolle så kan det ta emot för en annan rotel på samma ngsrä a fälla denne. Dvs då det
rör sig om delvis samma problem igen.

(2016-02-12 14:02:14)
Hej Hans Ja följer allt du skriver med största intresse. Dessutom har ja bra insikt i hur dåligt det fungerar med Örebro
kommuns hjälp ll gamla och sjuka. E ersom jag har en mamma som får hjälp av rex hemsjukvård All personal är
trevlig tyvärr hinner dom inte göra det ansvariga har lovat henne och hon betalar för. Som anhörig kan man anta a det
förväntas a man ska göra sådant som örebro kommun tagit betalt för. Det är synd om stressad och sliten personal på Rex
hemsjukvård ,men ännu värre för sjuka och gamla som drabbas av a dom inte hinner göra det som är överenskommet.
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5.2.9 Slarv vid ska everket, alla smet inte (2016-02-12 22:47)

Idag fick jag utdrag på mors ska ekonto från maj -2010 och framåt.
Den första godman började under sommaren -10.
Per telefon har två av varandra oberoende upplysare på verket påstå a det inte finns en enda inbetalning av
varesig ska eller arbetsgivaravgi sen -2011.
Men 110831 ser man tydligt en inbetalning som visar sig exakt stämma med vad godman e redovisat e er u ag
av e mindre arvode.
Läskunnigheten är mao usel hos två av två upplysare. Jag är osäker på om också ska e-revisorn missade de a. Vi
var överens om a det är främst -2014 vi ska ta en på och överlåta ll någon granskare i Örebro.
Sen diskuterade vi bara hur "galenfalken" redovisat ll Öfn, dvs det som jag har kopia på.
Det där med "privata medel" ca 18.500 kr som jag så länge jobbade med för a få veta mer om. Det visade sig
vara arvode ll godman. Sen finns det två poster ll som privata medel för -14, på drygt 6.000 kr vardera. Den
ena posten blev styrkt e er e års d, mha överförmyndaren i Sandviken dit mor fly at. Örebro brydde sig aldrig
a hjälpa ll.
Det rörde sig om låsbyte och fly städning. Den andra posten är for arande oklar men skulle kunna vara ska
eller arbetsgivaravgi , dock inte båda.
Det är bara det a det finns ingen inbetalning ll ska everket.
Möjlig förskingring, men det visar sig senare.
Dvs om det är e rent u ag på mors konto där godman behållit pengarna och de inte gå ll något inköp eller
tjänst.
Som bara anhörig kunde jag då inte få del av verifika onerna.
Frågan är om det går nu.
-2014 bara studerat en redovisning som inte gick a kolla allt i.
Tveklöst har han iaf struntat i arbetsgivaravgi en och ev. också ska en på arvode.

Men god man nr e , verkar mao vara DEN ENDE av fem på rad, som har skö de a rik gt! Hon var ny-
börjare!

Tillägg 5/3 -16
Ingen av mina föregångare har dock presterat en "förenklad arbetsgivardeklara on" som ska everket måste ha
för a kunna bedöma både avgi en och ska en.
Hur det ser ut i de privata deklara onerna betr. ska vet jag självklart inte.
"E an" stoppade in lite arbetsgivaravgi ll ska everket men alltså utan a upplysa vad det handlade om, så de
pengarna krediterade bara mors ska ekonto.
Hur det blir med straffavgi er för mor pga allt slarv under fem år får vi se men klart är a dessa ska mor själv
inte betala. Jag sammanställer alla kostnader som orsakats bara av min föregångare då jag får d och lust, det är
många fel begångna.
Det här kommer senare e er a ska evrrket /kanske/ någon gång blir klara med utredningen? Och dessutom
klarar a göra den rik gt?
Det mest intressanta är naturligtvis det stående slarvet inom Öfn.
Det här kan man iofs inte missa år e er år och med olika handläggare och olika gode män, det finns en systema k
i det hela. En systema k som borde föranleda flera avsked och varför inte fängelse eller rejäla böter.
Särskilt då man ser vad dessa svar ö er gjort mot bl.a. min mor på andra sä .
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5.2.10 Räddningen från LiDl (2016-02-25 12:59)

På de flesta demensboenden ges bara sa , o a som man rört ll på boendet.
Aldrig rik g juice.
Min mor som har lä för a bli förkyld och ännu sjukare som följd av det, får via anhörig (mig) juice i små flaskor
med äpple eller apelsin som hon har i si eget lilla kylskåp.
Lidl säljer e billigt och bra sexpack med såna flaskor.
Om en dement person öppnar e stort en, 1,5 eller tvåliterspaket med vad det vara må, så blir det sen stående i
rumstemperatur och dåligt under dagen.
Lidl bidrar ll a förbä ra hälsan hos alla dementa som får del av den här så go som unika produkten.

Man ska se upp med all blask som säljs i trepack i övriga bu ker.
De innehåller socker och bara 5 - 12 % juice. Resten va en och ev. konserveringsmedel.
I värsta fall färg och smakämnen.
Problemet gäller också det blask som benämns "ekologiskt" även om det kan vara en aning bä re med lite mer
juice och inga dåliga llsatser.
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David (2016-02-25 13:24:02)
Hej Hans Ja blir rörd av din omtänksamhet av din gamla mor. Herren vår Gud gläds Den helige Andes smörjelse I Jesu Kris
namn amen Hjärtliga varma hälsningar David Lagerberg

5.2.11 Hur ska jag hinna? (2016-02-29 18:29)

Hur ska jag hinna göra det jag vill för a hjälpa min mor ll det liv hon behöver med djur och natur, när det är så
svåra problem a lösa for arande och jag är kroniskt sjuk och allt mer orkeslös. Ibland orkar jag knappt gå och
ibland kan jag knappt prata.
Blodtrycket har varit över 200 och jag har räddats av märkliga röster i na en som sagt mig vad jag måste göra.
Min mor kan inte utan vidare bo i "det fria" e ersom hon kan bli förvirrad och gå iväg, gå vilse.
Sam digt måste hon få vara ute och röra sig för a inte tappa sin ovanliga goda fysiska form som hon uppnå pga
dagliga hundpromenader under 35 år.
Men numera vill hon inte gå ut på vintern annat än nån enstaka gång.
Hon blev så mycket friskare på bara en månad i min villa sommaren -2014.
Då jag vet de a så känns det hemskt a hon måste si a i "dödens väntrum" och det bara är jag som kan ändra på
det.

Dödens väntrum

Beteckningen kommer från en granne som varit med och hälsat på min mor.
Den är tyvärr inte helt irrelevant.

5.3 March

5.3.1 Mor mår ganska bra förvaltarskapet omprövas (2016-03-11 23:14)

Inte så dras skt som det låter, förvaltarskap omprövas all d en gång om året.
Jag ska y ra mig ll Överförmyndaren som sen fäller avgörandet.
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Har inte se eller hört något om kontroll med läkares åsikt, man kanske förutsä er a jag har ha kontakt med
läkare ang. mor men det har varit väldigt rudimentärt.
Dels på sjukhuset i Gävle då mor hade lite svårt a andas och led av kol/ lunginflamma on, dels kort träff på
boendet nyligen.
Jag har varit lite belastad av egna läkarkontroller e ersom jag sen i somras har skov av MS och den troligen är
primärt progressiv.
Det är inte en sjukdom som vässar sinnet utan man blir lite slöare och en aning avtrubbad.
Mor mådde sämre än på länge i höstas men situa onen förbä rades av a man tog bort an depressiva
Citalopram helt, e er en nedtrappning, och sa e in en liten dos Risperdal. Risken finns a det sämre måendet
återkommer (med ovanligt mycket vanföreställningar och röster i huvudet mm) så jag får välja a förorda a man
inte går ner ll godmannaskap.
Iofs skulle det kunna fungera lika bra så länge hon bor på särskilt (låst) boende där risken a bli lurad av någon är
minimal.
Men jag har inte ge upp hoppet om e friare boende för henne med min och hemvårdens hjälp.
Trots a hon är 84 år gammal och med alzheimerdiagnos.
Hon är for arande något av e fysiskt fenomen trots för mycket s llasi ande under vintern.
Det är just nu främst närminnet som är väldigt dåligt, men inte sämre än det var -2013 då hon kom in på särskilt
boende. Frågan är om det är något bä re.
Jag får höra med läkaren om det kan bli något "mmt" igen snart
(mini memory test) och det var ju så a testvärdet blev någon poäng bä re mellan -2012 och -2014.
Mor lider inte av någon aggressiv alzheimer och jag är säker på a hon har bland-demens. December -2009 blev
hon has gt helt förändrad. Det inträffade något "vaskulärt".
Idag gjorde vi en standardiserad biltur ll e närbeläget område med bondgårdar och utegående hästar och höns
just för dagen. Där gick vi runt lite i halkan och snön och mor använde sina sko-broddar som jag all d har i bilen.
Hon var väldigt tystlåten då jag hämtade henne men hon blommade snart upp och tog fram lite gamla takter
med en del helt sunda normala ideer.
Jag borde väl ha tagit någon bild men jag är ju ingen "fotobloggare" så det tänkte jag inte på..

5.3.2 Masandet i Örebro tr är som vanligt (2016-03-12 06:10)

For arande en dryg månad e er a Västmanlands tr avhänt sig e besvärande mål ll Örebro tr så har jag inte
hört något som helst om målets handläggning.
Jag har (med framgång i de flesta) drivit ganska många FT-mål och flera reguljära T-mål och Ö-mål i andra rä er
och aldrig upplevt den här typen av underligheter.
I flera fall har man nästan omgående sa ut ll muntlig förberedelse och i övriga har man först ställt någon fråga
skri ligt och jag besvarar snabbt sådana förelägganden.
Det andra målet, där jag själv är kärande mot "galenfalken" blev kvar i Västerås, men där har man i stället använt
tekniken a ställa orimliga frågor som inte går a besvara.
Med hot om a avvisa målet. Det ledde ll a jag drog llbaka det och tror jag ska klaga hos J.K.

Nu har jag frågat Örebro ngsrä om det möjligen är så a herr "galenfalken" har diploma sk immunitet
och berä at a jag i så fall omedelbart vill ha informa on om de a.
Jag har också påmint om a herr "galenfalken" har nära nog förstört den sista den jag har med min sjuka mor
och a de a troligen bidragit ll kronisk nervsjukdom för mig själv (MS)
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Vad ska man nu hi a på i denna ganska märkliga ngsrä ?
Sä a böter e er a jag meddelat min ärliga mening?
A det svenska rä sväsendet är dåligt och sjukt i vissa avseenden, vilket visar sig då och då och även kan väcka
interna onell uppmärksamhet, hoppas jag a alla läsare vet.

5.3.3 Mäklaren fick bara en erinran (2016-03-17 22:24)

Insideraffären jag berä ade om i höstas resulterade e er min anmälan bara i en erinran från mäklarinspek onen.
Alldeles för svagt och borde varit en varning eller direkt avstängning.
Orsaken är dels a jag inte kollade reglerna och llvägagångssä et hos FMI llräckligt noga innan jag anmälde
och dels a de stackarna som sålde inte alls visste vilket ben de skulle stå på och inte ens klarade a skriva e
enkelt e brev ll FMI.
Hade de informerat FMI om samma som de sa ll mig skulle de nog kunnat få skadestånd. Dvs a de hade ingen
aning om a jag/mor ville vara med i budgivningen.
Jag förklarade för båda säljarna (e yngre par med vissa problem) a det var allt de behövde göra så sköter jag
resten.
Det visade sig a FMI;s "utredning" bara grundar sig på vad som först skickas in och sen får anmälaren inte veta
vad mäklaren svarar/påstår innan FMI tar e beslut.
Det är fri fram för mäklaren a ljuga med utgångspunkt i det som visats och inte visats i anmälan.
Då anmälaren får se lögnarna så är det för sent a sända motbevis, saken går inte a överklaga. Mäklaren kom
med flera grova lögner som jag kan visa något av här samt motbevis. Lägger in lite senare.
Alltså måste man sända med alla upptänkliga bevis från början.
Men då ska man vara beredd på också helt oväntade lögner från mäklaren.
A en svensk "myndighet" fungerar uselt pga både usla gamla regler och dålig personal, är det något ny ? Det
känns ju omedelbart igen från godmanna-området.
A JO öppnar 10 % av anmälningarna medan resterande omedelbart "kastas" och sen 10 % av dessa 10 % får en
seriös utredning gör inte saken bä re.

Tillägg 24/3-16
Se länk här nedan för bevis på a mäklaren Linda ljög om a hon själv höll i budgivningen. Det finns inte lika
klara bevis på övriga lögner.
Via länken ser man e sms där assistenten Erika sköter budgivningen.
Om det var hon själv som bestämde sig för a ignorera mig som budgivare eller via påtryckning från mäklaren,
vet jag förstås inte.
Jag vet bara a det var inte säljarna, därför a de har båda berä at för mig a de aldrig fick veta a jag ville vara
med och bjuda vidare.

h ps://mygelsverige.wordpress.com/2016/03/19/fmi-en-av-alla-myndigheter-med- korkade-regler/
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5.3.4 Fler säger sig anmäla mäklarbluffen (2016-03-24 08:24)

Mor gick miste om en liten stuga nära boendet och jag gick miste om en villa på samma tomt, visserligen e
renoveringsobjekt men som absolut var försvarbart a betala uppåt halvmiljonen för. Den såldes ovanför mi
huvud för 300.000 kr och jag blev ignorerad under budgivningen på e otroligt fult sä . Både säljarna och jag
och mor förlorade på de a mäklarfiffel.
Se digare inlägg.
A promenera ll och från stugan skulle varit guld värt för mor.
Genom en liten skog vilket är något hon verkligen tycker om.

Det visade sig a mäklaren och assistenten har släkt och vänner i just de a område och enligt uppgi så
köptes fas gheten ll de a underpris av en bekant ll assistenten.
En ll person som var med på visning och märkte a assistenten som visade, dolde vissa saker som hon enligt
regler inte får dölja, tänker anmäla mäklarbyrån.
En "utredning" hos den illa fungerande mäklarinspek onen tar ca e halvår.
JO utreder ca en procent av alla privata anmälningar så det är meningslöst a vända sig dit, som vanligt. Det vet
många som noterat fusk i tex kommunala myndigheter.

5.3.5 Annan stuga ska ersä a bluff-stugan (2016-03-25 11:34)

Det blir dyrare och delvis sämre men jag har lovat mor en stuga och det ska hon få.
Det enda som finns som alterna v ll mäklarbluffen är a köpa eller hyra en tomt och sä a upp en stuga
där. Sandviken kommun säljer tomter i området och det finns också privat. Iden bygger på a mor ska få fler
promenader på det sä et så det ska vara promenadavstånd från boendet vilket begränsar urvalet oerhört.
I när området finns allehanda lantgårdar med hästar, utegående grisar, höns, ge er och såna saker som mor
verkligen tycker om.
Kostnaden för de a blir ca samma eller högre än det mor och jag ville köpa närmare boendet men blev lurade
av en mäklarassistent under budgivningen [1]enligt digare inlägg. (Mäklarspektaklet fick en erinran men borde
åtminstone varnats)
Det som inte blir nu är förstås en renoveringsbar mexitegelvilla för mig.
A bygga ny villa är nog för dyrt så jag kommer då a a e er ev. villor som blir ll salu nära den blivande
tomten, och jag ska sälja den jag har.
En annan möjlighet är a jag nöjer mig med en sommarstuga, på samma tomt eller in ll, och skaffar en lägenhet
i Gävle igen som jag hade förr. Lite trist med de höga priserna i Gävle C. numera. Börjar påminna om Stockholm
för 15 år sen.

I bloggen kommer jag förstås visa bilder på både lltänkta A efallhus eller annat och slutresultatet. Tar
gärna emot ps på prefabricerade stugor o.d.

1. https://demensorebro.wordpress.com/2015/10/18/insideraffar-maklar-ruffel-lansforsakringar/
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David (2016-03-25 11:52:24)
Hej Hans Som det står i Bibeln pengar är roten ll allt ont och människan i den sista den innan Jesus Kristus kommer

llbaka ska bli bla girig De a som både du och din gamla mamma råkat ut för är skandal Ja önskar dig och din gamla
mamma en rik gt bra långfredag och påskhelg full av Guds rika välsignelse fullständigt helande ll Ande Kropp och Själ I
kra av Herrens ord och lö en Den helige Andes smörjelse kra styrka så det flödar över rikligen oavbrutet änglarna vakar
över er och beskyddar er I Jesu Kris namn amen Hjärtliga varma hälsningar David

Max (2016-05-22 04:20:02)
Hej Hans Beklagar det nya din mamma och du måste genomlida. Håller med om a SVT: reportage om förskingringar både
är bra och dåliga. Så har jag en fråga, har du inte kvar bloggen om mygel? Hälsningar från Belgien

Hans (2016-05-22 05:09:24)
Hej Max Jag raderade mygelbloggen och under sista åren var det nästan bara tandvård som folk läste om. Jag har inse
behovet av den speciella informa onen och den är inlagd i den här bloggen som en "sida" (alla sidor är länkade här ovan)
just idag e er a jag läste din kommentar. Då dök iden upp. Det är bara den texten jag sparat från mygelbloggen. Får
skriva e inlägg om saken med e ke er så den går lä are a söka fram på nätet igen. mvh / Hans

5.3.6 För omfa ande för Uppdrag granskning (2016-03-26 19:08)

Det bara några läsare förstå är a jag visar hur röta och ondska härjar ÖVERALLT inom myndigheter i Sverige
samt exempel på ”frukterna” av denna röta och ondska.
Det är för mycket, för svårgreppat och för djupt för e populis skt teveprogram.
Det jag såg senast passar dem som handsken, enkla saker a få fram och förstå, och sen bara jaga de personer
som man på enkelt sä få fram fakta om. Är det en presta on?
Dvs rika personer som frivilligt visat a de gömt pengar utomlands.
Då dessa följt nya regler för a undgå straff är det inte helt sunt a ge dem straff ändå genom a agera som U.G.
I alla fall inte utan a fråga hur de tänkt använda pengarna.
Det behöver inte vara girighet utan mer en protest mot e hårt ska esystem där ska erna går ll i många fall fel
saker, tex ll onda samhällsparasiter eller myglande imbecilla tjänstemän.
E populis skt teveprogram där man brister såväl i bildning som filosofiskt tänkande, vågar aldrig ly a fram t.ex.
hur uselt svenska rä s-systemet fungerar i vissa fall.
Hur man i en ngsrä är par ska med den egna kommunen är e stående exempel i den här bloggen hi lls.
Man vågar inte berä a om en hycklande och par sk Länsstyrelse och e näs n ll värdelöst J.O. – i klartext. Det
skulle inte teveledningen llåta pga den statliga vänster-styrningen.
Möjligen kan man följa strömmen och studera polisens genomtokiga ageranden, men de a är bara en minimal
del av allt jag tänker visa på e mer helgjutet sä .

Det handlar mao om en bre arbetande ondska som genomsyrar hela samhället och a Sverige är e
verkligt mygel-land.
Också a de flesta advokaterna är i princip värdelösa då det kommer ll kritan och bara är duk ga på a debitera
samt överdebitera.

Det spelar mig ingen roll längre om jag förlorar något mål i ” ngsrötan” därför a när jag gör sammanfat-
tning kommer det stå klart a jag ha rä hela vägen och dessa rötmyndigheter agerat fel. Därför betyder en ev.
förlust ännu tydligare redovisning av rötan inom det svenska rä sväsendet.

De som förstår det här fullt ut finns mestadels inom seriöst religiösa sekter, ll exempel Jehovas Vi nen.
* De vet a världen styrs av ond destruk v kra och de vet liksom jag a Sverige bara skiljer sig via en vacker
och falsk fasad. därmed hör Sverige ll det fulaste bland fula och här har vi vissa år också tex flest självmord.
”Svensson” glömmer eller förtränger all d dessa klara fakta.
Delvis skygglappade teveprogram angriper gärna de som verkligen förstår något av roten ll det onda och just
UG angrep just JV på e mycket fult vinklat sä .
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De fälldes i Granskningsnämnden men journalisterna borde avskedats.
Felen som begicks var betydligt allvarligare än vad nämnden förstod eller ville förstå.
Dvs e typiskt svenskt nämndarbete men som ändå innehöll något bra vilket det verkligen inte all d gör då det
gäller kommunala och statliga nämnder.
Det är just där alla rötägg samlas. De duger inte inom privat sektor.

Uppdrag granskning är för mig lika ointressant som det mörkande gammelmediat Nerikes Allehanda.
Jag tänker i stället avsluta det hela med en bok som kanske kan få heta ”Rötägg i tjänst” eller något ännu mer
talande. Då också ta upp problemen inom populis skt feg- och mörkar-media.

Jag är inte medlem och inte helt okri sk ll JV:s ageranden, men delar deras vetande och åsikter i det mesta.

5.3.7 Uppdrag Granskning -för imbecillt och styrt (2016-03-27 04:57)

Det bara några läsare förstå är a jag visar hur röta och ondska härjar ÖVERALLT inom myndigheter i Sverige
samt exempel på ”frukterna” av denna röta och ondska. -A jag tagit min mors sjukdom som e exempel och det
troligen bästa exemplet som uppenbarat sig under mi och hennes liv.
Det är för mycket, för svårgreppat och för djupt för e populis skt teveprogram som U.G.
Det jag såg senast passar dem som handsken, enkla saker a få fram och förstå, och sen bara jaga dem som man
så enkelt få fram fakta om.
Dvs rika personer som frivilligt visat a de gömt pengar utomlands.
Då dessa följt nya regler för a undgå straff är det inte sunt a ge dem straff ändå genom a agera som U.G.
E populis skt teveprogram där man brister såväl i bildning som filosofiskt tänkande, vågar aldrig ly a fram t.ex.
hur uselt svenska rä s-systemet fungerar i vissa fall.
Hur man i en ngsrä är par ska med den egna kommunen är e stående exempel i den här bloggen hi lls.
Man vågar inte berä a om en hycklande och par sk Länsstyrelse och e näs n ll värdelöst J.O. – i klartext. Det
skulle inte teveledningen llåta pga den statliga vänster-styrningen.
Möjligen kan man följa strömmen och studera polisens genomtokiga ageranden, men de a är bara en minimal
del av allt jag tänker visa på e mer helgjutet sä .

Det handlar mao om en bre arbetande ondska som genomsyrar hela samhället och a Sverige är e verkligt
mygel-land.
Också a de flesta advokaterna är i princip värdelösa då det kommer ll kritan och bara är duk ga på a debitera
samt överdebitera.

Det spelar mig ingen roll längre om jag förlorar något mål i ” ngsrötan” därför a när jag gör sammanfa ning
kommer det stå klart a jag ha rä hela vägen och dessa rötmyndigheter agerat fel. Därför betyder en ev. förlust
ännu tydligare redovisning av rötan inom det svenska rä sväsendet.

De som förstår det här fullt ut finns mestadels inom seriöst religiösa sekter, ll exempel Jehovas Vi nen. * De
vet a världen styrs av ond destruk v kra och de vet liksom jag a Sverige bara skiljer sig via en vacker och falsk
fasad. därmed hör Sverige ll det fulaste bland fula och här har vi vissa år också tex flest självmord. ”Svensson”
glömmer eller förtränger all d dessa klara fakta.
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Delvis skygglappade teveprogram angriper gärna de som verkligen förstår något av roten ll det onda och just UG
angrep just JV på e mycket fult vinklat sä .
De fälldes i Granskningsnämnden men journalisterna borde avskedats.
Felen som begicks var betydligt allvarligare än vad nämnden förstod eller ville förstå.
Dvs e typiskt svenskt nämndarbete men som ändå innehöll något bra vilket det verkligen inte all d gör då det
gäller kommunala och statliga nämnder.
Det är just där alla rötägg samlas. De duger inte inom privat sektor.

Uppdrag granskning är för mig lika ointressant som det mörkande gammelmediat Nerikes Allehanda.
Jag tänker i stället avsluta det hela med en bok som kanske kan få heta ”Rötägg i tjänst” eller något ännu mer
talande. Då också ta upp problemen inom populis skt feg- och mörkar-media.

* Jag är inte medlem och inte helt okri sk ll JV:s ageranden, men delar deras vetande och åsikter i det mesta.

5.3.8 Bloggen en liten del av det som behöver visas (2016-03-27 05:15)

Tack Bengt och David med flera för a ni (mer eller mindre omedvetet) bidragit ll a den här bloggen blir en
del av en mångsidig e-bok med e antal ämnesområden som har den gemensamma nämnaren a peka på den
vi omfa ande ondskan i det "moderna" livsfrånvända samhälle bland annat svenskar lever i.
Ja, bara en del av de a trots a delen nu är uppe i över 450 sidor
(kan laddas ned som e-bok under rubriken nedladdningar)

En annan del som stå delvis färdig nu i 15 år handlar om rä sväsendets härjningar och totalt värdelösa
advokater som egentligen fungerat som rena samhällsparasiter och inte påverkat utgången i rä sprocesserna
utan bara kostnaderna. Också det parasitskyddande advokatsamfundet där jag nära lärde känna en vik g kra .
Alla exemplen från 90-talet och det är 250 sidor som behöver redigeras om och komple eras.
Två fifflande åklagare får vara exempel i e stort mörkertal.

Det finns mao mycket mer än den välkända Quick-affären som också få många a förstå en del av det
svenska rä sväsendet, samt det som pågår i Assange-affären.
E perfekt exempel på hur en av ondskans stora jordiska makter (USA) påverkar en liten kameleont-makt (Sverige)
a ge sig på den mycket lilla men ändå stora människan.
En som vigt si liv åt a avslöja delar av ondskans härjningar.
Julian har naturligtvis rä då han varslar om följderna.
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5.3.9 Ska everket slarvade och vilseledde mig (2016-03-30 07:20)

Det kom en helt oväntad förklaring på a alla gode männen innan mig skippat a betala arbetsgivaravgi er på
de arvoden de plockat ut, och inte heller dragit nån ska .
Ska everket borde ha känt ll förklaringen, om inte annat den ska erevisor som ringde upp mig och ville ha min
hjälp a ta fram uppgi er om bl.a. "galenfalken" och hans övriga "brukare" (offer).
När ska everket meddelar a inga avgi er betalts (men om ska erna betalts på annat sä än enligt reglerna,
dvs senare, kunde man inte upplysa om pga sekretess) så är det klart a jag tror dem.
Jag ll och med frågade hur det är om något arvode betalas av kommunen, skulle då ska på arvodet synas på
mors ska ekonto? Jag fick svaret "ja" -vilket är fel.
Mor hade låg pension men också bankmedel, så hon fick vad jag utgå från i alla fall, stå för hela arvodena själv.
Arvodena i Örebro är nästan dubbelt så höga som i Sandviken där mor bor nu.
Galenfalken fick ca 20.000/år ska efri för a si a och a på när banken betalade räkningarna via autogiro,
och därutöver skada mor på flera sä samt ofreda mig.
Det oväntade är nämligen a Örebro kommun sedan -2012 har e eget system där de betalar ska erna på
arvodena (vilket ger mer pengar åt gode män) och dessutom arbetsgivaravgi erna, vilket är en lä nad för
"brukarna".
De a förklarar varför bara den förste gode mannen betalat avgi en. (eller försökt betala e ersom hon glömde
berä a för ska everket vad pengarna avsåg, så mor fick dem llbaka senare enligt en upplysare på verket, jag
har inte kollat dessa gamla redovisningar i detalj)

Jag kunde pga ska everkets uppgi er inte tro annat än a Ön missat i granskningarna av redovisningarna.
Det här kan förklara ignoransen som JO visade upp då jag anmälde dit, men jag frågar mig varför de inte upplyser
om orsaken i så fall i stället för a börja dribbla med ärendenummer och blanda de a med e annat ärende som
var nedlagt.
Informa onen fick jag i stället från länsstyrelsen.
Jag har också få e svar från Ön Örebro, där den bifogade wordfilen dock var skadad så jag vet inte vad det
gällde, jag kunde bara hi a en mening som gick a tyda och där stod a jag kunde vända mig ll polisen.
Det verkar infan lt och dumt, just som det brukade vara från handläggaren Spextor.

For arande är min kri k mot andra förhållanden densamma, tex a Galenfalken dolde arvodena genom
a kalla dem för "privata medel" vilket är helt befängt.
Sånt orsakar bryderier hos anhöriga, men det struntar Ön Örebro i.
Varför inte kalla arvodena för "onödiga kostnader".

5.4 April

5.4.1 Pingback om exempel från Södertälje (2016-04-01 07:12)

Det har kommit pingbacks ibland (någon som har länkat ll min blogg) men jag har inte varit så uppmärksam
på dem, då jag tagit en snabb på varifrån de kommit så har det ibland inte gå a hi a en koppling ll
ämnesområdena i min blogg.
Men här en pingback som jag vill ly a fram som e exempel på a jag nog har överdrivit Örebros särställning
inom godmanna-området, jag ser alltmer a problemet är detsamma i en rad kommuner.
Orsaken börjar dock klarna, det rör sig, som jag ser det, delvis om den allomfa ande ondskan som härjar bland
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mindre nogräknade, o a obildade, oärliga, maktlystna stackare i många myndigheter!

h ps://dysfunk onellasodertalje.wordpress.com/2016/04/01/vilken-cirkus-det- har-varit-och-ar/comment-
page-1/ #comment-8

5.4.2 Trö och dålig ll domstolen (2016-04-08 07:12)

E av de två inledande småmålen mot mina föregångare har kommit igång snabbt och med den för mig oväntade
lösningen a delta via videolänk.
Av allt a döma vill inte bara jag, utan också ngsrä en få de a avklarat så snart som möjligt och jag kommer
a snabbt delge a det inte är fråga om förlikningsförhandling och gärna förenklad huvudförhandling på en gång
e er genomgång av formalia.
Hur det än går blir rä ens bedömning i en här delen mycket intressant och behövs för a kunna ge mig och
många andra en slutgil g bild av skyddet som många dåliga godeman åtnjuter nästan hur de än beter sig.

Jag känner av "skov" av MS som gör mig extra trö och jag är minst lika dålig i halsen som vanligt. *
Trots flera halsopera oner som bara ge marginell effekt.
Men jag är glad och tacksam a det här öht kommer ll stånd e ersom jag aldrig skulle ha bege mig ll Örebro
för e FT-mål. Dessutom med de aversioner som jag anser mig ha byggt upp på goda grunder, men har få
korrigera e er a ha ha kontakter med Västmanlands Tr där problemen verkar vara precis desamma då det
gäller viss handläggande personal. (Dömandet med bara en rådman är all d e lo eri och man vill inte a de a
ska skötas av cyniska, oerfarna och i mångt och mycket okunniga unga damer som trivs med a llämpa sin
"makt", utan hellre en korrekt, erfaren äldre person. Faktum är a det där rik gt dåliga och olämpliga har jag
bara se bland unga damer. Det är faktum men inte avse a vara an -feminis skt e.d.)
Jag var beredd a bege mig ll Västerås därför a dit har jag andra ärenden pga goda vänner samt en granne
som gärna vill åka med dit då det är hans barndomstrakter.
Men nu behöver jag bara bege mig ll Gävle medelst e bekvämt litet tåg som förhoppningsvis rullar på bä re
än i onsdags då e slutade fungera och måste dras av e annat, med stora förseningar just då jag behövde åka
med.
Idag måste jag vara beredd a gå hem och ta bilen om det strular.

• oklart om nervskadan som påverkar halsen beror på en olycka under 90-talet eller MS.

5.4.3 Mådde inget vidare under förhandlingen men "bara som vanligt" (2016-04-08 16:40)

Första gången jag drivit e FT-mål med "huvudförhandling"
I alla fall vad jag minns, de jag minns har slutat med förlikning.
Allt i e svep, under en ganska stressig rådman, som ändå höll ordning på det mesta, men inte rik gt allt.
Han återkom ll en i sammanhanget oväsentlig kostnad, 300 kr för en befängd ansökan om avhysning då jag
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befann mig i mors bostad - med mor.
(Januari -14) Jag hade samma svar varje gång och då anmärkte han på a jag upprepat samma sak tre gånger.
E eråt och försent kom jag på a jag hade glömt visa a dessa 300 kr tagits ut på mors konto. Det kan ha varit
därför han upprepade sig.
Han kan inte gå in med direkta ps.
En sån fadäs även om det är e minimalt belopp, det är ju ändå den fatalt korkade och felak ga ansökan jag vill
belysa, inte pengarna i sig, men allt bör styrkas.
Nu kanske det räckte med a herr galen inte opponerade sig i den delen.
Det enda skri liga bemötande jag se kom via Krf där han y rade irrelevant och felak gheter.
Dessa ville jag bemöta, och jag nämnde det från början, men glömde bort i den stora stressen som pågick och
pga sjukdomen som påverkar hjärnan.
Annat problem var a jag avstod från e vi ne (annan anhörig) på villkoret a jag under sanningsförsäkran skulle
berä a om vad denne sagt.
Domaren bekrä ade a det var ok.
Jag glömde det sen och rä en glömde det pga stress och bristande ordning.
Jag tycker a notarien borde hjälpa ll med sånt, det blir annars en nästan omänsklig uppgi för en ensam
domare som mao också är ordförande.
Galenfalken kunde flera gånger ganska obehindrat avvika från den exakta sakfrågan, men jag varskoddes o are
om jag gjorde samma misstag.

Det här borde kanske inte gjorts, jag kan inte klara sånt här stressigt och par skt elände då jag är trö av
MS-skov. Hjärnan kopplar illa och allt fungerar via ryggraden (lä överdri )
Jag borde kanske ha anhållit hos överförmyndaren om en advokat som extra godman för det här ändamålet men
inte säkert a en advokat skulle ta det pga det obetydliga arvodet.
För mig hade det iaf räckt a vi na och svara på raka frågor.
Domen kommer om tre veckor.

5.4.4 Andra FT-målet drog jag llbaka (2016-04-09 03:57)

Jag har glömt a berä a a jag drog llbaka det andra FT-målet som handlade om de saker som försvann
för mig och en förgäves bilresa på 45 mil. Jag ville ha dessa båda mål sammanslagna e ersom det handlar om
samma llfälle, samma bevisning, men olika käranden. Det målet blev kvar i Västmanlands TR och började
dessutom handläggas på e delvis helt idio skt sä .
Dvs tokighet ovanpå tokighet.
Man spo ade ut förelägganden med frågor som inte går a besvara. I avsikt a få skäl a avvisa ansökan.
Det rörde ju en godman i egna kommunen, samma syndrom som var så tydligt i Örebro då jag ville få bort
galenfalken som godman.
Handläggaren (som bereder målet före förhandling) by es ut men det blev fortsa a, bara något smärre problem
då en rådman tog över de a.
Jag har begärt utredning och ersä ning från JK.
Örebro Tr är mao inte unikt rötmässigt. Antagligen är jag påverkad av a ha upplevt flera normala domstolar
i Stockholm, där man inte lider brist på ve ga kompetenta individer på det sä som man gör här och var på
landsorten.
I en mindre stad på landsorten och FT-mål, trädde en pensionerad rådman in (manlig) som var korrekt, sympa sk
och förstås mycket erfaren och kunnig. Klar framgång.
I Gävle har det varit blandad kompo med både en par sk hånfull ung maktlysten domare (tjej) och en y erst
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trevlig och korrekt kille som domare, i 40-årsåldern, samt något däremellan, dvs tre FT-mål där jag hade framgång
i samtliga via hyfsade förlikningar.
I första fallet fick jag enkelt domaren utby via kontakt med en utmärkt fungerande lagman på rä en (kvinna)
men i Örebro kände sig lagmannen all ör upphöjd för a ge mer än tor iga intetsägande svar eller inte svara alls
på klagomål, i Västerås kom det aldrig e knyst från motsvarande spöke.

Jag är inte säker på a det Västerås Tr ägnade sig åt bryter not någon regel, men jag tycker inte det var
ve gt, utan i stället orimligt försvårande.
Vi får också se vad J.K. anser om det här. Risken finns a J.K. väljer den bekväma "JO-vägen" -a inte utreda
saken pga "begränsning av llsynen".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Den (all ör sent) ingivna anmälan:

Jus ekanslern Uppsala den 2/4 - 16
Anhåller om skyndsam handläggning

Olämplig handläggning vid ngsrä

Orsaken a de a brådskar är a en muntlig förberedelse är utsa ll den 8/4
(och ev. förhandling) i e FT-mål om litet värde, som rimligen skulle ha sammanslagits med e annat mål om litet
värde.

Båda målen ini erades via Krf Västmanland där svaranden bor, jag visste inte a jag redan hos Krf kunde
gå in med två käranden i samma ärende mot en svarande.
Bakgrunden är densamma och bevisningen ll stor del densamma.
I ena fallet är jag kärande, i andra fallet min mor som är dement och jag är hennes ställföreträdare.
Krf överför på min begäran båda målen ll Västmanlands ngsrä .
Rä en påbörjar handläggning men överför ena målet ll Örebro tr då man anser sig ej behöriga.
I det läget anser jag a i så fall båda målen ska överföras, för a underlä a för både rä sväsendet och mig, dvs
det räcker då med häl en så många inställelser.
Dessutom behöver rä en i Örebro behandla båda målen för a få en nödvändig helhetsbild av hur både jag och
min mor drabbats (av hennes digare gode man)

Till större delen handlar båda målen om e undanröjande av kvarvarande saker i mors bostad innan jag
hann hämta de a och hur dessa saker saknades då jag körde 45 mil förgäves för a hämta dem mars –14.
Bland dessa saker fanns också mina gamla lek och hobbysaker från början av 60-talet, förvarade av mor sen
många år i e förråd, men alltså llhörde mig.
Målet som fly ats ll Örebro har bet. FT - -
Målet som blev kvar i Västmanland hade bet. FT - -
Jag anser a vägran a sammanföra dessa båda små mål är märkligt och oseriöst.
Jag är redan hårt belastad av bl.a. det denne goda man har orsakat.
Det har bidragit ll kronisk nervsjukdom, MS med diagnos –2015 och jag led redan innan de a av visst handikapp
e er allvarlig olycka för många år sedan där jag saknade försäkring.

Jag har också e skadeståndskrav om 900 kr, utgörande ansökningsavgi i mål FT - -
Jag noterade a handläggningen där var märklig och irrelevant, man förelade mig a ange ” dpunkter för
lidande” och a spalta upp kostnaden för bilresan 45 mil i delar.
Det är inte relevant a krångla ll e symboliskt skadeståndskrav om några tusenlappar på det sä et. Man by e
handläggare vilket hjälpte föga.

För a protestera mot vad jag anser vara snarast befängt har jag dragit llbaka FT - -
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Jag kände det som man vill orsaka största möjliga problem av orsak jag bara kan gissa,
men fenomenet är inte helt okänt då det gäller stora delar av godmannaområdet.

5.4.5 Felak ga associa oner pga plack eller lesioner? (2016-04-10 04:08)

Hjärnan arbetar ll stor del associa vt, dvs vi kan memorera genom
a betrakta en sak som är närliggande den egentliga frågeställningen
i d eller rum och få ut en minnesbild av det som frågan gäller.
Exempelvis kan en bankomatkod ha ”försvunnit” ur minnet men
kan komma fram automa skt då man ställer sig vid bankomaten och ska knappa in den.

Jag lider av MS och min mor av alzheimer. I alla fall vad läkarna är rela vt säkra på utan a i någons fall
ha gjort en u ömmande utredning, men kan ändå sä a diagnoserna enligt gällande regler (pga resursbrister och
grundat på erfarenhet)
Man känner inte ll några grundläggande orsaker ll dessa sjukdomar men alzheimer kännetecknas av ”plack”
på hjärnceller och MS av par ella små inflamma oner i hjärnan, ”lesioner” som kan vara mer eller mindre ak va
eller avslutade mer ärr-bildning.

Ibland noterar jag a hjärnan associerar fel, både hos min mor och mig själv. Det är inte uteslutet a jag
kan ha en dig, begynnande alzheimer och a mor kan ha ha de a i många år.
Många har också mer eller mindre smygande MS som aldrig ger några påtagliga symptom som går a fastslå som
just MS-symptom.

Intressant kan vara vad eller ”vem” det är som betraktar och konstaterar en felak g associa on. Jag skriver det
här därför a jag just besvärats av en helt galen associa on som återkom gång på gång då jag försökte memorera
en sak.
Jag vaknade och började tänka på en rä sförhandling, memorerade då direkt två llfällen då domaren agerat
par skt. Han lät motparten argumentera utanför sakfrågan men då jag gjorde detsamma så blev jag snabbt
avbruten. Speciellt mindes jag två grundlösa beskyllningar mot mig som jag därför ville lägga fram motargu-
menten ll när det blev min tur. Jag klev upp trots a klockan bara var halv fem och sa e mig för a skriva ned
det här e ersom jag arbetar med e klagomål ll J.K. Jag skrev med lä het ned det ena exemplet men ll mi
stora förtret var det andra exemplet som bortblåst ur huvudet.
Varje gång jag försökte memorera det här så dök det upp en tanke om en HUND. Det fanns och finns inga hundar
med i sammanhanget, inte ens på någon långsökt väg.
F.ö. ingen särskild hund utan en obestämbar tanke på hund generellt.
Men jag kan garantera a jag flera gånger förr konstaterat "tankeöverföring" eller i vart fall informa onsöverföring
från min mor på långa avstånd. Också åt andra hållet är det fastslaget. Det är ju lite "överkurs" och kanske en
avvikelse nu, men det är mycket troligt a om mor skulle tänka på sin fd bostad i Örebro, direkt skulle tänka på
sin hund hon hade där och som betydde så mycket.

Det är ändå förstås möjligt a den här felak ga tankebanan beror på en av fem upptäckta ak va ”lesioner” eller
kanske ärr-vävnad i hjärnan.
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Min mor associerar sällan fel på samma sä men lider av vissa vanföreställningar dvs hon tror verkligen på dessa
felak ga ideer.

Exempelvis a hon har en tvillingsyster som heter Rosa, och a en av de boende på demensboendet är
bror ll hennes fd man Lars-Ove.

Så vem är ”jag” som med lä het noterar dessa felak ga tankebanor även i min egen hjärna? E ”över-
jag”? En annan del av hjärnan som är helt intakt?
E ersom mor och många andra lider av vanföreställningar (också tex mytomaner som har såna för a stärka
sin pres ge) så måste man fråga sig om i så fall "överjaget" / betraktaren lämnat kroppen eller delvis lämnat
kroppen.
Med tanke på det mer robotmässiga beteendet som kännetecknar många dementa så borde man överväga den
hypotesen.
Vad är egentligen ”jaget” hos en människa (och troligen vissa djur)
Jag går inte in på de a här e ersom det är en djupt filosofisk fråga och jag tror jag har svårt a sä a mina ideer
och min bild av de a på pränt.
Jag har iofs aldrig försökt och tror det kan bli av senare.
Däremot vill jag gärna redovisa det här för läsarna, dels för a beskriva e av problemen med mig, med domaren
och med motparten i en rä sförhandling som är direkt förknippad med ämnet i bloggen, dels för a kanske väcka
intresse hos någon läsare i den här speciella frågan.

5.4.6 Exempel på par skhet i Örebro Tingsrä (2016-04-10 04:24)

Anhörig/förvaltare – fd god man
Saken;
a) Ersä ning för felak gt undanröjd egendom
b) Ersä ning för debiterad kostnad Krf, felak gt hävdat ockupa on av bostad
c) Ersä ning för huvudmans lidande pga obehörig/olämplig ändring av mantals-skrivningsadress som ledde ll
medicinbrist.

1. Argumenta on under förberedelsen, av fd godman J.H.
(Ej ordagrant, taget ur minnet)

”Jag har varit god man i många år och en av mina uppgi er är a värna om
huvudmännens ekonomi, det var oförsvarbart a låta huvudmannen ha
dubbel bostadskostnad och sonen hade inte rä a bruka bostaden”

Domaren Jens Ringborg avbröt inte denna grundlösa beskyllning utan lät
J.H. tala ll punkt utan a invända.

Motargument av mig (Ej ordagrant, taget ur minnet)

”Det J.H. påstå om dubbel bostadskostnad är irrelevant e ersom jag
började betala hyran trots a bostaden var upplåten hyresfri av digare
godman, och jag erbjöd mig a ...

Min motargumenta on på den grundlösa beskyllningen avbröts av Ringborg
och uppmaning a hålla mig ll sakfrågan.
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En viss par skhet eller bara en liten mänsklig brist?

I alla händelser visade domen a rä en var par sk -igen, på samma sä som då
samma rä fabulerade då mor och jag ville bli av med godmannaeländet.
Faktum är a dessa godemän har bara förstört för oss och inget llfört.
Rä sväsendet och många som hafflar som domare begriper inte skadan de orsakar via likgil g par sk inställning
som de gömmer mer eller mindre väl bakom en stel kons g fasad som ska föreställa rekorderlig.

5.4.7 Nästkommande mål (2016-04-11 17:31)

Det stora målet återstår och det gäller mao mors helt onödiga förlust av bostaden i Örebro. Planen var som jag
berä at, a jag skulle fly a ll Örebro för mors skull.
Förutsä ningen är a jag hi ar en lämplig advokat som vill åta sig det.
Jag är numera inte i skick a driva det målet själv.
Det kommer a handla om helt andra belopp och en långt allvarligare sak, med kommunen som motpart.

Mor skulle som sagt idag klara e eget boende med stöd av hemvård och mig.
Hon mår mycket bä re än 2011 - 2013 e er a näringsbristen är avvärjd.
(Redan -2014 var hon bevisligen redo för det här)
Problemet är a hi a en op mal plats på landet, där mor trivs som bäst.
Det kan ju inte bli tal om någon mer helt onödig fly ning.

Dessutom /borde/ jag dra upp alla onödiga kostnader som min föregångare orsakade mor.
I så fall via Krf e ersom han skulle vara chanslös i rä en pga solklara bevis och kanske skulle låta bli a bestrida
hos Krf. Det skulle bespara honom kostnader och mig arbete.
Den individen är dock snäll och har lite problem.
Jag tror han kanske behöver god man.
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5.4.8 Letat fram från december -2011 (2016-04-12 08:59)

De a ärende startades december -2010. E år senare var det lika illa och då skrev jag de a arga mail ll
kommunen.
Som e komplement nu ll det som bl.a. David kommenterat ang. Rex hemvård. enligt David är det tydligen lika
illa idag. Jag fick ingen som helst respons innan jag gjorde anmälan ll IVO -2012 med resultat -2013
(blev också e inslag på regionalteve/tvärsny )

(Svårt a läsa det fins lta? Prova zoom-funk onen i webläsaren. Hur kommer det a se ut i "e-boken", ja
knappast läsbart. Men där ska jag börja med en bä re variant med högupplösta bilder. De a är mao en bild, en
skärmdump av e gammalt mail)

5.4.9 Mors onödiga förlust av bostaden - J.K. först (2016-04-17 14:25)

I stället för a gå direkt ll domstol ang. den onödiga förlusten av bostaden i Örebro (Mor kunde ha fly at llbaka
e er a hon få hjälp med näringsbristen och gå upp 15 kilo e er a ha varit mycket mager och förvirrad.
Sam digt kunde jag ställa upp och fly a ll Örebro) - vänder jag mig först ll J.K. med en 7-sidig ansökan om
skadestånd som jag räknat ut ll över en halv miljon kr. Största delen är förlorad värdeökning, det har varit
rekordår där BR-priserna s git kra igt sedan försäljningen. Jag har räknat på a en försäljning i stället sker idag.
Det är inte uteslutet a hon bara skulle kunnat bo kvar ll just idag och det beror på en helt ny omständighet
som jag tar upp i nästa inlägg.
En mycket tragisk sådan -igen, nu kanske mer avgörande än demensen.

Men från februari -14 ll idag skulle hon kunnat bo där utan problem och det kan jag givetvis styrka gan-
ska väl. T.ex e läkarutlåtande från sommaren -2014 då hon bodde hos mig, i min villa, under fem veckor och var
bara absolut bevakad na e d då jag låste dörrarna (som vanligt) Dag d gick hon som hon ville och det fungerade
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ll och med över förväntan.
Dessutom mådde hon märkbart bä re redan e er ca tre veckor.

Idag är situa onen plötsligt tyvärr en annan sedan bara några dagar.

5.4.10 TROLIG CANCER (2016-04-17 14:45)

Min mor Birgit blev misshandlad med en hammare i huvudet då hon för över 20 år sen vistades i Helsingborg.
Under 90-talet fick hon lida av mina allvarliga skador, jag bodde då en d hos henne för a få hennes hjälp.
Hon gjorde absolut allt hon kunde.
Hon kom a lida av alzheimer, troligen från 70-årsåldern (diagnos först 80 år gammal)) och vaskulär demens från
december -2009 (an ngen blödning eller blodpropp i hjärnan, i senare fallet troligen beroende på inflamma on i
ena benet, tromboflebit) sedan allvarlig näringsbrist i flera år (blev e generalexempel på vanvård på teve) däre er
neddrogad och felmedicinerad på Örebros skandalboende Elgströmska huset.
Så har hon få fly a flera gånger helt i onödan.
Nu har hon troligen bröstcancer, en 4 cm stor tumör som troligen är elakartad.
Trö are än vanligt sen några veckor.
Jag var med henne på de olika undersökningarna och jag kan lova a det här är inte lä .Resultatet av provtagnin-
gen kommer lämnas den 25 april.

Man utgår från a kvinnor boende på demensboende får hjälp a undersöka sina bröst så o a som är skäligt.
De kan inte själva komma ihåg a göra de a. Nu kommer jag självklart a försöka få reda på när mammografi
u ördes senast och vad man har för ru ner för det här både på Rex hemvård och båda boendena däre er. Om
någon kontroll gjorts senaste halvåret tyder det på a det är en snabbt växande tumör, pga storleken nu. Det finns
också en förstorad körtel uppåt armhålan enligt undersökningen.

villacalifornia (2016-04-17 14:53:35)
Har inte ni ha problem så det räcker... :-(

5.4.11 Kons gheter inom vården som vanligt (2016-04-18 06:43)

Pratade med en äldre dam igår, hon har rest mycket och är klar över a sjukvården i Sverige verkligen inte är i
toppklass och är betydligt bä re i många länder, tex Tyskland och Norge.
Jag är säker på a den vård vi har orsakar e flertal kroniska sjukdomar och allrahelst i samverkan med dålig kost
för äldre som är beroende av hemvård eller bor på boenden.
I mors fall har hon ju också få lida av extra dålig vård i Örebro, vilket är väl dokumenterat hos tex Ivo (och hos
mig)
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Örebro kommun däremot har ju nästan noll ordning på den sociala sidan.
Jag frågar mig om det ens är lönt a ställa frågan om mammografi och när den ev. har u örts.
Kommunen har förut aldrig klarat a sköta en förfrågan på e ve gt sä , det mesta bara försvinner i tomma
intet e er a e ärendenummer i bästa fall skapats.
Man utny jar malfunk onen på länsstyrelsen och hos J.O. Inget kollas upp ordentligt.
Det är nog bä re a vända sig direkt ll sjukhuset där.

De a sände jag idag ll sjukhuset i Gävle:

(A bli behandlad som e barn, de a problem noterade jag hos en av läkarna vid tre "kontrollsta oner".
Trots a mor skö e sig perfekt, som i stort se all d, for arande trots demensen, helt lugn och svarade bra på

lltal, envisades läkaren med a säga "du är så duk g" och e eråt sa han ll sköterskan "det är längesen man
fick använda sig av psykologi".
Jag kallar det för onödigt larv. En person som är dement ska inte behandlas som e barn om hon inte uppför sig
som e barn. Dvs korkade föru a ade meningar.
Själva provtagningen och ultraljudet skö es nog på e ok sä och är ju det vik gaste.
Inne på röntgen skö es allt mycket bra av en dam, vet ej om hon är läkare.
Läkaren som först tog emot och som vi träffade som sist före avfärd var snabb tydlig och korrekt innan han
y rade sig på e sä som kunde uppfa as som a vården för en åldrig person blir annorlunda. Det var dock en
nysvensk)
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David (2016-04-18 09:29:25)
Hej Hans A vården speciellt hemsjukvård/ hemtjänst inte fungerar i Örebro kommun råder det inga tvivel om. Vi hade
vårdplanering vår gamla mamma nyligen Då påtalade ja brister sådant hon betalar för men som inte u örs. Ja hjälper
gärna min gamla mamma. Men har ingen lust göra sådant hon betalar för Anhöriga blir utny jade som gra s arbetskra av
Rex hemsjukvård / hemtjänst Örebro kommun Ja anklagar inte personalen utan tror a problemet ll största delen beror
på dåliga chefer som inte informerar personalen vad som sk göras A Örebro kommun ska spara 100 miljoner och tom
ännu mera vad jag hört. Lär inte göra hemsjukvård/ hemtjänst bä re Du skriver bra igen Hans Angående a din mamma
inte behöver bli behandlad som e barn Alla som har demens är ju olika Ja tycker mig se a gamla får sämre vård och
behandling Kanske magstarkt men ja har e ord för det "ålders rasism" Önskar din mamma lycka ll Och önskar er en
rik gt bra fortsä ning på måndagen och en bra vecka full av Guds rika välsignelse änglarna vakar över er och beskyddar er
I Jesu Kris namn amen Hjärtliga varma hälsningar eran vän David

Hans (2016-04-30 15:54:04)
Ja, David, tumören ska inte ha varit snabbväxande så det här har dom missat i åratal, både Rex, Mikaeli HC, Varberga HC,
Elgströmska och under sista året i Sandviken. Men det var i alla fall i Sandviken det upptäcktes. Förmodligen något för IVO
a a på, helt onödig cancer llväxt under lång d. De som hjälpt mor a duscha borde ha upptäckt knölen för länge
sen! Eller hur?

5.4.12 Så de a är vad vi har a se fram emot (2016-04-19 20:20)

En konklusion närmar sig av de a bloggande.

Alla som inte förolyckas eller dör för digt pga sjukdom blir gamla och svaga och utlämnade ll diverse
dårskap och utny jan.
Vad beror de a på annat än ondska från en stor grupp av mycket låga människor.
Och vad blir bä re av a många sjukdomar också orsakas av onda människor som t.ex. skriver ut onödiga gi er
mer eller mindre medvetet för a få ut stora bonusar från llverkarna, i olika lockande former.
Varför envisas "makthavarna" a bibehålla dels de a vansinniga system och de a andra vansinniga system med
gode män som jag tagit en rad exempel på och andra tar många andra exempel på.
Gebitet lockar i princip onda lycksökare och administreras av andra onda, obildade typer som o ast valts den
poli ska ohederliga vägen, bland rena sopprö er som aldrig ha e krea vt, ny gt arbete.
Kontrollen i sin tur av dessa sopprö er u ört av polis och ombudsmannakåren är näs n ll obefintlig. Inget som
helst tjänstemanna-ansvar.
Över hela denna socialfascis ska uppbyggnad har vi nu en rä korkad gammal svetsare med ma ekunskaper
som en mellanstadieelev.
De a ger oss en vink om varför makthavarna inte åstadkommer ve ga system för sjuka och helt utlämnade
svenskar även om de är "etniska" sådana som arbetat hela livet.
Dumhet ondska - korrup on samt dålig bildning i många fall.
Äkta fascism, smygfascism och social fascism.
De a också i världens ensammaste land med flest självmord.
Lokala gammelmedia hållna i lokala poli kers tyglar, rädda korkade reportrar.
Kommuner liknande små sovjet-samhällen.
Välstånd.
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5.4.13 Imponerande reportage på SVT-nyheterna (2016-04-25 05:45)

Det försvinner kanske mer pengar från de sjuka än jag tro . Jag vet inte hur många utsa a som omfa as
av undersökningen. Redovisningsproblemen och slarviga/ignoranta överförmyndare och kanslister har jag
berä at en hel del om i bloggen, men mi sy e är lite annorlunda, jag pekar på andra typer av oskick förutom
penningförskingring och har fäst mig vid a så många gode män och förvaltare inte ens är allmänbildade och
absolut inte tar llvara de sjukas rä .
Betr a "så få gode män polisanmäls" (trots allt uppdagat slarv eller i vart fall av anhöriga och socialtjänst rap-
porterade misstänkta oegentligheter) så har jag försökt visa a det ÄR INGEN IDE ATT POLISANMÄLA EN GODMAN
DÄRFÖR ATT POLISEN MISSKÖTER UTREDNINGARNA IFALL DE ÖHT KOMMER TILL STÅND. Det allra mesta läggs ned
omedelbart. De som tar emot anmälan begriper sällan vad man pratar om och även om de begriper så uppstår
det o a fel i det de klo rar ned. Sen ska man arbeta, o a förgäves, med a försöka rä a dessa fel. Minns klart och
tydligt hur en polis i Örebro ärligt sa, e er a ha lyssnat på mina klagomål, "DET ÄR SÅ SVÅRT MED KOMMUNEN".

Jag har också försökt visa a Länsstyrelsen i Dalarna gör allt för a skydda sina vänner på kommunen i
Örebro.
De a är enkelt för dem e ersom de 90 år gamla reglerna är rejält töjbara och om länsstyrelsen tolkar uppenbart
fel så finns ingen seriös myndighet som angriper det.

Kanske mest av allt är min inriktning a peka på den generella ondskan i vårt samhälle.
Den ondska och illvilja som existerar inom alla myndighets-slag och återkommer inom många enskilda enheter.

En nästan fantas sk insats dock u ört av Grill och Jämtby i samarbete med några duk ga personer inom
omsorgen. Jag saknar bara en beräkning på hur mycket pengar som försvinner i sni per "brukare" (sjuk
utlämnad enskild människa) i den grupp som omfa as?
Vet man det så kan varje anhörig komma a engagera sig lite mer.

5.4.14 Mor vägrar opereras för cancer (2016-04-25 19:25)

Den preliminära diagnos som en läkare ställde e er fem sekunder höll hela vägen, e er provtagning och analys.
Mor har bröstcancer och tumören är stor.
Röntgen + mammografi visar a cancern är spridd, åtminstone ll armhålan.
Det bästa är a ta bort så mycket som möjligt men mor totalvägrar opera on.
Hennes mo vering är a hon inte har ont och a det är farligt a operera e ersom det är nära hjärtat. Hon
har inte helt fel i den meningen a ingen canceropera on är riskfri och det kan bli komplika oner som leder ll
döden snabbt, tex blodpropp.
E er den plötsliga personlighetsförändringen och minnesförlusten slutet av 2009, hade hon kanske rä då hon

ll allas förvåning pratade om "en liten blödning" i huvudet, men det kan också ha varit en blodpropp. Hon hade
då en inflamma on i blodkärlen i ena benet, tromboflebit, som kan ge vandrande blodproppar.
Diagnosen däremot två år senare sade alzheimer.
Bara jag vet hur plötsligt det hände och a bara alzheimer inte duger som förklaring, en ev. alzheimer kan ha
funnits, smygande i många år. Diagnoser dröjer av olika skäl. I Örebros fall har det hävdats av anmälare varit för
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a spara pengar på en dyr medicin.
Läkaren och jag hade som väl var e alterna v för mor, som vi kan hoppas på ger bä re resultat än medelmå gt.
Medicin som motverkar östrogenhalten i kroppen.
Tumörerna sägs vara hormonkänsliga och det är just vad jag hoppats på.
Vi fick med oss medicinen direkt från sjukhusapoteket.

Bemötandet och redovisningen av resultat och möjligheter var helt korrekt.
Jag gav i enrum läkaren en snabb resume om mors bakgrund, ovanligt fin fysik, näringsbrist/avmagring,
felmedicinering och återhämtning. de a för a han skulle ha om möjligt ännu bä re underlag för sina förslag ll
alterna v.
Tveklöst en duk g läkare som omgående ställde rä diagnos preliminärt, utan någon mammografi.

Som jag meddelat så ruskar det här eländet om min planering igen, nu för tredje gången.

Jag kan inte längre inrikta mig på eget boende för mor med min och hemvårdens stöd.
Jag gör vad jag kan för a hi a en egen sommarstuga för henne på gångavstånd, fast det inte längre finns någon.
Vi blev som sagt lurade på den som fanns, av Länsförsäkringars oseriösa mäklare som sålde ll mycket lägre pris
än vad jag ville bjuda. Antagligen ll bekanta. Men jag har en udda lösning på gång som jag ska redovisa, och det
får inte dröja om mor ska hinna få glädje av en egen stuga på landet som jag också har lovat henne. Det spelar
ingen som helst roll a hon har glömt det.

5.4.15 Öppet brev ll SVT (2016-04-28 14:11)

Hej Kent.

Jag har genomlidit fyra dåliga gode män, varav en sannolik tjuv, samt en usel "förvaltare" för min mor
sedan -2010.
Hon bodde då 22 mil från mig, jag är ende nära anhörige, jag var också en del utomlands.
Nu är jag mors förvaltare och reder ut vad mina föregångare gjort.
Det leder ll minst två förenklade tvistemål varav e är avklarat och jag väntar på dom.

Det vanligaste sä et a stjäla från de sjuka är a ta ca halva fickpengen som betalas ut kontant.
Ingen av de fem har annars förskingrat pengar för min mor.
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Jag är imponerad av det ni vaskat fram som kan påskynda förändringen av systemet, som så många länge
önskat.
Men jag tycker a en vik g sak måste belysas noga, jag vet inte varför ni inte gjort de a trots 3 - 4 inslag.
Hur har dessa förskingringar som ni tagit exempel på kunnat genomföras e ersom det inte får finnas mer än ca
25.000 kr på pensionskontot, resten ska överföras ll e förmyndarspärrat konto.

Min mor har få genomlida mer än de flesta, förutom demensen, misshandel, näringsbrist, felmediciner-
ing och cancer.
Hon är 84 år gammal.

Hälsningar / Hans

Till läsarna
Jag vet iofs en klar möjlighet, som jag förut meddelat här i bloggen a jag vet, men inte redogjort för e ersom
det kanske missbrukas om man redogör för en generell möjlighet.
Just i de enskilda fallen som visats upp i teverutan borde man kanske gräva djupare.
Slarv och medbro slighet från överförmyndare och kanslister är en llkommande faktor.

5.4.16 Utredningsstopp vid opera onsvägran (2016-04-28 14:33)

Tack igen David för din djupa inlevelse i min mors belägenhet.
Hon har klarat allt hi lls men nu handlar det om cancer som man vet är åtminstone lite spridd.
Cancer hos kvinnor har o ast samband med översko på hormonet östrogen och en orsak ll min mors fina fysik
utan ledbesvär är nog a lederna får extra underhåll vid östrogenöversko .
Nu tar läkarna ll det enda som återstår, a minska på östrogenhalten i hennes kropp med en medicin. Det är ju
så a om det är klarlagt a en pa ent inte vill opereras, tex a ta bort e bröst så gör man det inte.
Jag har dubbelkollat det med boendets nye läkare under e bra samtal där sköterskan och flera undersköterskor
stod diskret i bakgrunden och lyssnade. Läkaren är ung och duk g, på väg a bli specialist och har den gamla
läkaren som mentor. A han är svensk är trots allt en fördel med tanke på språket som annars brukar diffa i alla
fall delvis.
Jag harockså upplevt rena skräckexempel på tex Hofors hälsocentral i Gävleborg.
Men utebliven opera on pga tydlig vägran medför också a utredningen av ev. y erligare spridning av cancern
stoppar upp.
För de a skulle krävas skiktröntgen och kanske annat. Där drar man in vid vägran e ersom nya fynd knappast
skulle ändra pa entens inställning och man har begränsade resurser.

Vi diskuterade det här med vem som har sista ordet om en pa ent är dement och hur man ska kunna dra
gränsen för självbestämmande. Det är svårt ibland men inte i mors fall.
Hon har konsekvent vägrat opera on, innan, under och e er undersökningarna.
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5.4.17 For arande ekon från Örebro-eländet (2016-04-30 06:32)

Handläggaren Spextor spelar apa for arande. Mer om de a nedan.
For arande strul alltså, inte bara det förenklade lilla målet mot den kanske "knäppaste" av de gode man mor
besudlats av, där jag väntar på dom, (försvunna saker i e förråd mm) och inte bara det långdragna eländet
med en försvunnen kassabok och redovisningar där arvoden ingå i "privata medel" utan a specificeras, också
sådant som brev från pensionsmyndigheten angående slarv av min närmaste föregångare ("ormen" i bloggen, ll
skillnad från "galenfalken") som damp ned igår. Den slarvjönsen redovisade aldrig försäljningen av mors BR ll
myndigheten men det ska man göra snarast då det påverkar bostads llägget.
Ingen straffavgi denna gång om det för mycket utbetalda BT nu betalas snabbt.
I annat fall hade jag få lägga ll den kostnaden på en rad straffavgi er med mera som den knallha en orsakade
mor och sen går direkt ll Krf för behandling.
Vill han bestrida och ha det ll FT-mål i rä en är det inga problem. Det ska gå a medverka för min del via
videolänk igen om han inte ger sig då han ser bevisningen i klartext.
Jag överväger a sam digt begära ersä ning för det elände han orsakat mor och mig då hon skulle fly a ll
Sandviken, men då är e ny FT-mål mer troligt då det i så fall blir lite bevisfrågor som kanske inte är lika solklara.

Så denna hycklande, olämpliga handläggaren Spextor på överförmyndareländet i Örebro. Hon som har en
av sina vänner på Länsstyrelsen.
E radarpar i hycklerier medan särskilt hycklaren på Länsstyrelsen brukar låtsas a vara seriös och hjälpsam, men
all d skyddat sina slarvande vänner i Örebro och själv arbetade på enheten då godemannaproblemen tornade
upp sig -2011.
Då det gäller Spextor har två andra anhöriga hört av sig med samma uppfa ning som jag få .
Spextor sände plötsligt, e er något år av tystnad, e mail med en bifogad fil i slutet av mars. Filen var oläsbar,
det uppstår ibland problem med tex iler då de överförs även om det är ovanligt. Fullt av skräptecken och det
enda ord jag kunde utläsa var "polisen".
Jag har avsagt mig mail från Spextor för längesedan men blev förstås nyfiken och ville veta vad denna figur hade
på hjärtat.
Trots fyra påminnelser under en månads d, a jag vill ha meddelandet översänt igen, så har ingen av de
förvridna ammanuenserna på de a kansli bemödat sig a ens svara. Jag har ll och med meddelat problemet ll
kommunens kundtjänst två gånger.
Det är knäpptyst denna gång från de a veritabla träsk.
Jag minns hur jag förr kontaktade "programchefer" och liknande, utan a få annat än noll-svar, e er flera
påminnelser och i e fall JO-anmälan.

5.4.18 Påminner om en annan blogg (2016-04-30 19:27)

En genomsni lig svensk godman som leder en sjuk, helt utlämnad människa:
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h ps://dysfunk onellasodertalje.wordpress.com/2016/04/01/vilken-cirkus-det- har-varit-och-ar/

Utdrag:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Om jag jämför med min och mors situa on så är det här e problem som jag inte behövt prak sera. Det
ger e exempel ll på hur tokigt systemet är och hur det dessutom missbrukas.
Jag sökte inte a överta förvaltarskapet innan mor fly ade ll mi hemlän, det var långt avstånd och då var e
byte naturligt.
Men det där med rä rådigheten vet jag a man hoppar över i e antal kommuner.
Länsstyrelsen som menar a de kontrollerar a föräldrabalken följs tycks ha "missat" det där med rä rådiga
ställföreträdare, totalt.
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Jag vågar tala om onda, sjuka människor i e genomsjukt och galet system.
Det är kopplat ll dumhet, kriminalitet och social fascism.
De a härjar likaväl inom rä sväsendet och hos J.O. samt J.K. De existerar i samhället bara som prydnader på
samma sä som kungahuset.

5.5 May

5.5.1 Intressant innehåll i nega v dom, som pekar på systemfel (2016-05-03 16:18)

Det låter kanske märkligt men jag är inte längre fullt så nega vt inställd ll Örebro ngsrä , trots bakslag i det
lilla förenklade målet med bara symboliska krav på den stolle jag berä at om länge. A systemet llåter såna
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figurer a härja runt nästan hur vrickat som helst är ju ingen nyhet och det kan man förstå av domen.
Systemfel och regler som ignoreras av slentrian, i förmodligen alla ngsrä er, börjar lysa väldigt klart.
Mer om de a i senare inlägg, det kommer bli e slags summa av hela bloggen.
Bemötandet var korrekt och domen genomarbetad och intressant även om rä en begå några misstag och
uppfa at mig fel. Jag fick den igår och jag ska söka prövnings llstånd, men det är ju svårt a få numera, särskilt i
småmål sägs det.
Bevisningen blev aldrig fullständig e ersom samtliga tre vi nen föll bort. Två inom vården mindes inget och de
hade slarvat med journalföring betr. de problem son uppstod med apodos då stollen utan mors och min vetskap
ändrade hennes mantalsskrivning. Tredje vi net som skulle berä a om hur hänsynslös den här gode mannen
varit också mot hans familj, fick strykas för a kunna hålla förhandling utan dröjsmål. Sen utgick jag från a två
små mål skulle slås samman men då man i stället sände ena målet ll Örebro och kom med obegripliga krav i
förelägganden i det som blev kvar i Västerås, tänkte jag dra llbaka båda och inrikta mig på e stort mål mot
kommunen, men så kom e erbjudande a delta i Örebromålet per videolänk och det fick gå, utan a jag lade
ned nödvändigt arbete på bevisningen. Jag var helt enkelt less på det hela och mådde dåligt av min MS-sjukdom
just denna d (skov).
Jag har börjat skriva på överklagandet e ersom det hela blev så pass intressant.
Vad sägs om det här:
(Så långt har jag kommit nu och har några veckor på mig)
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Ti a alltså på "rundgången" i sista stycket. Hur åklagare och Tingsrä bollar saken mellan varandra. Det
var bra a få de a utre så långt, men jag överklagar för a få rik gheten kollad och sen måste det analyseras
närmare för a visa vad alla som har en godman kan drabbas av utan a godmannen löper någon som helst risk
a straffas på något sä .
Och här rä ens ord om just denna intressanta del:

Jag förstår inte hur ngsrä en inom målets ramar kan ta ställning ll om gärningen varit bro slig. Ordet
"anser" betyder ju a man gjort en bedömning ur den aspekten.
Det gör man ju inte i civilmål annat än enskilt åtal? Det spelar iofs troligen ingen roll e ersom skadan också utan
bedömning är lika utomobligatorisk.
Min inriktning var inte a styrka bro utan mer a styrka a JH bete sig olämpligt och orsakat mor skada. Det
finns inte regler och paragrafer för allt, men han har som jag absolut anser, inte agerat rä rådigt som en godman
ska göra enligt (töjbar) regel.

Den andra delen, då JH förde bort mina och mors saker helt i onödan, flera månader innan försäljning
påbörjades, där anser rä en a jag inte redogjort llräckligt noga vilka saker som skulle sparas, men jag anser a
det ska räcka med a skriva a det gäller allt som lagts undan i uteförrådet. Där misstänker jag a rä en begå
e fel.
Det borde också vara vik gt a JH då han gjorde det här, inte ens hade ansökt om a sälja bostaden. Det fanns
mao inget medgivande ll de a och inget medgivande a föra bort några saker alls.
A beteendet var galet och hänsynslöst, oerhört onödigt osv, är en sak, juridiken är en helt annan sak.
90 år gamla regler kan dessa stollar luta sig mot och tolkningen av dessa regler sker e er behag om de tolkas alls.
Man helt enkelt struntar i a llämpa "rä rådighet".
Ändå ingen som "bryr" sig i någon högre instans.
Det förefaller vara dömt a misslyckas a agera mot en god man, de blir nästan gudaförklarade med diploma sk
immunitet.
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Därför MÅSTE tydligen de gamla reglerna vara kvar och tänjas på så sä a kommunerna inte förlorar sina
avgudar. Jag har digare visat hur en sådan gudomlighet kan leda hela nämndens arbete i enstaka ärenden.
Han må då bara bro sling eller inte.
Kanske bara lä e erbliven.

5.5.2 Svin bland godemän och förmyndare vars föda går ll gamla och sjuka (2016-05-07 12:31)
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5.5.3 Meddelande ll alla från David (2016-05-07 12:38)

En kommentar förut som jag missat a publicera, kan go ly as fram.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jag blir skräckslagen av hur dåligt Örebro kommun fungerar med godtycke slarv och ren dumhet.
Är tyvärr inte förvånad, det verkar gå som en röd tråd genom allt i Örebro kommun, hemsjukvård hemvård
överförmyndare etc
Önskar dig, din gamla mamma och alla andra som läser de a Guds rika välsignelse fullständigt helande ll Ande
Kropp och Själ I kra av Herrens ord och lö en
Den helige Andes smörjelse kra styrka så det flödar över rikligen oavbrutet änglar finns och dom gläds åt a vi
beder
Dom gillar a vara där den helige Ande verkar med kra och härlighet
Änglarna vakar över er och beskyddar er I Jesu Kris namn amen för det är Gud som verkar i er, både vilja och
gärning, för a hans goda vilja ska ske.
Filipperbrevet 2:13 SFB15
[1]h p://bible.com/1223/php.2.13.SFB15

Jag blir totalt förkrossad ll tårar av a läsa a din mor har bröstcancer
Du är en godhjärtad och välsignat bra son
Som tar väl hand om din gamla sjuka mor
Den helige Ande som bor I mig gråter över hur din mor blivit behandlad av Örebro kommun mfl
Jag vet a du också har en en sjukdom
Du ska veta Hans a du och din mor har en broder I Herren och vän i mig
Jag gråter när jag skriver de a och jag tackar Herren vår Gud kungars kung före allt annat fanns ll o evinnerligen
förkrosselse a jag är känslig I Anden

Hjärtliga varma hälsningar eran broder I Herren och vän
David Lagerberg

1. http://bible.com/1223/php.2.13.SFB15

5.5.4 Från en ansvarig: "det är fruktansvärt" (2016-05-08 10:04)

Den här juristen har jobbat i Örebro och si er på Länsstyrelsen i Dalarna. Där har jag anmält usla redovisningar
som man som anhörig inte kan kolla upp och jag har anmält hur överförmyndarpatrasket missköter sina uppdrag
och llsä er nollor som gode män och sen inte kollar upp dessa alls. Utan a en enda anmälan ge mer resultat
än a Länsstyrelsen BERÖMMER Öfn i Örebro.
Varför ska dårar och dårskap figurera överallt inom området gode män?
Kan det vara så a samma dårskap figurerar inom fler områden som Länsstyrelsen hanterar?
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SVT ska ha gjort en massa s ckprov och få fram saker som "chockar" rötäggen på länsstyrelserna.
TROTS ATT LÄNSSTYRELSEN GÖR SAMMA TYP AV STICKPROV SJÄLVA.
Även om antalet s ckprov är mindre så är det samma matema k som visar hur det ser ut i stort.
Nästa stora dumhet begås av reportrarna, de vågar inte eller begriper inte a ly a ut var de största bovarna
finns. Deras granskning kommer via e antal ps från privatpersoner och de förstår inte rik gt vad de gör. De
tror a det bara är pengar som är intressant och vet inte a e lika stort problem är a regeln "god man ska
vara rä rådig" bryts hundratals gånger varje dag i många andra sammanhang. Det är naturligtvis hycklarna inom
myndigheterna som är moraliskt ansvariga och i en del fall är med och stjäl från de sjuka.
Det finns så go som noll tjänstemanna-ansvar i Sverige. Det är bä re i de länder där såna här mörkertyper
straffas hårt. Ni som orkar, bara för sakens skull, polisanmäl tjänstemän på Länsstyrelsen för tjänstefel. Det
kommer a misskötas och läggas ned av något annat rötägg inom polisen. Men det är bra a markera och a
många gör det. Jag har gjort det nog många gånger.
Det som gemene godman är bra på är "bara" a stjäla av fickpengen regelbundet.
Det har jag hört från en som utbildat överförmyndare och nu är pensionerad.
På tal om visakort, e sådant togs ut av "galenfalken" helt i onödan och han började laborera med mors konton.
De a kunde jag stoppa redan som anhörig. Kortet kom aldrig i bruk och makulerades. Hörde det långt senare då
jag som förvaltare frågade på banken och vet inte vem som ordnade de a. Man får i en del sammanhang aldrig
veta något när man få rä . Då sker saker i lönndom. Öfn Örebro är e alldeles superbt exempel på de a. Den
myndighet som uppvisat logiskt tänkande på babian-nivå eller lägre, flera gånger och som jag visat en del av i
bloggen.
Värst var väl mo veringen varför de inte informera mig om mors svåra belägenhet -2009/2010. Det är pga sådant
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jag är kon nuerligt arg och besviken.
Det har visat sig a jag långsamt får rä på punkt e er punkt.
Jag vet a jag ha rä i det mesta jag hävdat, också gällande rä sväsendet.
Reportrar ska all d låtsas ha hi at oegentligheter själva.
Möjligtvis med undantag då någon av alla drabbade avlider.
NEJ det handlar inte bara om pengar!

5.5.5 E årsminne, "kommun och rä med egen föräldrabalk" (2016-05-09 13:00)

Det jag förr skrev om socialfascism och komponenter av dito står sig allt bä re.
Det oerhörda svinnet från de svagaste som nyligen ly s ut i media, är e bra exempel. Men det finns fler lika bra
exempel, pengar är inte det vik gaste här i livet, snarare tvärtom. Primater inom massmedia förstår inte en så
enkel sak och de blåser bara upp pengar eller dödsfall. Inte heller de a vaskar de själva fram inledningsvis. De
hör inte av sig ll psare på området men lägger ibland informa onen på hög.
Det står allt klarare a rä sväsendet också helt ger blanka fan i regeln a en god man ska vara rä rådig. Det
beror på både dumhet och ondska a i nästan alla lägen skydda dessa bro slingar nästan hur de än beter sig
och nästan vad än en anhörig visar. A inte vara rä rådig är inget bro i sig men då överförmyndarna inte tar
si ansvar då de engagerat icke rä rådiga personer så borde rä sväsendet vara extra noga med a syna deras
ageranden då de missbrukar si stora ansvar.
Rä sapparaten (inkl polisen) skyddar (medvetet?) vissa typer av bro slingar. Det ska bli intressant a se om
de a for arande gäller också Hovrä erna. Mi eget förtroende är förbrukat för svenska rä sväsendet, det är
överfyllt av paragraf-vrängare och paragraf-sållare (i de fall det finns två motstridiga paragrafer betr en godmans
ageranden, väljer man den som skyddar denne bäst)
Dvs inte alls bara Örebro ngsrä . Senaste fina exempel kom i Västmanlands dito.
Som sagt, nu avvaktar vi Hovrä en. Det bästa jag hört därifrån var per telefon;
De har inte som mål a förstöra människors liv.
Hävdades nekande med stor emfas och inlevelse som lät trovärdig då jag ställde den direkta frågan (!)
Så i alla de fall det sker, helt i onödan, varvid de som begår fel går fria, beror det på systemfel eller slarv.

E årsminnet:

h ps://demensorebro.wordpress.com/2015/05/05/kommun-och-ra -med-egen-forald rabalk/

454



5.5.6 SVT, är de a trovärdigt. (2016-05-11 07:27)

Trots a jag gå i främsta ledet i kri ken mot usla godemän, systemet och kommunala handläggare så går
det inte a godta allt som SVT gå ut med i sina fortsa a allmer groteska inslag på området.
Det som hävdas tyder klart på bristande kunskaper och omdöme.
Dessutom vågar reportrarna som sagt inte se fakta om det stora ansvaret som alla myndigheter utöver träsken
inom kommunerna de fakto har ignorerat i många år.
Inte ens en godman kan bryta upp e kassaskåp och få stanna på posten ifall överförmyndarnämnden i e möte
kan tro på det som hävdas. Självklart kan ingen nämnd som inte själva är delak ga (vilket är sällsynt) ignorera
de a även om de är bakfulla på sin post eller själva lindrigt ll må ligt dementa.
Samma nära anhöriga hävdar också a de inte få veta i förväg då en god man llsa es.
Det kan inte stämma e ersom Tingsrä erna regelmässigt informerar nära anhöriga som då ges llfälle a y ra
sig innan en godman förordnas.
Med mo agningsbevis om jag minns rä och så borde det iaf vara.
Sen hävdar anhöriga a bostaden var full av avföring och även mögel i kylen och mycket annat elände. Ansvaret
för de a läggs på gode mannen.
Det är ju nästan skra retande korkat. God man är inte ens skyldig a besöka brukaren och än mindre kika in i
kylskåpet. (Även om de bästa godemännen gör sånt) E helt annat ansvar ligger på hemvården och moraliskt på
ev. anhöriga.
Hur kan en reporter på området missa de a, a inte ställa sig frågande runt hela galenskapen utan bara pytsa ut
det som e argument mot godemannasystemet.
Ovanligt dumt massmediavinklande i s l med Uppdrag Gransknings förekommande oseriösa fadäser.
Nog för a problemen med godemän måste ly as ut, men inte på det sä et.
Därutöver står i samma ar kel a ambulanspersonal vi nat om a bostaden var i bra skick då de hämtade de två
åldringarna ll vård.
Bör man då inte som hyperintelligent reporter fråga sig hur bostaden e er de a och e er den enes dödsfall (om
jag minns rä ) kunnat bli belagd med en massa trasor ru na av avföring och urin.
Det finns skäl a granska övriga ar klar och inslag noggrannare.
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5.5.7 Mor kan ha få fel diagnos (2016-05-13 06:18)

Jag studerar ibland hjärnans strukturer och hur de påverkas vid olika sjukdomar.
Jag skrev för flera år sen om hur symptomen hos mor inte stämmer med hennes diagnos alzheimer. I korthet
så inträffade minnesförlusten och personlighetsförändringen has gt -2009, dessutom har det inte följt någon
märkbar försämring, varesig socialt eller vid minnestesterna.
Hon har inte genomgå magnetröntgen av hjärnan.
Demensläkaren i Örebro kunde inte förklara fenomenen -2009 och bara jag har kunnat redogöra för dessa,
undersökningarna gjordes flera år senare.
Jag hi ade domstolsprotokoll från en misshandel hon utsa es för under 90-talet.
Det var värre än jag tro och hon berä ade inte så mycket då.
Hon bodde i Helsingborg, blev slagen i huvudet med något verktyg.
Ur läkar dningen 2008:

"Skalltrauma
Skallskador kan leda ll u alade, sena kogni va problem trots a man endast påvisat mindre förändringar på
DT och konven onell MR. Diffusionsviktad MR kan avslöja lesioner orsakade av diffus axonal skada trots a
konven onell MR ibland kan vara helt normal."

Dvs även vanlig magnetröntgen kan helt missa förändringar som ger kogni va problem och problemen kan
komma långt e er skallskadan.
(Jämför, barnmisshandel med skallskador)
DV-MR är e nyare sä a utvärdera MR-bilderna och det görs med processande i dator.

Vill man inte bekosta MR för åldringar? Min mor som var i mycket bra fysisk kondi on for arande -2010 -
2012 borde ha få genomgå en MR, hon hade lång förväntad livslängd om det inte var alzheimer. Jag tycker a
diagnos ceringen var usel och medicineringen slumpmässig. Inte minst Citalopram som sedermera minskades
och sa es ut e er mina påpekanden då jag se och hört prof. Yngve Gustafsson och dessutom se biverkningar.
Användningen av alzheimermedicin kanske har skadat mer än ev. ny a.

Förvirringen, -2009 ll -2013 berodde sannolikt på näringsbrist i kombina on med den kogni va svikten
men det var som värst i samband med ytlig inflamma on i ena benet, en typ (trombozyt?) som kan orsaka
blodproppar på helt andra ställen i kroppen, orsaka skador i hjärnan och någon gång leda ll döden om det
fortplantar sig ll hjärtat (om jag minns rä )

5.5.8 SVT -dålig sensa onsjournalis k (2016-05-18 15:01)

Jag blev först lite imponerad av de siffror SVT lade fram på stora belopp som förskingrats för de svagaste i
samhället under de senaste fyra åren.
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Flera hundra miljoner, mer än ll och med jag kunde tro.
Trots allt elände jag se inom myndigheter som hanterar och misshandlar dessa ärenden och alla dessa drabbade
anhöriga!
Men det handlar inte bara om pengar, det handlar heller inte bara om systemfel.
Grunden ll de a enorma missförhållande finns dels inom polisens usla bro shantering och dels a det finns
regler som kräver förstånd och omdöme för a kunna se om de bru ts eller inte.
De a omdöme existerar inte generellt, framförallt inte bland överförmyndarenheter och i själva rä sväsendet.
E ersom polisen inte fungerar och ansvaret på ställföreträdare inte täcker slarvfel, hur stora de än är, eller fel
begångna pga dumhet, hur stora de än är, så MÅSTE överförmyndare och domare försöka begripa a regeln a
en god man eller förvaltare ska vara RÄTTRÅDIG i si handlande -RESPEKTERAS.
I stället ignoreras den totalt.
Varken överförmyndare eller rä erna bryr sig om a entlediga en uppenbart usel god man eller förvaltare.
Rä sväsendet är bara en partner ll kommunerna i dessa ärenden.
Enklast så för alla dessa ganska hårt belastade rötägg! Jag har flera exempel på a dessa ibland inte ens är
läskunniga bä re än å aåringar.
I detalj visar jag det först i en kommande bok där en del material hämtas från den här bloggen.
A SVT låter Länsstyrelsen och J.O. undkomma med a de är "överraskade" och "chockade" är talande nog för
en dålig och ofullständig, ha g journalis k.
Det är så a e barn nästan kan förstå a om Länsstyrelsen gör samma typ av s ckprov i personakter som SVT
gjort, så VET redan Länsstyrelsens "överraskade" slashasar hur illa det är, sen många år!
Vet SVT hur många anmälningar mot Länsstyrelsen och överförmyndare bara jag gjort ll J.O. Vet man a allt
läggs ned utan seriös genomgång?
Det kanske man vet men då framstår deras arbete som e hyckleri, en rädsla a ly a fram de egentliga bovarna i
dramat!
I stället går man ut med små galna reportage:
h ps://demensorebro.wordpress.com/2016/05/11/svt-ar-de a-trovardigt/

5.5.9 Tandvården -hälsofarlig ro yllning (2016-05-22 04:46)

Slarv vid tandvård hälsofarligt

(Sparat och inklistrat från min nedlagda och raderade blogg om mygel inom olika områden. Det jag skrev om
ro yllning drog dagligen läsare så därför lägger jag in det i den här bloggen. Många har använt sök-ord som "ont
e er ro yllning" och liknande. Samband mellan infek on i tänder-käkben och demens kan inte uteslutas)

I 93 % (ni otre procent) av ro yllningsfallen uppstår patologiska förändringar i käkbenen beroende på a
man inte få bort alla bakterier i roten.
De a har konstaterats via obduk oner.
Saken har tagits upp i minst en doktorsavhandling.
Tandläkarna själva tror a ”bara” 30 % av rotbehandlingarna misslyckas mer eller mindre. INGEN noggrann
vetenskaplig utredning finns (globalt) rörande sjukdomsalstring av det här. Man har bara i olika länder undersökt
enstaka fall, i bästa fall e antal falltyper och där ser man en tydlig påverkan av allmänna hälsoläget hos de
individer som få en uppenbart misslyckad rotbehandling, i en del fall har man uppenbar koppling ll allvarlig
sjukdom och även död.
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Den breda nega va, outredda hälsoförsämringen är den intressantaste och otäckaste.
Det här innebär a alla de som har nedsa immunförsvar aldrig ska ha en ro ylld tand i munnen.
Ändå "befaller" vissa tandläkare ROTFYLLNING utan a pa enten ens ha ont i en tand eller llfrågats om det.
Jag har varit med om det i Hofors, Folktandvården, gick ll en privat som såg a ro yllning inte behövdes och det
står sig e er många år.
Den som har nedsa immunförsvar bör i stället välja a ta bort tanden eller ersä a den med en s -tand ,
alterna vt ro ylla med metoden N2
(se kommentar)
E problem som med den brukar ge förvärrade problem är om det ligger karies nära pulpan t.ex. e er a en
gammal lagning tagits bort eller ramlat av.
Här är det svårt a borra bort karies och man borde använda sig av laserbehandling för a få bort den, däre er
fylla på vanligt vis.
I vissa fall kan man borra en liten bit, lägga en provisorisk fyllning så pulpan drar sig lite llbaka, sen borra lite ll
och fylla igen permanent. Men inom ca o år blir det lä inflamma on i pulpan i alla fall och hemska problem,
akut värk och vanligen ro yllning. Jag tror inte a någon vet varför och pa enterna får inte denna upplysning av
sina tandläkare.
Tandläkare gillar a ro ylla även fast de flesta inte kan konsten därför a det ger en bra förtjänst.
Den som vill ro ylla ska gå ll en specialist.
Absolut nödvändigt om man inte har e extra starkt immunförsvar.
Många klant-arslen ll tandläkare klarar inte ens a göra en enkel lagning utan a det blir problem. Jag lagade
en gång med plast (Enköping) där stollen inte klarade a slipa så det gick a bita ihop. Jag gick därifrån utan a
betala och ll annan tandläkare.
Låt inte ens en vanlig medelmå g tandläkare ro ylla dina tandkanaler.
Kvarstående bakterier i små fickor i tandrö er ger o a kronisk inflamma on.
För a inte tala om bi-kanaler som missas helt. Ganska vanligt.

Död pulpa betyder noll immunförsvar.
Med den s ger blodtrycket e ersom hjärtat pumpar på pga signaler om inflamma on och blodtrycket kan s ga
en bra bit över 200.
Förhöjd risk för bl.a. stroke inom några år. De a medan inflamma oner i hela tandrö er i överkäken kan sprida
sig ll ögonmusklerna, och KANSKE ll hjärnan.
Fenomenet kan ge dubbelseende men vad det kan ge i hjärnan i så fall kan man bara gissa.

Bara e exempel på vad en kronisk obehandlad inflamma on kan leda ll. An bio ka kan bara ge llfällig
lindring e ersom bakterierna finns kvar i tandroten där de fri kan husera vidare och långsamt nå ut i omgivnin-
gen genom de porösa rö erna.
– –
E annat vanligt fuffens är a man debiterar enyte-lagningar som två ytor, det har jag nämnt förut ang. city-dental
Stockholm. (Edit, de a avsåg gamla bloggen endast)
Väldigt få pa enter bryr sig eller känner ll skillnaden.
Jag brydde mig när jag själv tappat en bit plast på en hörntand, lä synlig för mig själv i spegel, jag fyllde de a
grunda ”hål” med KAVIT från apoteket, en massa som härdar och fäster även med fukt på ytan, inte si er/håller
så länge men kan hindra ilningar som uppstår när man tappar en lagning om man inte kan besöka tandläkare på
en gång. Kan man misstänka a skadan går nära pulpan är det brå om, det blir lä en infek on som llslut leder

ll nödvändig ro yllning eller utdragning. Innan man fyller med Kavit ska man då använda en bakteriedödande
tandkräm och sen underhålla med denna lls man kan besöka tandläkare.
(Lyckas man trycka in Kavit ordentligt och fint så kan det si a i ca en månad beroende på hur utsa platsen är,
Kavit fäster bra även om det finns fukt)
Genom a jag ade noga, fyllde själv såg jag tydligt a det var EN plan yta. När jag fick det lagat med plast
byggde klantarslet upp en plastbulle som han sen hade svårt a slipa ner llräckligt och e er a en annan
tandläkare klarat de a hade ändå tanden en helt ny form, den plana ytan var numera buktad.
Sen debiteras det för TVÅ ytor därför a man gjort om en yta ll två.
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Betr debitering så har bl.a. jag noterat a en halv-imbecill som si er och upplyser folk på Privat-tandläkarnas
upplysning hade få för sig a högkostnads-skyddet inte gäller för kindtänder.
Kanske har hon lärt sig lite mer sen vi klagade på denna dårskap.
TILLÄGG (oktober 2012)
De flesta ”läkarna” på hälsocentralerna begriper eller bryr sig inte om det här problemet. ”Tandproblem är inte
mi bord” dvs det finns ingen förståelse eller helhets-syn på hälsa. Denna förståelse var förmodligen större
under an ken / Hippokrates än vad den är idag bland alla dessa rötägg i läkarkåren varav många är invandrare
och knappt förstår vad pa enter pratar om. Huvudsaken för läkarna är inte människors hälsa, samma förhållande
som gäller tandläkare, huvudsaken är den egna plånboken.
Om en pa ent lider av högt blodtryck brukar man strunta i a ens fråga om ev. tand/käkproblem, man pumpar
in gi iga mediciner i folk i stället, o a livet ut. Speciellt äldre (och allrahelst dementa) får lida stort av de a och
får kortare liv då de har inflamma oner i käken som ingen bryr sig om eller känner ll, med följande tandlossning.
Demensen i sig kan häröra från samma problem.
Så ser det ut i vårt kära Sverige, landet där även rashygienen utvecklades med SS motsvarighets goda minne.
Dumheten och cynismen slår alla rekord bland dessa figurer som o a har andra mål i sikte än människors hälsa.
Problemen fortgår o a utan a det gör ont och gör innehavaren mer eller mindre sjuk resten av livet.
När jag nu studerat det här lite tar jag det som en plikt a föra ut info, inte bara här.
Det som saknas är en exaktare uppföljning av rotbehandlingar.
Kronisk inflamma on syns inte all d väl på röntgen utan den känns då, i bästa fall. De som få ro yllningar skulle
behöva en elektronisk dosa runt halsen som känner av bakterie llväxt och slår larm.
Mer siffror, av alla de som tycker sig ha en lyckad ro yllning har ca 90 % en misslyckad.
Besvären är diffusa och inte smärtande.
Vad gör tandläkaren åt smärtande käke e er ro yllning?
Det är e besvärligt kapitel. Kanske rensning och ny försök + ev. an bio ka.
Andra gången större risk a rotkanalen skadas med än större problem.
Många går omkring med rensade tänder och ska försöka bestämma sig för utdragning eller ro yllning.
Ingen avundsvärd situa on.
Med bara rensning kan det gå en vecka eller e halvår.
Man får vara observant och ta reda på vilket decinfek onsmedel som används i tanden.
Jämföra biverkningar med måendet.
Slarviga tandläkare som borde ägna sig åt bergborrning och mineralsökande borrar sönder rotkanalen redan vid
rensningen och olika preparat rinner ut i blodomloppet.
De kan ll och med missa de a på röntgen e eråt eller rent av låtsas inte se det.
Det är inte lä a råda den som inte kan bestämma sig, är det tand X-7 (X=1,2,3 eller 4) brukar man klara sig bra
utan den och F-kassan ersä er inte den tanden i högkostnadsskyddet annat än undantagsvis.
Ro yllning utomlands för halva priset är inget alterna v annat än för just dessa tänder eller om man bara behöver
göra en ro yllning + ev. krona (ca 7000 kr) och ingen annan behandling på andra tänder, då kan det bli ca 2000
billigare i tex Estland och Litauen.
Man sparar kopia på journalen och kan få ersä ning av F-kassan i e erhand och på det sä et få en slant ll.

Se upp med priva andläkare i sverige öht, de "leds" av en "förtroendenämnd" som man absolut inte kan
ha förtroende för.
Exempelvis har en "specialist" där meddelat a det är tandläkarens bedömning som avgör ifall s krona ska
sä as omgående ovan en ro yllning.
Det är helt ologiskt och befängt.
En kontrollinstans som hänvisar ll de kontrollerade individernas bedömningar, dvs bara de följer sina
bedömningar så gör de rä -är inte värt något utan bara ll skada. det är helt enkelt ologisk galenskap.
Ska klistra in bevis på det här senare.
Dessutom behandlar de inte ärenden äldre än två år vilket är fel då det gäller rotbehandlingar. Problemen med
dessa om de är slarvigt u örda visar sig o a senare. rotbehandlingar har orsakat och orsakar många människor
kroniska skador e er mångårig infek on i käkben, där llslut en del av käkbenet förstörs.
Fråga den som obducerar dig e er din död..be hen använda 3D-röntgen.
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Edit
Senare har jag kunnat konstatera a noggranna N2-tandläkare är en sällsynthet, det kan vara lä are a finna en
sådan utomlands inom EU.
Har också konstaterat a en av "lärarna" i N2-metoden är en rik g virrpanna.

12 thoughts on "Slarv vid tandvård hälsofarligt"

Hans skriver:
2012/05/18 kl. 14:44 (Redigera)

Vissa tandläkare hävdar a en alterna v metod för rotbehandling,
”N2” ska vara bä re.
Jag har i förstone tro på metoden och gjort lite ”reklam” för den i ovanstående inlägg, nya kunskaper och
erfarenheter har dock gjort a jag passar i frågan lls vidare och återkommer.
Klart är a det finns en övertro på denna metod som medför a man slarvar vid rensningen och tror a den
kra igare an bakteriella effekten fixar det mesta, men så är det inte.
Metoden är enklare a u öra vilket medför dsvinster, för a vinna ännu mer d llämpas ibland metoden i e
enda steg!
Sen klappar man på kronor, även s kronor, ll en y erligare stor kostnad vare er en restaurering av behandlin-
gen blir svår a göra på e säkert sä utan a ta bort kronan vilket kan medföra a tanden spricker.
Man rotbehandlar utan kofferdam (skyddande gummiduk) och det finns en del a utreda innan jag u alar mig
defini vt.
På Tandläkar dningen jobbar folk som tror a N2-metoden är cancerframkallande.
Lider man av stora infek onsproblem bör dock metoden övervägas, så långt står det klart men a man då måste
välja en tandläkare som inte har för brå om och som är utbildad i metoden!
Svara
Tompa skriver:
2013/01/21 kl. 10:49 (Redigera)

Bra skrivet men du jag har en kompis som fick göra om en ro yllning
han hadde få n2 men han fick byta den och så fick han en vanlig
på e annat ställe. Han hadde för djävligt ont men sen är de ok
Svara
Hans skriver:
2013/01/21 kl. 11:29 (Redigera)

Tack Tompa,
Jag har reviderat texten här ovan, vg läs den.
Svara
Ninni Adelbertson skriver:
2013/02/21 kl. 13:06 (Redigera)

Hej! Intressant läsning. Jag har just nu bekymmer med en kindtand. Gick för ca 1 år sen akut ll tandl för
värk.Dom hi ade ingen ng. E er ca 10 mån var jag ll min gamla tandl och de fann a jag måste ro ylla. E er
det hade jag värk i tanden och var orolig a det aldrig gick över. Jag remmiterades ll spec. När jag kom dit
sprutade det var när de petade på tandkö et. Dom rensade gav prisuppg.för forts beh. Kostnad 1970,- för
de a besök.Helt barockt dyrt.Bra mp. Du skrev om högkostnadskort? När kan man få behandling som går
på det och hur gör man?? Om jag i fram den får besvär av ro yllning vem står då för kostnaden?? Märkligt
a ej Folktandvården har både N2 o Gu aperka så kunden själv får välja. Jag ro yllde även en en tand 2001
– 2004 (osäkerpå år). Har börjat fundera om min s k astma har e samband med de a. Jag har varit på en
utredning hos astmaexpert och då hade jag varken kol eller astma. E er mycket besvär med andningen har jag
få astmamedicin. Tycker inte det hjälper nämndvärt. När jag frågat min husläkare om jag har astma så har han
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svarat vi säger väl det.Har även högt blodtryck.Tänk om det är så enkelt om det är ro yllningen som är boven. Jag
tycker det är för jäkligt a de a ej ska gå under förebyggande sjukvård vid behandling av tänder. Tänk så mycket
onödiga sjukbehandlingar vi skulle spara in på. Men läkemedelsindrustrin skulle ju inte få in så mycket pengar
förstås. Helst skulle jag vilja dra ut mina båda kindtänder det handlar om men jag har sen födslen tänder som
fa as och får då inga tänder a tugga med. Inplantat kan jag ju bara drömma om. Skönt a få skriva av sig. Det är
vik gt a fler protesterar och blir mer medvetna över tandvården. Hälsningar från ninni.adelbertson@tele2.se
Svara
Hans skriver:
2013/02/21 kl. 23:14 (Redigera)

Hej Ninni, du har rä i a det är högst remarkabelt a det finns e så stort glapp mellan läkarvård och
tandvård i e modernt land. Det finns många inom olika myndigheter som är medvetna om problemet men
ingen tycks veta vad som bromsar en förändring. Problemet betyder onödiga sjukdomar och onödiga mediciner.
Min blogg är inte tandvårdsinriktad men många av de som läser i den har sökt på problem e er ro yllning, jag
ser det nästan varje dag. Bra a någon som du berä ar lite också. Jag rekommenderar dig a satsa allt på a
bli av med infek onen. Jag antar a du nu har en rensad tand som digare varit ro ylld och du är osäker på hur
du går vidare. Kostnaden var helt ok om du nu fick en rik g rensning u örd, man slarvar o ast med de a vid
akutbehandlingar men då kostar det betydligt mindre. Det är bara de första 3000 kr som man måste stå för helt
själv, sen betalar du bara häl en, kolla upp vilken månad som förra behandlingsperioden avslutades och om en
ny period påböjades iom rensningen? Om ro yllning och ny rensning går på samma period så är du redan långt
över 3000 kr och borde få raba , det där ska fungera per automa k via tandläkarens dator.
Tyvärr finns regelmässigt inga garan er på ro yllning, det är e svårt kapitel och ingen tandläkare har full kontroll.
Har man svår värk e er en ro yllning anser jag a man ska få en an bio kakur, så vik gt är det a stävja
infek onen. Många tandläkare vägrar ge an bio ka om du inte är svullen, men det är fel, det ska sä as in digt.
Sen får man gå på upprepade kontroller med några månaders mellanrum för a via röntgen se hur infek onen
uppför sig. Om du väljer a ro yllas på ny tycker jag du ska överväga N2 som passar bäst vid svårare fall och
vänta inte mer än några månader. Men N2 kräver en duk g, ej slarvig tandläkare!
Troligen får du annars minst 50 % raba på brygga om det inte är bakersta tanden som spökar (tand X-7) Då man
nå 15.000 kr har man 85 % raba och i det läget har man inte betalat 15.000 kr själv utan 9.000, F-kassan går
alltså på bru ot.
Berä a gärna hur det går.
Svara
Ninni Adelbertson skriver:
2013/02/23 kl. 15:15 (Redigera)

Tack för di svar.Jag måste bara förtydliga lite. Min tandläkare som jag digare gå hos började a rensa
kanalerna och sedan skulle de gå e tag innan nästa rensning. Det var då jag fick infek on i tanden och han
erbjöd mig remiss ll spec. Jag fick mina pengar llbaka. När jag så småningom fick d hos spec så såg hon a jag
var infl o när hon petade så kom det massor av var. Hon öppnade ej upp och rensade i kanalerna. Utan endast
tröck ut varet o bedövade. Fick sen e kostnadsförlsag.på resterande behandling. På kvi ot står Omfa ande
akut eller komple erande undersökning u örd av tandläkare
kr 1565,- (jag kom ej dit akut,) Röngten 45,- och sen står det Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfa ande
behandling kr 360,- (förmodar jag var rensningen av varet). Alltså 1565,- kostade det a få e kostnadsförslag.
Nu använder ju inte Folktandvården N2. Vet du någon som gör det?? Det är nog endast genom remisser ll
poli ker som vi kan kämpa för a få ändring på denna tokiga lag.Ha det bra
Svara
Hans skriver:
2013/02/23 kl. 16:32 (Redigera)

Oj då, du har kanske inte få så bra behandling, det du var i behov av från början var en duk g N2-tandläkare som
omgående skulle gjort en rik g, noggrann rensning och e första N2-inlägg. absolut inte någon av de slarviga
N2-tandläkarna som gör bara e inlägg under en enda si ning.
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Edit
Senare har jag kunnat konstatera a noggranna N2-tandläkare är en sällsynthet, det kan vara lä are a finna en
sådan utomlands inom EU.
Därför har jag i dagsläget inget förslag.
Har också konstaterat a en av "lärarna" i N2-metoden är en rik g virrpanna.

Vet du om rotkanalerna var extra besvärliga (krökta och långa med bi-kanaler)
Kostnaden hos specialisten var hög för e sånt litet jobb. Var det verkligen bara bedövning som sprutades in?
Inte någon an -bakteriell substans? Tyvärr råder fri pris-sä ning och specialister har väl högre taxor. Men en
rik g rensning och ro yllning kostar ca 5000 kr, plus ev. krona eller komposi yllning. De 1900 du redan betalat
kan du se som ll häl en bortkastat, värre är det inte. De bidrar nämligen ll a du snart är uppe i 3.000 kr och
får 50 % raba sedan. Du får betala ca 3000 kr ll totalt för rensning och ro yllning. Kanske en månad senare,
om allt känns bra, är det dags för slutlig fyllning eller om du har otur, en dyr krona som du dock också får 50 %
raba på. Klarar det sig med komposit så blir det väl bara ca 700 kr för din del och sen är det klart.
Svara
Ninni Adelbertson skriver:
2013/03/01 kl. 20:49 (Redigera)

Hej o tack för a du gör dig besväret a ge mig mer informa on. Skönt a få så mycket hjälp, som jag får
av dig. Ang rotkanalerna så in hag ej minns fel så har jag för mig a min ”ordinarie” tandl, som jag ha i många
år hade svårt a få tag i rötkanalerna.Nu vill jag ej lägga någon skuld på honom för a han erkände a han ej
kunde göra mer och skicka mig ll spec. Vid min digare ro yllning skickade han mig direkt dit. (2001)Fråga 2.
Jag vet ej va som ingick i de 360,-, sjukdomsbeh åtgärder, mindre behandling. Jag vet a jag fick bedövning o
a de tröck ur varet o gjorde e litet sni i tandkö et för a få ur så mycket var som möjligt.Om jag fick något
an -bakteriellt har jag inget minne av. Jag tycker a det känns ok just nu men om jag ha fler tänder så hade jag
utan tvekan dragit ut tanden. Nu är det inte så och om jag hade läst på mer innan allt de a var igång så hade jag
gå ll en ”N2-tandläkare” från början. Jag kommer i fortsä ningen a anlita en ”N-2 tandläkare. De flesta är
ovetande hur vik gt det är a vi tar reda på saker o ng.

Jag har vissa funderingar varför jag har så svårt med min andning, som min läkare, som jag har idag svarar
när jag frågat om det är astma. Vi säger väl det. Jag har 2005 gjort utredning hos astmaspec. Visade ingen astma
eller kol. Var känslig för starka do er. Stor undersökning av hjärtat. Inget fel.Fick denna undersökning e er a
jag blev sjuk med hög feber o ont i bröstet. Hög sänka. (ro yllningen gjordes 2001).Tror jag har en ll.Jag har ha
jä ebra kondi on e ersom jag är en danshoppa. Fast jag tar astmamed varje tag är jag så andfådd när jag gå
uppför en trappa. Du förstår a jag funderar om allt har e samband. Jag har ju läst a man kan få alla möjliga
sjukdomar av ro yllningar. Vinner jag mycket pengar så ska jag sanera mina tänder. Synd a allt ska handla om
pengar. Tack för alla goda råd.

Ha en bra helg

Hälsningar Ninni
Svara
Hans skriver:
2013/03/01 kl. 23:58 (Redigera)

Hej igen, hade jag astmabesvär skulle jag undvika rökning och bo på en plats med bra lu i e hus med
ve g ven la on. E ersom det är svårt och o a omöjligt a finna orsaken ll en astma får man jobba med
sådana triggers.
Det gäller också a hålla immunförsvaret på topp och det är lite mo on varje dag samt e kra fult näringsämne
varje dag, t.ex. spirolina lifestream pulver, 1 – 2 teskedar i filen varje morgon.
Sedan gärna lite över den näringsfa ga maten också e er a den svalnat, jag lägger på det mot slutet
av varje mål d.
Obstruk on av lu vägar har som sällsynt orsak misslyckade ro yllningar, kronisk inflamma on som sänder ut
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allergener.
Jag skulle i di läge, om jag blir sämre igen, dra ut den ro yllda tanden samt den du berä at om senast ifall jag
inte har råd med de nödvändiga behandlingarna.
Du kan ju senare förbä ra saken med bryggor eller ev. implantat.

mvh / Hans
Svara
John Levin skriver:
2016/03/09 kl. 17:22 (Redigera)

Fick plötsliga ”strömstötar” från en ro ylld tand i underkäken. Jobbet var bra gjort (fick jag veta av Aqua
dental) på Danderyd för ca 5 år sen. Men man hade även i mi fall, lagt på för hög lagning, på slutet (eller om
det var på tanden ovanför). Fick den vanliga an bio ka kuren, har inte märkt nån större skillnad. Kom llbaka,
då fick jag veta, – A man hade ”glömt” en räkning, från förra vändan,för 5 år sedan. Ingen specificerad faktura
kunde produceras, men däremot en exakt summa på 1890:-. De a kunde jag kolla med inkasso företaget ifråga,
Wisma collector, sades det mig. Där hade ingen hört talats om de a krav.Men när upplysningen om de a kom,
mö es det med, – Nja, vi (Danderyds sjukhus) sparar i stället, obetalda räkningar i en särskild pärm!? På frågan
om varför man då ens nämner inkasso företaget, kom noll och intet svar. Aqua som hi ade felet med de för
”höga” ”topp/slut” lagningarna, fräste ner dessa ll jämn nivå. Sen sade de, a det var som a ha en sten i skon,
som aldrig försvinner, som i sin tur skapar en ”överbelastning” i käken och som in sin tur skapar inflamma on?
Det är väl bara (i det här fallet), bakterier som skapar inflamma oner och ingen ng annat? Och om det inte blev
bä re så skulle jag ta en ny penicillinkur, i form Avopenin och i kombina on med metronidazol , o som jag fick
utskrivet. Någon som vet något om de a?

Mvh, Johnny Rocker.
Svara
Hans skriver:
2016/03/10 kl. 00:25

”Strömstötarna” tål a fundera på, det har förstås samband med en nerv och den kan möjligen ha legat i
kläm och påverkats av den där höga fyllningen.
Inflamma on som följd är väldigt långsökt, särskilt i munnen. På andra ställen kan ju en onormal belastning ge
skador som resulterar i infek oner följt av inflamma oner.
Infek oner kommer av bakterier, inflamma oner kan orsakas också av virus, utan föregående infek on.
(Jag utesluter verkligen inte a okända virustyper orsakar "autoimmuna" sjukdomar där immunförsvaret angriper
friska nervceller. Också i hjärnan. Kan vara oerhört allvarligt för de som drabbas och jag lider själv av MS som är
en av de lindrigare formerna och än så länge ganska lindrig MS.
De a är förstås en typ av inflamma on och med hi lls icke fastställd orsak men många inkl jag tror på miljögi er
inkl vissa mediciner och ro yllnadsmaterial.

En så där underlig ”undangömd” räkning skulle jag bestrida om det inte vore så a den låg på e sjukhus.
Då får man väl bita ihop.. - och kons ga beteenden från sjukhuspersonal och andra är ju ingen ovanlighet.

mvh/ Hans
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5.5.10 Tand"vård" som orsakar hjärnskador (2016-05-22 05:37)

Jag har raderat en annan blogg med lite för många ämnesområden men e ersom problem med ro yllning drog
många läsare och besöken aldrig upphörde, så har jag lagt in texten på en separat sida här.
Se rubrikerna här ovan och "Tandvården, hälsofarlig ro yllning".
Man kan fråga sig hur många demensfall som orsakats av långvariga dolda problem i käkben e er dåliga
ro yllningar.
Också hur många ALS-fall som orsakats av amalgam och kvicksilverläckage.
Det sambandet är styrkt indirekt genom a begynnande ALS-sjuka personer blivit helt friska e er a ha rensat
bort all amalgam.
ALS har troligen flera andra orsaker och det finns flera olika typer av demens med helt olika orsaker.
Långvariga tand och käkproblem har all d varit underska ade i sjukdoms-sammanhang och det händer a just
tandläkare finner mycket intressanta samband.
Dessa är all d extra kvalificerade och lyhörda samt brinner för sina ideer och upptäckter. Vanliga tandläkare är
något helt annat.
Man får vara glad om de ens borrar i rä tand, inte ro yller i onödan eller lagar ovanpå karies och dessutom tar
rä betalt.

5.5.11 Mer ang. mäklarbluffen /Länsförsäkringar (2016-05-25 10:44)

Jag har sökt intensivt men hi ar inget som kan ersä a den villa och stuga som mor och jag lurades på i det
aktuella området utanför Sandviken. Kommunens tomter har fallit bort för bygge av stuga och a arrendera
en uppställningsplats för en friggebod om 15 kvm på gångavstånd från boendet har inte fungerat. Markägaren
tyckte a det gick bra a ställa upp stugan men han förstår inte a det måste regleras i avtal med en bestämt
avgi osv.
Underligt folk på landsorten, inkompetens dumhet och mygel, stående problem!
Jag ställer inte upp en stuga på annans mark utan a det finns reglering, då kan mor och jag förlora "även" den
stugan.

Jag berä ade förut i bloggen om hur jag var högste budgivare på e nästan perfekt ställe med renover-
ingsbar villa som passade mig och den fina lilla stugan åt mor på precis lagom gångavstånd från boendet och via
en liten skog:
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Mäklaren har sina vänner och släk ngar i området och mäklarassistenten bor där. Det märktes verkligen
då de sålde fas gheten:
Assistenten visade och skö e budgivningen:
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Mäklaren heter Linda och assistenten Erika.
När det var min tur ringde Erika upp och berä ade a det fanns e bud på 250.000 kr. Därför bjöd jag 260.000
kr. Hon lovade förstås återkomma e ersom jag låg högst.
Sen hände inget på hela dagen och dagen e er frågade jag vad som hände:
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Men jag hölls inte uppdaterad, e er ca två veckor kom följande besked:
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Ja det är ju en trevlig helg man får e er en sån överraskning och det visade sig a de sålt fas gheten ll
bekanta för 300.000 kr. Jag var beredd a gå upp ll minst 400.000 kr. Renoveringen skulle kosta ca 250.000 kr
med de kontakter jag har.
Säljarna hade betalat 800.000 kr ca å a år digare, separerat och fly at bort, huset stå övergivet ca två år.
Taket börjat bli surt och ledningar frusit sönder.
Det visade sig a ingen av de båda säljarna hade en aning om mi intresse. Mäklaren och assistenten lurade
både mig och säljarna.
Säljarna var dock av det något mindre kapabla slaget och den ene ska ha KRF e er sig. Ingen av dem klarade a
komple era min anmälan ll FMI och de blev sannolikt övertalade av mäklaren a låta bli a anmäla. Troligen
med någon liten lockande summa på sidan om.
Sen kunde mäklaren lä ljuga sig fri.
Så dåligt fungerar FMI (fas ghetmäklarinspek onen)
Här ser ni delar av mäklarens lögner ll FMI:
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Jag hade kunnat köpa fas gheten med grund i a jag som förvaltare får investera i fas ghet upp ll 60 %
av taxeringsvärdet. Bara det skulle ha räckt. Men jag hade också möjlighet a köpa kontant med egna medel och
det berä ade jag för den här assistenten Erika både då jag ade och då jag lagt högsta budet.
Dvs a omgående affär var fullt möjlig.
De a vred mäklaren Hallebrant ll på så vis a jag "behövde överförmyndarens godkännande" och lurade
därmed FMI, mig och säljarna även på den punkten.
A hon skulle ljuga om också a hon själv höll i budgivningen kunde jag inte heller ana då jag anmälde, och
anmälaren får inte se mäklarens påståenden innan det är försent.
Det sämsta med FMI är a deras beslut inte går a överklaga och a de är för korkade eller lata för a bevilja
omprövning!
Dvs det finns flera paralleller med godmannaområdet!

(Det extra svåra är a hi a något på gångavstånd från boendet, och e sånt ställe skulle automa skt ge
mor lite mer mo on. Det är väldigt vik gt med mo on när man försöker överleva på hormonhämmande medicin
som hon gör nu)
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5.5.12 Örebropolisens bro sfiltrerande daghemsverksamhet (2016-05-29 02:33)

En rejäl ny a med a gå ll domstol mot GALENFALKEN som begå bro mot både mig och mor, vilket jag aldrig
kommer släppa, var a det kom skri ligt på e förhållande som jag inte hade kännedom om.
Skada som en godman orsakar en enskild "brukare" kan ses som UTOMOBLIGATORISK dvs det förelåg inget
kontraktsförhållande mellan parterna (mor och galenfalken i det här fallet) och därför går det inte a utdöma
skadestånd.
Det är ju mycket intressant e ersom en sån skada kan vara hur stor som helst.
Lägg märke ll a en godman bara måste ersä a sån skada ifall BROTT är VISAT.
Som jag förstår saken så visas det inte i e civilmål utan i e enskilt åtal.
Enskilt åtal måste man driva när åklagare och polis vägrar a göra en seriös utredning och lägger ned förunder-
sökning eller utredning vilket man i det här fallet gjorde e er många löjeväckande turer. Till exempel ATT ropa i
telefon "DET ÄR SÅÅÅ SVÅRT MED KOMMUNEN". Ärligt, men y erst avslöjande!
FU-målet bestod, trots a det gällde en minimal summa (5000 kr totalt) och var e s.k. förenklat tvistemål
(FT-mål) av flera delar och en del var utrymningen av alla mors llhörigheter som fanns kvar i bostaden, februari
-2014.
Inte förrän nyligen, EFTER FU-målet, fick jag överraskande besked från överförmyndaren i mors nya hemkommun
Sandviken, besked om a galenfalken INTE HADE MEDGIVANDE från öfn Örebro a utrymma bostaden. Det
kan man tydligen se i akten. Hela den har jag utgå från a han hade medgivande trots a öfn Örebro och de
oseriösa stollarna där aldrig besvarade frågan annat än på e undvikande, förhalande sä .
Nu har jag den 20 maj pratat med utredningsansvarigt rötägg Åsa Berggren och hon ville ha det hela via mail. Det
fick hon omgående samma dag. Dvs bevis på a galenfalken inte hade det här medgivandet.
Berggren har på en vecka inte ens svarat trots en påminnelse.
Både öfn Örebro och polisen Örebro skyddar vissa bro slingar, men den saken har jag ha på känn i flera år. Det
handlar inte bara om e "idiotsystem" runt gode män, systemet "sköts" av rena rötägg som inte vågar eller vill ha
en förändring.

FT-målet är överklagat, främst pga den nya informa onen och jag har bifogat ca 25 sidor polisanmälningar
och lläggsanmälningar med godslista och annat.
Men också genom a jag anhåller a rä sväsendet ska ta hänsyn ll regeln i föräldrabalken som säger a en
godman ska vara rä rådig.
De a är en sak som rådmannen "Finger"borg och också hela rotel 9 helt struntar i a ens försöka sä a sig in i
och det är en sak som kräver vanligt sunt förnu och omdöme.
Vi får se om hovrä en också fortsä er skydda bro slighet som begås av en godman.

Trots a jag antog a galenfalken hade något slags medgivande a agera som han gjorde februari -2014,
ansåg jag a han åtminstone skulle ha lå t bli a undanröja de saker som jag lagt undan i förråd utanför
bostaden, för bara några veckor.
De a då det var enligt mors egentliga vilja då hon fick reda på vad det var för saker och fick hjälp med si mycket
dåliga minne.
Jag vet ju a hon med minnet i behåll, aldrig skulle ha llå t en utomstående, hänsynslös galning kasta bort allt
hon ägde, helt i onödan och dessutom mot mina instruk oner.
I hovrä en har jag också försökt a få skadeståndskravet utökat ll a omfa a ALLT som försvann, både i
bostaden och förrådet.
Jag har inte räknat ut värdet på alla sakerna ännu men skrev a jag kommer göra det innan den 1/7.
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Vi får de om hovrä en är läskunniga den här gången och tycker man ska följa lagar och regler.
I målen förut som låg i rotel 9 i ngsrä en så handlade det om a få bort den här aktuella galenpannan som
godman för mor och då diffade det i läsförståelse både i ngsrä en och hovrä en.
Det ser mao ut som hela systemet, alla instanser, gör allt för a skydda vissa bro slingar. "Grundpelaren" i den
rötan ÄR dock polis och åklagare.

5.6 June

5.6.1 Det tog polisen 12 dagar a bekrä a ny bevisning (2016-06-01 22:58)

Till slut, e er tre påminnelser och när jag förklarade a jag tänker begära betalt för arbets den a påminna
om e svar på e mail, alltså via J.K, och göra anmälan för internutredning inom polisen Örebro, så sprä e
utredarchefen iväg e kort svar med en bekrä else på a de a går vidare ll åklagare. Jag funderade från början
på a sända det direkt ll åklagare och hoppa över det värsta daghemmet.
Bevisningen går alltså ut på a jag få bekrä at a galenfalken inte hade medgivande a agera som han gjorde
med mors ägodelar. Vid llfället hade han inte ens medgivande a sälja bostaden och inte ens ansökt om de a.
Det här visste jag verkligen inte digare, jag antog a medgivande fanns men Öfn Örebro besvarade iofs aldrig
frågan. Om medgivande fanns så ansåg jag a galenfalken ändå skulle ha lå t bli de saker som jag lagt undan
speciellt och i e låst ute-förråd. Det gällde bara e par veckors förvar där.
Då det nu är klart a inget medgivande fanns, så vet vi a Göta hovrä är en oseriös rä ifall de inte ger
prövnings llstånd.
Det blir bra material ll kommande bok hur det än går.
Jag har f.ö. också tryckt på regeln om rä rådighet. Galenfalken har gång på gång visat a han är allt annat än
rä rådig och en del lltag var ju så befängda a han måste stå för orsakad skada.
Han har i princip försämrat mors hälsa vilket kommer förkorta hennes liv.
Jag vet det, men det går knappast a bevisa.

5.6.2 Mor på lite äventyr (2016-06-04 16:40)

Cancer och alzheimer hindrar än så länge inte mor från lite små äventyr då det är fint väder och min MS är inget
större hinder.
Bloggen ska ju inte bara skildra elände som e sjukt godmannasystem och hur det blir ännu värre genom märkliga

llämpningar i olika myndigheter.
Därför vill jag a läsarna ska se något av det posi va som trots allt finns.
Nya boendet har som jag visat en stor innergård som brukar vara öppen sommar d. På vintern vill mor inte gärna
gå ut längre och då är behovet desto större den varma års den.
Bilderna visar hur hon var med och ade på en stuga som var ll salu och hur hon får klappa en häst som vi
träffade på.
Samt en juice-paus vid Sandviken sta on under en biltur.
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David (2016-06-06 10:45:09)
Hej Hans Ja gläds av allt du gör för din gamla sjuka mamma �� Förstår a du hyser sann kärlek ll henne � Tillägnar dig din
mamma och alla andra som är intresserade och vill läsa Psaltaren psalm 91 under den Högstes beskydd Psaltaren psalm 90
Guds evigheten, vår förgänglighet. En bön av Gudsmannen Mose Psaltaren psalm 107 De friköptas tacksamhet Psaltaren
psalm 23 Avslutar med a önska dig Hans och din mor samt alla andra som läser de a en rik gt bra na onaldag full av
Guds rika välsignelse en ogenomtränglig mur omkring er av Jesu blods beskydd och Herrens mäk ga skyddsänglar dom ser
er överallt och bevarar och beskyddar er Änglar finns och dom gläds åt a vi beder Dom gillar a vara där den helige Ande
verkar med kra och härlighet I Jesu Kris namn amen Hjärtliga varma hälsningar David Lagerberg

5.6.3 Gympa och möte med får (2016-06-06 07:14)

Från en ar kel i Gävle Dagblad. Gympa på boendet en förmiddag i veckan.

På en liten llställning där folk grillar korv och delar med sig ll förbipasserande, hade man också en trevlig
fårtacka som vandrade omkring fri och hälsade på folk.
Mor ville klappa fåret men hade en korv och en mugg i händerna.
Problemlösare som hon är så äter hon snabbt upp korven.

h ps://www.youtube.com/watch?v=GkActxRCuwM &feature=youtu.be
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5.6.4 En utmärkt ar kel i Kvällsposten 2014 (2016-06-07 16:29)

Om man läser igenom följande ar kel så förstår man, om inte förr, hur totalt idio skt de a system med gode män
ÄR, men det jag försökt lägga ll i den kunskap som FINNS är a man i flera myndigheter inklusive rä sväsendet,
med ve och vilja bryter mot regler i föräldrabalken. Så långt brukar inte såna här ar kelförfa are sträcka sig hur
välvilliga och upprik ga de än är.
Jag frågar mig om Riksrevisionen förstå problemet fullt ut.
Är det bara några bland alla oss som drabbats som förstår det?

h p://www.expressen.se/kvp/kronikorer/lars-klint/lars-klint-goda-man-och-ond a-uppsat/

5.6.5 Snart interpella onsdeba er om dårskapen (2016-06-08 13:10)

För två år sedan fick jag också e svar med e tack, numera tror jag a riksdagsfolket börjar bli moget a
genomföra förändringar i det veritabelt dårak ga systemet med gode män som knappt kan räkna på fingrarna
men klarar a stjäla för de sjuka.
Jag psade om usla regler också hos FMI, de som skyddar dåliga bluffande mäklare.
- - - -
Från regeringskansliet idag:

Hej Hans
Tack för dina mejl ll Regeringskansliet om gode män och förvaltare och om Fas ghetsmäklarinspek onens regler
. Jag har blivit ombedd a svara och jag vill på de a sä bekrä a a vi har tagit del av innehållet i dina mejl och
tacka för dina synpunkter.
När det gäller gode män och förvaltare kan jag nämna a jus e- och migra onsminister Morgan Johansson
kommer a delta i två interpella onsdeba er i de a ämne i riksdagen senare i juni. Jag bifogar länkar ll
riksdagens webbplats där protokollet från deba erna kommer a publiceras:
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h ps://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpella on/gode-man-som -forsnillar _H310608

h ps://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpella on/overformyn darverksamheten
_H310607

Med vänliga hälsningar
Cecilia Kindahl

Kommunika onsenheten
Jus edepartementet
–

Här texten jag sänt in denna gång:
Skickat: den 22 maj 2016 14:45
Till: S Registrator; Ju Registrator
Ämne: Speciella problem i systemet med gode män och förvaltare

Privat har jag pga mors demens erfarenhet av fem olika ställföreträdare.

Betr. de tre ansvarsområdena (eg. fel a använda ordet ansvar därför a inget som helst ansvar behöver tas
enligt gällande regler)

Ekonomi, alla utom en klarade a sköta samt redovisa ekonomin llfredställande.
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Omsorg om person, två av fem klarade a hantera denna del.

Ta llvara individens rä , Ingen av de fem hade de kunskaper och omdöme som krävs.

- -

Sedermera som mors förvaltare har jag konstaterat verkligt stora systemfel som jag digare bara kunnat ana delar
av.
Jag har ha vissa kontakter ned Riksdagsmän, främst Barbro Westerholm och Helena Bargholz. Barbro har
kämpat med a få förändringar ll stånd, Helena har beklagat situa onen och speciellt det som min mor drabbats
av i form av outredd bro slighet av en godman.

Jag vill poängtera två mycket stora problem utan a i dagsläget komma med någon form av lösning mer än

bä re urval av polispersonal.

Exempel 1
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En godman orsakar ekonomisk förlust för en enskild "brukare" genom rent slarv eller genom kombina on av slarv
och okunskap. Kanske också "dumhet")

Vid en ev. stämning av godman * kommer ngsrä en sannolikt a bedöma skadan som utomobligatorisk. Dvs
det förelåg inget avtal mellan parterna. Rä en kan meddela a skada är orsakad men det går inte a utdöma
skadestånd.
I de fall som det varit polisanmälan läggs ärendena vanligen ned snabbt utan seriös utredning.
I de fall som det förekommit bro slighet skulle det ha uppstå ersä ningsskyldighet men kräver seriös polis och
åklagarhandläggning alterna vt framgångsrikt drivet enskilt åtal, vilket så go som ingen ställföreträdare eller
ombud skulle ge sig in i.

* U ört av en e erföljande ställföreträdare eller den enskilde själv med befullmäk gat ombud eller pga e
lfrisknande

Ovanligt i första fallet därför a ställföreträdare inte vill eller inte klarar a gå ll domstol ens i uppenbara fall,
många anser a uppdraget bara gäller det som är, och inte det som varit. De flesta gör ingen genomgång av det
som varit.

Exempel 2

478



I fall som här ovan och det förekommit direkt befängt, hänsynslöst eller mycket omdömeslöst beteende av
godman, tar rä sväsendet vanligen inte hänsyn ll en särskild regel i föräldrabalken som föreskriver a en
godman ska vara rä rådig och ersä a orsakad skada.
Ingen bedömning av rä rådighet, omdöme eller liknande förekommer.

Situa onen är pga ovanstående mycket allvarlig och har så varit i många år.

Man kan lä förstå hur polisens bristande ansvar och omdöme i utredningar kommer medföra a olämpliga, även
bro sliga gode män och förvaltare inte kommer a entledigas och många sjuka och totalt utlämnade personer
drabbas.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _
Till Registrator, Socialdepartementet via registrator • I princip all post och e-post ll regeringen och
Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär bland annat a allmänheten och massmedia har rä
begära a få ta del av innehållet.
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Skickat: den 26 maj 2016 07:34
Till: Ju Registrator
Ämne: Gravt felak ga regler för FMI

Jag visar via bifogade filer e exempel där en fas ghetsmäklare klarat sig med en erinran genom a helt enkelt
ljuga om vad som förevarit.

Mäklaren heter Linda Hallebrant och assistenten heter Erika Haräng. Länsförsäkringar Fas ghetsförmedling
Sandviken.
Ärendet hos FMI har bet. dnr 4.1-1826-15.

Assistenten sköter budgivningen (se bif SMS-foto) på e katastrofalt sä , i e mail ser man a jag frågar vad som
egentligen hände under budgivningen där Haräng bara slutar höra av sig då jag lagt högsta bud. Sen återkommer
e er ca två veckor med beskedet a det är sålt. e a ll e betydligt lägre pris än jag var beredd a gå upp ll.
Säljarna förlorade mer än en halv miljon på fas gheten, den ene sjuk och den andre oseriös med KRF e er sig.
De hade separerat och det är mycket synd om den kvinnliga parten.

Det rör sig sannolikt om en insideraffär i de a fall. Mäklaren och assistenten har goda vänner och släkt i det
aktuella området, Järbo Sandviken.
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Det finns flera grova lögner i Hallebrants svar ll FMI men dessa får jag inte se förrän e er a beslutet är fa at.
Exempelvis a mäklaren själv skö e budgivningen! Eller a överförmyndare ska godkänna min affär! (inköp för
min mors och min egen räkning där jag är förvaltare för mor, stuga åt mor och villa/renoveringsobjekt för mig,
jag kunde själv betala de a kontant och förvaltarskapet medger investering upp ll 60 % av taxeringsvärde utan
särskilt medgivande, i de a fall skulle bara de a ha räckt)

Då beslut är fa at är det försent a gå in med dylika bevis om lögner!
Så länge ord står mot ord så frias mäklaren!
FMI-beslut kan inte överklagas och de intresserar sig inte för omprövning.
Tala om galna regler! Egentligen fri fram a ljuga för en mäklare som hunnit se vad anmälaren kommer med
innan hon väljer sina lögner.
Jag och andra hoppas verkligen a den förändring i regelverket som ska vara på gång, tar hänsyn ll såna här
möjligheter ll bluff!

5.6.6 Rötäggs-fenomenet håller i sig (2016-06-17 18:03)

Polisen och deras hantlangare på "PKC" dvs kontaktcentret.
Ungefär varannan gång man kontaktar dessa så uppstår problem på barn-nivå.
Man kan också träffa på seriöst och bildat folk, i senare fallet rör det sig, tror jag, om studerande. Det de plitar
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ned blir vanligen fel på någon punkt.
Man får rä a senare.
När det gäller förskingringen av mors ägodelar -2014 så var det ju så a sam digt försvann saker som llhörde
mig men som förvarats av min mor i många år.
Leksaker / hobbysaker från min barndom. Tidvis helt bortglömda även av mig.
Jag anmälde de a separat först för några veckor sen.
Då jag igår inte få kopia på anmälan så ringde jag PKC digt i morse för a kolla upp saken. Först fick jag
prata med två rena imbeciller som hade svårt a förstå sammanhanget och de kunde inte hi a någon passande
anmälan på mi personnummer.
Då jag kri serade polisen för ständig "cirkus" så slängde en av dem på luren.
I andra fallet lade jag på själv e er a ha konstaterat stora problem hos amanuensen och det var lönlöst a
försöka lära upp denne.
Tredje och sista försöket gav napp direkt. Den killen hi ade anmälan utan vidare och jag fick veta a utskicken av
kopior kan mankera men jag kan gå ll en sta on och få den.
Så försökte jag få tag i en chef för PKC för a berä a om två rötägg.
Redan 8.30 på morgonen var han på sammanträde och skulle återkomma 17.00
De återkommer givetvis inte utan åker hem.
Fenomenet är väl känt och de är inte all d på sammanträden även fast de a hävdas, de har o a vik gare privata
göromål eller är ute och fikar med vänner.
De si er iah inte sammanträden hela dagar i sträck.
De a är e exempel på den ständiga "resursbristen" samt en av orsakerna.

5.6.7 Tysta läsare och en som tystnat (2016-06-22 14:43)

Jag tror a många av de som läser inlägg i denna blogg är ledsna eller e ertänksamma. Bara e fåtal av läsarna
kommenterar.
Det har varit 15.000 visningar sen bloggen startade -2012.

En som kommenterade och hade telefonkontakt med mig, "jojka2" som nick,
har slutat höra av sig och hans telefonnummer har upphört.
Han led svårt av bemötandet från en förvaltare åt hans mor och handläggaren
Jenny Spector på Överförmyndar-spektaklet i Örebro.
Han berä ade a han hemfallit ll alkoholmissbruk.
Jag vet inte vad som hänt och om han lever.

Jag vet mycket väl, och många andra vet, hur påfrestande och egentligen knäckande det sjuka godman-
nasystemet i samverkan med olämpliga handläggare och utövare, kan vara och befarar det värsta betr. jojka.
Jag ska försöka kolla upp de a. den som vill hjälpa ll kan kontakta mig i kommentarsfältet så kan jag berä a vad
Jojka heter.
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Hans (2016-07-28 16:33:53)
Jag har inte få kontakt med Jojka eller informa on om honom. Han kan vara en av alla de anhöriga som fallit offer för den
sociala fascismen i Sverige.

5.6.8 Blev det bä re för mor i Sandviken? (2016-06-22 14:58)

Svaret är nej, bortse från a jag bara behöver resa 7 mil för a besöka henne och digare totalt 45 mil. Därmed
blir det långt fler besök.
Risken för a mer pengar eller ägodelar förskingras genom stollar som gode män i Örebro är givetvis borta.
Det påverkar dock mor minimalt e ersom hon i alla lägen har e boende vilket är det vik gaste för henne. Om
hennes pengar och saker förskingras, som ske i Örebro (Inga stora värden likt SVT-exemplen) påverkar mig mer
än henne pga hennes belägenhet med dåligt minne och försämrade hjärnfunk oner. Det som är mest plågsamt
är det usla systemet och myndigheters ovilja a se problemen och agera på e ve gt sä , eller ens följa reglerna.

På Elgströmska huset i Örebro hade man redan under A endo den promenad för varje boende en gång i
veckan. Så kunde den boende välja en fri ak vitet per vecka och där hade mor en promenad ll. Sen såg jag ll
a det blev minst en extra promenad de månader jag var i Örebro -2013. Därmed hade hon många veckor minst
tre promenader per vecka.
(Under -2014 och halva -2015 två)
På det sä et så fick mor på den den mycket mer promenader än numera e ersom jag bara kan åka en gång i
veckan för a besöka henne.
Någon gång två gånger.
Det nu aktuella boendet GER INGA PROMENADER ALLS och de boende är helt beroende av a ha en anhörig som
tar med dem ut.
De a har jag inte få info om förrän alldeles nyss.
Jag har tro a man går ut med de boende i vart fall ibland.

Det har kommit a bli avgörande för mors hälsa och fram d a få komma ut, helst dagligen. Det beror på
hennes bromsmedicin mot cancer. Utan mo on blir det inget annat än dödens väntrum och det är vad dessa
boenden o a är för de flesta "brukarna". Mo on är NÖDVÄNDIGT för a behålla den hälsa man har.
Jag har se hur en e er en bara försvinner. De a e er a ha su t och hängt i e hörn i några månader. Man
dämpar deras ångest med mediciner som ger biverkningar och ännu digare död.
Det var samma i Örebro men sannolikt färre avlidna pga utebliven mo on.
Det fanns och finns andra orsaker ll onödiga lidanden och onödigt dig död.

Härliga Sverige!
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David (2016-06-22 16:46:15)
Hej Hans Det är beklämmande a sjuka och gamla får så dålig hjälp behandling och stöd av samhälle kommun lands ng och
andra berörda myndigheter Ja önskar dig din gamla mamma nära och kära mfl en rik gt bra midsommarhelg och bra firande
fullt av Guds rika välsignelse en ogenomtränglig mur omkring er av Jesu blods beskydd och Herrens mäk ga skyddsänglar I
Jesu Kris namn amen Du har sagt a Herren är di skydd, du har gjort den Högste ll din llflykt. Inget ont ska drabba dig,
ingen plåga närma sig din hydda, för han ska befalla sina änglar a bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina
händer så a du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar, trampa på unga lejon och
drakar . Psaltaren 91:9 - 13 SFB15 h p://bible.com/1223/psa.91.9-13.SFB15 Hjärtligavarma fridshälsningar /David Lagerberg

5.6.9 Olämpliga individer på Ön, Sandviken inget undantag (2016-06-23 21:36)

Överförmyndarnämnder tenderar a dra ll sig maktsugna individer utan llräcklig bildning eller omdöme. De a,
förutom usla regler och olämplig personal i vissa länsstyrelser förvärrar de stora problem som finns för anhöriga.
Är man både anhörig och förvaltare behandlas man o a som bara anhörig.
Anhöriga "måste" nämligen helst behandlas med maktspråk.
Sandviken är inget undantag, där han man nyligen plockat in en fd fas ghetsmäklare. För mig säger de a en del
och farhågorna har besannats.
Jag har förut skickat in följande meddelande från Länsstyrelsen ang dels fas ghetsinköp och dels investering i
fas ghet:

Ordinarie personal påstod då a även vid bara en investering så skulle en extra god man behöva sä as in.
Man undrar givetvis om dessa är fullt läskunniga eller bara har för brå om då de svarar. De a lät iofs bä re än
det som förut hasplats ut från Ön Örebro som mest lät som rena förlöjliganden av iden a köpa sommarställe för
mors ny a och glädje, såsom planen såg ut då.
Vill man i de a fall inte följa reglerna och varför?
Nu när det börjat bli akut a söka upp en fas ghet i just Sandviken e ersom min villa verkar bli såld, så gjorde jag
en ny förfrågan för a kunna planera.
Priserna i Sandviken har s git kra igt och jag vill köpa hus kontant. Det har jag gjort e antal gånger förut. Min
sjukpension är låg e ersom jag bara arbetat ca 20 år i Sverige och befunnit mig många år utomlands. En olycka
utan försäkring ställde ll det lika mycket.
Skulle jag ta e lån så blir det därför ll minst dubbla räntan mot vad andra betalar.
Jag ville välja Sandviken för min sista utpost i Sverige e ersom jag senare ska lämna landet och det sista den
handlar om a få så nära ll mor som möjligt.
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På fas gheten ska det då finnas en egen stuga för henne.
Det allra bästa på gångavstånd från boendet.
Urvalet blir mycket litet och priserna höga. Det dök upp e lämpligt renoveringsobjekt redan i höstas med en
lämplig villa och lämplig stuga åt mor, men då råkade jag ut för en bluffande mäklare som jag noga redogjort för i
flera inlägg.
Liknande llfälle lär inte återkomma och det blir ll a betala "fullt pris".

Jag upprepade frågan och förslaget, mailade in ovanstående dokument igen häromdagen. Då valde han-
dläggaren a låta den nye medarbetaren, den fd fas ghetsmäklaren ringa upp mig. Tanken med det kanske var
god.
Han bemö e inte sakfrågan och verkar inte ha läst ordentligt han heller.
Dessutom kom det e mycket osmakligt y rande:

- Det blir enklare om du finansierar det hela själv, då blir det inte lika mycket pappersjobb sedan.
Han menade sedan då min mor avlidit.

Jag hade ju noga förklarat varför jag inte kan eller vill finansiera de a helt själv och a det handlar om
mors nödvändiga ny a, egentligen för a förlänga hennes liv i e läge där hon måste få komma ut och röra sig så
mycket som möjligt pga cancermedicinen.
Varför ska hennes medel si a nästan räntelöst och jag betala 4 - 5 % ränta för a finansiera det hon och jag
behöver? Medlen kommer från en tvångsförsåld bostad som hon skulle kunnat bo kvar i än idag om allt gå rä

ll.
Inte nog med det, jag är ende arvinge. Jag kan dock inte utesluta a någon av de gode män eller förvaltaren mor
hade förr, har fifflat ll något testamente.
Den nye på Ön Sandviken kan inte begripa mycket av e förvaltaruppdrag och inte heller kunna bedöma det här
med personens ny a och glädje.
Eller så bryr han sig helt enkelt inte om åldringars sista del av livet.

Därmed har jag få nog av dessa "myndigheter" och ar på fas gheter i andra kommuner där priserna
är lägre och utbudet större. Då klarar jag det hela lä med de pengar jag har och får för min villa.
Jag behöver trots allt en sista utpost i Sverige så länge mor lever.
Det bästa vore iofs om mor kunde fly a ll e boende där man ger regelrä a promenader och det gör man i
både Bollnäs och Ljusdals kommun.
Naturligtvis är det dock galet med ny byte av demensboende och det nuvarande borde skaffa mer personal eller
strukturera om verksamheten.
Hade mor inte få cancer också hade jag se ll a hon få en sista möjlighet a komma ut igen i eget boende
där jag bor nära eller på samma fas ghet.
Det hela kan sluta med a jag lämnar förvaltaruppdraget och även Sverige innan mor avlider men behåller den
nya fas ghet jag ska köpa ute på landsbygden och gör enstaka besök.
Trots a det blir sämre för mor och a det troligen kommer bli nya problem med viss förskingring och annat.
Fördelen för mig är a jag slipper se henne bli allt sämre och gå bort. Det går mao inte a fullfölja någon som
helst planering pga all ör imbecill och olämplig personal i överförmyndarnämnder. Samma problem som orsakar
mångfaldig förskingring och annat elände för de sjuka.
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5.7 July

5.7.1 Obekymrad över rä sröta och sjukdomar (2016-07-04 05:26)

Det blir små äventyr både inne på boendet och ute.
De dementa kopplar bort många av de bekymmer vi andra involverar oss med.
Däremot klarar de sig inte på egen hand utan stora svårigheter.

Ha -parad med egenutsmyckade ha ar, mor nere ll höger, foto av foto på väggen
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Vi är ute en sväng med min kombinerade skåp och campingbil.
Skåp i bakre halvan och camping i främre.
Den har kompressorkyl som drivs enbart av solen och håller juicen kall åt mig och mor.

5.7.2 Absurda grunder för socialstyrelsens riktlinjer ang. fysisk ak vitet för dementa
(2016-07-12 03:44)

Jag har nu på morgonen försökt hi a lags ning som ska tvinga demensboenden a ta ut de boende på
promenader och annan nödvändig ak vitet utomhus.
Än så länge har jag inte hi at något, trots påståenden från några av landets kommuner / biståndshandläggare
och andra personer.
Men jag har hi at riktlinjer för "individanpassade träningspromenader" vilka givetvis inte är tvingande och ingen
behöver bry sig om vilket heller inte görs.
Så här ser det ut i Socialstyrelsens "betänkanden" som jag vill benämna delvis /ren löja/.
—————————————————————————
Hur allvarligt är llståndet?

Successivt försämrad fysisk funk onsförmåga.
Vilken effekt har åtgärden?

Slutsats:
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Individanpassade träningspromenader förbä rar gångförmågan hos personer med Alzheimers sjukdom i särskilt
boende (visst vetenskapligt underlag).

I en randomiserad, kontrollerad studie med medelhögt bevisvärde har man utvärderat individuella trän-
ingspromenader tre gånger per vecka under 16 veckor bland 71 personer med Alzheimers sjukdom på särskilt
boende. Deltagarna gick, och konverserade sam digt, med en person från projektet så långt de orkade under
varje pass som varade i 30 minuter. Det genomsni liga deltagandet var 75 procent, men ingen uppgi presen-
teras om uppnådd träningsintensitet eller biverkningar. Studien redovisar posi v effekt på gångförmåga jämfört
med dem som deltog i en kontrollak vitet (enbart konversa on).
——————————————————————————

Dvs man har kommit fram ll a det är bä re a promenera än a konversera för a förbä ra gångför-
mågan.

Jag har på senare d börjat misstänka a det är samma typ av galenskaper som grundar de a vik ga om-
råde som det som grundlagt vissa regler för gode män och förvaltare.
(De regler som vantolkas fri e er behov och behag -av rä sväsendet)
Något slags stollar som lekt med självklara begrepp och omvärderat dessa ll totalt onödiga "undersökningar"
som givetvis inte llför något alls för de sjuka.

5.7.3 Det här med Örebro.. (2016-07-12 05:10)

Det hela började i Örebro och jag hade inga erfarenheter från andra kommuner eller erfarenheter öht från
demensområdet innan min mor insjuknade i vaskulär demens -2009 och fick fel diagnos, alzheimer -2012.
Inte visste jag mer än andra om gode män och förvaltare eller kommunal / statlig "kontroll" av hur dessa beter
sig.
Jag blev varnad men tog det inte på allvar.
Då problemen tornade upp sig tyckte jag a det verkade vara e särskilt Örebroproblem.
Jag har inte bo där sen 70-talet utan mest i Stockholms och Gävleborgs län samt utomlands.

Numera står det klart a bloggens namn har spelat ut sin roll och i viss mån också inriktningen. Det finns
e fåtal personer som är intresserade av hur det går för min mor och på något sä vill jag hålla dessa underrät-
tade.
Det får väl bli via enstaka inlägg här i bloggen e tag ll.

Den bärande lärdomen för mig är egentligen a den utbredda myndighetsrötan i högsta grad infekterar
just godemannaområdet och jag har se hur denna röta slår mot anhöriga och de sjuka.
Jag har se hur många personer, även någon på professorsnivå, kämpar mot det eländiga social-fascis ska
systemet som blir ännu sämre genom a flera myndigheter och massor av gode män / förvaltare utny jar
bristerna i systemet dels för egen vinning och dels för a få utöva e slags makt.
Samt kan såna individer slarva obehindrat och vara totalt obildade med IQ på nära babian-nivå och inte sällan
rent kriminella i lönndom med vissa kontakter i kommuner och som det verkar -rä sväsende.
Jag har också se hur demensläkare arbetar bara på måfå och hur andra läkare pumpar ut onödiga mediciner ll
så många som möjligt.
Förutom missförhållanden bland cancerkirurger, neurologer och troligen inom de flesta läkarområden.

Jag hoppas a några av läsarna har samma kunskaper eller få sina kunskaper uppdaterade.
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Det som är intressant för just mig i fortsä ningen är a försöka göra fler poli ker uppmärksamma på hur
eländigt det är och upprepat påminna dem om a i fram den kan de själva råka in i samma elände, och då är det
sannolikt försent för dem a försöka agera. Enda sä et a försöka få deras rudimentära ve a arbeta.
Det är mao inte intressant a svartmåla just Örebro och det finns ingen bra anledning.

Det ÄR lika illa i samtliga kommuner jag få möjlighet a undersöka llståndet i på dessa områden. Pro-
por onerna mellan social fascism och inkompetens är det som varierar mellan olika kommuner.

Det mest allvarliga ÄR a rä sväsendet misshandlar dessa ärenden med olämpliga gode män, inte minst i
Hovrä erna och a massmedia-gammelmedia-reportrarna där, är för fega, korkade och/eller obildade för a
ly a fram de a oerhörda missförhållande. De vågar eller vill inte ens andas om det. Därmed underblåser de de
allvarliga problemen som så många och en del av dem själva senare kommer få lida av.

Problemen påminner starkt om nazisternas agenda på -20 och 30-talen. Märk väl a många regler i föräl-
drabalken är från samma era.
Den svenska nazismen som frodades då, också inom regeringen, är långt ifrån död och den är inte avhängig
sverigedemokraterna. Den lever inom myndigheterna som social fascism (som jag valt a kalla det, alt. kompo-
nen ascism) och inom rä sväsendet finns inget som stävjar denna speciella del av nazismen jag avser.
Rådmännens och assessorernas fascis ska iver och lusta finner e spelrum som de o a med stor glädje anam-
mar.
Total ignorans mot befintliga regler eller töjning av dessa gamla dåliga regler i kommuners och andra myndigheters
favör.
Allt för a undertrycka de allra mest utlämnade människorna, de dementa och alla anhöriga som tar sig för a
klaga på de skador som uppkommit.
För mig ÄR de a en del av grundläggande nazism som lever kvar i Sverige.

Fullständigt tabu för alla våra halvt e erblivna och rädda reportrar inom gammelmedia a ens ta i med
tång.
Än så länge.

Örebro? Nej -inget speciellt. Bloggen måste därför rundas av på något sä och det här får bli inledningen
ll de a.

Jag tänker sen återkomma med det mest intressanta, dvs nazismens speciella kvarleva inom myndigheterna och
bland många gode män och förvaltare.
Också det ständiga hyckleriet från de tandlösa eller likgil ga kontrollinstanser som J.O. J.K. IVO och Länsstyrelserna.

E-boken är inte klar än på länge och omvandlingen blogg ll e-bok har tagit paus e ersom "leverantören"
av omvandlingar har strukturerat om, dock ll det bä re och jag vill gå igenom hela bloggen och rä a stavfel och
annat innan jag gör en slutlig version.

5.7.4 Återbesök pga bröstcancer (2016-07-15 03:32)

Mor mår e er omständigheterna bra och det är ganska märkligt.
Hävdad alzheimer sen -2012 eller digare, kol nyupptäckt och det senaste alltså bröstcancer där hon inte ville bli
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opererad.
Hon har återfå en del av sin egentliga personlighet, vanföreställningarna har minskat kra igt och det stora
problemet är som förut e mycket dåligt närminne och a hon lä blir desorienterad. Men jag har inte märkt
någon försämring på de punkterna. Jag tror inte på alzheimerdiagnosen också därför a , som jag berä at flera
gånger, de stora problemen uppkom plötsligt år -2009 och hon har inte genomgå magnetröntgen.
Både på Elgströmska förut och det här nya boendet sen e år, har hon o a packat saker i väskor och påsar som
för a förbereda en fly .
Det har dock minskat eller upphört nu och hon accepterar boendet, åtminstone klagar inte på något alls vad jag
hört.
Hon går på hormonbehandling mot cancer och hur den fungerar kanske vi får veta nästa vecka vid e återbesök
tre månader e er diagnosen.
Jag ska fråga läkaren om det går a säga hur länge hon ha knölen i vänster bröst och om det är rimligt a den
inte upptäckts digare då den hann bli 4 cm stor.
Utöver de ordinarie medicinerna ser jag ll a hon får D-vitamin och selen samt zink i små doser. Bara de
exklusiva table erna från Pharma Nord, Tyskland. D-vitamin i medicinskåpet men selen/zink blir bara en eller två
gånger per vecka då jag besöker, som jag bedömer ska räcka e ersom dessa är på hela 100 mg selen.
Professorer förordar numera selen vid cancer, dvs a man åtminstone ser ll a den sjuke får det naturliga
behovet, som de flesta i Sverige inte får.
Zink kan göra under för immunförsvaret. Det vet jag av egen erfarenhet och informa onen om den delen kom
inte via någon jordisk människa.
Som ordinarie får hon också sen flera år B-vitaminer.
Citalopram är utsa sedan e halvår och det är absolut posi vt.
Sobril utsa sedan tre år även om man fortsa e ge det ändå på Elgströmska lls jag upptäckte det och IVO
kastade ut vårdgivaren A endo, mest på andra grunder.

5.7.5 Jag anpassar mi eget boende för mors skull, igen, utan fascistoid Örebro-påverkan eller
Hofors-ruffel. (2016-07-20 23:52)

Tror knappast a någon enda person följt och minns förvecklingarna i Örebro och hur jag tvingades "göra rockad"
med mors och mi boende för a slippa de fascistoida inslagen från Örebro kommun, den gode mannen där som
var komple idiot och en skygglappad, troligen par sk ngsrä . Jag förberedde mao egen fly ll Örebro för
mors skull och då passade det bra med a jag övertog den bostad mor ägde där eller i alla fall betalde hyran där.
Jag är ende arvtagare och den bästa lösningen ur ekonomisk synvinkel för både mor och mig var just a behålla
bostaden. Hi lls har vi förlorat ca 200.000 kr pga missad värdeökning.
Den bostaden var också vik g för mor och utgjorde en trygghet och glädje för henne, hon uppska ade mycket
a jag bodde där en d.
Under dessa månader -2013 rensade jag upp i den röra som uppstå i bostaden och följde upp det nya boendet
där jag och andra anhöriga avslöjade stora missförhållanden (Elgströmska huset) medan den gode mannen,. som
således var säkerställd komple idiot, ofredade mig på allehanda sä och var helt blind för allvarliga problem på
Elgströmska huset.
Han klarade sig pga polisens daghemsverksamhet och pga ngsrä ens ständigt par ska eller i vart fall skygglap-
pade ageranden och hycklande bemötanden.
Dock e fenomen som jag senare insåg inte alls bara gäller handläggarna i Örebro ngsrä utan i många

ngsrä er och i de tre hovrä erna som inte medger prövnings llstånd i såna ärenden - vad man än visar!
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En ren rä s-pest i Sverige som förvärrar det redan helt tokiga system som låtsas styra godmannaområdet på e
reglerat sä .

I stället tvångsförsåldes bostaden och delar av både mors och mina ägodelar försnillades av den gode mannen.
Helt i sin ordning enligt polis-åklagare och Örebro Tingsrä /Ringborg-2015 . På samma sä som rotel 9 i rä en
var totalblinda för problemen med "galenfalken" under -2013. Dvs par skheten verkar vara e faktum.

Som många förstå pga SVT-inslagen i Aktuellt och Rapport så är det så go som omöjligt a komma ur
klorna ur dessa egentligen neo-fascis ska (eller liknande) gode män och myndigheter.
Under den kan den sortens individer förskingra allt som den enskilde äger och massmedia reagerar sällan innan
den enskilde avlider i total misär och alla pengar stulna.
(se tex Berra-fallet i -Sundsvall)
Ignoransen och vansinnet är jämförbart med Nazi-Tyskland på 30-talet där Sverige var en medlöpare. Dessa som
förefaller vara nazistoida individer si er alltså och trycker i Sveriges myndigheter inkl. domstolarna än idag. Ingen
minister eller rä svårdande instans medger det, liknande problem tycks existera även där. Jag har se och hört
dessa individer agera och det finns inte minsta tvekan längre. På sistone har jag se och känt a Jus eminister
Morgan Johansson gömmer och vårdar denna nazistoida läggning bakom e litet flin. Hans argument för a inte
förändra det nazistoida systemet som förvärras av dito handläggningar är egentligen direkt vansinnigt. (Också
enligt tex SKL)
Argumentet är a det tar för lång d. Jag önskar honom och alla röt-drivare i domstolarna samma ålders-öde
som tex Berra i Sundsvall.

Jag och mor slank ur dessa nazistoida-klor genom a mor fly ade upp ll Gävleborg i stället. Hon hade rä a
fly a varhelst hon önskade enligt gällande regler. Också de a var en sak som domstol och godman -galenfalken
och hans e erträdare "ormen", hade problem med. "Ormen" kunde knappt ens betala en räkning manuellt i

d. Det skulle ha gå mycket snabbare med den nödvändiga fly en om inte min dåvarande hemkommun Hofors
orsakade problem med plats på demensboende för mor. Det fungerade mycket bä re i Sandviken. Å a månaders
väntan i Hofors förby es i tre veckors väntan i Sandviken och mycket bä re bemötande.

Har man inte nog av allvarliga sjukdomar som demens hos en förälder, är det verkligen nödvändigt med allehanda
bluff och fascistoid myndighetsutövning.

fotnot
En stor del av min släkt på fars sida mördades och bestals under nazi-tyskland. Jag är väl förtrogen med den
nazis ska agendan och känner igen dessa mönster varhelst de avtecknar sig. Jag har gå igenom dessa problem
med min far som i sin tur har redogjort för dem i Brasiliansk teve under flera mmar.

5.7.6 Mors cancer verkar tappa taget -men inte tumörerna i rä sväsendet. (2016-07-22 16:49)

Utan opera on var ju min mor chanslös och hon vägrade opera on.
Fantas skt nog så visar ny ultraljudsundersökning idag a tumören minskat med 30 % i diameter och därmed
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betydligt mer i volym.
Hon är på bra humör och uppska ar u lykter i naturen.
Vi dricker lite juice varje gång och mor tar en ganska stark selentable med zink.
Selen är fram dens cellgi och zink är e ps jag få från andevärlden.
Tack också David för a du be och grå t för mor.
Häromdagen blev vi "indragna" på en llställning med musik i en lada och mycket folk.

h ps://youtu.be/T70KUd0Ibkg

Mor som är mycket musikalisk stämde in i allsången men med svagare stämma än förr och några som kän-
ner ll a hon är diagnos cerad med både cancer och alzheimer gladdes över a hon sjöng med.
Det är nog mycket svårare a få tumörerna inom rä sväsendet a rubba sig!
Min åsikt är orubblig, det behövs en rejäl utrensning av alla fascistoida element där.
En mer relevant utrensning än den som startats i Turkiet men metoden som sådan är rik g.

5.7.7 Mor och "övernaturlig" överföring (2016-07-28 16:23)

Länkar ll en annan, liten blogg som handlar om bland annat vår svåra d och profe or.

h ps://profe or.wordpress.com/forlorade-synen-pa-ena-ogat-forklaringen-kom- i-e -brev/

5.8 August

5.8.1 Orolig pga mors ryggvärk och viss info (2016-08-05 05:25)

Det blir korta promenader e par gånger varje vecka nu e ersom de a föreskrivs på den nya medicinens
bipacksedel. Det verkar klart a medicinen har god effekt och tumören är reducerad. Men vad vet man om
spridningen.
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Mor har aldrig förr klagat på värk i kroppen och har varit betraktad som e "fysiskt fenomen" av hemtjän-
sten i Örebro och det står i deras noteringar a de inte hann med under promenaderna. Hennes fysik berodde
på 35 års hundpromenader i ur och skur flera gånger dagligen.
Nu klagar hon på värk i ländryggen e er bara ca 100 meter. Hon måste vila sig, helst si a e tag och vi passerar
parkbänkar.
Jag har antagit a det beror på nya medicinen som påverkar bland annat lederna.

Under e besök på e bibliotek nära boendet kom jag i samspråk med biblotekarien och hon hade prob-
lem med en nyligen dement pappa och berä ade också om sin mamma som var död sen drygt e år.
Mamman hade bo på samma boende som min mor fast inte på demensavdelningen.
Jag fick höra om en kvinna som aldrig klagat på värk i kroppen, precis som min mor.
Så hade hon få svår ryggvärk och blivit skickad fram och llbaka ll hälsocentralen och llslut ll Gävle sjukhus.
Det visade sig handla om metastaser i ryggen, spridd cancer. Hon hade dock inte ha bröstcancer och jag minns
inte var och hur det börjat eller ifall jag ens fick det berä at.
Då förstår ni hur jag tänker, de a var en allvarlig koincidens e ersom jag just varit ute med min mor som klagat
på ryggvärk.

(Därutöver kom vi in på situa onen i världen e er a jag hänvisat ll en bok i en hylla, om Dalai Lama och
påpekat a den personen si er inne med stora sanningar.
Hon höll med och berä ade a hon känner a 2017 kan bli mycket obehagligt.
De a stämmer med e u all av en av mina klardrömmar med angiven veckodag och datum, dock ej årtal.
Första gången de a infaller är just under 2017)

5.8.2 Mors provisoriska ersä nings-stuga (2016-08-05 06:02)

I flera inlägg har jag beskrivit det faktum a jag och mor lurades under budgivning på en fas ghet i Sandviken
och a mäklarbyrån heter Länsförsäkringar.
Fas gheten, med renoverbar villa och stuga åt mor låg på perfekt gångavstånd från boendet. Sista biten genom
en liten skog.
De a har aldrig gå a ersä a i området runt boendet och var givetvis en unik möjlighet. Fas gheten såldes ll
bekanta ll mäklarens assistent ll e pris som var klart lägre än jag ville betala och mäklaren ljög sen på flera
punkter ll mäklarsamfundet och slapp undan med en erinran för något helt annat än det allvarliga. Typiskt
svenska usla myndigheter med usla regler som de töjer på e er behag. Just som inom godmannaområdet.
Hade fas ghetsägarna också gjort anmälan och informerat FMI på samma sä som de informerade mig skulle
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mäklaren säkerligen varnats. (De hade inte få info av mäklaren om mi intresse och budgivningen avbröts e er
a jag lagt högsta bud)
Tyvärr så klarade säljarna inte av a göra anmälan.
Den ene med KRF e er sig och den andra med psykiska problem.
Perfekta offer för oseriösa mäklare.

Den provisoriska ersä ningen ser ut så här, den är likadan ungefär men finns en bra bit från boendet, in-
ll e förråd/garage jag nyligen hyrt för a förvara mina fordon och annat pga villaförsäljningen.

Jag hyrde e förråd åt mor och en av stugorna in ll. Bara för resten av sommaren och en bit in på våren. De a
var en liten fullträff på si sä .
Hoppas under höst-vinter hi a en fas ghet a köpa, gärna på landet.

I närheten av anläggningen finns en hinderbana för hästar. Roligt för mor a a på, djur är bland det
bästa hon vet. Det kommer också finnas lite hundar.
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5.9 September

5.9.1 Alldeles för dålig mat -korvstoppning av dementa (2016-09-18 07:05)

Det spelar inte så stor roll a e boende har trevlig personal och skapliga lägenheter samt en samvaro-
gård då de boende inte får komma ut och röra på sig via promenader och dessutom utsä s för korvstoppning. Jag
har börjat a på matsedeln efetrsom mor ibland sagt a det inte smakade bra och jag tror inte a ovanstående
utdrag är en llfällighet ur korvsynpunkt.
Korv är bland den sämsta mat som finns. De alterna va rä erna finns inte all d trots a de anges i matsedeln
och frågan är om man bör kalla sådant som änglamat, broccolisoppa och mannagrynspudding "mat" öht.
Vissa dagar har man påkostad mat, men det är genomsni et som sä er de boendes hälsa och möjligheter a
överleva sina sjukdomar och mediciner.
Det var inte bä re på Elgströmska i Örebro där mor bodde förut (nu Sandviken) men vik gt var a på Elgströmska
gav man lite regelmässiga promenader (med betoning på lite och färre än man hävdade) Det gör man inte i
Sandviken.
Total-betyget måste därför bli dåligt.
Nu har medicinen mot östrogen och cancer ha bra effekt på mors bröstcancer som avtagit i storlek, men hur
den är spridd vet man inte. Det är märkbart hur hon får kämpa mot medicinens biverkningar men hon gör det
med bravur.
Såsom före de a fysiskt fenomen med ganska bra humör.
Övriga faller bort i för d pga vanvården och depressioner mm.

David Lagerberg (2016-09-18 08:30:00)
Hej Hans Beklämmande a din mamma och andra äldre inte kan få ordentlig mat samt promenader Maten min mamma
får är lika dålig Hon har 2 promenader per vecka, som sällan blir av Psalm 91 : 11 Ty han skall ge sina änglar befallning om
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dig a bevara dig på alla dina vägar Ordspråksboken 4 : 23 Framför allt som skall bevaras må du bevara di hjärta � för
därifrån utgår livet Hjärtliga varma fridshälsningar eran vän David Lagerberg

Hans (2016-09-21 18:43:48)
Hej David Dagen e er jag postade matsedeln, i måndags, besökte jag mor för en liten promenad som vanligt och hon hade
just serverats KOKT KORV. De a e er en vecka fylld av just korv. Det var beklämmande a se på anslagstavlan och jag tog
inte upp det med mor även fast jag funderade på a göra det. Hon tycker om korv och har ingen möjlighet a minnas när
hon fick det senast eller om hon få det varje dag. Kommunen har svarat via en avdelningschef och påstår a maten är
näringsrik gt sammansa och de gamla tycker om korv, som är lä -tuggad också. Därför ska jag fortsä a kolla upp maten
och inte minst "näringen" i korv. Hälsningar från Hans och en kämpande mamma

David Lagerberg (2016-09-21 20:49:26)
Hej Hans. Om maten din sjuka gamla mamma får är lika dålig som den min gamla mamma får Är ja 100 % säker a det är
låg kvalité och näringsfa g Ja har bra koll e ersom jag är noga med a äta ny gt Och ja vet a ja har bra koll Ja lider
verkligen med din gamla mamma Och förstår a det tär på din gamla mamma och dig. Ja anser a det är rena rama
katastrofen och skandal a våra gamla inte kan få ordentlig välsmakande välagad och näringsrik mat Ja är helt säker på a
berörda myndigheter och chefer inte själva skulle ha nån större lust a äta den mat kommunerna i sverige låter våra gamla
och sjuka äta. Dom gamla som byggt upp vårat land får inte ordentlig mat finns bara e ord ni som är ansvariga borde
skämmas de a är skandal Önskar dig och din gamla mamma Guds rika välsignelse fullständigt helande ll Ande Kropp och
Själ för precis exakt vad ni behöver en ogenomtränglig mur omkring er av Jesu blods beskydd Herrens mäk ga skyddsänglar
dom ser er överallt och bevarar och beskyddar er I Jesu Kris namn amen Psalm 91 under Den högstes beskydd Psalm
23 Den gode herden Ordspråksboken 4 : 23 Hjärtliga varma fridshälsningar erat syskon I Herren och vän � � David Lagerberg

5.9.2 Överförmyndaren och ngsrä en i Örebro bär ansvaret för mors och mina onödiga lidanden
och förluster (2016-09-25 07:44)

Jag kommer fortsä a hävda a det handlar om en fascimliknande verksamhet i Örebro, som förstör det mesta
för många sjuka och anhöriga.
Jag vet numera (och många vet) a det är liknande stora problem i många andra kommuner men jag känner ll
ofogen i Örebro absolut bäst e er år av erfarenheter och analyser.
Rubriken är givetvis llämpbar för många drabbade!
A (S) nu ska använda den okunniga och ignoranta pladdermajan Båstad på en hög post är bara e kliv bakåt för
par et, hon är helt usel i jämförelse med flera föregångare.
Jag nämner de a då mor varit förlovad i många år med pladdermajans kusin Kåre. (längesen) Och hennes totala
ignorans gentemot kommunens misshandel av sjuka och anhöriga är för mig y erst beklämmande.
Det påminner starkt om hur (s) var drivande inom nazismen för 80 år sen.
Varför inser inte fler a denna fascism och nazism lever än idag, i förborgad skepnad och inom andra par er än
det utpekade (SD).
Varför inte se på "frukterna" av enskilda myndigheters och enskilda makthavares ageranden? Dessa är återkom-
mande och inte all ör sällan just som de var inom fascismen.
Det si er enskilda domare i ngsrä en som struntar i lagar och regler för a skydda sina bekanta eller gunstlingar
inom tex godmannakåren i Örebro.
Reglerna är fullt "töjbara" och dessa domare kan plocka regler e er behov och strunta i andra som är direkt
motstridiga. Om herr "Fingerborg" i Örebro ngsröta ärligt och konsekvent och för enkelhets skull ville använda
regeln a en godman ska ersä a den skada som åstadkommes mot en nödlidande brukare, skulle saker fungera.
I stället använder sig "Fingerborg" (och flera domare inom denna röta) av andra regler som gör a den godeman-
nen slipper ersä a skadorna.
De a sker " ll varje pris" hur uppenbar skadan än är och skadan kan bli undansopad som "utomobligatorisk"
sam digt som skygglapparna sä s på och domaren blundar för andra paragrafer som minst lika gärna kunde
brukas.
Det handlar om PARTISKT dömande och e sjukt regelverk. Usel jus eminister och dito departement och
utsko som tycks vilja behålla de a sjuka system med motstridiga paragrafer.
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SVT antydde det här i sin serie av inslag genom a rapportera a "domstolarna går på kommunernas linje" e er
en stor och bred undersökning av många fall där anhöriga klagat på hur illa en godman eller kommunaltjänsteman
bete sig.
Till ovanstående ska lläggas a inget givetvis blir bä re av a polisen i Örebro spelar apa i såna här ärenden,
man sänker sig ll dagisnivå. Man gömmer sig och kan inte ta samtal därför a man måste gå in i en hiss. Däre er
inte går a nå igen.
Kanske bästa exemplet på polisens dårskap under de år jag se eländet.
Det hela blir inte heller bä re av a hovrä en inte ger prövnings llstånd och struntar i dylika "små" ärenden
totalt.
En del av den onödiga svenska fascismen mot de "minsta" och svagaste.

5.9.3 Kö ärsvecka (2016-09-29 16:51)
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Denna vecka bara en korvrä (!) och fem baserade på kö ärs.
Kö ärs-soppa tar väl priset som verkligt dålig "mat".
Kassler är billigt och kan vara dålig eller skaplig mat.
Pastrami lär också vara gjort på slamsor av olika slag och kan
vara som hundmat eller ätbart, ungefär som sylta.
Ingen bra fisk under hela veckan.
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Jag har adderat D-vitamin för varje morgon och två table er
med zink och selen samt vitaminer varje vecka llsammans med bra juice

som mor får då vi träffas, i stället för den eländiga sockersa en som vi häller
ut i vasken om den står framme.
De a för a hålla henne vid liv förutom EN av medicinerna som hon verkligen behöver pga bröstcancer
(troligen orsakad av olämplig kost och upptäckt alldeles för sent)

David Lagerberg (2016-09-29 17:29:00)
Inte nog med a näringsinnehåll är dåligt i korv dessutom prosessad mat extremt ony gt All prosessad mat borde vara
totalt förbjuden a servera ll gamla och sjuka Ja för min del äter sällan prosessad mat och är noga med vad jag stoppar i
mig Gamla och sjuka som inte kan laga sin egen mat Borde ha samma rä gheter och möjligheter ll ny g och god mat Ja
är trö på a kommunerna o sverige inte bryr sig om gamla och sjuka Är för mig en självklarhet a gamla och sjuka ska ha
bra kvalité i sina liv Skärpning ansvariga myndigheter och chefer

Hans (2016-09-30 06:39:00)
Tack igen David. De ansvariga planerar tydligen a själva inte bli gamla och sjuka eller a de har si på det torra och
slipper äldreboende eller särskilt boende. Enda alterna vet jag kan skönja är a de är för korkade för a tänka på varesig
sin egen eller andras ålderdom. Jag vill understyka a för min del framstår rä srötan som drabbar många gamla och sjuka
ännu allvarligare. Det är den biten jag vill verka mot om jag orkar pga egen sjukdom som dock inte är så allvarlig som mors
och än har jag e antal år där man borde orka. Jag söker e er e poli skt par som vill driva dessa båda frågor med stor
energi men det verkar inte existera. Det är lite väl sent för min del a verka för e ny par som skulle verka för bä re liv
under allas sista år, inte bara förvar och lull-lull med kaffe och dopp, samt framförallt en kontrollinstans över domstolarna
som gör skäl för namnet.

5.10 October

5.10.1 Ljusdals kommun - ve g mat åt gamla och sjuka (2016-10-01 11:55)

Ljusdal presenterar matsedel för hela sju veckor och där räknade jag ll tjugo fiskrä er (inte processat såsom
fiskbullar eller pinnar e.d.) och därutöver e par med sill.
Det ger tre fiskrä er per vecka i sni och är just vad de gamla och sjuka behöver.

Jämför med Sandvikens korv och kö ärsveckor där jag visat matsedlar.
Med "kö ärssoppa" som "middag" och korv både i ordinarie och alterna v rä som generalexempel på
oförståndig snål mathållning.
Dock går det inte a se mat för kommande veckor, det är inte omöjligt a dessa två veckor var ovanligt usla.
Vi kan ta e annat exempel, Hofors, grannkommun åt väster har brukat annonsera KETCHUP åt de gamla som en
bärande del av mål d.
Info från Hoforsbloggaren som är väl insa i mycket i den gamla brukshålan med mycken kriminalitet och mycket
hög ska esats (utöver en verkligt trist bruksmentalitet och mycken "småbluff")
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Bollnäs kommun verkar hyfsat men matsedeln är inte uppdaterad, e antal såna från runt årsski et (!) up-
pvisar fisk två gånger i veckan.

5.10.2 Trolleri med alterna v kö ärs (2016-10-06 20:21)

Idio n runt mathållningen i Sandviken fortsä er.
Hundmat såsom pölsa och billiga soppor.
Nu har man lyckats köra "kö ärs i kubik" där färsen också
ersä er sig själv.

Veckan rivstartade annars med KORV.
Förra året varnade WHO (Världshälso org.) för en uppenbar cancer-risk vid frekvent korvätande och påpekade
det usla med allt processat kö .

Pölsa kan vara hyfsat, men o ast usel:
h p://www.dt.se/opinion/insandare/polsa-blodpudding-och-hundmat

I Jönköping skulle poli ker proväta de gamlas mat, men det visade sig a de fick helt annan mat. De
gamla åt pölsa och poli kerna kö ärsbiff med extra noga llagning.
Samma smörja men biffen smakade förstås bä re.
Typiskt svensk bluff, å öljd av hycklande förklaringar, också typiskt svenskt.

David Lagerberg (2016-10-09 07:24:48)
Hej Hans Precis läst vad du skrivet om den mat Sandvikens kommun och maten dom gamla mfl får av dom Jag är tyvärr inte
minsta förvånad, maten min gamla mamma får via Örebro kommun är inte e dugg bä re. Ja frågade en undersköterska
nyligen som var hos morsan om vad hon tyckte om maten och om hon skulle vilja äta den själv. Hon sa a en del av
maten är bra Det får mig a undra om hon håller med ansvariga chefer instanser och poli ker e ersom hon arbetar för
örebro kommun eller om hon trots a hon har egen familj inte kan laga mat,vilket är mycket möjligt. Ja har bra koll på
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näringsinnehåll och vad som är ny gt. Och dit hör varken maten din mamma får inte Sandviken(av det ja se du skrivet
och se ) eller den min mamma får i Örebro. Ja tycket a det är skandal a gamla och sjuka inte kan få bra och näringsrik g
mat. Jag är säker på a berörda myndigheter och chefer inte själva skulle vilja äta den mat gamla och sjuka får hemkörd av
Örebro kommun Önskar dig Hans din gamla mamma och övriga som läser de a Guds rika välsignelse fullständigt helande

ll Ande Kropp och Själ för precis exakt vad ni behöver var och en av er en ogenomtränglig mur omkring er av Jesu blods
beskydd I Jesu Kris namn amen Tillägnar er de a från den heliga skri Bibeln Johannesevangeliet 14:5-6 Tomas sade
Herre,vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" Jesus sade ll honom :" Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen
kommer ll Fadern utom genom mig. Hjärtliga varma fridshälsningar David Lagerberg

5.10.3 Blev uppringd av P4 Gävleborg (2016-10-25 03:48)

Man ringde upp mig för a höra om jag ville prata lite i e inslag om gode män och det ville jag.
Några mmar senare ringde de upp igen och ställde några frågor.

Här fanns en länk ll inslaget som dock inte längre finns kvar på radions webplats.
Jag skulle tro a någon på Örebro kommun begärde radering.
Jag har en dålig inspelning gjord med mobiltelefonen:

h ps://youtu.be/N77JWanav84

5.10.4 Vårt fall på radio och teve (2016-10-25 04:24)

Vanvården i Örebro/hemvården på teve, Tvärsny

h ps://www.youtube.com/watch?v=lpyG-tvxlAk
h ps://www.youtube.com/watch?v=2fVS9nKawuA

Tyvärr har jag tappat bort e inspelat inslag om skandalboendet Elgströmska huset.

Radio, oktober -16, allmänt om gode män och e ny ini a v i två kommuner

h ps://youtu.be/N77JWanav84
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5.11 November

5.11.1 Mor frågar e er si lilla radhus (2016-11-08 00:51)

Under de två senaste besöken har mor frågat hur länge hon ska vara kvar på boendet och nu har hon åter börjat
fråga e er sin egen bostad (som hon benämner den trots a den är tvångs-försåld) Hon längtar dit och lite
överraskande pratar hon just om Hjärsta, dvs bostadsområdets namn (Örebro)
Jag har hi lls svarat undvikande och hon har inte varit påstridig.
Hon har också frågat e er sina saker och jag har ärligt kunnat säga a hon har saker i e förråd som jag hyr i
Sandviken (20 kvm).
Jag har inte påmint henne om de saker hon förlorat och som jag lade undan särskilt för avhämtning men stals /
fördes bort av hennes "godman" februari -2014.
Den delen har hon glömt bort men jag tog upp det med henne e er a det hände och det fanns inga tvivel om
a hon aldrig förstå vad som togs bort innan jag berä ade.

Allt det här är orsakat av "god man" Jörgen Hagenfalk i samråd med handläggaren Jenny Spector och kanslichefen
Svantes-Olsson i Örebro som påstod a bostaden måste säljas för a mor blivit skriven på demensboende.
En sak som jag tog för god och rä ade mig e er. Regeln var gripen ur lu en.
Domaren "Fingerborg" vid Örebro ngsrä hör ll de som tycker a det gå rä ll betr. mors ägodelar och gjort
allt för a befria Hagenfalk från ansvar a ersä a det han förstört och orsakat också i andra sammanhang.
Trots a det finns en regel som tydligt pekar på a en godman SKA ersä a orsakad skada.

Jag kommer a informera jus edepartementet m.fl. om alla detaljer och namn i det här. De flesta, utom vissa
rådmän och skygglappade inventarier i överförmyndarnämnder vet hur fel och illa det hela fungerar.
(Vi läser om det och hör det både från radio och teve och jag har själv framträ i tex P4 Gävleborg och börjat
berä a. Många vet av egen erfarenhet.)

Det är väl inte så a dessa myndighets-lurkar, på fascismliknande maner, medvetet underblåser skador
gentemot sjuka och anhöriga?
Och a de a vansinne medvetet stadfästs av högre instanser?
Oavse , hur kan det här platsa i e land som Sverige?

Trots a denna sjuka kultur "äger" och dominerar i landet så är min fasta avsikt a stämma för mors räkn-
ing ang. hennes förlorade bostad.
Hon skulle utan vidare kunnat bo där idag e er a ha hämtat sig från näringsbristen.
Hon har klarat både alzheimer (som troligen är fel-diagnos och utan magnetröntgen) och cancer, med bravur
även om det givetvis är en dsfråga pga hennes ålder, 84 år.
Jag HADE planerat allt korrekt inkl min egen fly ll Örebro men tvingades ll allt det här med ny planering
och fly av mor ll mi hemlän, för a bli av med dessa stollar i Örebro som för mig och andra framstår som
kriminella eller i vart fall "kriminellt olämpliga" på sina poster!

Jag ska också gå in med upprepade resningsansökningar pga vissa domares par ska hafflande. En sådan
person kan förstöra hur mycket som helst e ersom det är nästan omöjligt a få prövnings llstånd. På samma
sä som det är nästan omöjligt a på normalt sä bli av med en olämplig godman eller förvaltare (framgick i
SVT:s serie inslag i somras)
Jag kommer aldrig a släppa de a och hoppas få med mig fler anhöriga som drabbats av det helt galna systemet,
den sjuka kulturen i rä sväsendet och kanske också av just samma individer där och på Örebro kommun.
Även e er en trolig fly utomlands e er mors frånfälle kommer jag driva de a och då med full skärpa och bred
assistans.
Dessutom har jag börjat informera i andra länder om denna fascism-liknande agenda.
Så länge det är en outredd skadeståndsfråga mot Örebro kommun kan det inte drivas i EU-domstolen men
just frågan om den enskildes bostad hör hemma där och e er en process med staten kommer den anmälas ll
EU-domstolen ifall vi inte får den ersä ning vi måste ha rä ll.
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Enligt min mening (och många andras) behöver regler ändras och rä sväsendet rensas upp från individer som
inte sköter uppdragen seriöst.
Ganska känt är det hur illa överförmyndarpersonal o a arbetar och på vilket sä denna eländiga kategori är

llsa , på poli sk bas och sällan på kunskaps och lämplighetsbas.

Max Kaplan (2016-11-09 02:55:46)
Hej Hans Di exempel på svensk rä sröta är någorlunda utmärkande för en osund kultur i en del av e rä sväsende som
rimligtvis inte får mankera i e humant demokra skt land. Du och Birgit har vårt fulla stöd i er fortsa a kamp mot oseriösa
och par ska domare. Jag har tyvärr inte se SVT inslaget där rötan enligt dig har tangerats. Har du sparat det inspelat? Kan
du inte inleda processen medan Birgit är i livet och få henne a träda fram och visa a hon inte längre är svårt förvirrad?
Finns det en ny läkarbedömning av hennes medicinska och psykiska status?

Hans (2016-11-09 07:01:14)
Tack Max. För läsarna berä ar jag nu a Max är en släk ng bosa utomlands och a även jag och en annan halvbror
bär namnet Max som andra förnamn. Flera av mina släk ngar är engagerade inom AfA och en annan är engagerad
i domstolen i Haag, en y erligare är simultantolk. Tyvärr spelade jag inte in SVT:s inslag men jag hade kontakt med
två av reportrarna e eråt och vill få fram bevis på u allet av deras ingående undersökningar särskilt runt par skheten
i domstolarna. De omnämnde denna par skhet i lite svepande ordalag och som jag minns det "domstolarna går på
kommunernas linje" ocjh det handlade om a bli av med olämpliga ställföreträdare vilket man kommit fram ll är nästan
omöjligt, precis vad jag kom fram ll och måste FLYTTA min mor för a klara den delen. Mi fortsa processande
kommer e er a jag informerat regeringen/just.dep., några bekanta riksdagsmän om den här rä srötan och ta tydligt
exempel, sedan förväntar jag mig a en ny läkarbedömning av mor visar a hon mår bä re och skulle kunna klara sig
i eget boende med mi stöd. Dvs precis vad jag planerade för i Örebro! (I stället blev vi utsa a för en helt hänsynslös,
galen handläggning och dito godman. E erträdd av en totalt förvirrad förvaltare (Storm) innan jag själv kunde ta över
vilket jag gjorde trots a jag få nervsjukdomen MS, troligen pga det Hagenfalk, Spector och Storm ägnade sig åt) Med
rä läkarintyg går jag direkt ll domstol och stämmer Örebro kommun gällande mors onödiga LIDANDE och hon får då
framträda och berä a om sin förlorade bostad och hur det känns! E er hennes frånfälle som sannolikt kommer innan
mi eget, så kan jag lä visa hur mycket jag som ende arvtagare förlorat på den helt absurda och onödiga försäljningen
av hennes radhus. De a blir e större mål e er a jag lämnat Sverige. Betr de namn jag nu anger så är de a helt ny
för bloggen och jag kommer hålla noga koll på a just det här inlägget inte får mer än ca 30 unika visningar. Om så
sker kommer jag a ersä a namnen med ini aler e.d. Det är just ca 30 visningar redan men bara 12 unika, dvs många
har läst inlägget flera gånger. WP sparar denna sta s k under lång d och jag kopierar den samt kan lägga ut den som inlägg.
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5.11.2 Trump? Ondskan är redan här, innan. (2016-11-09 10:24)

Jag nämner om min erfarenhet av svenska rä srötan i en miniblogg om profe a och det jag själv se i förväg om
kommande händelser.

h ps://profe or.wordpress.com/trump-som-president-stammer-bast-med-profe an/

5.11.3 Facebook är oanvändbart i seriösa sy en (2016-11-30 05:12)

Jag slutar använda Facebook och för över materialet ll Wordpress. Det är hopplöst a jobba med FB-sidor, det
går inte a få full kontroll och vad som helst kan hända. Särskilt hopplöst med extra sidor. Samma gäller om man
lämnar ut si Visakortnummer ll FB då man sä er ut annons eller marknadsför e inlägg.
Total villervalla uppstår! Jag känner a jag vill spärra kortet och starta e annat.
På sidan om profe or ska jag utveckla det här.
Internet och allrahelst FB synes mig vara en av världens förbannelser som mot slutet kommer vara just det
"enorma trådverk" som profeter se ska omspänna och linda in hela planeten.

5.12 December

5.12.1 E-bok går åter a ladda hem (2016-12-19 06:31)

Nu är e-boken mycket större i datamängd, bilderna har mycket bä re kvalitet.

h ps://demensorebro.wordpress.com/bloggen-som-e-bok-ladda-ned-den/

5.12.2 Både långsammare och snabbare mot döden (2016-12-26 04:24)

Jag ser hur de dementa inkl. min mor får hjälp mot sjukdomar via medicinering som i vissa fall verkligen fungerar
och med må liga biverkningar (mor har både cancer och alzheimer men hade grundlagt en ovanligt bra fysik och
förfäder uppnådde höga åldrar)
-de a fördröjer givetvis döden.

Jag ser också hur de dementa inkl. min mor förfaller ll ins tu ons-beteende och trots a nära anhöriga
(som jag) ibland lyckas få ut de sjuka i friska lu en med lite mo on-promenad, så programmeras de sjuka a inte
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vilja gå ut eller i vart fall a inte känna någon längtan a komma ut.
Maten de får är o a undermålig eller direkt olämplig.
-de a påskyndar givetvis döden.

Summan av dessa båda för livslängden grundläggande faktorer är troligen lä nega v, dvs helt utan mediciner
men med sunt leverne skulle de flesta överleva längre d och dessutom med större livskvalitet.
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6. 2017

6.1 February

6.1.1 A plocka bort e bröst i onödan (2017-02-06 16:02)

Dras sk rubrik, men faktum är a det förefaller som om det var bra a mor gick emot kirurgens önskan.
I så fall är det bara e ny exempel, i en mycket lång rad, på skevheter i vården.
Säker kan man inte vara men faktum är a tumören så go som är borta, bara genom medicinering, som jag
berä at om förut.
Mor tar också lite selen, som kan vara fram dens cellgi och som först angriper cancern.
Det är dock mycket riskabelt a ta såna mängder a det ersä er annan behandling.

Osäkerheten med mors kvarstående cancer är givetvis hur den ev. har spri sig vidare. Och ifall e bor-
topererat bröst skulle ha minskat risken eller spridningen.

Mor mår o a förvånansvärt bra med tanke på alzheimerdiagnos, kol och bröstcancer.
Inga som helst ledproblem vilket annars är en risk med cancermedicinen.
Trö are än förr och orkar inte gå så långt, men där är jag själv inte så värst "bä re" pga den MS jag lider av sen
-2015.
E problem för mor är de o a återkommande förkylningarna och nu har jag skaffat in en kra full vitamindryck
gjord på frukter som hon får 15 ml av varje morgon mha personal.
Hon får lite svårt a andas (blir "tungandad") i samband med förkylningar så det här var absolut nödvändigt.
Utöver de a får hon extra D-vitamin varje dag under vintern (hon solar fli gt på somrarna och då blir det lägre
table -dos) och den vanliga medicinen mot högt blodtryck och alzheimer.

Jag kan inte tro a ev. alzheimer är det avgörande, snarare var det en vaskulär demens som utbröt de-
cember -2009.
Den mani mm hon led av -2012/13 försvann då den helt felak gt insa a an depressiva medicinen halverades
och sa es ut senare.
Förvirringen är inte alls densamma som förut och närminnet snarast bä re e erhand.

Alzheimer?

Vi får se. Jag vet för mycket om vården för a tro all ör mycket på den.

Själv tar jag en del "mot" MS, men absolut ingen särskild medicin, ännu.
D-vitamin, zink och magnesium.
Läkare vet a MS inte bryter ut i länder där det är mycket sol.
Om det kan bromsa sjukdom som bru t ut vet man inte.
Betr. zink har jag en andlig erfarenhet som jag inte kan negligera.
Betr magnesium är det "bara hörsägen".
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6.1.2 Springare i veckans bro -e Örebro-spektakel (2017-02-22 08:25)

Peter Springare vet inte vad han gör, det är e typiskt rötägg inom Örebro-polisen.
Det florerar dock ännu mer "rudis" förundersökningsledare i Örebro och jag har berä at om dessa och speciellt
en, då det gäller bro mot min mor.
Jag såg programmet bara par ellt men tyckte mig se hur Leif GW skra ade för sig själv när Springare svamlade i
rutan.
Springare har tydligen ge en del lu under vingarna åt e av Trumps många falsarier, via en fladdrig nyhetskanal.
(Ska presidenter ta sin info den vägen?)

Saken är den a många grova bro som u örs av SVENSKFÖDDA -utreds öht inte på nivå över daghem
om de öht utreds alls. Bro en skuffas undan.
De a snedvinklar givetvis den aktuella sta s ken.

Jag har se såna bro passera Springare och andra poliser /FU-ledare
som om inget hänt.
Dessa bro begås mot de allra svagaste vuxna (och andra) -de dementa.

Så länge de a kan fortgå ÄR Sverige e slags idiot-samhälle med vacker fasad.
Det finns, som jag visat paralleller med fascismen.
De förljugna utläggningarna bland myndighetspersoner stadfäster det här.
Må Springare leva och dö i denna förljugna neo-fascism/liknande.
Kanske som dement och utsa själv.
Tillsammans med ignoranta/slarviga överförmyndare i Örebro och annat patrask.
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6.1.3 Andra tragedier inom vår släkt (2017-02-28 15:33)

Några ord om vad som varit på fars sida av släkten.
Han fly ades runt bland sex k-läger e er a som 17-åring varit i ghe ot, Krakow, Polen. Rymt ll Ryssland, blivit
rysk soldat och llfångatogs igen av tyskarna. Han fick leva pga stora språkkunskaper, ny jades som tolk. Dock
oerhört medtagen och lång d på sjukhus innan arbete i USA-kontrollerad del av Tyskland, fly ll Brasilien via
Sverige.
Farmor, Gitla, fick arbete i Auschwitz och klarade sig helskinnad lls befrielsen.
Farfar, Abraham Kaplan, föreståndare för synagogan och företagare, mördad -45.
Sverige var med och odlade nazismen.

Leon, en av mina halvbröder med annan mor, dog plötsligt i hudcancer -2009 e er a ha startat e poli-
skt par i Kanada, agerat ståupkomiker och musicerat, tecknat, förfa at mm.

h ps://www.youtube.com/watch?v=Ywp6QnJviSc

6.2 March

6.2.1 Entrism - nazismen -ondskan llbaka (2017-03-02 14:05)

Apropå föregående inlägg.
Nazisternas strävan llbaka ll absolut makt går via entrism, dvs par -split.
Man återtågar via e antal "ansikten" och SD är en av de former nazisterna måste bruka sig av för a kunna få
någon maktposi on.
Självfallet kan man inte gå ut som reguljära nazister.
Men annars är det inte svårt a lura de flesta lågbildade och även andra som kanske är ute e er egen maktposi on
e.d.
Sverige är lång från förskonat med andra ord, ondskan och mörkret har florerat ända sedan man deltog i
nazismens övningar och ideer och skapade en del av dessa.
Jag och många andra ser ondskan florera inom e antal myndigheter och även inom rä sväsendet vilket är den
kanske svåraste avarten.
Missa inte denna ar kel om några av ondskans ansikten i Sverige.
Sådana myndigheter kan komma a sänka Sverige llsammans med SD och övriga omdömeslösa par er.

h ps://www.svd.se/forintelseoverlevaren-kinberg-batra-du-banar-vag-for-ondskan /om/emerich-roths-brev
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(från Svd)

6.3 April

6.3.1 Bloggens "resultat" under drygt fyra år (2017-04-05 06:56)

Ca 15.000 visningar, antalet "unika" besökare är svårt a få fram.
Det är i alla fall mer än o visningar per dag och det är jag nöjd med e ersom jag inte "marknadsfört" bloggen
utan allt gå via "taggarna" i inläggen.
Intressant är a en stor andel, ca 30 % är besök från andra länder.
Några återkommer for arande, jag vet inget om vilka dessa är men jag ser a några personer all d går in i
bloggen på en viss gammal sida och det betyder lagt bokmärke i browsern för a gå ll bloggen och då vet jag a
det är samma person. Det är roligt a några i tysthet vill följa mors öde men det är klart a jag undrar vilka de a
är.

Jag tror jag lyckats ge exempel på hur vansinnigt godemannasystemet är och hur illa saker sköts i bland
annat Örebro län.
Då handlar det inte bara om helt olämpliga överförmyndare och hycklande olämpliga "kontrollanter" i
Länsstyrelsen Dalarna (värst är en viss Jensen som framträ med sina hycklerier i teverutan flera gånger) utan
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framförallt hur illa och bakvänt polisen arbetat och a domstolen i Örebro fungerar par skt i dylika ärenden.

Jag och andra anhöriga som drabbats av denna fascismliknande agenda mot de allra svagaste vuxna i samhället vill
se resultat mot de skyddade myndighets-bro slingarna och gallring av helt usla reportrar inom gammel-media.
Vi behöver starta en förening och informera de grupper som har intresse a agera mot fascismen även i Sverige.
Jag har två släk ngar som är drivande medlemmar i AfA utomlands och dessa är givetvis informerade.

David Lagerberg (2017-04-05 10:44:07)
Hej Hans Ju närmare Jesu återkomst ju värre kommer människorna a bli står om allt de a i den Helige skri Bibeln
Allt är llåtet för mig, men allt är inte ny gt. Allt är llåtet för mig, men jag skall inte låta något ta makten över mig.
Maten är ll för magen och magen för maten, och båda skall Gud göra slut på. Första Korin erbrevet 6:12 - 20 SFB98
h p://bible.com/160/1co.6.12-20.SFB98 Ordspråksboken 28:5 Onda människor förstår inte vad rä är,de som söker
Herren förstår allt. Filipperbrevet 4:13 Allt förmår jag i honom som ger mig kra . Uppenbarelseboken 22:17 "Och
se jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profe ans ord i denna bok " Jesaja 55:6 Sök Herren medan han
låter sig finnas,åkalla honom medan han är nära. Hjärtliga varma kramar och hälsningar David Lagerberg PS Jesus älskar er ds

Hans (2017-05-15 09:57:18)
Beträffande denna blogg så är det precis som förr i "lilla mygelbloggen" många med tandproblem (ro yllning) som hi ar
hit pga såna sökord. Jag kommer modifiera texten e er fler erfarenheter och kunskaper om den sk N2-metoden. Problem
med metoden är den övertro som tandläkare hyser för den an bakteriella effekten som leder ll slarviga ro yllningar
och därmed mycket snabbare klart än motsv. reguljär metod med flera si ningar. Annat problem är a denna kategori
hafs-tandläkare också lä åstadkommer läckage i rotkanaler. N2 ut i käken, särskilt snart e er behandling eller under
behandling är sannolikt farligt. N2 är, allrahest då det är "färskt’" e nervgi . Jag delar flera professorers uppfa ning,
de a är en metod a helst undvika. Jag lägger ll a OM det är stor risk för infek on och pa enten infek onskänslig
samt minimal risk för läckage/sprucken kanal eller tand, ja då bör man överväga denna tvivelak ga metod. Särskilt
infek onskänsliga är de som lider av neurologisk sjukdom (tex MS) och tar medicin som försvagar immunförsvaret! Men
sam digt vill den gruppen förstås inte ha e nervgi ut i blodet. Dvs återigen, det får inte finnas läckor i tanden/roten och
fyllningen måste u öras noga och försik gt, inte tryckas ut i käkbenet.

6.4 May

6.4.1 Mor andfådd e er 30 meter (2017-05-11 13:02)

E er en hel vinters s llasi ande så är nu det fd "fysiska fenomenet" runt år 2010 e minne blo . Jag har försökt
få med henne ut på i vart fall mycket korta promenader under vintern men hon har nästan all d tackat nej. I
bästa fall har det blivit "promenad" i huset längs en korridor eller ll och från bilen för en åktur, en sak som hon
sällan tackat nej ll.
Hon är känslig för drag och lider märkligt nog av kol förutom demens och bröstcancer, den senare gick llbaka
men hur den spri sig vet man inte.
Denna kol är som jag uppfa ar det den omedelbara faran för hennes liv då hon flera gånger få svårt a andas i
samband med förkylning. en gång ambulans ll sjukhus där läkaren tacknämligt nog plockade bort kvarvarande
citalopram-dos och på mi förslag förnyade pulmicort och bricanyl inahalator som hon hade på 90-talet.
Mo on behöver hon extra väl pga cancermedicinen men de a är en stor svårighet i vårt klimat om man inte
förser de gamla med stora inomhus-hallar.
"Gymnas ken" någon dag i veckan räcker givetvis ingenstans då det är mest s llastående rörelser.
Numera blir hon andfådd e er bara en kort gång ll bilen på parkeringen utanför boendet.
Kan inte de a vändas under sommaren nu så ser det mycket mörkt ut.
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Jag letar for arande lantställe a ta ut mor ll ibland men den marknaden har blivit helt fatal pga bl.a. bostads-
bristen och det finns mycket få objekt i tänkt prisklass under en miljon kr där mor och jag kan betala kontant
vilket jag önskar.
Sommar innebär oavse stora möjligheter ll utepromenader och det ska vi inte försumma.

Bilden från i höstas, senaste "långpromenaden" på e par hundra meter ll e loppis och llbaka. Vi hit-
tar en stol som hon kan vila lite på.
Hon fixar sitsens kyla på si sä .

Bild med mor på loppis (e annat loppis längre bort som kräver bil)
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David Lagerberg (2017-05-15 10:29:51)
Hej Hans Du en en god son och tar bra om hand om din gamla mor ��� //resten av Davids inlägg läggs in dels som inledning
på denna bloggs sammanfa ning och dels i en särskild sida med namnet "Från David och andra kristna"

6.4.2 Från David och andra kristna (2017-05-23 05:43)

David har en hjälpbehövande mor i Örebro och har upplevt mycket av det jag upplevde under mors sjukdoms d i
Örebro.
Jag har tagit upp problemen inom vård och "rä s"väsende med andra kristna och judisk-kristna och få god
respons även hos dessa.
– - -

Jag blir djupt rörd ll tårar �av din omsorg av din gamla och sjuka mor.
Jag blir beklämd av orä visorna din mor blev utsa för i Örebro av div myndighetspersoner.
-Men är tyvärr inte förvånad

Tillägnar dig din mor och alla andra som vill läsa dessa ord från Bibeln
En människa gör upp planer i si hjärta, men från Herren kommer vad tungan svarar. En mans vägar är rena
i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna. Befall dina verk åt Herren , så har dina planer
framgång. Herren har gjort var sak för si särskilda sy e, även den ogudak ge för olyckans dag. Herren avskyr
de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade. Genom nåd och sanning sonas skuld, genom Herrens fruktan
undflyr man det onda. Om någons vägar behagar Herren , gör han även hans fiender ll vänner. Bä re äga litet
med rä ärdighet än tjäna mycket med orä . Människans hjärta tänker ut sin väg, men Herren är den som styr
hennes steg. Gudomligt beslut är på kungens läppar, hans mun tar inte miste i domen. Rä våg och vikt är från
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Herren , alla vikter i pungen är hans verk. Kungar avskyr onda gärningar, ty genom rä ärdighet blir tronen befäst.
Rä ärdiga läppar behagar kungar, den som talar sanning blir älskad. Kungens vrede förebådar död, men en vis
man kan s lla den. När kungens uppsyn är ljus betyder det liv, hans välvilja är som e moln med vårregn. A
vinna vishet är långt bä re än guld, a vinna insikt är mer värt än silver. De rä -sinnigas väg är a fly det onda,
den som ger akt på sin väg bevarar si liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Bä re vara
ödmjuk bland de ringa än dela byte med de stolta. Den som ger akt på ordet finner det goda, lycklig är den som
förtröstar på Herren . Den som har e vist hjärta kallas förståndig och ljuvligt tal främjar lärdomen. Den som
äger insikt har en källa ll liv, a fostra dårar är dårskap. Den vises hjärta gör hans mun förståndig och främjar
lärdomen på hans läppar. Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen. En
väg kan synas rä för en människa, men dess slut kan leda ll döden. Arbetarens hunger får honom a arbeta,
hans egen mun driver på honom. En illasinnad man gräver upp det onda, förtärande eld är på hans läppar. En
falsk människa vållar trätor, den som skvallrar skiljer vänner åt. Våldsverkaren förför sin nästa och leder honom
in på en väg som inte är god. Den som kniper ihop ögonen umgås med vrånga tankar, sammanpressade läppar
är redo ll ont. Grå hår är en ärekrona, den vinns på rä ärdighetens väg. Bä re en tålmodig man än en hjälte,
bä re styra si sinne än inta en stad. Lo en kastas i knät, men avgörandet kommer all d från Herren .
Ordspråksboken 16:1 - 33 SFB98
h p://bible.com/160/pro.16.1-33.SFB98

Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren, a leva värdigt den
kallelse ni har få . Var ödmjuka och milda på allt sä . Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var
ivriga a bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades ll e hopp, det
som llhör er kallelse, en Herre, en tro, e dop, en Gud som är allas Fader, han som är över alla, genom alla och i
alla. Men åt var och en av oss gavs nåden, allte er den gåva som Kristus mä e ut. Därför heter det: ”Han steg
upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor.” De a ord ”han steg upp” vad betyder det, om inte a
han också s git ner ll jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för a uppfylla allt.
Och han gav några ll apostlar, andra ll profeter, andra ll evangelister och andra ll herdar och lärare. De skulle
utrusta de heliga ll a u öra sin tjänst a bygga upp Kris kropp, lls vi alla når fram ll enheten i tron och i
kunskapen om Guds Son, ll e sådant må av manlig mognad a vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte
längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna
bedriver si falska spel och i sin list förleder ll villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i
allt växa upp ll honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin llväxt. Så byggs
kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allte er den kra
som är utmä åt varje särskild del. I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras
tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför a de är okunniga och i sina
hjärtan hårda som sten. Utan a skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och
får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har få höra honom förkunnas och
blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den
gamla människan som går under, bedragen av sina begär, Ni har iklä er den nya människan, som är skapad ll
likhet med Gud, i sann rä ärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är
ju varandras lemmar. ”Grips ni av vrede, så synda inte.” Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen
något llfälle. Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträ a något ny gt med sina händer, så a han
har något a dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det
som är go och blir ll välsignelse där sådan behövs, så a det blir ll glädje för dem som hör på. Bedröva inte
Guds helige Ande, som ni har få som e sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bi erhet, hä ighet och vrede,
allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var i stället goda och barmhär ga mot varandra och förlåt
varandra, liksom Gud i Kristus har förlå t er.
Efesierbrevet 4:1 - 22 ,  24 - 32 SFB98
[1]h p://bible.com/160/eph.4.1-32.SFB98
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Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesa-
jas ord: ”Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? ” Alltså kunde
de inte tro. Jesaja har också sagt: ”Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så a de inte ser
med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig.” De a sade Jesaja, därför
a han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet,
som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för a de inte skulle bli uteslutna ur
synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Jesus ropade: ”Den som tror på mig, han tror inte
bara på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är
ljuset som har kommit ll världen, för a ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord
och inte håller dem, så dömer inte jag honom. Ty jag har inte kommit för a döma världen utan för a frälsa
världen. Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord, han har en domare över sig: det ord som jag har
talat skall döma honom på den y ersta dagen. Ty jag har inte talat av mig själv, utan Fadern som har sänt mig
har befallt mig vad jag skall säga och tala. Och jag vet a hans befallning är evigt liv. Vad jag talar, det talar jag så
som Fadern har sagt mig.”

Johannesevangeliet 12:37-50 SFB98

h p://bible.com/160/jhn.12.37-50.SFB98

För sångmästaren; en psalm av David. Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk;
den ena dagen talar därom ll den andra, och den ena na en kungör det för den andra; det är ej e tal eller
språk vars ljud icke höres. De sträcka sig ut över hela jorden, och deras ord gå ll världens ändar. Åt solen har
han gjort en hydda i dem; och den är såsom en brudgum som går ut ur sin kammare, den fröjdar sig, såsom en
hjälte, a löpa sin bana. Vid himmelens ända är det den går upp, och dess omlopp når in ll himmelens gränser,
och intet är skylt för dess he a. HERRENS lag är utan brist och vederkvicker själen; HERRENS vi nesbörd är fast
och gör den enfaldige vis. HERRENS befallningar äro rä a och giva glädje åt hjärtat; HERRENS bud är klart och
upplyser ögonen. HERRENS fruktan är ren och består evinnerligen; HERRENS rä er äro sanning, allasammans
rä ärdiga. De äro dyrbarare än guld, ja, än fint guld i mängd; de äro sötare än honung, ja, än renaste honung.
Av dem hämtar ock din tjänare varning; den som håller dem har stor lön. Vem märker själv huru o a han felar?
Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara ock din tjänare för fräcka människor; låt dem icke få makt med mig, så
bliver jag ostrafflig och varder fri ifrån svår överträdelse. [ (Psalms 19:15) Låt min muns tal täckas dig och mi
hjärtas tankar, HERRE, min klippa och min förlossare. ]
Psaltaren 19:1 - 14 SVEN
[2]h p://bible.com/166/psa.19.1-14.SVEN
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När Herren , din Gud, låter dig komma in i det land dit du nu går för a ta det i besi ning, och när han
driver bort många hednafolk för dig, he terna, girgaseerna, amoreerna, kananeerna, perisseerna, hiveerna och
jebusiterna, sju folk som är större och mäk gare än du, och när Herren , din Gud, ger dem ll dig och du slår dem,
då skall du ge dem ll spillo. Du skall inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd. Du skall inte ingå släktskap
med dem. Dina dö rar skall du inte ge åt deras söner och inte ta deras dö rar åt dina söner. Ty de kommer då
a leda dina söner bort från mig ll a tjäna andra gudar, och Herrens vrede skall då upptändas mot er och han
skall snabbt förgöra dig. Men så här skall ni göra med dem: Ni skall bryta ner deras altaren, slå sönder deras
stoder, hugga ned deras aseror och bränna upp deras avgudabilder i eld. Ty du är e heligt folk inför Herren , din
Gud. Dig har Herren , din Gud, utvalt a vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta. Det var
inte för a ni var större än alla andra folk som Herren fäste sig vid er och utvalde er, ni var tvärtom mindre än alla
andra folk. Utan det var därför a Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder som Herren
förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyp ske kungens hand, ur faraos hand.
Så skall du veta a endast Herren , din Gud, är Gud, den trofaste Guden som håller fast vid si förbund och sin
nåd i tusen släktled, när man älskar honom och håller hans bud. Men den som hatar honom skall han vedergälla
med undergång, ansikte mot ansikte. Han skall inte tveka när det gäller dem som hatar honom. Ansikte mot
ansikte skall han vedergälla dem. Håll därför de bud, stadgar och föreskri er som jag i dag befaller dig a följa.
Om ni nu hör dessa föreskri er och håller fast vid dem och följer dem, skall Herren , din Gud, hålla fast vid si
förbund och sin nåd så som han med ed har lovat dina fäder. Han skall älska dig och välsigna dig och föröka dig.
Han skall välsigna din livsfrukt och din marks frukt, din säd, di nya vin och din olja, din nötboskaps avkomma och
din småboskaps avel i det land som han med ed har lovat dina fäder a ge dig. Du skall bli välsignad framför alla
andra folk. Bland dina män och kvinnor skall ingen vara ofruktsam, ej heller bland din boskap. Herren skall låta
varje sjukdom vika från dig. Ingen av Egyptens alla svåra sjukdomar som du känner ll skall han lägga på dig, men
han skall lägga dem på alla som hatar dig. Du skall förgöra alla de folk som Herren , din Gud, ger dig. Du skall inte
visa dem någon skonsamhet. Och du skall inte tjäna deras gudar, ty det skulle bli en snara för dig. Även om du
säger i di hjärta: “Dessa hednafolk är större än jag, hur skall jag kunna driva bort dem?”, så var inte rädd för dem.
Tänk endast på vad Herren , din Gud, gjorde med farao och med hela Egypten. Tänk på de stora hemsökelser som
dina ögon har se . Tänk på de tecken och under, på den starka hand och uträckta arm, genom vilken Herren ,
din Gud, förde dig ut: Så skall Herren , din Gud, göra med alla de folk som du är rädd för. Dessutom skall Herren ,
din Gud, sända panik bland dem, ll dess a de som är kvar och håller sig gömda för dig blir utrotade. Du skall
inte vara förskräckt för dem, ty Herren , din Gud, är mi ibland dig, en stor och fruktansvärd Gud. Herren , din
Gud, skall ge dem ll dig och sända stor förvirring ibland dem, ll dess a de blir förgjorda. Han skall ge deras
kungar i din hand, och du skall utplåna deras namn under himlen. Ingen skall kunna stå dig emot, ll dess a du
har utrotat dem. Deras avgudabilder skall du bränna upp i eld. Du skall inte ha begär ll det silver och det guld
som finns på dem och inte själv ta något av det, så a du blir snärjd av det, för det är avskyvärt för Herren , din
Gud. Du skall inte låta något avskyvärt komma in i di hus, så a inte också du drabbas av llspillogivning. Du
skall räkna sådant som y erst skändligt och avskyvärt. Det är llspillogivet.
Femte Moseboken 7:1 - 21 ,  23 - 26 SFB98

David Lagerberg

1. http://bible.com/160/eph.4.1-32.SFB98
2. http://bible.com/166/psa.19.1-14.SVEN
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6.4.3 Det bästa och sämsta 2010 - 2017 (2017-05-23 06:09)

Jag vill nämna både det som angår de dementas situa on generellt och det privata för mor och mig.

Det bästa är dels a mor aldrig ge upp, även om jag vet a hon varit djupt nedstämd ibland, samt a
hon inte blir sämre trots en alzheimerdiagnos januari 2012.
A hon fick rä då hon vägrade bortopera on av ena bröstet och har klarat sig igenom bröstcancer.
A hon kunde återfå sin vikt e er a ha tappat över 20 kilo och blivit förvirrad
A helt olämplig medicin sa es ut ll slut.
A mor e er stort lidande med Örebros vanvård fick det bä re i Sandviken och därigenom också slapp en
olämplig godman, Jörgen Hagenfalk.

Det sämsta är Örebropolisens hycklande och egentligen dagisbetonade "utredning" av bro begågna av
gode män.
Och lika illa Tingsrä ens par ska domare och dömanden.

Illa är det hur dementa kan bli bestulna på både sina bostäder och egendom.
Mor skulle idag och redan 2014 kunnat bo i si älskade lilla radhus, med min och hemvårdens biträde. Mor mår
idag bä re än alla andra på hennes demensavdelning och har möjlighet a lämna ifall vi kan ordna e lämpligt
boende utanför de särskilda.

Jag själv har lärt mig y erligare om myndighetsmissbruk i Sverige och jag har under resans gång kunnat
konstatera Jesu existens och sanning, som jag varit skep sk ll under många år.
Sämre är a jag förutom allvarliga skador sen förr (olycka) också drabbats av MS, som dock är ganska lindrig och
verkar ha stannat upp.

6.5 July

6.5.1 Vitaminer i apo-dos (2017-07-07 18:56)

Boendet sköter beredvilligt extra vitamin lldelning varje morgon via apo-dos.
D-vitamin varje dag, zink/selen två ggr/vecka. De påminner också när e vitamin
som köps av mig närmar sig slut, trots a jag själv har koll.
De senare har jag själv tagit i samma dos och verkar fungera mycket väl på
oss båda. Min MS har avtagit i symptom (!) och mor blir inte sämre trots..
demens, kol och bröstcancer.
Det vik gaste är mao o.k., sjukdomsutvecklingen.
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6.5.2 Tiden rinner ut a visa mors rä (2017-07-17 05:34)

Ända sedan sommaren 2014 stod det klart a mor kunnat återgå ll eget boende och inte vara inlåst bland de
som mår mycket sämre.
2014 visade mor de a under den månad hon bodde i min villa i Hofors.
Det framkom också av läkarintyg vi ordnade i Falun.
Hon behövde iofs dagligt stöd och kunde inte lämnas ensam mer än några mmar utan a bli orolig. Dessutom
var min villa inte speciellt lämplig då jag inte ville ha hemvården vandrande fri i min bostad, mor skulle i så fall
ha en egen liten komple bostadsdel in ll min så jag sökte en tvåfamiljsvilla e.d. och gör än idag.
(Lantligt läge, bra garage mm är inte enkelt med dagens hårda marknad särskilt som jag bara arbetat 10 år i
Sverige och min sjukpension därför är mycket låg, jag kan knappast låna något och måste köpa nya villan kontant
precis som jag gjorde med min nuvarande och även de jag hade innan den)
Nye förvaltaren i Örebro, lika stor stolle som den förutvarande gode mannen men på andra sä utan kriminalitet,
ville a mor skulle återgå ll Elgströmska huset lls hon få boende i mina trakter och så fick det bli.
2015 fly ade hon ll Sandvikenboende som är bä re än Elgströmska huset.
Där upptäcktes både cancer och kol -trots a hon inte varit rökare- förutom demensen (som troligen inte är
alzheimer dvs felak g diagnos)
Medicinering har eliminerat i vart fall knölen i ena bröstet och lindrat besvären av kol. Vi vet inget om ev.
spridning av cancern och kan bara hoppas.
Mor har e er -2014 vistats flera gånger i min villa sommar d under kortare perioder och hon är numera betydligt
lugnare och klarar omställningarna med boendet med bravur. Hon skulle mao for arande kunna bo i eget boende
in ll mi med stöd av mig och hemvården.
Men hon är 85,5 år gammal och ganska orkeslös pga medicinering, ålder och allt s llasi ande. Hon är långt från
det "fysiska fenomen" hon ansågs vara runt 2010.

Poängen med "mors rä " är a jag hade rä -2013/14, det var lämpligast a behålla mors eget lilla BR-
radhus. Det var helt fel a sälja det.
Hon saknar det och frågar for arande e er det som hon än idag anser vara hennes bostad och säger adressen.
Jag HADE ordnat boende för mig själv nära de a radhus, en hyresdel hos en pensionerad demenssköterska, jag
HADE möjlighet a köpa e radhus in ll mors som var ll salu och jag HADE köpare på mi hus i Hofors.
Men överförmyndarspektaklet i Örebro ljög om a man måste sälja sin bostad när man fly at ll särskilt boende
och folkbokfört sig där.
Jag trodde tyvärr på denna rena lögn presterad av kanslichefen själv per telefon.
Reglerna säger a den enskilde inte ska ha onödiga kostnader.
JAG betalade hyran för radhuset och jag använde det vid mina besök och förberedde mors återfly och min fly

ll Örebro.
De a ignorerade dårarna på överförmyndarnämnden totalt och "god" man var en otrevlig gangsterliknande typ
med sina vänner i kommunen som jag inte ens ville ha kontakt med. Han ivrade a sälja radhuset och såg ll a
kvarvarande saker i princip stals alldeles innan jag kom för a hämta dessa.
Det gick inte a få rätsida på via daghemmet polisen och halvfascisterna i ngsrä en som samarbetar med dito i
överförmynderiet.

Idag står givetvis dessa radhus i klart högre pris, mor har gjort en ansenlig förlust som bara förvärras. Då
hon boe i eget radhus och har sina llgångar placerade där, så får hon bostads llägg om ca 2000 kr / månad.
e er försäljningen blir det noll.
Trots högre boendekostnad.
Y erligare en förlust på ca 24.000/år, men den förlorade värdeökningen på radhuset är givetvis mycket större.
Största förlusten är mors lidande a ha förlorat si älskade lilla radhus.

Det bästa hade varit om vi kunnat BEVISA a mor kan bo i eget boende genom a hon helt enkelt gör det.
Tyvärr verkar den rinna ut.
Men i vart fall från 2014 , sommaren, och fram ll idag tre år senare var det en realis sk möjlighet förstörd av
överförmyndare och "god" man J.H.
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De a SKA iah bli en rä slig fråga längre fram även med sämre bevisning.
Större än den som dessa fascister i domstolen hycklade bort då jag stämde "Galenfalk" J.H. på mors försvunna
ägodelar i förenklat små-mål.
(Bl.a. "utomobligatorisk" skada som iofs var begången, men inte kan ersä as)
Jag har som mors förvaltare numera försökt med JO, men den myndigheten är bara e skämt och behandlar inte
de a, liksom det mesta.
Det är en "galjonsmyndighet" för formens skull, och en avgående JO erkände de a. Häl en av det de behandlar,
behandlas slarvigt och fel.
Jag kommer a söka resning gång på gång livet ut pga de förkomna ägodelarna samt även stämma igen pga det
jag själv blev av med, tex sparade hobby och leksaker från barndomen.
De a måste ske i Västerås där Galenfalk numera är bosa .
Också en domstol som använder rena rötägg i FT-mål, men det ska ske ändå.
Resningsansökan kan göras med värdeintyg på det mest värdefulla föremålet och peka på det fak ska haveriet,
som är så vanligt i det svenska fascist/ röt-väsendet.
Jag har också en fullmakt från mor från -2014 som jag glömde visa i rötebro röträ . Den styrker a det är mi
omdöme som gäller betr hennes egendom.
Inte en utomstående galnings.
Jag ska också kontakta regeringen/jus edepartementet igen.

fotnot, nazismen har sina rö er i Sverige och Tyskland och mentaliteten lever i det fördolda. Halva min
släkt mördades av dessa element.

6.5.3 Enda accepterade skoparet utslitet (2017-07-21 13:02)

Skorna på bilden har mor gå med året runt både ute och inne i 3 - 4 år eller mer och hon har inte accepterat
något annat.
På vintern har hon sällan gå ut mer än ll en bil men då har det gå a övertala henne a ta något av de andra
paren, Ecco och annat bra, men hon har vanligtvis lagt ll a hon inte har några strumpor (!) så man måste plocka
fram såna och åter övertala lite.
Förra sommaren köpte vi sandaler som hon accepterade i affären.
Men numera vill hon inte ens se dem och lägger nåt annat ovanpå, a ta dem på fö erna är otänkbart och senast
ansåg hon a de är "för långa"...
Överläggning med personal nu senast och hur mor fastnat för dessa gamla utslitna skor är välkänt. Jag har
förgäves at i affärer e er likadana och denna gång tog jag på förslag bilder för a visa skohandlare eller
jämföra på nätet.
E er mtals letande på nätet hi ade jag något liknande men inte i samma färg.
Det var på Ellos e-handel (en av de största på kläder och skor)
Ordnade konto åt mor och tänkte beställa, betala och få dem skickade allra snarast. Det fanns alterna vet express
för + 69 kr och det tog jag.
Två par, e utan rem och e med rem (de flesta "ballerinaskor" saknar rem)
Billiga och man kunde chansa lite på a de passar och mor accepterar nåt av paren. De var perforerade/lu iga
som de gamla.
Kollade med boendet om de kunde hämta på leverans-stället, Ica.
De ville gärna men kunde inte!
Ica lämnar bara ut mot legi ma on på adressaten/köparen.
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Kollade med Ica och det stämde, fanns inga undantag.
Mor har bara e gammalt ID-kort som gå ut för länge sen och det finns inte
på boendet. Mor tappade bort si leg. då hon mådde som sämst -2009/10 och sen har ingen godman eller jag
oroat henne med polisbesök för a ordna e ny .
Det har aldrig behövts innan nu.
A personalen inte kan få lov a hämta ut saker ll en boende är ju helt galet.
Personalen har fullt förtroende för de boende i övrigt och all d llgång ll deras ägodelar osv.

Några dagar senare har jag visat ovanstående bild för ägaren ll en stor skoaffär och han plockade fram
det han ansåg var bästa ersä ningen, en kvalitetssko som heter Rieker. Storlek 40 fanns också, den storlek som
o a var slut i internet-shopparna på de intressantaste modellerna vilket var e extra problem.
Det kan vara bra a få saker ordnade enkelt så jag köpte nya "promenadskor" ll mig själv sam digt. Den service
och ps man får gör a det är värt merkostnaden, jag provade e antal skor, men betr mor måste jag denna gång
chansa och fick en veckas öppet köp som lä kunde förlängas via bara e telefonsamtal vid behov.
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Jag kände genast då jag såg dessa Rieker-skor a mor nog kommer gilla modellen som påminner mycket
om de gamla. Man kan också känna a det handlar om kvalitet.
Igår åkte jag ll boendet med dessa och påfyllning av näringsdryck.
Så snart hon tagit på sig den ena skon utbrast hon a den var väldigt skön.
Tveklöst tyckte hon också om utseendet och a det är annan färg spelade ingen roll.
Vi gick lite i korridorerna då vädret var dåligt och det funkade bra.
Så nu e er flera år har mor nya skor som hon verkligen kan acceptera.

6.6 August

6.6.1 "DET ÄR GUD" (2017-08-02 03:31)

Jag gick ll hälsocentralen för a kolla mi blodtryck med deras kalibrerade apparat i jämförelse med min egen.
Båda visar e häpnadsväckande bra BT e er a jag ha problem med de a i åratal och trots a jag reducerat
medicinerna och inte ändrat på kosthållningen och får mindre mo on då jag pga MS inte orkar "jogga" längre och
promenaderna blir väldigt korta och få, just som för min mor numera.
Jag har anhållit om kontroll med den gamla bä re metoden där man pumpar med gummituta och lyssnar på
hjärtat och det ska snart bli en sådan hos sköterska.
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Vid förra HC i Gävle (Eyra, privat) hade man dåliga auto-apparater, sämre än min egen och som kunde slå 20 - 30
punkter mellan två närliggande mätningar.
Dessutom en verksamhetschef som inte brydde sig betr. kri k samt dåliga läkare.
Nu har jag turen a nära nya boendet hi a både tandläkare i "världsklass" som instruerar och ger råd åt andra
tandläkare samt en läkare på HC som är effek v och lyhörd. (Och inte som i Hofors knappt kan prata svenska och
arbetar på måfå)

I väntrummet kom jag i samspråk med en kvinna som också skulle göra någon enklare kontroll. Som i
många andra fall kom vi a prata om våra anhöriga och demens. Kvinnan var mycket kunnig och lyhörd.
Kan tänka mig pensionerad lärare, kommunal/lands ngspoli ker e.d. -jag ska nog fråga om det blir fler llfällen.
Då jag berä ade om vad min mor gå igenom och a hon klarar sig fint trots diagnoserna cancer, alzheimer och
kol, med även vissa förbä ringar och en cancerknöl som försvann med enkel medicinering, utbrast kvinnan:

DET ÄR GUD.

Jag är förstås också förundrad men inser a det kan ta slut för mor inom några år och a demensen (speciellt om
det verkligen är alzheimer) fungerar "ryckvis" och kan vända i symptom llfälligt.
Det går inte a glömma hur hon kämpade med andningen på Gävle sjukhus, en akutvårdsavdelning, men inte
hade en aning om larmknappen och pga demensen ingen möjlighet a minnas den:
h ps://demensorebro.wordpress.com/2015/09/04/dementa-avlider-i-onodan-pa-sju khusen/
Det har dock varit en långvarig förbä ring mot alla odds trots a mor är 85 år gammal.
Jag tänker på de som be för mor vilket jag själv gjort ibland trots a jag inte är troende av det "beende slaget"
utan mer generellt vetande då det gäller högre existenser som arbetar oberoende av d.
David har visat det här i bloggen hur han både be och grå t.
En syskongrupp från en oberoende församling i Gammelboning Ockelbo var plötsligt runt mig då jag besökte
platsen och utan a jag visste vad som rik gt hände så sa jag med dem, bara jag, och berä ade om min mor.
Vi sa i e gammalt bönehus som de använde ganska sällan och de bjöd på hembakt och fika i övermå så jag
var ju hänvisad ll a ta för mig lite och lovade a bjuda igen någon gång.
Plötsligt sjung en av systrarna mycket vackert en sång som var llägnad mig.
Det var en speciell och vacker syskonskara där en av dem ska ha mö Jesus vid en tragisk händelse och jag kunde
se på henne a hon hade en ovanlig styrka som man sällan eller aldrig ser hos andra. De komple erade varandra
med speciella erfarenheter och egenskaper.
Det visade sig a de ibland var ute på boenden och sjöng och de skulle snart besöka mors boende.
En man som var gi med en av systrarna var judisk med intressant bakgrund och den som predikade vid vissa
sammanhang.
Han bad en bön speciellt för min mor.

Jag kan tro på a högre makt har noterat mors sanna godhet genom livet som hon nästan helt ge åt nå-
gra hundar och ka er e er skötseln av mig och däre er skötseln av en annan pojke som saknade mor.
A hon få genomlida mer än de flesta.
Jag har hört personal på boendet säga "hon är ju så snäll!"
Hon bibehåller de a i si umgänge med andra trots sin sjukdom även om hon ibland drabbas av vanföreställningar
som ger llfällig förändring.
Hon lider dock av en hjärnskada men den goda personligheten finns kvar och hon tänker vanligen på andra men
inte på sina egna behov.
Jag skulle önska jag hade lika lä för de a.
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David Lagerberg (2017-08-02 11:29:48)
Hej Hans Denna läsningen gör mig rik gt glad "det är Gud" Jag vet a det är Allsmäk g Fader och Gud herrarnas Herre
kungars Kung som regerar i evig d Jesus dog på korset i golgata för a vi skulle kunna få syndernas förlåtelse och evigt liv,
han uppstod på tredje dagen och si er på Faderns högra sida Jesus säger jag har få all makt i himmel och på jord Jesus
älskar dig din gamla mor och alla andra gränslöst när ni med ärligt och upprik gt hjärta � går hans vägar i Jesu Kris namn
amen Ropa med full hals, håll ej llbaka. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mi folk dess överträdelse, för
Jakobs hus dess synder. Väl söker de mig dag ut och dag in och vill ha kunskap om mina vägar, som om de vore e folk som
övar rä ärdighet och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rä ärdiga domslut och vill a Gud skall komma
dem nära. "Varför fastar vi, när du inte ser det, varför späker vi oss, när du inte märker det?" Men se, på er fastedag gör
ni vad ni har lust ll, och alla era arbetare driver ni hårt. Ni håller er fasta med kiv och trätor, ni slåss med onda nävar. Ni
fastar inte på sådant sä nu a ni kan göra er röst hörd i höjden. Skulle de a vara en sådan fasta som jag vill ha, en dag då
människan ödmjukar sig? A man hänger med huvudet som e sävstrå och sä er sig i säcktyg och aska, vill du kalla det
a hålla fasta och en dag ll Herrens välbehag? Nej, de a är den fasta jag vill ha: Lossa orä ärdiga bojor, lös okets band,
släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, ja, dela di bröd åt den hungrige skaffa de fa ga och hemlösa en boning, kläd
den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är di kö och blod. Då skall di ljus bryta fram som
morgonrodnaden och di helande visa sig med hast. Din rä ärdighet skall gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina
spår. Då skall Herren svara när du åkallar honom. När du ropar, skall han säga: "Se, här är jag." Om du gör dig av med varje
slags ok, om du slutar a peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mä ar
den som lider nöd, då skall di ljus gå upp i mörkret och din na bli lik middagens ljus. Och Herren skall all d leda dig; han
skall mä a dig mi i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en va enrik trädgård och likna e
källsprång, vars va en aldrig tryter. Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna, du skall återställa grundvalar från
forn da släkten. Du skall kallas "han som murar igen sprickor", "han som återställer s gar, så a man kan bo i landet". Om
du hindrar din fot på sabbaten a göra vad du har lust ll på min heliga dag, om du kallar sabbaten din lust och förhärligar
den ll Herrens ära, om du förhärligar den genom a inte gå egna vägar och inte göra vad du har lust ll eller tala tomma
ord, då skall du fröjda dig i Herren , och jag skall föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs
arvedel. Så har Herrens mun talat. Jesaja 58:1 - 14 SFB98 h p://bible.com/160/isa.58.1-14.SFB98 Hjärtliga varma kramar
och sensommarhälsningar/David Lagerberg

6.6.2 Förr och idag (2017-08-19 14:32)

Några foton, mor som konfirmand 1947 (utställt då i Polyfotos skyl önster Örebro) och taget häromdagen, i
Avesta under dalahästen.
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David Lagerberg (2017-08-21 23:24:51)
Hej Hans Din mor var en mycket mycket vacker kvinna � Jag llägnar din mor dig och alla andra som har intresse Så finnes
nu ingen fördömelse för dem som äro i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och
dödens lag. Ty det som lagen icke kunde åstadkomma, i det den var försvagad genom kö et, det gjorde Gud, då han, för
a bor aga synden, sände sin Son i syndigt kö s gestalt och fördömde synden i kö et. Så skulle lagens krav uppfyllas i
oss, som vandra icke e er kö et, utan e er Anden. Ty de som äro kö sliga, de hava si sinne vänt ll vad kö et llhör;
men de som äro andliga, de hava si sinne vänt ll vad Anden llhör. Och kö ets sinne är död, medan Andens sinne är liv
och frid. Kö ets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, e ersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det.
Men de som äro i e kö sligt väsende kunna icke behaga Gud. I åter ären icke i e kö sligt väsende, utan i e andligt,
om eljest Guds Ande bor i eder; men den som icke har Kris Ande, han hör icke honom ll. Om nu Kristus är i eder, så är
väl kroppen hemfallen åt döden, för syndens skull, men Anden är liv, för rä ärdighetens skull. Och om dens Ande, som
uppväckte Jesus från de döda, bor i eder, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också edra dödliga
kroppar levande, genom sin Ande, som bor i eder. Alltså, mina bröder, hava vi icke någon förpliktelse mot kö et, så a
vi skola leva e er kö et. Ty om i leven e er kö et, så skolen I dö; men om I genom ande döden kroppens gärningar, så
skolen I leva. Ty alla de som drivas av Guds Ande, de äro Guds barn. I haven ju icke få en träldomens ande, så a I åter
skullen känna fruktan; I haven få en barnaskapets ande, i vilken vi ropa: »Abba! Fader!» Anden själv vi nar med vår
ande a vi äro Guds barn. Men äro vi barn, så äro vi ock arvingar, nämligen Guds arvingar och Kris medarvingar, om
vi eljest lida med honom, för a också med honom bliva förhärligade. Ty jag håller före a denna dens lidanden intet
betyda, i jämförelse med den härlighet som kommer a uppenbaras på oss. Ty skapelsens trängtan sträcker sig e er Guds
barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, icke av eget val, utan för dens skull, som lade
den därunder; dock så, a en förhoppning skulle finnas, a också skapelsen en gång skall bliva frigjord ifrån sin träldom
under förgängelsen och komma ll den frihet som llhör Guds barns härlighet. Vi veta ju a ännu i denna stund hela
skapelsen samfällt suckar och våndas. Och icke den allenast; också vi själva, som hava få Anden såsom förstlingsgåva,
också vi sucka inom oss och bida e er barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet äro vi frälsta. Men e hopp som
man ser fullbordat är icke mer e hopp; huru kan någon hoppas det som han redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi
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icke se, så bida vi däre er med ståndak ghet. Så kommer ock Anden vår svaghet ll hjälp; ty vad vi rä eligen böra bedja
om, det veta vi icke, men Anden själv manar go för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet
vad Anden menar, ty det är e er Guds behag som han manar go för de heliga. Men vi veta a för dem som älska Gud
samverkar allt ll det bästa, för dem som äro kallade e er hans rådslut. Ty dem som förut hava blivit kända av honom,
dem har han ock förut bestämt ll a bliva hans Sons avbilder, honom lika, så a denne skulle bliva den förs ödde bland
många bröder. Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rä ärdiggör
han ock, och dem som han har rä ärdiggjort, dem förhärligar han ock. Vad skola vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem
kan då vara emot oss? Han som icke har skonat sin egen Son, utan utgivit honom för oss alla, huru skulle han kunna annat
än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rä ärdiggör. Vem är den som vill
fördöma? Kristus Jesus är den som har dö , ja, än mer, den som har uppstå ; och han si er på Guds högra sida, han
manar ock go för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kris kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller
hunger eller nakenhet eller fara eller svärd? Så är ju skrivet: »För din skull varda vi dödade hela dagen; vi hava blivit aktade
såsom slak år.» Nej, i allt de a vinna vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om a varken död
eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden
eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ro-
marbrevet 8:1 - 39 SVEN h p://bible.com/166/rom.8.1-39.SVEN Hjärtliga �varma ��kramar och hälsningar /David Lagerberg

6.7 September

6.7.1 Förbereder nya små rä sprocesser (2017-09-03 07:09)

Jag tycker a man ska försöka använda rä sväsendet så långt det är möjligt och aldrig ge upp ens i fall med usla
gode män eller regelbrytande myndighetsutövare i en kommun som Örebro.
SVT-serien för nåt år sen visade hur anhöriga tvingats ge upp försöken a få bort typiska skräckexempel på gode
män.
Man antydde a domstolarna agerar par skt.
Just så ligger det ll och jag drar mig inte för a använda rä a ordet.
Det gick a få bort den värste marodören genom a fly a mor ll annat län.
Det vore väl nåt för teve? De skulle höra av sig om de gör mer på temat.
Den man som bär stort ansvar i det här på senare d, Morgan Johansson, har få utökad "makt" e er diverse
oseriositeter där andra ännu värre opålitliga svamlande slashasar har få gå ur regeringen.
Han vill inte ändra godmannasystemet därför a det tar för lång d. Galenskap.
Men också hanteringen inom domstolarna är en likvärdig galenskap och det är e mycket allvarligt tecken på e
utbre inarbetat mygel som bär många ansikten.
Jag drar mig inte för a jämföra de a med Hitler-Tyskland och systemen där.
Han hade god draghjälp från Sverige i si nazis ska arbete ända lls svenska poli ker fak skt begrep a det gick
åt fel håll. Det sa alldeles för långt inne och många tokigheter lever kvar i sossarnas egendomliga "själar" som
är allt annat än "rena". Det är alltså där som en rening behövs och inte bland judarna.

Jag tar upp några exempel ur den långa listan på slarv och galenskap från den god man jag kallat "galen-
falken" och sänder skadeståndsanspråk via överförmyndaren.
De a för a sam digt hålla den senare informerad (Västerås) och förhoppningsvis når några utomstående pga
offentlighetsprincipen.
Däre er kan jag gå vidare hos KRF med ansökan om BF och sen domstol vid behov.
Dock slipper jag i det fallet Örebro rä sröta. Det blir Västmanland e ersom galenfalken by arbetsfält e er fly .
Kan tänka mig a pröva rä en i Västerås (jag vet inte så mycket om den ännu, har se exempel på idio men prövar
igen e ersom den gången var det e av alla nya oerfarna rötägg bland jurister som agerade vilket jag redogjort för)

Därutöver blir det resningsansökan e er Örebros taffliga par ska agerande.
Livet ut kommer de a upprepas i Hovrä en.
Tillslut kanske någon av alla dessa rötägg förstår vad det handlar om, i vart fall e er a jus epepartementet ev.
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inse hur illa det fungerar.
Det är nog så a om dessa figurer som jobbar där börjar få upp ögonen för problemen, så beror det på ökad
mognad som i sin tur bo nar i högre ålder och då o a begynnande demens vare er de själva kan falla offer för
eländet och det är försent.
Samma gäller förstås de hycklande rötäggen/ledbanden inom rä sväsendet.
Kommuntjänstemännens bästa kompisar och bundsförvanter.
Samt även lata ignoranta poliser och halvgalna omdömeslösa åklagare.
En ändring på bara det senaste exemplet skulle vända hela bilden.
Seriösa utredningar och fällande domar skulle tvinga hönsen inom kommunerna a plocka bort de värsta
rötäggen och kriminella bland gode män och förvaltare.

6.7.2 E-bok och par oner (2017-09-14 13:05)

E-boken är nu uppdaterad ll dags dato (under rubrik nedladdningar) och är
nu på ca 550 sidor.
Det är hela 36 MB men jag kanske kommer a ändra ll medel eller låg kvalitet på bilderna och välja annan layout
för a få ned sidantal och dataåtgång.
Tror inte a mina bilder har den kvalitet som har ny a av hög upplösning.
De som betalar för varje megabyte kan tycka a det är för mycket a ladda ned.

Jag gör par oner av den ägnad olika ändamål. som tex bakgrundsinfo i kommande processer mot di-
gare gode män eller som info ll olika myndigheter,
speciellt regeringskansliet/jus edepartementet (igen)
Därför en par on som bara kommer innehålla kategorin "god man" och en med bara kategorin "övriga
myndigheter"
Ska lägga upp par oner även för nedladdning och har redan lagt in en "mini ebok" på bara en megabyte och
som omfa ar bara senaste året.

David Lagerberg (2017-09-14 13:41:07)
Hej Hans Är all d intressant a läsa det du skriver �� Önskar dig din mor övriga släkten och alla andra som läser de a
en rik gt bra torsdag fredag helg höst och e liv fullt av allt go HERREN kan ge i Jesu Kris namn amen Tillägnar alla
de a Vad jag vill säga är de a: vandra i Anden, så kommer ni inte a göra vad kö et begär. Ty kö et söker det som är
emot Anden och Anden söker det som är emot kö et. De två strider mot varandra för a hindra er a göra det ni vill.
Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen. Kö ets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösak ghet,
avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbro , gräl, spli ringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och
annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot
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är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De
som llhör Kristus Jesus har korsfäst si kö med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även
följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Galaterbrevet 5:16 - 26 SFB98
h p://bible.com/160/gal.5.16-26.SFB98 Hjärtliga varma kramar och hösthälsningar /David Lagerberg

Hans (2017-09-17 05:44:01)
God morgon David Jag vill berä a a jag tagit bort den senaste sidan pga en bra överenskommelse med det aktuella
företaget och möjliga missförstånd. Min mor har därmed få skälig betalning för sina saker. Det är svårt a sälja av det
trots a hon inte bryr sig om dem längre men ändå har jag fly at runt dem, hyrt förråd och sen annat förråd.. men det
blev allt jobbigare med känslan a förvara onödiga saker som ibland fanns i duble er. En del har gå ll välgörande.
Överförmyndaren meddelade a jag och mor llsammans avgör vad vi vill göra med sakerna. Mor har inget annat barn.
Nu funderar jag på vad jag gör med en stor mängd kaffekoppar i guldfärg. Dessa nämner hon ibland och måste sparas
iaf en del ev dem. Hon har "samlat" på såna och har några fina silverskedar från norrland som måste sparas då hon är
mycket förtjust i just teskedar av alla slag. (Det kan boendet intyga hur hon samlar in alla hon ser och gömmer på olika
platser i si rum, men sen när vi ska fika inne hos henne så finns inga teskedar:) Så när jag tog bort sidan försvann också
din kommentar. Men den texten visade sig passa bra in på förstasidan och på sidan "mer från David". Så du vet a inget
av det du skriver försvinner.

Hans (2017-09-16 10:23:35)
Hej David, Det finns ju kons gheter i de a "fina land" som måste vara destruk vt för människors ande (som vi enl min åsikt
eller tro har ll låns från den högste, den egentlige anden) som är svår a placera in i raden av dåligheter som räknades upp
där jag tycker a girighet saknas, det som är så aktuellt idag och bidrar ll miljöförstöring och en kommande undergång.
Men det som verkar hålla svenska folket uppe är alla dessa mord-serier på tevens olika kanaler, varje dag. Tillkommer alla
nyheter om verkliga mord och GW:s förtjusning i den kriminaltekniska delen av en massa mord som också måste pumpas
ut ll allmänheten. Hur ska vi benämna de a? Avgudadyrkan? Är fenomenet mord det som betyder mest för svenskarna
i gemen eller är programmakarna förnu befriade? Fantasilösheten är ju i alla fall nästan total i alla serier som ska vara
spännande. Nästan all d rör det sig om mord i någon form. För övrigt är väl många verkliga mord och de i serierna,
hämndak oner. Dessa mördare har inte förstå eller ens läst ordet "hämnden är min". Hämnd och hån och girighet
kännetecknar de som man bör ta avstånd från, också enligt Bibeln tror jag. Många har blivit direkt ilskna på högre makt,
som de tro på, e er a ha förlorat tex e barn. Det är ju så a barnet inte lider men det gör de själva. Därför kan man
väl ana "meningen" med många händelser som verkar oförenliga med en god högsta makt. Då synbarligen goda människor
drabbas av oerhörd sorg och elände kan man då tänka sig a det ligger något i tanken om synd i en digare llvaro. Där
kan jag förstå a du inte är med på noterna och det är bara a respektera. Men det finns ju uppgi er i Bibeln om såna som
har eller ska "resas upp igen", tex Elia och kung David om jag minns rä . Där har vi en viss motsä ning ll annan religion
som hävdar a återkomsten beror bara på a människan behöver lida och lära sig mer och e er "fulländning" inte kommer

llbaka. Eller a den fulländade når "nirvana" och släcks ut för go . Så mycket tokigheter det finns inom andra religioner,
men också oklarheter inom kristendomen. Det som för mig har den enda hållbara förklaringen runt människans själsliv är
det djupaste inom judendomen. Jag är dock inte ak v jude som min farfar var (föreståndare för synagogan i Krakow, Polen)
och jag är väl en rä problema sk blandning av forn-nordiskt och judiskt. Alla mina halvsyskon har lyckats bä re och där är
också mamman judisk. Jag tycker också a min (svenska) mor har "lyckats" bä re i livet än jag själv. Bästa hälsningar / Hans

David Lagerberg (2017-09-17 12:00:59)
Tack för e svar som berörde mig djupt!!! Befallning dina verk åt HERREN så har dina planer framgång. HERREN leder och
förmanar oss a göra hans vilja. E ersom Gud älskar oss då mycket fick vi en fri vilja trots a han redan innan visste a
vi människor inte klarade av det Tack tack tack Jesus för a vi får vara och är dina barn. Vi tackar dig från djupet av våra
hjärtan � a du är vår brudgum och vi din brud � Herre led oss i din sanning summan av di Ord är sanning amen amen
På tal om annat Jobs Gudstro gjorde mig tårögd Tänk om vi människor kunde förhålla oss på samma sä ll HERREN , då
skulle världen se annorlunda ut. Tyvärr går vi mot världens Slut Läs och begrunda och kommentera gärna I landet Ur levde
en man som he e Job. Han var en from och rä sinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda. Han fick sju söner
och tre dö rar. Han ägde 7 000 får, 3 000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor, dessutom tjänare i stor mängd. Han var
mäk gare än någon annan i Österlandet. Hans söner hade för vana a hålla fester i sina hem, var och en i tur och ordning.
De sände bud och bjöd in sina tre systrar för a äta och dricka llsammans med dem. När en sådan omgång av festdagar
hade avslutats, sände Job bud e er dem för a helga dem. Han steg upp digt på morgonen och offrade e brännoffer
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för var och en av dem. Ty Job tänkte: “Kanske har mina barn syndat och i sina hjärtan förbannat Gud.” Så gjorde Job varje
gång. En dag hände det a Guds söner kom och trädde fram inför Herren , och Åklagaren kom också med bland dem. Då
frågade Herren Åklagaren: “Varifrån kommer du?” Åklagaren svarade Herren : “Från en färd utöver jorden där jag har
vandrat omkring.” Då sade Herren ll Åklagaren: “Har du lagt märke ll min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är
så from och rä sinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.” Åklagaren svarade Herren : “Är det utan orsak
som Job fruktar Gud? Har du inte på allt sä beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans
händers verk, och hans boskapshjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt
säkert kommer han då a förbanna dig rakt i ansiktet.” Herren sade ll Åklagaren: “Nåväl, allt vad han äger är i din hand,
men du får inte räcka ut din hand mot honom själv.” Satan gick då bort från Herrens ansikte. När sedan Jobs söner och
dö rar en dag åt en mål d och drack vin i den äldste broderns hem, kom en budbärare ll Job och sade: “Oxarna gick
för plogen, och åsninnorna betade i närheten. Då slog sabeerna ll och rövade bort dem, och folket slog de med svärd.
Jag var den ende som kom undan för a berä a det för dig.” Medan han talade kom ännu en budbärare och sade: “Guds
eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den ende som kom undan för
a berä a det för dig.” Medan denne talade kom ännu en budbärare och sade: “Kaldeerna ställde upp si manskap i tre
avdelningar och överföll kamelerna och rövade bort dem, och folket slog de med svärd. Jag var den ende som kom undan
för a berä a det för dig.” Medan denne talade kom ännu en budbärare och sade: “Dina söner och dö rar åt en mål d
och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets fyra hörn, och det
rasade samman över folket, så a de dog. Jag var den ende som kom undan för a berä a det för dig.” Då reste sig Job,
rev sönder sin mantel, rakade si huvud och föll ner på marken och llbad. Han sade: “Naken kom jag ur min moders liv,
och naken skall jag vända llbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!” Vid allt de a syndade inte
Job, han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Job 1:1 - 22 SFB98 h p://bible.com/160/job.1.1-22.SFB98 Hjärtliga
varma välsignelser i Jesu namn /David Lagerberg

Hans (2017-09-18 21:07:08)
Job.. jag vet inte rik gt om du tänker på en jämförelse med alla de människor som drabbas ll synes helt orä vist av
många skador och förluster eller om du tänker på något jag skrev i förra kommentaren. Tex ideer om a människans
jordeliv är avse a vara en plåga (Buddha) men jag har tyckt a det min mor drabbats av inte är rimligt då man ser ll
hur hon levat, det finns ingen rim och reson i a en människa som all d varit skötsam, all d månat om andra, både barn
och djur, och all d sa sig själv i andra rummet, ska behöva råka ut för a min far måste lämna landet pga begränsat
uppehålls lstånd, misshandel av en svensk man hon slog följe med (han fick e obetydligt straff) demens, svår svält,
cancer, kol och dessutom förlora sin egen kära bostad helt i onödan. Därutöver bli bestulen på ägodelar av en god man,
som sen inte ens utreds av polisen samt a regler för ställföreträdarskap hindrar framgång i civilmål. Det räcker inte med
det kan jag berä a, hon tog också hand om en moderlös pojke e er en annan svensk hon var gi med en d och den
pojken valde a ta si liv framför e tåg då han blivit vuxen. Allt de a borde vara jämförbart med det Job drabbades av,
det spelar ingen roll hur rik eller betydelsefull man är i samhället, skadan är ändå propor onell. Mor har vad jag vet och
förstå aldrig anklagat "någon skapare", i stället har hon gömt undan Biblar, varav en del mycket gamla. på olika ställen i
sin fd bostad. Och hon har hållit allt det helt hemligt, ll och med för mig och för sina bästa vänner (som inte finns kvar
i livet) En enda gång har hon spontant sagt något om Bibeln. "Det stämmer ju precis det som står i Bibeln" -då vi såg på
nyheter. Jag blev mäkta förvånad. Då hade redan hennes demens sa in, det var nog -2011. Dvs troende på en skapare
men inte anklagande. Har jag någon gång frågat henne om det religiösa har hon bara se lite glad och lite hemlighetsfull
ut. Hon är knappast ensam om a drabbas illa på många sä innan demens inträder. Då kan det vara tankeväckande a
demensen fak skt verkar fungera skyddande, det verkar som om minnen av det svåraste dämpas eller försvinner. Det
kan ll och med vara så a om inte dessa minnen trängdes undan så skulle mor och andra inte klara sig. De dementa
kommer i hög grad a leva i nuet. Det enda hon har frågat e er spontant är sin kära bostad i Örebro. All d lika svårt a
höra och jag måste upprepa a hon varit så dålig a kommunen ansåg a hon måste lämna den och bo på boende. Då
har hon inte sagt något. Det finns ju också problem om pannloben drabbas, då kan en dement bli irriterad och aggressiv.
De a ger de anhöriga extra svåra problem och i det läget kan det vara bäst med särskilt boende. Personalen klarar a
hantera alla sådana situa oner, det är svårare för en anhörig, men man kan vänja sig. Man får aldrig själv bli arg eller
komma med llrä avisningar. Saker går a reda ut ändå, eller bäst, bara byta ämne. Låta henne glömma. På senare d
har min mor Birgit blivit mer irritabel och börjat prata mer för sig själv igen. De a var dock som värst -2013 då hon också
pratade e helt främmande språk. Nu sä s medicin (Risperdal) in mot problemet. Hon har ha en minimal dos något
år men nu en normal dos. Jag kommer skriva om den medicinen och hur jag uppfa ar dess verkan, med den. Demens
kan alltså inte ses som bara en befrielse från outhärdliga tankar och minnen, det kan dyka upp andra nega va tankar
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och ideer men som inte leder ll depression utan ll irrita on för stunden. Lä are för den demente a uthärda. Det
förra skadar personen själv, det senare prövar omgivningen. Då är det självklart bäst om sådana problem slipper möta
varandra, men tyvärr så händer det då och då på även de bästa boendena. Mor har inte vad jag hört kommit i konflikt med
nägon annan boende, men hon har anklagat personal för olika saker. Mellan de boende uppstår ibland svåra konflikter.
Buddha hade inte fel. (men han undvek talet om en Gud varför Buddismen nog inte borde benämnas religion utan mer en
livsfilosofi som visat sig stämma med modern vetenskap-fysik) Den mest fantas ska upplevelse jag ha kom 1985. Plötsligt
framträdde e skimrande stort va en och en stolpe eller påle mi där ute. Så hördes orden "Det är Buddha". När jag kollade
upp vad bilden kunde betyda så skulle en påle i havet symbolisera kunskapen. Det hade jag aldrig hört talas om. Mvh / Hans

David Lagerberg (2017-09-18 21:24:57)
Hej Hans Lägg gärna denna länken under profe or h p://www.flammor.com/profe or/profe a031.htm

Hans (2017-09-19 06:29:45)
David, Då ska jag överaska dig lite, jag har för rä länge sen också en wordpress-sida som bygger på just den profe an. Jag
har inte berä at det därför a många kristna ser nega vt på den typ av varsel jag ha e antal gånger och som jag berä ar
om på samma sida. Men när du nu länkar ll en utombiblisk profe a så antar jag a du inte störs av de a. Länken har
länge funnits under rubriken "övernaturligt" här i bloggen och den rubriken undviker ju de som anser a allt sådant är från
en ond makt. Eller så har man inte se / at på rubrikerna. En del pla ormar döljer rubrikerna ganska väl. För mig och
många andra är det så a allt som är sann informa on om llvaron är intressant oavse hävdad källa. De a gäller också i
högsta grad tex Mar nus verk. h ps://profe or.wordpress.com/

6.8 October

6.8.1 Min egen sjukdom (MS) -bä re (2017-10-04 23:14)

För en gångs skull skriva några rader om den MS jag diagnos cerats för -2015.
Jag tror a jag ha den "på gång" i många år, onaturlig trö het, fumlighet,
Hals-stämbandsproblem (som tvingade mig sluta som gymnasielärare) och minskande koncentra on. Det som
hände -2015 var a jag plötsligt fick dubbelseende. De a visade sig bero på en "trö " muskel i vänster öga.
På magnetröntgen var damen "rolig" då hon sa a det var helt tomt i mi huvud.
Det lät trovärdigt, men hon avsåg, inga tumörer, inga blödningar.
Ingen stroke på gång.
"-Men du har MS"
Sen dess blev jag stadigt sämre, i början skov-vis men senare kroniskt och progressivt.
Debut i symptom i min ålder är ovanligt, vanligast mellan 20 och 30, jag är mycket äldre. Därför har jag funderat
på vad jag "gör" eller "lider av" som är ovanligt.
Nu har jag eliminerat två såna saker och under senaste veckorna har jag fak skt kunnat gå och även jogga -
springa som för flera år sen, dvs obehindrat.
Orsaken ll MS är inte vetenskapligt klarlagd och jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter.
Nu blir det ny MR i morgon och neurolog nästa vecka.
Jag väntar mig inte a inflamma onerna i hjärnan har minskat radikalt, jag känner samma dåliga koncentra on
och försämrade balans som vanligt.
Det bästa med det här är a det ser ut som jag bä re ska orka med a bistå mor hennes sista d.
Det jag eliminerat är dels en ca o år gammal dålig tandrot med misslyckad ro yllning genom a låta ta bort
roten nästan helt (en av tre på tand 2-6)
Det var inte lä a hi a en tandläkare som både ville och kunde.
Träffat på flera rötägg ute er den resan.
Mycket kunnig och erfaren, jag blev kanske hans sista avancerade opera on innan han går i pension nu i år.
Dels har jag eliminerat risken a få i mig BMAA via alger som jag hållit på med i ca o år också. De a ämne verkar
enligt forskning kunna ge upphov ll flera allvarliga sjukdomar och svenska forskare har dvis varnat för de a.
Det är möjligt a den sista "laddningen" om 500 gram inte var bra.
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Jag har mao slutat med Spirulina men tar for arande lite Chlorella varje morgon.
Algerna har trots allt ge klara fördelar som slut på jobbiga förkylningar plus det jag inte vet. De har e högt
näringsinnehåll plus delvis okänt innehåll med delvis okända riskfaktorer. De kan rentav ha kolliderat med min
blodtrycksmedicin.

Edit, nån vecka senare har magnetkamera visat a MS-ak viteten stannat upp.
Det ser inte bä re ut, men inte den försämring som varit mellan föregående tagningar. Jag tar ingen medicin,
bara naturmedel.

David Lagerberg (2017-10-05 06:17:31)
Hej Hans Och godmorgon�� All d lika intressant a läsa vad du skriver. ��� Jag vaknade digt trots lite sömn. Har ha
sömnproblem hela livet i sina värsta stunder flera dygn helt utan sömn. Nu känner jag a det går i rä riktning HERREN
hjälper mig och ja kan tom sova i min säng vilket jag inte gjort på ca 10 år Ha mentala och psykiska spärrar och legat o
vardagsrummet framför tv-n Som du vet är jag kristen med levande tro på Jesus Och jag vet a han hjälper både dig din
mor, mig min mor och far mfl Jag ser verkligen fram emot den här torsdagen. Det blir en löprunda i spåret i karlslund på 10
km (kuperat och backigt ) Och gör go för välbefinnande "ande kropp och själ " E er löprundan åker jag ll mor och värmer
av kycklinglårfilé grytan jag lagade hos henne iförrgår. Herrens välsignelse och välgång önskas dig din mor och alla andra
som läser de a Tillägnar er Psaltaren Psalm 91 Tryggheten under den Högstes beskydd Hm det jag hade tänkt funkade inte
a klistra in återkommer HERRENS varma välsignelser kramar och hösthälsningar i Jesu Kris namn amen /David Lagerberg

Hans (2017-10-05 07:06:31)
God morgon David Karlslund är mycket bekant för mig, där ligger både min mormor och fosterbror begravda vid Längbro
församling. Thomas i minneslunden. Mor tog hand om honom när hon gi e sig med hans ensamma far på 70-talet och
han var då psykiskt illa däran. Han kallade mig med den "storebror" och var en rik gt god liten vän. Han repade sig
långsamt men när mor skilde sig e er bara 3 - 4 år så slutade det med a Thomas åter bodde hos sin ensamma far. Då
tappade vi tyvärr kontakten då fadern drack en del alkohol mm. Minns inte ens exakt hur allt var eller varför kontakten
bröts, det var onödigt. Thomas orkade bara ll 30-års åldern och lade sig då framför e tåg. Det var mor som fick den
nyheten och jag från mor. Det var självklart chockerande och jag har all d undrat varför det blev så illa. Mor verkar inte
längre veta hur det är med Thomas och jag tar förstås inte upp det. Demens är en mekanism som både skyddar och
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ställer ll det. I Karslund hade också mors bästa väninna på 70-talet en sommarstuga. E er a mor blev dement och
ännu bodde i eget i Hjärsta, gjorde vi turer dit för promenader. Jag känner också ibland a jag kommer a få svårt a
somna. Använder inte sömntable er utan brukar ta en hel eller halv Bamyl med lite juice. Det hjälper i mi fall alldeles
förträffligt, men säkert en personlig variant som kan vara ovanlig. På apoteket sa en dam då jag berä ade det här "det är
bara inbillning" med svag röst. Men hon mådde verkligen mycket sämre själv, den gången glömmer jag inte. Det var inga
väntande kunder och hon började berä a om helt andra saker, hennes huvud sjönk ned mot disken. Hon sa a hon var
pensionerad men inte orkade sluta arbeta. Det var både väldigt öppenhjär gt, märkligt och tragiskt. De a händer mig
ibland, a människor öppmnar sig helt oväntat och vid helt oväntade llfällen. Jag kan tänka mig a det händer dig också.
Du vet väl a de kommentarer du skickat som inte syns i kommentarsfälten finns inlagda under rubriken "Från David och
andra kristna". Jo, mors närmast mirakulösa återhämtning från både cancer och hävdad alzheimer och min återhämtning
från MS (som det verkar) ger e ertanke i den riktning du skriver om. Ändå vet jag som många andra a vår värld här lider
svårt av influenser från en "ond" makt (destruk v motskapare) och extra gärna angriper de som lider av sjukdom som gör
dem mer sårbara och lä påverkade. Dessa blir då o a verktyg för det "onda". Men jag har också kunnat notera verkningar
från det högsta / den högste som då uppenbarligen arbetat helt oberoende av den. Du lade in några verser från Bibeln
där Bibelguden franstår som bes alisk, hämndlysten osv. Dessa verser och andra från GT används av Bibelmotståndare,
ateister osv. Det finns betydligt värre än de du lade in om hur vissa hädare skulle få möta si defini va slut (om jag minns
rä ) Många anser a de a är satans influenser i Bibeln. Det finns också minst e Bibelställe där det står a orden är
satans, men sen återkommer exakt samma ord i samma sammanhang, på annan plats i Bibeln där de framatälls som Guds
ord. De a kan tas som e tecken på a satan är Guds "vänstra hand" som ger llvaron dynamik. E redskap för a pröva
andra skapelser. Vore det inte underligt om satan inte vore känd och planerad redan under skapelsen? Men de a kan
jämföras med a Gud hävdas meddela a han ångrat a han skapat människan. Det blev e ny försök via utrensning
och sen bara Noas familj kvar. Sen har det gå som det har gå , igen. Jesu rop på korset "Min Gud varför har du övergivit
mig" är däremot fullt logisk för mig. Om det lidandet ska kunna vara maximalt så hör den villfarelsen ll. Det är klart a
det måste vara maximalt ifall Jesus, som enligt u olkningar, tog på sig hela världens synd. Bara några små funderingar på
morgonkvisten, om några mmar ll magnetkameran och se hur hjärnan "mår". Mor har aldrig utre s på det sä et varför
alzheimerdiagnosen inte kan vara 100-procen g. Jag har få undvikande svar på den frågan från hennes olika läkare och
jag ska försöka komma ihåg a ta upp det med min egen neurolog, den ärde i ordningen som äntligen är resonabel, ve g
och lyhörd. Övriga var direkt olämpliga som läkare. Då jag ville byta i Gävle ( llhör nu Falun) var det nära a jag fick den
obehörige neurologen i stället som de a sjukhus blev ökänt för -2015 då jag fick diagnosen MS och besökte "bygget". En
ersä are i Uppsala, på forsknings-stadiet klarade inte logik på ens lägsta nivå. Dessutom blev hon onåbar. En annan filur
i Bollnäs uppträde hånfullt. Men jag har se och hört värre, de som använder en fascis sk/nazistliknande jargong. Jag
meddelar sen många år all d vad jag tycker, även ll verksamhetschefer som sällan gör det de ska. Fascisterna/nazisterna
är på väg llbaka i olika skepnader / uniformer. Det kaööas "entrism", betyder ungefär par -split, det är deras bästa chans
och det fungerar. Många svenskar luras in i de a träsk och begriper inget hur tydligt de än visar si "tryne" De begriper
inget ens om medlemmarna visar sig i Hitler-frisyr vilket många gör. Det är också uppenbart och tydligt a den fascis ska
mentaliteten finns inom samtliga par er i Sverige. SD blev också en pla orm för såna som saknar bildning/lämplighet
men fick den vägen en chans a få lite "makt" som de annars aldrig skulle få . Sympa erna är då o a bara spelade och
de är inte alls alla ens rasister. -Ja det blev några extra funderingar där :) Hälsningar från Hans

David Lagerberg (2017-10-05 06:20:32)
Till dig, Herre , tar jag min llflykt, låt mig aldrig komma på skam. Rädda mig och befria mig genom din rä ärdighet,
vänd di öra ll mig och fräls mig. Var en klippa för mig där jag kan bo, dit jag all d kan komma, du som givit befallning
om min frälsning, du mi bergfäste och min borg. Min Gud, befria mig ur den ogudak ges våld, ur den orä ärdiges och
förtryckarens hand. Ty du är mi hopp, Herre, min förtröstan, Herre , allt ifrån min ungdom. Du har varit mi stöd ända
från moderlivet, du har förlöst mig ur min moders liv, dig gäller all d mi lov. Jag har blivit e tecken för många, och du är
min starka llflykt. Låt min mun vara full av di lov, hela dagen av din ära. Förkasta mig inte när jag blir gammal, överge
mig inte när min kra tynar bort! Ty mina fiender talar mot mig, de som vaktar på min själ rådslår med varandra och säger:
"Gud har övergivit honom, förfölj och grip honom, det finns ingen som räddar honom!" Gud, var inte långt ifrån mig! Min
Gud, skynda ll min hjälp! Låt min själs fiender komma på skam och gå under. Låt dem som önskar mig olycka höljas i
förakt och vanära. Men jag skall all d hoppas och prisa dig, om och om igen. Min mun skall förkunna din rä ärdighet, din
frälsning dagen lång, fastän jag inte har ord ll fullo. Jag skall komma i Herrens, Herrens väldiga kra , jag skall prisa din
rä ärdighet, endast din. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom, och in ll nu förkunnar jag dina under. Överge
mig inte, Gud, när jag blir gammal och grå, inte förrän jag få förkunna om dina gärningar för nya släkten, om din makt för
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alla som skall komma. Din rä ärdighet, Gud, når upp ll himlen. Du som har gjort så stora ng, Gud, vem är dig lik? Du
som har lå t oss se så mycket av nöd och olycka, du skall åter göra oss levande, åter föra oss upp ur jordens djup. Föröka
du min storhet och trösta mig igen, så vill jag tacka dig med spel på psaltare för din trofasthet, min Gud, jag vill lovsjunga
dig ll harpa, du Israels Helige. Mina läppar skall jubla, när jag lovsjunger dig, ja, min själ som du har friköpt. Min tunga
skall hela dagen tala om din rä ärdighet, ty de som önskade mig olycka kommer på skam och måste blygas. Psaltaren
71:1 - 24 SFB98 h p://bible.com/160/psa.71.1-24.SFB98

6.8.2 Fel diagnos i flera fall (2017-10-15 20:27)

Det börjar dyka upp nyheter om utsa a personer som drabbats av fel diagnos avseende alzheimer, långvarig
medicinering som ge svåra biverkningar men
ingen hjälp mot den kogni va svikt de led av.
Då de på eget eller anhörigas bevåg avbru t medicineringen har känslolivet återvänt och också ini a vförmågan.
Det är klart a jag måste reagera då min mor aldrig undersökts med magnetkamera eller ens datortomografi
och hennes sjukdomsförlopp inte stämmer så bra med alzheimer. Det ligger på mi ansvar a ta upp de a med
boendets läkare som nyligen by s ut för andra gången.
Jag tog upp det med den förre, flera i personalen var närvarande, men läkaren tyckte inte det var någon vits med
a börja undersöka nu.
"Huvudsaken är väl a hon har det bra".
Det torde betyda a han inte trodde a mor hade så långt kvar, oavse diagnos och medicin.
Ja, det kan vara försent a ändra på e ev. alldeles felak gt förhållande med vården. Vi vet heller inte hur
bröstcancern har spri sig innan den försvann från bröstet (som närmast e mirakel)
Då mor vägrade bortopera on av bröstet så avbröts all utredning och då även en trolig datortomografi.
Givetvis inte en ve g regel.
Mor hade rä och kirurgen fel.
Jag kan tro a hon hade rä också då hon berä ade om en "liten blödning" i hjärnan då hon få demens-
symptomen -2009/2010.
Alterna vt vad det en propp i hjärnan beroende på en fak sk inflamma on i ena benet som spred problem upp

ll huvudet.
De a kombinerades sedan med mycket dålig mathållning och ren svält.
Var det underligt a mor blev förvirrad?
Förvirringen har idag avtagit markant och ersa s av andra problem såsom total brist på ini a v och nästan noll
känsloliv.
Vore det fel a avbryta medicineringen mot alzheimer och se om hon blir bä re?
Den felak ga an depressiva behandlingen avbröts stegvis med go resultat.
Varför göda läkemedelsindistrin på bekostnad av liv och hälsa.

[1]Länk ll e exempel (DT)

1. https://www.dt.se/logga-in/fel-medicin-i-tio-ar-jag-var-en-glad-prick-men-blev-ett-streck-nu-far-gus
tav-inte-ersattning
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David Lagerberg (2017-10-16 20:37:21)
Intressant läsning som vanligt Den som älskar fostran älskar kunskap, oförnu ig är den som hatar llrä avisning. Den som
är god vinner Herrens behag, den som smider ränker blir fördömd. Ingen människa kan bestå genom ogudak ghet, men de
rä ärdigas rot skall inte rubbas. En idog hustru är sin mans krona, en skamlös är som röta i hans ben. De rä ärdigas tankar
är rä a, de ogudak gas råd bedrar. De ogudak gas ord lurar e er blod, de rä sinnigas tal räddar dem. De ogudak ga
omstörtas och finns ej mer, men de rä ärdigas hus består. E er si förstånd blir en man prisad, den som har e förvänt
hjärta blir föraktad. Bä re vara ringa och ha en tjänare, än spela förnäm och sakna bröd. Den rä ärdige vet hur hans
boskap känner det, de ogudak gas hjärtelag är grymt. Den som brukar sin åker får bröd så det räcker, den som jagar e er
fåfängliga ng saknar förstånd. Den ogudak ge har begär ll de ondas fångst, men de rä ärdigas rot ger frukt. Den onde
snärjs i sina läppars synd, men den rä ärdige slipper ut ur nöden. Av sin muns frukt blir man mä ad med go , vad en
människa gjort får hon llbaka. Dårens väg är rä i hans egna ögon, den är vis som lyssnar ll råd. Dåren visar genast sin
vrede, klok är den som döljer smälek. Den ärlige talar sanning, e falskt vi ne bedrar. Ord från en tanklös kan hugga som
svärd, de visas tunga ger läkedom. Sanna ord består för evigt, en lögnak g tunga blo e ögonblick. De som smider onda
planer har falskhet i hjärtat, de som främjar frid får glädje. Inget ont drabbar den rä ärdige, men över de ogudak ga
kommer olycka i fullt må . Lögnak ga läppar är en styggelse för Herren , de som handlar rä ärdigt behagar honom. En
klok man döljer sin kunskap, dårars hjärtan ropar ut si oförnu . Fli g hand får härska, den late tvingas ll trältjänst.
Bekymmer tynger en mans hjärta, e vänligt ord ger det glädje. Den rä ärdige väljer si sällskap, de ogudak gas väg för
andra vilse. Den late får inte tag i si villebråd, flit är för människan en dyrbar ska . På rä ärdighetens väg är liv, ingen
död finns på den vägen. Ordspråksboken 12:1 - 28 SFB98 h p://bible.com/160/pro.12.1-28.SFB98
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	Inlåsning, mat, lite vård och -hjärntvätt? (2013-12-02 09:01)
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	Kritiserar man daghemmen blir det ännu värre (2014-03-10 11:25)
	Enkelt för en programdirektör att hyckla sig ur en JO-förfrågan. (2014-03-11 15:32)
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	Problem med gode man -överallt. (2014-06-14 06:09)
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	Ingen läkarundersökning på Elgströmska huset (2014-08-05 15:42)
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	October
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	Rötan bland åklagarna börjar rullas upp. (2014-11-12 06:07)
	Varför tro på det positiva? Titeln på kommande gratis e-bok? (2014-11-26 14:32)
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	Söker fler offer i Örebro (2015-06-26 21:06)
	Ögonproblem fördröjer juridisk genomgång mha jurist (2015-06-27 18:46)
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	Viktig koll med banken ang. gjorda uttag på mors konto. (2015-07-01 20:48)
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	For my visitors from U.S.A. (2015-07-13 06:32)
	Slarvet från min föregångare tornar upp sig. (2015-07-15 00:00)
	Korkad och oansvarig "förvaltning" (2015-07-19 06:51)
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	Teve köpt av Örebro-förvaltare (2015-07-23 04:04)
	Varför aldrig träna den som börjat återfå kognitiva förmågor? (2015-07-29 10:58)
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	Första steget ang. den förlorade bostaden är taget (2015-08-09 05:38)
	J.K. snurrade snabbt på ekorrhjulet (2015-08-14 02:27)
	"Din mamma får symfoniorkestermedicin" (2015-08-23 15:17)
	Inflammation i hjärnan/nervsystemet - M.S. (2015-08-25 07:51)
	Fritt fram för oseriösa läkare. (2015-08-29 09:30)
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	Plötslig delförklaring på gammalt problem (egenmäktigt förfarande) (2015-09-01 07:21)
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	Bricanyl? Juice? (2015-09-03 07:41)
	Kol, oregelbunden hjärtrytm, svår hosta (2015-09-03 20:10)
	Dementa avlider i onödan på sjukhusen (2015-09-04 08:16)
	Lantställe åt mor men inte i... (2015-09-06 19:42)
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	Lite om mors ekonomi (2015-09-16 12:08)
	Svårt att ordna lite ränta på mors bostadspengar (2015-09-17 06:59)
	Hundar på besök i demensboendet (2015-09-27 04:41)
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	Har mor åsikt/önskemål om boende? (2015-10-04 07:02)
	Insideraffär - mäklarfiffel- Länsförsäkringar (2015-10-18 06:57)
	Bilder till föregående inlägg om mäklarfiffel (2015-10-22 17:34)
	Galenfalken - två betalningsförelägganden (2015-10-28 11:31)
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	Kollade med KRF om ansökningarna (2015-11-07 06:09)
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	Notoriskt ljugande godman (2015-11-21 15:34)
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	Citalopram utsatt (2015-11-26 10:02)
	Obefintlig sjukdomsinsikt kontra acceptans (2015-11-29 19:31)
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	Kanske ny fas i mors demens (2015-12-06 17:14)
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	Mor på lite äventyr (2016-06-04 16:40)
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	Orolig pga mors ryggvärk och viss info (2016-08-05 05:25)
	Mors provisoriska ersättnings-stuga (2016-08-05 06:02)
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