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Jag behöver hjälp. 
 

Genom yttre påverkan har jag drivits in i psykiskt sjukdom, en form av depres-
sion, som gör att jag förlorat min koncentration och arbetsförmåga. Därför klarar 
jag i princip inte att skriva till er. Detta brev kommer till genom att jag får hjälp.  

 
”Dessa frågor vill vi att du besvarar 

1. Vem har utfört den rättighetskränkning som du vill anmäla?  
2. Hur har det gått till?  
3. Är fler drabbade?  

Besvara dessa frågor på max två A4-sidor. Skicka sedan dina svar med e-post till 
info@centrumforrattvisa.se eller med vanlig post till Centrum för rättvisa, Box 2215, 103 15 Stock-
holm. Du kan även ladda ner frågorna som formulär (pdf) här.” 

 
De som utfört kränkningar mot mig och mina söner är  
Staten Danmark och Staten Sverige genom att vi inte skyddas mot brott.  
 
Det som jag nu akut söker hjälp för är att rädda min båt som Trelleborgs kom-

mun och Kronofogdemyndigheten förstör. Myndigheten tar min båt som ett led i 
kommunpolitikers uttalade vilja att fördriva mig från min stad och mitt hem. Re-
presentanter från flera av partierna och kommunens tjänstemän har explicit uttalat 
att jag inte skall kunna bo kvar i Trelleborg. De tycker inte om åsikterna som jag 
anses ha. Myndigheterna agerar på ett sätt som innebär att man tar eller förstör min 
egendom utan att jag får möjlighet till någon rättegång. Jag har också utsatts för 
mordförsök, olika hot, hemfridsbrott och misshandel. Polis och åklagarmyndighet 
beskyddar brottslingarna i stället för att skydda mig och mina barn. Förmodligen är 
organisationerna Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben och fackförbundet 
Unionen (SIF) inblandade.  

Metoden: Kommunen vägrar att kommunicera. Man svarar varken på skriftlig 
eller på muntlig framställan. Andra myndigheter gör likadant.  

Då jag 1996 åter flyttade till min hemstad började kommunjuristen och andra 
tjänstemän trakassera mig för att jag inte skulle kunna bo kvar. Dåvarande kom-
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mundirektören Bo Johansson var hederlig avstyrde trakasserierna. År 2000 återupp-
togs trakasserierna då han gick i pension samtidigt som småbåtshamnarna flyttades 
från Hamnförvaltningen till Fritidsförvaltningen.  

Från och med hösten 2000 har jag förvägrats plats för min båt på kommunens 
vinteruppläggningsplats. Det innebär att båten sakta förstörs genom att jag inte kan 
underhålla henne. År 2003 försökte jag torrsätta båten ändå. Kommunen stal då 
min båtvagn för att fysiskt hindra mig. (Vagnen har skadad återkommit men ej all 
egendom.)  Båten har varit obrukbar från och med 2005.  

Kommunen kastar brev. Kommunen besvarar inte brev. Ringer man så kastar de 
på luren eller hänvisar till någon annan som hänvisar till någon annan osv. Vid per-
sonligt besök så vägrar de bekräfta att jag försökt tala med dem. Man sänder falska 
fakturor. Jag har slutat betala och har förväntat mig att få en rättegång. Men det får 
jag inte. Det hindrar kronofogden genom att också de vägrar att kommunicera. 
Varje gång jag besökt kronofogden så har tjänstemännen suttit och hånat mig, väg-
rat uppge sina namn och vägrat visa de krav som jag försöker bestrida. När tjäns-
temännen roat sig färdigt så arresteras jag av polisen som med sitt våldsmonopol 
ser till att jag inte får bekräftelse på vad jag försökt berätta. Både polis och fogdar 
är hemliga. De vägrar att uppge sina namn. 

Med sådana metoder har man genomfört ren stöld som samtidigt är uppsåtlig 
skadegörelse. Kommunen har tvingat mig ha båten liggande i sjön i nio hela år. Det 
innebär att plastbåtens träinredning är fuktmättad. Nu har man låtit kronofogden 
torrsätta båten i sommarhettan. Det innebär att den torkar sönder. Vittne uppger 
dessutom att man förstört propellermontage mm. Kronofogden har hjälp till att ska-
pa onödiga kostnader. Att sätta en röd lapp på båten vore tillräckligt.  

Från mina bankkonton har tagits närmare 200 tKr utan att jag fått vara i rätte-
gång. En politiker har försökt utnyttja att jag mår dåligt och befinner mig i vanmakt 
och försökt lura av mig min båt.  

Jag tycker att tjänstemän missbrukat sin ställning på sätt som medfört allvarlig 
skada för mig, mina barn och för det allmänna. 

Hemlig rättegång har hållits mot mig i Trelleborgs Ting, Malmö Ting, Hovrät-
ten i Göteborg. Vänersborg Ting har vägrat behandla ett mål i mer är fyra år. Vid 
år tre tvingades jag, under hot om böter, att resa till Vänersborg bara för att hånas 
och få veta att rättegången ställts in av skäl som förelåg redan innan. Bomresan fick 
jag betala.  

Övergreppen har varit många och under lång tid. Det har orsakat mitt psykiska 
handikapp som orsakat fysiskt handikapp. Läkare har bekräftat att jag var nära dö-
den då det nästan gick hål på min tarm p.g.a. stress och jag vägrades ambulans. Jag 
har drivits ut i arbetslöshet, blivit sjuk och omvandlats till en skatteförbrukande 
sjukpensionär. Då jag arbetade var jag reell skattebetalare i exportindustrin. 

Jag är ännu verbal så muntlig kontakt är möjlig. Att skriva kan jag inte utan 
hjälp. Detta brev har tagit mig ett år att åstadkomma.  

 
 
Med vänlig hälsning  
 
 
Tomas Gidlöf 
 
PS Jag sänder detta brev både med snigelpost, ni får på så vis också min namnteckning, och med 

vanlig post så det blir lättare för er att handskas med brevet. DS   
Tryckt, mångfaldigat och utgivet den 2009-07-12 av Tomas Gidlöf, Matrosvägen 5, Trelleborg. 


