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Noteringar av kontakter med Trelleborgs Kommun.
Detta dokument är skapat av mig Tomas Gidlöf den 12 september 2006. I
dokumentet försöker jag samla information från min gamla WAB (Windows Adress
Bok) och från kladd noteringar. Se även de noteringar som finns

Energi, TEFAB.
Persson Göran El, Trelleborgs Kommun. goran.persson@ktt.trelleborg.se
1 oktober 1999. Jag sänder honom Elförbrukning.xls idag. Han är den som
kan priserna på el. Jag litar på honom då han menar att Trelleborg kommer vara
bland de bästa i klassen. Tiderna till tidstariffen klarar de inte att ändra men han
bekräftar att i Sydsverige kunde man ge fler lågpristimmar om man har effektkurvan
som teknisk grund. (Han är sannolikt inte den Göran som hade röd Puch.)

Fritid
Fritidsförvaltningen. Trelleborgs Kommun. upplevelse@trelleborg.se Ingen not
fanns i WAB (Windows Adress Bok.).
Friman Aino Trelleborgs Kommun, trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Gammalt telefon nummer 0410 – 53116 direkt?
Gammal växel 0410 - 530 00 ,
Jag beställde ett ex på papper med namnteckning och do. per e - post av
socialnämnden och kommunfullmäktige, genom Aino Friman idag den 981013.
Nämnder skall vara klara till 1e feb 1998 sade hon. Direktnummer till Aino
blir 53 116
2000-02-09
Ling Göran Trelleborgs Kommun , goran.ling@trelleborg.se , Chef för
upplevelseförvaltningen. Telefon 0410 - 538 56
Onsdag 9 februari 2000 Kl 16:13
Jag, Tomas, ringer Göran Ling 538 56 på fritidskontoret, adm. chef
upplevelseförvaltningen, och vill ha nyckel till vattnet och anvisning om hur jag
öppnar och stänger. Dessutom vill jag ha en koppling till slangen. Jag har bekostat
flera förut eftersom de stjäls. goran.ling@trelleborg.se Jag talade in mitt
meddelande på en telefonsvarare Samtal slut kl 16:22

Socialen.
Bauhn Roger soc. Trelleborgs Kommun. roger.bauhn@trelleborg.se
Cederholm Karin Enhetschef Trelleborgs Kommun.
karin.cederholm@trelleborg.se
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Noteringar av kontakter med Trelleborgs Kommun.
Lööf Kristina C_IFO Trelleborgs Kommun , Kristina.Loof@trelleborg.se
Februari år 2000; enhetschef inom Individ- och familjeomsorgen.
1998-03-04 Onsdag. Jag ringde upp Centervall och fick tala med frun (Barbro) som skulle
vidarebefordra informationen till maken. Hon skulle också be honom att ringa mig. Hon fick mitt
namn och tfn. Frun förutsatte direkt att det finns goda skäl för att ett barn skiljs från sin far. Hon är
en tydlig mammafundamentalist.
Samma em ringde han upp på telefonsvararen trots att jag nämnt att jag inte skulle vara
hemma den dagen.

98-03-05 Kl 1108 Gustav Centervall ringde. Han var för stressad föra att förstå problemet.
Dock förstod han att jag både gjort muntlig och skriftlig framställan till nämnden utan att få svar.
Det hade han flera förklaringar på att det inte är fel. Vidare fick han veta att alla de fyra tjänstemän,
däribland Greger Nyberg, som jag kontaktat vägrat kommunicera. Han skall ta kontakt med en
soc.tjm. Sibyl Fredlund som han litar blint på. Vad han hade för syfte förstod jag ej. Han var för
stressad för ett sansat samtal. Han förstod inte problemet. Han rabblade upp en mängd faktorer som
socialen inte skulle göra. Inget om vad nämnden och förvaltningen skall göra. Det framgick att han
också är en mammafundamentalist. Han förutsatte till exempel direkt att barn endast skall
förnedras med ett kränkande umgänge någon gång ibland med sin far. Det är inte fråga om att
lagen skall tillämpas som den är skriven.

Fascism tänker jag.
98-03-07 13:47 Jag talade med honom och frågade hur han tänkt sig. Jag tror också att den
information jag lämnat kan vara omtumlande varför han kan behöva smälta till han har ro att
reflektera. Jo han har tänkt att först få Sibyls syn på fallet och därefter tar han åter kontakt med
mig. Dock tar det minst några dagar. Han ger faktiskt ett ganska gott och medvetet intryck men jag
är ju luttrad sedan tidigare. Jag nämner att jag håller på med ett brev till Riksdagsman Siv
Persson(Fp) i vilket jag tänker be henne att realitetsorientera honom. Fast han verkar vara mer
medveten än jag först trott. Den som lever får se.
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