From:Kronborglisten DK
To:oim@oim.dk
Subject:Klage over valghandlingen samt Aktindsigt i stemmesedlerne i Helsingør Kommune.

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet samt valgbestyrelsen
Klage over valghandlingen den 19. November 2013 samt anmodning om
Aktindsigt jf. Offentlighedslovens § 9 i stemmesedlerne afgivet i Helsingør
Kommune :
Hermed anmodes om fuld aktindsigt jf. Offentlighedsloven § 9 i stemmesedlerne ved
Helsingør Kommune`s valghandling med baggrund i den forveksling, der er opstået ved
flere lejligheder mellem dem, der benytterBogstavet K, som er tildelt
til Kronborglisten og Bogstavet C der er tildelt til de Konservative af
valgbestyrelsen. Den skrivende presse kan ikke skille disse bogstaver ad, som det ses her
sidst i artikel fra SN skrevet af Dorte Rasmussen (Frederiksborgs Amt Avis).
Se Link til artiklen her :
http://www.sn.dk/helsingoer/7-7-til-s-og-k-i-helsingoer/artikel/369947#.UpMxxpV3vIU
Se også vedhæftet fil.
Derfor finder Kronborglisten det meget vigtigt at få kontrolleret om forvekslingen også
har bredt sig til valgstedernes optællingsborde i hele Helsingør Kommune.
Der er endvidere sket flere uheldige sammentræf mellem de opstillede kandidater fra de
forskellige partier bl.a. fra politiets rækker såsom f.eks. de polititjenestemænd, der har
tjenestested i Helsingør under Nordsjællands Politistation.
Kronborglisten er en uafhængig tværpolitisk liste, der har været opstillet til
Kommunalvalget samt til Regionrådsvalget siden 2005 i Helsingør Kommune og i
Region Hovedstaden.
Kronborglisten har fejlagtigt fået beslaglagt stort set al data og IT-materiale af det
inhabile korrupte Politi i Helsingør. Dette skete og har varet ved siden den 9. August
2012 (Dommer ved Helsingør Byret har senest afsagt 2 domme omhandlende
beslaglæggelserne, som politiet er blev pålagt at udlevere, men intet er sket, derfor 2
domme om det samme fra samme Ret), dvs.. data såsom alle kontaktoplysninger på hjælp,
støtter, aftaler, læserbreve til valgkampen temaemner med forskellig oplysninger samt
layout til valgmateriale. Flyers herunder valgplakater til optrykning, fotos samt
videomateriale m.m.m. - ALT dette er stadig beslaglagt af Nordsjællands Politi, som et
led i en voldsom personforfølgelse og alvorligt magtmisbrug og grov vold begået af flere
polititjenestemænd fra Nordsjællands Politi imod et par af stifterne bag Kronborglisten,
flere som allerede er indklaget til DUP (Den uafhængige Politiklagermyndighed).
Derudover er der f.eks. polititjenestemand Palle Wørmann, som er opstillet på (A) for
Socialdemokratiet; han er endnu ikke indklaget til DUP, men han har ellers været
særdeles aktiv i sin politi-chikane igennem mere end 20 år mod tre af Kronborglistens
kandidater. Endvidere findes der også en fra Venstres lokalbestyrelse - også fra politiets

rækker - som har været meget aktiv i chikane og forfølgelse af en af stifterne af
Kronborglisten gennem tiden, som endnu heller ikke er anmeldt til DUP.
Denne politiske personforfølgelse har besværliggjort Kronborglistens valgkamp utroligt
meget her i valgåret 2013.
Dette er et brud på Grundloven § 78 omhandlende foreningsfrihed samt Kronborglistens
kandidaters demokratiske rettigheder, og foreningsfriheden i Danmark er derved blevet
trådt under fode.
Det er et brud på Grundloven § 77 omhandlende ytringsfrihed. Kronborglistens ret til at
give udtryk for, hvad vi mener på tryk, i skrift samt i tale er blevet forhindret af flere
forskellige myndigheder i Danmark.
Det gælder krænkelse af Kronborglistens demokratiske rettigheder idet Helsingør
Kommunes Centralforvaltning og kommunaldirektør Bjarne Pedersen gennem personlig
chikane mod Kronborglistens kandidater begrænser informationer om valget ved at
undlade at oplyse Kronborglisten om den almindeligste information om valgets komme;
information som andre lister og partier ellers har modtaget som opstillet til valget i
Helsingør Kommune.
Helsingør Kommunes Centralforvaltning, der er under ledelse af Kommunaldirektør
Bjarne Pedersen, har ligeledes undladt at oplyse om Kronborglisten, som var opstillet
til valget i den nye kommunalt sponsorerede valgavis og
til Lokalavisen Nordsjælland. Begge aviser er blevet hustandsomdelt i lokalområdet i
Nordsjælland og har slet ikke skrevet, at også Kronborglisten var opstillet til valget.
Link til Lokalavisen Nordsjælland her :
http://www.e-pages.dk/helsingordagblad_lokal/711/
Link til Valgavisen :
http://www.e-pages.dk/helsingordagblad_lokal/708
Det skal oplyses, at Helsingør Kommunes nuværende borgmester Johannes HechtNielsen er politianmeldt for den voldsomme personforfølgelse, som han var med til at
igangsætte mod Kronborglisten`s spidskandidat og øvrige kandidater med injurier og
bagvaskelsesangreb før og i valgåret 2013.
Kronborglisten havde ikke modtaget informationsmateriale eller indbydelse til den
afsluttende valgaften m.v.; derfor tilskrev Kronborglisten Helsingør Kommunes
Centralforvaltning den 18. november 2013 og fik en mail retur fra Kommunaldirektør
Bjarne Pedersen om, at der skam var sendt en mail til Kronborglisten herom. Om den
ikke er sendt eller om den er stjålet af Helsingør Politi; det er en sag for netop selvsamme
politistation, hvorfor en politianmeldelse er på vej herom. Ét er sikkert; at materialet, som
skulle være sendt til alle partier og lister IKKE er kommet frem til Kronborglisten, men
hvad, politiet stjæler jo meget af vores post helt UDEN DOMMERKENDELSE alligevel;
dette er en faktuel kendsgerning.

Et aktuelt spørgsmål om der er sket en sammenblanding af magtbegreberne;
den omtaler magtens tredeling, den udøvende magt herunder den offentlige
forvaltning den lovgivende magt og den dømmende magt .
Alt peger derfor på at Kommunalvalget 2013 i Helsingør Kommune
bør erklæres ugyldigt !

PS:
Det skal oplyses, at Kronborglisten tidligere har indgivet en klage til
Indenrigsministeriet om valgsvindel grundet brevstemmer på Kronborglisten, som aldrig
kom frem og ALDRIG blev registreret i Helsingør Kommune; selv her var
valghandlingen optaget på video på et københavnsk valgsted.
MVH.
Kronborglisten

