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Polisen: Kriminella mc-gäng är bara ett vedertaget språkbruk!
Intervju med Sveriges enda "bikerforskare"

Den absoluta Sanningen om Bikerkriminaliteten
Polisen, Media, Mega och Ebba - Del 1

Tretton röster om bikerkriminaliteten
Polisen, Media, Mega och Ebba - Del 2

Hällungen och Göteborgs "Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet" - Del 1

Hällungen och Göteborgs "Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet" - Del 2

Hällungen och Göteborgs "Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet" - Del 3

Hällungen och Göteborgs "Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet" - Del 4

Annonsutrymme

Klickbara
Artikellänkar

Drömmer du om att köpa en ny HD? Testa lyckan på
vårt online casino för att ha chansen att äga din
drömhoj. Spela roulette, black jack, slots plus
massvis med andra roliga spel.

Tredje gången gillt - Paybacks
hemsida!

Paybacks länkar:

Media ljuger och förvanskar
likadant 2011 som 2010!

Tredje gången gillt - Paybacks hemsida!

Payback tackar Gooseloose
MC för gåvan!

Publicerad: 2011-01-04
Wierup har rätt i en enda liten

Sida 1

Nättidningen Payback
Länk till Paybacks pressmeddelanden på Newsdesk
Länk till Paybacks dokument på Newsdesk
Länk till Paybacks artiklar på Newsmill
Nättidningen Payback / Payback Sverige på
Facebook - Nyhet!

Payback har tidigare haft två olika personer som erbjudit sig att fixa en hemsida och där båda två efter en tid
hoppat av. Nu är det dock på gång med en ny hemsida. Och, denna gången är det a true biker som gör sidan
varför det verkligen kommer att hända!!
Sidan kommer att bli både snygg och enkel att uppdatera. Och, en mer funktionell sida både vad gäller
design och funktion är absolut nödvändigt för att Paybacks arbete skall ha effekt och funktion!
Peter Schjerva

Media ljuger och förvanskar likadant 2011 som 2010!
Publicerad: 2011-01-03

Natalie Fotografi

Juridiska ombud för Payback
Sverige!
Nättidningen Payback /
Payback Sverige - nu på
Facebook!

Payback önskar ett
riktigt GOTT NYTT
ÅR!!

Paybacks utgivare på Facebook

Prenumerera på Scanbike!

Wierup har rätt i en enda liten
sak!

The Payback Rewards
2010

Paybacks första Newsdeksartikel för 2011 behandlar ämnet att media fortsätter att beljuga och stigmatisera
bikerkulturen!

Dennis Töllborgs utredning
angående polisväsendet!

Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/media-ljuger-och-raljerar-likadant-2011-som2010-556824

The Payback Rewards of 2010
- Bikerkulturens "Oscars"!

Peter Schjerva

Payback har nu även en
krypterad mejladress!

Payback tackar Gooseloose MC för gåvan!

Payback publicerar
bikerpolitisk artikel med ett
syfte

Publicerad: 2011-01-03

Payback sänder idag ett stort broderligt tack till Gooseloose MC för gåvan till Paybacks verksamhet!!

Lagligheten i kommunala köp
av mc-klubbsfastigheter!

Love & Respect
Peter Schjerva för Nättidningen Payback

Payback tackar
Björn Å. för gåvan!

Peter Schjerva

Payback önskar God
JUL och Gott Nytt År!

Wierup har rätt i en enda liten sak!
Publicerad: 2011-01-01

Payback tackar
Jägarna MC för
gåvan!

Payback Rewards-vinnaren 2010, i kategorin Årets Ledhund, som utdelas till den person vars skrivande visat
störst lydnad gentemot polisens fantasybeskrivningar, Lasse Wierup, har faktiskt rätt i en enda liten sak i
Svensk Maffia - Fortsättningen! Det är när han skriver: "Det är under 2010-talet som den verkliga kampen

Novagruppen uthängda med
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Nättidningen Payback

Beställ Björn Ljungquists nya bok Brothers on
Wheels. Skicka ett mejl till:
bjorn@abljungquist.se eller rita@b4press.com

Svensk Maffia - Fortsättningen! Det är när han skriver: "Det är under 2010-talet som den verkliga kampen
mellan samhället och gängen kommer att stå".

Payback och ABATE överens!

2010-talet kommer med all sannolikhet att vara helt avgörande i kampen mellan polis, media och övriga
myndigheter och bikerkulturen. Vi har därför inte råd att försumma en enda dag utan måste börja bygga
våra organ och organisationer så starka, stora, välorganiserade och strukturerade som möjligt för att
kunna bemöta alla angrepp, förföljelser och trakasseringar redan från dag 1 på detta årtionde.
Jag skrev tidigare i en artikel följande: "bikers är kämpar. Ett folk som inte viker ner sig och bara står och
tar emot slagen. Vi kommer att organisera oss bättre och bekämpa varje enskild lag, insats och felaktigt
påstående, som på diskriminerande och felaktiga grunder riktar sig emot enskilda individer såväl som
klubbar inom kulturen. Det är ett löfte och riktiga bikers håller ord! Väljer ni denna väg kommer vi i
fortsättningen att bekämpa er varje meter. Ni kommer inte att få någonting gratis!"..
"Vi viker oss inte. För vi är här för att stanna oavsett vilken väg ni väljer. Vi är här för att säkra vår kulturs
överlevnad och välgång! Med organiserad kamp eller i ett vaksamt fredstillstånd".

THIS IS MY LIFE av North Trail MC:s
grundare: Christer Silversved. Beställ boken
genom att skicka ett mejl med namn och
adress till: northtrailmc@hotmail.com
Pris:
250 kr

namn och bild!

Och, just så är det. Vi måste organisera oss bättre! Vi måste bredda vårt anslag och ha både funktionella
skrivelser, driva övergripande juridiska rättsfall samt samla in vittnesmål om trakasseringar och övergrepp
på lokal nivå samt publicera dessa berättelser! Och, vi har startat årtiondet med en rivstart! För det är nu det
gäller! På 2010-talet avgörs vårt framtida öde och Payback kommer att vara med hela vägen.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisseradteaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-3-basfakta-loeften-och-valmoejligheter-522437
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Viktigt meddelande från
ABATE Sverige!
Novagruppen - En fylle- och
fjollorganisation!
Utredning föreslår nya
spaningsmetoder för polisen!
Hemlig övervakning och
avlyssning ökar dramatiskt &
Payback tar fram motvapen!
Angående Paybacks
efterlysning av
frilansjournalister!
Amatörteatergruppen Polisen
fortsätter att ge
gratisföreställningar för
allmänheten!

Nättidningen Payback
teaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-3-basfakta-loeften-och-valmoejligheter-522437
Peter Schjerva

Verksamhetsplan 2011 för
polismyndigheten i
Östergötland
Regeringen föreslår utökad
signalspaning för polisen!

Juridiska ombud för Payback Sverige!
Publicerad: 2011-01-01

Det har varit helg, närmare bestämt nyårshelgen, varför jag tackar för alla nyårshälsningar och önskar alla
läsare en god fortsättning!
Payback har under helgen gjort klart med två olika juridiska ombud i avsikt att kunna driva övergripande
juridiska rättsfall med betydelse för flertalet inom bikerkulturen. En jurist som till rabatterade arvoden kan
driva juridiska rättsfall och en advokat som utan anspråk på ersättning åtar sig att driva andra fall i
exempelvis Europadomstolen som fodrar särskild juridisk kompetens i slutskedet.
Jag kommer liksom tidigare att även fortsättningsvis själv driva vissa juridiska rättsfall och då precis som
förut med uppdelningen att vissa drivs under eget namn medan andra officiellt drivs i andra klagandes namn.

Sanslös och massiv insats mot
kameror i Norrköping???
Rikskriminalpolisen lägger
tillfälligt ned
infiltratörsverksamheten
Recension av Svensk Maffia
del 2 - "Fortsättningen"!
Tidning medger att mcklubbarna kränks!
Paybacklogga!

Peter Schjerva
Norrbottenskuriren och den
"fega" polisen slår tillbaka
mot All Star och BBB!

Graff Airbrush Art

Nättidningen Payback / Payback Sverige - Nu på Facebook!

Kvinna JO-anmäler polisen!

Publicerad: 2011-01-01

I avsikt att få en både snabbare och större spridning av Paybacks artiklar, samt allmän information kring
Payback, har nu Payback etablerat sig på Facebook!

Upprop och information från
Atle och Payback Norge!
Payback Norge!

Gå med i gruppen och bjud in era vänner till gruppen. Lägg upp info på era privata facebooksidor,
klubbsidor m.m. Ju mer info vi får ut kring arbetet ju fortare vänder vi den negativa opinionen kring
bikerkulturen.
Länk: http://www.facebook.com/pages/Nattidningen-Payback-Payback-Sverige/171391599563018?v=wall

Regeringen har överlämnat
Trafiklagringspropositionen
Polisen går fria från
bombhotet i Luleå!

Peter Schjerva
Utpressning och indrivning
igen...

Custom by Kent

Payback önskar alla läsare, bikers och bikerklubbar ett
riktigt GOTT NYTT ÅR!!
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Bokrecension 2: This is my
Life av Christer Silversved,
North Trail MC!

Nättidningen Payback

riktigt GOTT NYTT ÅR!!

Bokrecension: Brothers on
Wheels av Björn Ljungquist!
Uppdatering om polisens
bombhot av NSD!

The Payback Rewards 2010
Publicerad: 2010-12-31

Nättidningen Payback tackar
Region 2!!

Årets Payback Rewards 2010 innehåller inte exakt samma kategorier som 2009. Vissa år finns det helt
enkelt ingen kandidat som utmärker sig inom ett visst område varför inget pris då heller delas ut i denna
kategori.
Årets ledhund: Utdelas till den journalist/författare som dels visat prov på störst lydnad gentemot
poliskåren men även för det sämsta författandet. 2010 tilldelas detta pris Lasse Wierup, för hans i särklass
usla verk: ”Svensk Maffia – Fortsättningen”.
Årets lilla ledhund: Utdelas till den journalist/författare som dels visat prov på näst störst lydnad gentemot
mot poliskåren men även för det näst sämsta författandet. 2010 tilldelas detta pris Per Sydvik, GP för hans
artikelserier kring Hällungen Boende och Jätterazzian i Göteborg.
Årets tjallaras/råtta: Mega. Läs mer om denna lowlife på:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-1-435162
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-media-mega-och-ebba-del-2-437876

Payback utvidgar
verksamheten - Erbjuder nu
Nordens och Englands alla
bikerklubbar fria
genmälesmöjlighet
NSD:s linje om polisens
bombhot
Apropå polisens bombhot mot
NSD
Seminarium och
strategidokument i Sörmland
Frihetspartiet avstår
medlemsavgiften 2011 till
lokalavdelningarna

Årets sämsta polis i folkmun kallat priset till årets jubelidiot: ”Det här är en av de största framgångarna i
kampen mot organiserad brottslighet och den troligen största insatsen någonsin mot mc-kriminella”. För
detta uttalande får den polis som i Aftonbladet kallades ”en poliskälla” priset som årets sämsta polis! Ett
mycket åtråvärt pris då det i just denna klassen kan sägas vara den största konkurrensen på grund av det
formligen dräller av potentiella kandidater.

Business as usual - Ny artikel i
polisgranskningsserien!

Priset vanns för ovanstående uttalande som gjordes i samband med jätterazzian i Göteborg. 300 deltagande
poliser, nationella insatsstyrkan, helikoptrar, pansarbilen Sandcat och allt som allt renderade insatsen som
redan i initialskedet kostade 27,9 miljoner kronor i två fällande domar på 2 respektive 1 månad. Domar som
med största sannolikhet kommer att undanröjas i högre rätt.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7168060.ab

Paybacks svar på förtal

Årets näst sämsta polis i folkmun kallat priset till årets lilla jubelidiot går till Lars Franzell, presstalesman
vid Sörmlandspolisen för hans närmast lika korkade uttalande: ”Vi är jättenöjda med resultatet av den
husrannsakan som gjorts”. Uttalandet gjordes efter en husrannsakan i Eskilstuna där en påstådd
förundersökning med koppling till narkotikabrott låg till grund. En husrannsakan som trots att den inte
ledde till några narkotikabeslag ändå betygsattes som ovan av Lars Franzell.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/automatvapen-hos-hells-angels-1.1206287
Årets Stake för årets mest seriösa aktör: Lars Korsell, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för sitt klara
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Blogg: Polisinformatören
Michael Eklöf alias
MCRAZZIA

Blogg: Polisinformatören
Michael Eklöf alias
MCRAZZIA
Payback fortsätter sin
polisgranskningsserie!
Payback har publicerat ett
blogginlägg!
Nyheter P4 Norrbotten
hörsammar Paybacks

Nättidningen Payback
ställningstagande i samband med artikeln: "Mc-gängen är inte kriminella" . Jag citerar direkt ur artikeln:
Han tycker det är problematiskt att polis och media pratar om mc-gängskriminalitet.” Vår bild är nog den
att de här mc-gängen är inte kriminella organisationer eller egentligen kriminella utan att det finns
personer i gänget som är involverade i kriminalitet”.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4090647

hörsammar Paybacks
uppmaning!
När polisen visar sig vara
skurken...
Försöker regeringen tysta Brå?

Stora journalistpriset: Kina Pohjanen, på Upplandsnytt för att hon mitt i en serie om mc-klubbar även
låter Lars Korsell, Brå komma till tals och stå för ovanstående uttalande om mc-klubbarna. Ett exempel på
föredömlig och allsidig journalistik!!
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4090647
Lilla journalistpriset: Ulf Kristiansson, Helsingborgs Dagblad. Vinnaren av Paybacks lilla journalistpris
2010 är lika med förra årets Paybackvinnare av stora journalistpriset. I år tilldelas Kristiansson priset för sin
artikelserie om Beach Club i Helsingborg. En artikelserie som uppfyller alla kriterier på allsidighet då
Kristiansson värnat om att låta alla sidor komma till tals i saken. Föredömlig journalistik och ett exempel
för andra kollegor att ta efter och följa!
http://mobil.hd.se/helsingborg/2009/12/02/sommarsucce-hotas-av-konkurs-nej/
http://mobil.hd.se/helsingborg/2010/02/27/beach-club-forlorade-i-domstol/
http://mobil.hd.se/angelholm/2009/12/04/kiropraktor-fall-for/
http://mobil.hd.se/helsingborg/2009/12/15/beach-club-arendet-till-lansratten/
http://mobil.hd.se/helsingborg/2010/03/02/beach-club-overklagar-dom/
Årets största idioti: Polisens bombhot mot Norrländska Socialdemokraten (NSD). I avsikt att
misstänkliggöra en lokal mc-klubb utefter en lång stigmatiseringsprocess i de lokala nyhetstidningarna gick
polisen långt över gränsen. De avsände bevisligen ett hotmejl från en av polishusets datorer. Utredningen
konstaterade att ingen hackat sig in utifrån samt att IP-numret härrörde från en av polishusets datorer. Ett
mycket korkat tilltag som till fullo bevisar att polisen är beredd att tillgripa vilka metoder som helst för att
få mc-klubbar att framstå som kriminella organisationer.
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-gaar-som-vaentat-fria-foer-systemhotandebombhot-541122
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/naer-polisen-visar-sig-vara-skurken-eller-polisen-mediasant-525846
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bombhotet-kom-fraan-polishuset-enligt-utredandeaaklagare-515238
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-bombhotade-norrlaendska-socialdemokraten509118
Årets mest uppmärksammade bikerinlägg: Den presstäckning som Frihetspartiet bestods den 3 februari.
Över 50 artiklar, publicerades under dagen. Allla de stora svenska dagstidningarna samt en del utländska
medier skrev samtidigt om Frihetspartiet.
Årets största/viktigaste bikerhändelse: Anders Zillén intervjuades i TV 8 i programmet ”Aschberg”. Det
är länge sedan en av bikerkulturens företrädare fick så mycket tv-tid! Intervjun startar efter 17.18 minuter.
http://www.tv8play.se/play/225949/?autostart=true
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Om Polisens Olaga hot och
selektiva Näringsförbud!
Uppföljaren till Love &
Respect, Brothers on Wheels
släppt!
Peter Tjäder död!
Rikspolisstyrelsen är
bekymrad...
Lagrådet ger klartecken för
datalagringsdirektivet
MC-klubbsfesten i Eskilstuna:
Del 3 - Basfakta, löften och
valmöjligheter!
Svidande kritik mot polisens
brottsförebyggande arbete!
MC-klubbsfesten i Eskilstuna:
Del 2 - Spel och efterspel
MC-klubbsfesten i Eskilstuna:
En välregisserad
teaterföreställning i sex akter!
Polisman kom undan med
porrfilmsinspelning i
uniform, sexuellt ofredande
och barnpornografibrott!
Nättidningen Payback
efterlyser frilansjournalister
för att granska polisväsendets
agerande gentemot mcklubbarna!
EU:s trafiklagringsdirektiv

Nättidningen Payback
Årets bikerblogg: Årets i särklass viktigaste blogg är Corruptiobloggen. Bloggen har som uppgift att klä av
polisen inpå bara skinnet vilket den lyckats mycket väl med. Om än bloggen inte kan sägas vara en
”bikerblogg” har den exponerat viktiga saker såsom exempelvis att blottlägga och hänga ut Novagruppens
anställda med bild och namn.
http://corruptio.blog.com/2010/10/23/plisen-stockholm-dina-skattepengar-nova-alcatraz/
http://corruptio.blog.com
Årets bikerbok: Priset för årets bikerbok går till två olika författare och böcker då jag inte kunnat skilja dem
åt. Böckerna är olika till både upplägg och teknik då den ena är en skönlitterär bikerroman och den andra
en berättelse ur verkliga bikerlivet. Priset delas således mellan Björn Ljungquists bok "Brothers on Wheels"
och Christer Silversveds bok "THIS IS MY LIFE". Och, till er som inte redan äger böckerna kan jag bara
säga köp dem!
Recensioner av böckerna:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bokrecension-brothers-on-wheels-av-bjoern-ljungquist537292
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bokrecension-this-is-my-life-av-christer-silversved539201
Böckerna kan beställas på följande sätt: Brothers on Wheels genom att skicka ett mejl med namn och
adress till: bjorn@abljungquist.se eller rita@b4press.com
THIS IS MY LIFE genom att skicka ett mejl med namn och adress till northtrailmc@hotmail.com
Årets bikermagazin: Priset går till Scanbike för outstanding layout och förträffliga, fascinerande och
nödvändiga reportage! En stor eloge till hela redaktionen i samtliga länder!
http://www.scanbike.se/

Jag gick mig ut för att köpa en
väska och kom hem med en
femöreskola men jag är lika
glad för det!
Dömd till skattetillägg - Då
skall du inte åtalas för
skattebrott!
Media rusar till Wierups
försvar!
Polisen bombhotade NSD!
En fråga bara..
Vedertaget språkbruk har
blivit vad polisen valt att kalla
"kriminella mc-gäng"!!
Insiktsfull recension av Svensk
Maffia
Uppdatering om bombhotet i
Luleå
Svensk Maffia blir TV-serie!

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

The Payback Rewards of 2010 - Bikerkulturens "Oscars"!

Poliserna borde gå på gym och
träna!
Norrlandstidningarna vägrar
erkänna
opinionsnämndsutslaget!

Publicerad: 2010-12-30

Till nyår i fjor publicerades för första gången Payback Rewards 2009. Utmärkelsen som kom till mest som
en sorts skämtsam drift med världens alla prisgalor är här för att stanna!
Då företteelsen blev mäkta populär i bikerkretsar och flertalet pristagare hörde av sig och berättade att de
kände sig djupt hedrade återupprepas självklart denna nya bikertradition även i år. Payback Rewards
kommer därför att publiceras under eftermiddagen imorgon, nyårsafton.
Nedan publiceras en länk till fjolårets pristagare. Rulla till 2009-12-31 och ni kan ta del av den
fullständiga prislistan för 2009.
Länk: http://www.payback.name/Payback9.pdf
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Payback pekar ut
felaktigheterna kring Göran
Lindberg-utredningen!
Skolbygge får vänta.
Kommunen vill ha pengar till
att köpa mc-lokaler!
Polisen bombhotade
Norrländska
Socialdemokraten!!!
Payback fortsätter
rapporteringen kring

Nättidningen Payback
rapporteringen kring
polisbrottslighet!

Peter Schjerva
Svensk Maffia-Fortsättningen
och undertecknad!

Dennis Töllborgs utredning angående polisväsendet!
Publicerad: 2010-12-30

Professorn i rättsvetenskap, Dennis Töllborg, gjorde en i media väldigt uppmärksammad utredning om
bland annat polisens internutredningsfunktion som lades fram under hösten. Payback har nu kommit över
denna utredning tack vare en driftig biker ute i landet. Utredningen tar upp så många skilda ämnen att den
torde vara av stort intresse för merparten av landets bikers.
Utredningen

Norrlandstidningar fällda för
Hells Angels-reportage
TV-inslag som slog fel!
Brothers on Wheels släpps
den 19 november!
Polisens sex- och våldsbrott Del 3

Peter Schjerva

Payback har nu även en krypterad mejladress!

Svensk Maffia Fortsättningen

Publicerad: 2010-12-30

I avsikt att kunna sända känsligt material på säkert sätt har Payback nu skaffat en krypterad mejladress till
Nättidningen Payback: paybackpeter@hushmail.com
Om både mottagare och avsändare använder sig av en krypterad mejl så öppnas inte mejlet och dess filer
okrypterat förrän på mottagarens dator, i detta fallet alltså Paybacks dator. Mejlen går inte att avkoda om
det hamnar i fel händer på vägen varför anslutningen är helt säker.
Mejlinnehållet kan också skickas mellan en krypterad mejladress till en vanlig förutsatt att lösenord
används. OBS! Dock krypteras aldrig mejlinnehållet om man skickar från en vanlig mejl till en krypterad!
Mer om krypterade mejl med flera säkerhetsåtgärder kommer i början av året då Paybacks it-säkerhetsexpert
arbetat fram lösningar och priser för all form av säker surfning, telefonerande samt motmedel mot annan
övervakning.
Peter Schjerva

Payback publicerar bikerpolitisk artikel med ett syfte
Publicerad: 2010-12-28

Payback har publicerat en bikerpolitisk artikel. En artikel skriven med ett specifikt syfte att påvisa den
uppenbart snedvridna vinklingen av all rapportering kring bikermiljön. Och, genom att blanda korten med
ordningsvakter och poliser så uppnås densamma effekt.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sju-man-ur-den-kriminella-poliskaarenmisshandlade-affaersmaen-paa-stureplan-552897
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Polisförbundet länkar till
Payback!
Mer om polisbrott - Del 2
Meddelande från ABATE
Sverige
Barbro Jönsson och MCvästarna
Kammarrätten
sekretessbelägger polisyttrande
om vedertaget språkbruk!
Payback om
Norrbottenstidningarnas
reportageserie om mc-klubbar
Angående kommunala
fastighetsköp - Underlag att
olagligförklara fastighetsköp
m.m
Angående Jäv hos åklagare Underlag för att säkerställa en
rättvis rättegång
Paybacks artikelserie om

Nättidningen Payback
misshandlade-affaersmaen-paa-stureplan-552897
polisens systematiska
pedofilbrott - Del 1

Peter Schjerva

Payback nummer 12 som
utskrivningsbar pdf-fil

Lagligheten i kommunala köp av mc-klubbsfastigheter!
Publicerad: 2010-12-28

En viktig och övergripande sak för bikerkulturen är hyreskontraktets rättsliga ställning vid exempelvis
uppsägning av kontraktet. Ett nu högaktuellt fall utgörs är Kristianstad kommuns köp av Bandidos Prospect
Chapters klubblokal i Åsum utanför Kristianstad.

Payback kan erbjuda
publicering på fler språk!
Åtskilda sidor för Payback och
Frihetspartiet
Att smida medan järnet är
varmt!

Kommunjuristen Charlotta Mjellander har under hösten genomgått den rättsliga läget kring hyreskontraktet
och konstaterar: "Hyresrätten kan anses förverkad om man missköter sig, exempelvis genom att
inte betala hyran. Hyresrätten kan också anses förverkad om lokalen helt eller delvis används för
näringsverksamhet eller liknande verksamhet som är brottslig. Men det finns något rättsfall som
säger att misshandel inte räcker. Du blir inte vräkt från din lägenhet för att det uppstått ett
slagsmål".
Ett köp på polisens inrådan innebär att det inte finns ett allmänintresse varför köpet är olagligt!
Kommunen uppgav i initialskedet att köpet skedde på polisens inrådan och betingades uteslutande av en
önskan att bli av med mc-klubben. Kommunen har också tidigare gått ut med uppgiften att ärendet
hänskjutits till Hyresnämnden en uppgift som idag tillbakavisas av Mjellander. Då kommunen redan i
inledningsskedet medgivit att köpet skedde för att försvåra mc-klubbens etablering på orten är således
kommunens läge idag juridiskt ohållbart vilket de således kan tacka polisen för.
Rättsläget på området är nämligen glasklart vilket ett tidigare uttalande från kommunförbundets jurist
Staffan Wikell fastslagit: "så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt", säger Staffan
Wikell. Däremot menar Staffan Wikell att det är svårare för Sandvikens kommun att motivera deras köp av
en tom flyghangar vid ett sportflygfält: "Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt
allmänintresse när kommunen köper en fastighet och Sandvikens kommun säger själva att de inte har
nytta av ett hangar".

Rikskriminalen backar om
Sverigemodellen?
Frihetspartiet Jönköping
Paybacks artikel kring Bråchefens uttalande
Mycket viktiga markeringar
från Lars Korsell, Brå!
Uppdatering om
Västförbudsärendena
Payback om polisens
systematiska pedofilbrott
Specialutskick för Paybacks
artikel om Wierups
träskjournalistik!
Att dissekera en Wierup

Ett köp av en mc-klubblokal måste alltså betingas av ett allmänintresse vilket innebär att det måste ske
utefter ett faktiskt kommunalt behov av mark eller lokal. Föreligger inget sådant kommunalt behov är också
köpet olagligt vilket kan användas mot envar kommun som försöker köpa en lokal enbart i syfte att vräka en
oönskad hyresgäst!
Länk: http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1338847/Bandidos-MC-sitter-tryggt-ilokalerna.html
Tidigare artikel: http://www.kristianstadsbladet.se/val/article1232131/Sverigedemokraten-emotVilksutstaumlllning.html
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Kriminalisering via
medverkan i Sverigemodellen
Efterlysning! Hoj stulen i
Norge!

Alla äldre artiklar

Nättidningen Payback
Paybacks redovisning av anmälan av kommunala fastighetsaffärer:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/roerande-paybacks-anmaelan-avseendekommunalakoep-av-mc-klubbsfastigheter-298001
Peter Schjerva

återfinns under
"Arkiv"
Länkar
Länk till Paybacks
pressmeddelanden på
Newsdesk

Payback tackar Björn Å. för gåvan!
Publicerad: 2010-12-28

Länk till Paybacks
dokument på Newsdesk
Länk till Paybacks artiklar
på Newsmill

Payback riktar idag ett stort broderligt tack till Björn Å. för gåvan till Paybacks verksamhet!!
Love & Respect

PaybackBloggen - numer
nedlagd!

Peter Schjerva för Nättidningen Payback

Jönkes Bikerpolitiska
Skrifter I

Peter Schjerva

Jönkes Bikerpolitiska
skrifter II
Scanbike
F.R.E.E Australia Party
Worldwide Bikers Rights
Links

Payback önskar alla läsare, bikers och bikerklubbar en
riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!
Payback tackar Jägarna MC för gåvan!
Sida 10

Nättidningen Payback
Publicerad: 2010-12-23

Payback riktar idag ett stort broderligt tack till Jägarna MC för gåvan till Paybacks verksamhet!!
Love & Respect
Peter Schjerva för Nättidningen Payback
Peter Schjerva

Novagruppen uthängda med namn och bild!
Publicerad: 2010-12-23

Skandalen kring Novagruppen fortsätter att accelerera. Nu visar det sig att polismannen vars telefon
innehöll gårdagens refererade film om Novagruppens svinigheter också hade en mängd hemligstämplade
dokument i telefonen. Och, att anledningen till att mobilen kommit på avvägar är att han använde den som
pant för att betala sexköp!
Än intressantare är dock namn och bilder på Novagruppens anställda. Checka, spara sidan och lägg facen
och namnen på minnet!
Novagruppen: http://corruptio.blog.com/2010/10/23/plisen-stockholm-dina-skattepengar-nova-alcatraz/
Artikellänk: http://www.expressen.se/nyheter/1.2265205/sa-hamnade-telefonen-hos-strippklubbsagaren
Artikelbakgrund: http://tv.expressen.se/nyheter/inrikes/1.2263532/fyllebilder-avslojar-specialstyrkan-hospolisen
Peter Schjerva

Payback och ABATE överens!
Publicerad: 2010-12-23

Payback och ABATEs nya styrelse har slutit ett justerat avtal, utefter den gamla överenskommelsen.
Avtalet innebär att inga som helst schismer längre föreligger mellan Payback och ABATE!
Payback och ABATE har också överenskommit, och i samförstånd fastställt det kommande arbetet för
bikerkulturen. Payback och ABATE kommer i fortsättningen att vara två parallella organ och/eller
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organisationer med samma mål - att förbättra villkoren för bikerkulturen. Samarbete kommer att ske över
gränserna på vissa områden.
ABATE kommer att vara en renodlad bikerjuridisk organisation för medlemsärenden.
Payback kan sägs vara ett bikerpolitiskt organ med opinionsbildning i form av bikerpolitiska skrivelser samt
drivande av övergripande juridiska ärenden vars utgång påverkar flertalet bikers. Payback kommer att driva
vissa ärenden själv och i andra anlita juridisk expertis. Payback kommer också att utvidga funktionen
genom nationella representanter i de nordiska länderna samt i England. Detta då inkommande skrivelser
från flera länder ger större tyngd samt en betydligt större och bredare bild av förföljelserna mot kulturen.
Payback kommer också att söka lokala representanter för insamlande av vittnesmål, foto och filmbevis på
lokal nivå.
Peter Schjerva

Viktigt meddelande från ABATE Sverige!
Publicerad: 2010-12-23

Viktigt meddelande från ABATE Sverige:
ABATE Sverige håller årsmöte Lördagen den 26 februari 2011, kl 17:00
Plats: Hålliday MC, Fältspatsgatan 13, (Högsbo Industriområde) 421 30 Västra Frölunda (Göteborg) för
vägbeskrivning gå in på www.hallidaymc.se
Alla betalande medlemmar har rösträtt.
Medlemsavgift betalas in till pg 442 40 67-9. 1000 kr / klubb, 100 kr för varje medlem över 10 st. Enskild
medlem 200 kr per person.
Inbetalning ska vara föreningen tillhanda senast fredagen den 25/2. Märk inbetalningen med i första hand
ert medlemsnummer (silverkort), annars ert personnummer (6-siffror) samt namn alt. namn och mailadress.
Motioner skickas till abate@live.se senast den 21 januari 2011
Medlemsansvarig, Anci tel: 0700-46 68 92
Peter Schjerva

Novagruppen - En fylle- och fjollorganisation!
Publicerad: 2010-12-22
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Payback har författat en artikel om Novagruppen, Stockholmspolisens spjutspetsorganisation mot
organiserad brottslighet.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisens-spjutspetsorganisation-en-oserioes-fylleoch-fjollorganisation-550055
Artikelbakgrund: http://tv.expressen.se/nyheter/inrikes/1.2263532/fyllebilder-avslojar-specialstyrkan-hospolisen
Peter Schjerva

Utredning föreslår nya spaningsmetoder för polisen!
Publicerad: 2010-12-22

En statlig utredning den som gått under namnet Polismetodsutredningen föreslog idag mycket långtgående
och utökade metoder för polisens spaningsarbete. Då förslagen ännu inte framlagts av regeringen såsom ett
förslag till Lagrådet och eller i en proposition till riksdagen nöjer sig Payback i dagsläget med att länka till
utredningen. Vid en direkt proposition i frågorna kommer självklart Payback att närmare granska förslagen.
Länk. http://www.regeringen.se/sb/d/13784/a/158291
Utredningen: http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/59/68abde0b.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/59/65cbd8ad.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/81/59/4548ac1f.pdf
Peter Schjerva

Hemlig övervakning och avlyssning ökar dramatiskt & Payback tar fram motvapen!
Publicerad: 2010-12-22

Hemlig avlyssning ökar dramatiskt. Vad gäller telefonavlyssning ökar antalet fall från 990 st under 2009 till
1 659 under 2010. Fallen av hemlig teleövervakning ökar samtidigt från 1 455 till 2 134. Fallen avser
information om till exempel från vilka platser man ringer med en mobiltelefon eller om mejl skickas mellan
olika e-postadresser. Antalet fall av hemlig kameraövervakning ökar från 77 till 82 fall.
Noterbart är också uppgiften att domstolarna endast i undantagsfall avslår åklagarnas begäran om att få
använda hemliga spaningsmetoder.
Paybacks motvapen: Payback har redan förut under veckan begärt att en speciell IT-expert skall se över
situationen och ta fram bästa möjliga förslag inklusive prisuppgifter rörande hur man surfar och mejlar
säkert samt vilka mobiltelefoner som bör användas i avsikt att kryptera samtal. Direkta åtgärder hur man
kringgår Fra-lagens övervakning kommer också att presenteras. Resultaten kommer att redovisas så snart
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som möjligt.
Länk. http://svt.se/2.22620/1.2277007/stor_okning_av_hemlig_avlyssning
Peter Schjerva

Angående Paybacks efterlysning av frilansjournalister!
Publicerad: 2010-12-21

Uppdatering i ärendet:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/angaaende-paybacks-efterlysning-av-frilansjournalister548396
Peter Schjerva

Amatörteatergruppen Polisen fortsätter att ge gratisföreställningar för allmänheten!
Publicerad: 2010-12-19

Amatörteatergruppen Polisen fortsätter att ge gratisföreställningar för allmänheten. Detta har möjliggjorts
genom att polisen erhållit ett mycket frikostigt statsbidrag inom ramen för mobilisering mot grov,
organiserad brottslighet. Även om repertoaren ännu så länge är väldigt begränsad och bara upptar pjäser
med temat "MC-gäng är kriminella organisationer" så är uppfinningsrikedomen i de politiskt laddade
föreställningarna stor. Pjäserna som är väldigt dramatiska till sin utformning saknar tyvärr all form av
verklighetsförankring men så är de ju också bara skådespel för folket.
Den senaste veckan har det resande teatersällskapet gästat Norrköping och under måndag till onsdag i
kommande vecka så kan allmänheten se teatergruppen framförs ett nykomponerat stycke på plats i Luleå
Tingsrätt. Där framför gruppen en dramatisering de valt att kalla "Stigmatisering av gängen medelst orimlig
säkerhetskontroll" för alla intresserade åhörare.
För att återvända till veckans föreställning som utspelade sig i centrala Norrköping innehöll denna många
dramaturgiska inslag. Allt ifrån att med motorsåg ödelägga en centralt belägen fastighet till försök att
gestalta ett verkligt hot genom användandet av ett trettiotal statister som med skrik, hysteri och allmänt
otrevligt uppförande stormade en mc-klubbslokal. På dramatiken fanns inget att invända men
föreställningen lyckades på intet sätt förmedla ett verkligt hot utan framvisade bara en orealistisk bild som
ingen tänkande människa kunde ta till sig. Överdrifterna gestaltades in absurdum genom användandet av kpist beväpnade poliser som placerats på taket av piketbussarna, siktande mot fönster och ingångar på
bottenplan av den demolerade fastigheten.
Sammanfattningsvis tvingas jag tyvärr att konstatera att föreställningarna inte lever upp till förväntningarna
då de framförallt präglas av en helt orealistisk bild. Trots vällovliga försök och en enorm budget drunknar
själva innehållet i de överdramatiserande händelserna. Jag kan bara uppmana teatergruppen att försöka
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anlita en person med verklighetsförankring att i fortsättningen skriva trovärdiga manus och att inte fortsätta
på inslagen linje då det ofrånkomligen kommer att leda till att publiken kommer att svika föreställningarna
då de inte upplevs trovärdiga.
Länkar: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5857584
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=6510997
Peter Schjerva

Verksamhetsplan 2011 för polismyndigheten i Östergötland
Publicerad: 2010-12-18

Jag citerar ur Polismyndighetens verksamhetsplan för arbetet mot vad de valt att kalla organiserad
brottlighet, sid 17 i pdf-fönstret:
Övergripande strategi:
Mål för Polisen i Sverige 2011
Förutsättningarna för att bedriva grov organiserad och systemhotande brottslighet i Sverige
ska försvåras
Östgötapolisens särskilda mål 2011
Östergötlands län ska tydligt framstå som ett län där det inte är gynnsamt för kriminella nätverk
att verka eller etablera sig
Lokal Strategi
• Handlingsplanen i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i Östergötlands län mot den
organiserade brottsligheten – i synnerhet mot kriminella motorcykelgäng, ska fortfarande tillämpas (20080212).
• För att säkerställa en effektiv och uthållig bekämpning av den grova organiserade brottsligheten ska
Östgötapolisens insatser präglas av arbete på bred front i samverkan med berörda myndigheter.
• Östgötapolisen ska försvåra nyrekrytering av ungdomar till kriminella nätverk och för särskilt
utpekade personer att verka i dessa nätverk. Fokus ska riktas mot att lagföra individer som framstår som
“framgångsrika” ledare i de kriminella nätverken.
• Arbetet mot den grova organiserade brottsligheten ska inriktas mot särskilt utpekade personer och
organisationer vilka genom underrättelseuppgifter har visat sig vara viktiga för verksamheten inom denna
typ av brottslighet.
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• Stor vikt ska läggas vid att återta brottsvinster i syfte att försvåra för fortsatt brottslighet för de kriminella
grupperingarna, minska incitamentet för brottsligheten och motverka nyrekrytering till kriminella
grupperingar.
• Underrättelseverksamheten ska fortsätta att utvecklas för att säkerställa ett samordnat och effektivt
underrättelseflöde mellan lokal, regional och nationell nivå.
Länk: http://www.polisen.se/Global/www%20och%
20Intrapolis/Verksamhetsplaner/Ostergotland/Verksamhetsplan_2011.pdf
Peter Schjerva

Regeringen föreslår utökad signalspaning för polisen!
Publicerad: 2010-12-17

Regeringen har idag sänt iväg en remiss till lagrådet för yttrande. Frslaget innebär en utökning av polisens
möjligheter att signalspana mot medborgarna. Mot att det idag krävs misstanke om brottslighet som kan ge
två års fängelse sänks kravet enligt remissen till handlingar som kan ge bötesstraff.
Förslaget innebär en klar eftergift åt polisen i det att regeringen går polisen tillmötes och nu föreslår en lag
direkt utefter polisens önskemål. Förslagen är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2011.
Förslagets innebörd
Hemlig teleövervakning och hemlig teleövervakning kommer i fortsättningen att istället benämnas
hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation.
Förslagen "möjliggör hemlig övervakning av elektronisk kommunikation i en förundersökning även
om det inte finns någon som skäligen är misstänkt för brott, dels av bestämmelser i en ny lag om
inhämtning av sådana uppgifter i underrättelseverksamhet". Det kommer även fortsättningsvis att
krävas domstolsbeslut men åklagare kommer i fortsättningen att kunna ge interimistiska tillstånd i
brådskande fall.
Polisen får med förslaget möjlighet att "inhämta lokaliseringsuppgifter avseende en viss elektronisk
kommunikationsutrustning som är påslagen men som vid det aktuella tillfället inte används eller har
använts för kommunikation. Det blir också möjligt att inhämta uppgift om vilka sådana
kommunikationsutrustningar som har funnits i ett visst område. De brottsutredande myndigheterna
ges dessutom en något utökad tillgång till abonnemangsuppgifter".
Förslaget möjliggör inhämtande av "uppgifter om vem som kommunicerar med vem, när det sker, var den
som kommunicerar befinner sig och vilken typ av kommunikation som används.
Kraven i fråga om för vilka brott inhämtning får ske kvarstår i huvudsak oförändrade. Det innebär att
inhämtning i polisens underrättelseverksamhet och i en förundersökning innan det finns en skäligen
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misstänkt även fortsättningsvis endast blir möjlig vid allvarlig brottslighet, dvs. att den brottsliga
verksamheten som huvudregel ska omfatta brott med ett minimistraff på två års fängelse
Uppgifter de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna få tillgång till avser abonnemangsuppgifter,
till exempel uppgifter om namn, telefonnummer eller IP-nummer även om brottet endast bedöms föranleda
böter.
Uppgifter som går utöver vad som kan anses som identitetsuppgifter, till exempel vilka andra IP-nummer
som innehavaren har kommunicerat med och vilka hemsidor som har besökts omfattas inte av regleringen
om abonnemangsuppgifter".
Länkar: http://www.regeringen.se/sb/d/13784/a/158002
http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/158026
Lagrådsremmissen: http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/80/26/939e7a7f.pdf
Peter Schjerva

Sanslös och massiv insats mot kameror i Norrköping???
Publicerad: 2010-12-17

Vid lunchtid, torsdag, slog en massiv polisstyrka till mot Hells Angels i Norrköping. För att citera NT: "Ett
stort antal polisbilar och beväpnad, maskerad, polispersonal stod utanför entrén. Flera civilklädda
poliser gick ut och in i lokalen. Även kriminaltekniker fanns på platsen".
Vad föranledde då denna massiva polisinsatsen? Peter Aronsson, utredare vid polisens våldsrotel?
? förklarade att "Det är inte så allvarligt som det ser ut. Anledningen till att vi är där att vi har
misstanke om brott gällande otillåten kameraövervakning". Misstanken rörde sig om att mcklubben skulle ha placerat kameror i allmänna utrymmen. Ingen person greps och ingen specifik
person är heller misstänkt för olaga kameraövervakning.
Payback:Massiv polisinsats för något så banalt som olaga kameraövervakning?? Inte ens polismannen i
reportaget verkar tycka att antalet är proportionellt mot insatsen.
Det enda som med säkerhet kan sägas om insatsen är att polisen har fått på tok för mycket pengar och
personal till förfogande efter resursförstärkningen i samband med mobiliseringen mot så kallad organiserad
brottslighet. Pengar och resurser som endast tycks kunna användas för att trakassera bikerklubbar.
Lämna in en anmälan för tjänstefel utefter brott mot behovs- och proportionalitesprincipen!
Här kan dels en JO-anmälan komma ifråga och dels en polisanmälan för tjänstefel utefter att polisen brutit
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mot sin egne behovs- och proportionalitetsprincip. All polisverksamhet skall styras av och utefter
behovs- och proportionalitetsprincipen. "En princip som innebär att den skada som drabbar den enskilde
skall stå i proportion till behovet att utföra en viss åtgärd. Resultatet av åtgärden skall ligga till grund
för avgörandet av vilka resurser som skall tilldelas. Av de åtgärder som polisen får använda skall det
också enligt proportionalitetsprincipen användas det alternativ som ger minst skada för den enskilde".
Måhända var det bara dags för buggbyten??
Länk: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=6510997
Peter Schjerva

Rikskriminalpolisen lägger tillfälligt ned infiltratörsverksamheten
Publicerad: 2010-12-16

Rikskriminalens pressekreterare Varg Gyllander uppger idag att Rikskriminalen lägger ned polisens
infiltratörsverksamhet på grund av säkerhetsproblem. Verksamheten beräknas startas upp igen under nästa
år.
Länk: http://folket.se/nyheter/inrikes/1.898497
http://www.metro.se/se/article/tt/2010/12/16/polisinfiltrator/
Peter Schjerva

Recension av Svensk Maffia del 2 - "Fortsättningen"!
Publicerad: 2010-12-16

Under rubriken "Att dissikera en Wierup, Del 2 - "Fortsättningen" har Payback publicerat en recension av
det nya fantasyalstret.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissikera-en-wierup-del-2-fortsaettningen546123
Peter Schjerva

Tidning medger att mc-klubbarna kränks!
Publicerad: 2010-12-16

Sida 18

Nättidningen Payback
På undertecknads hemort, Kristianstad, medger dagens lokaltidning Kristiansbladet att bikerklubbarna
utsätts för kränkningar av samhället och polisen i kampen mot så kallad organiserad brottslighet. Ledaren är
försiktigt hållen i tonen men likväl förvånande klar och tydlig i sitt ställningstagande.
Jag citerar två viktiga uttalanden som tillsammans ger ett klart ställningstagande för att bikerkulturen idag
utsätts för en kränkande behandling: "Men detta innebär självfallet inte att Sverige ska nonchalera
brottsförebyggande arbete. Det ska bara inte göras med varje till buds stående medel, utan på ett
balanserat och väl avvägt sätt"..."Erfarenhet visar att det ofta är en kränkning som ligger bakom
viljan att ta till våld. Något som gäller medlemmar i kriminella mc-gäng lika mycket som
högerextremister och religiösa fanatiker. Att skapa en miljö byggd på respekt för andra, utan
diskriminerande inslag och med möjligheter att ta personligt ansvar, är i linje med detta ett ansvar
alla kan – och bör – ta".
Dessa uttalanden är självklart bara en början men det är en bit på väg att få upp ögonen hos media att
bikerkulturen idag utsätts för en djup kränkning av i stort sett alla sina lagliga rättigheter!
Länk: http://www.kristianstadsbladet.se/opinion/huvudledare/article1329076/Extremtallmaumlnansvar.html
Peter Schjerva
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Paybacklogga!
Publicerad: 2010-12-14

En väldigt skicklig datakille har gjort en Paybacklogga i enlighet med den utvidgade verksamheten.
Även en mindre dokumentvariant utan tribaler är på ingång och kommer att presenteras inom den närmaste
framtiden.
Peter Schjerva
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Norrbottenskuriren och den "fega" polisen slår tillbaka mot Allstar och BBB!
Publicerad: 2010-12-14

Att polisen använder media som sin bundsförvant för att sprida propaganda och driva sin smutsiga kampanj
mot mc-klubbar är ju ingen hemlighet för någon inom bikerkulturen. Dock blir det alltmer uppenbart att
media bara är ett verktyg i händerna på polisen utan egen agenda.
Den 4 november gick ordningsvakterna på BBB i Luleå ut och öppet kritiserade polisen för att inte hjälpa
dem i arbetet att hålla ordning på krogen. Vakterna var väldigt fräna i sin kritik och uppmanade polisen att
gå på gym och träna samt att tänka över sitt yrkesval om de jämt behöver kalla på förstärkning istället för att
direkt ingripa. Självklart straffar sådana yttranden sig i det korrupta och polisstyrda Luleå!
Norrbottenkuriren tar polisens kamp!
Idag går Norrbottenskuriren, för övrigt den tidning i staden, som ännu inte bombhotats av polisen, i en
specialtillägnad artikel till angrepp på ägaren till BBB, denna gång dock i ägarens andra roll som ägare till
krogen Allstar. Krogägaren har tilldelats en varning av Luleå kommun efter ett antal bråk. Enligt tidningen
innebär detta faktum att : "Utan bättring ryker rätten till alkoholservering".
"De har inte haft tillräcklig säkerhet och nykterhet för att ha ordning i lokalen. Då måste
tillsynsmyndigheten ingripa", säger alkoholhandläggaren Håkan Auland. Isaksson, krogägaren replikerar
med att säga: "Vi har vakter enligt vårt förordnande och dessutom ytterligare en eller två vakter, alltså
mer än vi är tvingade till". Isaksson fortsätter: "Händelsen en kväll i oktober, det som utlöste kommunens
agerande, där vet jag inte hur vi kunnat göra annorlunda. Vi stoppade ett bråk och avvisade folk från
platsen".
Luleå kommuns västförbud
Sen kommer vi till den andra kärnan i kritiken mot just Isakssons krogföretag: Västförbudets efterlevelse!
"Luleå kommun beslöt om förbud mot mc-västar, i klartext västar med koppling till Hells Angels.
Kommunledningen vill att krogarna ställer upp", skriver Kuriren. "Det är klart att det finns många krogar
som borde ha regeln. Det är bara att införa. Det är upp till honom. Den som vill kan besluta om speciell
klädsel", säger Karl Petersen.
"Kommunen har sin policy och den dag kommunen följer den och det finns ett undertecknat dokument att
hänga upp hos oss, då ska vi börja följa regeln som en lag. Men hur är det? Du får åka buss med väst, du
får låna en bok på biblioteket. De kan inte ha oss krögare som plank för att göra det obekvämt för
motorcykelgäng. Inför lagen är vi alla lika. Man kan inte förutsätta att de tänker bråka bara för att de
bär väst. De fullvärdiga medlemmarna har aldrig bråkat med oss. Så länge de inte bråkar är de
välkomna", säger Johan Isaksson.
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Domstolsutslag är inget för Karl Petersen, Norrbottensmedia eller polisen!
Payback vill först och främst dela ut ett stort beröm till Isaksson för hans förmåga att stå upp emot trycket
från det samlade motståndet från kommunledning, media och polisen i Luleå vilket inte är en enkel sak.
Stay strong, Johan!
Två faktorer är de centrala i artikeln. Det första är att Isaksson efter utdelad kritik mot polisen genast
drabbas av sanktioner, kontroller och andra lagstridiga åtgärder. Detta har varit fallet med ett flertal aktörer
över landet det senaste året speciellt. I de fallen har det rört sig om upprepade skattekontroller och
granskande av tidigare godkända deklarationer med skattetillägg som straff. I dagens Sverige kritiserar man
inte ostraffat polisväsendet och kommer undan med det!
Det andra centrala är att Luleå kommuns västförbud faktiskt avvisats av Förvaltningsrätten och därför inte är
i bruk! Att såsom kommunalråd uppvisa ett så utpräglat förakt för sveriges domstolsväsende är högst
anmärkningsvärt och hade i ett land med en fri press föranlett ett omedelbart ramaskri. Men, i Sverige
uppmärksammas inte ens detta faktum i pressen! Ett uppenbart bevis på att pressen sitter i knät på
polismakten och utför sin korrupta lapdance!
Länk: http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=5698551
Ordningsvakternas kritik: http://www.kuriren.nu/nyheter/?articleid=5634945
Peter Schjerva

Kvinna JO-anmäler polisen!
Publicerad: 2010-12-14

En kvinna i Norrköping ville gå på fest hos en mc-klubb. Polisen som mitt i gatan står och vill registrera alla
besökare till mc-festen ville visitera och se legitimation av kvinnan. När hon ifrågasatte åtgärden
omhändertogs hon enligt LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer).
Kvinnan skriver i sin anmälan att hon var fullt kapabel att ta hand om sig själv och att polisen genom
omhändertagandet ville avskräcka henne från att gå på festen.
Länk: http://www.folkbladet.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5464006
Peter Schjerva
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Upprop och information från Atle och Payback Norge!
Publicerad: 2010-12-13

Hallo alle Bikervenner i Norge! Da har Peter Schjerva (Payback, Frihetspartiet i Sverige m. m.) overtalt meg
til å bli kontaktperson for organisasjonen Payback i Norge. Her i Norge er jeg vel best kjent som norsk
redaktør i ScanBike, Nordens desidert beste bikermagasin (dagens reklame)! Således blir min oppgave i
Payback en videreføring av den jobb jeg allerede gjør i bikermiljøet – å være en kritisk vaktbikkje til alt
som skrives i media om miljøet, være kontaktperson, formidler etc., etc. Men nå får vi – du og jeg og alle
sammen, en mulighet å få viktig informasjon formidlet raskt, ikke som i et magasin med begrensninger som
utgivelsesfrekvens, utgivelsesdato, deadline og så videre. Nå kan viktig informasjon i prinsippet være
publisert på minutter, og gidder man å følge litt med hva som skjer i miljøet har man her en kjempemulighet
å holde seg oppdatert. Cyberspace er fint, dere!
Payback kan best beskrives som en ”Bikerpolitisk organisasjon” som står på barrikadene for rettighetene til
den enkelte biker så vel som for klubbene. Det er og har alltid vært masse skriverier i media om ”MCkriminalitet” og lignende fenomener relatert til motorsykkelfolket og da bikerklubber i særdeleshet. Jeg tror
dessverre ikke dette blir bedre i tiden framover, tvert imot, så en organisasjon som Payback har absolutt
livets rett. Så – er det noe dere har på hjertet og vil ha formidlet til et større publikum, bikermiljøet eller
samfunnet for øvrig – kontakt meg – Payback har kanaler som går direkte til store deler av media. Ingen
garantier for at noe kommer på trykk i de forskjellige aviser, men artikler / nyheter m. m. blir i alle fall
videreformidlet til de rette instanser.
For at dette skal bli en effektiv organisasjon også i Norge, er jeg avhengig av kontaktinformasjon. Hva om vi
starter der det da er logisk å starte? E-mail adressene til klubbene i Norge er alt annet enn oppdaterte,
snarere tvert imot. Jeg har lenge hatt en drøm om et komplett register av alle klubbene her til lands, med
korrekte e-mail adresser. Så nå er vi i gang, folkens – min e-mail er atljoer@online.no – hva er e-mail
adressen til klubben din? Og har dere kontakt med andre klubber – snakk sammen, samarbeid,
videreformidle til mrg, effektiviser systemet! Kommunikasjon er ordet, kommunikasjon er løsningen!
Atle Jørgensen för Payback Norge

Payback Norge!
Publicerad: 2010-12-10

Jag rapporterade för exakt en vecka sedan den 2 december om att Payback nu kunde erbjuda norska, danska,
finska samt engelska bikerklubbar samma möjligheter till genmälen och uttalanden som tidigare bara
kunnat erbjudas svenska bikerklubbar. På en egen del som bara når de norska journalisterna och
massmedieredaktionerna.
Den i norska bikerkretsar så välkände Atle startar nu upp Payback Norge. Atle kommer att fungera som
kontaktman, skribent och skrivelsemottagare för de norska bikerklubbarna och enskilda biker som vill få
publicerat kommentarer kring felaktiga nyhetsreferat, pressmeddelanden eller andra uttalanden. Så skicka
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allt ni vill ha publicerat till Atle för översyn. Alla inkommande skrivelser kommer därefter att publiceras på
den norska delen av Nättidningen Payback.
Ni når Atle på: atljoer@online.no
Och, jag är säker på att Atle själv inom kort kommer att skicka ut ett meddelande till alla berörda.
Peter Schjerva

Regeringen har överlämnat Trafiklagringspropositionen
Publicerad: 2010-12-10

Regeringen har överlämnat propostion "2010/11:46, Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande
ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG, till riksdagen för senare omröstning.
Som Payback tidigare beskrivit avser Trefiklagringsdirektivet: "De uppgifter som ska lagras enligt
direktivet svarar - enkelt uttryckt - på frågorna vem kommunicerade med vem, när skedde det, hur länge
kommunicerade de, var befann sig de som kommunicerade och vilken typ av kommunikation som
användes. Uppgifterna får däremot inte avslöja innehållet i kommunikationen".
Länk: http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/74/33/3dc07bbd.pdf
Frågor och svar om trafiklagringsdirektivet: http://www.regeringen.se/sb/d/13739
Peter Schjerva

Polisen går fria från bombhotet i Luleå!
Publicerad: 2010-12-09

Payback har publicerat en artikel rörande det faktum att polisen i Luleå går fria för att att ha bombhotat
NSD. Detta med anledning av att åklagaren idag lade ner förundersökningen.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-gaar-som-vaentat-fria-foersystemhotande-bombhot-541122
Peter Schjerva
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Utpressning och indrivning igen...
Publicerad: 2010-12-08

Polis, media och ibland även åklagare påstår med jämna mellanrum att mc-klubbarna har satt i system att
driva in skulder med hot om våld.
Statistiken talar ju entydigt ett helt annat språk. 6 fällande domar för indrivning och 27 fall av utpressning
på 21 år vilket ju är ett lite besvärande faktum. Så besvärande att regeringen tillsatt en utredning om
Brottsförebyggande Rådets statistikteknik i avsikt att få statistiken att stämma bättre med polisens, medias
och nu åklagares påståenden. Det är inte lätt att vara polis och bedriva hetskampanj mot bikers när man inte
har verkligheten bakom sig...
Sanningen om bikerkriminaliteten
Utredningen om Brå:s kriminalstatistik:
http://www.dn.se/debatt/regeringen-ska-granska-brottsforebyggande-radet-1.1212923
http://motpol.blogspot.com/2010/11/stenalderspolitik.html
http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/11/regeringen-vill-granska-bra-oklart.html
Peter Schjerva

Bokrecension 2: This is my Life av Christer Silversved, North Trail MC!
Publicerad: 2010-12-08

Payback har recenserat ännu en bikerbok: This is my life av grundaren till North Trail MC, Christer
Silversved. Läs hela recensionen på Newsdesk!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bokrecension-this-is-my-life-av-christersilversved-539201
Peter Schjerva

Bokrecension: Brothers on Wheels av Björn Ljungquist!
Publicerad: 2010-12-06

Nättidningen Payback har recenserat Björn Ljungquists nyutkomna bikerroman. Läs hela recensionen på
Newsdesk!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bokrecension-brothers-on-wheels-av-bjoern-
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ljungquist-537292
Peter Schjerva

Uppdatering om polisens bombhot av NSD!
Publicerad: 2010-12-04

Chefsåklagare Pär G. Lindell, vid Riksenheten för polismål, uppger att Rikskriminalen kommer att redovisa
resultatet av sin undersökning till honom under nästkommande vecka. Under tiden uppger Lindell att han
inte kan kommentera ärendet då han inte har några uppgifter om vad utredningen kommit fram till.
Länspolismästaren Håkan Karlsson, menar att det finns brister i säkerheten i polishuset. Skalskyddet är
ett...Säkerheten i huset måste bli högre. Det kan inte vara så att man ska kunna vandra fritt här i huset.
Vidare menar Karlsson att när sådana här händelser inträffar så drabbas polisen av en "dipp" i förtroendet!!
Payback:
Polisens självrannsakan vid begångna fel är fortfarande lika otrolig. Vilka fel man än beslås med såsom
koppleri, våldtäkter, bombhot, dödsfall i samband med förvaring i polishuset eller vid polistransporter så är
det alltid frågan om beklagansvärda "incidenter" som kan innebära tillfälliga förtroendedykningar men
självklart utan några bestående skador. Vilken form av handlingar som kan få den ofelbara
polismyndigheten att deklarera att det har gått för långt och att här krävs räfst och rättarting och massavsked
har aldrig klargjorts då det aldrig ens funnits på agendan. Polisen är och förblir en ofelbar myndighet som
aldrig behöver företa rensning i de egna leden.
Så kommer också polisen att fortsätta sin stapling av brottsliga handlingar sanktionerade av feghetens
media och rövslickande politiker. Personer som valt att se åt sidan då det gynnar deras egna karriärer. En
korrupt maktelit som håller varandra om ryggen och där ingendera parten någonsin erkänner sina fel
oberoende bevis för brottslighet eller tjänstefel.
Länkar: http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=5678849
http://www.kuriren.nu/nyheter/default.aspx?articleid=5678129
Peter Schjerva

Nättidningen Payback tackar Region 2!!
Publicerad: 2010-12-03

Nättidningen Payback tackar idag Region 2 för den väldigt generösa gåvan till Paybacks verksamhet!
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Payback drivs helt och hållet på ideell basis. Därför är alla gåvor av ovärderlig vikt för att verksamheten
skall kunna fortgå oförändrat och oavbrutet.
Så från Payback till alla inom Region 2 - Ett stort och varmt, broderligt tack!!
Love & Respect
Peter Schjerva,
Nättidningen Payback
Peter Schjerva, Nättidningen Payback, Bankgiro: 5394-9392

Payback utvidgar verksamheten - Erbjuder nu Nordens och Englands alla
bikerklubbar fri genmälesmöjlighet!
Publicerad: 2010-12-02

Erbjudandet
Nättidningen Payback kan nu erbjuda Nordens och Englands alla bikerklubbar möjligheten att få
publicerat rättelser, genmälen, meddelanden och repliker såsom pressmeddelanden på Newsdesk.se.
Newsdesk är en sajt för pressmeddelanden som samlar i Sverige alla och i övriga länder de flesta
journalister och massmedieredaktioner
Detta är ett unikt tillfälle som bikerkulturen aldrig tidigare har haft att direkt kunna påverka journalisters
och massmedias nyhetsrapportering. Att få och nå ut med korrekt information kring olika händelser och
anklagelser. Inte den vinklade och ur sitt sammanhang tagna berättelsen utan den fullständiga och
ocensurerade versionen ni själva ger av olika händelseförlopp.
Instruktioner
Skicka ett enkelt mejl med den text ni vill ha publicerad inkopierad i mejlet till: peter@payback.name och
Nättidningen Payback publicerar er text rakt upp och ner. Utan censur, utan vinklingar eller andra mediala
påfund i avsikt att misstänkliggöra uttalandet." Och, ni slipper att befatta er med journalistkåren och riskera
att få det ni vill framföra censurerat, avkortat eller felaktigt återgivet. Ange i mejlet också under vilket namn,
person och eventuell klubb, texten skall publiceras
Det är också mycket viktigt att så många dokument som påvisar den felaktiga förföljelsen av bikers och
bikerklubbar finns samlade på samma plats då det visar på den samlade vidden av trakasserier som
bikerkulturen utsätts för.
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OBS! De dokument som insänds på andra språk än Svenska kommer inte att redigeras eller
stavningskontrolleras då jag saknar nödvändiga språkkunskaper. Skribenten tar därför själv ansvaret för
språkkontrollen.
Se Nättidningen Paybacks tidigare upplagda pressmeddelanden och dokument på Newsdesk:
http://www.mynewsdesk.com/se/search/pressreleases?query=payback&sites=se
Peter Schjerva

NSD:s linje om polisens bombhot
Publicerad: 2010-12-01

NSD:s chefredaktör, Anders Ingvarsson förklarar i en krönika varför NSD inte kommer att lämna ut ett helt
dygns loggfil till polisen: "Där finns all data kring alla som varit in på nsd.se under det dygnet. Där
finns många ip-adresser gällande andra som lämnat tips eller personer som anonymt skrivit
insändare eller artikelkommentarer. Därför kan vi inte lämna ut den".
Ingvarsson fortsätter dock med att uttala: "Därför har polisen, i detta fall förundersökningsledaren,
en möjlighet att vända sig till domstol som i vissa fall kan häva en tidnings tystnadsplikt".
Nu ligger bollen hos Rikskrim!
Således är det nu upp till bevis för Rikskriminalen. Är det så att de verkligen beklagar, som
Nordgren på Rikskrim påstår, att de inte kan fastslå vilken enskild polisanställd som gjort sig
skyldig till att bombhota en massmedieredaktion, så är ju saken väldigt enkel. Gå till domstol och
få prövat om det går att häva NSD:s tystnadsplikt.
Annars är ju också allt ett enda kvalificerat skitsnack från Rikskrims sida där man nog får
misstänka att de redan konstaterat vem den skyldige äro, men inte vill fälla honom. Har jag fel?
Bevisa det då genom att gå till domstol!
Länk: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=5820279
Peter Schjerva

Apropå polisens bombhot mot NSD
Publicerad: 2010-12-01

Ingen verkar bli åtalad för bombhotet mot NSD i Luleå! Bo Nordgren på Rikskriminalens IT-brottssektion,
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säger till NSD att det inte ser ut som Rikskrim kommer längre och att det tyvärr är vanligt i sådana här
utredningar. "Även om vi har ett IP-nummer så måste vi kunna knyta bombhotet till en specifik dator - och
även om vi hittar den datorn måste det kunna bevisas vem det är som har skickat bombhotet för att åtal ska
kunna väckas. Det kan vara svårt om flera personer har haft tillgång till datorn".
Kan det vara någon som utifrån har hackat sig in i polisens nätverk och skickat meddelandet via polishusets
IP-adress?
- Det har vi kontrollerat och det finns ingenting som tyder på det, uppger Nordgren
Rikskrim begär ut NSD:s loggfiler
Rikskrim påstår att de gått igenom alla datorernas textmassa utan att finna hotmejlet. De har nu gått vidare
och begärt ut loggfilerna från nsd.se vilket Chefredaktören Anders Nordgren hittills vägrat göra med
hänvisning till källskyddet. Enligt uppgifter förs nu en dialog mellan NSD, polisen och jurister om det finns
möjligheter att hjälpa till med utredningen utan att äventyra källskyddet.
Nya kompremmeterande uppgifter om Luleåpolisen
Den 10 november plockades Idol-Jay in för provtagning på grund av som polisen uppger "blanka ögon och
nervöst uppträdande". Idag uppger Jay Smith till NSD att polisen i Luleå pressade honom att erkänna ringa
narkotikabrott.
Jay Smith erkände också ringa narkotikabrott direkt för polisen och sa i en presskonferens att han rökt hasch
med några vänner i Helsingborg dagarna innan.
I polisens förhörsprotokoll står dock att "Smith berättar att han var på en krog i Luleå under
lördagskvällen. Han samtalade med en kille och de kom fram till att de båda gillade att röka hasch. Den
andra killen bjuder då Smith på en joint. Jointen rökte Smith ensam på sitt hotellrum"
Jay uppger nu att: "Den historia som står i förhörsprotokollet är den historia som polisen matade mig med.
Jag stod i 40 minuter med dem och till sist var jag så skärrad, trött och rädd att jag sa precis vad de ville
höra. Det spelade ju ingen roll, det hade hänt fast på ett annat sätt".
Det är mycket nu för Luleåpolisen!!
Payback har redan tidigare skrivit en artikel om Luleåpolisens alla rättsliga övertramp och den listan
fortsätter således att byggas på. Det är något fundamentalt fel inom Luleåpolisen vad gäller arbetsmetoder,
uppförande, moral och etik. Det enda sättet att komma till en förbättring tycks vara en helt fristående
utredning med personal som inte har något som helst samarbete med polismyndigheter. Vågar regeringen ge
order om en sådan? Vågar Rikspolisstyrelsen stå för sina etiska program och själv initiera en sådan
utredning? Nej, självklart inträffar inga under!
Payback kommer självklart att följa utvecklingen i Luleå noga samt återkomma i ärendet när läget klarnat!
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Länkar: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5817744
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4214599
http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5816663
Paybacks relaterade artiklar: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/naer-polisen-visar-sig-varaskurken-eller-polisen-media-sant-525846
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bombhotet-kom-fraan-polishuset-enligt-utredandeaaklagare-515238
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-bombhotade-norrlaendska-socialdemokraten509118
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/propaganda-inte-journalistik-fraan-norrbottenstidningarna-gentemot-mc-klubbarna-497776
Peter Schjerva

Seminarium och strategidokument i Sörmland
Publicerad: 2010-12-01

Den 29 november avhölls ett seminarium i Eskilstuna. Medverkade parter vid seminariet var Ekilstuna
Kommun, Tryggare och Eskilstuna och Polismyndigheten i Sörmland. Gästföreläsare var Kriminolog Daniel
Vesterhav, Brottsförebyggande Rådet.
Tryggare Eskilstuna, för vem?
Tryggare Eskilstuna är ett samverkansråd och ordförande är Jimmy Jansson. Känns namnet bekant? Ja,
Jansson är också vice ordförande i Eskilstuna kommunstyrelse och den som hårdast drivit västförbudsfrågan
på krogarna i Eskilstuna. Innan västförbudet överklagades och avslogs kuskade han också land och rike runt
och höll föredrag för andra intresserade kommunföreträdare om västförbud. Vem var då personen som
följde Jansson runt på denna turné? Jo, det var kommissarie Liselotte Jergard, polisområdeschef. Samma
Jergard som nu stod som pressansvarig för Seminariet.
Strategidokument mot så kallad organiserad brottslighet
Resultatet av seminariet? Polisen och Eskilstuna Kommunledningskontor kommer att utarbeta ett lokalt
strategidokument mot organiserad brottslighet som kommer att läggas fram i början av 2011. Strategin skall
enligt pressmeddelandet bland annat avse hur olika slags myndighetssamverkan skall underlättas.
Med tanke på vad seminariet behandlade för frågor kan det nog också tänkas innefatta punkter kring
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"otillåten påverkan (exempelvis hot och mutor inom privat och offentlig verksamhet), hur samverkan mot
organiserad brottslighet kan gå till samt Polisens personsäkerhetsarbete".
Länk: http://www.polisen.se/Varmland/sv/Aktuellt/Pressmeddelanden/Sodermanland/Samverkan-motorganiserad-brottslighet-/
Peter Schjerva

Frihetspartiet avstår medlemsavgiften 2011 till lokalavdelningarna
Publicerad: 2010-11-30
Frihetspartiet har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift för 2011.
Anledningen till att Frihetspartiet, under mellanperioden fram till nästa val, avstår från att ta ut
medlemsavgift är att vi vill ge ökade möjligheter för lokalavdelningarna att bygga upp och ut sin verksamhet
genom att ta ut en lokal medlemsavgift.
Frihetspartiet uppmanar därför sina alla sina supporters att ansluta er till lokalavdelningarna och stötta dem
i deras viktiga arbete att sprida information kring partiet på det lokala planet.
Länk: http://www.frihets-partiet.se/index.php/medlem-gaavor/

Business as usual - Ny artikel i polisgranskningsserien!
Publicerad: 2010-11-28

Nättidningen Payback är en grundlagsskyddad nättidning och ingen simpel blogg vilket alla läskunniga
säkert är medvetna om. Nättidningen Payback har nu publicerat en ny artikel i Polisgranskningsserien: "Det
var inte fel att låta Göran Lindberg fortsätta att våldta!"
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/det-var-inte-fel-att-laata-goeran-lindbergfortsaetta-vaaldta-529041
Peter Schjerva

Blogg: Polisinformatören Michael Eklöf alias MCRAZZIA - Del 2
Publicerad: 2010-11-28

Payback kommer nu och i fortsättningen, oavsett påtryckningar och förtal, att även i
fortsättningen publicera vad jag anser är av intresse för bikerkulturen!
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Nu har ett dokument lagts upp från Länskriminalpolisens Underrättelserotel som självklart också är av
intresse för bikerkulturen att ta del av. Och, precis som förra gången är det upp ju upp till läsarna att avgöra
sanningshalten.
Det har kommit till min kännedom via en advokat att jag bryter mot lagen om jag publicerar hemligstämplat
underrättelsematerial på Paybacks hemsida varför jag får hänvisa till nedanstående blogg, där ni kan ta del
av dokumentet i sin helhet.
Källa: http://polisinformator.blogspot.com/
Peter Schjerva

Paybacks svar på förtal
Publicerad: 2010-11-27

Då Payback, Frihetspartiet (var fan kom partiet in i bilden?) och min person angrips på ett väldigt
ovederhäftigt sätt tvingas jag gå i svaromål. Låt mig dock börja med att konstatera att detta är en debatt som
aldrig borde förekommit offentligt men då motparten gör en mängd förtalsanklagelser så blir det tyvärr
nödvändigt.
http://mcrazzia.blogspot.com/2010/11/peter-karringen-schjerva.html och
http://mcrazzia.blogspot.com/2010/11/grundaren-till-mc-razzia-har-fatt-en-ny.html#comments
Nättidningen Payback
Nättidningen Payback startades på mitt eget, privata initiativ upp den 15 januari 2009. Att MC-razzia
försöker ta åt sig äran för någonting som har med Payback att göra är rent patetiskt. Det är det skrivna
materialet och arbetet med enskilda rättsfall som gjort Payback till vad det än är idag, vilket ju är upp till
varje läsare att avgöra.
Jag har inte skrivit bloggen och den rubrik jag använde var också bloggnamnet. Därav Blogg:, i förstavelsen.
Att angripa mig personligen för att jag länkar till en blogg som är av uppenbart intresse för alla inom
bikerkulturen att känna till är bara svagt. Gå i svaromål direkt på anklagelserna och angrip de som driver
bloggen i så fall. Jag driver inte bloggen utan fick bara ett tips. Och, driver man en nättidning för att
informera om bikerkulturen så är det givetvis ens stora skyldighet att informera om bloggens existens sen är
det upp till var och en att bilda sig en uppfattning om dess innehåll. Tiden lär ju visa om det finns täckning
för bloggnamnet eller ej.
Att angripa bikerkulturens företrädare
Jag citerar en god broders ord: "Ja vad säger man, att ge sig på den person som verkligen GÖR något för
Bikerkulturen i Sverige är ju som att svära i kyrkan. Det enda han gör är att samla en massa länkar i en
blogg, hur svårt är det, samt tjäna pengar på det?..Jag håller på dig Peter och framförallt det arbete du
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lagt och lägger ner i Payback och Frihetspartiet....där kan vi snacka om att göra något för Bikerkulturen!
"
Och, så är det ju. Vad har du någonsin gjort för bikerkulturens överlevnad? Är det din proklamerade kärlek
till kulturen som styr din smutskastning av de organ som kämpar för bikerkulturens överlevnad emot
kulturens belackare? Det är i så fall en väldigt felriktad kärlek till en kultur om man motarbetar de krafter
som lägger ner hela sin själ på att arbeta för dess fortsatta överlevnad.
Det är bara några dagar sedan du gjorde dig rolig över ABATE Sverige. Ett annat oförlåtligt övertramp mot
bikerkulturens företrädare. Återigen, har du något att säga om ABATE så kontakta dess företrädare och
framför kritiken internt!
http://mcrazzia.blogspot.com/2010/11/nan-som-kan-skanka-en-hundralapp-till.html
Varför angripa Bikerkulturens företrädare och mina brödrar?
Frågan är ju egentligen varför man väljer att offentligt gå till angrepp mot de enda motkrafter bikerkulturen
idag har mot medias och polismaktens övergrepp gentemot bikerkulturen? Den som har koll på hur
bikerkulturen fungerar skulle aldrig göra ett sådant drag offentligt utan i så fall sköta detta internt. Genom
att offentligt angripa Payback och mig som person går man ofelaktigt motståndarnas, polisens och medias,
ärenden. Det är det enda jag kommer att direkt uttala mig angående angreppet.
Ett flertal bikers och klubbar har också rapporterat att du under åren under bland annat pseudonymen
Guldankan angripit både mig som person, Nättidningen Payback och Frihetspartiet på Flashback. Jag har
konstaterat fakta och gått vidare. Men, faktum kvarstår att du länge underminerat bikerkulturens företrädare!
Att kalla mina brödrar för klimakteriehäxor, riskokarsupportrar, kärringar, fittpolare, tjejer och hänvisa till
klimakteriebesvärspiller är så lågt att det är svårt att begripa att någon inom bikerkulturen kan visa på så
dåligt omdöme. Jag tror inte du förstår att Payback har ett mycket stort stöd ute i landet från alla de som
inser värdet av arbete. Att kalla dessa personer för tjejer och fittpolare m.m är helt obegripligt korkat! Jag
tror inte du inser vilka personer det är du kallar alla dessa öknamn!?
Barnpornografi och kändistjallning
Till fakta: Att du äger Hotrod.se är ju ingen hemlighet. Det företaget har du ju länkat till ett flertal gånger
och står även för på din Facebookblogg. Att du där tillåter bilder av barnpornografisk karaktär är ju en sak
som inte är helt oförenligt med att vara biker. I bikerkulturen är barnpornografibrott något som är djupt
förkastligt och oacceptabelt! Och, så långt har ju bloggen helt klart rätt i sina skrivelser.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/minderariga-viker-ut-sig-pa-internet-1.300188
En annan sak som kom till min kännedom genom en broder är att Eklöf tillhör en exklusiv skara som
skvallrar på kändisar. Jag citerar ur artikeln: "De är mediekändisar, politiker, psykologer och
företagsledare. De ingår i familjen Elit, en virtuell skvallercentral som styrs av den -nätokratiske
sektledaren Alexander Bard. Mustafa Can har smygläst kändiselitens hemliga mejl. Tycker du att hat är
en fantastisk känsla? Vill du tillhöra en utvald skara människor som anser sig vara fysiskt och mentalt
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överlägsna alla andra? Vill du ha rätten att förlöjliga, håna och jaga underlägsna människor? Blir du
upphetsad av att avslöja kända kollegers och bekantas sexuella äventyr, deras otrohet, deras knark- och
alkoholvanor? Och, när du väl kommit in i den exklusiva skaran - är du beredd att hänga ut, skada och
förstöra livet för den som läcker till utom-stående. Då borde du tillhöra sändlistan Elit, som funnits i
drygt 15 år och som styrs en väldigt av artisten och debattören Alexander Bard".
Ur medlemslistan framgår Michael Eklöfs namn. Vem är nu stalkern och vem sprider egentligen hat på
nätet? Det förklarar ju att Eklöf har en stor mängd kändisar på sina Facebookgrupper och därmed får
tillgång till deras privata loggar med information. Vad är detta om inte tjallning med den enda skillnaden
att polisen inte är mottagaren?
http://www.dn.se/kultur-noje/ubermobbning-pa-natet-1.545670 och
http://web.archive.org/web/20010718133740/http://guru.nu/v1/elit.lasso
Avslutar debatten
Därmed sätter jag punkt för denna felriktade debatt. Om Eklöf vill fortsätta debatten kommer detta att få ske
i monologform. Jag har inte för avsikt att fortsätta föra en offentlig debatt som bara kan skada bikerkulturen!
Jag har sagt mitt i den sak jag inte ens är en part i!
Peter Schjerva

Blogg: Polisinformatören Michael Eklöf alias MCRAZZIA
Publicerad: 2010-11-26

Ett tips om en ny blogg som alla Paybacks läsare borde ta del av! Ett antal bikers står enligt uppgift bakom
bloggen. Sanningshalten i bloggnamnet får var och en avgöra tills ytterligare information föreligger.
Länk: http://polisinformator.blogspot.com/
Peter Schjerva

Payback fortsätter sin polisgranskningsserie!
Publicerad: 2010-11-26

Payback har publicerat del 7 i sin polisgranskningsserie. En artikel kallad "Folk dör som flugor i polisens
närhet!"
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/folk-doer-som-flugor-i-polisens-naerhet-529021
Peter Schjerva
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Payback har publicerat ett blogginlägg!
Publicerad: 2010-11-25

Payback har publicerat ett blogginlägg om det faktum att Statskontoret satts att utreda Brå:s
kriminalstatistik. Den enda myndighet som hitintills hävdat att mc-klubbarna inte är några
brottsorganisationer.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/blog_post/foersoeker-regeringen-tysta-braa-3708
Peter Schjerva

Nyheter P4 Norrbotten hörsammar Paybacks uppmaning!
Publicerad: 2010-11-25

Inte bara Rikspolisstyrelsen, Rikskriminalen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Totalförsvarets
Forskningsinstitut, Kriminalunderrättelsetjänsten, Försvarsmakten med många fler myndigheter läser och
studerar Payback närmast dagligen. Ett dygn efter Paybacks starkt ifrågasättande artikel om varför media inte
skriver om polisens kriminella gärningar rapporterar nu Nyheter P4 Norrbotten om bombhotet som avsändes
ifrån polishuset i Luleå.
Särskilt mycket matnyttigt fick inte radio Norrbotten fram men det är ju som bekant den goda intentionen
som räknas. Rikskriminalen jobbar fortfarande med datorerna och vet fortfarande inte varför
bombhotsmejlet kom ifrån polishuset och, som Rikskrim uttrycker det: "för att se om hotet kom från
polishuset, som Ip-adressen visade". "Enligt chefsåklagaren Pär G Lindell kan ett eventuellt svar
komma tidigast i mitten på nästa vecka, och varför beskedet dröjer vill åklagaren inte gå in på".
Nåja, förnekelse är ju ett vanligt symptom i många sjukdomsbilder. Och, ingen trodde väl ändå att polisen
skulle erkänna en brottslig gärning bara för att externa dataexperter bevisat att IP-adressen kommer från en
av polisens datorer. Mer talande är ju då att åklagaren, vid Riksenheten för polismål inte vill klarlägga
varför beskedet dröjer. Nåja, kopplet sitter väl hårt...
Bra, jobbat, Nyheter P4 Norrbotten! Följ nu upp reportaget och fortsätt med att kolla upp den
brandtekniska undersökningen..
Länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=4203610
Relaterad artikel: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/naer-polisen-visar-sig-vara-skurkeneller-polisen-media-sant-525846
Peter Schjerva
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När polisen visar sig vara skurken...
Publicerad: 2010-11-24

Payback har publicerat en artikel om "När polisen visar sig vara skurken" eller som jag också kallade den:
"Polisen + Media = Sant!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/naer-polisen-visar-sig-vara-skurken-eller-polisenmedia-sant-525846
Peter Schjerva

Försöker regeringen tysta Brå?
Publicerad: 2010-11-22

Regeringen utreder Brå istället för polisen!
Regeringen har idag gett statskontoret i uppdrag att granska Brå:s verksamhet: "I dagarna ser regeringen
till att det tas ett samlat grepp om statistiken inom rättsväsendet. Brottsförebyggande rådet är ansvarigt
för den officiella kriminalstatistiken. Det är viktigt att statistiken håller hög kvalitet och är tillförlitlig.
Regeringen ger därför Statskontoret i uppdrag att granska statistikens kvalitet och hur
Brottsförebyggande rådets utvecklingsarbete fungerar".
Inte bara Payback är djupt kritisk till granskningen och ifrågasätter syftet. Den uttalade kritiken är att "Lite
oklart varför, men mellan raderna går det att utläsa ett missnöje med den kriminalstatistik som Brå har
presenterat genom åren. Kanske visar den inte på en ökad brottslighet i tillräckligt hög grad för att
motivera regeringens kriminalpolitiska enögdhet som kräver fler poliser och hårdare tag".
Brå, organiserad brottslighet och mc-klubbarna
I det ovanstående yttrandet ligger mycket tänkvärt. Brå har länge gått emot strömmen och nyanserat
polisens uttalanden om en ständigt ökad organiserad brottslighet. Ett polisiärt fenomen som inte styrks av
vare sig statistik eller forskning. Men då polisen återigen söker stöd för än mer fantomresurser (pengar för att
bekämpa hjärnspöken) och fler integritetskränkande lagar för att kunna utföra sitt arbete så är Brå en nagel i
ögat på beslutsfattare och polismyndigheten. Utredningen kommer säkert på något sätt försöka att styra upp
Brå och inordna dem i ledet som propagerar för utökandet av Sveriges verkliga statsmakts (läs: polisens)
befogenheter. Frågan är bara om Brå låter sig inordnas? Brå har hittills inte gett efter för påtryckningarna...
Så sent som den 11 oktober gick Brå-chefen Lars Korsell till motattack mot polisen i en artikelserie om mcklubbar på Upplandsnytt. Han sa då: "Vår bild är nog den att de här mc-gängen är inte kriminella
organisationer eller egentligen kriminella utan att det finns personer i gänget som är involverade i
kriminalitet". Och vidare: "Brå hittar inget stöd i statistiken för att den faktiska grova organiserade
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brottsligheten ökat. Däremot har den förändrats med tillgång och efterfrågan".
Är det någon som tvivlar på att utredningen, med direkt sikte på Brå:s kriminalstatistik, inte har till uppgift
att stävja Brå:s uppror och hävdandet av sanningen efter citerandet av just de uttalandena? Finns det någon
som tvivlar på att det är Lars Korsells rakryggade uttalanden just om mc-klubbar och rörande det faktum att
den organiserade brottsligheten inte ökar, som är den direkta orsaken till utredningen? Finns det någon som
tror på att det är rena tillfälligheten att Korsell gjorde sina uttalanden den 11 oktober i år och att en statlig
utredning om Brå:s verksamhet och kriminalstatistik presenteras den 22 november?
Länkar: http://www.dn.se/debatt/regeringen-ska-granska-brottsforebyggande-radet-1.1212923
http://motpol.blogspot.com/2010/11/stenalderspolitik.html
http://www.alliansfrittsverige.nu/2010/11/regeringen-vill-granska-bra-oklart.html
Brå:s senaste uttalande om bikerkulturen: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/braa-uttalaratt-mc-klubbarna-inte-aer-kriminella-493772
Peter Schjerva

Om Polisens Olaga hot och selektiva Näringsförbud!
Publicerad: 2010-11-22

Payback har publicerat en artikel om vilka olika hotmetoder polisen tillgriper för att obstruera för mcklubbsmedlemmar och anhöriga likaväl som arrangörer av mc-evenemang från att kunna verka och få sin
försörjning.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-polisens-olaga-hot-och-selektivanaeringsfoerbud-523227
Peter Schjerva
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Uppföljaren till Love & Respect, Brothers on Wheels släppt!
Publicerad: 2010-11-21

Den 19 november hölls releasepartyt för Brother on Wheels av Björn Ljungquist, på Folkteatern I Göteborg
och Payback var givetvis där. Drygt ytterligare 200 personer kom till releasen och avnjöt en riktig
bikermåltid (chiliconcarne och öl / vin). Eftersom Frälsningsarmén har en viss roll i romanen, hade
författaren bett dem spela på festen. De rev av både schlagers och några välkända bitar med
gospelanstrykning. En kommentar från en av gästerna var: ” Det är första gången jag ser bikers sitta med en
öl i handen och gunga med till Pärleporten”.
Vi frågar en av gästerna i väst, Leif Ericsson vad han tyckte om föregångaren, Love & Respect. ” Det var ju
den första riktiga bikerboken, som var skriven i Sverige”, svarade han. ”Jag sträckläste den. Ja det gick inte
att lägga från sig den”. På frågan om vad han trodde om uppföljaren svarade Leif: ” Ryktet säger att den är
minst lika bra och jag kommer säkert att börja läsa den redan i kväll, när jag kommer hem”.
Författaren satt vid ett bord och hade en kö av ivriga bokköpare framför sig, som ville ha sina nyinköpta
exemplar signerade. Björn berättade att han hade en lång lista av förbeställningar och alla försökte komma
med bland de första 500 köparna. För bland dem skulle den fina tavlan, som låg till grund för omslaget,
lottas ut.
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Vi har hört att det kommer ytterligare en uppföljning, stämmer det? frågade Payback. ”Ja”,svarade
författaren. ”Jag har gjort researchen klar till den tredje delen och håller på att skriva den”. När kommer den
att släppas? frågade vi. ”Det är en direkt fortsättning på de två andra” svarade Björn. ”Den kommer att heta
Ride to Live och är klar om ungefär ett år”.
Payback gratulerade Björn och tackade för den trevliga festen, samtidigt som vi ser fram mot att få läsa
Brothers on Wheels.
Vi avslutar med att uppmana våra läsare att köpa Björns nya bok, Brothers on Wheels, och stödja hans
arbete för bikerkulturen. Skicka ett mejl med namn och adress till: bjorn@abljungquist.se så kommer
boken med posten.

Peter Tjäder död!
Publicerad: 2010-11-19

Skånes förre länskriminalchef Peter Tjäder har avlidit: "Under 1990-talet ledde han arbetet med att komma
tillrätta med den organiserade brottsligheten och kampen mot de kriminella mc-gängen".
Tjäder var under många år en av de som mest ihärdigt inpräntade begreppet "kriminella mc-gäng" hos
allmänheten... Han hade lika mycket eller rättare sagt lite att komma med som bevis som alla andra
efterföljande poliser som följt i hans spår.
Länkar: http://www.sydsvenskan.se/familj/article1303224/Polischef-som-ledde-kamp-mot-mc-gang.html
http://hd.se/skane/2010/11/18/peter-tjader-dod/
Peter Schjerva
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Rikspolisstyrelsen är bekymrad...
Publicerad: 2010-11-19

Rikspolisstyrelsen är bekymrad över motelden och har därför på sistone börjat använda Newsdesk för att inte
bara som brukligt publicera länsvisa dygnsrapporter utan numer även för att lägga upp pressmeddelanden
som motbild till Paybacks pressmeddelanden.
Länkar: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisinsats-foer-oevervakning-av-fest-hos-hellsangels-518607
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/inga-allvarliga-ordningsstoerningar-vid-fest-hos-hellsangels-519978
Paybacks artikelserie om mc-festen:
Del 1: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisseradteaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-1-foerspelet-520007
Del 2: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisseradteaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-2-spel-och-efterspel-521046
Del 3: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisseradteaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-3-basfakta-loeften-och-valmoejligheter-522437
Peter Schjerva

Lagrådet ger klartecken för datalagringsdirektivet
Publicerad: 2010-11-19

Lagrådet har utefter en remiss från regeringen över EU:s datalagringsdirektiv gett klartecken för
regeringsförslaget.
"Direktivet innebär att operatörerna blir skyldiga att lagra uppgifter om sina kunders telefon- och mejltrafik.
Det handlar om så kallade trafikuppgifter, det vill säga vem som kommunicerat med vem, när det skedde, var
de inblandade befann sig etc".
Länkar: http://www.dn.se/nyheter/politik/lagradet-ger-gront-ljus-for-datalagring-1.1211371
Lagrådets svar: http://www.lagradet.se/yttranden/Lagring%20av%20trafikuppgifter%20for%
20brottsbekampande%20andamal%20-%20genomforande%20av%20direktiv%202006-24-EG.pdf
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Peter Schjerva

MC-klubbsfesten i Eskilstuna: Del 3 - Basfakta, löften och valmöjligheter!
Publicerad: 2010-11-18

Payback skärper tonen i den tredje och avslutande delen kring polisens spel kring mc-festen i Luleå!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisseradteaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-3-basfakta-loeften-och-valmoejligheter-522437
Peter Schjerva

Svidande kritik mot polisens brottsförebyggande arbete!
Publicerad: 2010-11-17

Riksrevisonen riktar idag svidande kritik mot polisens brottsförebyggande arbete. Ur rapportens slutsatser:
"Ett väl fungerande brottsförebyggande arbete är viktigt eftersom brottslighet ofta medför stora fysiska
och psykiska skador. Polisen planerar för en brottsförebyggande verksamhet som motsvarar fem miljarder
kronor varje år. Granskningen visar att polisen endast genomfört ungefär hälften av det man planerat för,
och för det som genomförs är effekten oklar.
Regeringen och polisen har tagit initiativ till förbättringar, men mycket arbete återstår för att polisens
brottsförebyggande arbete ska fungera väl. Granskningen visar också att polisen inte lever upp till
riksdagens krav på att man ska arbeta kunskapsbaserat och problemorienterat med att förebygga brott.
Det finns dessutom relativt lite kunskap om vilka åtgärder som är effektiva.
Vidare saknas många gånger bra problemanalyser i underrättelserapporter och planlagda insatser. Inom
polisen saknas ofta viktig information om hur det brottsförebyggande arbetet genomförs samt tillförlitliga
uppgifter om nedlagd tid, kostnader och resultat. Bristerna beror enligt Riksrevisionen framför allt på en
svag styrning på alla nivåer, från regeringen och Rikspolisstyrelsen till den operativa ledningen inom
polismyndigheterna, samt på otillräcklig utbildning och ett svagt kunskapsstöd från Brottsförebyggande
rådet (Brå)".
Riksrevisonens rapport avser alltså inte polisens arbete mot grov, organiserad brottslighet utom i de stycken
där polisen skall arbeta förebyggande.
Länkar: http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/EArchiveItemPage____555.aspx?
publicationid=2967&order=ZmFsc2U=
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Riksrevisionens rapport: http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?
documentid=7314
Peter Schjerva

MC-klubbsfesten i Eskilstuna: Del 2 - Spel och efterspel
Publicerad: 2010-11-17

Payback har nu publicerat andra delen i artikelserien om polisens agerande i samband med mc-festen i
Eskilstuna.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisseradteaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-2-spel-och-efterspel-521046
Peter Schjerva

MC-klubbsfesten i Eskilstuna: En välregisserad teaterföreställning i sex akter!
Publicerad: 2010-11-15

Nättidningen Payback kommer under veckan att publicera en tredelars artikelserie om mediaspektaklet i
Eskilstuna under veckan som gick. Idag publiceras del 1.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/mc-klubbsfesten-i-eskilstuna-en-vaelregisseradteaterfoerestaellning-i-sex-akter-del-1-foerspelet-520007
Peter Schjerva

Polisman kom undan med porrfilmsinspelning i uniform, sexuellt ofredande och
barnpornografibrott!
Publicerad: 2010-11-12

Nättidningen Paybacks fortsätter sin granskande serie om polisens strukturella pedofil- och
sexualbrottslighet - Del 6!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisman-kom-undan-med-porrfilmsinspelning-i-
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uniform-sexuellt-ofredande-och-barnpornografibrott-518855
Peter Schjerva

Nättidningen Payback efterlyser frilansjournalister för att granska polisväsendets
agerande gentemot mc-klubbarna!
Publicerad: 2010-11-12

Länk till annons: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/naettidningen-payback-efterlyserfrilansjournalister-518191
Peter Schjerva

EU:s trafiklagringsdirektiv
Publicerad: 2010-11-11

Regeringen har idag beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslaget om trafiklagring i enlighet med det
EU-direktiv som antogs 2006 och som innebär en skyldighet för medlemsstaterna att tillse att trafik och
lokaliseringsuppgifter, uppgifter om abonnemang och användare lagras. Regeringen har valt alternativet
med sex månaders lagringsskyldighet för leverantörerna.
"De uppgifter som ska lagras enligt direktivet svarar - enkelt uttryckt - på frågorna vem kommunicerade med
vem, när skedde det, hur länge kommunicerade de, var befann sig de som kommunicerade och vilken typ av
kommunikation som användes. Uppgifterna får däremot inte avslöja innehållet i kommunikationen".
Om Trafiklagringsdirektivet: http://www.regeringen.se/sb/d/13718/a/155471
Frågor och svar om direktivet: http://www.regeringen.se/sb/d/13739
Peter Schjerva

Jag gick mig ut för att köpa en väska och kom hem med en femöreskola, men jag är
lika glad för det!
Publicerad: 2010-11-11

Med buller och bång trampade Nationella Insatsstyrkan och Sörmlandspolisen in under förevändning av att
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"stärka misstanken om grovt narkotikabrott, säger Lars Franzell, presstalesman hos Sörmlandspolisen".
Efter husrannsakningen konstaterades att "Det anträffades också mindre mängder narkotika, enligt polisen
"missbruksdoser" av bland annat cannabis.
"Vi är jättenöjda med resultatet av den husrannsakan som gjorts", säger Lars Franzell, vid
Sörmlandspolisen till Folket.
Payback:
Min personliga uppfattning är att visst är det väl trevligt med folk, med ett barns förstånd. De är ju nöjda
med så lite i den åldern... Nä, men allvarligt talat, polisen genomför en massiv husrannsakan under
förevändning att eftersöka narkotika på grund av kopplingar till personer som häktats för några månader
sedan. Varför sker då husrannsakan just nu, bara ett par dagar innan en fest som polisen redan i förväg retat
sig på skall avhållas??
Hur kan man vara "jättenöjd" med en stor och kostsam husrannsakan som inte ger ett dyft resultat utefter
syftet och där den uppgivna förundersökningen som påstods ligga till grund för husrannsakningen inte
fördes ett enda steg framåt?
Det verkliga syftet med husrannsakningen
Jo, det är väldigt enkelt. Syftet var ett annat. Nämligen att störa och förstöra inför en planerad fest och
ingenting annat. Hade förundersökningen i sig varit skälet så hade husrannsakningen genomförts långt
tidigare och inte just nu.
Ett annat syfte är ju återigen och ännu en gång att inför media uppvisa en bild av kriminella mc-klubbar. Då
är ju den massiva polisnärvaron och synligheten i media det enda viktiga och framgångar vad gäller
lagföring och anhållanden helt oväsentliga. Och, mediabevakningen är ju och förblir det enda synliga
arbetet polisen kan påvisa för att de skulle vara framgångsrika utefter satsningen mot så kallad grov,
organiserad brottslighet.
Mer av samma sak
Låt oss gå tillbaka ett par månader i tiden då jätterazzian i Göteborg genomfördes med över 300 poliser,
helikoptrar: "Det här är en av de största framgångarna i kampen mot organiserad brottslighet och den
troligen största insatsen någonsin mot mc-kriminella", uttalade en poliskälla. Och, resultatet efter en
aktion som i inledningsskedet kostat skattebetalarna 27,9 miljoner kronor? Jo, två domar på tre månader
tillsammans?? Domar som med största sannolikhet kommer att upphävas i en högre instans då det
konstaterades att avtalet håller.
Således kan vi konstatera att det är utefter mediabevakningen polisen bedömer hur framgångsfull en insats
är, inte efter det faktiskt uppnådda resultatet. Och, förlorarna är varje gång är skattebetalarna som bekostar
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notan för polisens alla misslyckade insatser!
Början: http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.863467--intressanta-saker-funna-i-ha-s-lokaler-i-eskilstuna
till slutet: http://www.metro.se/se/article/tt/2010/11/10/mctillslag/index.xml
och ännu mer slut: http://ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/1.863590-automatvapen-hos-hells-angels
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article7168060.ab
Peter Schjerva

Dömd till skattetillägg - Då skall du inte åtalas för skattebrott!
Publicerad: 2010-11-10

Rättsfallet i Värmland, där bland annat enskilda mc-klubbsmedlemmar med kopplingar till den kriminella
företagarvärlden står åtalade, sätter fokus på en väldigt intressant aspekt. Att om du redan tidigare tilldelats
skattetillägg kan du inte senare åtalas och dömas för skattebrott!
Bakgrund
Flera av de åtalade har redan dömts av skatteverket att betala skattetillägg varför de enligt
Europadomstolens praxis inte kan åtalas även för skattebrott! Europadomstolen anser att
dubbelbestraffning strider mot de mänskliga rättigheterna som slås fast i Europakonventionen.
Rättspraxisen på området är dock ännu lite skakig. I mars 2010 beslutade en oenig Högsta Domstolen att
det trots allt är möjligt att kunna åtala personer som är dömts till skattetillägg. Men, sedan dess har flera
tingsrätter samt en hovrätt gått emot Högsta Domstolens utslag med anledning av att Europadomstolen
väger tyngst!
På torsdag meddelar Värmlands tingsrätt hur de ser på saken i det aktuella fallet.
Länk: http://www.vf.se/nyheter/allman/delar-av-atalet-kan-laggas-ner
Peter Schjerva

Media rusar till Wierups försvar!
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Publicerad: 2010-11-10

Wierup gillar inte att bli kallad Fantasy-författare!
Att Payback många gånger refererat till Wierups "Svensk Maffia"-böcker såsom Fantasy-romaner stör helt
tydligen författaren. Inte nog med att han ägnat ett försvarligt antal sidor i den nya utgåvan till att skriva om
Payback och dess verksamhet utan nu har han även inkallat sina forna kollegor för att poängtera att hans
bok är på riktigt. Att DN gör så är ju inte konstigt då Wierup under många år varit anställd på tidningen och
under 90-talet arbetade Wierup även på Sydsvenskan!
Payback kommer självfallet att recensera även den andra upplagan och lägga tillrätta även den förvanskade
sanningen kring Payback men under en tid framöver har jag viktigare saker att ta tag i. "En mus bland män",
som jag tidigare kallat Wierup i det att han inte antog min mediala utmaning, är ju trots allt inget
högprioriterat ämne. Wierup är ju trots allt inte en så viktig aktör som han själv tror. Min personliga
uppfattning är ju att han blott är ett levande exempel för den gamla devisen: Stor i orden - Liten på jorden!
Det intressanta måste i sammanhanget vara att han läger så mycket energi kring Payback och vad Payback
skriver. Det tyder ju på att skrivelserna har effekt och att Wierup är angelägen om att misstänkliggöra
Payback. Och, nog är han störd över att hans böcker kallas Fantasyskildringar!
Citat
Ur Svensk Maffia - Fortsättningen: "Inom den så kallade enpprocentmiljön - det vill säga
motorcykelklubbar som tar aktivt avstånd från samhället - kallas Svensk Maffia - en kartläggning av de
kriminella gängen för en fantasyskildring"
Ur DN-artikeln: "Deras böcker är dessutom både kusligare och mer spännande än vilken thriller
som helst, eftersom de inte bara är välskrivna, utan alldeles på riktigt".
Ur Sydsvenskan: "Nu är ”Svensk maffia – fortsättningen” inget fiktivt verk utan ett journalistiskt
reportage...Den verklighet boken skildrar är däremot nog så bister".
Länkar: http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/lasse-wierup-matti-larsson-svensk-maffia-fortsattningen1.1205762
http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article1292964/.html
Paybacks recension av den första boken: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissekeraen-wierup-492364
Paybacks tidigare utmaning av Lasse Wierup på duell: http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/25/jagutmanar-wierup-pa-duell
Paybacks efterlysning av Wierup: http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/04/var-gommer-sig-lasse-wierup
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Peter Schjerva

Polisen bombhotade NSD!
Publicerad: 2010-11-09

Åklagaren har nu konstaterat att något dataintrång inte förekommit utan att enda möjligheten är att polisen
själv bombhotat NSD!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/bombhotet-kom-fraan-polishuset-enligtutredande-aaklagare-515238
Peter Schjerva

En fråga bara..
Publicerad: 2010-11-09

Apropå den omskrivna ekohärvan: Hur kan det vara att i ett fall där 14 personer kommer från
företagarvärlden och tre personer från en mc-klubb att hela härvan uppkallas efter mc-klubben och inte vice
versa? Vore det inte bra mycket naturligare att kalla hela ärendet för företagarhärvan samt att skriva om tre
mc-klubbsmedlemmar med kopplingar till den kriminella företagarvärlden? Är det inte det minsta antalet
som har koppling till den större gruppen och inte tvärtom?
Jag bara frågar...
Peter Schjerva

Vedertaget språkbruk har blivit vad polisen "valt att kalla "kriminella mc-gäng""!!
Publicerad: 2010-11-08

Vapenlicensfallet går vidare. Idag kom polismyndighetens yttrande och polismyndigheten har bytt ut att
"kriminella mc-gäng" är ett vedertaget språkbruk till: vad polisen valt att kalla "kriminella mc-gäng".
Ja, min personliga åsikt är att Wierup är en lögnhals, innebär då det att saken är bevisad? Eller är det
skillnad på vad Payback och polisen tycker? Är polisen gud? Läs artikeln och avgör!
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Vem står näst på tur att få sitt liv förstört för att polisen väljer att kalla någon för något?
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/vedertaget-spraakbruk-har-nu-blivit-vad-polismyndigheten-valt-att-kalla-kriminella-mc-gaeng-514118
Peter Schjerva

Insiktsfull recension av Svensk Maffia
Publicerad: 2010-11-07

En i olika delar osedvanligt kritisk recension av fantasy-romanen "Svensk Maffia" publicerades idag i
Aftonbladet.
Artikelförfattaren skjuter bland annat in sig på att författaren använder sig av begreppet maffia, förenklade
och ovederhäftiga slutsatser, hänvisar till Brå, ställer sig frågan om inte böckerna om svensk maffia byggt
upp en lockelse kring gäng som i sin tur skapat en större bas för nyrekrytering.
Citat ur recensionen
Jag väljer att citera tre väldigt intressanta stycken ur Carl-Michael Edenborgs recension i Aftonbladet:
"Titeln ”Svensk maffia” är falsk marknadsföring. Wierup/Larsson använder ordet för att det är
slagkraftigt, för att det säljer, för att det sprider skräck. Det är ingen slump. Att sprida skräck är ett
gemensamt intresse för skurkar, poliser och journalister – tre grupper som lever i en egendomlig
symbios".
"Tänk dig en gangster som säger: ”jag är en hygglig kille som aldrig gör en fluga förnär”. Tänk dig
en polis som säger ”eftersom brottsligheten minskar så kan vi faktiskt minska våra resurser och
fängelseplatser”. Tänk dig en löpsedel som basunerar ut ”ANTALET MORD SJÖNK I ÅR IGEN”.
Det skulle inte hända. Det vore dålig pr. Det skulle motverka skurkarnas, polisernas och mediernas
intressen. Att producera fruktan är ett vinnande koncept".
"Ett tips för dig som vill befria dig från fruktan över att allt blir värre och värre: gå in på
Brottsförebyggande rådets hemsida www.bra.se och titta på statistiken. Där kan du bland annat
läsa att det brott som ökat mest de senaste tio åren räknat i domar är narkotikabrott. Den typiske
brottslingen här är ”en ung person som använt narkotika för eget bruk.” Mord, däremot, är
fortfarande ytterst ovanliga".
Länk: http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article8073554.ab
Peter Schjerva
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Uppdatering om bombhotet i Luleå
Publicerad: 2010-11-06

Bombhotet mot Norrländska Socialdemokraten, NSD, som konstaterats komma inifrån polishuset i Luleå
utefter IP-nummeridentifiering, fortsätter att utredas av Riksenheten mot polismål. Analysen av innehållet i
polisdatorerna fortgår och besked om utredningsläget kan komma tidigast i början av veckan enligt åklagare
Pär G. Lindell.
Länk: http://www.polisen.se/Varmland/sv/Aktuellt/Pressmeddelanden/Norrbotten/Inget-nytt-iutredningen-om-bombotet/
Tidigare artikel i ämnet: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5757037
Paybacks artikel om polisens bomhot: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisenbombhotade-norrlaendska-socialdemokraten-509118
Peter Schjerva

Svensk Maffia blir TV-serie!
Publicerad: 2010-11-04

Jag citerar ur en artikel på allehanda.se: "Svensk maffia kommer även att bli en serie samhällsprogram i TV
4 med samma titel. Sex program är inspelade med Lasse Wierup som redaktör och börjar sändas i
februari."
Ytterligare en hjärnbefriad såpa av komisk karaktär är att vänta då Wierup kommer att få fritt utrymme att
brodera ut texten inför aningslösa TV-tittare som inte vet någon annan verklighet än den som polisen och
media målat upp för dem. Nåväl, vi inom bkerkulturen får väl se det som en utmaning. Vi viker oss inte för
vi har sanningen på vår sida och Wierup har ändå bara polisen på sin och vad är väl dom mot den samlade
bikerkulturen?
Wierup skriver också i det senaste alstret i sin fantasy-serie Svensk Maffia att: "Det är under 2010-talet som
den verkliga kampen mellan samhället och gängen kommer att stå". So be it! Låt oss anta utmaningen!
Länk: http://allehanda.se/mer/kultur/ttkultur/1.2470514-de-foljer-upp-maffiasuccen
Peter Schjerva
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Poliserna borde gå på gym och träna!
Publicerad: 2010-11-04

Ordningsvakterna i Luleå går idag till hård attack mot polisen: "Ska man ha förstärkning hela tiden då har
man valt fel yrke, eller så måste man börja gå på gymmet. Poliserna måste kunna hantera sånt här".
Vakten fortsätter med att säga: "Har man utbildat sig till polis ska man kanske ha med i beräkningen att
det finns busar där ute".
Svaret från polisen i form av Stefan Ström, biträdande områdeschef är om möjligt än intressantare: "I
grunden är det arrangören som har ansvar att hålla ordning på sin krog. De ska ha x antal vakter och
sedan ska de ta in fler om det behövs". Ström fortsätter: "Och vad gör krögaren åt det? För det är ju ett
arbetsmiljöproblem. Om jag hade jobbat där hade jag inte accepterat det. Det är krögarens ansvar och
inte en polisiär sak". Ström avslutar därefter med att säga, och nu blir det verkligen intressant: "Samtliga
krogägare har haft en stående inbjudan från polisen om hjälp när det gäller säkerheten. Ingen har tackat
ja".
Hotbilden mot polisen
Ordningsvakten pekar ut en väldigt viktig faktor. Han poängterar polisernas feghet och bristande lämplighet
för yrket. Polisen skall inte behöva vara 300 mot 20 som i Göteborg exempelvis. de måste kunna göra
jobbet. För det finns ingen hotbild mot polisen från mc-klubbar. Det är ren fantasi från felaktiga individer.
Det föreligger utefter statistiska fakta och forskning en hotbild uppgående till 0,17 % risk att bli angripen av
en enskild individ inom bikerkulturen. Skrämmer en sådan siffra likväl en enskild polisman ifrån att
fullgöra sina arbetsuppgifter - ja, då har han helt enkelt inte den mentala statusen han borde besitta för att
kunna fullgöra jobbet. För vad trodde den enskilde polisen att arbetet skulle innefatta? Fika och föredrag
för skolbarn? Har man tagit sig på uppgiften att vara polis får man också kunna fungera som polis annars får
man omskola sig till något lämpligare såsom exempelvis syjunteföreståndare på församlingshemmet.
Ansvaret för krogvärlden
Polisman Ström poängterar väldigt tydligt att ansvaret för ordningen på krogen helt åvilar ägarna och att
erforderligt antal vakter skall sköta ordningsfrågorna. Intressant av allt är dock att han också noga
poängterar att krogägarna haft en stående inbjudan från polisen om samarbetet när det gäller säkerheten
men att inga krogägare tackat ja. Häri ligger en underförstådd mening att ingå ett samarbetsavtal med oss
eller you´re on your own och kan inte medräkna någon hjälp från polisen, och i den belysningen skall också
det föregående uttalandet ses att det är upp till krogägarna att se till att det finns tillräckligt med
ordningsvakter på plats för att kunna upprätthålla ordningen.
Polisen uttalar alltså att samarbeta med oss eller vi skiter i er och era ordningsproblem. Är inte detta frågan
om såväl ett förtäckt hot som i själva verket en akt av olaga hot?
Barbro Jönssons uttalande om polisen och krogvärlden
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Ströms uttalande framstår som än mer märkligt om det sätts in i sammanhanget av vad Barbro Jönsson,
numera degraderad till chefsjurist efter fiaskot med razzian i Göteborg, uttalade nyligen: "När det gäller
motorburna gäng med provocerande västar på sig inne på krogen lovar polisen att komma om
krogägaren ringer. – Det finns lagstöd för att kräva att västarna ska av om det stör andra gäster" I
Göteborg finns också en mobil polisstation närvarande på krogvärldens huvudområden. Skillnaden i
polisens krogbehandling verkar således uteslutande bestå i att krogarna i Luleå vägrat samarbeta med
polisen som därmed lämnar dem i sticket. It´s a really nice polisceforce we have in Sweden, isn´t it?
Länkar: http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5634945
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5635139
Göteborgsvästar
Paybacks tidigare artikel rörande Barbro Jönssons uttalande:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/fallet-med-barbro-joensson-och-mc-vaestarna-502830
Paybacks artikel om hotbilden mot polisen: http://www.newsmill.se/artikel/2009/04/10/angaendehotbilden-mot-polisen
Peter Schjerva

Norrlandstidningarna vägrar erkänna opinionsnämndsutslaget!
Publicerad: 2010-11-04

Payback skrev den 29 oktober om att Pressens Opinionsnämnd fällt Norrländska Socialdemokraten och
Norrbottenskuriren för publiceringen kring en mc-klubbsmedlem under maj månad 2009. Motiveringen till
den fällande domen löd:
"Beträffande A skrevs den 14 april 2009 att han hade funnits med på den ursprungliga Alcatrazlistan
under 2007. Det förklarades att det var en lista över Sveriges 100 farligaste män. Härigenom pekades A
ut som en person som sysslade med grov brottslighet. Tidningen borde i sammanhanget ha tydliggjort att
A avförts från listan och att han inte dömts för annat än trafikbrott. Genom artiklarna den 14 april 2009
förorsakades A en oacceptabel publicitetsskada. Att det av publiceringarna den 15 april 2009 framgick
att A var struken från Alcatrazlistan förtar inte publicitetsskadan av artiklarna den 14 april. Nämnden
finner att tidningen bör klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed".
Vägrar erkänna publiceringsfelet!
De båda chefredaktörerna Norrbottenstidningarnas chefredaktörer, Mats Ehnbom och Anders Ingvarsson,
vägrar erkänna kränkningen och begär nu istället omprövning av nämndens beslut. Det huvudsakliga syftet
uppges vara att: "Opinionsnämndens utslag riskerar att försvåra eller omöjliggöra publicitet kring mcgängens ledare. Det vore i så fall en tragisk följd av ett illa underbyggt utslag. Inte minst i ett Sverige där

Sida 51

Nättidningen Payback
den organiserade mc-brottsligheten sprider sig som ogräs".
Chefredaktörerna uppger vidare följande: "Artikelserien hade aldrig som syfte att beskriva ledningens
kompletta brottsregister. Om det hade varit syftet hade vi förmodligen ändå inte valt att inte berätta om
begångna trafikbrott – den typen av brott hade saknat relevans i sammanhanget".
Payback:
Att pressens opinionsnämnd nu offentligt tar ställning för att det är att gå för långt att kriminalisera
enskilda personer enbart utefter en föreningstillhörighet och utan att personen begått några brottsliga
gärningar är utmärkt och fullt korrekt! Att två tidningar inte kan inse och erkänna vad nämnden uttalar och
det uppenbart moraliskt rättfärdiga i domen är djupt beklagligt och beklämmande. Det visar att media i
Sverige är obenägna att erkänna instanser och domar som tar en annan ställning än den media i förväg
bestämt sig för att följa. Ett uppenbart tecken på maktfullkomlighet och media-anarki!
Vad chefredaktörerna i sitt uttalande dock gör, utan att själv förstå, är att de erkänner sitt eget begångna fel i
det att de skriver att de skulle valt att inte berätta om ett begånget trafikbrott. Så är ju också publiceringen
fel då personen inte bevisats ha haft ett annat brottsregister vid tillfället och då Norrbottenstidningarna inte
heller haft tillgång till ett belastningsregister som sagt något annat heller vid publiceringstillfället, då de ju
inte kunnat framlägga ett sådant bevis för att publiceringen varit korrekt inför Pressens Opinionsnämnd,
under utredningen.
Det där med läskunnighet..
Vad jag ibland undrar är hur journalistutbildningen egentligen genomförs. utbildningen har länge krävt 5,0
i betyg för att ens kunna bli antagen. Likväl verkar de färdigutbildade kullarna inte kunna tillgodogöra sig
elementär kunskap varför de måste sakna läsförståelse. Journalister verkar enkelt och lätt kunna spela in vad
polisen säger de skall skriva och införa detta i ett datadokument. Men, att läsa igenom en text samt förstå
och tillgodogöra sig innehållet verkar stört omöjligt för den svenska journalistkåren!
Den 12 oktober publicerade Upplandsnytt en intervju med Brå-chefen Lars Korsell: I artikeln uttalar
Korsell bland annat följande angående mc-klubbarna: Han tycker det är problematiskt att polis och media
pratar om mc-gängskriminalitet: "Vår bild är nog den att de här mc-gängen är inte kriminella
organisationer eller egentligen kriminella utan att det finns personer i gänget som är involverade i
kriminalitet".
Vad var det som var för svårt att förstå i detta uttalande från forskningschefen kring organiserad brottslighet
i Sverige? Personligen saknar jag journalistutbildning men hade ingen som helst svårighet att tillgodogöra
mig slutsatsen att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer men att det finns enskilda personer
involverade i kriminalitet. Försök igen, herrar journalister! Var inte rädda! Det är inte svårt!
Länk: http://www.medievarlden.se/diskussion/2010/11/opinionsnamnden-ar-inne-pa-en-farlig-vag
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Tidigare artikel i ämnet: http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article2498914.ece
Korsells uttalande: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4087627
Peter Schjerva
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Payback pekar ut felaktigheterna kring Göran Lindberg-utredningen!
Publicerad: 2010-11-02

Payback har publicerat sin femte artikel kring polisbrottslighet. Denna gång ligger fokus på alla
oegentligheterna som förekommer i samband med utredningen kring Göran Lindberg. En utredning med så
många sammanträffanden och outredda uppgifter att de bara kan peka på en sak: Att polisen medvetet
skyddat Göran Lindberg!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-skyddade-kapten-klaenning-hela-vaegen508587
Peter Schjerva

Skolbygge får vänta. Kommunen vill ha pengar till att köpa mc-lokaler!
Publicerad 2010-11-02

Hur långt olika kommuner är beredda att gå för att förhindra en mc-klubb att etablera sig i en viss kommun
visar nu Ystads kommun. Ett förskolebygge skjuts på framtiden för att kommunen vill ha lösa pengar att
kunna köpa fastigheter för sedan den kommunala förköpslagen avskaffades.
10 miljoner för att köpa fastigheter för att hindra mc-klubbsetablering!
Kommunstyrelsens arbetsutskott får nu 10 miljoner att inhandla fastigheter för. Att det verkligen handlar
om fonderade pengar för att inköpa mc-lokaler för intygar Kristin Jönsson: "Sedan förköpslagen
avskaffades behöver vi ha möjlighet att snabbt kunna agera om attraktiva fastigheter blir till salu". Och
på en direkt fråga från Skånska Dagbladets reporter: Är det därför ni vill kunna köpa fastigheter - för att
hindra Outlaws från att etablera sig?, svarar Jönsson: "Det kan vara ett sådant skäl"!
Lagligheten av kommunala fastighetsköp
Hur var det då Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges kommun och landsting uttalade sig om lagligheten
i kommunala fasdtighetsköp: "Så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt" Vidare, att ett
hyreshus som inköps för att göra om till hyreshus är okay då det gynnar allmännyttan men att köpa en tom
hangar vid en flygplats är svårare att motivera och avslutar med: "Domstolen är hård med att det måste
finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet och Sandvikens kommun säger själva
att de inte har nytta av ett hangar".
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Länk: http://www.skanskan.se/article/20101101/YSTAD/711019847/0/forening/*/svarte-far-vanta-pa-nyforskola
http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article728683/Starshine-koumlpet-inte-olagligt.html
Peter Schjerva

Polisen bombhotade Norrländska Socialdemokraten!!!
Publicerad 2010-11-01

Bombhotet som onsdagen den 27 november riktades mot Norrländska Socialdemokraten, NSD, kom från
polishuset!! Bombhotet som fick till resultat att tidningsredaktionen fick utrymmas och som pressen tog för
intäkt att rikta anklagelser mot en specifik mc-klubb på grund av en tidigare artikelserie om klubben, visar
sig nu vara sänt från polishuset!!
Läs Paybacks artikel i ämnet på: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-bombhotadenorrlaendska-socialdemokraten-509118
Länk: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5757037
Peter Schjerva
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Payback fortsätter granskningen kring polisbrottslighet!
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Publicerad: 2010-10-30

Paybacks serie kring polisbrottslighet fortsätter idag med en ny artikel.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/hoegre-polisbefael-gaar-foer-andra-gaangen-frifraan-pedofilbrott-507841
Peter Schjerva

Svensk Maffia-Fortsättningen och undertecknad!
Publicerad: 2010-10-29

En broder som inhandlat ett ex av Svensk Maffia rapporterade nyss per telefon att undertecknad förkommer
under en hel del avsnitt i Fantasy-romanen Svensk Maffia. Och, via undertecknad också Frihetspartiet och
ABATE med flera.
Ja, vad kan man dra för slutsatser om detta? Jag väljer att dra slutsatsen att skrivandet och arbetet faktiskt ha
en funktion då det utgör en nagel i ögat på etablissemanget. Effekten av ett arbete kan ibland bäst utläsas av
fiendens irritation och behovet att smutskasta budbäraren.
Länk: http://cdon.se/b%c3%b6cker/wierup%2c_lasse/svensk_maffia_forts%c3%a4ttningen-9362657
Paybacks dissekering: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissekera-en-wierup-492364
Paybacks tidigare utmaning av Lasse Wierup på duell: http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/25/jagutmanar-wierup-pa-duell
Paybacks efterlysning av Wierup: http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/04/var-gommer-sig-lasse-wierup
Peter Schjerva

Norrlandstidningar fällda för Hells Angels-reportage!!
Publicerad: 2010-10-29

Norrländska Socialdemokraten och Norrbottenskuriren fälls av Pressens Opinionsnämnd för rapporteringen
kring dåvarande MC Eastside under april månad 2009.
Det börjar bli en del segrar nu för bikerkulturen i kriget mot polisen och myndigheterna!
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Pressens Opinionsnämnds motivering:
"Beträffande A skrevs den 14 april 2009 att han hade funnits med på den ursprungliga Alcatrazlistan
under 2007. Det förklarades att det var en lista över Sveriges 100 farligaste män. Härigenom pekades A
ut som en person som sysslade med grov brottslighet. Tidningen borde i sammanhanget ha tydliggjort att
A avförts från listan och att han inte dömts för annat än trafikbrott. Genom artiklarna den 14 april 2009
förorsakades A en oacceptabel publicitetsskada. Att det av publiceringarna den 15 april 2009 framgick
att A var struken från Alcatrazlistan förtar inte publicitetsskadan av artiklarna den 14 april. Nämnden
finner att tidningen bör klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed".
Länk: http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article2498914.ece
Peter Schjerva

TV-inslag som slog fel!
Publicerad: 2010-10-29

Ett TV-inslag om Hells Angels gick fullständigt fel. Reportaget inleddes med sedvanligt skitsnack från
polisens sida men om ni drar fram knappen under bilden till 1.33 så börjar reportern fråga folk på stan vad
de anser om festen. Lägg märke till journalistens förvåning när folk tycker det är bra med festen!
Vad säger då detta? Att ännu har inte polis och medias lögner fått ett totalt fäste i folk. Det finns folk som
fortfarande tänker självständigt och inte har köpt media- och polisbilden om mc-klubbarna.
Länk: http://svtplay.se/v/2213630/svt_sormland/hells_angels_fest
Peter Schjerva
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Brothers on Wheels släpps den 19 november!
Publicerad: 2010-10-27

Björn Ljungquist släpper den 19 november sitt nya alster; Brother on Wheels. Du som inte redan har
förhandsbeställt ett ex: Vad fan väntar du på? Skicka ett mejl till: bjorn@abljungquist.se eller till
rita@b4press.com omedelbart!
Uppföljaren till Love & Respect lovar att bli ännu bättre än den första. De bitar Björn har släppt i förväg för
oss läsare gav stora löften om en riktig verklighetsanknuten bikerroman såsom motpol till Wierups
fantasyalster. Stöd bikerkulturens egen författare - Beställ Brothers on Wheels redan idag!
Länk: http://www.abljungquist.se/bocker.htm
Peter Schjerva

Polisens sex- och våldsbrott - Del 3
Publicerad: 2010-10-27

Payback har publicerat sin tredje del om polisens systematiska sex- och kvinnomisshandelsbrott.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/graenspolischef-lars-wettel-del-3-504889
Peter Schjerva

Svensk Maffia - Fortsättningen
Publicerad: 2010-10-27
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Så är den då ute. Fortsättningen på Svensk Maffia. Och, det mediadrevet som sedan efter valet pågåt mot
landets mc-klubbar kommer att trappas upp än mer. Så, är ju också syftet med Wierups alster.
Att dissekera en Wierup
Payback förekom denna gång Wierups fantasyverk genom att redan i förra månaden lägga upp en väldigt
lång artikel om Wierups ovetenskapliga arbetsmetoder. Den artikeln, Att dissekera en Wierup, hade som
syfte att i förväg öppna ögonen på landets mediakår och få dem att läsa den komamnde boken med kritiska
och observerande ögon.
Bara en mus bland män
Payback har också under 2009 först utmanat och sedan efterlyst Wierup på en mediaduell utan någon som
helst reaktion. Under parollen: Bara en mus bland män låter bli att anta en utmaning visade sig just Wierup
vara en mus som inte vågade sig fram i dagsljuset och besvara frågor i ämnet om vilka underlag han inte
ägde.
Musen som tjöt var också titeln på en äldre porrfilm och nu tjuter den igen!
För övrigt är min personliga uppfattning att Lasse Wierups kvaliteér som sagoboksförfattare vida överstiger
Astrid Lindgrens fabuleringskonst och torde vara närmast oöverträffad i sitt slag.
Länk: http://cdon.se/b%c3%b6cker/wierup%2c_lasse/svensk_maffia_forts%c3%a4ttningen-9362657
Paybacks dissekering: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissekera-en-wierup-492364
Paybacks tidigare utmaning av Lasse Wierup på duell: http://www.newsmill.se/artikel/2009/02/25/jagutmanar-wierup-pa-duell
Paybacks efterlysning av Wierup: http://www.newsmill.se/artikel/2009/03/04/var-gommer-sig-lasse-wierup
Peter Schjerva

Polisförbundet länkar till Payback!
Publicerad: 2010-10-25

Efter ett tips från en vän uppmärksammades jag nyligen på att Polisförbundet Publicerar/länkar till den
senaste delen av Paybacks Backoff-artiklar. Bra eller dåligt?
Länk: http://www.polisforbundet.se/Portal/default.aspx?areaid=10607
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Peter Schjerva

Mer om polisbrott - Del 2
Publicerad: 2010-10-25

En andra mer övergripande artikel i Paybacks serie om polisens lika strukturella som systematiska sexbrott
och kvinnomisshandel.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-toleransen-foer-sjuka-och-perversa-brottinom-poliskaaren-operation-backoff-del-2-503175
Peter Schjerva

Meddelande från ABATE Sverige
Publicerad: 2010-10-25

Då en hel del personer ställer sig undrande kring vad som händer med ABATE Sverige så har jag från en
styrelseledamot med fullständig insyn i ABATEs verksamhet fått ett meddelande att ABATE Sverige inte är
nedlagt!
Ett omstruktureringsarbete med många inslag har inletts och information kring detta arbete och resultatet
därur kommer att presenteras runt den 15 november.
Peter Schjerva
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Barbro Jönsson och MC-västarna
Publicerad: 2010-10-24

En artikel i Göteborgsposten där Barbro Jönsson uttalar: ”När det gäller motorburna gäng med
provocerande västar på sig inne på krogen lovar polisen att komma om krogägaren ringer. – Det finns
lagstöd för att kräva att västarna ska av om det stör andra gäster", föranledde en svarsartikel från
Payback.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/fallet-med-barbro-joensson-och-mc-vaestarna502830
GP-artikeln
Peter Schjerva
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Kammarrätten sekretessbelägger polisyttrande om vedertaget språkbruk!
Publicerad: 2010-10-22

Kammarrätten bedömer nu att polismyndighetens yttrande omfattas av sekretess. Yttrandet är identiskt med
det som Payback tidigare skrivit om där polismyndigheten bekänner att "kriminella mc-gäng" bara är ett
vedertaget språkbruk. Och, nu plötsligt så att media inte kan ta del av yttrandet har samma dokument
plötsligt sekretessbelagts!! Ytterst märkligt!
Nåväl, en vänlig privatperson har redan tidigare försett Payback med fotokopior av dokumenten vilka jag
här lägger upp, tillsammans med avslaget från Kammarrätten på min begäran att erhålla en filkopia av
yttrandet.
En ytterligare intressant aspekt i ärendet är ju att jag, som förvägrats en kopia av dokumentet, också är
identisk med personens ombud i Kammarrätten.... Obstruktion och hindrande av en rättvis rättegång, kallas
visst ett sådant beteende enligt 7 artikeln i Europakonventionen.
Alla uppgifter förutom själva de meningar som tidigare refererats har plockats bort av integritetsskäl för att
inte utpeka personen i ärendet. De uppgifterna är ju heller inte relevanta i sammanhanget.
Kammarrättsbrevet
Yttrandet sidan 1
Yttrandet sidan 2
Yttrandet sidan 3
Artikel om ärendet på Newsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polismyndighetensyttrande-sekretessbelagt-foer-ombudet-501920
Paybacks tidigare artiklar i ämnet: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kriminellamc-gaeng-aer-bara-ett-vedertaget-spraakbruk-458059
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/polisen-kan-bara-haenvisa-till-vedertaget-spraakbruksom-bevis-foer-att-mc-klubbarna-aer-kriminella-341831
Peter Schjerva

Payback om Norrbottenstidningarnas reportageserie om mc-klubbar
Publicerad: 2010-10-21
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En artikel om Norrbottenstidningarnas seriereportage om en mc-klubb.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/propaganda-inte-journalistik-fraan-norrbottenstidningarna-gentemot-mc-klubbarna-497776
Peter Schjerva

Angående kommunala fastighetsköp - Underlag att olagligförklara fastighetsköp
m.m
Publicerad: 2010-10-19

Kommunerna har inte längre fördelen av att kunna använda sig av en kommunal förköpsrätt så snart en mcklubb vill etablera sig. Den lagen upphörde tidigare i år. På senare tid har dock olika kommuner istället gått
in och köpt fastigheter direkt från ägaren med uteslutande syfte att obstruera mc-klubbar från att kunna
köpa en fastighet och etablera sig eller till och med köpt fastigheter där mc-klubbar redan varit inhysta för
att kunna vräka klubbarna.
Det är dock inte fritt fram för kommuner att göra så även om ingen tar upp detta. Kommunala fastighetsköp
måste betingas av ett verkligt behov och/eller ett allmänintresse. Ett köp endast för att hindra mc-klubbar
från att etablera sig är således inte förenligt med lagen!
Kommunjuristen uttalar sig om under vilka villkor kommunala fastighetsköp är lagliga
"Så länge det finns ett allmänintresse så är det lagligt, säger Staffan Wikell, förbundsjurist på på Sveriges
kommuner och landsting.
Wikell uttalar också att ett hyreshus som inköps för att göra om till hyreshus är okay då det gynnar
allmännyttan men att köpa en tom hangar vid en flygplats är svårare att motivera och avslutar med:
"Domstolen är hård med att det måste finnas ett tydligt allmänintresse när kommunen köper en fastighet
och Sandvikens kommun säger själva att de inte har nytta av ett hangar".
Paybacks råd till landets mc-klubbar
Varje kommunalt fastighetsköp måste föregås av ett kommunalt beslut. Ett beslut som alltid kan överklagas
till Förvaltningsrätten. Ett överklagande måste dock ha inkommit inom tre veckor från att det anslagits på
kommunens anslagstavlor att protokollet justerats.
Överklagan måste vara skriftlig och i överklagan skall tydligt framgå vilket kommunalt beslut som
överklagas och vilka omständigheter man stöder sitt överklagande på.
Du är inte heller rättslös om du hyr klubbkåken och blir vräkt eller uppsagd av annan anledning såsom
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nyligen hänt en mc-klubb av uppgiven anledning vanskötsel. Du kan motsätta dig uppsägningen och dra
ärendet inför hyresnämnden. Ett avtal är alltid ett avtal och det är upp till Fastighetsägaren att visa att du
gjort dig skyldig till slarv med hyresinbetalning, vanskötsel av lokalen, ordningsstörningar m.m Se:
http://www.hyresnamnden.se/
och färdig blankett för överklagan till hyresnämnden:
http://www.hyresnamnden.se/Domstolar/hyresnamnderna/ansokan.pdf
Länk till juristens uttalanden: http://www.ystadsallehanda.se/ystad/article728683/Starshine-koumlpetinte-olagligt.html
Paybacks tidigare artikel i ämnet: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/roerande-paybacksanmaelan-avseende-kommunala-koep-av-mc-klubbsfastigheter-298001
Peter Schjerva

Angående Jäv hos åklagare - Underlag för att säkerställa en rättvis rättegång
Publicerad: 2010-10-18

Ett intressant fall som presenteras på Justitiekanslerns sida berör åklagares jävighet. Jag saxar ur JK:s beslut:
"Om en åklagare gör uttalanden i media som ger intryck av en negativ inställning till någon av de
inblandade i ett visst ärende eller som kan uppfattas som att åklagaren på förhand tagit ställning i ett
pågående ärende och därför är jävig ska åklagaren självfallet inte längre handlägga ärendet. En
åklagare kan exempelvis bli jävig om han eller hon under ärendets handläggning ger uttryck för en
förutfattad mening".
Möjlighet att få en ny rättegång eller gå till Europadomstolen
Uttalandet är klart och koncist att om en åklagare givit uttryck för en negativ mening i ett pågående ärende
ska åklagaren självfallet inte handlägga ärendet. Ett uttalande som i ett fall där en person påtalar åklagarens
jävighet och får avslag dels ger underlag för en förnyad rättegång men även för att kunna föra målet till
Europadomstolen under hänvisning till JK:s beslut.
I ett specifikt fall såsom chefsåklagare Torsten Angervåg i Norrköping som upprepade gånger givit uttryck
för dels negativa inställningar till mc-klubbar och även lanserat idén med att förbjuda mc-klubbar finns det
ju ingen som helst tvekan. Angervåg kan utefter JK:s beslut aldrig mer tillåtas att hantera ärenden kring mcklubbar! Och, skulle han någonsin likväl agera i ett sådant sammanhang finns ett klart och tydligt underlag
för att få ogiltigförklarat rättegången! Mer om detta i Newsdeskartikeln nedan. Där framgår bland annat
utefter vilken paragraf ärendena går att överklaga till Europadomstolen om inte inhemsk rätt godkänner
jävssittuationen.
Läs Paybacks hela artikel i ärendet på Newsdesk:
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http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/chefsaaklagare-torsten-angervaag-maaste-portas-fraanframtida-mc-relaterade-maal-499421
Länk: http://www.jk.se/Beslut/Tryck-OchYttrandefrihetsarenden/5240-09-30.aspx
Paybackartikel om Chefsåklagare Torsten Angervåg - ett typexempel på en jävig åklagare:
http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/om-chefsaaklagare-torsten-angervaags-historieloeshetoch-bristande-raettsmedvetande-318354
Underlag för Angervågs jävighet: http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=5511107
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/artikel.aspx?articleid=4473419
Peter Schjerva

Paybacks artikelserie om polisens systematiska pedofilbrott - Del 1
Publicerad: 2010-10-18

Paybacks artikelserie om polisens systematiska pedofilbrott inledd. Backoff - Del 1.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/operation-backoff-om-polisens-systematiskapedofilbrott-m-m-del-1-499184
Peter Schjerva

Payback nummer 12 som utskrivningsbar pdf-fil
Publicerad: 2010-10-14

På begäran publicerar Payback ännu en gång de inlägg som Payback gör som en utskrivningsbar pdf-fil.
Nummer 12 avser perioden 20 juli-14 oktober. Även de gamla Payback-numren finns utskrivningsbara
under"Arkiv".
Payback12
Peter Schjerva
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Payback kan erbjuda publicering på fler språk!
Publicerad: 2010-10-13

Nättidningen Payback kan nu erbjuda möjligheten att få publicerat pressmeddelanden på fler språk.
Danska, Norska, Finska och Engelska är de språk som kan publiceras på utöver det svenska språket . Så,
bikers och bikerklubbar i dessa länder som vill få ut meddelanden till media - sänd ett mejl med er text till:
peter@payback.name så lägger jag ut texten som ett pressmeddelande.
Peter Schjerva

Åtskilda sidor för Payback och Frihetspartiet
Publicerad: 2010-10-13

Nu separeras sidorna för Payback och Frihetspartiet. Nyheter kring Frihetspartiet kommer i fortsättningen
enbart att publiceras på den speciella sida som finns upplagd under namnet "Frihetspartiet" på Paybacksajten. Och, alla renodlade bikerpolitiska inlägg publiceras även i fortsättningen på denna startsida.
Peter Schjerva

Att smida medan järnet är varmt!
Publicerad: 2010-10-13

När media för första gången börjat ifrågasätta polisens utsagor och ställa kritiska frågor och när Brå-chefen
samtidigt klart och tydligt uttalar att mc-klubbarna inte är några kriminella organisationer och när polisen
avbryter anfallet och verkar tveka på sin position - vad gör man då? Man anfaller! I Paybacks fall innebär
det att man dammar av en ett år gammal artikel, uppdaterar den med nytillkomna uppgifter och publicerar
artikeln igen. Allt i syfte att ge en eventuellt uppvaknande journalistkår mer faktamaterial att ifrågasätta
polisens verksamhet med!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/tretton-aktoerer-om-mc-kriminaliteten-494663
Peter Schjerva

Rikskriminalen backar om Sverigemodellen?
Publicerad: 2010-10-13
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Efter att under en lång tid använt Sverigemodellen för att kriminalisera alla landets mc-klubbar verkar nu
Rikskriminalen ta ett steg bakåt. I en artikel i Smålandsposten beskrivs också att poliser tidigare i olika
sammanhang hävdat att en mc-klubb "har ett stort inflytande eller till och med ligger bakom det här
nätverket". Ett uttalande som helt riktigt från Smålandspostens sida rapporteras ha mött hård kritik i det att
de anklagats för rena lögner från mc-kulturen.
I stycket efter skriver Smålandsposten därefter: "I dag vill inte Rikskriminalpolisen alls ge några
kommentarer om Sverigemodellen med motiveringen: -Vi vill inte vara en del i den rekryteringsprocessen.
Varje gånge man kommenterar de här organisationerna stärker det deras varumärke, säger
pressekreteraren Varg Gyllander".
Intressant! Vi får se vad detta innebär. Håller polisen på att ta ett steg bakåt och är det steget i så fall
permanent?
Länk: http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/hyresvardarna-kontaktade-av-kommunalradet%
282140102%29.gm
Peter Schjerva

Paybacks artikel kring Brå-chefens uttalande
Publicerad: 2010-10-12

Payback har författat en artikel kring Brå-chefens uttalande om att mc-klubbarna inte är några kriminella
organisationer och satt in uttalandet i ett större sammanhang.
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/braa-uttalar-att-mc-klubbarna-inte-aer-kriminella493772
Peter Schjerva

Mycket viktiga markeringar från Lars Korsell, Brå!
Publicerad: 2010-10-12

Upplandsnytt kör reportageserie om bikerklubbar i veckan
Sveriges Radio Upplandsnytt gör denna veckan en cover på Norrbottenstidningarnas reportageserie om mcklubbar. Ulandsnytts rapportering är dock betydligt mer tveksam och smått ifrågasättande. Se:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4087627 Här kommer uttryck som påstås
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till uttryck och även andra skrivningar andas ifrågasättande och tvivel.
Lars Korsell, Brå
Nästa artikel i ordningen är dock mycket intressant. Lars Korsell på Brottsförebyggande Rådet tar i stora
drag ställning för bikerklubbarna och emot samhällets och polisens förföljelser. Lars Korsell tituleras jurist
i artikeln men han är så mycket mer än så. Lars Korsell är chef för enheten för forskning om ekonomisk och
organiserad brottslighet på Brå! En tungviktare således.
Korsells uttalanden om mc-klubbar
I artikeln sägs bland annat följande om mc-klubbarna och om Brå:s och Korsells inställning: Han tycker det
är problematiskt att polis och media pratar om mc-gängskriminalitet: "Vår bild är nog den att de här mcgängen är inte kriminella organisationer eller egentligen kriminella utan att det finns personer i gänget
som är involverade i kriminalitet".
Brå hittar inget stöd i statistiken för att den faktiska grova organiserade brottsligheten ökat.
Lars Korsell manar därför till försiktighet när samhället försöker bekämpa gängkriminalitet. "I Sverige är
det ju inte förbjudet att tillhöra de här Mc-gängen, som det är i vissa andra länder. Förbud mot synliga
gängemblem på krogar som införts på vissa håll, ser han som ett exempel när man gått för långt och det
har också underkänts av domstolar".
Payback: MC-klubbarna är inga kriminella organisationer eller egentligen kriminella! Den organiserade
brottsligheten ökar inte! Västförbud är ett exempel på när samhället gått för långt!
Alla dessa tre uttalanden är mycket skarpa markeringar från Brå och forskningschefen Lars Korsell på att för
det första har förföljelsen mot bikerkulturen gått för långt, är klart orättfärdig samt tagit sig för extrema
uttryck. Vidare ökar inte heller den faktiska organiserade brottsligheten varför hela satsningen mot grov,
organiserad brottslighet bara är en av polis och media initierad och av en samhällelig masshysteri
framkallad, förföljelse för att sälja fler lösnummer samt för att i polisens fall få mer resurser till sitt
förfogande. En satsning som saknar all form av faktiskt underlag och dessutom i huvudsak riktar sig
gentemot en subkultur som vars föreningar inte är kriminella. En satsning som när den tar sig uttryck i att
förbjuda gängemblem på krogar också gått alldeles för långt. kan vi få mer forskningsmässigt stöd för att vi
hela tiden haft rätt i sak och för att polisen ljuger? Nej, knappast!
Länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=4090647
Peter Schjerva
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Uppdatering om Västförbudsärendena
Publicerad: 2010-10-10

Då Västförbuden runt om i landet, på grund av många orsaker är ett väldigt hett och aktuellt ärende, så är en
uppdatering rörande rättsfallen kring de kommunala västförbuden av självklart, stort allmänintresse uti
bikerkulturen.
Det finns tre pågående ärenden rörande kommunala västförbud i Eskilstuna, Luleå och Göteborg.
Göteborgs Västförbud
I Göteborg är läget att Förvaltningsrätten först beslutade om inhibition av det kommunala beslutet och
därefter i en separat dom av den 4 oktober upphävde västförbudet då det enligt Förvaltningsrätten stred mot
yttrandefriheten.
Eskilstunas västförbud
I Eskilstuna beviljade Kammarrätten inte prövningstillstånd i dom 10 september. Eskilstuna kommun har
därefter överklagat till Regeringsrätten och yrkat att Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd, upphäver
Kammarrättens beslut samt visar målet åter till Kammarrätten för prövning. I sak har de anfört att de
alkoholpolitiska riktlinjerna bara är en rekommendation varför de heller inte kan strida mot
yttrandefriheten.
Luleås västförbud
I Luleå, slutligen, har Förvaltningsrätten förklarat det kommunala västförbudet vara i strid med
yttrandefriheten. Kommunen har därefter överklagat beslutet till Kammarrätten och som viktigaste punkt
anfört: "Enligt riktlinjer utfärdade av Polismyndigheten i Västra Götaland 2009-12-21 kan bärande av
väst bedömas som förargelseväckande beteende med hänsyn till att övriga gäster/kunder tar anstöt
och/eller blir rädda. Detta är, enligt polismyndigheten, tillräckligt för att beteendet ska anses som
förargelseväckande".
Följden av ett nederlag i Högsta Domstolen
Västförbudsfrågan är därmed än mer principiellt viktig då ett nederlag i frågan riskerar att få en
prejudicerande dom i Högsta Domstolen på att bärande av väst utgör förargelseväckande beteende. En dom
som kan användas mot bikerklubbar över hela Sverige i vilka lokaler eller på vilka offentliga platser som
helst i förlängningen. För med polisens tolkning av att västar är förargelseväckande beteende i det att de
skrämmer eller väcker anstöt hos allmänheten finns det i realiteten inga offentliga miljöer en dom inte
skulle kunna brukas mot bärande av mc-västar.
Det är därför också av yttersta vikt att även kampen nu även riktas mot de privata krogarnas västförbud
bekämpas...
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Peter Schjerva

Payback om polisens systematiska pedofilbrott
Publicerad: 2010-10-10

Payback har fått kontakt med en mycket välunderrättad källa som erbjudit sig att förse Payback med en
mängd information om de många pedofil- och kvinnomisshandelsbrott som förekommer inom poliskåren i
Sverige. Den stora mängden kommer direkt att påvisa att brotten inte är de enskilda polisernas brott utan en
både understödd och förhärskande kultur inom den svenska poliskåren. Uppgifterna kommer förutom en del
kända också att ta upp en mängd , i media aldrig uppmärksammade, fall som helt tystats ned av polis och
åklagare, allt enligt Paybacks nya källa.
Artikelserien kommer att inledas inom ett par veckor då Payback fått del av materialet.
Kommer det att innebära att Payback, såsom bikerns röst mot kulturförföljelserna, kommer att förändras?
Nej, Payback kommer även i fortsättningen att oförtrutet arbeta med artiklar, ärenden och direkta rättsfall
relaterade till bikerkulturen. Arbetet med att blottställa polisens organiserade och systematiska
pedofilövergrepp kommer att ske parallellt med bikerarbetet och vara så länge behovet finns.
Peter Schjerva

Specialutskick för Paybacks artikel om Wierups träskjournalistik!
Publicerad: 2010-10-10

Paybacks artikel om Wierups träskjournalistik har förärats ett specialutskick av Bovens Tidning med 35 000
prenumeranter.
Länk: http://www.bovenstidning.nu/utskick/utskick_101010_biker.html
Peter Schjerva

Att dissekera en Wierup
Publicerad: 2010-10-08

Då Lasse Wierup idag inlett sin massmediala reklamkampanj för boken Svensk Maffia 2, med
utgivningsdatum den 1 november, finner jag det nödvändigt att dissekera och avslöja Wierups

Sida 72

Nättidningen Payback
arbetsmetoder, propagandaverktyg samt med vilka instrument han förför media och allmänhet med sina
skrivelser. Allt i förhoppning att alla aktörer har de grepp Wierup använder i sin journalistik i färskt minne
vid genomläsningen av uppföljaren och på så sätt kan genomskåda träskjournalistiken.
Lasse Wierups första propagandaartikel om mc-klubbar:
http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1260907/Mc-gangen-sprider-sig-i-Europa.html
http://svt.se/2.22620/1.2184120/mc-gangen_vaxer_i_sverige?
lid=senasteNytt_275214&lpos=rubrik_2184120
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.464220-mc-gangen-sprider-sig
Paybacks dissekering: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-dissekera-en-wierup-492364
OBS! Artikeln är mycket lång då den har för avsikt att verkligen gå till botten med Wierups dyng- och
träskjournalistik.
För övrigt är min personliga uppfattning att Wierup enkelt skulle ta hem Svenska Polishundsmästerskapen
ohotad!
Peter Schjerva

Kriminalisering via medverkan i Sverigemodellen
Publicerad: 2010-10-07

Iron One MC och Sverigemodellen
En av polisens pågående arbetsmetoder mot mc-klubbarna är att kriminalisera enskilda mc-klubbar via deras
medverkan i Sverigemodellen. Det understryks ännu en gång via en artikel idag om mc-klubben Iron Ore i
Kiruna. "Klubben är medlem i den så kallade Sverigemodellen där klubbar har gemensamma regler för
stadgar, märken och färger.- En del i att vara med i Sverigemodellen är att besöka möten och Hells Angels
är alltid med på de mötena. Det handlar också om att ställa upp för varandra, säger Jörgen Stridsman, yttre
befäl vid polisen i Kiruna".
Jonas Andersson, medlem i Iron One försvarar dock modellen och klubbens medverkan förtjänstfullt: "Han
säger att polisens uttalanden är ren smutskastning av klubbens medlemmar.
- Vi har bara varit och hjälpt goda vänner i mc-klubben Läbbiga skogen när de hade en jubileumsfest i
Luleå. Det finns ingen koppling mellan oss och Hells Angels. Det är bara polisen som kommer med
osanningar om oss som individer. Det är gräsligt att de får bete sig så".
Vapenlicenser och Sverigemodellen
En kriminalisering via bland annat klubbens medverkan i Sverigemodellen är också en av ingredienserna i
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det
pågående ärendet om en enskild klubbmedlems rätt att inneha fortsatt vapentillstånd. Ett mål där för övrigt
Payback agerar ombud. Här gör polisen bland annat gällande att själva medverkan i modellen innebär ett
umgänge i och en koppling till en kriminell miljö, vilket var och en faktor skall vara nog i sig att inte få
inneha vapenlicens. Med ett annat ord är vapenlicensfallet likaväl som västförbudsärendena av övergripande
och väldigt stor principiell betydelse för storleken på bikerkulturens framtida livsrum.
Till att börja med gäller det att gräva ner fötterna djupt i myllan för bästa fotfäste. Och, här och nu hävda vår
rätt att förbli - Stand the ground! Och, att aldrig ge våra motståndare en enda meter mer för då tar de alla
rättigheter vi har ifrån oss. Vi måste ta strid för varje enskild rättighet och aldrig backa!
Länk: http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=5646000
Vapenlicensärendet
Paybacks skriftställningar:
Om Vapenlicensärendet2 & Sverigemodellen
Sverigemodellen1
Sverigemodellen2
Peter Schjerva
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Efterlysning! Hoj stulen i Norge!

Publicerad: 2010-10-01

Sykkelen er en Harley davidson Fx superglide 1975 mod.
Kjennemerke LA
9872
Den ble stjålet 29.09 mellom 12 og 18 fra Falsensgate sannergata (house of pain toftes gate)
Kjennetegn er:
Apehengerstyre sort 14 tommer, med lite hakk nederst venstre side.
Sportster tank (peanut) spraylakket for hånd (skulle lakkeres i vinter. matt sort.
Bakskjerm er kortet ned. Pinstriping i grønn og offwhite med initialene E B P. Lakk under er blank sort.
Forskjerm er også pinstripet i samme farger.
De Lorto forgasser (Italiensk) med tilhørende rundt luftfilter med liten skade på.
Super stock bunn.
Shovelhead motor. 1200cc
Startknapp er skjult under setet på venstre side, original sal rutesydd.
Kickstart.
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Speedometer er festet på styredelen km stand 18100.
Sykkelen er totaloverhalt og er i meget god stand, nytt el anlegg
originale HD Dekk 160 bak
Performance bremser.
Sykkelen har en ca verdi på 110 000.
Ved spørsmål eller tips kontakt:
Eirik House of pain
45 80 73 83
eller
Ove
Hells Angels Oslo
98666081
Peter Schjerva

Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet
– Del 4
Publicerad: 2010-08-04

Idag avslutar Payback sin granskning av ärendet kring boendet Hällungen och dess nedstängning
på grund av att en anställd kvinna var gift med en mc-klubbsmedlem. Läs den sista delen!
Då Newsdesk inte erbjuder möjligheten att publicera bilder och dokument i samband med artiklar
lägger jag upp dessa här på Payback istället och länkar från Newsdesk-artikeln till dokumenten på
Payback.
Länk till artikeln: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgskunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-4-447301
OBS! Filerna är i de flesta fall bitmappsbilder vilket innebär att de kan förstoras gränslöst!
Tillslagsartikeln
Berggren om Pauline
Infiltrationsartikel
Klientberättelser:
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Jimmy1
Jimmy2
Jimmy3
Jimmy4
Christer1
Christer2
Christer3
Christer4
Leif1
Leif2
Leif3
Leif4
Mejl med nyhetstips har nu efter artikelseriens avslutande gått ut till ett antal mediarepresentanter
varefter vi får se om någon kommer att göra ett reportage om fallet.
Peter Schjerva

Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad
brottslighet” – Del 3
Publicerad: 2010-08-01

Paybacks granskande sommarartiklar fortsätter nu med del 3 av den osannolika historien om
”Hällungen och Göteborgs ”Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet”.
Länk till artikeln: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgskunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-3-446522
Då Newsdesk inte erbjuder möjligheten att publicera bilder och dokument i samband med artiklar
lägger jag upp dessa här under istället och länkar från Newsdesk-artikeln till dokumenten på
Payback.
OBS! Filerna är i de flesta fall bitmappsbilder vilket innebär att de kan förstoras gränslöst!
Mejl 1,sida 1
Mejl,1 sida 2
Mejl 2, sida 1
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Mejl2, sida 2
ST-artikel
Ägarbevis
Mariannes arbetsbetyg
Mariannes belastningsregister
Mariannes misstankeregister
Magnus, misstankeregister
Magnus, belastningsregister
Sydvik: Mölndals skattepengarartikel
Sydviks artikel om tjallaren och Sellergren
Peter Schjerva

Paybacks granskning av makten fortsätter!
Publicerad: 2010-07-22

Nättidningen Payback fortsätter sin granskning av maktens företrädare och dess illegala aktiviteter
gentemot allt och alla de försöker koppla till mc-kulturen. Läs fortsättningen på den absurda
historien om Hällungen och Göteborgs Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgskunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-2-443094
Peter Schjerva

Nu börjar Paybacks nästa granskning av makten!
Publicerad: 2010-07-15

Paybacks sommargranskning av maktens ageranden gentemot mc-klubbar och anhöriga fortsätter
nu med del 1 i en ny artikelserie. Läs!
Länk: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/haellungen-och-goeteborgs-
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kunskapscentrum-mot-organiserad-brottslighet-del-1-440190
Peter Schjerva

Nättidningen Payback ○ www.payback.name ○ För kontakt mejla: peter@payback.name ○ För adress och inskickande av material se
kontaktsida
Ansvarig utgivare: Peter Schjerva
© 2009- - Allt material som publicerats i nättidningen Payback.name eller som förekommer på webbplatsen www.payback.name är copyrightskyddat. Materialet får
endast användas efter överenskommelse med utgivaren! Alla överträdelser beivras!!!
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