
Gangstermetoder bruges i Børnesagerne !
Anne Thomsen sagen :

Kommune samarbejder IKKE med mor om datteren !
HANDLEKOMMUNE - Helsingør Kommune gider ikke læse hvad Anne Thomsen 
skriver til dem.

Helsingør Kommune har frataget Anne som er enlig mor hendes datter Isabella og 
Kommunen 
har nu i mere end et år skabt uro og forvirring i deres tilværelse med helt uprofessionelle 
og falske 
oplysninger i sagen og Helsingør Kommune lægger hindringer i vejen for et godt mor barn 
forhold.

Datteren har nu været tvangsanbragt på Bornholm siden den 29.10.2011 hos en efter sigende stor 
rygende 
og især konfliktskabende Plejemor som Anne udtrykker det. Anne ser KUN sin datter Isabella i 
SØLLE 
2 timer i et tilfældigt mødelokale i København hver månede, hvor alle flyves til fra hhv. Bornholm 
og Jylland, 
selv Plejemoren flyves med for at holde RIGTIGT GODT øje med Isabella, alt sammen for 
skatteborgerne i 
Helsingør Kommunes regning, denne årlige million udgift har Byrådsmedlem (SF) i Helsingør 
Christian Saggau 
og ligeledes Byrådsmedlem (DF) Katrine Vendelbo Dencker besluttet sig for i et Tvangsfjernelse 
udvalgsmøde 
i Helsingør Kommune fordi Anne har boet et par md. i Helsingør.



Christian Saggau ( SF ) Katrine Vendelbo Dencker ( DF ) 

Den 29.10. 2011 - for ca. 1 år siden blev datteren tvangsfjernet af Helsingør Kommune, dette sker 
fra en af 
Helsingørs Kommuneskolen, Hellebæk skole ved Ålsgårde som er nær Helsingør og med en 
Formandsbeslutning truffet at Christian Saggau bliver Isabella tvangsanbragt på Østersø Øen 
Bornholm, 
Øen nær Sverige, et sted, som er meget langt væk, et sted som hverken Mor Anne eller Isabella 
har nogen 
som helst tilknytning til. 
Anne Thomsen bor nu selv i Jylland, men alligevel er det Helsingør Kommune der fremover 
tvangsbestemmer 
ALT i Anne Thomsen og hendes datters Isabellas liv dvs. Helsingør Kommune er blevet 
Handlekommune 
fremover indtil Isabella er blevet voksen. Men Helsingør Kommune gider alligevel ikke sætte sig 
ind i 
Anne Thomsen og hendes datters sag.
Sagen har allerede nu kostet skatteborgerne i Helsingør Kommune flere millioner kroner og sagen 
vil fremover 
i rigtig mange år koste omkring et par millioner kroner årligt som Borgerne i Helsingør Kommune 
intet får 
noget for. - Der bliver KUN ødelagt mindst 2 liv.
Sagsbehandler Lasse Binderslev mødte op hos moderen Anne Thomsen på hendes bopæl nær 
Helsingør og 
meddelte at Kommunen ville tvangsfjerne Isabella omgående og at det var man faktisk i fuld gang 
med henne 
på hendes skole som allerede var grundigt orienteret. 
Anne Thomsen havde på det tidspunkt boet i Helsingør Kommune fra den 15.09.2011 hvor hun og 
hendes 
12 år gamle datter lige var flyttet til Helsingør, hvor de var tilflyttet fra Sverige og allerede den 
29.10.2011 
bliver Isabella tvangsfjernet
midt under sin skolegang og efter KUN at have boet i Helsingør Kommune i 1½ md. Helsingør 
Kommune har 
ikke engang kunne kende til familie i 1½ md. før Kommunen benytter sådanne GESTAPO-
METODER, giv agt
Helsingør Kommune er ONDSKABENS KOMMUNE.





















Hermed Mail, fra den dygtige psykolog, som har fremsendt en lang redegørelse, som 
Helsingør ignorere. 
Helsingør Kommune B og Ungeudvalget lagde slet ikke vægt, på redegørelsen, på 10 sider, 
fordi, at den anklager Danmark. Helsingørs taktik går på, at vende min datter mod mig. Anne



Anne Thomsen har ikke modtaget svar på ovenstående mail, 
sendt til Helsingør Kommunes 
Borgmester Johannes Hecht-Nielsen. Hvorfor vil Helsingør 
Kommune ikke tale med borgerne ? 
- VI SER DET GANG PÅ GANG, HELSINGØR KOMMUNES 
DÅRLIGE OPFØRSEL, 
DET GÆLDER HELE VEJEN IGENNEM SYSTEMET.

Johannes Hecht-Nielsen















Bananrepublik 
Helsingør

Gangstermetoder i Tvangsfjernelsessager !
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