
OM YTTRANDEFRIHET PÅ NEWSVOICE, ENLIGT 

TORBJÖRN SASSERSSON 

 
CITAT 
No hard feelings, men texten är omöjlig att publicera. 
 
Jag får stå med hundhuvudet. 
Slut citat 
Källa se mailtråden här nedan. 
 
Artikeln som berörs och inte säkerställs yttrandefrihet/publicering på 
NewsVoice finner du i pdf formen, som Torbjörn Sassersson undanhåller 
läsarna på NewsVoice. Varför är artikeln omöjlig att säkerställa 
yttrandefrihet och publicering på NewsVoice är av mycket stort allmän 
intresse i yttrandefrihetens anda för hela svenska folket. 
 
Värnar Sassersson mer om sig självt än yttrandefriheten är en befogad 
frågeställning. 
 
Från: torbjörn sassersson [mailto:redaktionen@newsvoice.se]  
Skickat: den 4 augusti 2019 21:55 
Till: Ulf Bittner; 'Ove Svidén' 
Ämne: Re: Artikeförlsag/tips: Lönsam Kommunal Människohandel 

 

No hard feelings, men texten är omöjlig att publicera. 
 
Jag får stå med hundhuvudet.  
 
Hälsningar Torbjörn Sassersson, redaktör 
NewsVoice: newsvoice.se 
redaktionen@newsvoice.se 
070-728 00 20 

 
 
Från: Ulf Bittner <voulf56@gmail.com> 
Datum: söndag 4 augusti 2019 18:39 
Till: Torbjörn Sassersson <redaktionen@newsvoice.se>, 'Ove Svidén' <ove@peace.se> 
Ämne: SV: Artikeförlsag/tips: Lönsam Kommunal Människohandel 
 

Torbjörn och Ove. 

  
Tack för din fråga Torbjörn, texten är skriven av författaren Ove Svidèn, 
som såklart får kopia på denna kommunicering. Ove är författaren till 
boken som du ser i den bifogade pdf filen. 

  

http://newsvoice.se/


Ove, som du ser i mailet nedan så har NewsVoice synpunkter på 
texten i pdf filen, det är bra om Torbjörn redogör för begreppen och 
definitionen av ”Den är helt opublicerbar. Språket är oacceptabelt.” 

  
Bifogar återigen pdf filen med texten som det handlar om. 

  
Sommarlovshälsningar med ljusa krafter från den goda 
medmänniskan 

  
Ulf Bittner 

  
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
  
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
  
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
  
This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. 
Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is 
strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, 
please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-
operation 
  
Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets 
Radioanstalt, FRA. 
  
WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence 
Radio Establishment. 

  
Från: torbjörn sassersson [mailto:redaktionen@newsvoice.se]  
Skickat: den 4 augusti 2019 15:06 
Till: Ulf Bittner 
Ämne: Re: Artikeförlsag/tips: Lönsam Kommunal Människohandel 
  

Hej 
  
Vem har skrivit texten? 

  
Den är helt opublicerbar. Språket är oacceptabelt. 
  
Hälsningar Torbjörn Sassersson, redaktör 
NewsVoice: newsvoice.se 
redaktionen@newsvoice.se 
  

  
  
Från: Ulf Bittner <voulf56@gmail.com> 
Datum: söndag 4 augusti 2019 14:02 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com
http://newsvoice.se/


Till: Torbjörn Sassersson <redaktionen@newsvoice.se>, 'Ove Svidén' <ove@peace.se> 
Ämne: Artikeförlsag/tips: Lönsam Kommunal Människohandel 
  

Torbjörn, förslag; läs den bifogade pdf filen och kontakta Ove Svidén i 

fråga om accept på publicering på NewsVoice, han skickade mig denna 
text som delges i pdf filen 

  
Ove Svidén får såklart kopia 

  
E-post adressen ser du och hans telefon nr kommer här 

08- 25 86 43 

  
  
Sommarlovshälsningar med ljusets krafter från den goda medmänniskan 

  
Ulf Bittner 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
  
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
  
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 
  
This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. 
Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is 
strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, 
please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-
operation 
  
Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets 
Radioanstalt, FRA. 
  
WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence 
Radio Establishment. 
  
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
https://soundcloud.com/ulf-bittner
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

