REDNECKFILE: 3 - SIVOINFO!

SIVO! = Ett tillhåll för djurplågare och furryhatare på Industrigatan 10 i Hässleholm!
Dessa personer som är här är vidriga och hemska personer som plågar djur och dödar djur, de bedriver
hatkampanjer mot Furries, djurvärnare och veganer!

Under slutet av 90-talet så ägnade sig dessa personer på SIVO åt att plåga djuren i Hässleholms hembygdspark,
bara för att de tyckte att det var kul!

Det skrevs en del i NSK om djurplågeriet som förekom i Hembygdsparken och Laila Vendel och hennes dotter
som skötte om djuren var helt förtvivlade. Jag och Annette åkte ner till Hembygdsparken och pratade med Laila
och hon kunde berätta betydligt mer än vad som stod i NSK.

SIVO-människorna hade tagit sig in i 4H huset, slagit ihjäl kaninerna, ryckt fjädrarna av en tupp och släppt ut
den på Stattenaområdet, så den sprang omkring där utan fjädrar. De hade slagit ihjäl höns som ruvade och
krossat äggen, kastat in fyrverkerier till hästar och hjortar så de hade blivit skrämda och hoppat över stängslet
och var ute oh sprang i trafiken på Tredje Avenyn. SIVO-människorna hade också misshandlat getter och får så
illa så att de fick avlivas samt ryckt benen av änder och stoppat ner dem i folks brevlådor.

Kent Olsson är en personal på SIVO, han berättade att han kört över en räv och gått ur bilen och spottat på den
mosade räven och han tycker det var bra gjort.

Göran Ferm är också en personal på SIVO och han anser att Furries släpper ut minkar, anlägger bränder i kyrkor
och skändar gravar med mera. Han anser också att andra Furries har hjärntvättat mig samt att han har åsikter
som att vegetarianer ska skjutas i ansiktet med hagelgevär.

Både Göran Ferm och Kent Olsson försökte tvinga på mig detta med att sätta människor över andra djur och
pratade kränkande om Furries osv!

Fredrik "Salle" Sahlin skickar en video till mig där han roar sig med att plåga ihjäl en liten kattunge genom att
föra en penna upp och ner i anus på kattungen, för att sedan stampa ihjäl den och håna mig för att jag är
Furrie. Jag pratade med hans personal om detta och får till svar: "Du som är en så fanatisk djurvän och själv vill
vara ett djur, får tåla att folk skojar med mig!"

Mattias Bjäreke är en mycket elak, rasistisk och snuskig mobbare och djurhatare, han har bland annat stängt in
en katt i en bur, hällt bensin på katten och tänt eld på den. Detta har han då fotograferat för att visa för både
mig och andra Furries. Vi polisanmälde honom men polisen lade ner anmälan. Mattias har tagit sig in på olika
furrykanaler bara för att sabotera och bete sig illa mot Furries.

Tomas Meijer är Djävulsdyrkare och brukar offra katter på kyrkogården som offer till Djävulen, han har också
hotat och trakasserat mig vid flera tillfällen för att jag värnar om Vargar och för att jag är Furrie.

Packe hatar djur och hatar furries, han har misshandlat mig vid några tillfällen och även med tillhyggen för att
han tycker det här med furry och djurrätt osv. är barnsligt. Packe har även framfört mordhot mot både mig och
mot furries generellt sedan han såg mig på stationen när jag kom från NFC 2016 i Stockholm och att jag då hade
min svans, en rävtröja som jag köpt på NFC och en pluchie med mig.

Mats Levin har misshandlat mig för att att han också hatar djur och Furries, han brukade kasta ut min mat eller
spotta i min mat för att jag under ett tag åt vegetarisk mat för jag ville inte äta kött då jag hade sett på TV om
grymma djurtransporter och grymma slaktmetoder i andra EU-länder.

Ulrik Adlerborn tycker det är fånigt att djur ska ha rättigheter och att vegetarianer är idioter. Ulrik tycker det är
roligt att djur ska förnedras och plågas som underhållning. Ulrik har även perversa och sexuella böjelser till
barn samt är väldigt äcklig och dum i allmänhet. Han har hållit på att tafsa på mig och äckla sig med mig vid
flera tillfällen när vi jobbade ihop på biltvätten på SIVO.

SIVO-människorna har även under 2000-talet hållit på att bråka med både mig och andra Furries online. De har
hållit på att härja inne på våra forum och posta bilder på döda djur och skriva om hur mycket de hatar djur och
hatar furries.

SIVO-människorna framförde även i kommentarfälten på Rävskogen hot mot både mig och mot hästarna och
hundarna på Rävninge när jag jobbade där 2009 till 2012. Jag talade om detta för Lisa som ansvarar för daglig
verksamhet och Lisa då lögnaktigt påstår att det är Furries från SveaFur som skriver sådant i kommentarfälten
på Rävskogen, bara för att det skulle bli mer bråk mellan mig och Kryllan, 13 och Drew om vad som passar och
inte passar att berätta om sig själv på SveaFur.

SIVO-människorna håller på till och från att skicka anonyma mejl med djurplågeri och furryhat till både mig och
andra runt mig, samt att de skriver och postar det samma på chansidor och hyllar djurplågare och tjuvjägare.
De höll även på att mobba Gizmo tills han tog livet av sig, han blev bara 19 år och de har hängt ut Gizmo på ED
för att mobba honom ännu mer efter hans död. De har även skapat en "Furryhatarportal" på ED där de hånar
och mobbar flera olika Furries.

Assar på Kommunen ringde upp min vikarierande assistent Otto och Assar hade tydligen väldigt negativa
åsikter om Furries och om SveaFur i synnerhet. Någon som utger sig för att vara Assar har till mig uttryckt sig
väldigt illa och kränkande om Furries och om Sergaler i synnerhet. Detta har hänt vid flera tillfällen.

Ansvariga på kommunen blundar för SIVO-människornas agerande och ursäktar deras beteende med att det är
på skoj det de gör eller att de är utvecklingsstörda och inte förstår bättre än att plåga djur och mobba Furries.
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