 Nå over 400.000 månedlige lesere
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SAKSET/FR A HOFTA

Kjent partileder til legevakten – ville rive
bompengering
Av: Karine Haaland 24. mai 2019, 21:48

Hoteller i Palma de Mallorca
kr 225

Bestill nå

En mann i femtiårene ble tidligere idag fraktet til legevakten etter et

Hoteller i Pattaya

mislykket forsøk på rive en bompengering i Oslo-området.

kr 65

Mannen, som ønsker å være anonym, er kjent for å lede et tidligere
arbeiderparti på Østlandet. Han skal ha pådratt seg blåveis, blodig nese og
Bestill nå

en hovven ankel da han datt ned fra en stige han hadde satt opp på
bomringen. Under fallet snublet han i et medbragt kubein slik at dette
utløste svikt i låsemekanismen og han kk bommen i hodet.
Mannens tilstand betegnes som omtåket, og han skal ha gitt uttrykk for at
han ønsket å bli statsminister.
– Han har pådratt seg brudd i opptil ti tommeltotter! sier en overrasket

Hoteller i London

overlege ved Oslo Legevakt, Kåre-Preben Røntgen, – Noe slikt har vi aldri

kr 107

sett før!

Bestill nå

7 Kommentarer
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1
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Logg inn
Beste først

f Del

Mest lest
Norge – landet hvor
korrupsjon godtas

Bli med i diskusjonen ...
LOGG INN MED

21. mai, 2019

ELLER REGISTRER DEG HOS DISQUS ?

Norsk venstreside irriterer
seg grønn over Katie
Hopkins-video fra Oslo

Navn

23. mai, 2019

Same fra Somalia • for 2 timer siden

Hoho!
18 △

Anklaget for rasisme: Lege
ba pasient lette på niqaben
for å høre hva hun sa

▽ • Svar • Del ›

Korte tanker • for en time siden

19. mai, 2019

Det er nesten så man undres, er kløna fra Ris i Vestre Aker i slekt med fru Flettfrid Andresen på
Øvre Singsaker?

Når ble «Alt for Tyskland»
Kronprinsens motto?

Begge er åpenbart bedrestillede fruer og snakker i gåter om "homofilerte" og "markspistleninister".
6△

▽

23. mai, 2019

• Svar • Del ›

Advarselen fra 1980-tallet:
Det store vindkra -rushet

Balalaika • for en time siden

Jungeltelegrafen kan også melde at vitner så at det var venstre ankel,og at mannen deretter
bevegde seg mot venstre - men gikk i ring...
6△

20. mai, 2019

▽ • Svar • Del ›

Les også
bb • for 2 timer siden

Nå begynner det å røre på seg, og en partileder fra AP. Dette kan gå den rette veien.
5△

▽ • Svar • Del ›

23. november 2011
Jungelens lov hersker i Oslo

Emigrant • for 30 minutter siden

Hadja Tadjik som befinner seg i kveld på Trollpikken, (igjen), sender selvsagt sin medfølelse og
minner om at hun er til disposisjon hvis dette skulle vise seg å være Støre.
1△

Overfallsvoldtekt i Groruddalen

▽ • Svar • Del ›

13. desember 2011
Var det dette taushetsplikten skulle beskytte?

9. februar 2014
To personer lettere skadd i saksangrep i Oslo

tror ikke på dommedag.. • for 40 minutter siden

19. april 2019

Siv Jensen er pågrepet for å forsøke å ha påvirket bompolitikken(flat skatt). Og fysisk å forsøke å
rive ned bomstasjonen ved Furulund.

Politiet jakter afrikanere som snakket svensk.

Dernest ble hun sett forsøke å kjøpe en pølse i brød på YX i Ullernchaussen.
Folk flest har fått nok av både dobbeltmoral og rabiat brunstenket næringspolitikk.
Men ingenting er mer hatet enn masseinnvandringen. "Berikelsen" gir lite.
1△

▽

• Svar • Del ›

Dagsrevyen: «identiteten er ukjent»

10. februar 2019
Mann slått, sparket og ranet av mørkhudede
menn

28. august 2018
Mann alvorlig såret i knivstikking

15. august 2017

Hjalmarsen • for 41 minutter siden

Mann ranet med kniv i Oslo

Ser han har tømmerhoggerskjorte. Det betyr vel at han er en arbeidskar?

17. desember 2018

△ ▽ • Svar • Del ›

Blind vold: Mann knivstukket i Oslo

2. september 2017
Fredag kveld i Oslo: Mann slått og sparket
OGSÅ PÅ DOCUMENT.NO

bevisstløs, g jengslagsmål, knivtrusler

Bompengepartiene er Norges svar på gule
vester

Nettavisen i utakt med egne lesere

16. februar 2019

57 kommentarer • for en dag siden

16 kommentarer • for 10 timer siden

arcil — Sånn kan det gå for den som spør- det

Avatarskulle Nettavisen tenkt på før!

eDmulig — Nordmenn ønsker ikke betale

Avatarbomavgift for fri innvandring av mennesker fra
ufrie kulturer. Politikerne solgte inn …

Hysj, ikke nevn innvandringen!

Dagens Næringsliv: Innvandringen
reduserer velferden i Sverige

75 kommentarer • for 16 timer siden

34 kommentarer • for 8 timer siden

Day of the Rope — Desverre er det mange som

Avatarikke ser den parallellen mellom bompenger og at
det er betalingen av herrefolket. Nå går det …

✉ Abonner
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Sankthansaften — Når det blir krise her i Norge

Avatarså må første kutt være i stortingsrepresentanters
pensjon. Kutt til …
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