
Anmälan om utträde ur Moderata Samlingspartiet 
 
Vid Österåkersmoderaternas nomineringsstämma den 12 februari 2006 redogjorde jag för min 
uppfattning att såväl kommunalrådet Ingela Gardner Sundström som jag själv var förbrukade som 
företrädare för moderaterna i Österåker. 
 
Jag tog konsekvenserna av detta förhållande och avstod från att kandidera till kommunala 
förtroendeuppdrag för Österåkersmoderaterna i höstens val, trots att jag med god marginal hade 
vunnit provvalet. I stället för att avstå från sina kommunala uppdrag valde Ingela Gardner 
Sundström att fortsätta sin kampanj mot mig, manifesterad bl.a genom en oförberedd 
nedläggning av kommunens näringslivsbolag, där jag är VD. 
 
Hennes drastiska och odemokratiskt planerade beslut betraktas allmänt som oetiskt. Hennes 
agerande är dessutom beklagligt och kommer att drabba Österåkersmoderaterna hårt i det 
kommande valet. Jag beklagar detta särskilt, eftersom partiet nyligen rekryterat ett antal goda 
krafter från näringslivet med både ambition, erfarenhet och kraft att genomföra en klok moderat 
politik i kommunen. Risken är nu uppenbar att även dessa personer tröttnar på Ingela Gardner 
Sundströms handlande och lämnar politiken. 
 
Lycka till i valet! 
 
För egen del kommer jag att lägga min röst i riksdagsvalet på Kristdemokraterna på grund av 
deras tydliga ställningstagande i fråga om fastighetsskatt och familjepolitik. 
 
Björn Molin 
 
PS Läs gärna hela historien på min hemsida www.bjornmolin.se under rubriken Häxprocessen Ds 
 
 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Sverker Eriksson [mailto:sverker.eriksson@moderat.se]  
Skickat: den 24 april 2006 16:23 
Till: Björn Molin 
Ämne: SV: (M) Österåker i framtiden 
 
Broder, 
 
Jag har idag tagit emot din anmälan om utträde ur Moderata Samlingspartiet. 
Misstänker trots det att det inte är sista gången våra vägar korsas. 
 
Sköt om dig! 
 
/Sverker 
 
 
Svar till Sverker Eriksson 
 
Jag misstänker att dina misstankar möjligtvis kan vara mer än misstankar. Våra 
vägar kommer säkerligen att korsas framöver och förhoppningsvis innebära 
positiva möten. Det som stör mig är att moderaterna hyllar senilitetsprincipen 
så högt att man tillåter några enskilda yrkespolitiker att bära sig åt hur som 



helst. Ett sista ord i all välmening. Ingela drar ner hela partiet i Österåker 
och gör att vi ännu en gång med henne vid rodret riskerar att få 
sossemajoritet i Österåker. Har du någonting att säga till om så vore det bra 
om du agerade så Kenneth Netterström fick möjlighet att ta över innan valet. 
Kenneth är dessvärre ett blekansikte av sällan skådat slag men kan möjligtvis 
se till att vi behåller borgerlig majoritet i Österåker.   
 
Sköt om dig Björn 
 
 
I maj månad anmälde jag mig som medlem och kandidat till kommunfullmäktige för 
Roslagspartiet, ett lokalt borgerligt parti som bara bedriver kommunpolitik i 
Österåker. Valsedeln har 40 namn och medlemsantalet är inom en snar framtid 
högre än vad moderaterna i Österåker lyckats få på 30 års verksamhet. 
Roslagspartiets program och idéer kan du ta del av på vår hemsida, 
www.roslagspartiet.se   
 
Björn Molin 
 
PS Nu fortsätter den moderata styrelsen i Österåker sin kampanj mot dem som 
valt att bilda en lista 2 i kommunvalet. Målet är att få dem att hoppa av från 
politiken frivilligt alternativt bli uteslutna ur partiet med hjälp av 
Länsförbundet. Lyckas, Ingela Gardner, Tage Lundberg, Stefan Cronberg, 
Michaela Fletcher-Sjöman och Björn Törnqvist uppnå detta mål är det slut med 
moderaternas inflytande i Österåker under en lång period. Roslagspartiet 
kommer naturligtvis att få många moderata röster i valet men risken för en 
sossemajoritet ökar dessvärre. DS 
 


