Öppet brev till Fredrik Reinfeldt
De nya moderaterna – ett nytt arbetarparti börjar förstås och accepteras hos
moderatsympatisörer. Det har inneburit en brytning mot epoken Bildt.
Fredrik Du har lyckats på många håll men i Österåker har Du mycket kvar att göra. Där
styr den etablerade gammelhögern med makten som första ambition och demokrati
kommer långt ner på listan. Styrelsen blir lakej i en fars där etik och moral inte står i
vägen för kampen om att finnas nära köttgrytorna och godsägarmentaliteten är
dominanten.
Obefogade, oklara och kryptiska anklagelser internt och i lokalpressen om att en
partimedlem inte var önskvärd följde efter det att VDn i kommunalägda Önab vunnit
stort i provvalet till kommunfullmäktige. Därefter sparkades vederbörande bryskt ut
utan att ange hans försyndelser vilket upprörde många medlemmar. VDn var frispråkig
men populär och omtyckt av företagarna med sitt engagemang i Önab – ett
näringslivsbolag där han gjort mycket nytta för kommunen och samlat företagare till
frukostmöten regelbundet. För att slutligen tillintetgöra det stora hotet från det
framgångsrika näringslivskontoret lades verksamheten ned och VDn sparkades.
Maktstrukturen kunde bevaras.
Under nomineringsstämman avsade sig kandidaten på 3:e plats sin kandidatur av
moraliska skäl följt av fler kandidater. En upprörd företagare reste sig och sa att han
ville starta en andra lista. Det visade sig att över en tredjedel av medlemmarna stödde
detta och det sammanställdes en lista med 15 företagare i all hast.
Årsmötet blev en parodi där ordföranden, tillkallad från förbundet, försökte helt blunda
för att det fanns en andra lista. Allt sedan dess har Lista 2 med alla medel
diskriminerats, motarbetats och utestängts från valarbetet. Valet till styrelsen fick en
kandidat att vägra ställa upp vilket gav Lista 2 en styrelseledamot som sedan aldrig fick
ta del av den inre kretsens information.
Diskriminering, hot, ryktesspridning och annat har föranlett 4 kandidater, vilka alla
hyllar moral och etik, att mot sin vilja lämna Lista 2. Förbundsstyrelsen har aktivt hjälpt
till att permanenta den etablerade maktstrukturen i österåkersmoderaterna.
Kyrkorådets ordförande och dessutom byggnadsnämndens ordförande tillika gift med
kommunalrådet har inte uteslutits trots sitt beteende under kyrkorådets resa till Finland.
Däremot har den personifierade makten, med styrelseordföranden som marionett,
åstadkommit ett brev fullt med lögner, till förbundsstyrelsen med resultat att Lista 2
försvann. Förbundsstyrelsen ville inom några timmar ha svar på dessa anklagelser.
Orimligt kort tid! Lista 2 meddelade att man ville svara men förbundsstyrelsen fattade
beslut utan att invänta svar. Minoritetslistan finns inte längre och alla de medlemmar –
över en tredjedel som önskade se en förnyelse med nytt blod och med engagerade
företagare i politiken, kommer att lämna moderaterna i kommunalvalet – det gör de rätt
i !!
Fredrik – vi förstår att det inte är så här Du önskat se De Nya Moderaterna. Lista 2 hade
kunnat driva Din linje. Du bör granska föreningsstyrelsen beslut som vilseletts av en

maktgalen duo som inte tycker att medlemmar och demokrati är viktigt. Varför är och
har det alltid varit konflikter kring vårt moderata kommunalråd i Österåker?
Till slut Fredrik – tänker Du göra nåt?

Åkersberga den 28 augusti 2006

