
Öppet brev till Länsförbundets styrelse 
Då demokratisk socialism har lika mycket mening som "gravid jungfrulighet" frågar 
jag mig vad demokrati betyder för moderater som säger sig arbeta för Rheinfeldts "nya 
moderaterna" 
Efter att Björn Molin, Olof Holmberg, Göran Dahlskog samt undertecknad på inrådan 
av Österåker moderaternas styrelse uteslutits, har nu hela (M) lista 2 pogromiserats. 
Utrensningen av moderata väljare/kandidater i Österåker har intagit apocalyptiska 
proportioner med förbundsstyrelsens hjälp.  

Notera provvalsresultatet bland (M) väljare i Österåker!!!!!!!  
Först bottennappet med de falska anklagelserna mot riksdagskandidaten Björn Molin -som för övrigt 
vann provvalet- med brev till medlemmarna och annons i lokalpressen som resulterade i att han gav 
upp raskt följt av hans avsked från näringslivskontoret. Sedan fortsatte utrensningarna. Muf 
ordföranden skrämdes att lämna lista 2 av Ingela Gardner. Jag och Göran Dahlskog ströks från 
valsedeln av er på länsförbundet efter krav från vår styrelse. Vi får inte reda på anledningen trots min 
förfrågan som bifogas här som dokument. Olof Holmberg och Staffan Enqvist tröttnade på bråket och 
hoppade av från vår valsedel. Efter detta har en kampanj mot Lennart Berneklint inletts av f.d 
kommunalrådet Stefan Cronberg (vars tidiga pension kostat Österåkers skattebetalare miljonbelopp). 
Lennart orkade stå emot, tack och lov. Nu har vår styrelse lyckats med att få kompisarna i 
länsförbundets styrelse  att släcka ner hela lista 2. Lista 2 är ett enligt moderata samlingspartiets 
stadgar ett minoritetsskydd. Hur kan då individer som ej tagit del i debatten uteslutas med 
motiveringen kandidatsförsäkran? Ni på länsförbundet var väldigt snabba med att kräva ett svar från 
listans första namn, Christer Pehrson(som f.ö kom trea i provvalet.) Varför säger ni på länsförbundet 
inte ifrån på skarpen? Moderaterna i Österåker går mot ett katastrofval på grund av Ingela Gardner, 
Tage Lundberg och Michaela Fletcher Sjöman med stöd från vissa av er på förbundet. 
1994 strök 1187 moderata väljare i Österåker IngelaGardners namn från valsedeln, det något oblyga 
svenska rekordet i strykningar kommer förmodligen att slås i med råge år av oss som dock fortfarande 
kommer att rösta(M). 
Till alla vänner, sympatisörer och moderata väljare i Österåker uppmanar jag läs Marcus 
Aurelius"Orätt handlar ofta den som inget gör, inte bara den som gör något" 
Den kritik jag i 30 år riktat mot vänstern och socialdemokratin äger sin styrka även mot nomenklaturan 
inom österåkersmoderaterna. I mina vildaste fantasier trodde jag aldrig att detta kunde ske inom 
moderata samlingspartiet, det parti jag alltid lagt min röst på. 
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