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Förbundsstyrelsen
Box 2313
103 17 Stockholm

Begäran att styrelsen för Moderata Samlingspartiet i Stockholms
län beslutar att avföra moderaternas minoritetslista i Österåker,
s.k. Lista 2, från kommunalvalet 17 september.
Sedan förbundsstyrelsen i beslut 27 juni avförde tre kandidater från minoritetsvalsedeln har
valkrisen i Österåker ytterligare förvärrats. Valrörelsen har i det närmaste havererat på grund
av att minoritetslistan börjat egen valkampanj med eget kommunalpolitiskt program. Den för
moderaterna skadliga situationen är offentligt uppmärksammad genom att Lista 2 offentligt
angriper moderata styrelsens politiska program i pressreleaser och insändare.
Trots flertal möten och samtal mellan Åke Sundling, mig själv och Christer Pehrson, att
ena listorna agerar Lista2 på egen hand utan styrelsens vetskap och mot det som var
överenskommet under dessa samtal. Vi känner oss svikna och maktlösa då våra
överenskommelser inte efterlevs av Christer Pehrson som han lovat.
Moderata föreningens styrelse i Österåker mäktar inte att föra ”valkrig” på två fronter. Partiets
motståndare skall vara Socialdemokraterna. De tio kandidaterna med Christer Pehrsson som
ledare agerar som moderaternas motståndare i Österåker med eget program och egen
valrörelse. Vi vill ha ett valprogram och en samordnad valrörelse för vårt parti.
Följande är en kort kronologisk resumé av händelseutvecklingen efter föreningens provval
hösten 2005.
1. På årsmötet 25 mars begärde Christer Pehrsson ordet och avgav en ”programförklaring”
om den politik som Lista 2 och han planerade att föra i valkampanjen.
2. Den 23 april lämnade Björn Molin sitt medlemskap i moderaterna och blev medlem i
Roslagspartiet. Tolv personer av de drygt 30 som röstade fram minoritetslistan på
moderaternas nomineringsstämman 12 februari har därmed lämnat partiet för att bli
medlemmar i Roslagspartiet, som går till val med Björn Molin på plats två. Under
sommaren har Roslagspartiet (läs Björn Molin) samarbetat med Lista 2 i planering av och
genomförande i lokalradiosändningar med politisk underton.
3. I brev 17 maj till Tage Lundberg informerade Christer Pehrsson att ”Lista 2 inte kan delta
i det politiska program- och valarbetet i Österåker”. (Han utgår från att programarbetet
inte utförs av medlemmarna utan av Lista 1).
4. Moderata föreningens kommunalpolitiska program utarbetades på några lördagsmöten
under maj. Till dessa möten var samtliga nominerade kandidater på Lista 1 och Lista 2
kallade liksom föreningens övriga medlemmar. Det politiska programmet färdigställdes
och beslutades på medlemsmöte med Stefan Cronberg som ordförande den 30 maj då
ingen från Lista2 deltog.
5. Den 21 juni inleder Lista 2 sin valkampanj med ett brevutskick till ”Partivänner i nya
moderaterna i Österåker”. Utskicket skedde till utvalda medlemmar med hjälp av ett
personregister, som vi vet har sitt ursprung i ett medlemsregister som av misstag kunde
disponeras av Björn Molin inför nomineringsstämman. Björn Molins svar då det
skickades till honom istället för Björn Törnquist (fd ordf.) ”Varför skickar du dessa listor till

mej? Har du bestämt dej att inte ingå i komplotten mot mej? Björn” Hans uppsåt var med det
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svaret tydligt att han inte tänkte radera dessa som han blev ombedd.
”Att skriva till ”partivän” utan att känna mottagarna med personregister som man inte har
rätt att använda innebär åsiktsregistrering, vilket i lag är förbjudet. Åtta personer har
hittills kontaktat styrelsen och undrar hur Christer Pehrson kan veta att de är medlemmar i
Moderata samlingspartiet eftersom de aldrig givit sig till känna som medlemmar.
I början av juli utsändes moderaternas kommunalpolitiska program. Samtidigt inleddes en
”image” reklam för moderaterna på vägskyltar vid väg 276.
Samma person som driver närradion, på minoritetslistan förordar lista 2 när han i sin
taxibil kör kunder. Talar om att han är mycket god vän med Björn Molin och berättar
samtidigt hur Ingela Gardner-Sundström och Jan-Olov Sundström styr kommunen som
två maktgalna personer och att det är dessa två som fått bl.a. Claes Daghed bortplockad
från Lista 2.
Den 8 augusti fortsätter Lista 2´s valrörelse fristående från Moderata Samlingspartiet i
Österåker med utskick av egna valbudskap till medlemmarna. I brevet meddelar CP att
han ansluter sig till Moderaternas rikspolitiska program men att han ska återkomma med
ett eget kommunalpolitiskt program. Detta visar att han avser att driva en egen valrörelse
skild från föreningen. I brevet begärs också att bidrag till ”Lista 2´s valrörelse” kan
insättas på ett privat redovisningskonto i ett bankgirokonto utan anknytning till
moderaterna. Det är fråga om bidrag till partiprogram och valrörelse för Lista 2 - inte
stöd för egen personvalskampanj. Detta skickades dagen efter trots att Åke Sundling haft
Christer Pehrson hemma hos sig då de kom överens om att samarbeta.
Den 9 augusti publiceras i lokalpress i Österåker en insändare av häpnadsväckande
karaktär mot moderaternas styrelse i Österåker. Insändaren, Christer Pehrson, kritiserar
partiets och styrelsens affischering. I texten klargörs att ”vi som kandiderar på
moderaternas Lista 2 i Österåker” tar avstånd från styrelsen.

Vi har stark anledning att misstänka att lista2 har för avsikt att efter valet – om man tar plats i
fullmäktige – lämna den borgliga alliansen och samarbeta med Roslagspartiet vilket kunna
omöjliggöra en borglig majoritet i Österåker.
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