Makt i stället för demokrati
Den 17 augusti 2006 beslutade Moderaternas Förbundsstyrelse att Österåkersmoderaternas Lista 2 ej skulle tillåtas deltaga i valet. Beslutet var ett resultat av den
lokala styrelsens strategi vilken lades fast redan den 14 februari 2006.
Strategin bekräftas av följande e-mail utväxling i styrelsen.
Från: Tage Lundberg
Skickat: den 14 februari 2006 17:22
Till: ‘Törnqvist, Björn’; ‘Fletcher Sjöman, Michaela’; ‘Johan Boström’;
helena.jungenstam@glocalnet.net; ‘Kenneth Netterström’;
‘Ingela Gardner-Sundström’; ‘Ann-Katrin Flodén’; ‘Ellnebrant, Ulf’;
Kerstin Carselind; ake.sundling@swipnet.se
Kopia: leif.sparrman@processutveckling.com
Ämne: Björnlistan
Detta är ett stridsrop ! Som gammal valledare för Björn Molins parti har jag min strategi
klar. Seger för moderatlistan kan säkras om vi konsekvent i kampanjen kopplar ihop lista 2
med Björn Molin. Det är hans lista och hans folk på listan. Det gäller att få moderata väljare
att känna kletet om fingrarna om man tar i listan på valdagen. Björn är förloraren och de
som står på lista 2 skall förknippas med en förlorare och med ett parti som heter ”Björn
Molin” – inte Moderaterna. Lista 2 skall alltså lukta illa och inte vara moderat. Listan skall
beskrivas som listan utan ledare och som tillkom i panik. En moderat som röstar moderat
kommer att tänka sig för vilken lista han tar i. Han har inte alternativet Kd eller Fp i tanken.
Och alternativet Molin finns ju inte. Var-så-god-och skölj !
Hälsningar Tage

From: “ingela gardner” <ingela.gardner@rydbofriskola.se>
2006-02-14 20:08
To:’Tage Lundberg’” <tonel@swipnet.se>, ‘Törnqvist, Björn’ <bjorn@
welinoco.com>, ‘Fletcher Sjöman, Michaela’ <michaela@home.se>,
‘Johan Boström’ <bostrom@mediaker.se>, <helena.jungenstam@
glocalnet.net>, ‘Kenneth Netterström’ <kenneth.netterstrom@glocalnet.
net>, ‘Ann-Katrin Flodén’ <ann-katrin.floden@moderat.se>, “’Ellnebrant,
Ulf’” <ulf.ellnebrant@swipnet.se>, “’Kerstin Carselind’” <kerstin.
carselind@telia.com>, ake.sundling@swipnet.se

Jag tar avstånd ifrån de brister i karaktär och
hållning som präglar höga funktionärer i
Österåkersmoderaterna. Dessa har lett till allvarliga
kränkningar av grundläggande demokratiska principer.
Som en konsekvens har jag därför begärt mitt
omedelbara utträde ur Moderaterna.
Jag beklagar denna utveckling och jag vill tacka alla
sympatisörer för värdefullt stöd jag erhållit alltsedan
provvalet hösten 2005.
Jag är numera medlem i Roslagspartiet.
Mina framtida synpunkter kommer att publiceras under
”Österåkersdebatten” www.bjornmolin.se.
Christer Pehrson
(tidigare Österåkersmoderaternas Lista 2)

cc leif.sparrman@processutveckling.com>
Subject SV: Björnlistan
Hej
Själv kommer jag konsekvent att kalla den gubblistan.
ingela

Politiskt myteri i Österåker!!!
En tyst, odemokratisk politisk mandatperiod utan den politiska debatten
med bl a uppgörelser i slutna rum kan snart vara till ända. Att på detta
sätt döda den politiska debatten är högst odemokratiskt men pågår
och är satt i system i Österåker. Vill vi fortsätta att betala för en
oppositionsledare som inte orkar opponera? Har vi fått valuta för den
höga politiska kostnaden som ligger till grund för den uteblivna debatten?
Allt beror på oss själva. Tycker också ni att detta måste ändras kan vi
tillsammans rösta fram nya politiker med en helt annan syn på demokrati.
Människor som vill ha en öppen politisk debatt och dialog med medborgarna.
Sådana som inte bara vill ha makten utan verkligen ta tag i både de små och
stora frågorna. Allt till en lägre kostnad än hitills förstås.
Det förtjänar Österåker och är ett måste. Allt är möjligt!
Lägg din röst på Roslagspartiet.
Om detta intresserar dig finner du mer fakta på www.bjornmolin.se
Har du redan poströstat men ångrar ditt val, går det bra att rösta en gång till!

Fakta
Kenneth Netterström (m) Kommunalråd på kvartstid för vården.
Ingela Gardner Sundström (m) Kommunstyrelseordförande.
Rolf Granström (öp) Säkerhetsansvarig!!! På kvartstid.
Bengt Svensson (fp) Kommunalråd.
Björn Sundman (s) Oppositionsråd som föredrar debatt i slutna rum. Håkan Stolt © Infrastrukturansvarig!!! På kvartstid.
Mikael Ottosson (kd) Kommunalråd på halvtid för skolan.

Kostnad ca 5 miljoner per år!!!

