Polisen i Täby
Att Eva Maasing
Åkersberga 2006-03-07
Anmälan om förtal, olaga hot och personförföljelse.
Undertecknad anmäler härmed följande förhållanden för utredning och åtal.
I sin egenskap av styrelseordförande företräder Björn Törnqvist (m) styrelsen.
Bakgrund: jag har deltagit i provvalet till kommunfullmäktige i Österåker och vunnit detta.
I december månad 2005 anlitade styrelsen för moderaterna Leif Sparrman för att tvinga mig
att avstå från min plats som kandidat till kommunfullmäktige i Österåker. Om jag inte gick
med på detta krav skulle jag omedelbart få avsked från mitt arbete på Österåkers
Näringslivskontor AB (Önab) och mista mina nuvarande och framtida politiska uppdrag.
Hotet framfördes muntligen den 17 januari av Leif Sparrman.
Hotet följdes av ett krav om avsked från min anställning som vd på det kommunalägda
bolaget Önab. Detta krav framställdes av styrelseordföranden och Kenneth Netterström, till en
av styrelseledamöterna i Önab. Detta skedde den 7 februari.
Efter dessa händelser har ett antal artiklar till pressen och brev till medlemmarna med
kränkande innehåll framställts av styrelsen för Österåkersmoderaterna. För att undvika att bli
avskedad valde jag att lämna min plats som kandidat till kommunfullmäktige.
Samtliga anklagelser som riktat sig mot mig är osanna. Följaktligen har inte styrelsen kunnat
styrka sina påståenden. Jag och min familj har lidit mycket av denna förtalskampanj och jag
anmäler därför ordföranden Björn Törnqvist för grovt förtal, olaga hot och personförföljelse.
Jag kräver 100.000 kronor i skadestånd för det lidande jag tvingats utstå i detta ärende.
Dokumentation finns i den bifogade pärmen.
Jag anser att de brott man gjort sig skyldiga till är mycket grova och att dom strider mot vår
föreningsrätt och rätten för alla medborgare att deltaga i allmänna val till politiska
församlingar.
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