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Hej! 

  

NT har publicerat en mycket kränkande artikel om mig!  

Det som känns mest kränkande är: 

  

"Han är svårt psykiskt sjuk" 

- 2002 var jag svårt sjuk men nu mår jag bra och känner mig nästan frisk. 

 

”Om kandidaten blir aktuell för kommunfullmäktige kommer partiet att ställa upp och hjälpa 

honom att sköta eventuella politiska uppdrag.” 

-Ett uppdrag i kommunfullmäktige innebär att man skall rösta enligt partilinjen. En mycket 

enkel arbetsuppgift som jag klarar på egen hand. 

  

Ytterligare felaktiga påståenden i artikeln: 

  

tio fullmäktigekandidater blir oskyldigt misstänkta! 

- mitt namn borde ha stått i artikeln. 

  

"tror sig själv vara otillräknelig vid politiska beslut" 

- Jag anser mig tillräknelig, men kan ibland ha lite "vilda idéer" (jfr brainstorming). 

  

"låg impulskontroll" 

- Jag kan bli mycket provocerad utan att förlora min självkontroll. 

  

"inte känt sig riktigt välkommen" 

- 2002 blev jag aktiv i FP Hagfors och kände mig välkommen. Jag var aktiv i valrörelsen 

och den blev minnesvärd med "Lejonkungen" som den store "rasisten". 

- 2003 blev jag medlem i MP Hagfors. Jag var sekreterare m.m. och var Hagfors utvalde 

ledamot i regionstyrelsen för MP Värmland under några år. 2006 drev jag i stort sätt ensam 

valrörelsen i Hagfors. 

- 2007 flyttade jag till Nkpg. På ett diskussionsmöte om skolfrågor så hade jag avvikande 

åsikter. Jag försökte få diskutera några frågor på medlemsmöten men detta hindrades  

effektivt av Bengt Cete mfl. Jag kände mig mobbad och utfryst. 

- Inför valet 2010 har jag haft kontakt med flera partier eftersom jag upplevde MP som ett 

kommunistiskt parti och jag hatar kommunismen mer än nazismen. 

  

"medlem i moderaterna" 

- Jag förnekar att jag har varit medlem i moderaterna. 

  

"Fredrik Bergkvist (M), känner till kandidaten" 

- Jag har aldrig träffat och pratat med honom. Jag har träffat oppositionsrådet Jörgen 

Rundgren och diskuterat ett eventuellt engagemang och han var väldigt trevlig. 
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