
Alf Verner

Hej!
Efter att ha samtalat med Anna Pettersson, så finns det all anledning att 
reflektera över det demokratiska tillståndet i kommunen.
___
När en kraft mobiliserar ett politiskt engagemang, så ska det 
UPPMUNTRAS och inte kvävas, oavsett vad det handlar om. En tavla, en 
utsmyckning av ett kommunhus, som ytterst är en hyllning till den 
demokrati som leder verksamheten, får en mycket fadd smak i munnen, 
när en ung kvinnas vreda mals sönder av byråkrati och en fullständigt 
löjlig hyra för en lokal. Intresset är inte kommersiellt, det är inte ens en 
30-års fest, utan det är en demokratisk prövning av en demokratisk 
organisation.
Kostnaden för en tavla på 600 000:- är absolut grus i jämförelse med de 
processer som omgärdar beslutet och det demokratiska våld som tavlan 
ytterst är ett uttryck för är ingenting, mot de krav Anna Pettersson har 
på sig att själv säkra en kostnad på 5 500:- som lokalen kostar.
____
Det är en SKAM för Hörby kommun att den lilla gnista som finns av 
politiskt engagemang kommunen ska motarbetas av parlamentariskt 
valda byråkratiska muskler. Vad man i praktiken gör är att man flyttar ut 
makten från den valda församligen ut på gatan. Man äter upp sitt eget 
förtroendekapital, man sågar av den gren man sitter på.
____
På ren svenska är det rent för djävligt hur Lars Ahlkvist hanterar 
demokratin och jag är ytterst förvånad över hur hela det politiska 
etablissemanget tar på sig sydväster, regnkappor, flytvästar och stövlar 
och stänger portarna till hamnen som en man, så att stormen kan 
begränsas till utanför ankdammen.
Kostnaden för tavlan är en sak, tavlans innehåll är en sak...men den 
demokratiska processen är ingen man trampar på ostraffat. 
"Valdeltagandet sjunker..." -"Vi förstår inte varför folk inte röstar?"
Jamen herregud. Förstår ni inte det?
Förstår ni inte att respektlöshet möts med respektlöshet?

Alf Carlsson, ordförande Vänsterpartiet

Den 26 september skickade jag in denna betraktelse till Skånska 
Dagbladet, men som tidningen inte ens kvitterade som mottagen:
http://mellanraderna.nu/?p=184

På Vänsterpartiets möte diskuterades tavlan och vi enades om följande 
ståndpunkt.
http://horby.vansterpartiet.se/2012/10/23/romariket-i-horby-2012-10-23/

Likheterna med Romarikets fall är imponerande.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romarrikets_fall
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Anna Pettersson, Thereze Tezzan Jangefelt, Christina Meehan Lång och 7 
andra gillar detta.

Christina Meehan Lång Som ohjälpligt (inte hjälplöst!) 
socialliberal..... I det här fallet kan jag bara hålla med Alf Carlsson -
oavsett hans eller min politiska hemvist! SKAM är ordet!!!!!! SKAM PÅ 
DIG Lars Ahlkvist! SKAM! Och heder åt de politiker som har civilkurage 
nog att möta dem som betalar deras arvoden och har gett dem sitt 
förtroende!

den 24 oktober kl. 11:23 · Gilla · 3

Alf Verner Lars Ahlkvist har fått det demokratiska mandatet för att 
förvalta demokratin, inte utöva diktaturen. Han ska omedelbart 
stryka kostnaden för lokalen och skapa alla förutsättningar för ett 
demokratiskt möte. Som tavlan står nu, så blir den ett 
historisk... Visa mer

den 24 oktober kl. 12:01 · Gilla · 3

Christina Meehan Lång De som opponerar sig hotas med 
uteslutning! SKAM IGEN, Lars Ahlkvist!!!!! Du kan lura en del hela 
tiden och alla en del av tiden, men du KAN INTE LURA ALLA HELA 
TIDEN!!!! Förr eller senare kommer saningen om ditt handlande ifatt 
dig. Om inte annat när du sitter med blöt kissblöja på hemmet! Och då 
kommer någon SOM JAG och hälsar på dig och VISKAR I DITT ÖRA 
"Kom ihåg att du är dödlig"..... När du ligger där och ska somna på 
kvällen..... Kom då ihåg Anna Pettersson och hennes kamp! Maken till 
ynkedom har jag faktiskt aldrig varit med om! Och jag har ändå varit 
med om rätt mycket!!!!!
den 24 oktober kl. 19:36 · Gilla · 2

Mikael Järleberg Jag är inte vänsterpartist men det är inte första 
gången jag upplever att just vänsterpartiet faktiskt är ett av de få 
partier som faktiskt har lite genuin glöd och jävlaranamma i sig.
den 25 oktober kl. 12:03 via mobil · Gilla · 3
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Legionären och brödraskapetPosted onSeptember 26, 2012byadmin Skånska 
Dagbladet.Legionären och brödraskapet.Dagen innan skandalen var ett 
faktum och briserade i Skånska Dagbladet om kommunalrådet (legionärens?) 
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