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Hässleholm 20161116 

                                                                   INBJUDAN 

Hej Dolores ! 

Sänder ånyo en inbjudan till dig/er i Miljöpartiet av den anledning att vi vill träffa er,  för att tala med 

om som jag tidigare nämnt vid förra inbjudan dels om ert partiprogram likaså er medlemsrekrytering 

om det skulle vara så att man skulle vilja ansluta sig till ert parti, sedan är det så att ni måste räkna 

med att vi ställer frågor till er av varierande slag. Vi beklagar verkligen hur man från ansvarigt håll 

skickar en dam att försvara ert partis program som långt ifrån var påläst tillika inte visste hur många 

medlemmar man hade i partiet (damen i fråga var sekreterare ?). I vår inbjudan från den 19 oktober 

har vi redovisat dels vilka vi var likaså våra argument varför vi vill träffa er. Jag vill nämna att alla 

partierna har varit inbjudna till dessa träffar så ni är inte ensamma till denna diskussion. Vi vill ånyo 

hälsa dig/er hjärtligt välkomna till en ny träff på Kafe Verum, vi har en tid som är den 29 november 

antingen klockan 14,00 eller 17,00 vilket passar er bäst eller något annat alternativ som passar er 

bättre. 

 

Hjärtligt välkomna  

Evert Storm    

 
 

-------- Vidarebefordrat meddelande -------- 
Ämne: Re: Inbjudan 

Datum: Wed, 23 Nov 2016 09:14:31 +0100 
Från: Dolores Öhman  

Till: Evert Storm  
 
 
Hej,  
 
 
Vi har fått en inbjudan av dig och andra invånare i Hässleholm för att diskutera vårt "arbetsprogram 
och hur vi ser på medlemskapet".  
 
 
Miljöpartiet anser att dialog är en förutsättning för demokratin och vi har för ambition att vara 
tillgängliga för medborgarna. Vår styrelsen beslutade att Stina Lindén, sekreterare i vår styrelse, 
skulle träffa er.  
 
 
Hon återrapporterade att hon tyvärr var tvungen att gå efter bara en kvart eftersom stämningen 
snabbt blev aggressiv i både ord och ton. Hon berättar att ni, sex män runt bordet, höjde rösterna, lät 



henne inte prata till punkt, och slog vid något tillfälle näven i bordet. Ni noterande allt som sades, 
och detta upplevde hon som en förhör och inte ett samtal.  
 
 
Miljöpartiet har full respekt för era åsikter vad gäller politik. Vi accepterar dock inte er bemötande 
som är på gränsen till förfölj och ofredande i lagens mening. Vi kommer därför inte att träffa er en 
gång till i liknande sammanhang. Ni kan läsa om vår politik på vår hemsida. På första advent kommer 
en de av våra förtroendevalda att finnas på första avenyn där vi kan fortsätta samtalen om ni önskar.  
 
 
Dolores Öhman åt styrelsens vägnar.  
 
 
Hållbara hälsningar, 
Dolores Öhman 
Miljöpartiet de gröna (Hässleholm & Skåne) 
 


