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Ny på Laxen!
Vi välkomnar sjukgymnast

Teresa Friman
För mer information besök vår hemsida
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Förfuska i nte forsta fol"kom röstn i n g en
Replik till insändaren Vad
är Fytteb ror*rnrådet den
r2l9 20IL

Esa Jåäsfl<etäf, nen skriver an-
gående kornmande folkom-
röstning att "'det gäller ju att
vara tydlig med vad vi röstrtr
om". Ja absoh;t, rnen proble-
met med det f'örslag till folk-
omröstningsftåga, som val-
nämnden hacle att ta ställ-
ningtill, dr att den uttrychli-
gen hänvisade till Trafikpla-
nens förslag.

Sådan skrivning kan man
göra till experter och politi-

kerkollegor, men knappast
referera till dylikt rnaterial
på en alimän valsedel. Man
tår endast hänvisa till noto-
riska fakt4 det vill sdga så-
dalt som alla med säkerhet
känner till och dr vdl för-
trogrra med. I altnat fall sä-
ger man underförstått att
endast den som läst Trafik-
planen tår vara med och
rösta.

Upptågget kan medföra an
folkomröstningen överkla-
gas och förklaras ogiltig. För
övrigt säger min moraliska

kompass att den gruppering
sorn genom namnunder-
skrifter tvingat fram en folk-
ornröstning borde ha en
provisoriskt l-ormulerings-
företräde, även om lagar och
regler varken stöder eller
förhindrar en sådan ord-
ning.

Den första folkornröstnine'-
en i Ängelh"l; 'rå;;;;itborde heller inte förfuskas
med hänvisning till något ti-
otal fusen kronor i naerkost-
nad för sedvanliga enl<la
röstsedlar med ett svar per

valsedel och valklrvert! TVå
eller flera kryssrrrtor på en
och samrna valsedel löoer
ndmligeu risken att miss-
brukas med allsköns moti-
veringar, dubbelnrarkeri ug-
ar och snedtramp.

0m valrnyndigheten sedan
nödgas underkdnna en stör-
re mängd röster, ligger en
både pinsam och kostsam
efterdebatt och demokrati-
kritik i farans riktning.

Bertit Eurström (t(D)
representant i VaInämnden
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