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Skickat: den 16 april 2014 20:35 
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Ämne: SV: Fråga om valstugor inför EP-valet 

Hej, 

Jag såg nu detta mejl från i måndags, när jag fick lite tid över för att gå igenom min e-post. 

Först och främst själva svaret: Ja, Piratpartiet kommer att ha en valstuga på Prästgatan i enlighet med 
det polistillstånd vi fick i mars. 

Sedan: Jag kan inte föreställa mig en mer amatörmässig hantering av frågan från valnämndens sida. 

Att skicka ett mejl till företrädarna för alla de olika politiska partierna och förvänta sig svar samma dag 
på en så här pass viktig fråga. Som du nämner i ditt andra mejl har ni inte heller fått svar från alla 
partier. 

Mitt telefonnummer är lätt att hitta och jag svarar nästan alltid i telefon. Så om det är en brådskande 
och viktig fråga förutsätter jag att valnämnden ringer. 

Men egentligen är det inte den saken jag tycker är mest amatörmässigt. Varför överhuvudtaget 
kontakta företrädarna för de politiska partierna? Varför inte helt enkelt ringa handläggaren hos polisen 
i Östergötland och fråga om de tillstånd för valstugor som finns? Ett enda telefonsamtal till rätt instans 
skulle ha räckt! 

Om detta skett skulle valnämnden lätt kunnat få information om de platser som för länge sedan 
reserverats för valstugor. Se bifogade bilder, som jag fick från polisen efter ett enkelt telefonsamtal 
redan i mitten av februari! Ett femminuters telefonsamtal till ansvarig handläggare Sophie Carlsson 
hos polisen i Östergötland, och valnämnden skulle ha fått all nödvändig information, inklusive vetskap 
om att Piratpartiet fått tillstånd för valstuga på den aktuella platsen. 

Piratpartiet kommer att sätta upp valstugan mellan galleriorna på just den plats som förfrågan avser, 
redan nu på måndag kväll. Detta i enlighet med vårt polistillstånd från 18 mars. 

Nu är det väl inte min sak att vara kritisk mot valnämnden, det är snarare alla de andra partierna som 
bör vara det. Men det kan jag säga på en gång, att Piratpartiet tänker inte klä skott för kritik efter 
valnämndens amatörmässiga hantering av frågan. 

Naturligtvis vill Piratpartiet samverka för att få till stånd bästa möjliga förutsättningar för valet. Således 
är vi självfallet beredda att flytta vår valstuga till S:t Persgatan, förutsatt: 

1) Att valnämnden till Piratpartiet Norrköping betalar de 700 kr. som ett nytt polistillstånd kostar. 

2) Att vi beviljas tillstånd att ställa upp valstugan på S:t Persgatan med minst lika god exponering. 

3) Att valnämnden kontaktar fastighetsägaren och säkerställer att Piratpartiet har tillgång till el på 
samma villkor som på Prästgatan. Tekniska kontoret har nämligen gjort särskilda anordningar för att 
kunna serva valstugor med el på Prästgatan. 

Om ovanstående åtgärdas innan förtidsröstningsperioden börjar, så flyttar vi gärna vår valstuga. Men 
den kommer hursomhelst att ställas upp på måndag kväll enligt våra tidigare planer. 

Med vänliga hälsningar, 
Torbjörn Wester, 072-325 56 78 
Ordförande Piratpartiet Norrköping 


