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2011-09-13 - Interpellation 2011:11 ställd till Per Ödman, kommunstyrelsens 
ordförande, angående att bilbränder har nått Kungsbacka kommun. På fredagskvällen 
2011-09-09 satte okända gärningsmän eld på fyra bilar vid Snipens pendelparkering. 
 

I takt med att den moderatdominerade regeringen fortsätter att bedriva Europas mest extrema 
flyktingpolitik har anlagda bilbränder blivit ett gissel som drabbar tusentals människor runtom 
i Sverige. Nu har denna skrämmande brottslighet nått Kungsbacka kommun. På fredags-
kvällen 2011-09-09 satte okända gärningsmän eld på fyra bilar i Billdal, vid Snipens 
pendelparkering nära gränsen till Göteborgs kommun. Bilderna nedan talar för sig själva... 
 

 
 

 
 

 
 

 

Självklart vet jag inte vem som ligger bakom just detta pyromandåd men det är helt klart att 
det finns en mångkulturell dimension där brottslingarna ofta är utomeuropeiska så kallade 
flyktingar och offren är etniska svenskar. Massinvandringen har skapat ett splittrat samhälle 
med stora motsättningar och en hög brottslighet. Är det inte uppenbart att regeringen varken 
vill eller vågar göra något? Etablissemanget fortsätter glatt att dalta med brottslingar och 
håller upp dörren på vid gavel för en massinvandring av så kallade flyktingar. Med förbundna 
ögon styr man skutan. Jag blir bestört över att bilbränder nu har inträffat i Kungsbacka 
kommun. Är denna otäcka brottslighet framtiden för Kungsbacka?
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Det finns endast ett parti som är beredda att ge Polisen befogenheter att slå skurkarna i kedjor 
och sätta dem bakom lås och bom. Kriminella som sätter eld på bilar hör hemma i fängelse 
och skall inte få springa lösa och ställa till med ytterligare brottslighet. Om pyromanerna är 
utlänningar skall de utvisas för alltid efter avtjänat fängelsestraff. Vi bryr oss inte om att 
rödvinsbolsjevikerna i vänsterpressen demoniserar oss för vår omsorg om brottsoffren. Jag 
kan lugna oroliga Kungsbackabor som eventuellt tror att SD skall vika av från den inslagna 
vägen. Vänsterjournalisternas smutskastningskampanj kommer inte att få oss att ändra 
vår politik. SD kommer inte att lägga fingrarna emellan när vi föreslår mycket hårdare straff 
och en nolltolerans emot all grov brottslighet. I vår vision av ett tryggt Sverige och 
Kungsbacka sitter bovarna inlåsta och vanliga hyggliga människor kan utan rädsla gå ute. 
 
Med anledning av ovanstående önskas svar på följande frågor: 
- Har kommunen något att säga till de fyra familjer som har fått se sin egendom förstörd? 
- Några nyheter om rättvisan har hunnit ikapp brottslingarna som ligger bakom bilbranden? 
- Vågar man ställa bilen på kommunens pendelparkeringar i fortsättningen? 
- Vad kan kommunen göra för att förhindra liknande brottslighet i framtiden? 
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