
 

Anna Grönlund, VD för Bussbranschen BR agerande strider mot Grundläggande fri- 

och rättigheter ett brott som straffas med villkorligt fängelse eller i vart fall med 

betydande böter. 
 

Ljungskilebuss, Daniel Olsson  
Meddelade BR om sitt utträde ur föreningen med skäl att han inte såg nyttan med förbundet 
och än mindre med vad dom presterar. 
BR HAR FÖRVÄGRAT Ljungskilebuss ETT UTTRÄDE. 
VD Anna Grönlund ringer upp och meddela att Ljungskilebuss inte kan lämna BR då han är 
delägare i Buss i Väst. 
 
Får man påpeka för BR:s nyblivne VD att det även finns lagar i Sverige om föreningsfrihet! 
Buss i Väst har en motsvarande klausul i sitt konsortieavtal vilket inte blir mera lagligt för det, 
något som jag tidigare flera gånger påpekat. 
 
Det räcker med en enkel polisanmälan mot både BR och Buss i Väst då man bryter mot 
svensk grundlag. 
Att förvägra Ljungskilebuss utträde är dessutom belagt med böter. 
 
Vad är nästa. Alla skall bli konverterade till Islamister? 
Är du direkt dum i huvudet Anna Grönlund? 
 
Det är fortfarande fritt även i en kollektivistisk socialist skadat land att avgöra om man vill 
tillhöra en förening eller inte. 
Allt fler upptäcker hur fel föreningsvärlden blivit som idag mest påminner ett sätt för odugliga 
personer med en bred käft eller vacker öförarglig uppsyn hitta en utkomst.  
Krav på prestation finns inte längre då dom som lever i kollektivet tror sig vara befriade från 
lag och ordning som i detta konkreta fall VD:n för BR ringer upp en liten företagare som vill 
lämna förbundet och talar i hotfulla toner.  
 
Medlemmarna flyr LO 

Enbart under senaste tiden har över 50.000 medlemmar lämnat LO och det bedrövligt 
misskötta förbundet SHR med politruken Mats Hulth som VD. 
I Bussbranschen är det en eller två som vågar, snacka om flathet.  
 

Det råder förmodligen en tävlan mellan att vara mest usel där jag tror BR vinner med 
hästlängder framför SHR och detta faktum måste vara ett svår slaget rekord. 
 
Det står Daniel Olsson med Ljungskilebuss fritt att lämna BR förbundet, så enkelt är det. 
Buss i Väst klausul om ett bestämt föreningsmedlemskap är olaglig och faller under allmänt 
åtal och är rättsvidrigt. 
 
Det enda Daniel skall göra är att sända ett rek med mottagningsbevis och meddela sitt utträde 
till BR. 
Det skulle fler behöva göra om man använder insidan av pannbenet och inte vore så förbenat 
klen och räddhårig. 
 
För Ljungskilebuss är det en inbesparing på dryga 14.000 kronor årligen, också pengar! 
 



Enligt citat från tidningen bussbranschen ”får man för medlemskapet också medlemstidningen 
trafik-forum,” och nu har alla fått det bekräftat av självaste VD:n för BR att trafik forum är en 
medlemstidning med allt detta innebär att vara ofri och skriva artiklar som enbart har ett syfte, 
passar huvudmannen. 
Snacka om en sorglig historia. 
Snacka om att ha sålt sin journalistiska frihet Ulo Maasing, inget annat än en annan form av 
prostitution. 

Lämna BR är enda rådet och spar pengarna till nåt bättre. 
 
Anna Grönlund samt berörda ta och läs:  

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter 

1§  
Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 
1:5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda 
syften,  

Vilket innebär i klartext att med samma rätt att lämna en organisation! 
 
 
 

En SNABB KURS i juridik: 
  
1 kap. Statsskickets grunder 
 

2§  
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för 
den enskilda människans frihet och värdighet. 

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande 
mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga 
rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och 
trygghet. 

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande 
och kommande generationer. 

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla 
områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna skall verka 
för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. 
Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, 
hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller 
den enskilde som person. 

 
Citat: 
Han är därjämte gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst 
för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra 
politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för åskådning som 
avses i första meningen.  
Lag (1976:871). 

 
 

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter 



1§  
Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 

1. 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela 
upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,  

2. 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i 
övrigt taga del av andras yttranden,  

3. 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, 
meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt 
verk,  

4. 4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän 
plats,  

5. 5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna 
eller enskilda syften,  

6. 6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.  

Beträffande tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, television och 
vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska 
upptagningar gäller vad som är föreskrivet i tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. 

I tryckfrihetsförordningen finns också bestämmelser om rätt att taga del av allmänna 
handlingar. Lag (1998:1437). 

Ändrad 1992-01-01: Lag (1991:1471) 
Ändrad 1999-01-01: Lag (1998:1437) 
RH 2004:51: Hemsida på Internet med personuppgifter. Överträdelse av... 

2§  
Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin 
åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende. Han är därjämte 
gentemot det allmänna skyddad mot tvång att deltaga i sammankomst för 
opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att 
tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för 
åskådning som avses i första meningen. Lag (1976:871). 

 

5§  
Den som skall döma över missbruk av yttrandefriheten eller på annat sätt vaka över att 
denna grundlag efterlevs bör betänka att yttrandefriheten är en grundval för ett fritt 
samhällsskick. Han bör alltid uppmärksamma syftet mera än framställningssättet. Om 
han är tveksam, bör han hellre fria än fälla. 

 


