
Stockholms bussbolag med Kenneth Johannsson Westin buss och Johan Ekman, 
Strömma har gått vilse 
 
I Tidningen Res Forum nr 2, 2009 finns det en stor uppslagen artikel baserad på ryska bussar i 
Stockholm. Redaktören frågade 2 bussägare i Stockholm på deras syn på ryska bussar, 
Kenneth Johansson Westin Buss, ” problemet med bussar från östländerna är att dom kör med 
busar som inte är godkända i miljözonerna” och vidare ”polisen måste få ökade resurser” och 
vidare ”att vi får konkurrens på lika villkor” sedan drar Johan Ekman nybliven VD för 
Strömma bussbolagen Interbus, Ekman buss ” fri konkurrens på lika villkor” och Problemet är 
att dom inte konkurrera på lika villkor” åså har Johan Ekman insett att han inte är Polis. Läs 
denna artikel då han menade att en av hans uppgifter i livet var att vara ”angivare” 
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?id=868&q=Ekman&ww=strong  
 
Som tur är det så få som läser denna tidning och det blir allt färre efter att Ulo lämnat 
tidningen för att skriva i den enda fria tidningen Bussbranschen.  
 
Hål i huvud på Kenneth och Johan? På vilka sätt skulle bussar som kommer med turister 
snedvrida den fria konkurrensen? Miljözoner, att ni inte skäms, denna förordning som dragits 
fram av miljöpartiet och kommunisterna som numera tar avstånd i princip från det dom ställt 
till med men förklaringen är enkel. Käre Kenneth och Johan, ni är ett offer för Etanol 
avgaserna som är långt farligare än avgaser från moderna dieselbussar. Nu är ni inte ensamma 
om att vara Etanol skadade men insikten hos myndigheter och inte minst polisledningen finns 
och alla inser att turism står över en lokal förordning, det handlar om mänskliga rättigheter att 
resa fritt och då får en och annan buss bryta mot en förordning som inte är godkänt av EU, där 
ingen i något land utanför Sverige kan få en Stockholm miljölapp då den saknar legalitet i 
Europas lagstiftning, jag skriver Europa eftersom Ryssland och andra länder som besöker 
Stockholm tillhör Europa även om alla inte är medlemmar i EU. 
 
Det är ett fattigdomsbevis det ni ger uttryck för Kenneth och Johan, varför jag bara kan 
konstatera att erat sinne för demokrati är bedövat och förklaringen är naturligtvis Etanol 
dimman som sveper över Stockholm från den stad med flest Etanolbussar som är förbjudna i 
övriga EU, varför? Etanolen ökar miljöbelastningen, Etanolen ökar svälten i världen, grunden 
i världen är man eldar inte upp mat, man kalhugger regnskogen för Etanol, Sveriges skog 
räcker inte ens till etanol bränsle för 10.000 fordon samtidigt som uttaget är för stort och 
Sverige står på svarta listan över länder som har för lite skog som tar upp Co2 eftersom 
tallskogen ökar utsläppen av Co2 enär man tog livet av lövskogen med medel som förgiftat 
hela Norrland. Listan är lång men Kenneth och Johan i sin ankdam har hjärnor som en 
teflonpanna och det är bra för omvärlden att få ta del av, det är beklagansvärt. Jag besökte 
Kenneth några år sedan och fick ett annorlunda intryck, synd att jag inte fick leva med det. 
Hål i huvudet är det lindrigaste jag kan komma på!  
 
 
 
 


