
Men allvarligt talat, kan verkligen trafikpolisen inte hitta på bättre sysselsättning än att 
jaga… 
 
 
Göran Demnert Stockholmbuss: 
Men allvarligt talat, kan verkligen trafikpolisen inte hitta på bättre sysselsättning än att jaga 
"fordonsskattesmitare" dagen efter sista betalningsdag? Det är väl ändå rätt rimligt att i 
semestertider ge i vart fall ett par dagars frist innan ordningsmakten lägger ner tid på en sån 
här skit. (f´låt uttrycket) 
 
http://www.goransfunderingar.blogspot.com  
  
Toni kommentar:  
Undrar bara vad bussägarna sa när Polisen gjorde razzior och bogserade bort bussar i 
den artificiella miljözonen? 
Jag vet väl vad några av dom tänkte – dom kontaktade RDA www.rda.de då dom är 
medlemmar i Europas största förening för bussresearrangörer, samtliga kunde snart få 
sina böter och bortforslingskostnader återbetalade. Inhyrning, förolämpningen inför 
skräckslagna resenärer som trodde dom är tillbaks i Sovjet….sådant får man leva med, 
en upphetsande upplevelse för turisterna som sätter sina spår. Komma igen? När det 
finns tusentals platser att besöka dit man är välkommen utan ingripanden! 
Men undrar vad resenärerna egentligen ansåg om ordningsmaktens militanta 
agerande? 

Undra vad bussbolagen tyckte om Polisens och Tullens militanta agerande mot bussar 
med alkohol i bagageutrymmet? Rena deckarfilm fasoner med kameror i bushen, bilar 
som förföljde långt in i landet (kul utflykt?) Mer parten av dessa bussar hade helt laglig 
ranson med lagliga resenärer som ändå togs i beslag. Efter år och via en sväng via EU 
lyckades vi med att få ordentligt med pengar tillbaks, en ursäkt till resenärerna – nej det 
gick inte – en svensk byråkrati är ofelbar! Det som hände men inte kunde hända men 
ändå hände var ett misstag från någon chef som numera patrullera gatorna eller så blev 
han befordrad till länspolischef? Hände av misstag? 
 
Undra vad bussförarna anser om Polisen som jagar Expressbussar som istället för 90 
km kör 100 km på motorvägen, en hastighet med undantag för Norge är tillåtet i hela 
EU området? Samtidigt som man med ståplatser får köra 100 km om man är flygbuss 
till Arlanda utan säkerhetsbälten – men nu med dispens? Med bussar som är allt annat 
än lämpliga för dessa hastigheter, mest påminner om släng karusellen på Gröna Lund 
och när snön kommer så snurrar dom runt sin egen ledbälg, allt inkluderat i biljett 
priset. 
  
Undra vad bussägarna anser om alla övergrepp i garagen där man letar 
färdskrivarekort och bötfäller för en mindre oordning? 
 
Undra vad alla bussförare anser att dom ständigt jagas av ”Lapplisor” i dom Svenska 
”pytte små” storstäderna dagarna i ända? Lapplisor dom som skulle vara till ”för 
folket” men istället terrorisera alla som sitter bakom en ratt, har dom ingen bättre 
uppgift? Var finns andan om att vara behjälplig och leda trafiken förbi när man står illa 
till för att släppa av sina resenärer? Nej dom är en del av skatteunderlaget för 
kommunen som staten inte tar hand om. 



  
Göran, som ”skattesmitare” enligt sin egen blogg 
http://www.goransfunderingar.blogspot.com  du har gjort ett ”förfärligt” brott varför du 
skall mentalt förbereda dig på ett nytt brunt brev från en annan myndighet som skall 
bedöma om det var uppsåtligt, en annan ytterligare myndighet om du är lämplig som 
företagare, en annan myndighet som kan komma att dyka upp – skatterazzia på 
kontoret! Med en ny lagstiftning (3 år gammal) där man har rätt med en förhöjd 
misstanke och den sedan årtionden fungerande generalklausulen utan förvarning, utan 
domstolsbeslut göra ett hembesök och ta med sig allt man anser vara av värde. Då kan 
man fundera om ”dom” inte har nåt bättre för sig – dessa funderingar har 1100 
företagare varav merparten blivit friade däremot flertalet fått hela sin existens förstört, 
detta sker i det tysta, dom sista 10 åren utan att någon ifrågasätter särskilt mycket, man 
vågar inte!. 
 
Nu när solen skiner denna dag över stora delar av Sverige, kan man fösa eländet åt 
sidan fram till dess byråkrat Sverige satt igång kvarnen – först när en åklagare som 
skall fundera om han vill gå vidare eller inte kan du slappna av. 
Dramatiken hänger på en skör tråd! 
 
Polisen är Politikernas långa arm – som utför det man blir tillsagt – inte vad man anser 
är viktigt! 
Varför du Göran kanske kan få en tankeställare samt kan ställa dig en och annan fråga, 
är det rätt med alla dessa lagar och förordningar som ger myndigheten rätt att agera 
som i forna DDR? Eller är det dags att se över tillämpningen? Få bort skit lagar och 
leva i ett humanare system? Skall man stöda ett system som strider i många stycken mot 
EU grundlag om mänskliga rättigheter där Sverige fälls gång på gång – men glada 
svenskar skiter i sådant, det gäller ju inte mig. 
 
Tänk om Polismannen hade befogenheten att informera föraren att skatten inte är 
betald, om det överhuvudtaget är en fråga för polismannen med alla dessa datoriserade 
system som snart nog upptäcker det ändå eller kunde dra det från kontot om man hade 
ett fungerande system, det har man till och med i Spanien som inte precis står i främsta 
linje i IT världen. 
Tänk om polisen är till för dig, men i Sverige är detta förbjudet och Polismannen gör sig 
straffbar, han skall enligt lag rapportera och en åklagare skall sedan fundera om han 
vill gå vidare eller bara bötfälla, kanske avskriva! 

Tänk om man kunde ha ett humanare system där polisen hjälper bussen även om den så 
står i tredje filen och släpper av folk, att polisen i en kontroll påpeka eventuella fel med 
ett leende och kanske en uppmaning att rätta till det, tänk om du levde i ett land där 
polisen aldrig rör en bussförare om han inte är helt vårdslös? Tänk om folk i allmänhet 
vore lite vänligare och inte missunna och sluta upp med att påskynda ett angiveri 
samhälle! I såfall är Spanien ett bra land att bo i, än så länge. 
 
Tänk om du Göran med vänner kunde ställa er på slottsbacken och hälsa alla utländska 
bussar välkomna - oaktat miljözoner – VÄLKOMMEN till Sverige med en liten flyer 
som erbjuder GRATIS service för toa tömning, tvättning hos alla Sthlms bussbolag som 
har denna inrättning – som en kollegial välkommen gest till ett land av övervakning och 
väldigt lite tolerans! 



Och genom BR erbjuda en gratis juridisk assistens om man blir attackerat av 
ordningsmakten, tänk om! 
Eller föredrar du liksom majoriteten att vara tennsoldater som lever under order och 
hot? 
 
Är Kina`s lösning även en för Sverige? Skjut en snut? 
Kinesiska tjänstemän torteras i spel 
Om han är korrupt. Det är andemeningen i det internetspel som myndigheterna i Kinas 
Zhejiangprovins lanserat.I spelet ”Den omutbare krigaren” ska spelarna leta reda på mutkolvar 
och korrupta statstjänstemän, eller deras barn, och medelst ”vapen, magi eller tortyr” göra 
processen kort med dem. Syftet är att lära ungdomar att korruption är fel. 
– Jag känner att jag verkligen åstadkommer något när jag straffar onda befattningshavare, sade 
en spelare som AFP träffat. 
Spelet har visat sig synnerligen populärt. På lite mer än en vecka har det nedladdats 100.000 
gånger. Spelscenarierna är hämtade från klassiska kinesiska berättelser, men kopplingen till 
nutiden är uppenbar. Alla är dock inte positiva. 
– Det borde vara regeringstjänstemän som utbildades i antikorruption, inte lokala ungdomar, 
sade universitetsprofessor Wang Xiongjun. 
Kinas president Hu Jintao har utpekat korruptionen som det största hotet mot förtroendet för 
det regerande kommunistpartiet. 
För en månad sedan avrättades Kinas tidigare direktör för landets motsvarighet till 
Livsmedelsverket, dömd för förskingring. Det är ett öde som eventuellt även väntar Shanghais 
före detta partichef Chen Liangyu, som i september förra året avsattes efter att han försnillat 
statliga medel. Den tidigare politbyråmedlemmen är enligt Reuters den högst rankade 
partimedlem som utrensats på grund av korruption på över ett decennium. 

 


