
Aktuellt. Tvingades flytta till hemlig ort och vagar inte langre arbeta politiskt.

sviken, bade pa socialforvaltnin-
gen och pa de politiker rom haft in-
syn i fragan.

-Jag forsokte fa socialforvalt-
ningen att ordna en evakuerings-
lagenhet at Susanne efter beskjut-
ningen. Men dar gjorde de ingen-

ting.
I dag haT bade Susanne och Max

Hobstig tvingats flytta frail stock-
holmsfororten.

Max Hobstig bOT med sin fru pa
hemlig oft.

-Min fru ar radd att hon ska bli
anka och vill ocksa att vi overvager
skyddad identitet. Men det ar jag
tveksam till. Daremot ska vi troli-
gen byta efternamn, sager Max

Hobstig.

Priset for hogt

-Detta ar valdigt obehagligt. Jag
och mill fru sitter som ugglor pa
vAT nya oft och kan inte fora oss pa
grund av det som hant, sager Max

Hobstig.

la mellan benne och Susanne, men
politikem ville inte anta erbjudan-
del, Eftersom trakasseriema fort-
salle tog Max och Susanne i april
kontakt med ortstidningen Mitt i
soderort Jar man skrevatt Susan-
ne anmalt lokalpolitikem for fortal,

ForsOkte skjuta ihjil honom

Tva dagar efter all artikeln publi-
cerats krossades Susannes fonster
mitti natten. Ytterligare nagra da-
gar senare, mitt i natten, forsokte
nagon skjuta ihjal Max Hobstig
med ell hagelgevar, Han tick hela
silt hem forstort,

Misstankama riktades sa sma-
ningom mot en narstaende person
tilliokalpolitikem och samrne per-
son misstanks ha utfort attentatet
mot Susanne. Denne person akte
nagra veckor senare i fangelse for
narkotikabrott. Efter all hall av-
tjanat silt straffhar lokaltidningen
Mitt i soderorts tjanstebilar blivit
vandaliserade.

Polisen tror sig veta vem for-
ovaren ar, men bar inga bevis,

Max Hobstig ar i Jag mycket be-

.For knappt ett ar sedan blev kd-
politikern Max Hobstig utsatt for
ett mordforsok i sin lagenhet i en
av Stockholms sodra fororter.

Nu bar Max Hobstig och hang
fru tvingats flytta till hemlig oct
och ban bar avsagt gig alia politis-
ka uppdrag.

-Jag bar ocksa lamnat krist-
demokraterna. Det ar ett alideles
for hogt prig jag fatt betala som
politiker, sager ban.

Trakasserad av miljopartist

Historien borjade i mitten av mars
2003. Max Hobstig som hade po-
litiska uppdrag i en stadsdels-
namnd i Stockholm kontaktades
av en kvinna, Susanne. Hon vaT
fortvivlad och berattade att en
granne, en person som vaT leda-
mot i stadsdelsnamnden, terrori-
serade benne.

Lokalpolitikern ankiagade Su-
sanne for att vara missbrukare och
bon blev foremal for en utredning
mom socialtjansten.

Max Hobstig tog kontakt med
politikern och erbjod gig att med-

Sverker Svensson
sverker@kristdemokral


