Ordning och reda med Kristdemokraterna
Vid 19-tiden den 27 maj ringde en av pojkarna som driver minigolfbanan i Skarpnäck och
berättade att de just höll på att bli bestulna på alla sina glassar. Jag skyndade mig därför ner
till golfbana för att om möjligt få stopp på eländet. När jag väl kommit fram såg jag ett större
gäng av Skarpnäcks busgrabbar lämna platsen, glatt och ivrigt småpratande i full färd med att
äta sina olovandes tagna glassar. Sedan jag kommit ikapp gänget och markerat mitt missnöje
vände jag tillbaka mot golfbanan för att prata med de unga pojkar som driver verksamheten.
Jag lovade dem att jag nästkommande kväll skulle närvara under hela deras öppethållande, för
att avstyra en upprepning av busgrabbarnas beteende, i vart fall mot minigolfbanan.
Från 16:oo till 22:oo den 28 maj befann jag mig på eller vid golfbanan. Men för att utnyttja
tiden bättre hade jag varit partitaktiskt förutseende och tagit med mig en del material från
kristdemokraterna samt en del partirekvisita. Jag upprätthöll alltså ordning och reda på golfbanan under hela kvällen samtidigt som jag agerade som ambassadör för mitt parti och stadsdelsnämnden.
För att samtidigt göra mig en bild av medborgarnas uppfattning om mig och mitt parti hade
jag tagit med mig en bok för medborgarna att skriva i. Jag upplyste alla att de fick skriva precis vad de vill, bra som dåligt. Detta kommer jag att fortsätta med. Medborgarna skall alltid få
möjlighet att skriva till mig och om mig… vad som helst.
Eftersom många medborgare i Skarpnäck kommer från många olika länder och kulturer är det
svenska språket inte alltid det språk de bäst kan uttrycka sig på. Det ligger därför nära tillhands att gå in och språkligt och semantiskt rätta till texterna. Jag har största mån avstått från
detta därför att texterna ofta är oöversättbara i sin språkliga charm. Ibland har texterna illustrerats. I dessa fall har jag noterat detta med kursiv beskrivning

Max Hobstig

Medborgarna har ordet
Från fredag den 28 maj 1999
Therese
Sol, blomma, gubbe
Birgitta
Människor är den enda varelse som inte har förstått att livets yttersta mening är att
njuta av det
Curre
Helt omdömeslöst att ta bort fältassistenterna. Fram för mindre antal men med
hög kvalitet. Utan folk på gatan som vet vad de gör kommer oron i Skarpnäck att
bestå
?
Det är bra med alternativ inom politiken KD Behövs
Lena
Hej och kul att träffa dig ute bland folk
Carina
Hej Max! Det är alltid kul att möta dig. Jag är dig evigt tacksam för att du delvis
ställer upp för ungdomarna men mest för Chrippa. Du skall ha ett fång med 10000
röda rosor. Hjärt-liga hälsningar från Chrippas mamma
Frida
Hej Max. Lycka till med politiken. Hoppas du, Kerstin och Maja mår bra. Vi ses
på hundkappen
Daniel
Max är bäst utav alla, Maja bäst Hälsn.
Daud
Max är en skitstövel! Men en bra sådan / (king Daud)
Salle
Jag känner Max och han är en av dem trevligaste i Skarpnäck
Siv
Har idag träffat Max för första gången, Han verkar vara en kul typ. Säkert väldigt
kunnig och mycket engagerad i ungdomarna. Vi hoppas att han orkar med oss äldre också (Siv Lindholm)
Layla
Jag känner Max och han känner min familj
Chrippa Tjena Max! Du är en rolig person och jävligt schyst
Gurano
Jag har varit orolig en gång i titen men när jag pratade med Max så vat allt bra för
att han är ärlig han är inte falsk jag gillar honom (zigenaren Gurano)
Fatima
Jag känner inte Max så bra men det lilla jag vet är bara bra, Han värkar alltid glad
och är jämt på hugget, en mycket positiv, ungdomlig, rolig person Kram
Isabel
Jag är kär i Johan mitt ex
David
Max är bäst
Simon
Om jag inte kände honom skulle jag tror att han är skum men jag känner honom
och han är okej Max = bäst
?
Je Max högre lön
Sofia
Max är bäst och snällast i världen. Kramar
Frida
Det borde finnas mer sysselsättning för ungdomarna i Skarpnäck, det hoppas vi att
du fixar för sånt är du bra på. Skönt att du finns. (Frida & Elinor) Hjärta
Anja
Ni är superbra människor som ställer upp i alla väder. Maja är underbar hon också!! PS. Syns vid hundkappen. DS. Kram (Anja, Stefan o Rikard)
?
Vi vill att galne Max o Maja ska vara kvar och påverka
?
Vi behöver Max

Alexis

Max är den person som har stor mun och när den öppnas blir det kaos.

Från lördag den 29 maj 1999
Soraya
Max är kaxig, men det är sådana politiker vi behöver. Han hörs och syns, det är
mer än andra gör.
Axon
Max är soft, han är trevlig och mycket ärlig.
?
Max är lika snäll mot oss som han är mot djur! (Peace Viva)
Emma
Max är snäll (Peacetecken)
Patricia
We all need you Max! Come back! (Patricia & Simba)
Carina
Max är en bra människa och om det fanns fler såna så skulle det inte vara lika
bråkigt som det är
Marika
Max är snäll, mycket trevlig och bra för ungdomarna (zigenare / Marika)
Veronica Max är bra och han har en gullig hund
Silvia
Max är en trevlig och snäll människa. Alla borde vara som Max och alla ungdomar gillar och behöver honom (zigenare Silvia)
Camilla G Max är en bra människa och tänker mycket på andra människor det är väldigt posetift Man vet att man kan räkna med honom
Ingela
Max är en orolig och rolig typ
Tanile A Max är en fin och omtänksam människa, älskad av alla ungdomar i Skarpnäck
(Maja också. Plus att han har en väldigt vacker fru)
Regina
Max är en trevlig prick fast han valt fel parti! LEVE SOCIALISMEN! Puss och
kram (till Maja oxå)
?
Max är den bästa kristdemokraten som finns
Miriam
Max är en kanonkille som verkligen behövs för alla oss ungdomar!! Kram (Miriam, Asta, Sabina och Anna)
Sainabou Tjena Max jag hoppas att du får en underbar sommar med varma hälsningar
Robert L Max är en god företrädare för våra ungdomar. Han arbetar på ett sätt som ungdomarna litar på
Robert K Max är en bra människa. Han kan bli lite sur ibland, men han gör bra saker för alla
ungdomar
Janco
Max är snäll hoppas han jobbar igen på fritids gården.
Anna
Du är bra! Lycka till.
Colliander Linda befaller mig att skriva på här.
Arthur
Max är bäst sätt honom på täst så får ni se
Veronica Lycka till i politiken (Veronica & Daniel)
Björn
Max är bäst om man har problem med andra ungdomar (ligister) Jag vill att han
ska komma tillbaka från ”pausen” så han kan få lite årning i Skarpnäck.
Jonny A Max! Politiker? Näeh, det skulle man aldrig kunna tro. Max hjälper alla som har
problem, inte särskilt politikertaktigt

Tarek

Max politiker Från Tarek. Enligt mig är han bra i allt!!! En dag och en till är inte
lika dumt. Nya saker händer. Från en vän!!!

Från måndag den 31 maj 1999
Jessi
Max är en av världens bussigaste person. Jag har känt Max i tre år sedan 1996 och
han har jag pratat med om massor av saker. Och Maja har jag sett växa upp finaste
hunden som finns. Hoppas att allt går som du vill Max och Maja. Jag älskar er
båda. Tack för all hjälp Max. Puss och många kramar.
Janne B
Känner Max Hobstig genom stadsmätningen som kollega och jag gillade honom
då. Nu som politiker?
Anne
Jag ser fram emot att du kommer i sommar och praktiserar hos oss. (Hemmet för
Gamla A1)
Gun
Max är en frisk fläkt som gör tillvaron trevlig för oss på MBK, att han är politiker
gör det bara ännu trevligare.
Maria
Tack till datageniet och politikern Max. Sluta ej att titta in! (Maria på MBK)
Selle
Tack för all din stöd o vänskap (Selle, Gatukök Skarpnäck?
Kicki
Grabbarna i Skarpnäck behöver Max o Maia. Han aktiverar dem efter deras behov.
Elina
Max är snäll och har en gulig hund.
Från söndag den 6 juni 1999
Maria
Hej lilla Max! Tack för att du finns! Kör hårt, men inte för hårt! Puss & kram.
Sue
Tack Max för den du är! Din insändare i kyrkans gästbok rörde mig mycket. Vi i
kyrkan tacka för ditt stöd i nämnden också. God bless you.
Nelson
Du är en förebild för Skarpnäck! Jag beundrar dig för din enorma vilja att få byn
på rätt väg. Jag hoppas du får kraften tillbaka och fortsätter arbeta med Skarpnäck.
Du kommer själv se en dag att ditt jobb lönar sig. Lycka till!
Joel
Inget skulle fungera i Skarpnäck utan sådana som du. Ditt engagemang är otroligt
värdefullt
Andreas Fortsätt jobba hårt, det finns inte många som jobbar för ungdomar, fortsätt med
det. Gud är med dig!
Lisa
Jag instämmer på föregående meddelanden. Du är en otrolig förmån för alla oss
ungdomar. Gud välsignar dig.
Jennifer Jag känner dig inte men allt som står här innan verkar bevisa att du är en fantastisk kille.
Therése
Du är verkligen en så bra kille!!! Et behövs fler som du!! Stå på dig, du kommer
få mycket gjort där du är. Där du är händer det saker – så skall politiken fungera!!
Det uppfyller du verkligen. Det blir inget tjafs utan du är rakt på sak. Du kommer
att få en saftig belöning en gång för ditt engagemang / din kärlek till ungdomarna
här på fältet. Du behövs verkligen i politiken. Du har betytt mycket för oss kamratstödjare. Kram
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Hej Maxirsalius! Jag tycker du är bra. Fortsätt som du börjat. Men ta det lugnt. En
dag i taget först, lev och låt leva. En sak i taget. Gud möter dig på halva vägen.
Sol, träd, gubbe och blomma.
Max, Tack för ditt engagemang och ditt ”stora” hjärta för dina medmänniskor. Ha
en skön sommar, med rika tillfällen till avkoppling, eftertanke och vila.
Tack för att du bryr dig = gör något. Jag känner dig inte men har hört om dig
Till Max. Vi struntar i vilket parti du är medlem i för du blir ingen pamp utan du
för en engagerad kamp för dom ”små” och det du tror på (Berit & Janne)
Han är en snäll typ och hans hund Maja är makalöst snäll
Hej goda granne! Med käckhet kan du komma långt, med viljan kan du komma
längre med god draghjälp och optimism därtill kommer du så långt du vill!
Hej Max. Jag känner inte dig så mycket, men vi träffas ibland som två hundägare
och pratar en stund. Du verkar vilja allt väl med ungdomar, det är bra tycker jag,
fortsätt med det, för snart växer min son upp till en tonåring.
Hej Max!!! Hur är läget? Jag har det bra fast du står och röker mig i ansiktet!!! Du
är schysst även fast du säger konstiga saker ibland. Andra tankebanor!!! Bli inte
Kds:are, STOP IT!! Och tro inte på någonting. Tro på dig själv. Du är din egen
Gud!! Sköt om dig och fortsätt som förut!! MEN: glöm inte att gå ut med Maja!
P.S. Hälsa Kerstin DS
Hej Max! Du behöver all lycka och hjälp du kan få med dina åsikter och hoppas
på framgång med hela hjärtat. Med vänlig hälsning Gott om Godis.
2 rader med musiknoter! Det här är det vackraste sångtema jag hört. Det är början
på Johannes Brahms Haydn variation. Något sämre har man knappast svårt att leta
förgäves efter. Med vänlig hälsning.
Skjut inte pianisten; han gör så gott han kan.
Hej, jag heter Stefan ?, Skarpnäcksbo. Jobbar inom VÅRD. Gravt handikappade
och jag är ju också väldigt arg över att ni inom stadsdelsnämnden bara skär ner
alla möjligheter för våra ungdomar här i Skarpnäck och stöder därför Max i stort.
Vi behöver Max till våra ungdomar och för oss människor över huvudtaget. Han
är en (man) människa som bryr sig.
Vi möttes på ett berg i Bredäng. Max var noggrann som attan. Vi hade skoj.
Kom tillbaka Max, till politiken
Hej, jag heter Masoud och jag tycker Maja är en gullig hund. Vovvo
Bäste han (Max) och jag tycker lika bra om att ”diskutera”.
Hej Max. Maia är gullig. Från Bettina
Hej Max jag tycker Maja är en rolig hund. Från Julia
Hej Max jag tycker Maja är dum (skojjade bara) Hon är söt och snäll. Hej då.

