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Riksdagsman avsatt efter bidragsfusk - Diverse Hent PDF Den moderate riksdagsmannen och tidningsägaren
Stig Bertilsson från Vänersborg motionerade i riksdagen för kraftiga sänkningar av presstödet. När han själv
sökte och kvitterade ut bidrag -- drygt 40 miljoner kronor allt som allt -- anklagades han för dubbelmoral och

politisk ohederlighet.

Den förre idrottsministern och KU-ledamoten hade svårt att leva som han lärde. Men det var värre än så! Han
fuskade med hjälp av luftfakturor!

Efter många turer fälldes Bertilsson. Hans brott var så allvarliga, att han avsattes som riksdagsman. "Väljarna
har rätt att ställa höga krav på sina folkvalda representanter", sade hovrätten i den historiska domen.

Nu kräver presstödsnämnden miljonerna åter.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som
de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är

inte uttryck för förlagets hållning.

 

Den moderate riksdagsmannen och tidningsägaren Stig Bertilsson
från Vänersborg motionerade i riksdagen för kraftiga sänkningar av
presstödet. När han själv sökte och kvitterade ut bidrag -- drygt 40
miljoner kronor allt som allt -- anklagades han för dubbelmoral och

politisk ohederlighet.

Den förre idrottsministern och KU-ledamoten hade svårt att leva som
han lärde. Men det var värre än så! Han fuskade med hjälp av

luftfakturor!

Efter många turer fälldes Bertilsson. Hans brott var så allvarliga, att
han avsattes som riksdagsman. "Väljarna har rätt att ställa höga krav
på sina folkvalda representanter", sade hovrätten i den historiska

domen.

Nu kräver presstödsnämnden miljonerna åter.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest
uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och
samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i
enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt

stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.
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