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Jarle Aabø: MDG-Lan Marie stjal sykkelen min
Av Erling Marthinsen - 22. august 2019 | 17:57
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Bruker Lan Marie Berg tiden sin på å beslaglegge "feilparkerte" sykler fra politiske motstandere?Foto: Terje Bendiksby / NTB
scanpix. - Ja til bilen Oslo
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Redaktør Jarle Aabø forteller en ellevill historie i Nyhetsavisen Ja til bilen.
Han skriver at han spiste lunsj i Oslo når han fikk en telefon som omhandlet prosjektet Lån
Lastesykkel.
annonse

– Du, jeg så nettopp to karer i arbeidsklær som trillet deres lastesykkel bortover Karl Johans
gate.
Etter litt undersøkelser finner Aabø ut at lastesykkelen er hentet av firmaet Steen & Lund på
oppdrag fra Oslo kommune, Bymiljøetaten. Aabø får etterhvert snakke med Siril Stenerud i
Bymiljøetaten.

Ja til bilen Oslo fikk sin lastesykkel beslaglagt av Oslo kommune, mener Lan
Marie Berg må ha gitt ordre. Goto: Ja til bilen Oslo

– Vi har fått en politisk beskjed, sier Stenerud og forteller at lastesykkelen nå står på et lager
på Sørenga.

Aabø forklarer:
– «En politisk beskjed» heter i denne saken Lan Marie Berg. MDG-byråden er
Bymiljøetatens øverste sjef og når Berg sier «stjel den sykkelen», da må Stenerud hoppe,
noe altså også Steen & Lund velger å gjøre.
Stenerud skylder på at det ikke er gitt tillatelse til å parkere sykkelen, men dette er ikke et
krav i henhold til norsk lov. Aabø spør:
– Så hvorfor stjeler da «samferdselsministeren» i Oslo en lastesykkel? Det må nesten Lan
Marie Berg svare på selv og hennes forklaring er selvfølgelig velkommen i våre spalter. I
mellomtiden kan jo vi diskutere kriminalitet, ytringsfrihetens vilkår og politikeres
myndighetsmisbruk?
Sykkelen er nå returnert og står på Egertorget, forsvarlig låst.
Les også: Lan Marie Nguyen Berg gleder seg stort over at de fattige ikke har råd til å
kjøre bil
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Navn

Jan Johansen • for 5 timer siden

Lan = en ekte vannmelon politiker, grønn på utsiden, rød på innsiden.
Og hvem er vell mer glad i å ta andres eiendeler og omfordele dem (stjele) en de røde?!
57 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > Jan Johansen • for 5 timer siden

Selvtekt eller rent skjært tyveri? Anmeldelse må være på sin plass
12 △ ▽ • Svar • Del ›
Oppgjørets Time > Jan Johansen • for 3 timer siden

Særlig rød på innsiden er hun ikke. Til syvende og sist er hun en vaskeekte øcofascist som springer storkapitalens ærend. Det med farger er ikke så lett å få øye
på lengre. I tilfelle er vi nødt til å gi dem en ny.
△ ▽ • Svar • Del ›
Stein Voll > Jan Johansen • for 4 timer siden

Og hva med eplepartiet, Eplet har jo en giftig kjerne.
△ ▽ • Svar • Del ›
Barley • for 5 timer siden • edited

Man får mer og mer frysninger på ryggen av disse totalitære sjelene uten respekt for
verken regler eller medmennesker. Her har Aabø til overmål brukt noe så korrekt som en
sykkel i sin virksomhet, men heller ikke det skal han slippe ustraffet unna. Sykkelen blir
regelrett ekspropriert av L.M Berg-regimet.
Det går stadig kortere tid mellom hver gang jeg skammer meg over det som skulle være
mine landsmenn og kvinner.
30 △ ▽ • Svar • Del ›
KER1960 • for 5 timer siden

Hehe galskapen blir bare verre og verre. Men har jeg forstått dette rett, så har galningene
(MDG) fremgang i Oslo. For en utenforstående virker det som all fornuft har forlatt store
deler av Osloborgerne. La de få det som de vil, men kom fan ikje å klag etterpå! Lykke til.
17 △ ▽ • Svar • Del ›
Per Hansen • for 5 timer siden

Pol pot
21 △ ▽ • Svar • Del ›
arne dahl > Per Hansen • for 3 timer siden

Pol Pot, ja du. Hva vet du egentlig om Røde Khmer? Det fremgår ikke av denne
artikkelen om Lan hadde personlig kjennskap til dette, så det blir bare spekulering.
Jeg antar at arbeidsfolk ikke ringer henne for ok hver gang de fjerner et feilparkert
kjøretøy. Det vil isåfall være en latterlig ineffektiv bruk av byrådet og nevnte
arbeideres tid. Jeg anser det som tvilsomt. Å sammenligne dette med en av
moderne histories mest morderiske regimer faller på sin egen urimelighet. Rett og
slett jævlig barnslig. Og nitten barn har sålangt trykket like.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
ferguson > arne dahl • for 2 timer siden

Hvor står det at den var feilparkert?
△ ▽ • Svar • Del ›
Tore Halvorsen > Per Hansen • for 2 timer siden

Lan Pot :D
△ ▽ • Svar • Del ›
john • for 5 timer siden • edited

Hvordan kan gale folk bli politikere? De har en nisse i venstre også! Det beste han vet ,er
å rote bort våre skattepenger. Husk på , bilen er deres fiende. Når vanlige folk ikke har
råd til å kjøre , blir det bedre plass til diktatorene.
12 △ ▽ • Svar • Del ›
jorunn risdal > john • for 3 timer siden • edited

Giftig sprøytemidler som Roundup i veganerdietten ,snakker de grønne lite om.Det
er lovlig ,men særdeles kreftfremkallende. 5 grønnsaker om dagen med
sprøytemiddler,øker kreftfaren . Google dette...De grønne ser kun i en retning
.Makten og æren er viktig tydeligvis. Uopplyste .
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Kim Kom > john • for 4 timer siden

Ikke vanskelig det. Gale politikere velges av gale velgere...
△ ▽ • Svar • Del ›
Renny Toftegaard > john • for 4 timer siden

Det må være valgstyrene som ikke er helt i vater når de fører opp slike personer
på listene. Ikke rart at de har gjort det ulovlig å stryke kandidater, de kan jo bli lei
seg! Støre gikk jo enda lenger siden han har spikret de fem øverste kandidatene,
uansett hvor mange personlige stemmer de nede på listene får! Demokrati?
Ha,ha,ha,ha!
△ ▽ • Svar • Del ›
Furusk • for 5 timer siden

Hvorfor ble jeg ikke overrasket her. De herjer med sentrum som de vill etter sine
forskrudde ider. Disse moralsk fordervede personene i MDG har sjalta ut den private
eiendomsretten til sykler i sentrum. Her bestemmer de over alt i ren gammel Stalin stil.
9 △ ▽ • Svar • Del ›
Marie_Olsen • for 5 timer siden

I tillegg til tyveri, lukter dette politisk undertrykkelse. Jeg kaller det ikke øko-fascisme uten
grunn.
8 △ ▽ • Svar • Del ›
André Rohde Garder > Marie_Olsen • for 4 timer siden

Dette er øko-marxisme, men er man så naiv som Erna Solberg som går fem på
denne FN-introduserte marxistiske "vitenskapen" hentet opp fra Stalins grav, ja da
fortjener man vel også klassifiseringen "øko-fascist".
1 △ ▽ • Svar • Del ›
JohnMoe • for 5 timer siden

Kneble all motstand og alle meningsmotstandere, det er demokrati det.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
André Rohde Garder • for 5 timer siden

Det verste av alt er at denne historien antagelig er sann, og at dette ikke vil få noen som
helst konsekvenser for "byregjeringsmedlem" og ihuga marxist-leninist Lan Marie Berg,
som Antifas vold og trusselregime heller ikke får konsekvenser i hovedstaden. Det er nye
tider.
7 △ ▽ • Svar • Del ›
Roger • for 5 timer siden

Det er nesten så jeg syns litt synd på de som bor der.
Her på Vestlandet er det litt friere. Får vi fjernet bommene rundt Bergen så blir det en
enda mer attraktiv plass. Stem PDK!

▶

7 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > Roger • for 5 timer siden

Som jeg har skrevet tidliger; man bor ikke i Oslo, man soner 🤣
12 △ ▽ • Svar • Del ›
AlfaFischer > Tacopulver • for 4 timer siden

Jeg har flyktet fra Oslo etter 30 år og har fått "asyl" i en mindre by på
Østlandet.
Jeg orket ikke lenger å bo i en livsfarlig by ledet av ekstremister og med
restriksjoner omtrent som i et kommunistregime.
6 △ ▽ • Svar • Del ›
Tacopulver > AlfaFischer • for 4 timer siden

Oslotilstander - soon coming to a theatre near you
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Tusseladden • for 4 timer siden

Oslo's nye utleie-senter? Leie en lastesykkel for å hente last, og så er lastesykkelen
beslaglagt? Av MDG?
Hvor dypt har disse Lan'ene sunket? KJØR PÅ MED DIESEL FOLKET, DET ER DET
ENESTE SOM FUNKER.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Frank Loine • for 4 timer siden

Sykt😊... når kommer de med hvite frakker og henter pasientene sine? Mye spennende
materiale å forske på blandt politikere og andre selvhevdende skruer.
Hvorfor ikke gjenoppta hjerne» forskningen» som pågikk i AP regi på 50-60 og 70 tallet
med LSD , lobotomering og elektrosjokk? Mye stolt historie der fra Lier sykehus,
Dikemark, Gaustad og Blakstad.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Ola Nordmann • for 5 timer siden

vannmelon kommunistene i mpg er faen ikke snaue. Dette er helt klart maktmisbruk.
4 △ ▽ • Svar • Del ›
Ole • for 5 timer siden • edited

Jeg har aldri stjålet en sykkel noen gang, men hadde jeg sett Eivind Trædal eller Lan
Marie Nguyen Berg parkere sykkelen sin på gata, hadde jeg nok tatt den. Da skulle jeg ha
kappet den opp med vinkelsliper og lagt ut en video av det på Youtube.
3 △ ▽ • Svar • Del ›
ferguson > Ole • for 2 timer siden • edited

Får inderlig håpe at du får muligheten til det.Det hadde blitt min favoritt video på
YouTube 😂
△ ▽ • Svar • Del ›
Mann Hansen • for 3 timer siden

Dama er skremmende.
Enda mer skremmende er de som stemmer på hennes parti.
Der er det dårlig med smått stell.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Vantroende • for 4 timer siden

Ingen grenser for de grønne desperate diktatorspirer.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Tore Andersen • for 5 timer siden • edited

Det er innbyggerne som har valgt dette byrådet. Om et par, tre uker kan de endre det om
de vil. Gjør de ikke det må vi anta de er fornøyd slik det er.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Same fra Somalia • for 5 timer siden

Mindød-partiet de Gale
2 △ ▽ • Svar • Del ›
vnkr • for 5 timer siden

Den sykkelen har stått midt i travleste Karl Johan i ukesvis. På tide at noen fjernet den.
Kan ikke ha noe av folk som dumper syklene sine overalt.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
Olaus Trøgheim > vnkr • for 5 timer siden

Den har stått fullstendig lovlig parkert hele tiden. Den reklamerer klart og tydelig for
nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo. Noe byrådet hater. JTBiO skriver på sine sider mye
om korrupsjon og goder Oslo-politikerne bevilger seg selv.
2 △ ▽ • Svar • Del ›
vnkr > Olaus Trøgheim • for 2 timer siden

Okei, jeg kan ikke jussen, men du må gjerne gå til søksmål på det der. Jeg
er ganske sikker på at du taper med glans, om så retten bare begrunner det
i politivedtekter eller "ordensforstyrrelse". Og det har ingenting med
korrupsjon og gjøre. Som sagt, den stod på Egertorget i ukesvis, og det var
ikke akkurat en liten sykkel.
△ ▽ • Svar • Del ›
Olaus Trøgheim > vnkr • for en time siden

Jeg forsøkte bare å informere deg om noe du åpenbart ikke kunne
noe om.
Norsk rett ville aldri forsøke å begrunne noe som helst slik sett. Det
er det kommunen, politiet eller en eller annen saksøker som ville
måtte gjøre.
Jeg sa heller ikke at parkeringen hadde noe med korrupsjon å gjøre.
Men at avisen skriver om korrupsjon og fordeler for politikere i Oslo.
Og: sykkelen har stått lovlig parkert.
Den ble ulovlig fjernet pga en "politisk" beslutning av Berg.
Leste du artikkelen?
△ ▽ • Svar • Del ›
RiksyWiksy > vnkr • for 5 timer siden • edited

"Kan ikke ha" sier du. Hvor finnes hjemmelen til å fjerne den? Finner du på regler
etter at sykkelen har blitt fjernet?
Den var verken dumpet eller stjålet før MDG-Lan stjal den. Den sto slåst til et tre
som andre sykler pleier å gjøre. Det er helt normalt å låse sykkelen sin til et tre
utenfor stedet man bor, og ingen regel sier at det må være så og så nærme der en
bor heller. Ikke alle som kan ta sykkelen inn i en bod vet du. Særlig ikke en
lastesykkel. Så hva skal man ellers gjøre nå som sentrum i tillegg er tom for
parkeringsplasser?
2 △ ▽ • Svar • Del ›
vnkr > RiksyWiksy • for 3 timer siden

Ganske sikker på at du kan begrunne det med noe lignende
"ordensforstyrrelse". Som sagt, er ikke kult å ha sykler slengenes rundt, og
den sykkelen tok ikke lite plass heller.
△ ▽ • Svar • Del ›
per berge • for 3 timer siden

Var det sant altså ? Trudde det var en spøk noen hadde lagt ut på twitter.
Jøsse jemen
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Blurb1000 • for 4 timer siden

Det er noe som heter gladvold. Dette er gladtyveri. Alt i beste mening.
1 △ ▽ • Svar • Del ›
invernes • for 4 timer siden

Lan er en skremmende klepto dame :o
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Tore Søyland • for 4 timer siden

Jeg er overbevist om at forfedrene hennes som flyktet fra kommunistregimet i Vietnam
vrir seg i graven av skam over hvordan hun turer fram mot folk
1 △ ▽ • Svar • Del ›
Reidar Kjetilsen > Tore Søyland • for 3 timer siden

De som flyktet var kollaboratører.
△ ▽ • Svar • Del ›
Diskutarius • for en time siden

Hvor mange ekstrastemmer får MDG på å kjøre smellvakre smilende Lan kontinuerlig i
front? Hun representerer et varemerke som andre partier bare kan misunne MDG for.
Media bruker selvsagt også det samme blikkfanget i kampen om oppmerksomhet uten at
MDG trenger å løfte en finger. Det er som kjent ikke så veldig stor forskjell mellom å selge
såpe og å selge politikk.
△ ▽ • Svar • Del ›
Reidar Kjetilsen • for 3 timer siden

Ja til bilen med lastesykkel. Hvorfor har MDG og kommunister så enorm oppslutning i
Oslo? De kommer til å vinne med god margin.
△ ▽ • Svar • Del ›
OGSÅ PÅ RESETT

Regjeringen lager egen handlingsplan mot
muslimhat

Klær med logo og kors
3 kommentarer • for 2 timer siden

166 kommentarer • for 7 timer siden

Ola Nordmann —

Ove Jan Olsen —

AvatarHva med en handlingsplan mot islam !? Og hva
med en handlingsplan mot "blankofullmakten" som er
utstedt til brudd på religionsfrihetsloven , straffeloven
og menneskerettighetene !? Islam bryter jo alle disse
med forsett ! Hva med en handlingsplan mot
politikere som bryter grunnloven/straffeloven med
sine handlinger som slipper fremmede
makter/ideologier løs i vårt samfunn og på oss alle !?
Hva med en handlingsplan mot idioti og dårer og
virkelighetsfjerne !? ;-)

Avatarjaja, det er godt at de muslimske lærde tar for
seg verdensproblemene på høyt nivå :)))

Senterpartiet puster Ap i nakken på ny
måling

Siv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle
mer om bompenger

11 kommentarer • for 4 timer siden

21 kommentarer • for 6 timer siden

DrD . —

OleP —

AvatarHvis SP distanserer seg fra Ap vil de overta
75% av FrPs velgere.
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