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VB: Kränkande behandling !

----Ursprungligt meddelande---Från: Martin.Lundell@ballingslov
Datum: 2009/12/09 20:28
Till: "'ann-mari.maukonen@.se'"<>
Ärende: VB: Kränkande behandling !
Hej Ann-Mari,
Tack för ditt mail så här på kvällskvisten som vi självklart gärna vill besvara från Ballingslöv AB. Jag som svarar dig är
ansvarig för marknadsföringen på Ballingslöv AB.
Vi har under dagen fått kännedom om en artikel i tidningen Resumé som påstår att vi på något sätt skulle vara
inblandade i tidningen Villalivs beslut att inte förlänga sitt avtal med Ingrid Carlqvist. Detta är helt felaktigt och ogrundat.
Denna artikel låg ute under några timmar innan den rättades av Resumé och detta påstående togs bort.
Vi är ett företag som marknadsför oss via ett flertal kanaler där tryckta medier är en del. Bland dessa är tidningen Villaliv
en av flera aktörer och vi har gjort bedömningen att den är intressant, eftersom den distribueras till villaägare som är en
viktig målgrupp för oss. Vi har ett hundratal olika leverantörer och vi ställer aldrig några krav på deras bemanning. Än
mindre skulle vi komma på tanken att ha synpunkter på vad anställda hos våra partners gör på sin fritid.
Efter att ett flertal av annonsörerna i Villaliv fått mail med påståenden kring Ingrid Carlqvist har vi fortsatt att annonsera i
tidningen.
Vi har ännu inte satt vår övergripande medieplan för 2010 och har dessutom för vana att alltid köpa reklamplats med
mycket kort varsel, dvs. ett nummer i taget. Att vi därmed, som påståtts, avbokat någon media i tidningen Villaliv inför
2010 är helt felaktigt vilket alltså Resumé också korrigerat i sin artikel.
Jag är uppriktigt ledsen för att detta påstående gjort dig upprörd och jag kan bara med gott samvete lova dig att det är
helt felaktigt.
Har du ytterligare frågor är du hjärtligt välkommen att kontakta mig.

Med vänlig hälsning
Martin Lundell

Ballingslöv
Direkt: 0451-460 00
Ballingslöv AB, Albins väg 5, 281 87 Ballingslov
Tel: 0451-460 00 | Fax: 0451-462 22
E-post: martin.lundell@ballingslov.se
www.ballingslov.se

-----Ursprungligt meddelande----Från: Ann-Mari Maukonen
Skickat: den 9 december 2009 20:22
Till: fredrik@villaliv.net; peter@villaliv.net; Thomas Wuttke; Anders Wassberg; lindblahd@mediagruppen.se;
gerteric.lindquist@nibe.se; benny.torstensson@nibe.se; maria@villaliv.net; red@villaliv.net
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Ämne: Kränkande behandling !
Prioritet: Hög

Hej,
Jag skriver till er då jag är upprörd över att Ingrid Carlqvist
har fått sparken från sitt jobb som chefredaktör för Villaliv. Ingrid
är utsatt för en förtalskampanj, och jag tycker det är ynkligt av
Villaliv och några annonsörer att vika sig platt för några enstaka
extremistiska feminister som inte vill annat än att få tyst på henne.
Ingrid sysslar med rättssäkerhet för män - ett mycket viktigt
område i dagens Sverige då många döms helt utan bevis och senare visar
sig vara oskyldiga. Det kan gälla anklagelser om våldtäkt, incest och
annat otäckt som oskyldiga män spärras in för. Ingrid är däremot mycket
tydlig att hon endast sysslar med rättssäkerhet och att hon starkt
fördömer de nämnda typen av brott.
Ingrid har en rejäl portion rättspatos och civilkurage, hur mycket har
ni ?
Era handlingar tyder på att rättssäkerhet och yttrandefrihet är inget
som är värdefullt, mycket skrämmande enligt mig.
Ni kunde ha ställt er bakom Ingrid, genom att offentligt ta ställning
för det fria ordet och rättssäkerhet, men ni fegade ur och vek er för
anonyma personer som falskeligen slänger ur sig den ena absurda
anklagelsen efter den andra.
Jag har en blogg och har där skrivit om er behandling av Ingrid.
Detta inlägg tillsammans med andra inlägg på massor av bloggar kommer
att leda till en folkstorm och kommer att skada både Villa Liv och de
annonsörer långt mycket mer av att ni såg till att Ingrid fick gå, än
av att det fanns ett par isolerade galningar som baktalade henne. Ni
har fortfarande chansen att ändra er.
Mvh
Ann-Mari Maukonen
Gävle
http://maukonen.wordpress.com
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