
MILJÖBILDER 

Nr 4 oktober 2005, Årgång 6 
 
 

Fredrik Reinfeldt, Lars Lejonborg, 
Maud Olofsson och Mats Odell 

Är dessa politiker otroligt korkade, 
sinnessjuka eller sadister? 

Fredrik Reinfeldt, Lars Lejonborg, Maud Olofsson och Mats Odell har 

tagit fram ännu ett förslag som innebär att sjuka, arbetslösa och 

pensionärer kommer att trakasseras än mer. Några åtgärder som 

kommer att minska sjukfrånvaron och arbetslösheten föreslås ej!  

Fråga en person som blivit skadad för livet i axlar, nacke och rygg 

om hon blir friskare av att ersättningen minskar! 

 
Högerspöket Gunnar Wetterberg har ju föreslagit att folk ska jobba tills de är 
70 och att arbetslösa ska sysselsättas i den offentliga sektorn som villkor för 
att få någon ersättning alls. Till och med en sådan klok man som P.G. Gyllen-

hammar sa i sitt sommarprogram att svenskarna borde inse att de borde 
jobba längre och kanske till 70. Om de som har jobb jobbar till 70 så borde väl 
dessa personer hindra ungdomar att komma in på arbetsmarknaden… Vad 
kommer alla dessa korkade förslag ifrån och varför finns inga förslag som ökar 
sysselsättningen? Idag är det straffskatt på arbetskraft – 32.76 %. Varför inte 
ta bort arbetsgivaravgiften eller delar av den och istället höja företagens in-
komstskatt så att staten får in samma mängd pengar! Då skulle företag som 
går lite knackigt kunna klara sig och slippa gå i konkurs. Det kanske är bättre 
än att friställa folk! Och de företag som redan går bra skulle kunna öka sin 
konkurrenskraft och ta nya andelar på världsmarknaden d.v.s. exporten skulle 
öka! Idag är det ju dessutom så att om alla företagsstöd togs bort så skulle 

arbetsgivaravgiften kunna sänkas med hälften! Fast vissa stöd bör nog finnas 
kvar t ex transportstödet. 
En annan tänkbar möjlighet att ”bygga in” en omsorg och effektivitet i ett 
företag vore kanske att låta de anställda dra av kostnaden för inköp av aktier i 
det egna företaget. Måste kompletteras med en del regler t ex att dessa aktier 
måste ägas minst fem år. Dessutom måste troligen värdet av de köpta 
aktierna begränsas t ex till 15000:- per år. 
Ytterligare en annan sak som borde kunna stimulera startandet av nya företag 
vore att låta en ”starta eget-kurs” ingå i grundskolans kursplan. 
 



Om adressaten ej finns på vidstående adress 

v.g. återsänd tidningen med uppgift om den 
nya adressen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Fredrik Reinfeldt, Lars 
Lejonborg, Maud Olofsson 

och Mats Odell vill göra är 
att sänka arbetslöshets-

stödet till hälften d.v.s. till ca 
5500:- per månad. Om så 
sker kommer en stor del av 

de arbetslösa att få gå till 
socialen och få socialbidrag. 

Detta kommer i sin tur att 
medföra att dessa personers 
besparingar först måste tas i 

anspråk och först när de 
blivit helt barskrapade så får 

de leva på existensminimum! 
Trojkan Fredrik Reinfeldt, 
Lars Lejonborg, Maud 

Olofsson och Mats Odell vill 
alltså sparka på dem som 

redan har det uselt i sin 
arbetslöshet.  
 

Deras hånskratt och 
förstuckna kritik när de stolt 
berättar om hur 

arbetslösheten ska bekäm-
pas med minskade bidrag får 

mej att tänka på Mari-
Antoinette och på George W. 

Bushs morsa när de pratar 
om människor i nöd i 

tornadokatastrofen i New 
Orleans! 

 
I Sverige get går 11 

arbetslösa på varje ledigt 
jobb. Hur många nya jobb 
skapas, Fredrik Reinfeldt, 

Lars Lejonborg, Maud 
Olofsson och Mats Odell, när 

arbetslöshetsersättningen 
minskas till hälften? 
SVARA FÖR FAN OCH STÅ 

INTE BARA DÄR OCH HÅNLE 
FÖRAKTFULLT!!! 
 

Har ni, era okunniga slashasar, 

inte fattat att mängden männi-

skor i arbete i huvudsak beror 

på det ekonomiska klimat vi har 

i Sverige. Detta ekonomiska 

klimat bestämmer även hur 

Sveriges ekonomi i vid bemär-

kelse fungerar ihop med EU:s 

och övriga världens ekonomier, 

dvs. vilken konkurrenskraft vi 

har relativt andra länder etc. 

Hur infantilt korkad får man 

vara som politiker? 

 

Vad ska vi göra åt er politiker 

som tydligen inte har insikt i 

den allra enklaste matematik 

och som dessutom tycks finna 

glädje i att förnedra och skada 

andra människor? Det enda 

realistiska tips som tidningen 

kan komma på är att dessa 

politiker får sätta sig på skol-

bänken och läsa in några 

kurser i grundskolans mate-

matik. För att tränas i empa-

tisk förmåga så borde de få 

riksdagsarvodet nedsatt till 

5500 kronor per månad 

varannan månad. För Lars 

Leijonborg, som tycks vara 

mest illa däran mentalt sett, 

borde uppmanas att begära 

hjälp i den öppna sjukvården. 

  

Det enda som tycks förena 

de borgerliga partierna är 
deras oförmåga att förstå 

orsakssambanden i vårt 
samhälle och att utse de 
svaga i samhället till synda-

bockar och orsaken till alla 
problem. Var finns 

entusiasmen och viljan att 
bygga vidare på vårt fina 
samhälle? Det ni åstad-

kommit med ert nya förslag 
är att ni gett det onda, 

okunniga och hänsynslösa 
ett ansikte! 
 

  

  

Sänd gärna in synpunkter och kommentarer på innehållet i denna tidning. Har du andra 

idéer till innehåll så kom med tips eller skriv ihop något själv. Din identitet är skyddad 
av det s.k. meddelarskyddet. Tidningen förbehåller sig rätten att avkorta och redigera 
inkomna artiklar. Du som kritiseras i tidningen har rätt till replik. Inga artiklar 
honoreras. /Redaktionen 

 

MILJÖBILDER NR 4 0kt 2005, ÅRG. 6 
Redaktör: Harald Gaunitz 

Adress: Storgatan 61 C, SE-831 33 Östersund 
E-brev: HaraldNIGaunitzTeliacom 
(Punkt efter NI och Telia, snabela efter z) 

Internetsida: http://www.miljobilder.com 
Tryck: Harald Gaunitz 

Ansvarig utgivare: Harald Gaunitz 
 
Original framställt på PC och tryckt på 

laserskrivare 

 
Eftertryck tillåts om källan anges. 

 
Tidningen utkommer minst fyra gånger per år. 
Lösnummerpris 40:- 

Prenumerationspris 120:- Inbetala beloppet på 
postgirokonto 124 59 17-8 och ange namn och 

adress på inbetalningskortet och att det gäller 
prenumeration. 


