Lite av vad som tidigare hänt.
Mycket vatten har runnit genom Åkers Kanal sedan den vårdag 1997, då jag bestämde mig för att sälja
mina tryckerier på Sågvägen för att bli kommunalråd i Österåker.
Som kommunalråd hade jag fyra spännande år. Konfliktlöst var det inte, men under mandatperioden
förverkligade jag mina vikigaste mål. Jag styrde upp den kommunala ekonomin, byggde hyresrätter,
omstrukturerade fastighetsbolaget Armada, förvärvade vårdlokaler och nuvarande Arken från Locum
(dit den kommunala förvaltningen skall flytta), satsade på skärgården och fick Vägverket att rusta upp
väg 276. Som framgångsrik företagare var jag van vid att arbeta effektivt, och var mån om att det inte
skulle ta för lång tid att uppnå resultat. Folkpartiet uppskattade inte att jag drev kommunen som ett
företag och vägrade att bilda ny majoritet med mig som ordförande för kommunstyrelsen. Detta trots
att väljarna uttryckligen ville ha det så.
Inför risken att få en socialistisk majoritet med stöd från folkpartiet, vilket har inträffat tidigare, erbjöd
jag mig att starta och driva ett kommunalt näringslivskontor. Detta löste det demokratiska dilemma
som var under uppseglande.

Något av vad jag vill skall hända.
Inför kommande mandatperiod kandiderar jag till riksdagen och till Österåkers kommunfullmäktige.
De kommunala frågor som ligger mig varmast om hjärtat är:

• Åkersberga Idrottsplats ska bevaras

•
•
•
•
•

Ridskolan ska byggas ut och bli en modern anläggning
Armada ska bygga och sälja hyresrättslägenheter
En arena för hundkapplöpning och andra aktiviteter ska inrättas vid infarten till kommunen
Patrullerande vakter ska finnas i centrum dygnet runt
Näringslivskontoret ska få en EU-bidragssamordnare som arbetar för både företagarna och kommunen

Robin Hood, Atterdag och nu Nuder.....
Den13:e september 2001 avslog Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter
min anmälan mot konungariket Sverige. Jag krävde att Svenska staten skulle betala tillbaka den del av min kommunalskatt som transfererats vidare till andra
kommuner än Österåker, i strid mot grundlagen. Avslaget motiverades bl.a. av
att jag inte ansågs ha uttömt de inhemska rättsmedel som står till buds.
Hela konstruktionen är så invecklad att även kunnigt folk som ex. advokater
och revisorer nöjer sig med att konstatera med en suck ”aha, är det detta
man menar med Robin Hood”? Under 4 år har jag förgäves försökt skapa
förståelse för olika grupperingar om vad det hela handlar om.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att skatteutjämningssystemet
inte är en produkt av en generös socialdemokratisk regering utan
den är en produkt av en regering som anser sig ha rätt att sätta sig
över Sveriges grundlagar.
Nu kräver jag att Skatteverket skall betala tillbaka den del av
min kommunalskatt som inte transfererades vidare till Österåker.
Kommunikationen med Skatteverket fortsätter och det återstår
en hel del innan ärendet åter når Europadomstolen.
Ärendet känns väldigt viktigt för mig, det handlar trots allt om
ca 100 miljarder kronor.

Tveka inte att ringa, skriva, maila eller faxa till mig på nedanstående nummer och adress
om du har frågor som rör mig, mina tankar och ambitioner, ja allt du vill ha svar på innan
provvalet. Delar du dessutom mina värderingar hoppas jag att du kryssar för mitt namn
i provvalet till kommunfullmäktige.
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