
Satsa på polisen och hårdare straff för grova brottslingar.

Den grova brottsligheten har sedan slutet av 50-talet ökat med 700 procent. Trots ökande brottslighet 
de senaste åren har antalet fängelsedomar minskat. Svenska fängelser är internationellt kända för sin 
bekvämlighet och vi har sett flera exempel på hur en del kriminella gjort allt för att få bo kvar på våra 
pensionat för mördare, knarksmugglare och våldtäktsmän. I socialdemokraternas Sverige är det viktig-
are att farliga mördare får permissioner än att hederliga medborgare kan gå trygga på gatorna.

Med socialdemokraternas mjuka kriminalpolitik döms knappt en av sju mördare till livstids fängelse. 
De flesta släpps ut efter några år. Sju av tio som döms för misshandel och grov misshandel får ett 
fängelsestraff som är kortare än sex månader, ofta kortare än en månad. Detta medan offret får 
fysiska och psykiska men för livet. Även de flesta sexualbrottslingar kommer undan med några 
månaders fängelse,
I USA har längre fängelsestraff i kombination med nolltolerans kraftigt minskat brottsligheten de 
senaste tio åren. För att komma åt yrkeskriminella tillämpas i vissa stater principen “Three strikes 
and you´re out”, vilket innebär att den som dömts för tre grova brott automatiskt får livstids fängelse.  
Denna modell har vunnit stort stöd bland allmänheten i USA. Detta borde genomföras även i Sverige.

Ett tryggare samhälle

Jag som hoppas på ditt stöd i provvalet heter Björn Molin
och bor i Österskär som ligger i Österåkers kommun.   
Jag är 62 år, gift med Lena,  har 2 barn, 3 barnbarn och en häst som heter Becquerel. 
Arbetar idag som chef för ett kommunalt näringslivskontor och är  ledamot i 
Österåkers Kommunfullmäktige.
Tidigare har jag arbetat inom tryckeribranschen i  31 år som egen företagare dels i Solna 
och dels i Österåker och  4 år som kommunalråd i Österåker. 

Björn Molin

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 
du kryssar i provvalet.  Besök gärna min hemsida www.moderaterna.net/molin/

Den förödande fastighetsskatten. En skatt som driver hederligt folk från sina egna hem.

F.d. socialministern Lars Engqvist (s), har i ett tidigare uttalande utryckt sig enligt följande,
“Fastighetsskatten drabbar inte vanliga pensionärer, möjligen de förmögna pensionärerna i Danderyd”. 
Struntprat, det är många med små inkomster som drabbas hårt av fastighetsskatten. 
Om det som socialdemokraterna säger ändå bara skulle gälla förmögna människor i Danderyd - 
vilken rätt har staten att konfiskera deras egendom? 
Fastighetsskatten grundar sig på avundsjuka och leder till att vanligt folk inte kan bo kvar 
i sina hus som betalats med egna surt förvärvade slantar.
Låt oss tillsammans rösta bort fastighetsskatten och den socialdemokratiska regeringen.
Allting är möjligt, men det fordras både mod, insikt och engagemang från många.

Fastighetsskatten
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