
Strålande sommar även nästa år? 
 
En solig sommarkväll på en uteservering vid hamnen, glada människor, trevlig 
personal och svalkande dryck i kombination med god mat, är något som 
kännetecknar sommaren i Öregrund. Inför nästa sommar är dock idyllen hotad. 
Det är inte regnet eller dåligt väder som är hotet, det är Vänsterkartellen. Är du 
beredd på att betala mer för din matkasse eller ditt restaurangbesök, se färre unga 
i arbete, betala fastighetsskatt på ditt boende eller få ökade kostnader för att köra 
din bil?  
Det kan bli verklighet om Vänsterpartierna vinner valet. Vänsterkartellen vill ta bort 
den halverade arbetsgivaravgiften för unga. De vill höja bensinskatten och de vill 
införa en kilometerskatt. De vill också återinföra såväl fastighets- som 
förmögenhetsskatt. Alla dessa reformer innebär att din sommar i Öregrund eller 
vid andra ställen i vår kommun blir dyrare att ta sig till och dyrare att leva vid. 
 
Avgifterna för alla de unga under 26 år som idag arbetar i kommunen, både 
säsongsarbete men också åretruntarbete, kommer efter en eventuell vinst för 
Vänsterkartellen att bli dubbelt så höga för arbetsgivaren. Tänk dig vad som 
händer med matpriserna och restaurangbesöken om hälften av personalen blir 
dubbelt så dyr för affärerna och restaurangerna att ha anställda! Ökade kostnader 
för våra företag kommer att leda till nedskärningar i personalstyrkan vilket 
resulterar i färre arbetstillfällen. Vad händer med dessa människor? Hur menar 
vänsterkartellen att våra ungdomar får det lättare på arbetsmarknaden när de gör 
unga dubbelt så dyra att anställa? 
 
Ökad bensinskatt och införd kilometerskatt kommer leder inte bara till att 
bensinpriset höjs. Det leder också till att alla leveranser och alla lastbilar som 
färdas på svenska vägar får högre omkostnader. För dig som konsument kommer 
deras politik också att resultera i ökade kostnader för såväl mat som andra varor. 
Är du beredd på det? 
 
Vi i Alliansen vill att fler människor ska kunna stå på egna ben och känna glädjen 
i att försörja sig genom eget arbete. Fler företag ska starta, stanna och växa i 
Sverige. Alliansen har halverat arbetsgivaravgiften för alla under 26 år, vilket 
innebär att det är mycket förmånligare för företag att anställa unga, i förhoppning 
att stävja ungdomsarbetslösheten. Inför kommande mandatperiod lovar vi att inte 
göra det dyrare att anställa unga, vi lovar att inte återinföra fastighets- eller 
förmögenhetsskatt och vi kommer inte att införa kilometerskatt. Valet är ditt. Jag vill 
se Östhammar kommun blomstra även nästa sommar! 
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