Tio liberala förslag från
Din Rospigg i politiken
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Fastighetsskatten ska bort Människor ska inte drivas från sina
hem
Halvera antalet regler och pålagor Fler jobb i småföretagen
Du och Din familj ska välja själva Ingen kvotering av föräldraledigheten

En Rospigg är van att stå
upprätt i kraftig motvind både i solsken och höstrusk.
Du ska kunna lita på mig, också
när det stormar

Din Rospigg
i Riksdag och Landsting

Jag bor på Rådmansö utanför Norrtälje ut
mot Ålands hav. Politiken har lärt mig att
stå upp för min övertygelse. Alldeles för
många politiker vill lägga sig i och styra
hur Du ska leva Ditt liv. Du måste få större
frihet att själv fatta Dina avgörande livsbeslut. Det kan Du själv ta ansvar för.

Polisen ska finnas nära Dig Nolltolerans mot stöld och inbrott
Roslagen och Södertörn ska också
leva - Bygg ut väg 73 och väg 77
Rusta upp Roslagsbanan för bättre
kollektivtrafik i Roslagen
Du ska kunna komma fram till Din
husläkare när Du och familjen
behöver
Norrtälje sjukhus ska utvecklas som
akutsjukhus dygnet runt
Nej till Horstensleden - Skärgården
får inte sprängas bort
Återinför Sommarhelikoptern - För
säker ambulanssjukvård i skärgården

Du kan nå mig på;
070-595 98 56 eller
lennart.rohdin@telia.com
Jag tar gärna emot Dina synpunkter så
att vi kan samtala vidare. Du kan också
beställa mitt nyhetsbrev

LENNART ROHDIN
www.rohdin.nu

Din Rospigg i Riksdagen
Fastighetsskatten ska bort - Människor ska
inte drivas från sina hem!
Halvera antalet regler och pålagor - Fler
jobb i småföretagen!
Du och Din familj ska välja själva - Ingen
kvotering av föräldraledigheten
Pojkar som mår dåligt ska också ha stöd Innan det är för sent!
Polisen ska finnas nära Dig - Nolltolerans
mot stöld och inbrott!
Narkotikaträsket ska torrläggas - Det är ett
helvete också för de anhöriga!

Det ska vara lätt för Dig att
nå Din husläkare när Du
behöver
Du ska kunna komma fram till Din husläkare när Du behöver
Ge fler en egen doktor, som också kan
göra hembesök hos gamla och barnfamiljer
Fler jourmottagningar på kvällar och
helger
Du och Dina föräldrar ska kunna känna
trygghet för att vården finns också i
vardagen

Öppnare invandrings- och flyktingpolitik Sverige behöver växa!

En levande skärgård
bygger på att det ska gå
att bo, arbeta och driva
företag i skärgården
Fastighetsskatten ska bort
Strandskyddet får inte lägga en död hand
över kust och skärgård!
Nej till Horstensleden - Skärgården får
inte sprängas bort!
Återinför Sommarhelikoptern för säker
ambulanssjukvård i skärgården!
Inget krångel, men säkrare på sjön Nej till båtskatt, ja till förarbevis!

EU ska göra rätt saker - Inte fler

Försvarsmark i skärgården ska inte
privatiseras!

Roslagen och Södertörn
ska också leva
Bygg ut väg 73 mellan Fors och Älgviken

Din Rospigg i Landstinget

Hyresbostäder i mindre skala ökar de
boendes valfrihet!

Norrtälje sjukhus ska utvecklas som akutsjukhus dygnet runt

Bort med fingrarna från m/s Västan och
s/s Blidösund!

Bygg ut väg 77 från Rösa till Knivsta

Barnakuten på Danderyds sjukhus ska vara
öppen dygnet runt

En ny hamn i Norvik för bättre miljö i
Stockholmsregionen

Rusta upp Roslagsbanan för bättre kollektivtrafik i Roslagen

Behåll närpolisen i Vaxholm och Rimbo

Samordna avgiftssystem och tidtabeller för
SLs bussar och Waxholmsbolagets båtar

Tingsrätten ska vara kvar i Norrtälje

