Jag tror på individen och människan.
Makten ska styra individen så lite som
möjligt.Skapa istället förutsättningar för
individen att växa!
Utan valfrihet förlorar man motivationen. Vi
ska inte hindra valfriheten utan öppna upp för
den istället!
Lokalt vill jag jobba för att min hembygd
Skokloster ska utvecklas i samklang med
naturen och de boende. Jag vill verka för ett
stimulerande klimat för företagande på
halvön och att servicen byggs ut.
Tre intresseområden som jag vill driva som
riksdagskandidat:

nils-ake.marheden@moderat.se

0722-411122

www.moderaterna-haabo.nu
facebook.com/kryssanissemarheden

NILS-ÅKE MÅRHEDEN

KRYSSA NILS-ÅKE
MÅRHEDEN I VALET DEN
14:E SEPTEMBER 2014
DIN RIKSDAGSKANDIDAT I
SKOKLOSTER!

1. Infrastrukturfrågor
2. Arbetsmarknadsfrågor
3. Skattefrågor
8:e namn på kommunlistan, 21:a namn på
riksdagslistan.

HÅBO

HÅBO

INFRASTRUKTURFRÅGOR

ARBETSMARKNADSFRÅGOR

SKATTEFRÅGOR

Under hela min yrkesverksamma tid
har jag arbetat med eller kring
infrastrukturfrågor.
Inom transportsektorn genom mina
arbeten inom flygbranschen. Inom
IT/Telekom genom mina arbeten
inom IT-branschen.

Min långa erfarenhet inom den
fackliga banan på lokal, nordisk och
europeisk nivå har lärt mig mycket
om både företagens och
arbetstagarnas villkor.
Ett samarbetsklimat är betydligt bättre
än att bygga på konfrontation!

Ett bra klimat för företagande skapas
bland annat genom enkla regler och
lägre skatter. Dessutom är det viktigt
att arbetslinjen fortsätter och att det
ska löna sig att arbeta!

Sverige är ett avlångt land med
stora avstånd från norr till söder.
Det är viktigt att vi har en väl
fungerande infrastruktur med vägar,
järnväg, flygplatser, hamnar, elnät
och datanät. Det skapar
förutsättningar för att hela Sverige
kan växa. Det är viktigt att
landsbygden lever!

Med sunda offentliga finanser kan vi
skapa goda förutsättningar för fler
jobb. Det ska löna sig att arbeta.
Dessutom är det viktigt att om man
satsar på utbildning och därmed
höjer kompetensen, så ska det
premieras!

Det svenska skattetrycket är trots den
senaste mandatperiodens
sänkningar bland det högsta i
världen. På sikt måste vi få ner det i
nivå med övriga länder inom EU.
Det måste naturligtvis ske på ett
ansvarsfullt sätt och starka offentliga
finanser får aldrig äventyras!

