Lad os nu give erhvervslivet gode vilkår!
Med fare for at kede læserne med historiske udredninger kalder Mette Lene Jensens særlige "Venstreversion" af historien om erhvervslivets vilkår i Helsingør alligevel på et modsvar (Den lange historie kan
læses på Facebook siden www.facebook.com/KonservativeHelsingor).
Vil Venstre gøre sig til som erhvervslivets beskyttere, skal de nemlig være meget velkomne - vi er i forvejen
en god flok konservative, men der er bestemt plads til flere frontkæmpere.

Dækningsafgiften.
Venstre skal da ikke rende fra, at de selv har et stort historisk medansvar! Mette Lene Jensen, du skriver at
du gerne vil svare, og du gentager spørgsmålet ”Hvorfor stemte Venstre så for den nuværende
dækningsafgift”? Men du kommer ikke med nogen forklaring på, hvorfor venstre stemmer for både nu og
tilbage i 2008..
Budget 2013
Og kære Mette, med din store politiske indsigt som du mener vi andre ikke besidder, kan du så ikke fortælle
os, hvordan borgmesteren kan være så tonedøv at han ikke kan høre at de Konservative ikke vil være med
til skattestigninger og at de Konservative vil have en nedsættelse af dækningsafgiften? Lige fra første
udkast til budget har vi sagt nej – men ”Rødt flertal” vil kun tillade små ændringer…
Fagentrepriser
Igen spiller du på ”Vi havde ikke borgmesterposten, så det er ikke vores skyld”. Men har Venstre ikke haft
formandsposten for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i de seneste to perioder? Og alligevel sker der ikke
noget på området før Jens Bertram (C) tager problemet op i udvalget? Er det fordi Venstre stadig ikke er
parate til fagentrepriser? Eller er I bare helt uenige i gruppen…?
Så kære Mette, det er i orden at du ønsker at være kæk, men lad nu være med at fordreje historien…
Og så vil jeg også lige være lidt kæk, og overlade det til Per Slot at forklare dig, hvorfor vi Konservative
synes at det er forkert, at hæve affaldsgebyret med mere end 60%.
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