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''Vi skal have stoppet grundskyldens himmelflugt og
, ·ørge for en mere rimelig ejendomsbeskatning"
/ /v1/ken mærkesag brænder
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stoppet grundskyldens him
melflugt og sørge for en mere
timelig ejendomsbeskatning
også selv om der er lavet en poli
tisk aftale. Vi har stadigvæk en
af verdens højeste beskatninger
på boliger udover en meget høj
indkomstbeskatning. Det er
især en tung byrde for børnefa
milier og pensionister."
1lvad er Danmarks største ud
fordring lige nu?
"Væksten har toppet, og vi ri
sikerer lavere vækst og færre ar
bejdspladser fremover pga. uro
omkring os og lav vækst i EU.
I k1for l'r det cl stort problem,
,11 <kr �larll'r forholdsvis få nye
v11 I somhcder, om skal skabe
l11•111tick11s arbejdsplacbcr. Der11clov1·1 h, bcr jeg, at vi kan hol111• 111 samlet, så vi kan bevare el
lil'Cldigt og rigt Europa. 'plil
lt'lsl'n og opbruddet i Storbri
t.111nicn viser med al tydelighed,
hvor vigtigt det er al holde sam
llll'l1 i Europa."
I lvem er ditpolitiskeforbillede?
"Når jeg ser på dansk politik,
er det Anders Fogh Rasmussen
og Poul Sch.li.iter."
Hvilken /1istorisk begivenhed
ville du geme have været en del af?
"Der har været mange spæn-

dum, dum, dummelum, elefan
ten Dumbo kunne ikl<e have
gjort det bedre."
Hvad gør dig vred?
"Når folk bagtaler hinanden,
og når vedkommende som får
en tur ikl<e er til stede og kan
forsvare sig. Luskethed og sne
dighed, det er det værste jeg
ved, og misundelse er en grim
ting."
Hvad er din dårligste vane?
''At forsvare selv dem, der slet
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dende begivenheder i Dan
marks historie, men da Sch.liiter
overtog i 1982 efter den økono
miske katastrofekurs under So
cialdemokratiets Anker Jørgen-

Col lte Brix, Venstre.
sen, hvor vi var meget læl p af
gmndens rand, del må have væ
ret en kolossal udford1ing.
Vores velstand i dag bygger i
høj grad på det økonomiske
fundament, som Sch.li.iter skab
te med fastkurspolitik og an
svarlig økonomisk politik. An
ders Fogh indførte skattestop
pet, og han evnede at lave resul
ter fra 2001-2011, uden sludder
og bøvl."
Hvad fik dig senest til at grine?
"Da mit barnebarn på 4 år,
ville vise mig et par ballettrin,

FORÅR I HAVEN
Dyrk dine stjernestunder

ikl<e har fortjent det. Og bland
selv slik"
Hvad er det vigtigste, din mor
ellerfår har lært dig?
''At være en god kammerat,
ikl<e bagtale andre, og være
mod andre, som du ønsker an
dre skal være mod dig."

