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Det store
udligningstyveri
AfColette Briæ,
formaruJJor DESA
Dansk Erhr;err:ssammenslutning

DEBAT Så starter det store
udlignfogstyveri og uddelin
gen af Gentoftes borgeres pen
ge.
Nu skal de rige i Gentofte
ribbes så meget som overho
vedet muligt i udligningsvan
viddet, for i Gentofte flyder
guldet og mælken og honnin
gen i ane gaderne, og de tjener
alt for meget, de drikker cham
pagne til morgenmad, de lever
alt for længe, de har for store
pensioner, de dør for sent og
kører i alt for dyre biler, og de
rejser og efterlader en sviner af
C02.
Vi er rigtig mange borgere
i Gentofte, der er trætte af at
blive hængt ud og blive kørt
igennem hele det politiske ævl
og at blive udstillet som nogle
rige svin. Det skubber kun mis
undelsen, og ævlet bliver ikke
bedre af ustandselig at blive
gentaget. Helt ærligt, hvad bil
der de politil<ere sig ind? De
glemmer fuldstændig i deres
floromvundne omfordelings
snak at fortælle, at i Gentof
te betaler de også regningen.
3,3 milliarder kroner beta
les i forvejen. Gentofte er ikke
en øde ø, og i Gentofte er det
trængt ind, at på Lolland er de
på "røven", og de skal have et
lø ft, men vi siger nej til at være
Danmarks malkeko nr. 1.
Og au pairer har været et
sturt sturt nummer i debatten
og misbrugt som rambuk til at
få ram på alle i Gentofte. Gen
tofte mangler også ældrebo
liger, vi mangler også boliger
til de unge, som de kan beta
le for, vi har også mange ned
slidte veje, vi har også knække-

"Milliarderne fosser ud af Gentof
te-borgernes lommer, mens andre kom·
muner kan sidde og srnæske sig og fise
den af. Der må gøres op med den tilba
gevendende 'På-røven-reform'," skriver
Colette Brix. Pressefoto

de brosten, vores lokale foL1:et
ninger kæmper også kampen
for at overleve, pengene vælter
ikke bare ind i kasserne, der
bliver kæmpet fuldstændig
som lokale forretninger gør
rundt om i hele Danmark.
I Gentofte Kommune bor
der rigtig mange helt "almin
delige" borgere, og vi har lige
som i Gedser, Guldborgsund
og Gram også velstillede bor
gere. Det er jo bare super, de
skæpper godt i kasserne. Men
vi ønsker ikke at betale til dår
ligt drevne kommuner, der er
på konstant bistancl.
Milliarderne fosser ud af
Gentofte-borgernes lommer,
mens andre kommuner kan
sidde og smæske sig og fise
den af. Der må gøres op med
den tilbagevendende 'På-rø
ven-reform'.
Pengene ligger altid bedst i
borgernes lommer.

