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● Invånarna i länet har en skev bild av

färsk ursprung sverige
av nöt och gris
max 3 kg/hushåll

hur kommunerna fördelar skatten.
Kalmar län. I dagarna
presenterade Skattekollen.
se en undersökning som
visar hur invånarna i Kal
mars län tror hur kommu
nerna fördelar skatten. Det
visar sig skilja rejält på tro
och verklighet. Exempelvis
tror man att skolan får 22
procent av pengarna, men i
verkligheten får skolan i ge
nomsnitt 45 procent.
– Detta är troligtvis ett re
sultat av att det är väldigt
svårt att ta reda på hur kom
munerna använder peng
arna. Det är synd eftersom
det skapar ett demokratiskt
problem där många fördo
mar kring skattepengars an
vändning har uppstått,
säger Filip Hadenius grun
dare av informationstjäns
ten Skattekollen.se i ett
pressmeddelande.

svenska

tomater
/KG
Sverige Klass 1
Max 3 kg/hushåll

3-pack

bacon
/FÖRP
saltmästar´n 420 g
jfr. pris 47,61/kg
max 2 förp/hushåll

n Fakta

Så fördelas skattepengarna
– så trodde länsborna
● skola: 22 % gissning–45 % är facit.
● Fritid och kultur: 7–5.
● Äldreomsorg och stöd till funktionshindrade: 21–34.
● Infrastruktur: 14–7.
● särskilt riktade insatser: 11–1.
● Politiska verksamheter: 10–2.
● Individ- och familjeomsorg: 16–6.

Undersökningen genomfördes i början av juli på www.
skattekollen.se/almedalen, 11 013 har gjort testet
– 219 av dem bor i Kalmar län.
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Öland och Västervik har de mest populära baden
● De mest populära

badplatserna i länet går att
hitta på Öland och i
Västervik. Det är Barn
ängen som för andra året i
rad tillsammans med
Svenska Turistföreningen,

max 2 förp/Förmånskund

/FÖRP
guldfågeln 1 kg

STF, har tagit reda på vilka
badplatser som det svenska
folket gillar mest. Kalmar
läns favoriter är: Lindödju
pet i Västervik, med
motiveringen att det bland
annat är en barnvänlig och

långgrund sandstrand,
Böda Sand på Öland – ”där
saknar du ingenting”, samt
Köpingsvik, Öland, efter
som det där går att njuta av
en lång härlig sandstrand
väl lämpad för barn.

max 2 kg/FÖRMÅNSKUND

Nybakat i!
–eget bager

med skinn

Salvelinus alpinus
Odlad i Sverige

7

pain riche

Vikt ca 360 g
Jfr. pris 20,83/kg

Pangpris!

HEL red snapper
Lutjanus campechanus
Fiskad i Medelhavet

/ST

stenugnsbakat
bröd

Vikt ca 600 g
Jfr. pris 33,33/kg

/ST

sommarpajer

Vikt ca 350 g, olika sorter
Jfr. pris 57,14/kg

Sommarpaket 0:-

från säkra bestånd, i vår

/ST

med lax, räkor, musslor,
räksallad m.m. ca 240 g
Jfr. pris 208,13/kg

räksallad
à la city gross

med handskalade räkor
Jfr. pris 129,50/kg
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Öppet alla dagar 7-22
Priserna gäller t.o.m. 17/8 2014. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.
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Sommarpaket
• Bensin/diesel
för 5.000 kr
• 3 mån ränte- och
amorteringsfritt
• En 12 volts
kylbox

Köp ny eller begagnad bil för minst 49.000 kr
så får du vårt sommarpaket utan extra kostnad.
Gäller lagerbilar.

/St

Erbjudandet gäller t o m
30 augusti 2014
Kan ej kombineras med
andra erbj. eller rabatter.

/Hg

BUTIK

Månd-Torsd 9-18
Fredag 9-17
Lördag 10-14
Söndagar
sommarstängt

Berzeliusgatan 1
Kalmar
0480-42 58 00
www.kalmarbilcentrum.se

