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För dom som inser att vi måste ha mindre stat, mindre facklig påverkan, större flexibilitet där 
företagen kan förhandla fram med sin personal avtal som är anpassade till verksamheten först 
då har man lagt grunden till ett friare Sverige, ett friare företagande, ett bättre liv för 
personalen och en kollektivtrafik som är anpassat till kunden med massor av innovationer. 
 
 


