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Foreningen til Køb af Udtalelser fra

- vi har brug for din hjælp!

Loftsramte Eksperter

Konto: 46 37 28 40 10
Reg.nr: 0264

Lundtoftegade 18, 1. th.
2200 København N
Telefon: 62 61 75 57
Mobil: 61 60 75 57
mail@LoftsramteEksperter.dk

Pengene går ubeskåret til loftsramte kontanthjælpsmodtagere

Ved at købe deres
ekspert-udtalelser,
kan vi hjælpe dem
fri af loftet.

vww.LoftsramteEksperter.dk

Støt foreningen
- vi har brug for din hjælp!

www.LoftsramteEksperter.dk

Støt foreningen
Vi har brug for din hjælp, hvis vi skal have råd til at købe alle
de ekspertudtalelser, vi gerne vil.
Pengene går ubeskåret til at hyre loftsramte eksperter!

Foreningen til Køb af Udtalelser fra
Loftsramte Eksperter

Hvordan donerer jeg penge?
Du kan sætte penge ind på konto: 4637284010, reg.nr: 0264.
Eller sende en check til foreningen: Loftsramte Eksperter,
Lundtoftegade 18, 1.th., 2200 København N.

Loven om loft over kontanthjælp har gjort de fattige fattigere.
Men på trods af dybe nedskæringer, der skulle give kontanthjælpsmodtagerne et incitament til komme i arbejde, har loven ikke haft held til at skaffe de loftsramte i job - det bliver
selvfølgelig heller ikke lettere af, at loven rammer både langtidssyge og kvinder på barsel.

Vis omverdenen at du bakker op
- få dit navn på Donorlisten
Hvis du donerer 100 kr. eller mere, kan du få dit navn offentliggjort på donorlisten på foreningens hjemmeside. Husk at
oplyse dit navn og skrive: "På donorlisten" eller ”P.D.”, når du
sætter pengene ind/sender checken. Du kommer ikke på listen, med mindre du har bedt om det.

Men nu træder ”Foreningen til Køb af Udtalelser fra Loftsramte Eksperter” hjælpende til!
Vi vil gerne høre, hvad eksperterne har at sige om loven, og
hvem er større eksperter på feltet end de loftsramte?
Eksperterne vil selvfølgelig modtage et passende honorar
for deres udtalelser - at honoraret har en størrelse, så eksperterne lige præcis går fri af loftet, er blot en meget heldig
sidegevinst.
Om loftsloven
1. januar 2004 trådte den såkaldte ”loftslov” i kraft, der rammer mennesker, der har været på kontanthjælp i mere end 6 måneder.
En familie på kontanthjælp kan miste op til 2.700 kr. netto pr. måned.

Køb af ekspertudtalelser
Ikke alle kontanthjælpsmodtagere er lige hårdt ramt af loftet,
nogen har mistet flere penge end andre. Jo mere man har
mistet, des større ekspert vil man blive regnet for af foreningen. Eksperterne vil selvfølgelig blive honoreret efter graden
af ekspertise (svarende til, at de lige præcis går fri af loftet).
Til gengæld leverer eksperten en udtalelse på min. 3 linjer.
Udtalelserne bliver offentliggjort på hjemmesiden.
Følg med på: www.LoftsramteEksperter.dk
På foreningens hjemmeside kan du bl.a. følge med i:
•
Hvor mange penge, der er samlet ind
•
Hvor mange ekspert-udtalelser, vi har købt
•
Hvor mange eksperter, der står på venteliste
•
Donorlisten
•
Læse udtalelser fra Loftsramte Eksperter

