Vad händer härnäst efter att vi gått ut med denna Crowdfunding för att
lansera och sjösätta det räntefria finansiella systemet.
1. Vartefter Crowdfundingmedel (ca 50 - 100 tkr) anländer kommer det att projektanställas
en programmerare som sätts in i projektet och det tar kort tid, antagligen 1-3 veckor då vi
har öronmärkt några stycken varav en kanske omedelbart kan träda in.
2. Är det så att vi ser att mer medel anländer ganska fort så kommer ett dataföretag anlitas
med nödvändiga resurser utifrån ett satt pris med villkor av genomförande och leveranstid.
3. Pkt 2 är för oss det optimala och då pratar vi om ca 500 tkr inom en månad.
4. När vi kan presentera exvis ett kontoutdrag (administrativ hake vi haft under flera
månader sista tiden) så kan vi också presentera sådan funktionalitet att betatesta det
finansiella systemet fullt ut (kontorist som utför kommandon som får avsett resultat) för
dels demonstration till Investerare dels för praktisk Lånehantering och Investeringar.
5. Inom närmaste kvartalet 2018 bör då vi har systemet i drift och resurser som ”driftar”
systemet.
PS! Vi har nästan bestämt oss att försöka driva vårt koncept R – S – M hårdare kanske i ett
parti då vi hörde nu att bl a i Italien går flera partier fram med förslaget Basinkomst
(Medborgarlön (M)).

Om Du känner någon eller ev Du själv som skulle passa som
Partiledare för vårt Parti där vi har namnet klart så hör av Dig eller
sänd in Ditt tips på Info@Lagkostnadsbolaget.se
Skulle Bert Karlsson varit som förr kanske då… alternativt Fredrik Reinfeldt… ja vi
spekulerar men faktum är att ingen kan säga annat än att vårt koncept med nytt skattesystem
och basinkomst är enkelt att förstå, mycket bra för människan… ja bara så enkelt och klokt.
Grunden är ju inte nå´t vi bara kastar ur oss utan det är matematiskt väl genomtänkt samt
analyserats i detalj och med fakta från verkligheten. Varje detalj kan vi ge svar på och
försöker tydliggöra på ett sätt att alla skall förstå.
Ser fram emot Ert stöd!

Ge Ditt stöd till förändring via Swish 072-341 50 91 alt. Bankgiro: 504-9960. Ange gärna Ditt namn
(inget krav) eller fyll i formuläret under Kontakta oss. och märkes ”Crowdfunding LKB”

