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Vänner! 

En hektisk vecka i en mycket hektisk höst är till ända. Eller kanske ändå inte, då jag ska vara med 
på BoMässan som är i morgon mellan 10-16 i Åkersberga centrum. Jag ska även inviga en 
utställning av konstnären Ardy Strüwer på Länsmansgården under dagen. Det är inga problem att 
hålla sig sysselsatt i den här branschen.  

 

Kommunfullmäktige 

I måndags var det Kommunfullmäktige och äntligen kunde miljömålen antas. Likaså kunde 
bostadsförsörjningsplanen klubbas, med några smärre justeringar. Glädjande att detaljplanen för 
Säby Hage antogs, men desto mer frustrerande att detaljplanen för Boda återremitterades igen. 
Denna gång var det en minoritetsåterremiss, vilket innebär att ett majoritetsbeslut för planen vid 
KF den 5/12 innebär att den går igenom. Jag hade innan gjort ett enkelt överslag tidsmässigt, 
utan att vara allt för optimistisk på varje punkt, men det visade sig att det var långt ifrån alla 
ärenden som hanns med. Vissa personer, framförallt på oppositionssidan har en förmåga att prata 
kopiöst mycket på varje ärende och emellanåt en oförmåga att hålla sig till vad ärendet handlar 
om. Ordet är så klart fritt, men om man tillhör de som aldrig förefaller vilja avsluta en diskussion 
kanske man heller inte ska ha synpunkter på att ärenden dröjer för att tas upp till behandling.  

 

 



 

 

 

Höstkampanj 

En landsomfattande kampanj på temat: ”En plan för ett starkare Sverige” pågår just nu och 
Österåker är inget undantag. Kampanjen startade igår med morgonutdelning vid Tuna station 
och senare under eftermiddagen och kvällen vid Åkersberga C och Margretelunds C. Bra jobbat 
allihop! I morgon kommer Moderaterna kampanja på Storängstorget och utanför entrén till 
Folkets hus bland annat medan BoMässan pågår. Det kommer vara gott om moderater på plats. 
Vi kommer även få gästförstärkning av olika riksdagsledamöter och i morgon är det t.ex. Karin 
Enström från Vaxholm som gästar oss. Du som vill vara med, anmäl dig till 
joachim.holmqwist@osteraker.se  

 

Nästa vecka väntar Kommunstyrelse på måndag där bland annat budgeten för 2017 kommer upp 
för beslut.  

 

Trevlig helg! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Michaela  
 
08-540 810 69 
michaela.fletcher@osteraker.se  

 

mailto:joachim.holmqwist@osteraker.se
mailto:michaela.fletcher@osteraker.se

