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Vänner! 

En ny helg instundar. Vi har kommit fram till årets sista månad och redan är det dags att tända 
det andra ljuset i adventsljusstaken. Nu går det fort och det står inte på förrän julen är här. 
Förutom för barnen då där varje dag i december fram till julen måste kännas som en evighet.  

Det har varit en rätt mötesintensiv vecka där kvällsmötena avlöst varandra. I måndags hade jag 
öppet hus i fullmäktigesalen där jag hade en dialog med boende i Hagbyhöjden om det planerade 
nyexploateringsområdet Hagby äng och kullar. Det kommer bli ett område med blandad 
bebyggelse; bostadsrätter, hyresrätter och radhus där även viss kommersiell service kan komma 
att inrymmas. All förändring kan lätt skapa oro och det är viktigt att alla sakägare får komma till 
tals.  

I tisdags hade jag möte med TBK:s styrelse om stora och små frågor som har betydelse för 
TBK:s verksamhet.  

I onsdags hade vi m-grupp, där fullmäktigehandlingarna inför måndagen gicks igenom bland 
annat.  

I går torsdag hade jag öppet hus på Bygdegården på Ljusterö inför 150 personer med anledning 
av ett planerat flyktingboende på ön. Det var ett bra, sansat och givande möte. Jag inbillar mig att 
det var ämnet och inte undertecknad som bidrog till att fylla lokalen.  

 

 



 

 

I dag har jag varit på kommunalrådsgrupp för moderata KSO och oppositionsråd i länet. Denna 
gång var mötet i Huddinge. Jag vill passa på att nämna att jag blev omvald till vice ordförande i 
denna grupp, vilket så klart känns hedrande.  

 

Nästa vecka är det Kommunfullmäktige på måndag 5/12. Jag höll på att skriva årets sista, men 
det ska jag låta vara osagt. Ärendelistan är diger och det lär bli tight att hinna igenom ärendelistan. 
Skulle det krävas finns en reservtid den 12 december inplanerad. Alla som innehar uppdrag i 
fullmäktige måste förbereda sig på ett extra KF kvällen den 12/12 - just in case.  

 

Nästa fredag är det traditionellt julbord som partiföreningen anordnar. Det är på Åkersberga 
golfklubb. Det startar 19:00 och kostar 200:- för medlem.  Det är lite bråttom att anmäla sig så 
styrelsen kan meddela restaurangen.  Anmäler dig gör du till osteraker@moderat.se eller 
joachim.holmqwist@osteraker.se senast under kvällen idag! 

 

Trevlig helg och andra advent!  

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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