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Vänner! 

 

Nytt år och nya tag och 597 dagar kvar till valet! Nu redan i slutet av årets första månad hoppas 
jag att julen och nyåret bjudit på god mat, gott umgänge och sköna dagar trots att vädret minst 
sagt har varit varierat. Varje dag det inte snöar säger det klirr i kommunkassan, men när det har 
snöat har vägarna i Österåker skötts förträffligt bra av våra upphandlade entreprenörer.  

 

Vi började årets alla möten med Kommunstyrelse den 9 januari och de viktigare ärenden som 
beslutades var att upprätta detaljplan för ny förskola i Täljö samt antagande av detaljplan i 
Smedby för ca 27 nya bostäder. Vi beslutade vidare om deltagande i ett EU projekt - Central 
Baltic – Modern ports in historic waters. Projektet drivs av Värmdö kommun, där hamnar kan 
utvecklas på Ingmarsö och Husarö i samverkan med fastighetsägare för större hamnar. Samtidigt 
ställde vi oss bakom en önskad utveckling av skärgårdstrafiken som framtagits av trafikgruppen i 
skärgården. Det som är nytt för i år är att vi fattar beslut om större budgeterade investeringar, s.k. 
igångsättningsbeslut, i syfte att ha kontroll på utgifterna då det från budgettillfälle till faktisk start 
kan ha skett förändringar som påverkar utgifterna.  

På nationellt plan sker det saker hela tiden och nu senast i igår meddelande Anna Kinberg Batra 
att hon gärna vill lägga en gemensam alliansbudget så snart som möjligt, gå till val, bilda regering 
och regera så snart som möjligt och söka stöd för vår politik i enskilda frågor hos alla 
riksdagspartier där förutsättningar finns. 

Det är glädjande besked för oss alla frihetskämpar då Sverige är på väg åt fel håll och 
Löfvenregeringen behöver stoppas för att få rätsida på Sverige igen. 

Bifogat finner du Frågor och Svar från länsförbundet som förtydligar utspelet i går.  

 

 



 

 

Jag ingår glädjande nog i en arbetsgrupp som har till syfte att presentera förslag på regellättnader 
och förhoppningsvis nedläggning av en del överflödiga myndigheter och verk. Det finns i dag 
241 st. aktiva myndigheter och jag har redan identifierat ett par och i tisdags föreslog 
Moderaterna i staden och länet att lägga ner Arbetsförmedlingen och 93 andra förslag för fler 
jobb och ökad tillväxt. 

Lokalt, i Österåker hanterar vi ständigt frågor som berör invånarna där vårt mål är att ge 
invånarna mer makt att fatta sina egna beslut och mindre makt åt oss politiker.  

 

Vi ses på kommunfullmäktige den 30 januari!  

 

Trevlig helg! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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