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Vänner! 

En händelserik och framför allt för våra barn och unga en mycket givande vecka är nu till ända.  

I måndags sammanträdde Kommunfullmäktige med en för just detta möte annan starttid (18:00). 
Om det enbart berodde på det, eller om de som talade i talarstolen var effektiva kan säkert 
analyseras, men vi slutade denna gång 22:30. Samtliga ärenden hanns med, vilket är bra.  

Kvällens clou var Boda-planen som denna gång antogs efter att ha varit återremitterad hela tre 
gånger. Det känns bra att byggnationerna nu kan komma igång.  

Två positiva nyheter för våra skolbarn kom som jag skrev inledningsvis i veckan.  

Först ut var Helleborusskolan som meddelar att man startar skola här i Österåker. Helleborus är 
ju en skola som specialiserat sig på anpassad undervisning för barn med autism. Ett värdefullt 
och efterfrågat tillskott, då många fått åka till Täby tidigare.  

Ett annan mycket glädjande nyhet är att Internationella Engelska skolan hos Skolinspektionen 
ansökt om att få starta grundskola i kommunen. Detta är väldigt positivt för Österåkers kommun. 
Det tillför en extra bredd och spets vad gäller skolutbudet i kommunen. Vi välkomnar självfallet 
att Internationella Engelska Skolan etablerar sig här och kommer nu att inleda ett arbete med att 
finna en lämplig lokalisering. Ca 250 elever från kommunen går redan på IES i Täby. Att öppna 
skola i kommunen leder till minskad press på befintliga skolor och minskar behovet av att resa 
långt för att gå i IES skolor. Mer om detta kommer man kunna läsa i nästa veckas Kanalen.  

 

 



 

Apropå Kanalen så gick jag och Mathias, som de flesta säkert sett, i svar mot Roslagspartiets 
debattartikel om Röllingbyleden och vägsträckan från Circle-K-cirkulationen till Söralidskorset. 
Just den sistnämnda sträckan vill samtliga partier bredda och öka framkomligheten på. Det råder 
konsensus, även om RP försöker få det att framstå som att de är de enda som driver detta. Jag vill 
helst att det ska vara klart igår, men det är Trafikverkets väg och en för dem lågprioriterad 
sträcka. Från kommunens håll har vi föreslagit att vi själva bekostar detta och att en person från 
Trafikverket är med i projektet. Förvaltningen har fullt fokus på detta och besked i frågan 
kommer förhoppningsvis inom kort.  

 

Nästa vecka har vi i Österåkersmoderaterna M-grupp i lokalen den 8/2 klockan 19:00. 
Gruppstyrelsen träffas 17:30 på samma plats.  

 

Jag vill passa på att redan nu slå ett slag för det redan brevledes och på webben anslagna årsmötet 
den 22/2 klockan 19:00 i lokalen. Talare är Irene Svenonius, nyvalt finanslandstingsråd som 
kommer ge sin syn på Stockholms framtida sjukvård och kollektivtrafik. Enklare förtäring 
kommer serveras i anslutning till mötet, varfvör jag vet att styrelsen gärna vill veta hur många 
som kommer. Vänligen maila din närvaro på årsmötet till osteraker@moderaterna.se  

 

Trevlig helg! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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