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Vänner! 

Veckoslutet närmar sig och i skrivande stund är det en alldeles fantastisk vinterdag med ett lätt 
snötäcke och strålande sol.  

Något mer grå och mulna får väl ända de senaste två opinionsmätningarna anses vara. Vi landar 
sammanvägt på riksplanet på runt 19%, vilket så klart är för lågt för oss. Det finns många 
analyser kring varför det skett en nedgång. Jag tänker inte ge mig in i det i mitt nyhetsbrev, men 
jag känner ingen långsiktig oro. Vi måste kavla upp ärmarna och bedriva ett intensivt fotarbete. 
Partiet har sedan valet behövt hitta sin plats i det politiska landskapet. Den processen behöver 
landa. Som parti måste vi nu börja fokusera på vad som är viktigt. Mindre ”vem tar vem” och 
mer "back to basics". Kärnverksamheterna först! Vi måste tillbaka till grunderna i den moderata 
politiken och våra visioner och prioriteringar för ett bra samhälle: lag och ordning, stark 
ekonomi, trygghet, valfrihet och välfungerande skola, vård och omsorg.  

I Österåker kan vi kosta på oss att genomföra satsningar inom kärnverksamheterna, just därför 
att vi har koll på ekonomin. Skolorna har fått ökade resurser och resultaten har över tid ökat, 
äldreomsorgen har hög kvalitet, den upplevda tryggheten har ökat. Med kommunala skattepengar 
valde vi dessutom att satsa på ökad trygghet och därmed minskade också brottsligheten och den 
upplevda tryggheten ökade.  Vi har kunnat göra nödvändiga förbättringar i infrastrukturen (även 
om det i många fall inte har varit kommunens uppgift). Allt detta har tagit tid och vi har 
målinriktat och fokuserat valt att satsa klokt och långsiktigt, för inget i dessa fall är en quick-fix. 
Jag anser att vi behöver komma ner till/ landa i, det som är politikens uppgift. För moderaterna 
handlar det om mer frihet, och därmed valfrihet, till individen, en benhård koll på ekonomin och 
lyssna till vad kommunens invånare vill ha. Det är vår uppgift som förtroendevalda och därmed 
medborgarföreträdare. 
 



 

Jag hade i veckan ett mycket givande besök hos Söralids förskola tillsammans med Michaela 
Haga, Mathias Lindow och Kenneth Netterström. Vi träffade förskolechefen Lena Ådahl och 
fick ta del av ett helt nytt kostnadseffektivt arbetssätt som man implementerat.  

I veckan kunde man ta del av artikeln om Internationella Engelska skolans planerade etablering 
av en grundskola i kommunen. Skolan föreslås byggas i anslutning till IP och Östra kanalstaden 
och utöver skolan kommer idrottslivet få ett lyft då IP rustas upp.  

Nästa vecka inleds med ett ordinarie Kommunstyrelsesammanträde. Handlingarna finner du på 
kommunens webplats eller om du klickar här.  

Jag påminner om föreningens årsmöte den 22/2 klockan 19:00 i lokalen. Tänker du gå och ännu 
inte anmält dig, ber jag dig göra det på osteraker@moderaterna.se  

 

Jag önskar dig en trevlig helg och jag hoppas att det blir en fin vinterhelg! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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