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Vänner! 

En jämförelsevis varm februarivecka närmar sig sitt slut. För årstiden har det varit varmt och 
ljumt väder. I Norrbotten lär man inte ha haft så varmt i februari sedan 70-talet med 
temperaturer upp till 10 plusgrader. Vågar man sig på lite vårkänslor nu kanske? 

 

Veckan som varit har varit rätt späckad. I måndags var det Kommunstyrelse med en gedigen 
dagordning. Detaljplanen för Östra kanalstaden, etapp 2 antogs. Det kommer bland annat – som 
också stod att läsa om i Kanalen – innebära nya bostäder, en ny skola samt en upprustning av IP.  

Översiktsplanen är nu ute på samråd och ett gediget dokument som tjänstemännen tagit fram 
ligger till grund för det.  

Utöver detta klubbades nya ägardirektiv för Armada. Här ville (S) att Armadas styrelse mer eller 
mindre skulle vingklippas och hela kontrollen av bolaget skulle ligga under fullmäktige. De blev 
nedröstade och jag hoppas att så också blir fallet när ärendet kommer upp i Kommunfullmäktige.  

Vi fattade också beslut om att kommunen ska vara med att bidra till den välgörenhetssyftande 
golftävlingen Matchen mot cancer på ÅGK.  

 



 

 

I veckan som var besökte jag, tillsammans med övriga KSO:er, kommundirektörer m.fl. 
Tessinska palatset och landshövdingen som hade en dragning om bland annat kris- och 
samhällsberedskap. Överbefälhavaren hade en mycket intressant presentation bland annat. I 
Österåker har vi en krisledningsnämnd, som har genomgått utbildning och det kan vara läge att 
öva för att alla rutiner ska sitta riktigt ordentligt i händelse av kris eller katastrof.  

Trygg i Österåker hade möte med Polis, räddningstjänst, Armada om olika trygghetsrelaterade 
frågor i veckan. Klottret har ökat, men det är svårt att sanera vid minusgrader. Vi har en policy att 
klotter, vid tjänlig väderlek, ska vara borta inom 24 timmar. Förhoppningsvis håller det varma 
vädret i sig så att klottersanerarna kan jobba ikapp nu framöver.  

Belysningen mellan nya parkeringshuset och ÖG är dålig, vilket framkommit vid s.k. 
trygghetsvandringar och detta kommer att åtgärdas för en ökad upplevd och faktisk trygghet.  

 

Jag passar på att påminna om årsmötet för Österåkersmoderaterna den 22/2 klockan 19:00 i 
lokalen. Tänker du komma och ännu inte anmält dig ber jag dig göra det på 
osteraker@moderaterna.se (Observera föreningens nya mailadress) 

 

Trevlig helg! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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