
  
  
 

 
  
  
  

Michaela Fletcher  
Kommunstyrelsens ordförande  
Skärgårdskommunen Österåker 

    

Nyhetsbrev 
2017-02-24 

 

Vänner! 

En ny helg väntar och efter det kommer en del att ta sportlov. Vi är redan snart nio veckor in på 
det nya året och vädret är i skrivande stund gnistrande klart och soligt. (Även om det rent 
vädermässigt kom ett bakslag i mitten på veckan som var). Jag hoppas i alla fall att alla 
sportlovslediga får en riktigt fin vecka och möjlighet till avkopplande och stärkande aktiviteter.  

 

Förra helgen mottog jag MUF Stockholms Frihetspris för 2017 på den distriktsstämma som 
hölls. Det är naturligtvis otroligt hedrande för oss alla inom Österåkersmoderaterna att vi tilldelas 
denna utmärkelse. Våra skattesänkningar har gett den enskilde individen mer i plånboken. Detta 
utan att tumma på den kommunala ekonomin eller kvaliteten i kärnverksamheterna. Vi utgör i 
detta sammanhang en förebild för många moderata politiker i andra delar av länet och landet.  

I onsdags höll föreningen ett välbesökt årsmöte i föreningslokalen. Talare var 
finanslandstingsrådet Irene Svenonius. Goda snittar, trevligt mingel följdes av ett inspirerande tal 
om landstinget nu och framåt. Irene svingade klubban föredömligt på årsmötet som följde därpå. 
Jag vill framföra ett stort grattis till den nya styrelsen och önska lycka till i arbetet. Som Isabelle 
Ankarfjärd Jäger sa i sitt avslutningstal, valrörelsen börjar nu och vi kommer behöva alla krafter 
för att befästa och utöka vårt stöd lokalt och återta regeringsmakten i riket.  

Jag har hållit två öppna hus på biblioteket. Ett i tisdags och ett i onsdags. Det är ett värdefullt 
inslag i det politiska arbetet och en del idéer och synpunkter kommer in den vägen som jag sedan 
tar med mig in i politiken eller till förvaltningen.  

 



 

 

Då vi, som jag nämnde ovan, går in i en mer intensiv valorienterad period nu är det viktigt att vi 
fokuserar på den lokala politiken. Vi levererar i vår kommun. Invånarna har det bra. Vi är en 
attraktiv lågskattekommun som allt fler vill bo i. Vi har visioner för framtiden. Det ska vi 
naturligtvis tala om för alla och spinna på. Jag är övertygad om att det kommer att ge resultat. 
Alldeles oavsett opinionen på riksnivå måste vi lyfta fram det lokala goda exemplet och inte vara 
blyga.  

Vid en första genomgång med budgetchefen ser förutsättningarna för budget 2018 (med plan för 
2019-2020) ljusa ut. Ekonomin är god, men det kommer trots det att vara disciplin som råder 
med fokus på mål- och resultatstyrning. Endast en god ekonomi kan möjliggöra nödvändiga 
satsningar.  

 

Trevlig helg och skön ledighet för dig som ska vara ledig nästa vecka! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Michaela  
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