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Vänner! 

Den vår som man nog lite till mans gick och hoppades på fick i veckan ett bakslag med snö. Om 
man får tro meterologin kommer det dock att ske saker med dygnsmedeltemperaturen de 
kommande veckorna som kanske kan ge lite hopp om varmare och mer vårlikt väder. Låt oss 
hoppas det! 

 

I veckan som varit har vi hunnit med möte med KSAU och Plan-AU. Jag har träffat alliansens 
ordföranden och vice ordföranden i nämnderna samt förvaltningscheferna för fördjupad 
budgetdialog inför budget 2018 med plan för 2019-2020. Det ekonomiska läget och därmed 
förutsättningarna inför 2018 är fortsatt mycket goda i Österåker.  

Det är viktigt att fokus hela tiden hålls på kärnverksamheter och hushållning. I Österåker lovar vi 
att de skattemedel som används till det gemensamma, används på det mest effektiva sättet och att 
vi låter invånarna i Österåker behålla mer av sina egna pengar. Detta ökar friheten för individen, 
utan att tumma på kvalitet och resultat i verksamheterna. Vi anstränger oss ständigt att varje 
krona används rätt. Det ska vi fortsätta med och jag lovar att hålla tyglarna korta/aldrig släppa 
taget. Tappar man greppet om ekonomin är alla förlorare och utrymmet för satsningar blir 
kraftigt beskuret.  

 

 



 

 

Moderaternas resultat i senaste opinionsundersökningarna är allt annat än positiva och det är vår 
uppgift att svara på frågan om hur moderat politik påverkar enskilda individer och grupper med 
en större frihet och större eget ansvar. Vi måste leverera en tydlig röd tråd (eller ännu hellre blå). 
Här är vi – dit ska vi – så här har vi tänkt oss att nå dit.  Vi är det parti som står för ordning och 
reda i ekonomin, vi står för en näringslivsinriktad politik för fler jobb, vi har haft och ska fortsatt 
ha den högsta trovärdigheten vad gäller lag, ordning och trygghet.  

Moderaternas plan för Sverige är halvvägs fram i reformarbetet. När arbetet är klart har vi en 
genomtänkt och solid plattform att utgå från och en blå tråd att bygga valrörelsen kring. Partiet 
har från centralt håll uttryckt en vilja att lägga en gemensam alliansbudget. Det är hög tid att det 
görs.  En borgerlig politik och ekonomihantering måste rida spärr mot den vänsterpolitik som nu 
relativt ohotat skadar landet. Det är en viktig signal för att åstadkomma en trovärdighet i 
oppositionsarbetet. Tyvärr är inte alla övriga allianspartier med på det tåget. Än… 

En röst på Moderaterna är en garant för en stark alliansregering med tydlig borgerlig profil. 
Valrörelsen är här och nu, och vi måste alla bidra till att stärka våra positioner på alla nivåer. 
Föreningen kommer att hålla träffar där medlemmar är med och formar partiets politik och vår 
kommande plattform lokalt. Håll utkik i brevlådan och på webben om datum för detta.  

 

Nu på måndag är det Kommunfullmäktige här i skärgårdskommunen med litet s (om Ni ursäktar 
ordvitsandet). Information och visning av läsplattor kommer ges i KF-salen klockan 17:45. 
Sammanträdet startar sedan klockan 19:00. (OBS! Tiden) Alliansen träffas för förmöte klockan 
16:15 i Largen.  

 

Trevlig helg! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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