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Vänner! 

Nästa vecka är vi framme vid påsklov för eleverna i våra skolor och om en vecka infaller 
påskhelgen. Tiden går fort och nu kan väl ändå våren få sägas ha vunnit slaget mot vintern. Bort 
med dubbdäck, snörakor och fram med utemöbler och grill. 

Veckan som gått har bland annat innehållit ett välbesökt öppet hus på Ljusterö bygdegård som 
jag och Mathias Lindow (L) stod värd för. Med oss hade vi även kommunpolis Mattias Tillberg 
och tryggsamordnaren Lena Brodin. Kommunpolisen påtalade vikten av att anmäla alla brott. 
Detta för att ge ett statistiskt underlag för korrekt bemanning här ute. Det är värdefullt att med 
jämna mellanrum hålla öppet hus. Dels för att ge information men också för att ta emot 
synpunkter, tips och frågor.  

I veckan var det slutrevision med kommunens revisorer. Det kan konstateras att revisorerna inte 
har något att erinra över då ekonomin sköts exemplariskt och alla mål är uppfyllda. Jag ville själv 
att målet en så låg skatt som möjligt skulle anses delvis uppfyllt, men revisorerna ansåg att även 
detta mål var tillfyllest.  

Vårkampanjen lider mot sitt slut. I morgon lördag kraftsamlar vi med torgmöten och 
dörrknackning. I morgon har jag förstått att vi dessutom förstärks av personer från riksdag och 
förbund. Å partiets vägnar vill jag tacka alla som varit med. Allt från de tappra förberedarna som 
gjort i ordning allt material i lokalen till de som med ett leende mött väljare på torgen eller vid 
dörrknackning.  

 



 

Jag avslutar med att konstatera att regeringen och dess skadliga politik och skattehöjningar i 
spåren av denna måste stoppas. En gemensam budget i riksdagen skulle kunna stoppa mycket av 
det som i allt mer ökande takt är till men för medborgare och företag.  

Några exempel bara från den senaste skörden av skattehöjarförslag: Flygskatt, höjd inkomstskatt 
(ej höjd brytpunkt), nya 3:12-regler, höjd fordonsskatt, förmånsskatt på privata 
sjukvårdsförsäkringar….. Detta ska läggas till alla andra höjningar som skett. Vi gör i alla fall vad 
vi kan i Österåker och håller ekonomin i schack och utgifterna välprioriterade så att åtminstone 
den kommunala skatten kan hållas låg, men regeringens politik drabbar ändå väldigt många. Den 
rödgröna regeringen måste snarast bytas ut! 

 

Glad påsk önskar jag dig! Två datum att notera i kalendern: Kommunfullmäktige sammanträder 
den 24/4 och Kommunstyrelsen den 26/4.  
 

 

 

Med vänliga hälsningar 
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