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Vänner! 

Nu instundar valborgshelgen. Vi är redan framme i sluttampen på april och snart ska sköna maj 
välkomnas med brasor och skönsång.  

Just Valborg är en tradition som samlar många människor, även familjer. Längre fram på kvällen 
och natten är det mest ungdomar ute och för att deras vårfirande ska ske så lugnt och tryggt som 
möjligt vill jag slå ett slag för nattvandring. Själv tänker jag nattvandra på Valborg och hoppas få 
med mig så många som möjligt av mina vänner och politikerkollegor att göra samma sak. 20:30 är 
det samling vid ”Fyren” i Folkets hus.  

I går var det en mycket intressant dragning för medlemskommunerna samt de som ämnar bli 
medlemmar i Käppalaförbundet. Roslagsvatten och kommunen arbetar ju hårt för att vi ska få 
möjlighet att ansluta oss, vilket är en miljömässig och även ekonomisk vinst på sikt. Det var en 
god uppslutning av politiker och tjänstemän, även om jag kanske hade sett ännu fler 
representanter från de kommuner som bromsar vad gäller nya medlemmar. Det var en mycket 
bra information som gavs. Miljön angår oss alla, känner inga kommungränser och 
avloppshantering är definitivt en miljöfråga som måste prioriteras.  

 

 

 



 

I måndags var det Kommunfullmäktige, där årsredovisningen för 2016 behandlades. Vi har full 
måluppfyllelse, levererar ett överskott och har dessutom kunnat sänka skatten. Det är ändå 
intressant att oppositionen valde att ägna nästan sju timmar av de åtta åt att diskutera dåtid. 
Speciellt som att alla siffror är svarta – det vill säga bra.  

 

I onsdags hade vi Kommunstyrelsesammanträde. Det förflöt rätt snabbt och ärendelistan gicks 
igenom på drygt en timme. Värt att notera är att oppositionen, denna gång med miljöpartiet i 
spetsen, ville yrka återremiss på detaljplanen för Skåvsjöholm för något som inte ingår i 
detaljplanen utan är ett beslut som fattas på högre nivå. I detta fall bryggor, vilket faller under 
strandskydd, vilket i sin tur avgörs av Länsstyrelsen.  

 

Det återstår bara för mig att önska en trevlig helg! Jag påminner återigen om nattvandring på 
söndag. För våra ungdomars trygghets skull.  

 

Vi ses! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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

 

mailto:michaela.fletcher@osteraker.se

