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Vänner! 

Äntligen har värmen kommit och snart slår de ljuvliga syrenerna ut som ett säkert 
försommartecken. Det finns inte många doftupplevelser som slår syrenens en ljum sommarkväll.  

 

I måndags var det Kommunfullmäktige som denna gång slutade 40 minuter tidigare än vad som 
är brukligt. Bland annat antogs detaljplanen för Skåvsjöholm. Planen syftar till att möjliggöra en 
utbyggnad av cirka 130 småhus, servering i anslutning till konferenscentret, förskola samt gator 
och parkmark. Planen reglerar även befintlig markanvändning för Skåvsjöholm konferenscenter, 
befintliga bostäder och naturområdet. Detaljplanen är också en förutsättning för fortsatt 
utbyggnad av kommunalt VA i Svinninge. Mycket positivt att planen kunde antas utan att 
återremiteras och att utvecklingen av kommunen fortsätter. 

Den 13 maj var det länsförbundsstämma på Garnisonen konferens i Stockholm. Jag fick äran att 
vara vice ordförande under dagen. (Gunnar Hökmark ordförande). Det var ofta spänstiga och 
underhållande debatter och många beslut fattades för att göra vår politik och livsbetingelserna för 
stockholmarna ännu bättre. Jag vill gratulera Kjell Jansson till omvalet som förbundsordförande 
och alla andra som omvaldes och nyvaldes.  

 

 



 

Dagen efter, den 14/5, hade jag förmånen att vara inbjuden talare hos Moderata Studenter (MST) 
på deras spetsutbildning. Efter att deltagarna under dagen fått lära sig om vår ideologi i grunden 
var det min tur att avsluta med hur den moderata ideologin ser ut, omsatt i praktiken, med bland 
annat god kontroll av ekonomin, kloka prioriteringar och låg skatt.  

Apropå moderata kärnfrågor och ekonomi vill jag passa på att flika in att i den budgetdialog som 
pågår kan det konstateras att ekonomin fortfarande går lysande i vår kommun. 2017 års resultat 
budgeterades till 41 MSEK. Den nya prognosen – förvisso enbart knappt fem månader in på året 
– pekar på ett överskott på ca 95 MSEK. Inte illa om det kan hålla i sig.  

En bidragande orsak till en god ekonomi, förutom strama tyglar, är att vi är en attraktiv kommun. 
Vi har en positiv inflyttning och en ständigt ökande skattekraft. Ett sätt att attrahera god 
skattekraft är att bygga bostäder i attraktiva lägen. Strandskyddet, och den tolkning som görs av 
regelverket, är ett hinder att utveckla regionen och vår egen kommun. Stockholms 
handelskammare har i en rapport som nyligen släpptes kommit fram till att ett halverat 
strandskydd skulle kunna ge 95 000 fler bostäder i Stockholms län. Vi har drygt 90 mils kust i 
kommunen så vi skulle kunna skapa många fina boendemiljöer.  

 

Nästa vecka är en kortvecka med anledning av Kristi himmelsfärd. Veckan inleds dock med en 
Kommunstyrelse på måndag med närmare 50 ärenden på dagordningen. Ärendelistan finner du 
här.  

 

Det återstår bara för mig att önska en riktigt trevlig helg. Det är ett fantastiskt högtryck som 
svept in med värme och sol. Jag hoppas alla har möjlighet att njuta av det. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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