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Vänner! 

Vi är framme i juni och försommaren har gjort sitt intåg. Förra helgen var det rekordvarmt med 
temperaturer över 30 grader och strålande sol. Med det gläntandet på förlåten vet vi vad 
sommaren är kapabel att leverera.  

Den senaste tiden har präglats av vårt partis otillfredsställande opinionsläge och ett drev mot 
partiledaren pågick ganska massivt dagarna innan SCB:s undersökning. 18% var dock bättre än 
vad de mest skeptiska prognoserna förutsåg, men det är långt från toppform. Det senaste är att 
Anna nu stuvar om rent organisatoriskt och låter Tomas Tobé bli rättspolitisk talesman och 
Anders Edholm blir partisekreterare tills vidare. Analyserna är många varför läget ser ut som det 
gör. Vi kan dock inte sticka huvudet i sanden utan nu gäller det att hitta vår ideologiska kärna, 
formulera en samhällsvision och sedan fokusera all kraft på att torgföra den visionen. Utan en 
klar målbild blir det svårt att driva valrörelse.  

Österåkers kommun borde kunna stå som ett lyckat exempel på moderatlett styre. Vi har lyckats 
höja kvaliteten successivt samtidigt som vi kunnat ge tillbaka pengar till de som pengarna tillhör i 
form av skattesänkningar. Det går att kombinera låg skatt och hög kvalitet. Det gäller bara att 
hålla fokus på de viktiga områdena, att inte tillåta huggsexor om skattemedlen och tänka 
långsiktigt.  

 

 



 

 

Skattebetalarnas förenings tidning Sunt Förnuft kom ut i veckan. Ni som är medlemmar i 
föreningen borde ha fått den i brevlådan. I den är det en stor artikel om Österåkers kommun där 
undertecknad och budget- och kvalitetschefen Mohammed Khoban intervjuas om just undret 
med att kunna sänka skatten och höja kvaliteten. Där redovisas receptet för framgång med 
ekonomiskt ramverk, finansiella mål och långsiktig prognostisering.  

Jag har under veckan som var varit med på ett mycket matnyttigt företagarmöte samt gjort ett 
besök på Äventyrens ö.  

Inom kort ska jag tillsammans med kommunalrådskollegan Mathias Lindow och berörda 
tjänstemän göra ett studiebesök på nybyggda Engelska skolan i Landskrona. Det ska bli intressant 
att ta del av deras verksamhet.  

På tisdag är det ju nationaldagen och mellan klockan 14-16 kommer det hållas traditionellt 
nationaldagsfirande på Ekbacken. Mitt traditionsenliga tal håller jag klockan 15:00. Det vore roligt 
om så många som möjligt kunde komma. Väderprognosen säger i alla fall uppehåll, så jag håller 
tummarna för att vädret står oss bi.  

Jag påminner redan nu om vårterminens sista Kommunfullmäktige den 19/6. Vi har även extra 
Kommunstyrelse den 19/6. Jag vill dock föreslå att m-gruppen den 14/6 utgår med tanke på det 
fåtal ärenden som ska behandlas samt att det är skol-, sommar och studentavslutningstider. 

 

Det återstår bara för mig att önska en trevlig helg och trevlig nationaldag! Jag hoppas vi ses på 
Ekbacken på tisdag.  

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Michaela  
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