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Vänner! 

Ny månad och rent kalendermässigt har nu hösten infallit, även om jag gärna håller kvar i 
sommarvärme och grönska lite längre. Verksamheten är i full gång nu och en händelserik höst 
väntar.  

 

Trygghet 

Sommaren har ur ett trygghetsperspektiv varit rätt så lugn i kommunen. Vi har satt upp 
övervakningskameror, och fler lär komma, på vissa strategiska ställen samt också fått tillstånd att 
ha ordningsvakter i de centrala delarna som komplement till Polisen, vilket verkar ha givit ett gott 
resultat. Faktisk trygghet och upplevd trygghet är viktigt att upprätthålla, vilket vi också gör.  

 

Ekonomi 

Jag nämner ekonomi ofta, men all verksamhet vi bedriver är beroende av kloka prioriteringar och 
sunda finanser. Österåkers kommuns ekonomi går fortfarande bra och vi är rustade att möta 
framtiden. Det ser inte lika ljust ut i många andra kommuner, tyvärr.  Apropå ekonomi inleds 
förhandlingar inom alliansen där vi ska ta fram budget för 2018 och plan för 2019-2020 inom 
kort. Budgeten klubbas formellt av fullmäktige den 20/11.  

 



 

Partiledarval 

Processen med ny partiledare har väl inte undgått någon. I skrivande stund har partiet två 
kandidater; Mikael Odenberg och sedan idag också Ulf Kristersson. Jag tycker det är bra att det är 
en öppen process. Det ger transparens och ett starkt mandat för den som i slutänden blir vald. 
Sverige står inför en rad områden som kräver omedelbara åtgärder. Otrygghet, ett växande 
utanförskap och en välfärd i gungning är några exempel på saker som inte är bra. Det är viktigt 
att vi får en ledare som driver en hård opposition mot den svagaste regering vi sett i 
mannaminne. Sverige förtjänar en moderatledd regering efter valet med sunda prioriteringar och 
hårda nypor.  

 

Kanalens dag 

Även om det blev lite improviserat i söndags, direkt efter Annas avgång så hade vi ett välbesökt 
tält med många besök och samtal. På det lokala planet har vi levererat och fortsätter leverera 
vilket uppskattas av våra väljare. Jag vill rikta ett stort tack till alla som medverkade och gjorde 
den här dagen till något riktigt bra! 

 

Jag önskar dig en riktigt trevlig helg!  

 

PS- Glöm inte att ratta in Radio Moderat på 103,7 MHz i morgon lördag klockan 11-12 då 
studion gästas av Johan Westerholm från ledarsidorna.se  - DS 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

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

 

mailto:michaela.fletcher@osteraker.se

