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Vänner!
Det är fredag och ytterligare en vecka ska summeras. Vi är inne i den sista septemberhelgen och
det är mindre än ett år kvar till valet. Valrörelsen börjar nu att röra på sig och det kommer bli en
hård kamp in i det sistaden 9/9-2018 är jag helt övertygad om.

På söndag är det extrastämma på Clarion Hotel Sign i Stockholm för att välja ny partiledare. Om
inget exceptionellt oförutsett inträffar kommer Ulf Kristersson att väljas till ny partiledare. Det
kommer bli en tuff uppgift att med elva månaders varsel samla partiet, formulera en slagkraftig
vision och vända den negativa trend vi varit i de senaste 8-9 månaderna. Jag önskar honom lycka
till i detta viktiga och svåra arbete. Det är viktigt att vi alla och envar enas drar vårt strå till
stacken i det arbete som återstår.
Den 12-15 oktober hålls ordinarie arbetsstämma i Örebro. Då kommer stora delar av den politik
som vi ska gå till val på nästa år att diskuteras, debatteras och fastställas. Med ny partiledare och
ny politik är det min förhoppning att vi ska kunna bygga ett starkare förtroende och kunna peta
bort den för Sverige skadliga rödgröna regeringen.

Veckan som gått har innehållit många möten. Det har varit intressanta möten med entreprenörer,
kommuninvånare med flera. Givande på alla sätt. Jag har även haft två välbesökta öppet-husmöten på biblioteket i måndags och tisdags.

Länsförbundsordförande Kjell Jansson från Norrtälje, tidigare KSO och oppositionsråd,
avtackades idag för alla de år han suttit med i StoNo (Stockholm Nordost). Kjell har varit en
samverkanspolitiker på alla sätt och bidragit till att de kommuner som ingår i samarbetet enat
åstadkommit ett starkt tryck på stat och landsting. Bland annat har StoNo-samarbetet varit
ovärderligt i arbetet med en utbyggd Roslagsbana. Kjell kommer nu att satsa på att ta sig in i
Riksdagen.

Trevlig helg önskar jag dig !

Med vänliga hälsningar

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

