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Vänner!
En vecka har förflutit och i skrivande stund är det en alldeles fantastiskt vacker höstdag. Relativt
varmt väder men ändå hög och frisk luft.
Jag ägnade en extra halvtimme på lunchen att åka runt en tur via Margretelundsvägen och sedan
tillbaka till Alceahuset via Kvisslingbyvägen. Man kan kalla det en ”syn”. Jag kan konstatera att
behovet av en upprustning av den sanka delen av Margretelundsvägen nu börjar bli högst
förestående. Man noterar saker när man är ute och åker i syfte att bara se och uppleva, utan att
direkt vara på väg någonstans och att man då har fokus på det. Korsningen väg 276/Isättravägen
är svår att ta sig ut från. Det är ett känt fenomen sedan tidigare och jag hoppas att en
cirkulations- eller trafikplats snart kan komma till stånd där. Jag kan också konstatera hur vacker
vår kommun är. Kvisslingbyvägen är verkligen pittoresk med skog och hagar, betande får och
hästar. Vi bor verkligen i en fantastisk kommun på alla sätt!
I onsdags var det sammanträde i Kommunstyrelsen. Den nya kostpolicyn är klubbad. Vi
beslutade om förstudie och planprogram för Österåkers Gymnasium, det som kommer innehålla
ett vetenskapscentrum. Ett antal motioner behandlades dessutom.
Vi klubbade också igenom att gå från två till en valkrets. Det innebär att den nya spärren i den
nya vallagen kommer sänkas från 3% till 2%. Det är ett sätt att tillmötesgå de mindre partierna
och därigenom vitalisera demokratin. Socialdemokraterna var det enda partiet som var mot. De
anser att det är odemokratiskt – hör och häpna. Vari det odemokratiska består hade de inget
vettigt svar på. Man kanske kan anta att det har att göra med att de, givet scenariot med antalet
röster avgivna i 2014 års val, skulle förlora ett mandat. Är man stor måste man vara snäll, att detta

förslag gör att oppositionskollegorna i t.ex. V och Mp står kvar eller ökar ett mandat utifrån 2014
års röstetal tar man tydligen ingen hänsyn till. Vi i Alliansen tar i alla fall hänsyn till de mindre
partierna och en fortsatt vitaliserad demokrati.
Budgetarbetet börjar närma sig sitt slut. Jag har stor tillförsikt till vårt Alliansförslag som håller
hög kvalitet. Det kommer bli intressant att ta del av Socialdemokraternas förslag och om man står
fast vid att renovera Härsbackagruvan, och i så fall hur mycket skattepengar man tror det
kommer krävas…
Nästa helg är det partistämma i Örebro, där partiets nya politik kommer presenteras inom en rad
områden. Bland annat kommer en ny migrations- och integrationspolitik att sjösättas. Trygghetsoch arbetsmarknadspolitiken kommer också att vara två tunga block i vårt manifest som vi ska gå
till val på.

Trevlig helg!
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