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Vänner!
Sista dagen innan höstlovet. I alla fall för våra skolelever. Det som tidigare var ett skördelov har
numer kommit att bli en paus och lite livsluft för våra barn.
En späckad vecka går mot sitt slut och det har varit både Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelse under veckan som var.
Men jag tänkte börja med att jag i tisdags hade det stora nöjet i att få följa med Svenska
Sjöräddningssälskapet ut på sjön och vara med om en räddningsövning av en person i vatten. Jag
fick också provköra deras båtar, varav den ena hade 2 x 300 Hk under motorkåporna. Jag fick
också provköra en båt med jetmotor som bokstavligen kunde vända på en femöring.
Anledningen till att jag var inbjuden var att vi i Kommunstyrelsen fattat beslut om att ge ett
bidrag på 100 000 kr till deras verksamhet. SSRS idkar sjöräddning helt på ideell basis och en
omsitlig del av sjösäkerheten i en skärgårdskommun som Österåker.
Kommunfullmäktige i måndags slutade något tidigare än brukligt. Vi hann med att ”diska av” alla
motioner bland annat. Vi antog också en ny kostpolicy för kommunens verksamheter, vilket är
bra. Bland annat kommer nu andelen ekologiska produkter att öka från 20 till 26%.
På Kommunstyrelsen i onsdags framlades tre budgetar; Alliansen i Österåkers,
Socialdemokraternas samt Vänsterpartiets. Jag kan konstatera att det var ett tag sedan t.ex.
Miljöpartiet lade en egen budget. Har man möjligen tappat geisten en smula?

Alliansen i Österåkers budget är långsiktigt hållbar, med satsningar på kärnverksamheterna på 100
MSEK mer än föregående års budget. Skolan och förskolan får av dessa 60 miljoner. Vi sänker
skatten ytterligare. Denna gång med 40 öre! Det ger en ny kommunalskattesats på 17:35, vilket
placerar oss på andra plats i länet!
Budgethandlingarna kan läsas i sin helhet här och här
Vi Moderater har all anledning att glädja oss åt uppgången i opinionen. Från 16 till 22% i
DN/Ipsos oktobermätning bland annat. Ulf Kristersson har fått en lysande start på sitt
partiledarskap samtidigt som partiet levererat ett politikpaket med konkret bra moderatpolitik.
Det känns som att det moderata tåget rullar och accelererar på det liberalkonservativa spåret igen.
Man känner helt enkelt igen sig igen efter ett antal år av ideologisk förvirring, vilket också var
något jag efterlyste i min debattartikel i Dagens samhälle i våras. Den kan för övrigt läsas här.
Oavsett om Ni jobbar eller tar någon dag ledigt under nästa vecka vill jag passa på att önska en
skön höstlovsvecka och en trevlig helg till att börja med.
Vi ses!
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