Hej!
Till att börja med vill jag rikta ett stort TACK till Berndt Hogreve och Joachim Holmqwist för vår nya
fina hemsida. Vi har nu en helt ny webplats och en ny adress; osterakersmoderaterna.se
Föreningsstyrelsen tackar för nomineringskommitténs gedigna arbete med att ta fram sitt förslag till
valsedel för kommunfullmäktige. Vii har genomfört försöksnominering och förslaget på listan finns
nu att ta del av på vår webplats osterakersmoderaterna.se/nyheter. Den 10/1 kommer listan att
fastställas på nomineringsstämman och detta kommer att ske i fullmäktigesalen, i kommunhuset. Vi
återkommer när de närmar sig med kallelse och fler detaljer.
Det är viktigt att alla som kandiderar på valsedeln genomför den webbaserade steg 1-utbildningen.
Vissa har redan gjort den, vilket är bra, men de som ännu inte gjort den bör göra den så snart det går.
Den finner man på moderaterna.net De som står på plats 1-21 kommer dessutom behöva gå en
teoretisk utbildning som förutom i Stockholm kommer hållas i Österåker, i vår föreningslokal den
24/1-2018. Man kan även gå samma utbildning i Täby den 14 december i år (om man skulle råka vara
upptagen den 24/1). Intressanta talare/utbildare utlovas.
Låt oss gratulera oss själva i kommunen att vår allians budget gick igenom den 20/11, och att vi nu
har en ansvarsfull budget med många bra satsningar för kommuninvånarna och länets näst lägsta
kommunalskatt!
Valrörelsen har börjat och de är roligt och fyller en viktig funktion att kampanja. Vi kommer behöva
nå ut med vår politik på många olika sätt, det kan vara kampanjer, annonsering/artiklar samt i
lokalradio. Allas insatser kommer att behövas om vi ska vinna valet, alla kan bidra för att öka vår
chans att byta ut den sittande regeringen och få en majoritet i kommunen tillsammans med våra
allianspartners.
Det för oss in på att det är nu vi ska ta fram vår politiska plattform som vi ska gå till val på. Det
arbetet kommer att ske som en gemensam övning där vi kommer träffas och diskutera i smågrupper
olika områden T.ex. skolan, vården, den upplevda tryggheten m.m. Resultatet kommer att redovisas
och diskutera i storgrupp och det som kommer ut av det blir vår politiska plattform. Mer information
om när var och hur kommer inom kort.
Innan vi sätter i gång med det roliga och nödvändiga arbetet, kommer julen och med den vår årliga
julmiddag. I år kommer den att hållas på Österåkers golfklubb fredagen den 8/12 klockan 18:30.
Inbjudan ska ha landat i medlemmarnas brevlådor i början av veckan. Glöm inte att anmäla dig
senast 30/11.
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