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Vänner!
Ytterligare en vecka i frihetens och österåkersbornas tjänst ska summeras. Vi är redan inne i
senhösten och för ett år sedan kom faktiskt vintern med stormsteg vid den här tiden. Det är hög
tid för vinterdäck och att ta fram snöskyffeln.

Veckan som varit har innehållit idel positiva nyheter. Vi är bland de bästa kan konstateras.
Svenskt Näringsliv har korat de kommuner som har bäst resultat, kvalitet och högst effektivitet
inom skolan och vi hamnar på en klart hedrande sjätte plats i landet. Mycket glädjande besked
och ett riktigt relevant mätbart värde på hur våra skolor mår. Vi är helt klart på rätt väg!
Äldreboendet Smedbygården i Åkersberga har utsetts till bästa äldreboendet i landet!
Smedbygården brukar ligga i topp när Socialstyrelsen gör sin årliga enkät, där äldre får berätta vad
de tycker om sitt äldreboende. I år är man bäst. Det privatdrivna boendet satsar på att ha
meningsfulla aktiviteter varje dag, varje enhet lagar maten från råvaran direkt på plats och man
utbildar löpande all personal. Både de äldre, deras anhöriga och personalen trivs här.
Personalomsättningen är låg. Detta vill alltså sossarna nationellt och lokalt ha bort med sitt
vinstförbud! Det finns inga vinnare i sossarnas spel. Allra mest förlorar de äldre.

Montessoriförskolan Solbacken har utsetts till årets Grön Flagg-förskola. Det uppmärksammade
jag från kommunens sida med att närvara vid deras firande. Från kommunen överlämnade vi en
check på 5000 kr till fortsatt hållbar verksamhet och som en morot till andra förskolor att följa
deras exempel.
I morgon åker jag till Mjölby för att föreläsa på ämnet ”Moderat politik i praktiken” för 86 st
MUF:are från hela länet. Tydligen har den konsekventa hållning vi haft i politiken i Österåker
spridit sig och andra vill lära hur vi gör. Inte utan att jag å hela österåkersmoderaternas vägnar
känner mig en smula hedrad.
Jag påminner redan nu om nästa fredags begivenhet på Runö – Näringslivsmässan 2017 som går
av stapeln 17/11. Lokala företag ställer ut. Missa inte det! Jag vill redan nu glänta på förlåten att
jag ämnar verka för ett instiftande av en lokal idrottsgala med start våren 2018 också. Lika viktiga
som företagen är för sysselsättning och ekonomi är föreningsrörelsen för en aktiv fritid och god
hälsa. Mer om det kommer jag återkomma till senare.

Trevlig helg! Kör försiktigt om du ska ut på novembervägarna. Det kan vara förrädiskt.
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