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Vänner!
Igår var det första advent. Det innebär att första ljuset i ljusstaken är tänt, dekorationer
framplockade och en julstämning som börjar byggas upp. För oss som är vuxna är den här tiden
fram till jul rejält snabb. Det är mycket som ska hinnas med på kort tid. Det var annorlunda när
man var barn och otåligheten fick varje minut fram till julafton att kännas som en timme.
Förhoppningsvis får vi alla, trots livspusslande, möjlighet att njuta av den här mysiga tiden på
året.
Apropå jul så är Lucia ett säkert tecken på att julen snart står för dörren. Jag hade i lördags
förmånen att få kröna årets Lucia, Linn Ahlquist, på Storängstorget. Förutom äran får hon ett
musikstipendium på 10 000 kronor av Lions och tidningen Kanalen. Vi kan vara stolta över att vi
upprätthåller traditionen med Lucia i Österåker och att Lucia traditionsenligt kan fortsätta sprida
ljus och glädje vart än hon kommer.
I fredags blev jag enhälligt vald till det hedersamma uppdraget som ordförande för Moderaternas
kommunalrådsgrupp. Kommunalrådsgruppen består av KSO:er, oppositionsråd och
kommunalråd från länets 26 kommuner. Jag efterträder Lennart Kaldéren från Salem som
avtackades. Till vice ordförande valdes Daniel Dronjak från Huddinge. Jag är stolt och hedrad att
ha blivit vald till detta uppdrag och ser med stor förväntan den kommande valrörelsen an, där det
kommer krävas samarbete och hårt jobb för att återta regeringsmakten i landet och öka vårt stöd
regionalt.

Det har nu gått en vecka sedan regeringens absurda utspel om amnesti för ensamkommande som
befunnits sakna asylskäl då de är över 18. Det är en ansvarslös eftergift till Miljöpartiet, där
regeringsmakten tydligen är viktigare än grundläggande principer i en rättsstat. Detta lär ha
effekten att fler söker sig hit. Till en obefintlig bostadsmarknad, till en lågkonjunktur i antågande
med undanträngning i välfärden och en snedvridning av könsbalansen som följd.
Presskonferensen var en uppvisning i dåliga förberedelser att försvara ett dåligt beslut. Helt utan
konsekvensanalyser kastar man sig huvudstupa rakt in i något som kommer få stora konsekvenser
för landet på sikt. Inte minst tilltron till rättsstaten. Detta är illa.
I veckan som var hade jag två välbesökta öppet hus i biblioteket. Även om det går upp och ner
vad gäller antalet besökare tror jag på modellen att träffa kommuninvånare på det här sättet.
Många kloka frågor, tips och inspel kommer den vägen.
Jag avslutar där jag inledde med en förhoppning om att du får en mysig tid framöver. På fredag är
det traditionsenligt julbord med Österåkersmoderaterna på Österåkers golfklubb. Kanske är du
en av de som anmält dig dit? I så fall ses vi då om inte förr.
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