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Vänner!
Så kom det då lite vinter trots allt. Snö har lagt sig och i helgen väntas lägre temperaturer.
Förhoppningsvis hinner vinterentusiasterna passa på att åka skidor eller skridskor nu.
Jag vill börja med att tacka allra ödmjukast för förtroendet att toppa den moderata valsedeln till
Kommunfullmäktige nästa mandatperiod. Det är ett riktigt starkt lag på vår lista med en
blandning av erfarenhet, nygammalt och nytt. Jag börjar verkligen se fram mot valrörelsen där jag
kommer jobba stenhårt för att stärka vår ställning lokalt och att vi får en moderatledd regering
efter valet. Det är inte en dag för tidigt om man säger så.
Europas ekonomier går bra och högkonjunkturen gör att de flesta länder kan spara. Sverige
däremot har spenderbyxorna på. Det buffras ingenting för sämre tider vilket är en riktigt farlig
väg att gå. Nu talas det dessutom om att arvsskatt, fastighetsskatt med flera skatter ska utredas
igen. Som jag skrev ovan är det inte en dag för tidigt att byta ut regeringen och den skadliga
politik de för.
Jag hade förmånen att lyssna till partiledningen på Lidingö i veckan som var tillsammans med
partiets KSO:er, LSO:er samt regionråd. Det var mycket givande och klart är att partiet gjort en
rejäl kursändring. Stramare bidragsregler och krav kommer prägla vår politik. Sverige är ingen
kravlös gemenskap utan plikt ska gå före rättigheter och lag och ordning ska råda. Ulf Kristersson
har toppat laget rejält i staben runt sig så det är med stor tillförsikt jag och många andra
moderater i ledande ställning ser valet an.

I veckan som var besökte jag också Ingmarsö samt Ljusterö. Givande träffar båda två. På
Ingmarsö var huvudteman barnomsorg (som vi i budget redan avsatt medel för) samt
bygglovshantering och på Ljusterö handlade det mycket om den viktiga deltidsbrandkåren och
dess utmaning att hitta personal.
I morgon klockan 11-12 är det nystart för året vad gäller Radio Moderat. Jag gästar studion och
kommer beröra ämnena ovan. Missa inte det! Ratta in 103,7 MHz eller lyssna direkt via webben
på radio.osteraker.se

Trevlig helg!
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