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Vänner!
En vecka är till ända och nu stundar sportlov för våra skolelever. Oavsett om det tillbringas i
skidbacken, utomlands eller bara hemma så hoppas jag att alla får behållning av lite paus och frisk
luft. Luften är just nu väldigt frisk och det spås bli minusgrader en bra bit framöver. Bådar gott
för den som vill ge sig ut i skidspåren eller på isarna.
I onsdags var det årsmöte. Efter Cathis Hellbergs smarriga mingelbuffé vidtog
årsmötesförhandlingarna. Klubban svingades av länsförbundsordförande Kjell Jansson, som
också höll ett intressant anförande i anslutning till mötet. Han gjorde en historisk exposé och
påminde oss om att vi inte får glömma bort att vi är frihetens främsta förkämpar. Han tog upp
exemplet med att det för 25 år sedan inte var tillåtet att bedriva privat förskoleverksamhet. Något
vi idag tar för självklart, men som vi Moderater fått kämpa för. Vi måste alltid stå upp för
valfrihet och individens rätt att själv bestämma. Staten och det offentliga ska vara starkt där det
behöver vara starkt (Polis, försvar etc) men annars måste vi stå emot alla försök till likriktning.
Stort grattis till den nya, eller ska man kanske säga delvis nygamla styrelsen, som ju innehåller
både omval och nyval. Isabelle Ankarfjärd Jäger fortsätter som ordförande med Johan Boström
som vice ordförande. Erik Lanner, Celine Alfredsson och Fredrik Rosengren omvaldes som
ledamöter. Nyvalda är Anneli Widén, Catharina Hellberg och Conny Ling. Ett starkt lag som
kommer vara motor i valrörelsen. En valrörelse vi alla måste göra vårt yttersta i för att nå största
möjliga framgång för våra idéer.

Sedan förra nyhetsbrevet har det hunnits med ett ordinarie sammanträde med Kommunstyrelsen.
Detaljplanen för multihallen är nu antagen. Det är ett moderat vallöfte som nu förverkligas.Likaså
är detaljplanen för övertryckstält med konstgräsplan i Sjökarby antagen. Ett värdefullt tillskott för
fotbollen, landhockeyn m.fl.
På trygghetsområdet har under veckan två steg tagits mot en tryggare kommun. En nos- och
spaningsgrupp har bildats. Som namnet kanske hintar om så handlar det om att engagera
hundägare att ge sig ut tillsammans och vara lite extra vaksamma ögon för att motverka de över
hela landet accelererande bostadsinbrotten. Detta som ett komplement till allmän vaksamhet och
grannsamverkan. Ett annat steg för ökad trygghet är att jag har initierat arbetet med att göra
Österåker till en hjärtstartssäker kommun. I t.ex. Holland har man ett tätare nät av hjärtstartare,
vilket räddat många liv och jag vill se en översyn på hur det ser ut i vår kommun. Detta är något
som näringsidkare och andra borde uppmuntras till att nappa på.
Jag gästar Radio Moderat i morgon. Temat kommer vara det ovanstående plus en del annat.
Musiktemat kommer vara discoklassiker. Ratta in 103,7 MHz klockan 11:00 i morgon. Med
förhoppning om att de som är lediga över sportlovet får en trevlig paus i vardagen önskar jag Er
alla initialt en trevlig helg!
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