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Vänner!
I skrivande stund håller den sent intågade vintern sitt grepp även om temperaturerna sedan ett
par dagar ligger strax över noll. Det gäller att vara observant när de nu våta väg- och gångbanorna
fryser på. Redan i morgon blir det minusgrader igen.
Förra veckan innehöll bland annat Kommunfullmäktige den 5/3. Detaljplanen för multihallen vid
Näsvägen klubbades bland annat. Ett moderat vallöfte som nu går i uppfyllelse. Detta till trots
försökte oppositionens partier ta en viss cred för detta, trots att man inte varit drivande ett dugg
för att det ska komma till stånd. Genant.
Veckan innehöll också ett möte med revisorerna. Både lekmannarevisorer samt upphandlad
revisionsbyrå. Det kan konstateras att det inte finns mycket att slå ner på i den mycket välskötta
ekonomi och förvaltning Österåkers kommun har. Det kan också konstateras att resultaten
förbättras i bland annat skolan. Vi är nu på femte plats i länet i en klättring som varit långsiktig
och uthållig. Målet att bli bäst ligger dock kvar.
Att tillhandahålla hygienprodukter kostnadsfritt för unga tjejer har visat sig vara en succé. Det har
nämligen ökat trafiken till ungdomsmottagningen och med det har fler kommit i kontakt med det
utbud av bland annat preventivmedel och kuratorer. Den psykiska ohälsan hos unga ökar och
detta är i förlängningen ett sätt för oss att fånga upp de som behöver hjälp. Den större satsningen
på ungdomsmottagningen har möjliggjort att barnmorska och kurator finns på bestämda tider på
Österåkers gymnasium och Skärgårdsgymnasiet. Själva hygienprodukterna sponsrades av en
tillverkare så den enda kostnaden var i stort sett bara transporten.

Jag har haft en välbesökt företagarfrukost, vilket börjar bli en etablerad företeelse. Företagarna
uppskattar att komma och prata och lägga fram sina idéer eller synpunkter.
På riksplanet har frågan om haveriet med Transportstyrelsen blossat upp politiskt igen. Tyvärr
har inte media riktigt hakat på i vad som – enligt förre Säpochefen – lär vara tio gånger värre än
Wennerströmaffären…. Vi får hoppas att media orkar lyfta detta igen. Det är rikets säkerhet vi
talar om här.
Allt beror på hur frågor ställs. Enligt DN/Demoskop är 63% av svenskarna för friskolor med en
vinstmarginal på 5%. Det är en procentenhet högre än vad man idag har i vinstmarginal…

En fortsatt trevlig vecka önskar jag dig!
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