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Vänner!
Påsken är över för den här gången, men för våra barn är det påsklov den här veckan. En relativt
tidig påsk, som det var i år, har väl kanske inte bjudit till det där lilla extra vad gäller vårvädret.
Solen har varit framme, men temperaturen har ännu varit blygsam.
Förra helgen var vi iväg på en mycket lyckad konferenskryssning med de som står på valbar plats
på valsedeln i höstens val samt föreningsstyrelsen. Förutom att vi tillsammans arbetade med vårt
lokala handlingsprogram samt fick värdefull information om kommande valrörelse var det en
gemenskapsbyggande resa. Vi är ett sammansvetsat lag som kommer att ge oss in i valrörelsen.
Redan i sommar sätter det i gång och 9 september avgörs det vilka som kommer styra landet,
landstinget och kommunen.
På UF-mässan i Älvsjö kammade Österåker hem titeln Årets bästa UF-kommun. Förra året kom
vi trea , men i år fick vi alltså kliva överst på prispallen. Självklart otroligt glädjande och ett kvitto
på att vi är en företagsvänlig entreprenörskommun. Kenneth Netterström som är ordförande i
skolnämnden fick mottaga priset som hade följande motivering:
"Årets UF-kommun har grundskolan som sin starkaste gren. Hela 19% av alla grundskolelärare i
kommunen är utbildade i Ung Företagsamhets läromedel och 13% av eleverna nås av materialet.
Inom gymnasiet så driver 28% av eleverna UF-företag, en ökning i antal elever med 64% jämfört
med förra året. Både kommunledning och näringslivsenheten har ett stort engagemang i
entreprenörskap, man arbetar operativt och tänker utanför både boxen och kommungränserna."

I veckan som var deltog jag i en lunchduell/paneldebatt som anordnats av Företagarna. Samtliga
fullmäktiges partier var inbjudna, men Mp, V och Öp uteblev p.g.a. sjukdom. Det är ganska
tydligt att det går en rejäl skiljelinje mellan vår syn på företagande jämfört med
socialdemokraterna. Jag poängterade bland annat vikten av att det ska vara lätt att anställa och att
det ska råda ett gott företagsklimat i kommunen. Företagen utgör motorn i kommunen och
bidrar till jobb och skatteintäkter.
I lokaltidningen Mitti:s nätupplaga för Lidingö kunde man i lördags läsa om den indirekta
skuldsättning av privatpersoner som kommunernas belåning utgör. Vi är ju alla del av en
kommun och lånebördan fördelas på alla och envar, vilket man som politiker måste tänka på. En
klok hantering av andras skattepengar måste också balanseras av att inte öka på skuldbördan. Slår
man ut de kollektiva lånen så har stockholmaren i snitt en ”offentlig skuld” på 66 700 kronor.
Det är 26 000 kronor mer än rikssnittet. På tio år har fyra kommuner i länet femdubblat sina
skulder. Det är Värmdö, Huddinge, Täby och Vallentuna. Men! Österåker går mot strömmen.
Vår ”offentliga skuld” ligger på 12 900 kr per invånare. Nästan 54 000 kr lägre än snittet
alltså!
Kuriosa, men ändå anmärkningsvärt är att Mitti Södra Roslagen inte lyfter den här nyheten.
Hade skuldsituationen varit den omvända är jag inte lika övertygad om att den hamnat i
skugga…

Jag önskar dig en fortsatt trevlig vecka!

Med vänliga hälsningar

Michaela
08-540 810 69
michaela.fletcher@osteraker.se

