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Vänner!
Det är dags att summera en vecka som på allvar gjort upp med den sena vintern. Nu börjar våren
sätta sitt avtryck på vädret och humöret.
I onsdags kväll tog vi ett ytterligare steg mot valet då vi föreningsmedlemmar samlades i lokalen
för att fastställa vårt valprogram. Ett valprogram som innehåller en klok, framåtsyftande politik
för Österåker. Texterna kommer nu kompletteras med en layout och sedan tryckas upp inför
valet.
I tisdags hade jag näringslivsfrukost på Espresso House, vilket blivit ett stående inslag och ett
välbesökt dito. Denna gång var det många nya besökare, bland annat från de s.k. gröna
näringarna. Många kloka inspel från näringslivet kommer den här vägen . Min ambition är att
Österåker ska vara topp 10 vad gäller företagsklimat innan 2022. Då gäller det att lyssna och
leverera.
I veckan var jag med på rundabords-samtal som Kvalitena anordnat. Rubriken för samtalen var
Education talks. En av huvudtalarna var vår skoldirektör och tillförordnade kommundirektören
Staffan Erlandsson som fick redogöra för den fantastiska utveckling som våra skolor haft. Bland
övriga gäster återfanns forskare, lärare och skolentreprenörer, bland annat Dr Ralph Townsend
som varit rektor för The Winchester college.

I veckan har det varit slutrevision. Det fanns inte direkt mycket att anmärka på varför mötet
enbart tog en kvart… Det man riktar en anmärkning mot är att man anser att barngrupperna
fortfarande är för stora.
Bilgat till detta brev återfinns skolförvaltningens svar, vilket man från revisionens håll till synes
valt att missförstå eller inte ens beakta.

Jag hoppas att alla och envar får en skön helg. Nu är det tid att börja ställa in snöskyfflarna och
fundera på vårpysslet.

Du som är med i österåkersmoderaterna - Missa inte m-gruppen som följs av socialt samkväm på
onsdag den 18/4.
Vi ses!

Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

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

