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Vänner!
Försommarvärmen håller i sig. I helgen talas det om temperaturer upp mot 30 grader. Det måste
rimligen vara någon sorts rekord för maj månad. Även om lite regn skulle göra underverk för
växtligheten och för att allt pollen ska lägga sig, hoppas jag ändå att det här vädret är en trend
som håller i sig över hela sommaren.
Veckan som var har innehållit bland annat Kommunfullmäktige. Översiktsplan 2040 är enhälligt
antagen vilket är glädjande. Nu ser jag fram emot att börja resan mot att förverkliga framtidens
Österåker.
Det kan konstateras att (S) inte är båtfolkets parti. När detaljplanen för Hästängsudd skulle antas
var man emot att bryggor kan komma att byggas där. Vill man inte att vi ska vara en levande
skärgårdskommun?
Idag var jag med och tog första spadtaget för Wallenstams nyproduktion av bostäder på
Norrgårdshöjden. Det är den första etappen av två om totalt 400 bostäder i kommunen som
Wallenstam bygger i kommunen. (Den andra blir vid Söraskolan). Det är bra att det blir
konkurrens, då det gynnar alla i slutänden.
Jag deltog i veckan i en paneldebatt på Skärgårdsgymnasiet. Det var intresserade åhörare och
ämnena som diskuterades var många. Det är 380 000 förstagångsväljare i detta val. En mycket
viktig grupp att lyssna på och nå ut till.

På söndag är det familjedag och ett lite speciellt morsdagsupplägg i Täljöviken dit man kan åka
och ta del av det fantastiska bostadsprojekt som nu är under uppbyggnad. Missa inte det. Jag
kommer att vara på plats. Klockan 11-12 pågår det på söndag.
Jag vill passa på att nämna – även om det gått att ta del av i media – att Österåker är på plats 8 av
landets superkommuner. Det är tidningen Dagens Samhälle som utifrån ett antal kriterier valt ut
landets främsta kommuner. Våra starkaste kort den här gången var attraktivitet, utbildning,
ekonomi och skatt. Mycket glädjande så klart och ett kvitto på att vi är på rätt väg.
När jag ändå är inne på rankingar så har Svenskt Näringsliv gläntat på förlåten inför den stora
rankingen som kommer i oktober. Vi gör en rejäl klättring i kategorin kommunens bemötande
gentemot företagen. En rätt viktig parameter om jag får tillåta mig att göra en analys, då det är av
stor vikt att dialogen fungerar mellan företag och kommun.
Majkampanjen avslutas i morgon med torgkampanj samt dörrknackning. Det är stor chans att
träffa på någon i blå kampanjkläder i helgen som kommer med andra ord.
Veckan som kommer innehåller bland annat Kommunstyrelse på måndag.

Ps Missa inte att uppvakta Era mammor på söndag! Ds

Trevlig helg!
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