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Vänner!
Vi är redan inne i juni och skolavslutningarna har eller kommer att avlösa varandra. En fantastisk
tid. Tyvärr missade jag studentutspringet det här året på ÖG, vilket annars är en tradition. Det är
inte utan att det kommer en liten tår varje gång.
I vårt vackra sommarsverige ligger det vackra Ekbacken där jag i veckan hade förmånen att hålla
tal på det fantastiska nationaldagsfirande vi har här i kommunen. Det var musikunderhållning av
olika slag och en trevlig folkfest i vad som kommit att bli en etablerad tradition. Det var åttonde
gången sedan premiären 2011.
På riksplanet har ett par opinionsundersökningar befäst raset i väljarstöd för (S). Vi ligger på i
stort sett oförändrade siffror medan (Sd) ökar. Min analys är att amnestin för 9000 mestadels män
utan asylskäl har påverkat. Man ser motsvarande tapp hos (C) vilket indikerar att det stämmer.
Över 60% av väljarna tycker att det är en dålig idé. Det gäller att komma ihåg vems uppdrag man
sitter på.
Den 18/6 är det Kommunfullmäktige och jag vill redan nu nämna två av de ärenden som
kommer avhandlas; Näsängen samt budgetdirektiven. Näsängen kommer bli det enskilt största
som skett i exploateringsväg i kommunen vid ett tillfälle. Det kommer bli en småskalig, pittoresk
bebyggelse där trivseln kommer att stå i fokus. Täljöviksprojektet är redan igång och med dessa
två projekt kommer kommunen expandera kraftigt västerut. Det innebär ny inflyttning och
fortsatt positiv utveckling av kommunen.

Budgetdirektiven sätts redan i juni medan budgeten formellt tas på hösten. Detta görs för att
förvaltningarna ska ha en chans att kunna planera inför nästa år. I höstens budgetar kommer
utöver ramverket även de politiska satsningarna. Det blir denna gång en uppräkning med 2% för
pris- och löneökningar. Utan effektiviseringskrav. Många andra kommuner ligger på 1-1,5% med
ett inbakat effektiviseringskrav.
Projektet Stoppa droghandeln är igång och Polisen har tillsammans med Trygg i Österåker inlett
ett arbete för att stävja den öppna droghandeln i Åkersberga. Detta har gett resultat så långt och
droghandlen har nästintill störts ut. Arbetet kommer att fortsätta efter sommaren för att få bort
detta från våra gator. Österåker ska vara en trygg kommun och vi ska ha nolltolerans mot brott,
droger, klotter och skadegörelse.
Det var allt för den här gången. Nu väntar en helg följt av en vecka full med arbetsaktivitet.
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