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Vi vill vara

DIN RÖST
den 9/9

TRYGGHET

Vår kommun ska vara
trygg och snygg

VALFRIHET

Att kunna välja skola
och äldreomsorg är
en självklarhet för oss

KVALITET

Höga kvalitetsmål och
ständig uppföljning för
invånarnas bästa
”Vi har gjort resan från bra till bättre.
Nu går vi från bättre till bäst!
Vi lovar inte allt till alla,
men det vi lovar håller vi!”
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Bäste läsare
Du håller just nu i nummer två av Österåkersmoderaten. Vi går nu in i valrörelse och jag ser fram
mot de kommande veckorna. Vi kommer att synas
på gator, torg och på nätet. Du kan under hela valrörelsen träffa representanter för moderaterna i vår
valstuga på torget, där vi gärna berättar om vår
politik och vad vi har för visioner och mål för kommande mandatperiod för Österåkers kommun.
Vi har målmedvetet arbetat för att höja kvalitén
i de kommunala skolorna och vi har gått från en blygsam placering i länet till att nu
ligga på femte plats. Vi har byggt/bygger flera idrottshallar, så fler får möjlighet att
utöva sin sport i vår kommun. Vi har under den gångna mandatperioden arbetat
med tillgänglighetsfrågor samt trygghetsfrågan. Bland annat genom att vi sett till att
parker, lekplatser, motionsspår och gångvägar har fått belysning och parkförvaltningen har arbetat med att klippa ner yviga buskar m.m.
Moderaterna har genom sin restriktiva och ansvarsfulla ekonomiska politik kunnat
betala av pensionsskulden i förtid, ökat kvalitén i de kommunala skolorna, bygga
idrottshallar och mycket mer samtidigt som vi sänkt kommunalskatten. Jag är stolt
att få representera ett parti (Moderaterna) som både tar ansvar och arbetar för att
stärka kvalitén i kommunens kärnverksamheter.
Moderaterna i Österåker har som mål att fortsätta på den inslagna vägen, där vi
även fortsättningsvis kommer tar ett stort ansvar för skattebetalarens pengar och se
till att vi har verksamheter som har en hög kvalité ut mot dig som kommuninvånare.
Vi kommer fortsätta arbeta för att du ska kunna välja förskola, skola, äldreomsorg
m.m.
Vi är en attraktiv kommun och det är många som vill flytta hit. I takt med att vi
planerar nya bostadsområden ska vi också vara noga med att bygga in service och
faciliteter så som pendlarparkeringar, förskolor, skolor, lekplatser, äldreboenden och
rekreationsplatser. När vi planerar nya områden tänker vi också lite extra på små och
medelstora företag, då det är de som är motorn och bidrar till service och arbetstillfällen.
Kommande mandatperiod kommer vi också se över hur vår organisation i kommunen ser ut. Vi kommer arbeta för att vi ska få fler digitala tjänster. Det kommer bli
lättare att söka t.ex bygglov, genom digitala lösningar. Genom att se över infrastrukturen vad gäller kommunens IT -lösningar rustar vi oss starkt in för framtiden.
Österåker har precis som alla andra kommuner i Sverige tagit emot nyanlända,
som vi är skyldiga enligt lag att ge en bostad de två första åren. Moderaterna i
Österåker kommer vara med och arbeta för en ansvarfull migrationspolitik, tills vi ser
att de som kommit till oss är integrerade i vårt svenska samhälle. Vi vill ställa krav att
man som nyanländ ska lära sig svenska och att man ska ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Vi tror att språket och att man har ett arbete att gå till hjälper till
med integrationen. Alla mår bra av att arbeta, det ger mening, och man bidrar till vår
gemensamma välfärd.
De senaste fyra åren har kantats av skattehöjningar från den sittande regeringen.
Observera att man har höjt skatterna under en högkonjunktur. Det vi vet är att den
sittande regeringen INTE lyckats spara till den kommande lågkonjunkturen. Vi har i
stället fått se vårdköerna öka, den grova brottsligheten har slagit rot i allt fler städer/
områden, Sverige har aldrig någonsin haft så många dödsskjutningar som under de
senaste fyra åren, poliser lämnar yrket i hundratal och man kan inte fylla polisutbildningen med kvalificerade sökande så platser står tomma. Bidragen har nästan ökat
lika mycket som skattehöjningarna under den gångna mandatperioden. Regeringen
har misslyckats med integrationspolitiken och vi har aldrig tidigare haft så många
områden i Sverige med så omfatande problem som nu, med rena parallellsamhällen.
Tusentals människor lever utan att kunna/vilja vara en del av Sverige. Vi kan också
se att kvinnor i dessa områden inte får möjlighet att själva bestämma över sina liv, då
man lever i patriarkala strukturer/kulturer.
Vi har prövat sittande regeringspolitik under de gångna fyra åren och Sverige är
inte sig likt. Den 9/9 har vi alla en skyldighet och en rättighet att gå till valurnorna och
lägga vår röst på det vi tror är det bästa för oss alla i Sverige.
Moderaterna är beredda att regera med förnuft, vi kommer ta ansvar och fatta
de svåra men nödvändiga besluten som kommer stärka Sverige och Österåker i
framtiden.

Isabelle Ankarfjärd Jäger
Föreningsordförande i Österåkersmoderaterna

ÖSTERÅKERSMODERATERNA
Luffarbacken 5, 184 39 Åkersberga
Ansvarig utgivare: Joachim Holmqwist
facebook.com/
ModeraternaiOsteraker/

osteraker@moderaterna.se
osterakersmoderaterna.se
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En röst för trygg
För oss Moderater är det viktigt
att Österåker fortsatt ska vara
en kommun som erbjuder frihet, självbestämmande, livskvalitet och trygghet.
Vår kommun utgörs av alla de som bor,
lever och verkar här. Att vara en österåkersbo ska vara synonymt med en
känsla av stolthet. Österåker ska ha en
tydlig identitet med stad, skärgård och
landsbygd.
Varje människa är unik och ska ges
möjligheter att ha ett bra liv. Varje människa ska tillåtas växa av egen kraft. Vi
vill att det offentliga ska tillhandahålla
plattformen och verktygen för att varje
människa ska kunna bygga vidare och
utveckla sina liv. Politiker och byråkrater ska inte detaljstyra människors vardag eller livsval.
Vi tror på valfrihet och en mångfald
av utförare. Valfrihet ger den enskilde
individen makten. Det ökar utbudet,

konkurrensen och bidrar till kontinuerlig utveckling. Individer och familjer ska
ges möjlighet att själva välja t.ex. vilken
barnomsorg man vill ge sina barn, den
skola de ska gå i eller vilken äldreomsorg man vill ha när man blir äldre.
Alla kan någon gång behöva stöd
om man drabbas av situationer där den
egna förmågan inte längre räcker till.
Man ska då som invånare kunna räkna
med att samhällets stöd fungerar. För
oss är det självklart att det finns ett
gemensamt ansvar att hjälpa när den
egna förmågan sviktar. Det är därför
viktigt att kärnverksamheterna prioriteras och håller en hög kvalitet.
Österåker växer. Tillväxt är i grunden
något mycket positivt. Förutom ett ökat
underlag för den lokala handeln och
servicesektorn ger det också ökade
skatteintäkter. Det är nödvändigt för att
kunna behålla och utveckla servicen i
bl.a. skola och omsorg. Vi ser positivt på
att bostäder med olika upplåtelseformer
byggs och att kommunen utvecklas.

Österåker ska vara
tryggt och snyggt!
Det är samhällets plikt att se till
att alla medborgare är trygga.
Ingen ska behöva känna oro
för att bli utsatt för brott. Österåker ska uppfattas som en
trygg kommun att bo, leva och
arbeta i.
Sverige behöver fler och bättre betalda
poliser. Vi måste få en rättskedja som
fungerar. Vi måste också ha en närvarande polis i hela landet. Medborgare i
utsatta situationer ska kunna lita på att
hjälp finns att få oavsett var man bor.
Vi vill verka för ännu fler poliser i yttre
tjänst i vår kommun och att polisstationen öppnas igen.
Samarbete är en av de viktigaste faktorerna i trygghetsarbetet. Därför vill vi
fortsätta vårt arbete och vidareutveckla
samarbetet mellan skola, kommun,
polis och föräldrar. Framförallt det förebyggande arbetet är mycket effektivt
och kan spara stora resurser och lidande för brottsoffer i framtiden.

VI VILL VERKA FÖR:
Fler poliser i yttre tjänst och en
återöppnad polisstation i Åkersberga
Det förebyggande, preventiva arbetet måste fortsätta för att stävja bland
annat gängkriminalitet och drogmissbruk.
Effektiv ljussättning och trygghetsskapande åtgärder på allmänna ytor
Mer kameraövervakning
Fortsatt satsning på inhyrda
ordningsvakter som komplement till
polisen
Gångtunnlar ska vara belysta och
sanerade från klotter och smuts

Samhällsplaneringen ska ha trygghet
och säkerhet som en ständigt integrerad del. Allmänna platser, gång- och
cykelvägar, övergångsställen m.m. utformas och belyses så att de upplevs
som trygga och säkra.

Buskage och planteringar på allmän
platsmark ansas eller röjs.

Alkohol- och drogmissbruk förekommer i samhället. I kommunen arbetar
vi förebyggande både bland unga och
vuxna för att bryta tendenser till missbruk. Genom ständig dialog mellan
skola, föräldrar, elever och socialtjänsten kan begynnande missbruk och andra problem upptäckas tidigt och hanteras bättre.

Nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Klotter ska efter inkommen
anmälan saneras inom 24 timmar

Tätare samarbete med och engagemang av föräldragrupper
Nattvandring uppmuntras

Privata fastighetsägare och entreprenörer ska följa kommunens
klotterpolicy
Välskötta, upplysta och säkra
gång- och cykelvägar.
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ghet, valfrihet och kvalitet
Österåker är en av Sveriges mest välskötta kommuner med en stark ekonomi.
En stark ekonomi är förutsättningen för att
kunna leverera bra kommunal service. För
oss moderater är en stabil ekonomi och
en klok ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar en självklarhet. Kärnverksamheterna ska hålla hög kvalitet för
att kunna svara upp mot österåkersbornas
behov. Satsningar som görs ska syfta till
konkreta kvalitetshöjningar och ge maximal effekt för varje satsad skattekrona.
Skattepengar är i grunden medborgarnas
pengar och dessa ska hanteras varsamt
och klokt. Vi vill att varje människa ska ha
så stor frihet över sitt liv och sin ekonomi
som möjligt. Av den anledningen är det
viktigt med en låg skattenivå.
En röst på Moderaterna den 9 september är en röst för en fortsatt välskött Österåker. Vi lovar inte allt till alla, men vi håller
det vi lovar!

Österåker
växer

Kunskap
för livet

Österåker är en attraktiv kommun.
Invånarantalet ökar med i snitt 8001000 personer per år. Det innebär att
vi hela tiden ska ligga i framkant vad
gäller planering av bostäder. Det är
viktigt att alla upplåtelseformer finns representerade; villor, radhus, bostadsrätter, ägarlägenheter och hyresrätter.

Alla elever är olika och har olika
förutsättningar, vilja och ambitioner att bygga sin framtid.
Skolan ska hålla hög undervisningskvalitet och förse alla elever med en stabil plattform att
stå på och en kunskapsmässig
verktygslåda för framtiden.
Skolans roll är att förmedla och utveckla kunskaper. Vårt långsiktiga mål
för Österåkers skolor är att alla elever
som går ut nionde klass ska ha minst
godkänt i alla ämnen.
Lärarna är den viktigaste tillgången för
att förmedla kunskaper till eleverna. Att
knyta till sig och behålla duktiga lärare
är en ständigt pågående process. Löneläget för lärare i Österåker tillhör toppskiktet i landet, vilket är viktigt för att vi
ska kunna erbjuda våra elever de allra
bästa förutsättningarna. Skolpengen
har höjts kraftigt de senaste åren och
Österåker ligger högre än många andra
jämförbara kommuner i peng.
Att ständigt utvärdera och utveckla
skolverksamheten är ledord. Kvaliteten
i skolan ska därför mätas kontinuerligt.
Vi vill därför fortsätta det systematiska
kvalitetsarbetet och utreda en kvalitetsbonus baserat på nöjdhet och tillsyn.
I Österåkers skolor ska lugn och ro
förekomma. Alla elever ska bli sedda
och få det stöd och möjligheter var och
en behöver. Ingen ska lämnas efter eller hindras att gå före.
Tillgängligheten till effektiva IT-stöd
ska vara hög i Österåkers skolor, liksom kvalitativa och aktuella läromedel.

Skolmaten ska hålla hög kvalitet,
vara nyttig och ge god energi. Vi vill
fortsätta utbyggnaden av tillagningskök ute på skolorna. Vi vill också att
det ska vara lättare att göra mer miljöanpassade val.

VI VILL VERKA FÖR
FÖLJANDE PUNKTER INOM
SKOLA OCH FÖRSKOLA:
Valfriheten ska värnas
Vi ska gå från femte plats i länet
vad gäller studieresultat till första
plats.
Fler vuxna per barn i förskolan
Mindre barngrupper i förskolan där
det är möjligt
Fortsatt möjlighet till kompetensutveckling. (Exempelvis barnskötare
till förskollärare)

Läxhjälp på fritids
Mindre klasstorlekar i årskurserna F-3
Fortsatt och utvecklat systematiskt
kvalitetsarbete
Kommunens tillsyn av förskolor och
skolor ska stärkas
Kvalitetsbonus baserat på tillsyn
och nöjdhet
Fler undervisningstimmar, mindre
administrativt arbete.
Fortsatta riktade insatser avseende
kärnämnen i årskurs 1 och 2
Extra resurser för barn med särskilda behov
Egentillagad mat med bra råvaror
vid egna tillagningskök.
Ökad studiehandledningstid

Fortsatt utveckling av skolans
digitalisering

Ung företagsamhet ska fortsättningsvis uppmuntras och stödet
utvidgas

Nya större bostadsområden ska
innehålla skol- och förskoletomter

Alla elever ska klara minst godkänt
i kärnämnena i grundskolan

Fritidslyft för att stärka fritidspersonalens kompetens

Fortsatt utbyggnad av säkra skolvägar

Vår devis är hållbar tillväxt. Tillväxt är bra då
det ger positiva effekter för handel och skatteintäkter. Det ska dock ske i samklang med
infrastruktur, offentlig service och miljö. Vi ser
också positivt på att flera olika exploatörer valt
att bygga bostäder här. Det ger ett varierat utbud för de boende och indikerar samtidigt att
vi är en kommun som man vill satsa på.
Småhusägare och andra som vill förändra
sitt hus, bygga om eller bygga till, ska i största
möjliga mån ges den möjligheten. Vi vill se en
snabb och rättssäker hantering av planärenden och bygglov, som underlättar för invånare
och fastighetsägare.

VI VILL BLAND ANNAT VERKA
FÖR FÖLJANDE VAD GÄLLER
BYGGNATION:
Påverkansarbete för lättnader i strandskyddet. Vi är en skärgårdskommun och
måste kunna utnyttja sjönära boende som
en del av attraktiviteten.
Bygglovshantering snabbas upp och
förenklas. Positiv attityd gentemot fastighetsägare som vill utveckla t.ex. sin bostad.
Förtäta Åkersbergas centrala delar. Flerbostadshus med butikslokaler i bottenplan.
Ägarlägenheter som komplement till
bostadsrätter.
Nej till en återinförd fastighetsskatt.

Därför kandiderar jag
till kommunfullmäktige
Jag har bott i Österåkers kommun sedan 1974 och har
varit politiskt aktiv senaste 20 åren och hoppas på fortsatt
förtroende för fyra år till. Senaste mandatperioden har jag varit
vice ordförande i Kultur & Fritidsnämnden.
Mitt hjärta klappar lite extra för miljön och frågor som rör rent
vatten. Jag hoppas på ett fortsatt förtroende som fullmäktigeledamot och en förnyad plats i Norrvattens styrelse och Miljöoch hälsoskyddsnämnden.

CONNY SÖDERSTRÖM • Väktare, Flaxenvik

Jag kandiderar både till Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige i höstens val. För mig är frågor som rör vård och
omsorg, infrastruktur och kommunikation viktiga.
Skolresultaten på Österåkers skolor förbättras för varje år och
vi är nu på femte plats i länet. Jag vill vara med och skapa
förutsättningar så att dessa förbättras vidare för att nå en första
plats. Alla barn och unga, oavsett behov, ska få en trygg och utvecklande uppväxt. Valfriheten är viktig och att kvaliteten är hög,
oavsett vilket alternativ man väljer. Jag skall verka för en konkurrenskraftig kollektivtrafik, vilket är av största vikt och avgörande
för att vår del av Stockholmsregionen blir hållbar och miljövänlig.

ANNELI HOGREVE • Lärare, Täljö

Jag önskar fortsatt förtroende att vara med att utveckla
Österåker till en attraktiv skärgårdskommun. Allteftersom vi
växer vill jag genom en hållbar samhällsutveckling vara med att
skapa förutsättningar för en hög livskvalitet för de som bor och
verkar i Österåker. För de som pendlar till arbete utanför kommunen tycker jag att det är självklart att det ska det finnas en
väl fungerande kollektivtrafik och bra vägar till och från jobbet.

HAMPE KLEIN • Överstelöjtnant, Söralid

Jag är 30 år och har bott i Österåker i 25 av dessa. Jag
arbetar som tjänsteman i Sveriges Riksdag och har en studiebakgrund från Försvarshögskolan. Tycker om politik, golf,
paddla kajak och att lära mig nya språk.
Min ambition är att Österåker ska vara en trygg skärgårdskommun där varje enskild invånare har möjlighet att välja förskola,
skola och hemtjänst.
Frågor gällande vår krisberedskap och ökat ungdomsinflytande
ligger mig extra varmt om hjärtat.

JEANETTE WIDÉN • Politisk sekreterare, Söra

För mig är det också viktigt att företagare och kommuninvånare får snabb och rätt hjälp när de behöver det från
kommunen. Det bidrar till ett gott företagsklimat och trivsel
bland alla som bor och vistas här. En god och sund ekonomi i
kommunen är också en förutsättning för all service. På riksnivå
vill jag att nuvarande skatt vid försäljning av bostad avskaffas.
Idag måste du betala 22% i reavinstskatt+ ränta vid uppskjuten
skatt. Du hamnar då i en inlåsningseffekt då det blir kostsamt
att byta bostad.
LOTTA HOLMGREN • Författare, Söra

LÄGG DIN RÖST PÅ OSS

Det här är några av de områden
vi Moderater är extra stolta över
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ÖSTERÅKERS SKOLOR HAR KLÄTTRAT TILL FEMTE
PLATS I LÄNET
FÖRBÄTTRADE STUDIERESULTAT ÅR EFTER ÅR
VI HAR EN AV SVERIGES BÄSTA KOMMUNALA EKONOMIER
ÄLDREOMSORGEN HAR MYCKET HÖG KUNDNÖJDHET
UPPSKATTAD KOMPETENSUTVECKLING INOM FÖRSKOLAN
VI ÄR NÄST BÄST I LANDET PÅ ATT ANVÄNDA SKATTEPENGARNA EFFEKTIVT
VI HAR BETALT AV HELA PENSIONSSKULDEN,
VILKET INTE MÅNGA ANDRA HAR
VI HAR LÄNETS NÄST LÄGSTA KOMMUNALSKATT
UTBYGGDA GÅNG- OCH CYKELVÄGAR
HÖG TILLVÄXT TACK VARE HÖG ATTRAKTIVITET
OFFENSIV BOSTADSBYGGNATION

Med mycket mer

9 sept 2018

