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Vänner!
Nu stundar midsommarhelg och midsommarfirande. Efter en helt fantastiskt varm och solig maj
och inledning på juni, där en sådan ihållande värmebölja just den perioden enligt experterna
enbart inträffar en gång på något 100 000-tal år sisådär, spås ett något ostadigare väder framöver.
Jag hoppas i alla fall att vädrets makter håller regndropparna kvar i molnen så att det blir bra
firande oavsett var man firar i vår vackra sommarkommun.
I måndags var det sista Kommunfullmäktige för vårterminen och även det sista fullmäktige innan
valet. Ett antal viktiga ärenden gick under klubban, där ibland detaljplanen för den nya stadsdelen
Näsängen. Näsängen är en del i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden – Näsängen –
Täljöviken. Planen innehåller en utveckling av en småstadsbebyggelse med såväl bostäder, lokala
verksamheter och service. Planförslaget innehåller ca 1 400 nya bostäder och ca 15 000 kvm
lokaler i varierad bebyggelse med småstadskaraktär samt allmänna gator och torg och parker. Det
känns skönt att planarbetet nu gått i mål och att arbetena med denna nya och spännande stadsdel
kan ta sin början.
Nu börjar en del sin efterlängtade sommarsemester, andra jobbar på några veckor till. De som
vistas i vår kommun – antingen om man bor här eller om man turistar eller har lantställe här – så
kan man även i år njuta av vackra planteringar. I morgon är en stor trafikdag med mycket trafik
genom Åkersberga och jag vet att man arbetat frenetiskt den senaste tiden för att man ska få ett
välkomnande intryck när man passerar Åkersberga. Vi nästan fördubblar vår befolkning
sommartid, vilket förhoppningsvis kommer att ge vår lokala handel ytterligare en skjuts.
Jag vill gärna slå ett slag för de evenemang som anordnas i kommunen i sommar. På kommunens
hemsida – osteraker.se – kan man i evenemangskalendern ta del av det som sker. Det finns
säkerligen något för allas smaker och intressen. Redan nu på fredag är det t.ex. traditionellt
midsommarfirande på Ekbacken. Missa inte det!

Nu återstår 80 dagar till valet. Från och med andra veckan i augusti brakar valrörelsen igång på
fullaste allvar. Från 12/8 är valstugorna på plats och igång och vi går in i en mycket hektisk
period. Det är ”all in” som gäller.
Opinionsmätningar duggar tätt. Det går upp, det går ner och det ligger still. Spekulationer om
”vem tar vem” på riksplanet verkar ofta överskugga den faktiska politiken. Min uppmaning är,
tappa inte sugen! Målbilden är så stort förtroende av väljarna vi bara kan få. Vi ska fokuserat
prata moderat politik och visa på vad vi åstadkommit och vart vi vill. Det kommer innebära
mycket hårt jobb, kanske upplevas som att jobba i motvind, men moderatvänner, där är vi bäst!
Vi ska stå upp för vår politik, för vad vi gjort i Österåker, hur vi vill fortsätta den positiva
utvecklingen - Vi har gått från BRA till BÄTTRE och nu vill vi gå vidare från bättre till BÄST!
VI har drivet, VI har visionerna, VI har fokus, VI har medborgarnas bästa för ögonen med
effektivt nyttjande av skattemedel, VI är det parti som är garanten för allt detta.
Vi har ett guldläge i kommunen. Få kommuner har ett ekonomiskt guldläge som vi. Vi är rankade
topp tio av Sveriges Superkommuner. Vi har höjt skolresultaten till en i nuläget 5:e plats i länet.
Vi har tagit Österåker till en nivå där vi nu refereras som en av Sveriges mest välskötta
kommuner, där vi spelar i ”ligan” med Danderyd, Täby, Solna, Vellinge. Där har vi inte varit
tidigare och jag har för avsikt att vi ska vara kvar där.
Jag citerar; Skattesänkningar HAR dynamiska effekter.
Nu gasar vi på, nu ökar vi takten ända in i kaklet! Var och en måste efter sin fulla förmåga göra
vad som krävs för regeringsskifte och förstärkt lokalt stöd. Den 9/9 avgörs det om vi får en ny
regering och om vi fortsatt får österåkersbornas förtroende att fortsätta leda vår fina kommun
framåt. Det går inte att den 10/9 konstatera ”jag borde gjort mer”. Jag kommer att kämpa för att
den positiva utveckling vi har ska fortsätta. Jag hoppas att även du gör det.
Jag önskar dig en trevlig och glad midsommar och sommar som kommer! Jag hoppas att du
kommer få möjlighet att njuta av den på allra bästa sätt och ladda på med energi. Vi ses i augusti
och valrörelsen! Där kommer vi alla att behövas!
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