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Vänner!
Sommarvärmen håller i sig och enligt prognoserna den närmaste tiden ses inget regn i sikte i vår
region! En sommar som många njuter av. Dessvärre är det en katastrof för jordbrukare och
djurhållare även i vår del av landet. Det råder akut torka, det är svårt att få tag på foder till djur.
Återkommer till det nedan men först……

58 dagar kvar till valdagen!
Eller 40 dagar kvar till förtidsröstningen öppnar.
Det politiska landskapet är minst sagt annorlunda för oss som varit med i tidigare valrörelser. För
vår det, i österåkersmoderaterna lägger vi in vår överväxel redan nu.
Först handlar det om att du som kandiderande behöver rensa din kalender mellan 11 augusti och
9 september, skriva upp dig på pass i valstugan, lista dig på dörr-knackningslistan, dela ut flygblad
i brevlådor och bedriva valrörelse ända ”in i kaklet”! Bif finner du information från valledare,
Fredrik Rosengren. Informationen är avgörande för att vi, som största parti i Österåker, också
visar att vi är störst. Vår politik ger medborgare och företagare TYGGHET, VALFRIHET och
KVALITET.
Den 12 augusti öppnar valstugan – då börjar också valrörelsen sin intensiva fas. Du behövs – alla
individuella insatser behövs – Vi vill låta denna positiva utveckling av Österåker fortsätta.

Utlandsröster

Har du vänner och bekanta i utlandet? Dessa röster kan bli avgörande för valresultatet. Gå in på:
https://www.val.se/ och läs hur du kan tipsa vänner och bekanta som befinner sig utanför
Sveriges gränser.

Hör av Dig till:
Valledare – Fredrik Rosengren
Valastugeansvarig – Anneli Widén
Ordförande i föreningen – Isabell Ankarfjärd Jäger
eller mig, om du har frågor, synpunkter, förslag och inte minst – att du är med i valrörelsen.

Foderbrist och torka
Jag har haft samtal med jordbrukare och djurhållare i kommunen. Jag har även haft samtal med
Skånsta Ryttare, den ideella förening (utan vinstintresse) som bedriver ridskola för barn, unga och
funktionsnedsatta. Skånsta Ryttare befinner sig i ett läge där de inte har tillräckligt med foder till
sina hästar. Foderpriser är nu fyra till fem gånger så högt och försäljare av foder kräver nu också
förskottsbetalning. Situationen för jordbruk med betesdjur, bland annat Skånsta Ryttare, är av
aldrig tidigare upplevt läge.
Efter samtal med Alliansen har vi beslutat att ge ett bidrag till Skånsta Ryttare om 500.000kr för
att undvika nödslakt. Eftersom detta är en förening som vi tidigare stödjer har vi möjlighet att ge
bidrag.
I övrigt har kommunen inventerat mark, talat med större markägare om möjligheter för tillgång
till foder. Genom LRF och en sida på facebook som heter Foderhjälpen kan man som privat stall
eller hästägare ta kontakt och söka foder.
Glada valrörelsehälsningar och Trevlig helg!
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