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Vänner!
En fantastiskt vacker höstvecka börjar lida mot sitt slut. Det har varit brittsommarvärme och
trädens färger skiftar mellan gult, rött och grönt. Det gäller att passa på och njuta nu innan alla
löven hamnat på marken.
Höst innebär sedvanligt budgetarbete och i år är det dessutom lite extra då vi går in i en ny
mandatperiod med ett nytt, stärkt alliansstyre. Vi har tillsammans 27 av fullmäktiges 51 mandat.
Förutom budgeten ska olika funktioner besättas i nämnder, bolag och styrelser. Vi har ett gott
samtals- och samarbetsklimat i alliansen och jag ser de kommande fyra åren an med stor
tillförsikt.
Mandatperioden inleds i formell mening den 15 oktober under valåret. D.v.s. nu på måndag. För
vår del innebär det att det nyvalda Kommunfullmäktige har sitt första möte den 22 oktober. Den
första uppgiften blir då att välja ordförande och vice ordföranden för Kommunfullmäktige. På
dagordningen står också val av en valberedning som får i uppgift att lämna förslag på vem som
ska ingå i kommunens olika nämnder och styrelser. De väljs sedan vid Kommunfullmäktiges
möte i december och tillträder vid årsskiftet.

En av alliansens minsta gemensamma nämnare är vår positiva syn på näringsliv och företagande.
Det återspeglas också i förbättrade resultat i Svenskt Näringslivs ranking. När många med oss
jämförbara kommuner tappar i placeringar så stiger vi. Vi avancerar i årets mätning med 10
placeringar och ligger nu på 44:e plats i landet. Siktet är inställt på topp 10 och vi kommer vidta
nödvändiga mått och steg för att nå den positionen.
I skrivande stund är det ca en timme kvar tills jag ska vara med och avtacka Leif Gripestam som
KSO och kommunalråd i Täby. Leif har axlat den posten under 12 år och har sedan en tid
meddelat att han vill träda tillbaka för nya utmaningar. Leif har varit en stor tillgång i nordostsamarbetet. Han har haft förmågan att se bortom sin egen kommuns intressen, vilket är viktigt.
Några av hans stora signum är att han varit pådrivande i arbetet med Roslagsbanans utbyggnad
samt Täby Centrums omvandling. Jag vill rikta ett varmt och hjärtligt tack för de år vi kommit att
samarbeta kring olika frågor och samtidigt önska lycka till i framtiden!

Trevlig helg! Njut av hösten och glöm inte att sätta på dig en reflex i kvällsmörkret. Vi går mot
mörkare tider så påminnelsen kan vara på sin plats!
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