Bästa moderatvän!
Nu har det faktiskt hunnit gå nästan två månader sedan valet. Tiden rusar fram. Om jag ser tillbaka blev valrörelsen
precis så intensiv som vi hade förväntat oss. Valresultatet bjöd kanske inte på några stora överraskningar på
riksplanet. Sonderingar pågår fortfarande i skrivande stund om hur vår nästa regering kommer att se ut.
Vår valrörelse i Österåker har också varit intensiv, rolig och innehållit många kampanjer, där vi mött våra väljare.
Tack vare allas engagemang, all nedlagd tid samt vårt fokus på målet att nå ut med vår politik, har det gett oss ett
ökat stöd från 14 till 18 mandat i kommunfullmäktige. Jag vill tacka er alla för era insatser, engagemang och den
uthållighet ni visat under valrörelsen!
Nu har vi gått in i nästa fas när vi har fått väljarnas förtroende med nära 34 % i kommunvalet. Det nya
kommunfullmäktige har redan tillträtt och efter årsskiftet tillträder alla nyvalda nämnder och styrelser. Vi har nu ett
stort ansvar att leva upp till väljarnas förväntningar på att vi ska fortsätta bedriva en ansvarsfull moderatpolitik i vår
kommun. Moderaterna är det största partiet i Österåker och vi kommer tillsammans med våra alliansvänner att
fortsätta utveckla skolan, vården, omsorgen, utbyggnaden av bostäder, samt se till att vi har en ansvarsfull
ekonomisk styrning av kommunen.
På föreningsfronten har styrelsen beslutat att vi ska ha ett antal talarkvällar med start i vår. Vi sonderar just nu
terrängen efter intressanta, externa talare. Detta för att vi ska få en djupare ideologisk grund att stå på i det politiska
arbetetunder det mandatperioden och i kommande val om fyra år. Vi återkommer med talare och innehåll när det
närmar sig.
Vi har också planerat in vår årliga julmiddag. Bilagt till detta brev ligger en separat inbjudan till den. Den går av
stapeln den 29/11 på Skärgårdsgymnasiet denna gång. I år vill vi tacka alla för engagemanget i valet genom att bjuda
dig som medlem i österåkersmoderaterna på detta julbord. Antalet platser är dock inte oändligt många så vi vill att
du som kommer svarar senast 22/11. Först till kvarn.
Med detta vill jag önska dig en fortsatt skön höst och så ser jag fram mot att träffa dig på någon av våra aktiviteter!
Kanske redan på julbordet 29/11.
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