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Vänner!

Nu instundar första advent och äntligen kan det kompakta mörkret lysas upp av ljusstakar och
annan trevlig belysning.
Det har varit en händelserik vecka. I onsdags besökte Ulf Kristersson oss för att gratulera till ett
bra valresultat samt att vi nu kommer ha landets lägsta skatt. Ulf lyssnade till inspel från vår
kommun i frågor som rör strandskydd, infrastruktur, integration samt ekonomi. Vi gav bland
annat ett medskick att strandskyddsreglerna bör ses över och att norrortsleden görs fyrfilig mellan
Rosenkälla och Täby Kyrkby. Ett mycket trevligt möte och det är glädjande att partiledningen
uppmärksammar vår kommun. Extra kul att vi i Österåker kunde visa upp en enig och samspelt
allians.
I går var det traditionsenligt julbord som föreningen anordnat. Denna gång fick vi njuta av
julbordsläckerheter som eleverna på Skärgårdsgymnasiet tillagat och lagt upp. Gunnar Hökmark
var inbjuden talare och han talade om EU, om vikten att värna om och hela tiden tala om
individuell frihet för oss Moderater. Han redogjorde också för ett instabilt läge på många håll i
världen som kommer att kunna påverka oss.

Idag har det varit kommunalrådsgrupp för länets moderata kommunalråd. Inbjuden talare var
Svenska Dagbladets politiske chefredaktör Tove Lifvendal. Hon betonade i sitt tal att det är
viktigt att vi Moderater berättar varför det är viktigt med en låg skatt. Hon har tagit del av
partiledningens initiativ till det nya idéprogram för Moderaterna som är under framtagande, och
hon är positiv till det. Vidare berättade hon att SvD:s ledarsida kommer fortsättningsvis vara
oberoende Moderat och ge tanken stimulans.
Nästa vecka väntar bland annat Kommunstyrelse den 3/12 samt M-grupp den 5/12, där vi
formellt klubbar vilka personer som ska företräda vårt parti i nämnder, styrelser och bolag den
kommande mandatperioden.

Det återstår bara för mig att önska trevlig helg och trevlig första advent!
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