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Vänner!
Nu väntar andra advent. På måndag är det exakt två veckor till julafton. Men ännu återstår en del
innan vi kan gå på julledighet.
I onsdags fastställde den moderata fullmäktigegruppen vilka som ska representera vårt parti i
nämnder, styrelser och bolag. Jag är av m-gruppen och även av alliansvännerna föreslagen som
Kommunstyrelsens ordförande för ytterligare en period, vilket jag ser fram mot med stor
entusiasm. Jag vill tacka för förtroendet att leda det politiska arbetet fyra år till och att arbeta för
österåkersbornas bästa.
I veckan blev det klart med ny kommundirektör. Det blir Staffan Erlandsson som kommer att
leda tjänstemannaorganisationen. Staffan har tidigare varit skoldirektör samt stf kommundirektör.
Rekryteringen av ny skoldirektör är inledd. Jag ser fram mot ett gott samarbete med Staffan
framöver och önskar honom lycka till i sin nya befattning.
I tisdags hade jag näringslivsfrukost på Espresso House. Det sker med regelbundenhet den första
tisdagen i månaden och brukar vara välbesökt. Det är värdefullt att träffa de för oss som
kommun likaledes värdefulla företagarna. Det kan vara såväl stora som små frågor som dyker
upp. Vår målsättning är att ytterligare vässa oss som företagarkommun och detta är ett led i det
omfattande arbetet. Mellan 0730-0830 första tisdagen i månaden kan man som företagare träffa
mig på Espresso House. Är du företagare eller känner någon som är det – alla är välkomna. Ingen
föranmälan krävs.

I går var jag inbjuden av Tyresömoderaterna som föreläsare. Man ville veta mer om vårt
framgångsrecept med hög kvalitet och låg skatt. Trevligt att få föra kommunens talan. Vi är
uppmärksammade i kommunsverige och vi ska inte låta Jante hindra oss från att lyfta allt bra vi
åstadkommit.
På riks har Moderaterna lagt ett eget kvalitativt budgetförslag. Detta har Kd och Sd slutit upp
bakom. Det innehåller satsningar på polis- och rättsväsende, försvar och ett återupprättat
samhällskontrakt. Skolan ska styras mot ett kunskapsfokus och i likhet med Österåker vill man
från centralt håll utöka antalet dagar på läsåret och göra grundskolan 10-årig. Det saknas 20
mandat för att denna budget ska bli antagen. Praxis har ju förut varit att lägga ner sina röster när
det egna förslaget fallit, vilket man kan ha en förhoppning om även nu, men praxis har det ju
varit lite si och så med den senaste tiden.
Det återstår bara för mig att påminna om Kommunfullmäktige på måndag, där alla val till de
olika organen ska förrättas.

Trevlig helg och andra advent!

Med vänliga hälsningar

Michaela
08-540 810 69
michaela.fletcher@osteraker.se

