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Vänner!

Luciaveckan är till ända och nu börjar slutspurten inför jul. Idag är det endast 10 dagar kvar till
julafton.
Apropå Lucia fick vi som jobbar i Alceahuset traditionsenligt besök av Österåkers Lucia och
hennes tärnor. Vackert och stämningsfullt som vanligt. I år heter Österåkers Lucia Emelie
Eriksson och jag hade förmånen att få kröna henne den 7 december.
I veckan som var har årets sista AU hållits. Där avhandlades bland annat det spännande
planprogrammet för Åkersberga stad som kommer att innebära fler bostäder, butiker och en
förtätning av de centrala delarna. Något som kommer till gagn för oss Österåkersbor och vår
centrumhandel.
Det var också ett sista Kommunfullmäktige för året i måndags, där olika representanter för
partierna invaldes i nämnder, styrelser och bolag. Jag blev omvald för fyra ytterligare år som
Kommunstyrelsens ordförande, vilket gör mig hedrad, stolt och glad. Jag vill passa på att taka för
det fina förtroende som givits mig.

Idag blev jag också vald till ordförande i Stockholm Nordost. Det är ett samarbete mellan
nordostkommunerna för att bland annat, med gemensam röst, kunna utöva påtryckning
gentemot staten i gemensamma angelägenheter som infrastruktursatsningar. Mitt mandat löper
över två år. Även detta känns mycket hedrande och jag kommer att vara pådrivande för att bland
annat Norrortsleden ska få ett extra tunnelrör vid Löttinge samt att det blir fyrfiligt mellan
Rosenkälla och Täby Kyrkby.
Lyssnar du på Radio Moderat – vilket jag hoppas att du gör – kommer ett julprogram att gå från
och med i morgon tills efter nyårshelgen där jag är gäst. Jag summerar året som varit och delar
med mig av hur mitt julfirande ser ut. Klockan 11-12 på lördag, med repriser enligt tablån som du
finner i tidningen Kanalen. Du kan även lyssna på radio.osteraker/play och sedan Radio Moderat.
Det var allt för veckan så långt. Jag drar en lättnandets suck över att Stefan Löfven inte röstades
fram som statsminister. Jag gläds däremot åt att riket har en M/KD-budget. Det öppnar ju upp
för att Ulf Kristersson kan återkomma som statsminister i en ny omröstning. Jag hoppas att det
går vägen den gången!
Trevlig helg och tredje advent till Er alla!
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