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Vänner!
Det ser ut att bli en snörik sista januarihelg med temperaturer klart på minussidan. Jag vet att visa
isar plogas för den som är road av långfärdsskridskor och jag hoppas att det blir uppehåll så även
skidspåren kan hålla fin form för skidåkningslystna.
Veckan som var inleddes med ett mycket lyckat alliansmingel i måndags. Dryga 50-talet alliansare
kom och åt goda snittar, minglade och fick sedan lyssna till intressanta föredrag av
regionstyrelsens ordförande Irene Svenonius som berättade om den nybildade Region Stockholm.
Ett utökat ansvarsområde har det blivit efter övergången från landstinget där regionplaneringen
nu utgör en utökad del. Stockholm har 25% av rikets befolkning och genererar 50% av
skatteintäkterna. En viktig uppgift kommer att bli att se till att staten inte nedprioriterar regionen.
Det andra föredraget stod mediestrategen och journalisten Staffan Erfors för. Han gav oss en
nyttig lektion i hur det nya medielandskapet är uppbyggt och vilka plattformar som ska användas
till vad.
När vi är inne på regionala frågor kunde vi idag i DI ta del av Kristoffer Tamsons och Irene
Svenonius artikel, där man öppnar upp för en förskottering av ett antal spårtrafiksatsningar i det
som ingått i Sverigeförhandlingen. Det innebär att viktiga projekt, så som Roslagsbanan, kan
genomföras tidigare än vad som planerats. Ett mycket glädjande besked då vi som växande
kommun behöver ha ett kapacitetsstarkt alternativ till bilen.

Idag är det löningsdag. Idag får invånarna behålla mer av sina pengar både här i vår kommun
men också nationellt. I M + Kd-budgeten kommer t.ex. 2 000 000 pensionärer få sänkt skatt,
vilket blir ännu lägre om man bor i Österåkers kommun genom vår skattesänkning. Mer frihet
och större utrymme att förfoga över sina egna pengar är den Moderata melodin!
I veckan blev jag vald till vice ordförande i Storstockholms brandförsvarsförbunds direktion.
SSBF är ett kommunförbund som bildades 2009, med tio kommuner som medlemmar.
(Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och så
vi i Österåker). Storstockholms brandförsvars uppgift är att skapa trygghet för de som bor, verkar
och vistas i medlemskommunerna. Verksamheten ska bidra till en ökad riskmedvetenhet,
minskad sårbarhet, färre olyckor och mindre skador i samhället.
Nu tar vi helg. På måndag väntar årets första Kommunfullmäktige. Vissa av Er träffar jag då!
Trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

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

