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Vänner!
Dags att summera veckan som varit – och till viss del fortfarande återstår.
I kväll kommer jag att sitta årsmötesordförande hos Skånsta ryttare. Från att ha utgått från ca 3040 deltagare har man nu över 100 anmälda. Detta har gjort att mötet fått inrymmas i Bergasalen.
Anledningen är förstås det hemska virus som spridit sig i hästbesättningen. Ett s.k. abortvirus
som är ytterst smittsamt. Det förlamar bakpartiet på hästen vilket gör att den inte kan stå upprätt.
För dräktiga ston innebär detta att det blir missfall, därav namnet på viruset. Fruktansvärt tragiskt
då man i somras hade foderbrist p.g.a. torkan och så nu detta. Stallet är nu isolerat, vilket innebär
ett rejält intäktsbortfall för föreningen. Man har via sociala medier lyckats via crowdfunding få
ihop närmare en kvarts miljon från medborgare. Kommunen kommer att gå in med ett bidrag
om 100 000 för att de ska kunna ta sig igenom den här mycket beklagliga situationen.
I går var jag i egenskap av ordförande för den moderata kommunalrådsgruppen på avtackning av
avgående kommunalrådskollegor inne på förbundskansliet. Kollegan i grannkommunen Täby,
Leif Gripestam, var en av dem. Jag vill även i detta nyhetsbrev framföra mitt varma tack för gott
samarbete till samtliga!
Idag har jag haft ett första möte med Region Stockholm för att diskutera de nya förutsättningarna
med en tidigareläggning av Roslagsbanans utbyggnad till city. Tidigare var det satt en byggstart till
2026, men den kan nu komma att tidigareläggas. Förstås till stor nytta för vår kommun.

Partiet kommer genomgå ett idépolitiskt arbete och ta fram ett nytt idépolitiskt program. Det
kommer återbörda mer till de traditionella liberalkonservativa värderingar som det här partiet
bygger på. Jag kommer utifrån min roll i framtagandet ta fasta på att vi ska bli tydligare i att
förmedla våra grundläggande moderata budskap, så som individuell frihet. I en tid av polarisering
gäller det att vi står stadigt på marken och trygga i våra värderingar. Jag vill också att vi Moderater
ska förmedla en stolthet över vårt land. I tider med en starkt framväxande nationalism vore det
önskvärt om vi kunde plocka upp begreppet patriotism. Det är en skillnad mellan dessa två
begrepp:
Nationalism - är relativistisk och isolerande till sin natur. Nationalisten har inga universella
värderingar, vare sig estetiska eller etiska. Nationalisten är inte intresserad av intryck från den
övriga världen. Där skiljer sig nationalismen som ideologisk strömning från den Moderata.
Patriotism – En patriot vill att nationen ska visa sig värdig sina ideal. Att vi med andra ord
uppmanas att ta fram det bästa i oss själva. En patriot har universella värderingar och normer
efter vilka hon berömmer sin nation. Hon vill den alltid väl och strävar efter förbättring. Att vara
en stolt svensk är inte synonymt med att se ner på andra. I de flesta länder ses patriotism som
någonting självklart då den uppfattas som en allmän välvilja gentemot det egna landet och dess
invånare.

Trevlig helg!
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