Michaela Fletcher
Kommunstyrelsens ordförande
Skärgårdskommunen Österåker

Nyhetsbrev
2019-03-29

Vänner!
Nu är våren på intåg, förhoppningsvis utan bakslag, med behagliga temperaturer och gynnsamt
promenadväder. I helgen ställer vi också fram klockorna med allt ljusare kvällar som följd.
Härligt!
Även om det är en månad kvar till Valborg vill jag slå ett slag för nattvandring. Jag själv kommer
att nattvandra på Valborg och jag hoppas få många engagerade vuxna med mig i detta. På
nattvandring.nu/osteraker kan man läsa mer. Det är viktigt att fler vuxna syns ute i samhället,
som förebilder för de unga och för att med närvaron kanske kunna stävja t.ex. fylleri.
Polisen har inlett en riktad insats mot narkotika enligt den lyckade modell man tillämpat vid
tidigare tillfällen. Droger är ett problem i hela landet oh vår kommun är tyvärr inte förskonade så
jag välkomnar denna insats från Polisens sida.
Förra veckan blev jag invald i SKL:S styrelse. SKL står för Sveriges Kommuner och Landsting
(numer regioner) och är en sammanslutning av just kommuner och regioner för att tillvarata våra
intressen gentemot regeringen. Det är åter alliansstyre i SKL med Anders Knape (M) som ny
ordförande. Från Stockholm representeras Moderaterna av regionrådet Irene Svenonius, Daniel
Wedin samt undertecknad.

I går besökte jag Ljusterö och hade öppet hus på bygdegården tillsammans med Mathias Lindow
(L). Jag har sedan starten 2011 haft regelbundna öppet hus på Biblioteket i Åkersberga och har
utökat dessa till att nu även omfatta Ljusterö, Ingmarsö och Husarö. Jag tror det är ytterst
värdefullt att möta sina uppdragsgivare med jämna mellanrum för att berätta om vad som är på
gång, lyssna in och ta med sig frågor och synpunkter.
I rikspolitiken visar regeringen upp en skrämmande tafatthet när det gäller de återvändande ISterroristerna. När andra länder stiftat lagar som till och med kan frånta dessa medborgarskapet
har Sverige ingen lagstiftning värd ens namnet på området. När regeringen så, sent omsider, fick
ur sig något blev det sågat av lagrådet då det kan utgöra en inskränkning av den
grundlagsskyddade föreningsfriheten(!) Jo, jag vet hur tokigt det låter, men i juridikens värld krävs
en homogen lagstiftning för att det ska gå att agera. Det kan inte ha varit ett okänt faktum de
senaste åren att något hundratal anslutit sig till denna mördarsekt, ändå är ingen fungerande
lagstiftning ännu på plats. Varför?
Samma handlingsförlamning uppvisas när det gäller våldtäkter, skjutningar m.m. brott som tyvärr
kommit att bli vardagsmat de senaste åren. 320 skjutningar på ett år och 40 döda är inget facit
man kan vara särdeles nöjd med som regering. Från Moderat håll vill vi höja polislönerna med i
snitt 3000 kr per månad till att börja med. Vi vill se 10 000 fler poliser som kan arbeta både
reaktivt och proaktivt. Det här duger inte! Sverige behöver en moderatledd högerregering för att
få bukt med denna destruktiva utveckling!

Trevlig helg!
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