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Vänner!
Vårvädret håller i sig. I alla fall på den här breddgraden. Sommardäcken sitter nu på och jag
hoppas att den vår som är i luften kommer att få hålla i sig.
Det var fullt hus i veckan på näringslivsfrukosten, som jag har den första tisdagen varje månad på
Espresso House. Det är glädjande att nya företagare också söker sig till dessa träffar, en ökning
som jag ser för varje gång.
I onsdags var det Kommunstyrelsens arbetsutskott och där behandlades bland annat ett uppdrag
om särskilt boende på Ljusterö samt den sista etappen av gång- och cykelvägen vid
Margretelundsvägen, den del som idag saknas fram till Skärgårdsstad.
Ekonomin i kommunen ser fortfarande bra ut, till skillnad från läget i drygt hundratalet andra
kommuner som brottas med röda siffror. Prognosen för 2019 följer vad som är budgeterat för
vår del. Vi kan dock aldrig luta oss tillbaka. Alla politiker måste ha full kontroll. Inte minst de
som leder nämnder. En kommun som är på fallrepet ekonomiskt kan inte leverera förbättringar
och satsningar. Därför är det av yttersta vikt att verksamheterna omgärdas av ett ekonomiskt
ramverk.

Jag har tillsammans med sex andra Moderater från hela landet blivit utsedd att ingå i partiets
eftervalsanalysgrupp rörande EP-valet. Vi ska analysera partiets budskap och hur det paketerades
till väljarna i den kommande valrörelsen i maj. Själv hoppas jag – utöver ett bra val – att
Österåkers valdeltagande blir högt och att M röstmaximerar i detta viktiga val. Vi kommer att ge
oss ut och kampanja under maj månad. Ep-valdagen är den 26 maj.
Just nu befinner jag mig i Karlstad, på Sverigemötet. Ca 1 600 moderater samlade. Hög och god
stämning, särskilt med Ulf Kristerssons rekrytering av Alice Teodorescu som huvudsekreterare
för det idépolitiska programmet och Mauricio Rojas som kommer arbeta med
integrationsfrågorna. Tillsammans med flera andra tas de långa linjerna fram för vår politik med
Christopher Fjellner i spetsen som ordförande.
Jag deltar också som talare i ett av alla seminarier, under rubriken: ”Hur man bygger och stärker
förtroende i kommun och region.”
Partiet återgår till sin traditionella logotype (om än i något modifierat utförande). Nu är vi kort
och gott Moderaterna med en tydlig högerprofil. Uppe i brevhuvudet finner du den nya
logotypen.
För Österåkersmoderaternas räkning har jag dessutom fått mottaga hyllning och diplom av
Moderata Ungdomsförbundets ordförande Benjamin Dousa som Moderaternas största, någonsin,
skattesänkare! Stort GRATTIS till oss alla i Österåker för denna utmärkelse! MUF har roat sig
med att göra ett fiktivt filmomslag med de fyra Moderata skattesänkarna i kommunsverige som
nu återfinns på förbundets s.k. blå lista.

I måndags var det första april och årets aprilskämt gick ut på att kommunen lanserar ett förslag
på namnbyte. Läs mer här
Du som är medlem i Österåkersmoderaterna – missa inte bussresan runt vår vackra kommun den
4/5 som föreningen anordnar! Anmälan senast 25/4. Läs mer på osterakersmoderaterna.se
Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar

Michaela

