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Vänner!
En vecka kvar till påsk och det har blivit kallare. Som tur är har det dock varit torrt så att bytet till
sommardäck inte blev en vansklig historia. Veckan som kommer ska bli varmare så jag hoppas att
det bara var ett temporärt bakslag.
Detta har varit en vecka med många externa möten. Dels Storstockholms brandförsvar, dels
SKL. Det är nyttigt att emellanåt vidga sina vyer och ta del av vad som händer och sker i landet.
Det kan konstateras att vi har en mycket gynnsam position i vår kommun jämfört med många
andra kommuner runt om i riket.
På riksnivå har det väl inte undgått någon att vårändringsbudgeten presenterats. Mindre pengar
till äldreomsorg och polis, mindre pengar till psykiatri m.m. matchas med skattehöjningar. Det är
inte utan att man känner sig böjd att citera Leif Östling ”Vad f.. får jag för pengarna?” Det är
beklämmande att L och C valt att sätta sig i knät på S och Mp. Det lilla man fått igenom kan inte
ha varit värt fyra år till med Sveriges i särklass sämsta regering någonsin.
Vi står dock fast som ett tydligt borgerligt parti med borgerliga grundvärderingar och principer.
Vi är höger på riktigt. Detta kan också utläsas i den kommunikation som följt på Sverigemötet. Vi
Moderater är höger – på riktigt.

I år är det 300 år sedan rysshärjningarna skedde. När stora delar av Roslagens byggnader sattes i
brand av den ryska flottan för att tvinga fram eftergifter i fredsförhandlingarna i det stora
nordiska kriget. Detta kommer att uppmärksammas med en film som produceras på KS uppdrag.
Årsredovisningen är klar och kommer att behandlas av KF den 29/4. 2018 års resultat landar på
+4 miljoner. Årets balanskravsresultat var 16,8 miljoner. En första reservation för vår
kostnadsdel i Sverigeförhandlingen har gjorts. Soliditeten är ca 51%. Kommunen har till och med
utgången av 2018 reserverat hela pensionsskulden, vilket få kommuner i landet lyckats med.
Österåkers kommun har också reserverat medel i en resultatutjämningsreserv och beloppet är 179
Mkr vid bokslutet 2018.
Nästa vecka blir det inget nyhetsbrev då det är påskledigt. Oavsett om påsken tillbringas i den
BLÅ kommunen Österåker eller i BLÅkulla så önskar jag Er alla en glad påsk!
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