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Vänner!
Det är Valborg och våren ska sjungas in. Det är också H.M. Konung Carl den XVI Gustafs
födelsedag idag och jag framför mitt varmaste grattis på 73-års-dagen.
Tyvärr är det ganska torrt i markerna och det knastertorra fjolårsgräset utgör en rejäl brandrisk,
varför MSB och Brandförsvaret starkt avråder från att elda. Hembygdsföreningen har därför
nödgats fatta beslutet att inte tända valborgselden på Ekbacken. Däremot firas Valborg där på
andra sätt genom sång och försäljning så det är upplagt för en trevlig folkfest ändå, även utan eld.
Jag har sagt det förut och jag vill slå ett slag för det återigen. Vi vuxna kan göra en insats för våra
unga genom att nattvandra. Själv har jag nattvandrat ett antal Valborgsmässoaftnar och det har en
trygghetsskapande effekt att vi vuxna är ute. Man går aldrig själv utan i mindre grupper. Man får
låna en jacka. Anmäler sig gör man på nattvandring@osteraker.se Samlingspunkt innan man ger
sig ut är Fyren i Folkets Hus.
I går var det Kommunfullmäktige och utöver några andra ärenden var årsredovisningen dagens
och kvällens clou. De 8 timmar som var avsatta för KF utnyttjades nästintill fullt ut sånär som på
någon minut för att diskutera dåtid. Det kan konstateras att S körde över sin egen ordförande för
lekmannarevisionen genom att välja att inte förstå årsredovisningen och yrka återremiss, vilket
inte vann gehör.

Vi fortsätter att klättra i hållbarhetsranking med sikte på att ta oss till topp 50 bland landets
kommuner. De som lyckats väl är de kommuner som har ett pragmatiskt förhållningssätt och där
man är överens. Dock är oppositionen inte beredd att möta oss i olika frågor för att hitta en
konsensus och därför kan det vara en anledning till att klättringen är något mer mödosam för oss.
Men det ligger kanske i oppositionens intresse att det inte ska gå FÖR lätt….
I veckan deltog jag i en föreläsning på Berga Teater om droger som arrangerades av Trygg i
Österåker, Fritidsfältarna, Polisen samt Socialförvaltningen. Det var stor uppslutning och den
information som gavs var bra och riktigt matnyttig. Droger är ett problem i hela samhället och vi,
tillsammans med polisen, lägger stor energi vid att stävja droghandel och droganvändning. Det är
en inkörsport även till annan kriminalitet och det måste stävjas och bekämpas.
I söndags var det EP-valsupptakt i Täby, där Nordosts moderatföreningar samlats för en kickoff
på valrörelsen. Talade gjorde partiets toppkandidater till europaparlamentet Tomas Tobé och
Arba Kokalari. En välbesökt tillställning som andades mycket positiv energi.
I morgon är det första maj. Ledig dag för många. Röd dag i dubbel bemärkelse. Om man inte
lockas av S-talare kan man komma ut till Ingmarsö och invigningen av den nya gästhamnen där
klockan 11:30-12:45. Jag kommer att hålla ett invigningstal. Alternativt beger man sig till Wira
Bruk där Stiftelsen Wira Bruk inviger säsongen med vårtal och Norrtälje-Karolinerna skjuter
traditionsenlig salut kl. 13.00. Därefter bjuds det på en historisk rundvandring klockan 14:00.
Övrigt som sker i närtid:
11 maj - Idrottsgala med invigning av friidrottsarena m.m.
11 maj – Länsförbundsstämma, där jag har blivit nominerad till vice länsförbundsordförande.
Riktigt roligt, smickrande och hedrande och jag ser med stor tillförsikt fram emot att få vara med
och driva moderat politik via länsförbundsstyrelsen.
12 maj - inbjuden att tala för MST - Akademin och unga blivande ledande förtroendevalda
13 maj kommunfullmäktige igen!
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