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Vänner!
Till att börja med vill jag rikta mig till alla moderata kämpar som slitit i valrörelsen - Starkt jobbat!
Särskilt tack till styrelsen som sett till att organisera oss alla - Ni är beundransvärda!
Allt moderat fotarbete runt om i landet och tydliga budskap har resulterat i 4 mandat i
parlamentet! GRATTIS till Sveriges alla moderater!
Vid en snabbanalys har österåkersbornas val placerat oss Moderater på 3:e plats i mesta ökning
jämfört med EP-valet 2014 och 5:e plats i mest blå kommun!
Nu återstår det spännande arbetet med djupare analyser om framgången. Vad framgången
bottnar i, vad vi gjorde bättre än sist och vad som kan vässas än mer inför 2024. Med tanke just
på framtiden kan man också konstatera att framtiden är både ljus, och blå - Moderaterna har det
starkaste stödet bland unga väljare!
Ekonomi- och kvalitetsdagen
I fredags arrangerade Österåkers kommun för första gången Ekonomi- och kvalitetsdagen.
Representanter från ca 30 kommuner i landet valde att komma till oss för att ta del av vad vi gjort
för att placera oss bland de bästa i landet vad gäller kommunal ekonomi, kvalitet, resultat och låg
skatt. Ambitionen är att detta ska vara ett årligen återkommande arrangemang och att Österåker
håller i taktpinnen vad gäller kommunal ekonomi och kvalitet.

Trygghet
I veckan som var träffades Trygg i Österåker. (Polis, förvaltningen och Kommunstyrelsens
presidium.)
Senaste kommunfullmäktige fick jag en interpellation av oppositionsrådet med frågan: ”Vad gör
Du för att öka tryggheten i Åkersberga centrum?” En lång debatt. Inte en gång kom någon från
oppositionen med egna förslag. På trygg i Österåker där vi är tre folkvalda var det knäpptyst från
oppositionsrådet igen! S lyser även här med sin frånvaro med förslag, åtgärder, idéer.
Fakta är att vi totalt sett i Österåker har en minskning, men i de centrala delarna av kommunen
sticker statistiken upp med anledning av Polisens särskilda insatser som pågår mot bland annat
droger.

Österåker i topp
Tidningen Fokus har släppt sin årliga ranking var det är bäst att bo och leva. Österåkers kommun
placerar sig på femte plats i hela landet! Vi visste så klart att vi är en toppkommun, nu är det
bekräftat svart på vitt även av Fokus.
När jag ändå är inne på rankingar vill jag lyfta Cykelfrämjandet som i sin ranking Bästa
cykelkommun placerat Österåkers kommun på 2:a plats bland landets kommuner i klassen
kommuner upp till 50 000 invånare.
Ungdomsmottagningen i Österåker fick i år första pris för Sveriges mest nytänkande
ungdomsmottagning. Stort grattis säger jag!
Till sist vill jag uppmärksamma att vår kommun nu passerat 45 000 invånare. Detta kommer
uppmärksammas genom en uppvaktning av en nyfödd kille som heter Albin som är vår 45 000:e
invånare.

Jag önskar dig en trevlig vecka!
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