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Vänner!
Nu har höstterminen smygstartat efter en skön och avkopplande sommar. Jag hoppas att alla och
envar kunnat ladda batterierna. Den här veckan har varit väldigt lugn, men jag antar att det inte
kommer vara lika glest på personalparkeringen nästa vecka.
Det är glädjande att vi i slutet av juni fick klart med tre viktiga nyckelpositioner till kommunen.
Det är ny ekonomidirektör, ny utbildningsdirektör samt ny produktionschef. Alla tre har
rekryterats via rekryteringsföretag och är samtliga välmeriterade med goda ledaregenskaper.
Magnus Bengtsson är ny ekonomidirektör. Han har mångårig erfarenhet av arbete inom
kommun, landsting och statlig verksamhet. Bland annat har han varit ekonomichef i Sundbybergs
stad. Dessutom har han bakgrund inom försvarsmakten samt haft eget konsultföretag. Magnus
efterträder budget- och kvalitetschef Mohammed Khoban som går i pension. Han tillträder den
19 augusti 2019.
Eva Wetterstrand Wickbers efterträder Kent Henningson som slutar till sommaren. I dag arbetar
Eva som direktör för Barn & Utbildningskontoret i Norrtälje Kommun. Eva har en bakgrund
som produktionsdirektör i Västerås Stad, i dåvarande ProAros, och har dessförinnan haft
chefsbefattningar inom det privata näringslivet. En av dessa är som vd för Aleris Omsorg, som
omfattade äldreomsorg och LSS verksamhet. Eva tillträder 1 oktober 2019.

Louise Furness tillträder som ny utbildningsdirektör. Louise är legitimerad lärare i grunden och
drivs av viljan att förbättra. Hon har arbetat med skolutveckling och ledarskap på lokal,
kommunal och nationell nivå till exempel i Täby kommun och Vaxholms stad. Genom sina
insatser på kommunnivå fick Louise anställning som expert på Skolverkets
kvalitetsutvecklingsenhet. Louise har även erfarenhet av "en skola för alla" då hon lett och
utvecklat en kommunövergripande verksamhet för elever med neuropsykiatriska
funktionsvariationer.

Arbetet för satsningarna på en aktiv fritid fortsätter i kommunen. I juli smygöppnade
kommunens nya aktivitetspark i Röllingby, som ett av två nytillskott vad gäller lek- och
aktivitetsparker för de unga. Redan nu kan man använda utrustningen där. Det kostar naturligtvis
en slant att anlägga en aktivitetspark, men erbjuder samtidigt goda möjligheter till en aktiv fritid
och med det en ökad attraktivitet förde som står i begrepp att välja kommun att bosätta sig i.

Jag känner mig fylld av energi att sätta igång höstens politikarbete. Här följer några av de
kommande höjdpunkterna i närtid:
Höstens första M-grupp är den 21/8 klockan 19:00 i föreningslokalen. Jag tänkte inleda med en
diskussion om dagsaktuella frågor i politiken under ca 30-40 minuter.
Den 23/8 är det grillfest hemma hos familjen Lanner. Det hela startar 18:30 och anmäler sig gör
man till osteraker@moderaterna.se
Den 25/8 är det Kanalens dag mellan klockan 10-17. Vi kommer att vara med och behöver alla
pigga moderater vi kan hitta för att bemanna tältet. Ju fler vi är desto roligare – och mer ”drag”.
Den 26/8 är det KS
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