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Vänner!
I skrivande stund är det regnigt och kulet ute. Jag hoppas att det skingrar sig ordentligt till kvällen
då det är medlemssamkväm i form av grillfest i vår moderatförening.
Ännu lite extra önskar jag sol på söndag då Kanalens dag går av stapeln här i Åkersberga.
Moderaterna är som vanligt med och jag hoppas att det blir många besökare och intressanta
frågeställningar och diskussioner. Kanalens dag har kommit att bli en etablerad tradition och en
mötespunkt. Mellan klockan 10-17 pågår det och vi har så klart vårt tält rejält bemannat hela
dagen.
I går hade DN en artikel om sex kommuner i Stockholms län där M vill utreda ett tiggeriförbud.
Vi är en av dessa kommuner. På förra Kommunfullmäktige beslutades att de lokala
ordningsföreskrifterna skulle utredas och ärendet förväntas slutgiltigt hanteras av fullmäktige i
oktober eller november.
Allt fler varningslampor börjar lysa röda runt om i landet vad gäller de kommunala ekonomierna
och konjunkturen. Det som inte gjorts under högkonjunktur kommer sannolikt att slå mot många
kommuner som en baksmälla i en annalkande lågkonjunktur. BNP per capita är på tok för lågt i
det här landet och arbetslösheten – trots högkonjunktur som sagt – är på tok för hög. I Österåker
har vi sett till att ha god styrning på ekonomin. Inget lättsinne har tillåtits slå rot i verksamheten
vilket gjort att vi kommer kunna parera en dipp i den nationella och globala ekonomin betydligt
bättre än andra kommuner. Vi har dessutom reserver att ta till i form av vår

resultatutjämningsreserv. Vår företagarstruktur är också den mycket gynnsam med bara små och
medelstora företag, vilket ger en rätt blygsam sårbarhet jämfört med framförallt bruksorterna runt
om i landet.
I trafikfrågan anammar vi i Alliansen intellektuell hederlighet i stället för populism. Vi arbetar
gentemot/tillsammans med Trafikverket för att få förbättringar till stånd och att väg 276
prioriteras i länsplan m.m. Innan semestern var det en artikel i Kanalen om just väg 276 förbi
Luffarbacken. Breddningen till fyra körfält försenas p.g.a. Trafikverket sent kom på att det
behövs en vägplan, tvärtemot tidigare besked. Den åtgärdsvalstudie (ÅVS) som gjorts
tillsammans med Trafikverket innehåller en rad prioriterade vägdelar. Inget parti har haft några
synpunkter på den. Väg 276 centrala snitt är av största betydelse, men är bara EN del av en rad
åtgärder som behöver göras. Rosenkälla trafikplats och väg 265 (norrortsleden) mellan Rosenkälla
och Täby kyrkby trafikplats är en annan flaskhals som vi lyft in och kontinuerligt påtalar.

Vi ses – om inte förr – på söndag! Låt oss hoppas på fint väder!
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