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Vänner!

I och med kommande helg tar vi klivet in i september och med det lägger vi i en extra växel i det
politiska arbetet. Nu väntar bland annat arbetet med en gemensam alliansbudget.
Om jag tillåter mig att backa bandet till i söndags så var det traditionsenligt Kanalens dag. Det var
den mest välbesökta Kanalens dag någonsin och vädret stod alla utställare och besökare bi med
klar himmel och strålande sol. Intresset för Kanalens dag har kommit att sprida sig även utanför
kommunens gränser och det lär ha varit besökare från flera andra kommuner där. Stort tack till
alla tappra Moderater som arbetat med och i vårt tält under dagen!
Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad bildar ett Joint venture med syfte att gemensamt
utveckla ca 150 000 kvm BTA bostäder i Näsängen. Säljaren är Näsängen Utveckling AB som
samägs av ett antal fastighetsaktörer. Näsängen planeras bestå av flerbostadshus, rad- och
kedjehus samt friliggande villor i typisk småstadskaraktär. Utöver bostäder planeras även för
service i form av butiker och restauranger samt förskolor, skola och eventuellt vårdboende. Stort
fokus ligger på allmänna ytor så som gator, torg och parker. En långtgående detaljplaneprocess
har tidigare drivits men blev under 2019 upphävd i Mark- och Miljödomstolen. Då Näsängen är
naturskönt och beläget vid havet är det viktigt att vid utveckling av området ta hänsyn till detta.
Det nybildade JV-bolaget kommer tillsammans med Österåker kommun fortsätta att driva en
omarbetad detaljplan.

Som jag nämnde inledningsvis kommer nu en budgetprocess att inledas. Man bör ha i minnet att
SKL varnar för att så många som 110 kommuner i landet kommer gå med underskott. Vår
situation är betydligt gynnsammare än många andras, men jag kommer att se till att de satsningar
som görs sker med mått och sans. Vi har sämre tider runt hörnet och det är vår plikt – vi som
hanterar andras pengar – att inte fara iväg i en orimlig kostnadsutveckling.

Jag tror många såg Uppdrag granskning i onsdags om den katastrofala situationen i Filipstad. Den
är inte unik utan står att finna även i många andra kommuner. De som försökte tala klarspråk i
migrationsfrågan under 2015 och 2016 blev ganska snabbt avfärdade med diverse mindre
smickrande epitet. Nu börjar fler och fler – i senaste laget – få upp huvudena ur sanden. En
havererad migrationspolitik på riks i kombination med kortsiktigt tänkande i kriskommunerna har
lett fram till den situation som råder. Effekterna är tydliga. Det är inte bara i bidragssystemen det
märks, utan också i undanträngningseffekter i välfärden och i stadsbilden. Själv sökte jag att
jämna ut den könsobalans som uppstått som ett resultat av de ensamkommande. Jag försökte få
ensamkommande flickor till kommunen (då det förekommer även flickor även om de är få).
Trots de epitet jag fick kastat efter mig då av vänstern är jag glad att jag tillhörde de som i alla fall
försökte göra markeringar och på bästa sätt förvalta det lokalsamhälle som jag ansvarar för.
Moderaterna presenterar på riks en betydligt stramare linje, vilket är välkommet. Detta parat med
inskränkningar i bidragssystemen och högre ställda krav på den enskilde är viktiga delar i en
kursändring som är akut att göra.

Jag önskar dig en riktigt trevlig helg!
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