Michaela Fletcher

Kommunstyrelsens ordförande
Skärgårdskommunen Österåker

Nyhetsbrev
2018-01-12

Vänner!

Låt mig först få uttrycka en förhoppning att du som läser detta haft en bra jul och nyårshelg! Själv
har jag haft det mysigt och lugnt. Årets första nyhetsbrev innehåller inte några berättelser om
snöaktiviteter då detta hittills måste varit den snöfattigaste vintern på många år, men väl
tacksamhet och optimism inför vad som komma skall.
Den 10/1 hade vi i Österåkermoderaterna nomineringsstämma där vår valsedel för valet i höst
fastställdes. Nomineringskommitténs förslag antogs vilket innebär att jag toppar valsedeln följt av
Hampe Klein och Eliza Roszkowska Öberg. Eliza gör comeback i politiken vilket jag tycker är
fantastiskt kul! Jag vill framföra mitt varmaste tack för förtroendet! Jag är stolt och hedrad att
toppa denna starka valsedel som utgör ett starkt lag för nästa mandatperiod! Jag ser redan nu
fram mot den valrörelse som kommer!
Tidigare idag hade jag förmånen att få inviga Skärgårdsstadshallen. Invigningen av denna
toppmoderna hall är startskottet på de satsningar som vi nu gör inom idrotten, något som
betyder mycket för både föreningslivet och skolan. Med Skärgårdsstadshallen får Österåker sin
sjätte stora idrottshall. Under 2018 kommer den nya friidrottsarenan invigas och dessutom
kommer byggnation inledas av fler hallar, en multihall vid Näsvägen och en fullstor konstgräsplan
med övertryckstält i Sjökarby. Med detta kan de befintliga hallarna avlastas och ge möjlighet för
fler att utöva idrottsaktiviteter i kommunen.

I måndags var det Kommunstyrelse och vi fattade där beslut om att göra en beställning till
Armada Kommunfastigheter AB för genomförande av om- och tillbyggnationen av
Skärgårdsstadsskolan samt att ta fram förslag på förbättrad utemiljö och trafiksituation. Skolan
har idag brist på klassrum, grupprum och personalutrymmen samt saknar en dedikerad matsal.
En om-och tillbyggnad av skolan möjliggörs i och med att den nya idrottshallen och den befintlig
gymnastiksalen blir ledig. Vi biföll en motion om att utreda ett s.k. Naturum i Österåkers
kommun. Utredningen skall speciellt titta på frågorna huvudmannaskap, lokalisering och
finansiering. Vi fattade även beslut om att kommunen ska förvärva fastigheten Berga 6:607 i
Björkhaga för att det där ska kunna uppföras en efterlängtad förskola.

Trevlig helg!
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