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Björn Molin, avgående partiledare  
med nytt uppdrag.
För det första är jag glad över att årsmötet 
accepterade mitt förslag till ny partiledare 
och utsåg Hans till min efterträdare. För det 
andra ser jag fram emot att nu kunna ägna mer 
tid åt näringslivsfrågorna i Österåker. Initialt 
kommer jag dock parallellt med detta att bistå 
och vägleda Hans i rollen som ny partiledare. 
Rent formellt kommer jag att inneha tjänsten 
som politisk sekreterare i Roslagspartiet.

Företagarklimatet i Österåker.
Både Hans och jag har lång erfarenhet av 
företagande och näringslivets speciella 
förutsättningar, och vi är rörande eniga om 
att Österåker behöver sättas på kartan som 
etableringsort för fler företag.
Det har gjorts ett antal försök att locka hit 
företag från länet tidigare. Men framgångarna 
har uteblivit. Vi tror oss veta varför och har 
långt gångna idéer om hur vi ska kunna 
lyckas bättre.
Invånarna i Österåker behöver fler lokala 
jobb – så håll tummarna nu.

Trafikeländet måste lösas nu.
Var och en som suttit i bilköerna genom 
Åkersberga morgon och kväll, önskar sig nog 
inget hellre än att någon löser problematiken. 
Först så fort som möjligt, sedan på längre sikt. 
Antalet bilar per hushåll ökar och ju fler 
som flyttar hit, desto större krav ställs 
på trafiklösningarna. Härutöver gäller i 
högsta grad att både boendeparkering och 
infartsparkering måste organiseras och 
ges utrymmen som bättre rimmar med 
det rådande bilinnehavet. Roslagspartiet 
kommer dessutom att med kraft värna de 
redan reserverade markytor som framöver 
ska ge plats åt ”förbifart Åkersberga”. 
Det är nämligen många nu som vill ta den 
reserverade marken i anspråk till annat - 
hellre än att ta itu med rådande trafiksituation.

Roslagspartiets planer framåt.
Valet av ny partiledare innebär upptakten till en 
planerad kraftsamling och fokusering på både 
akuta och mer långsiktiga samhällsfrågor. 
Vi ska helt enkelt bli mer effektiva och mer 
pådrivande med en delvis ny organisation, 
ny fördelning av arbetsuppgifter och nya mål 
för partipolitiskt samarbete. Vi ser nu fram 
emot att få visa Österåkers invånare hur bra 
lokalpolitik ska utformas och genomföras. 
Vi kommer dessutom att ta mer aktivt ansvar 
för att rätt beslut tas i viktiga lokala frågor i 
Österåkers kommun.

På årsmötet i början av mars valdes Hans Hellberg till ny ordförande för Roslagspartiet. Det var på den sittande partiledarens 
initiativ som den nya kandidaten lanserades som efterträdare på partiledarposten. Vem är då Hans Hellberg, den nyvalde 
partiledaren i Roslagspartiet? Och tänker Björn Molin lägga politiken på hyllan nu?

Varför behövs  
Roslagspartiet egentligen?
Kommunal politik har bara ett mål, och det är att i 
varje sakfråga hitta och stå upp för praktiska, politiska 
lösningar som enbart ser till kommuninvånarnas bästa. 
Det gäller alla frågor, och inom alla områden som på 
ett eller annat sätt inverkar på vardagslivet i kommunen. 
I Österåker uppstod Roslagspartiet som en naturlig 
konsekvens av att rikspartierna, som oftast styrs av 
moderpartiernas ideologier och omfattande regelverk, 
inte gav manöverutrymme för lokalt anpassade och 
praktiska lösningar. Vad som fungerar politiskt på 
riksplanet, fungerar ju inte alltid i en liten kommun där 
förutsättningarna ofta skiljer sig avsevärt från riket i 
övrigt. Roslagspartiet har nu funnits i 15 år och är idag 
Österåkers tredje största parti och kommunens största 
lokala parti.

Hans Hellberg, ny partiledare  
för Roslagspartiet:
För lite drygt 2 år sedan, efter 35 års jobb 
med mina bilföretag i Täby och Åkersberga, 
övertogs rörelsen av ett par duktiga, 
yngre entreprenörer. Björn Molin var 
snabb att uppfatta detta och som medlem 
i Roslagspartiet fick jag frågan om jag 
ville engagera mig mer i partiet genom att 
erbjudas en plats i partistyrelsen.

Därefter har det rullat på och efter att 
ha erhållit mitt första politiska uppdrag 
som ledamot för RP i Miljö- och 
Hälsoskyddsnämnden blev jag ombedd att 
ta plats som ersättare i Kommunstyrelsen.
Men jag måste nog erkänna att jag blev 
överraskad när Björn frågade om jag kunde 
tänka mig att ta över hans uppdrag som 
partiledare! Han lovade dock att bistå mig 
till 100%  som politisk sekreterare.

Lite bakgrund om mig själv:
Jag är 65 år, gift med Haidie och vi har 4 
gemensamma ”vuxna” barn. Har dessutom 
en lång relation till Österåker. Först som 
sommarboende sedan födseln med familjen 
i Österskär, därefter 1979 permanent boende 
- först i Österskär, därefter i Margretelund.

Vad kan jag göra för våra väljare?
Jag vill att vi som fått förtroendet av 
väljarna att företräda partiet i fullmäktige 
samt i nämnder och styrelser i högre grad 
ska kunna påverka de beslut som fattas än 
vad som är fallet idag.
Detta kan bara ske genom att få en bättre 
dialog med samtliga politiska partier som 
representeras i fullmäktige. 
Vår gemensamma utgångspunkt ska alltid 
vara att jobba för dem som är permanent 
boende i kommunen och för de lokala 
företagarna.

Frågor jag anser måste lösas snabbt:
 ¤ Trafikproblemen på kort och lång sikt. 
 ¤ Ett tryggare, säkrare Österåker.
 ¤ Konkreta satsningar på småföretagande.
 ¤ Rätt resurser att styra upp skolan bättre.

Budskapet till mina nya kolleger i 
andra partier är:
Starta en dialog med Roslagspartiet. Lyssna 
på våra synpunkter och ta hänsyn till våra 
inlägg i diskussionen, så kommer det 
politiska arbetet att gå smidigare då vi inte 
kommer att kräva så många återremitterade 
förslag och ärenden.


