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Åker och Länna har kanske aldrig haft en större 
möjlighet att utvecklas än nu med dess läge med 
närhet till storstad, goda kommunikationer och vackra 
natur.  Vi Moderater vågar se och tala om att problem 
finns, men har tillsammans med medborgarna också 
idéerna för att ta oss ur dessa.  Med Moderaterna får 
du en tro på: valfrihet, att arbete alltid skall löna sig, 
att ett framgångsrikt och jobbskapande näringsliv 
tillsammans med god boendemiljö och kunskap går 
hand i hand med individens och samhällets positiva 
utveckling. 

Boende, Service och Trygghet
Vi Moderater kommer fortsätta verka för att  
Åkers Styckebruk med omnejd skall vara en  
attraktiv boendemiljö med närhet till natur  
i en kulturhistorisk rik miljö.
n  Vi stöttar helhjärtat den pågående utvecklingen av 

boendemiljön i Åker med framtagande av de-
taljplaner för Krutbruket och Skämby gärde. Vi ser 
dessa områden som mycket attraktiva för boende.

n  Nya bostadsområden i Åker kommer gagna handel 
och service samt skapa nya affärsmöjligheter och 
arbetsplatser i Åkers styckebruk med omnejd. 

n  Vi stöttar den nya detaljplanen och byggnation av 
fler trygghetsbostäder intill Riagården.

Moderaterna i Åkers styckebruk – Länna

n  Översiktsplanen för Åker pekar ut en spännan-
de utveckling och Moderaterna ska verka för 
en utveckling där vi lyfter fram Åkers framtids-
möjligheter med allt från närheten till Läggesta 
station till de helt unika naturvärdena med 
närheten till vildmark och historik. 

Moderaterna verkar för attraktiva rena och 
inbjudande offentliga ytor i Åker.
n  Vi vill initiera ett samtal mellan kommunen  

och övriga markägare längs Visnarens  
stränder med mål att utveckla och underhålla 
strandpromenaden längs med Visnaren. 

n  Vi kommer jobba för att Åker skall vara tryggt, 
attraktivt, rent och inbjudande och verka för 
att kommunen i samarbete med övriga aktörer 
säkerställer detta. Håll Åker Snyggt!

n  Vi vill göra platser som idag känns otrygga, 
tryggare genom att bättra på och öka  
belysningen och se över vegetationen.

Kommunikation och Miljö
Moderaterna verkar för förbättrade  
kommunikationer och samarbete mellan  
tätorterna i Strängnäs kommun.
n  Vi vill undersöka behovet och kostnaden för en 

direktlinje utan byte av buss mellan Mariefred 
och Åker.



n  Vi vill se fler solcellsstyrda papperskorgar  
i Åker.

n  Vi har nolltolerans mot nedskräpning och 
klotter.

Fritid och Besöksnäringen
Moderaterna vill vidareutveckla Åkers 
attraktiva fritidsmiljö för både boende, 
företagare och besökare.
n  Åkers Idrottscentrum skall vara ett att-

raktivt idrottscentrum för föreningar och 
allmänheten att nyttja och med vissa tider 
för spontanidrott.

n  Vi vill se ett ökat samarbete mellan olika 
aktörer och intressen för att utveckla  
fritid, friluftsliv och attraktion inom Åkers 
styckebruk med omnejd. 

Företagande och Entreprenörskap
Moderaterna verkar för att Åker skall vara en 
välkomnande plats för ökat företagande och 
entreprenörskap 
n  Moderaterna verkar för ett ökat företagande 

i Åker och vill stimulera till ett samarbete för 
att öka attraktionskraften för de boende, 
företagare och besökare. 

n  Moderaterna stödjer att Folkets hus skall  
användas som en aktiv mötesplats av före-
tag, föreningar och allmänhet.  

 
Detta är en del av de lokala frågor som vi vill 
driva i Åkers styckebruk och Länna.  
Vi hoppas att du vill vara med  
och engagera dig på vår resa 
 mot en fortsatt positiv utveckling  
av vår fantastiska ort med sina  
möjligheter. Vill du det, så är du  
välkommen att lägga din röst  
på Moderaterna!  
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STRÄNGNÄS KOMMUN

Sverige ska präglas av företagsamhet, jämlikhet och social 
rörlighet där varje ny generation får en chans att forma sitt 

eget liv, inte bara följa i sina föräldrars fotspår.  
Vi vill förbättra integrationen, korta köerna i vården  

och ta krafttag mot kriminaliteten. 


