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Moderaterna i Mariefred är ditt lokala parti!  
Vi har många representanter från Mariefred som 
sitter i olika nämnder och styrelser i vår kommun 
och driver de frågor som är viktiga för oss som bor 
i Mariefred.

Mariefred är en fantastisk stad att bo och verka i. 
Därför ska vi fortsatta värna och vårda vår stad, 
samtidigt som vi också vill verka för en varsam 
utveckling och tillväxt anpassad till den fina miljö 
vi har. Många nya invånare har flyttat in till vår stad 
och vi hälsar er varmt välkomna hit!

I Mariefred finns ett unikt engagemang från fören-
ingar, köpmän, företagare och boende. Ett enga-
gemang som vi gärna vill värna och uppmuntra på 
alla sätt. Tack vare detta engagemang så har vi i 
Mariefred en lång rad aktiviteter under hela året till 
glädje för oss Mariefredsbor och alla besökare. 

Vi Moderater värnar vår stad och under den kom-
mande mandatperioden vill vi bland annat driva 
följande frågor.

Levande stad 
n  Vi kommer jobba för en ut och tillbyggnad av 

lekparken invid hamnplanen. Vi ser framför oss en 
utökad lekpark som kan nyttjas av både boende och 
besökare.

n  Vi stödjer etableringen av ett utomhusbad i Mäla-
ren ihop med ett kallbadhus intill Kölnholmen (intill 
ångbåtsbryggan).

n  Vi har en fin gästhamn som drivs av lokala entrepre-
nörer. Vi vill i samspel med dem och övriga aktörer 
fortsätta att utveckla hamnområdet och hela sträck-
an bort mot Tredje backe.

Moderaterna i Mariefred

n  Vi ska fortsätta samarbetet med företagarföreningen 
(IMariefred.nu) kring de aktiviteter som ger kraft till 
den viktiga besöksnäringen och som därmed bidrar 
till att stärka stadens varumärke.

n  Vi vill att husbilsparkeringen invid Solvändan ska få 
en trevligare och mer inbjudande inramning.

n  Vi kommer i samspel med en extern aktör eller fören-
ingar att arbeta för etablering av en sjömack och an-
nan service till våra båtägare och besökande båtar.

n  Vi stöttar uppbyggnaden av en ny Kungsladugård, 
som levande plats för kultur och möten.    

n  Vi ska ha en aktiv dialog kring vår stads kulturutbud 
med kulturbärare, som exempelvis Gripsholms slott, 
Hembygdsföreningen, ÖSLJ och SS Mariefred.

n  Vi ska i samverkan med en extern aktör utveckla 
Strandrestaurangen till att åter bli en levande bygg-
nad som vi kan vara stolta över. 

Säkrare trafiksituation 
n  Vi vill förbättra trafiksituationen för skolbarnen som 

stiger av bussen vid Trekanten/Marielund.  Ett helt 
tryggt och säkert sätt är att bussen kör in och vän-
der vid Brostugevägen.

n  Vi jobbar aktivt för att få gång- och cykelväg från 
centrum och hela vägen till Tredje Backe utmed 
Ärnäsvägen.

n  Vi ska se till att gång- och cykelvägen förbi Marie-
freds skola kompletteras med belysning för att bli 
trafiksäker och trygg.

n  Vi ska i takt med att antalet invånare och besökare 
ökar finna lämpliga ytor för fler parkeringar.

n  Vi ser gärna fortsatt användning av digitala hastig-
hetstavlor på känsliga ställen för att hålla ner hastig-
heterna och därmed få ett säkrare trafikflöde.



n  Vi ser behovet av trygga parkeringsplatser vid 
Läggesta station med kameraövervakning. För 
miljön vill vi också skynda på att få till laddsta-
tioner för elbilar vid stationen.

n  För ett säkrare trafikflöde på Strandvägen ska vi 
undersöka möjligheterna till en trafikreglering 

Alternativa boendeformer,  
service och aktiva mötesplatser
n  Vi kommer bevaka så att vi i våra detaljplaner 

skapar förutsättningar för ett tryggt och attraktivt 
boende för alla åldrar. 

n  Vi kommer aktivt jobba för att få ytterligare en  
aktör att bygga ett trygghetsboende i Mariefred.

n  Vi får fler och fler seniorer i vår stad och vi kom-
mer fortsätta planera för bra boenden för olika 
skeenden i livet. 

n  I Mariefred ska vi även fortsatt ha ett brett och 
bra utbud av hemtjänst både i privat och kom-
munal regi.

n  Vi vill se fler moderna arbetsplatser och miljöer 
för arbete på distans i Mariefred.

n  Vi är positiva till den kommande utbyggnaden 
av området vid Läggesta både för boende och 
service.

n  Vi stödjer etableringen av Biohuset som  
Mariefreds Mötesplats för alla åldrar.

n  Vi ska i samverkan med skolan och ideella 
föreningar utveckla platser utomhus, där våra 
ungdomar fritt kan utöva aktiviteter som exempel 
Parkour eller Skatepark.

n   Vi ska i samverkan med IFK Mariefred, Mariefred-
skolan och Gripsholmsskolan fortsätta utveck-
lingen och utnyttjandet av IP Hammaren

n  Vi vill verka för ett nytt namn på vår järnvägssta-
tion med starkare koppling till Mariefred 

n  Vi vill se till att det anläggs en tillgänglighetsan-
passad gångväg från parkeringarna till norra 
perrongen på Läggesta station

Detta är en del av de lokala frågor som  
vi vill driva i Mariefred. Vi hoppas att  
du vill vara med och engagera dig  
på vår resa mot en fortsatt  
positiv utveckling av vår fina stad.   
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. 


