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I valet 1994 vann Socialdemokraterna tillbaka makten 
i Botkyrka, efter en period av moderatlett styre. Nu 
har det gått tjugo år som S har styrt kommunen, med 
omväxlande stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Resultatet av de här tjugo åren talar sitt tydliga språk, 
alltför många kurvor pekar åt fel håll. De allvarliga 
brotten har ökat, i vissa fall med nästan 400%. Allde-
les för många har inte ett jobb att gå till, eller lever på 
bidrag. I vissa skolor är det vissa år inte ens hälften 
av eleverna som har klarat av att uppnå gymnasiebe-
hörighet.

I de olika trygghetsmätningarna ökar andelen i våra kommundelar som inte känner sig trygga 
- i området, att parkera bilen eller ens gå ut när det har blivit mörkt ute.

Om Moderaterna skulle styra Botkyrka kommun så skulle vi göra många saker annorlunda än 
S+V+MP. För oss är jobben, tryggheten och skolan de absolut viktigaste frågorna framöver.

Fler synliga poliser behövs på gator och torg, liksom fler övervaknings-
kameror på särskilt utsatta platser. Kommunen skulle behöva sätta in mycket fler förebyg-
gande insatser redan tidigt i skolan (och på fritidsgårdarna). Bättre och funger-
ande belysning och mer röjning av träd & sly ökar tryggheten längs gång- och cykelvägarna. 

Vi behöver ett mycket större fokus på att förbättra och underlätta för företagarna, både de 
som redan finns i kommunen, men också de som skulle kunna tänka sig att etablera sin verk-
samhet i vår kommun. Det är bland de privata företagen vi behöver vara möjliggörare för fler 
arbetstillfällen. Vi kan inte, som de rödgröna tror, bara anställa fler och skapa fler arbeten via 
kommunen - för det betalar vi alla för via skattsedeln.

- 20 år 
Grattis 

Alla data som presenteras här 
bredvid är inhämtade ifrån 

kommunens årsredovisningar, 
BRÅ och Skolverket.

Jag heter Maria Ehrnfelt och är 34 år, bor i 
Stallarholmen och är en heltidsarbetande 
och ensamstående, stolt, mamma till tre 
underbara barn. Jag är moderat för att jag 
tror på varje människas rätt att själv få välja 
sitt liv och möjlighet att forma sin egen 
framtid.

För mig handlar politik om att påverka samhällsutveck-
lingen. Drivkraften måste vara att försöka göra livet lätt-
are för människor att leva, inte att upprätthålla systemen. 
Vi behöver frigöra människors potential och ta vara på 
allas förmågor. Minskad politikermakt innebär större frihet 
för medborgarna men också att man måste ta större an-
svar för sig själv och sina barn. Jämlika livschanser, inte 
samma livsvillkor oavsett den egna prestationen.

Stad och landsbygd är inte varandras motsatser – de behöver varandra! Att få ihop livspusslet med arbete i stan och boende på 
landsbygden kräver bra kommunikationer, kollektivtrafik att lita på och tåg som kommer och avgår i tid. Att knyta samman länet 
med goda möjligheter till pendling både kollektivt och med bil är avgörande för att hela Sörmland ska fortsätta att vara fantastiskt 
och utvecklas för alla som bor och växer upp här.

Jag vill se fler företag starta eller etablera sig i Sörmland, för att ge människor tillgång till en lokal arbetsmarknad och för att fler 
ska ha möjlighet att arbeta nära hem och familj. Fler företag innebär fler arbetsgivare att välja mellan, ger fler möjligheter till egen 
inkomst och är positivt för den lokala ekonomin. För att möta framtidens utmaningar så måste vi säkerställa en god kompetensför-
sörjning inom våra välfärdsyrken skola, vård och omsorg - där det kvinnliga företagandet och entreprenörskapet är stort.

Företagandet på landsbygden är viktigt - inte bara för Sörmland, utan för hela Sverige. Politiker har under många år inte tagit 
lantbrukarnas situation på tillräckligt stort allvar. Att man låter självförsörjningsgraden sjunka i ett land som har bland de bästa 
förutsättningarna är oacceptabelt. Det ska vara lönsamt att vara lantbrukare och svensk, närproducerad, mat innebär dessutom 
mindre negativ klimatpåverkan. Jag tycker att vi ska värna vår goda djurhållning, respekten för djur och natur och den höga kvali-
tet som våra grödor håller och utveckla lantbruket – inte avveckla det!

Sörmland ska fortsätta vara ett attraktivt län att bo och verka i - med god konkurrenskraft möter vi morgondagens utmaningar och 
säkerställer en fungerande välfärd för alla. Företagandet är viktigt för att stärka den lokala ekonomin.
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Arbetspendling:

•	 Öka turtätheten och möjliggöra fler tidiga och sena 
avgångar.

•	 Prioritera arbetspendling framför höghastighetståg, 
genom att öka investeringsmedlen till upprustning och 
underhåll av våra signalsystem och befintlig järnväg.

•	 Förbättra vägarna och arbeta för bra och trygga pend-
lingsmöjligheter i hela länet, och för norra länsdelen 
även prioritera pendling till och från Västerås och 
Enköping genom vårt samarbete i 4 Mälarstäder.

Några av mina prioriterade frågor

Jord- och lantbruk:

•	 Politikerna har inte prioriterat lant- och jordbruket till-
räckligt - jag vill göra det mer lönsamt att vara företa-
gare inom den gröna näringen.

•	 Ta vara på de goda förutsättningarna för bra lantbruk - 
våra grödor håller hög kvalitet, innehåller mindre gifter 
och vi har en bättre djurhållning med mindre antibioti-
ka än de flesta andra länder.

•	 Jag vill öka andelen svensk, närproducerad, mat i våra 
förskolor, skolor, äldreboende och sjukhus.

•	 Mer svenskproducerad mat minskar behovet av import 
och innebär en positiv miljöpåverkan.

Bättre näringslivsklimat för alla:

•	 Det ska vara lättare att starta och driva företag för den 
som har viljan och goda idéer.

•	 Större ansträngningar för att få fler företag att flytta hit 
och etablera sig här 

•	 En utvecklad lokal arbetsmarknad ger fler arbetsgivare 
att välja mellan.



facebook.com/maria.ehrnfelt

instagram.com/mehrnfelt83

twitter.com/mehrnfelt83

Kontakta mig gärna!

0728-645 154
maria.antropowaehrnfelt@strangnas.se
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Magnus Leivik, landstingsråd, Tystberga
Maria Ehrnfelt, registrator, Stallarholmen
Filip Rundström, anestesisjuksköterska, Eskilstuna

Ingrid Jerneborg Glimne, senior, Gnesta
Christer Sundqvist, brandmästare, Katrineholm
Daniel Portnoff, kommunalråd, Trosa
Charlotte Prennfors, oppositionsråd, Vingåker
Petter Söderblom, kommunikationsansvarig, Ålberga

Helena Koch, sjuksköterska, Trosa
Stefan Johansson, VD, Oxelösund
Jari Puustinen, kommunalråd, Eskilstuna
Anna af Sillén, oppositionsråd, Nyköping
Abshir Osman, lärare, Skogstorp
Maria Gilstig, distriktssköterska, Nyköping
Magnus Stuart, entreprenör, Mariefred
Ann Larson, kommunikatör, Trosa
Erik Bengtzboe, riksdagsledamot, Nyköping
Björn Zetterqvist, lantbrukare, Flen
Ulf Westerberg, konsult, Eskilstuna
Christoffer Öqvist, inköpare, Katrineholm
Marika Björkdal, sjuksköterska, Vingåker
Kjell Ericson, lantbrukare, Nyköping
Ann Berglund, socionom, Eskilstuna
Ann-Sofie Lifvenhage, kommunalråd, Gnesta
Ursula Falkringe, tandläkare, Mariefred
Michael Swedberg, fil dr, TrosaMarko Biscevic, studerande, Eskilstuna

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE
Moderaterna

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du

helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller

någon annan kandidat än dem som står nedan.
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Jacob Högfeldt, kommunstyrelsens ordf., Stallarholmen

Magnus Stuart, entreprenör, Mariefred

Maria Ehrnfelt, registrator, Stallarholmen

Mikael Lagergren, säkerhetsdirektör, Strängnäs

Linda Strand, avdelningschef, Strängnäs

Sixten Skullman, verkstadsägare, Åkers Styckebruk

Anniqa Kronqvist, egen företagare, Stallarholmen

Charlotte Breyer, VD/marknadskommunikatör, Strängnäs

Gunnar Boman, kommunikatör, Mariefred

Kenneth Larsson, ingenjör, Strängnäs

Rabie Aldeeb, integrationssamordnare, Strängnäs

Anncharlotte Nilsson, kanslichef, Mariefred

Jan Heinö, ekonom, Mariefred

Thore Berggren, journalist, Strängnäs

Tommy Strand, civilekonom, Strängnäs

Kerstin Dahlström, redovisningskonsult, Strängnäs

Lukas Niemi, studerande, Mariefred

Jan Leiding, national account manager, Strängnäs

Inger Jansson, administrativ assistent, Stallarholmen

Diana von Rosen, rektor, Åkers Styckebruk

Christina Klingspor, beteendevetare/HR, Mariefred

Carl Lagergren, studerande, Strängnäs

Lars Larsson, företagskonsult, Strängnäs

Donald Wedel, örlogskapten, Strängnäs

Barbro Hedengren, koordinator, Mariefred

Bengt Hedengren, civilingenjör, Mariefred

Tony Raitis, entreprenör, Mariefred


