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Moderaterna i Strängnäs stad
Vi moderater vill ta med oss historien in i framtiden
och återigen sätta Strängnäs på kartan som en
bildningsstad.

Vi vill utveckla Strängnäs genom
bl.a. följande punkter:

Vi vill göra Strängnäs levande för invånare,
företagare och besökare. Det innebär att vi ska
må bra, ha ett innehållsrikt och aktivt liv. Vi ska
också kunna känna att vi kan påverka en positiv
utveckling och tillvaro.

n Vi vill ha en bra skola med tydligt fokus på
kunskap.

Vi Moderater värnar vårt viktiga centrum och
handeln i centrum. Vi kommer aktivt arbeta för att
tillsammans med det lokala näringslivet öka
attraktionskraften till nytta och nöje för våra
invånare, aktörer, besökare och nya exploatörer.
Moderaterna värnar trygghet och respekt för lag
och ordning, vi vill ha ett tryggt centrum fritt från
kriminalitet och skadegörelse.

n Vi vill utveckla hemtjänstens verksamhet
i Strängnäs med fler aktörer.
n Vi vill utveckla fritidsverksamheten och med
gemensamma krafter skapa mer resurser till
mötesplatser för ungdomar.
n Vi vill uppmuntra och engagera föräldrar och
föreningar att i samverkan med väktare och
poliser skapa och bidra till en tryggare stad.
n Vi vill finna en ny attraktiv stadsnära plats
för vårt kommunala gymnasium, Thomasgymnasiet.
n Vi vill utveckla Västervikstorget till en
attraktiv plats genom att öppna upp för året
runt verksamhet genom att underlätta för
nyetableringar av olika företag.
n Vi vill tillsammans med andra aktörer finna
sponsorer för en utveckling av Ugglas park
med växter och skulpturer.
n Vi vill i nära samarbete med näringslivet vidareutveckla och skapa ett än mer levande centrum
i vår stad.
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n Vi vill driva på bostadsutveckling och
förtätning med centrumnära bostäder.
n Vi vill skapa förutsättningar för fler
P-platser i Strängnäs stad.
n Vi vill få fler solcellsstyrda papperskorgar
runt om i vår stad.
n Vi vill ta fram inbjudande och informativa
skyltar runt om i vår stad som pekar ut
intressanta och besöksvärda platser.
n Utveckla resecentrum vidare.
n Vi vill uppmuntra till att fler tar cykeln.

Detta är en del av de lokala frågor som vi vill
driva i Strängnäs stad. 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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På vår hemsida https://moderaternaistrangnas.com
finns mer information och där kan
du även registrera ditt medlemskap.
Välkommen att engagera dig!

n Vi vill ha fler säkra cykelparkeringar.
n Vi vill ha och kommer arbeta för en
välskött stadsmiljö.
n Vi vill arbeta aktivt för en hållbar framtid
med fokus på miljö och Mälarens vatten.
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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.

STRÄNGNÄS KOMMUN
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