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Moderaterna
i Stallarholmen

Inte vilken håla som helst! Stallarholmen är en
plats med ett enormt engagemang! En kokande
gryta av företagsamhet med sedan länge bosatta
och många nyinflyttade invånare som alla tillsammans bidrar till den framtidstro som finns i Stallarholmen.

Vi är en bra ort för utbildning i tidiga åldrar:

En aktiv landsbygd med vacker natur och flera
givna besöksmål omger huvudgatan, stråket från
torget, macken till Gula Industrihuset, det är platsen som med matentreprenörerna i centrum lockar
tusentals besökare till en korv o brödfestival. Det
är skaparkraft när den är som bäst. Vi vill vara
med och fortsätta utveckla den kraften och stärka
känslan av att Stallarholmen är en viktig bidragare
till Strängnäs kommuns urstarka helhet.

n Vi har en riktigt bra skola för unga åldrar
förskoleklass till årskurs 6 med tydligt fokus på
kunskap.

Stallarholmen växer med fortsatt utveckling på
bland annat Sundbystrand men även i flera andra
mindre områden och enskilda villor som växer upp
runt om i orten vid vattnet.
Vi är många engagerade moderater som bor,
verkar och lever i och runt Stallarholmen, vi ser,
känner och är en del av den viljan att fortsätta
skapa utveckling, det vill vi b.la göra genom att
kommande mandatperiod arbeta för att:
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n Vi fortsätter att utveckla en riktigt bra förskola
med korta väntetider för att få plats.
n Vi utökar antalet timmar i förskolan då man är
föräldraledig med småsyskon.

Vi är en attraktiv plats vid vattnet:
n Vi utvecklar området runt bron genom att vi
tillsammans med lokala aktörer vill:
– Skapa trappor ner från bron eller passage
under bron på Ö-sidan.
– Utveckla gästhamnen tillsammans med
fastighetsägaren.
– Utveckla kajen från Caféet till brofästet på
fastlandet.
– Skylta för cykel på ena sidan av bron och
gång på andra sidan.
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– Broöppning enbart 1 gång i timmen i högtrafik
istället för halvtimmes öppning. Exklusive
nyttotrafik.

n Hälsa och möjligheter till idrott och rekreation
är stora med bla. ett uppmärkt löpspår på
befintliga gator där det redan finns belysning.

n Vi vill skapa en hundrastgård vid Östabadet
i samarbete med aktiva föreningar.

n Alla åldrar kan träna utomhus på utegym vid IP
och Östabadet.

n Vi tillsammans med lokala aktörer skapar
omklädningsrum vid Östabadet.

n Vi tillsammans med näringslivet lyser upp hela
stråket från torget till skolan med varmt gult
skinande julbelysning.

Vi är en plats med stor attraktionskraft:
n Gator och offentliga ytor är välskötta och snygga.
n Man som invånare och besökare hälsas
välkommen med Välkommen till och välkommen
åter till Stallarholmen skyltar vid våra infarter.
n Fiberutbyggnaden erbjuder anslutning till alla.
n Det byggs ett brett utbud av bostäder bla. Trygghetsbostäder på Cooptomten och på sikt även
bostäder från brofästet till Östabadet med en
trevlig strandpromenad som binder samman ortens viktiga platser.

Detta är en del av de lokala frågor som vi vill driva
i Stallarholmen. Vi hoppas att du vill vara med och
engagera dig på vår resa mot en fortsatt positiv
utveckling av vår vibrerande ort. Vill du det, så är
du välkommen att lägga din röst på Moderaterna!
På vår hemsida https://moderaternaistrangnas.com
finns mer information och där kan
du även registrera ditt medlemskap.
Välkommen att engagera dig!

Foto: Nils Eriksson, Jacob Högfeldt och Magnus Stuart. Tryck: LaserTryck, 2018
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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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