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Ekonomi och helheten
Vi Moderater vet att allt börjar med en god ekonomi, då finns det
utvecklingsmöjligheter. Vi vill skapa en attraktivare kommun med bra service för våra
invånare. Att vara attraktiv innebär att fler flyttar till kommunen, både människor och
företag. Men även att vi som redan bor här trivs och vill bo kvar. Fler medborgare
leder till större skatteintäkter, så att vi kan förbättra servicen. Skatten ska inte vara
högre än behovet, så en sänkning bör ske med 10 öre.
Industri och verksamhetsmark
Vi har deltagit och varit drivande i planarbetet som kommunen utfört de senaste åren.
Flertalet lämpliga områden finns med i översiktsplanen vilket är en bra start. Därefter
behöver områdena detaljplaneläggas, men där har allt fastnat. Vi har försökt få fart
på det arbetet men utan framgång. Då det tar ganska lång tid måste det startas
snarast, för när något företag vill etablera sig här eller expandera måste det gå
snabbt.
Arbetstillfällen
Fler företag leder till fler arbetstillfällen och större valmöjligheter på arbetsmarknaden.
Vi kommer att förbättra företagsklimatet för att hamna på nivåer som kommunen inte
varit i närheten av tidigare. Från politiskt håll kommer vi att stödja och stärka vår
näringslivsverksamhet.
Maktskifte
Även ett maktskifte leder till förändringar och vi Moderater är beredda att ta det
styrande ansvaret för Kommunen! Vi eftersträvar ett öppet borgerligt styre där alla
partier och alla medborgare ska ha möjlighet att vara delaktiga. Vi Moderater ser
Kungsör som en oslipad diamant vid Mälaren som har alla möjligheter att utvecklas
till en attraktivare kommun. Allt hänger ihop och många små förändringar leder till
stora skillnader.
Fler bostadsrätter
Kungsör utmärker sig bland bostadsformernas fördelning. Vi har exceptionellt få
bostadsrätter och det vill vi se en ändring på. De bostäder i flerfamiljshus som
kommer att byggas framöver vill vi se som bostadsrätter. Vi vill att det byggs nya
bostadsrätter i flerfamiljshus och att någon ny förening bildas genom ombildning av
nuvarande hyresrätter. Ombildningar ska uppmuntras, men ska självfallet inte ske om
inte minst 2/3 delar av hyresgästerna i de aktuella husen så önskar.

Planlägg för fler villor
En kommun kan aldrig ha för många villor och vi vill ha fler. Vi driver på för att skapa
attraktivare villaområden och vill öka takten i planläggningen. Fler sjö- och naturnära
tomter behövs.
Ökad polisiär närvaro i kommunen
Vi är kritiska till polisens planering då vi har alldeles för svag polisiär närvaro i
kommunen. Utöver grannsamverkan, som vi uppmuntrar alla att delta i, så är polisen
viktig även för att förebygga brott. I våra tätorter behövs polisen även för att med
varierad intensitet utföra hastighetskontroller. Mycket hellre poliskontroller ibland än
fartinder i olika former.
Fler parkeringar i centrum
För den som vill ha parkeringar i centrum är vi Moderater den tyngst drivande aktören
och stundtals den enda. Visst är det trevligt med trafikfria miljöer, men det blir svårt i
Kungsör då vi har utvecklats längs europa- och riksvägar. Vi saknar lämpliga
alternativa vägar för genomfart och om vi ska ha en fungerande handel i centrum
behövs parkeringar, samtidigt som trafikflödet måste fungera.

Förenkla boendet på landet
Att åka på grusvägar är inte alltid så trevligt. De sliter på bilarna och blir snabbt
ojämna och obekväma. Långsiktigt är det billigare att underhålla asfalterade vägar. Vi
vill påbörja förbättring och asfaltering av vägarna på landsbygden.
Tillväxt, det är vårt område
Vi Moderater tycker om tillväxt och det är en absolut nödvändighet för oss. Kungsörs
kommun är egentligen en alltför liten kommun. Det har talats om att 9 000 invånare
är nedre gränsen för att vara en egen kommun, men nu börjar 15 000 anges som en
ny nedre gräns. Det är ingen siffra som skrämmer oss utan vi tar oss gärna dit.
Tillväxt är både trevligt och utvecklande.

Vi Behöver dig!
Får vi ditt förtroende garanterar vi ett ansvarsfullt styre efter valet 2018.
Är Du intresserad av att arbeta som fritidspolitiker?
Det är ett stimulerande och intressant arbete.
Vi får veta mycket om beslut och vad som händer i kommunen.

Vi MODERATER i Kungsör vill gärna att du blir medlem hos oss. Även du som
endast vill vara passiv är varmt välkommen som medlem!
Läs mer på vår hemsida www.moderatkungsor.se

Vi är ditt lokala parti som vill styra Kungsör!
Du når oss på mail kungsor@moderaterna.se

