
Vi bygger Marstrand starkare! 

Marstrand är utan tvekan en enorm utmaning för utveckling. De höga 

värdena sett till natur, historia och kultur gör att det finns många olika 

uppfattningar som ska hanteras inom vår lokala demokrati. 

Utmaningarna på Marstrand handlar om att få ett ökat fokus på mer utveckling - samtidigt som man bevarar 

det som gör Marstrand till platsen Kungälvsborna helst åker till när de vill visa sina släktingar hur vacker vår 

kommun är. 

Visst är det roligt med folk och rörelse på sommaren med seglingar, men vi Moderater tycker att Marstrand 

kändes alldeles FÖR överexploaterat i samband med det stora eventet i år. Balans är viktigt. 

Vi har prioriterat lite andra värden i Marstrand medan andra processer går långsamt och det är väldigt 

glädjande att ha fått till strövstigarna på både Marstrand och Koön. Det var en satsning som också gjorde 

att många människor fick arbete under relativt lång tid. Initiativet kom från Marstrand och vi löste uppgiften 

tillsammans. 

Utveckling handlar om relationer. Många bra initiativ har tagits för att ha en bra dialog – där inte minst 

Marstrands företagare bidragit starkt. 

Nu är Marstrand på gång med fler bostäder och vi har fått till lite mer cykelbana. Kjell har byggt ett året-

runt-öppet hotell – Marstrand står inte still. 

Nu fortsätter vi på denna väg och använder den goda anda som vuxit fram. Nu siktar vi på att skapa mer 

underlag för skolan med ännu fler bostäder utöver de 100 som beslutats i dagarna. Vi kommer få kämpa 

vidare varje år med underlaget tills vi är framme - men framåt ska vi.  Skolan på Marstrand kommer inte 

finnas kvar om skolan ska styras av staten efter nyckelfördelningsmodeller i Stockholm. Att staten tar över 

innebär att hela det lokala inflytandet försvinner. 

Nu behöver vi som styr Din hjälp. Det går inte att styra en hel kommun genom att ställa delarna framför 

helheten. Vi är Sveriges minsta ”majoritet” som står mot Sveriges största opposition. De är överens om att 

ge allt till alla men vill ändå inte styra. Rösta på Moderaterna för en fortsatt värderingsbaserad politik – där 

grundtanken är Generationsansvaret. Vi tillhör de 15 kommuner som har bäst ekonomi i landet. 
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