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Mariestad – den stolta sjöstaden!
År 2030 är vi en attraktiv ”bo-stad”. Vi tar till fullo vara på vårt unika läge, 
med den levande skärgården och den rogivande kanalen som självklara 
utgångspunkter. Vi har bebyggt hamnområdet, som nu sjuder av aktivite-
ter för alla åldrar. Bad- och båtlivet lockar besökare från när och fjärran 
med nya, unika attraktioner. Över hela kommunen är det marina inslaget 
högst påtagligt – inte minst inom näringsliv och utbildning.

Mariestad – centrum för trädgårdens hantverk!
År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla bemärkelser. Vi har blivit hela 
Nordens ledande centrum för trädgårdens hantverk, vilket bland annat 
avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och trädgårdarna runtomkring i 
hela kommunen. 

Visionens fem 
byggstenar:



Mariestad – ledande inom hantverkets akademi!
År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals 
studenter från alla världsdelar. Det lyckas vi med tack vare unika utbild-
ningar, banbrytande forskning och avknoppande kunskapsföretag som 
snabbt slår rot i en miljö som välkomnar entreprenörskap och innova- 
tioner. Gymnasiets yrkesutbildningar har genom samverkan med universi-
tetet blivit Sverigeledande.

Mariestad – internationellt modellområde!
År 2030 har vi synliggjort biosfärområdets möjligheter som ett internatio-
nellt modellområde för hållbar utveckling. Vi har skapat förutsättningar 
för en hög livskvalitet på naturens villkor, där trygga boendemiljöer, eko-
turism och entreprenörskap är viktiga inslag. Vi är en attraktiv kommun 
med stark växtkraft, såväl i stadskärnan som ute på landsbygden och i de 
mindre samhällena.

Mariestad – en naturlig mötesplats!
År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. Täta och snabba kommu-
nikationer med storstäderna spelar en stor roll, liksom spännande 
konferensmiljöer som speglar våra unika fördelar och ger plats för nya 
tankar och idéer. Vi har ett expansivt näringsliv och en blomstrande 
turism, och är öppna för nya intryck och nya människor! 



”Visioner utan åtgärder är 
bara drömmar. Åtgärder utan 
visioner är bara tidsfördriv. 
Men visioner i kombination 

med åtgärder kan  
förändra världen!”

Joel A Barker, framtidsforskare

För att veta vartåt vi ska styra måste vi 
veta vart vi vill komma. Därför har vi 
arbetat fram en vision som handlar om 

hur vi vill ha vår kommun i framtiden. 

Och vi, det är kommunens politiker med hjälp 
av engagerade, intresserade mariestadsbor ur 
alla led – unga och gamla, män och kvinnor, 
kommunens personal, aktiva inom närings-
livet, och så vidare. 

Visionen blir ett viktigt arbetsredskap, en 
ständig ledstjärna för framtida politiska beslut 
om hur vi satsar våra gemensamma resurser. 
Men den avgörande faktorn för om vi ska 
uppnå vår vision är vi själva: Du och jag och 
alla andra som bor och verkar i Mariestad. 
Tar vi ett gemensamt sikte och anstränger oss 
finns det inga gränser för vad som blir möjligt. 

Visionens roll är att inspirera och ta ut rikt-
ningen. En bra vision vågar ta ut svängarna 
– målen ska vara ambitiösa, men ändå inte 
omöjliga att nå. Fokus ligger på det som är 
viktigt, det vi kan påverka, det som är unikt 
och det som utmanar. 

De allmänna mål som visionens fem bygg-
stenar definierar bryts efterhand ned i stegvis 
alltmer konkreta mål för nämnder och förvalt-
ningar – detaljerad information kommer du 
att hitta på www.mariestad.se/vision.

Vad säger du själv om ditt Mariestad 2030? 
Hör av dig med dina tankar och idéer till  
info@mariestad.se.

Välkommen ombord! 



Monica, 69, nypensionerad konferensvärd:
”Nuförtiden märks det verkligen att Mariestad ligger vid vattnet. 
Och sedan vi fick konserthuset med den roterande restaurangen och 
linbanan över hamnen kryllar det av främmande språk och dialekter 
i saluhallen och längs ströget. Nu ser jag fram emot att släppa loss 
odlingsintresset på allvar – campusparken ska få konkurrens om 
blomsterprakten!”

  

Wong, 43, gästprofessor på universitetet:
”När jag kom hit från Shanghai hade jag inte så höga förvänt-
ningar – annat än på forskningsklimatet inom mitt område, 
att utveckla nya motståndskraftiga grödor. Men det har varit 
en fantastisk tid bland öppna, kreativa och positiva männis-
kor. Jag undrar om ni själva vet hur lyckligt lottade ni är, med 
den vackra skärgården och de levande småbyarna. Till hösten 
kommer min familj hit, kanske väljer vi att stanna för gott!”

William, 38, återvändande IT-konsult:
”Jag är glad att vi lämnade storstaden och vände tillbaka. 
Det är inte mycket man saknar, och utsikten från fyrtornet i 
hamnen slår det mesta. En bättre plats för barnen att växa upp 
på har jag svårt att tänka mig! Att det skulle vara så smidigt 
att etablera sig, hitta bostad, ordna barnomsorg och lokaler 
till företaget kom som en behaglig överraskning – så här ska 
kommunal service fungera!”

Sofia, 30, entreprenör i Lugnås:
”Mariestadsandan börjar bli känd över hela landet nu – det där 
att allt blir möjligt, bara man samlar krafterna och bestämmer 
sig. Den smittar till och med av sig på våra långväga besökare. 
Med dagens teknik spelar det ingen roll att kunderna sitter i 
London eller Tokyo. Här i Lugnås Teknikpark är vi många som 
samarbetar kring delar av världsomspännande  
projekt. Vi lever mitt i naturen,  
men ändå mitt i händel- 
sernas centrum!” 

Olle, 5, skriver på Dagisbloggen:
”Det bästa med Mariestad är rutschkanan runt fyrtornet nere 
i hamnen, det känns som att flyga! Citystranden gillar jag 
också, och det stora glasspalatset – de har mer än hundra 
smaker och varma våfflor och sånt. Fast att leka med min ter-
rier Sture är nog det allra bästa, han kan hämta bollar  
hur länge som helst!”

Ludvig, 19, elev på Vadsbogymnasiet:
”Det känns bra att vara ung i en kommun där det finns något 
för mig och mina kompisar att göra. Förra veckan var vi på 
undervattensakvariet på Brommö, det var som att dyka fast 
häftigare! Men just nu längtar jag efter skolavslutningen. I 
sommar ska jag jobba på solcellsbåtfabriken och sedan blir det  
  ett år med språk i Bilbao. Men examen  
    tar jag nog på universitetet här  
      hemma!” 

Så här skulle det kunna låta runtom i Mariestad 
år 2030. Eller kanske helt annorlunda, vad tror du?

www.mariestad.se/vision    2030@mariestad.se


