
Maria Stockhaus

Jag vill gärna vara en del av det lag som ska vara med och lyfta Sverige och fatta beslut som gynnar
vår gemensamma utveckling. Därför ber jag om förtroendet att få fortsätta som riksdagsledamot 
även efter valet 2022.

Den här mandatperioden har varit omvälvande och annorlunda på många sätt. För mig personligen 
har den inneburit att jag fått byta politikområde från utbildning till infrastruktur och i och med det 
fick jag ansvaret att vara partiets talesperson i infrastrukturfrågor. Att få det ansvaret har varit 
fantastiskt och lärorikt. Infrastruktur påverkar alla människors vardag och när nödvändiga 
investeringar dröjer och underhållet av vägar och järnvägar inte fungerar får det stora konsekvenser 
för enskilda och för Sveriges tillväxt.
Förutom infrastrukturfrågor har jag bland annat motionerat om strandskydd och äganderätt, frågor 
som påverkar oss som bor i Stockholms län väldigt mycket. Äganderätten måste respekteras och 
tjänstemannaktivismen stoppas.

Jobbar också mot hedersförtryck i alla dess former och har startat "Fika i förorten för alla kvinnors 
rätt till det offentliga rummet" där vi fikar i utsatta förorter (pausat under pandemin men ska 
återuppta det i höst).

Fram till valet kommer mitt fokus vara jobba hårt för valvinst, kampanj är så fantastiskt roligt och 
att möta väljare viktigt om vi ska vinna deras förtroende.
Nästa mandatperiod hoppas jag att moderaterna ingår i en regering och då är fokus på att snabbt 
genomföra alla de förslag vi jobbat fram i opposition.

Viktigt för mig förutom sakpolitiken är att vi jobbar ihop och är ett lag, vi når längre och förslagen 
blir bättre om vi alla sätter laget framför jaget. Jag tror vårt lag mår bra av mångfald och att fler 
personer med erfarenheter utanför politiken tar plats.

Snabbfakta:
Utbildad civilekonom, jobbade på IBM innan jag blev politiker på heltid
Bor i Sollentuna med min man och pudeln Paaliaq (har två utflugna söner 22 och 25 år gamla)
Kommunalråd i Sollentuna 2003-2014
Riksdagsledamot sedan 2014
Talesperson i infrastrukturfrågor sedan december 2019
Fyller ”senior” 2023.

E-post: maria.stockhaus@riksdagen.se
Följ mig gärna på Facebook och Twitter: @Mariastockhaus

Mobil: 072-538 39 51


