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Sjöstaden Mariestad
• Drygt 24 000 invånare i kommunen.
• Sjötorp, Lyrestad, Lugnås, Ullervad och 

Torsö är våra kransorter.
• Lång kuststräcka om 14 mil. 
• Nära vänerskärgården med 22 000 

öar, kobbar och skär.
• Göta kanal startar i Sjötorp.
• I kommunen finns 14 naturreservat.
• Vi ingår i ett biosfärområde utsett av 

Unesco.



Karaktär
I Mariestad är det nära till allt. Staden 
har en tydligt småstadskaraktär som gör 
det enklare att leva här. I Mariestad är 
det nära till affärerna, till skolorna, till 
skärgården och till vännerna. Närhet och 
enkelhet betyder också trygghet, trygg-
het i att bry sig om varandra. 



Vision 2030
Vår Vision 2030 tar ut riktningen för 
Mariestad som en hållbar och 
blomstrande sjöstad med trygga 
boendemiljöer. Här får innovationer och 
nya entreprenörer god grund att växa. 

Vi står stadigt i vår kulturrika historia och 
är samtidigt nyfikna på framtiden – allt 
kan hända i en stad som Mariestad.



Läget
Mariestad har ett förstklassigt läge i 
mötet mellan E20 och riksväg 26, vid 
Vänerns strand och mittemellan Sveriges 
största städer.

Här passerar cirka 15 000 fordon per 
dygn, varav 20 procent är tunga 
fordon. 



Sjönära boende
Mariestads läge vid Sveriges största sjö 
är en riktigt dröm, tycker vi. 

Här har du möjlighet att bygga ditt 
drömhus i det exklusiva området 
Sjölyckan, med tomter med direkt 
sjöutsikt över Vänern. Och nya platser 
att förverkliga din boendedröm på tas 
fram hela tiden. 



Näringsliv
Mariestad är en stad som välkomnar 
framtiden. Vi är nyfikna på 
morgondagens teknik och vår 
spännande företagsflora drivs av 
innovationstänkande. 

För ett högklassigt näringslivsklimat 
samarbetar politiker och tjänstemän 
med våra företag. I Mariestad finns cirka 
2200 aktiva företag. 



Näringsliv 
• Metsä Tissue AB
• DS Smith AB
• Electrolux Logistics AB
• Prodma AB
• UW-ELAST AB
• Nimbus Boats AB
• Mann Teknik AB
• RMIG AB
• Aq Segerström & Svensson AB 
• Klings glass



Biosfärområde
Mariestad har, tillsammans med Götene 
och Lidköping, utsetts av Unesco som 
ett biosfärsområde. 

Ett biosfärområde har tre syften:  
• att utveckla samhället på ett långsik-

tigt hållbart sätt
• att bevara biologisk och kulturell 
• mångfald, ekosystem och landskap 
• att stödja demonstrationsprojekt,  

forskning och miljöövervakning.



Föreningsliv
Det är lätt att fylla sin fritid med 
aktiviteter. Sport, studiecirkel, friluftsliv 
och kultur - det rika föreningslivet i 
Mariestad har något att erbjuda var och 
en. 

Mariestad är en av Sveriges kommuner 
med flest idrotts- och gymnastikhallar. 
En vacker natur och närhet till Vänern 
möjliggör aktiviteter under årets alla 
årstider.



Hållbarhet
Att satsa på hållbarhet är att satsa på 
framtiden. Tillsammans med företag, 
akademi och organisationer leder vi 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. 

Vårt mål är att omställningen till hållbara 
transport- och energilösningar ska 
utveckla den lokala industrin och skapa 
nya jobb.



Kommunikationer
Mariestad ligger vid skärningspunkten 
mellan E20 och riksväg 26 och slussar 
trafik mellan Stockholm – Göteborg, 
Karlstad – Jönköping. 

Med tåg tar du dig också enkelt till 
Göteborg, Stockholm och Örebro. 
Mariestad har även bra busskommunika-
tioner med cirka 50 avgångar per dag till 
och från Skövde.



Skola
I Mariestads grund- och förskolor lever 
eleverna sin vardag i en trygg tillvaro. Vi 
satsar på nya rum för våra barn – inte 
bara för att ge dem sunda och trivsam-
ma lokaler, utan också för att med 
modern pedagogik och ny teknik kunna 
lotsa dem till goda resultat. 

De två nya F-6-skolorna Unicaskolan och 
Prismaskolan, som ska stå klara hösten 
2017, är två historiskt stora och viktiga 
bevis på det.



Högre utbildning
I Mariestad finns Göteborgs universitet 
etablerat med flera utbildningar inom 
trädgård och hantverk. 

Högskoleplattformen Dacapo Mariestad 
erbjuder distansutbildningar, exempelvis 
till förskollärare och tandsköterska. 



Evenemang 
Varje år är Mariestad värd för ett antal 
stora arrangemang, där allt från 
världsartister till vrålåk står i centrum. 

• Speed Art Design 
• Old Ox kammarmusikfestival
• Kultur och skördefest
• Kanalsimmet
• Stora folkparksdansen 



Kultur
Mariestad har en av Sveriges bäst 
bevarade stadskärnor, landets äldsta 
landsortsteater, ett vackert museum i 
det anrika residenset Marieholm och 
något så ovanligt som en domkyrka 
utan biskop. 

I vårt moderna kulturliv får barn och 
ungas kreativitet ta plats på riktigt, både 
under skoltiden och på fritiden. 
Tillsammans skriver vi ständigt nya 
kapitel i berättelsen om Mariestad.



Gamla stan
Gamla Stan i Mariestad är klassad som 
en av landets tio bäst bevarade 
stadskärnor. Bebyggelsen är från  
1700- och 1800-talen och som kronan 
på verket reser sig domkyrkans höga 
torn mitt i den gamla stadskärnan. 

Den vackra träbebyggelsen i Gamla Stan 
finns fortfarande kvar och i den 
nordligaste delen, kallad Näset, finns 
inslag bevarade från tiden före den stora 
stadsbranden 1693. 



Vänerns största ö
Till Torsö, Vänerns största ö, tar du dig 
både via landsvägen och sjövägen. På 
ön kan du njuta av härliga badstränder, 
solvarma klippor, orörd natur, vandrings-
leder, två kyrkor, fornminnen,restaurang, 
camping och färjan över till naturreser-
vatet Brommö. 

Här är det inte svårt att hitta sitt egna 
smultronställe. 



Göta kanal
I Sjötorp, två mil från Mariestad, 
börjar Göta kanal som är en av Sveriges 
mest kända och välbesökta 
turistattraktioner. Här kan du njuta av 
kanalkryssningar, slussning med egen 
båt, paddling, vandring och cykling på 
en av Sveriges vackraste cykelleder. 

Kanalen har dessutom utsetts till 
årtusendets svenska byggnadsverk. 


