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Håbomoderaterna hälsar dig välkommen att läsa vårt valprogram. Här får vi möjlighet att 
beskriva hur vi ser på Håbos närmaste framtid, och hur vi vill hantera viktiga frågor som 
barnomsorg, skola, pensionärsfrågor, trygghetsfrågor, och inte minst hur vi vill planera Håbo 
framöver.  

Under tre mandatperioder har det borgerliga Håbo styrts av socialdemokrater i kombination 
med diverse stödpartier. Detta har bland annat präglats av en massiv satsning på skollokaler 
och ett koncept ”Håboskolan” som bygger på att elever skall ”söka sig kunskap”. Denna 
ombyggnad har medfört att kommunens innevånare har en skuld om motsvarande cirka 
30 000 kr var.  

Vi moderater tror på den enskilda människans engagemang och förmåga att komma fram till 
bättre lösningar jämfört med de kollektivistiska, och vi vill skapa förutsättningar för detta. 
Politikerna skall ge ramarna. Den som är bäst lämpad skall ge lösningarna. 

På de kommande sidorna kan du läsa mer om våra planer för ett bättre Håbo. 

 
 
Karl-Henrik Nanning  Nina Lagh 
Ordförande   Kommunalrådskandidat 
 

 
 



 

Håbomoderaterna vill verka för en bättre skola i Håbo. 

I skolan skall barnen lära sig basfärdigheter som att läsa, skriva och räkna. Kan eleven inte detta när hon/han 
slutar grundskolan, så har skolan misslyckats. Vi vill planera, styra och följa upp elevernas kunskapsinhämtning 
så att alla når de mål som Läroplan och Skolverkets rekommendationer ställer på verksamheten. Kunskaper är 
inte det samma som utantillärning. Kunskaper är också förmågan att se och förstå samband, och att utifrån givna 
förutsättningar ifrågasätta, reflektera och dra slutsatser. Genom att skolan satsar på ökad kunskapsinhämtning, 
där lärarna har en central roll, fostras eleverna till självständiga människor och goda samhällsmedborgare. 
Kunniga elever kan delta i samhällsarbetet och ställa relevanta och kritiska frågor. 

Vi vill vad gäller förskolan:  
• att fler alternativa förskolor skapas, detta för att förbättra kvaliteten på verksamheten. Dessutom skall 

personalen kunna öka sina påverkansmöjligheter då beslutsvägarna kortas väsentligt. 

• att de föräldrar som vill kan ordna sin barntillsyn själva, till exempel i egen regi, skall få göra det. En 
barnpeng motsvarande kostnaden för en kommunal barntillsynsplats skall utgå till föräldrarna. Denna 
princip tillämpas bl.a. i Nacka och Sollentuna. 

• att nyckeltalsstyrning skall avskaffas 
eftersom personalen på varje enskild 
verksamhet skall ha beslutanderätten 
om vad som är mest lämpligt. 

Vi vill vad gäller grundskolan: 
• att alla elever skall känna att det är 

roligt att gå till skolan, och att varje 
skoldag är meningsfull. 

• att alla elever skall uppleva skolans 
miljö som trygg. 

• att alla elever skall ha en 
utvecklingsplan där det framgår hur målen i respektive ämne skall uppnås. 

• att eleverna skall bli godkända i alla ämnen i åk 9. 

• att lärare endast skall undervisa i de ämnen hon/han är behörig i. 

• att minst en skola i Håbo drivs i alternativ form inom två år. 

• att Håboskolan utvärderas förutsättningslöst. Resultatet av denna skall ligga till grund för ett 
förbättringsprogram för grundskolan i Håbo kommun. 

Vi vill vad gäller gymnasieskolan: 
• att göra gymnasiet mer attraktivt så fler elever väljer att gå i gymnasiet i Bålsta. Målet skall vara att 

långt fler elever än i dag går på gymnasiet. 

• för att locka elever från andra kommuner bör en ny attraktiv gymnasielinje till exempel i miljöteknik 
inrättas. 

• att samarbetet med det lokala näringslivet utvidgas. Detta är en förutsättning för att kunna starta nya 
linjer som kan ge vederbörlig utbildning för våra ungdomar, och som leder till jobb. 

Vi vill vad gäller särskolan: 
• att särskolan skall vara kvar som enskild skolform och inte integreras i den "vanliga" skolan. Barnen 

inom denna personkrets har än större behov att ses utifrån sina egna behov.  
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Moderaterna prioriterar föreningslivet i Håbo 
I Håbo finns cirka 170 föreningar, med ungefär 10 000 medlemmar. Moderaterna vill i så stor utsträckning som 
möjligt att föreningarna skall sköta sina egna angelägenheter själva. För att det skall vara möjligt krävs att de 
större föreningarna skall få disponera mark och lokaler med långa, låga arrendeavgifter. Föreningarna kan på så 
sätt driva och underhålla verksamheterna själva, och om lån behöver upptas, så kan detta ske med låga 
amorteringskostnader. 

Håbomoderaterna vill: 
• verka för att en gemensam föreningssekreterare och eventuellt även ekonom inrättas 

• att Gröna Dalen byggs ut till ett föreningscentrum 

• att gemensamma lokaler för föreningar och pensionärer byggs i anslutning till Gröna Dalenområdet 

• att föreningarna ges möjligheter att i så stor utsträckning som möjligt sköta sina egna angelägenheter 

• att Draget planeras till ett friluftscenter med motionsspår och strövområden på Åsen och öster om Lilla     
Ullfjärden, samt längdåkningsspår och ett alpint skidcenter för vintersporter. 

• Att motorcrossbanor och liknande planeras på ett ställe där det ej stör boende runt omkring. 

 

Båtlivet i Håbo 
Det finns ungefär 800 fritidsbåtar i Håbo. Cirka 400 st är kortare än 7 m, 280 st är mellan 7 och 9,5 m och resten 
är längre än 9,5 m. Det kommer att bli fler båtar i kommunen framöver av två skäl: Allt fler kommuninnevånare 
skaffar båt, och många av dem som flyttar till kommunen har båt eller planerar att skaffa båt. 

Båtklubbarna bedriver ungdomsverksamhet, till exempel jollesegling. Detta fostrar våra barn till goda och trygga 
människor, och är en viktig del i barnens utveckling. Verksamheten är öppen för alla. 

Båtliv står för naturupplevelser och rekreation 
Ett fungerande båtliv ger möjligheter att 
njuta av den underbara miljö som 
Mälaren erbjuder. Soliga sommardagar 
är många öar fulla med badande och 
solande Håbobor. Man tar båten för att 
nå Mälarens öar och stränder. Det ger 
möjlighet till gemenskap, rekreation och 
naturupplevelser. Båtlivet gör 
människor medvetna om natur- och 
miljöfrågor. 
 
Båtklubbarna kostar ingenting 
för Håbo Kommun! 
Båtlivet innebär inga kostnader för 
kommunen. Plats till bryggor och för 
vinteruppläggning på land krävs på 
kommunal mark. För att klubbarna skall 
kunna bedriva sin verksamhet måste 
arrendeavtal med långa löptider, 25 år, 
tecknas med kommunen. Då kan klubbarna ta upp långa lån med låg amortering per år för nödvändiga 
investeringar. På så sätt kan alla som vill vara med i en båtklubb i och med att medlemsavgifterna blir låga. 
Som avslutning kan sägas att båtlivet tillför stora värden till Håbo kommun, och kommunen åberopar de långa 
stränderna och båtlivet som en stor tillgång för de som bor här. 
 
Alla vill inte vara med i en båtklubb 
För de som inte vill vara med i en båtklubb skall det finnas möjlighet att sjösätta sin båt på en allmän trailerramp. 
Dessutom skall det finnas parkeringsplatser för bil och trailer i närheten av trailerrampen så man snabbt och 
säkert kan parkera dessa under den tid man är ute på sjön. 
Håbomoderaterna vill att: 

• plats på land och i vatten skall långsiktigt beredas båtklubbarna så de kan ta emot nya medlemmar 
• alla båtklubbar skall ha 25 åriga arrenden på bryggplatser och landplatser 
• båtklubbarnas områden skall planläggas i kommunens detaljplan så att framtiden blir säker 
• trailerramper och parkeringsplatser görs i ordning så att båtägare som inte vill gå med i någon klubb 

skall få möjlighet till ett bra båtliv 
 
Vill du veta mer om vår politik eller bli medlem? 
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Moderaterna värnar kommunens miljö 
Det behövs en kraftsamling med prioriterade aktiviteter för att förbättra miljöarbetet i kommunen. Därigenom 
skapas goda förutsättningar för att leva och bo i kommunen och givetvis också för att lämna över ett samhälle till 
nästa generation där miljöproblemen är lösta. 
Ett miljöarbete bedrivs genom ständiga förbättringar där man sätter mål, mäter måluppfyllelse och rapporterar 
till intressenterna. En process som hela tiden rullar med nya delmål så att de övergripande målen kan uppnås. 
Håbomoderaterna vill: 

• starta ett målmedvetet miljöarbete i Håbo kommun enligt de 16 nationella miljömålen 
• se över Mälaren-problematiken så vi får rent vatten även i framtiden. 
• starta en kampanj: ”Håll Håbo Rent” 
• undersöka möjligheten att ta värme från ishallen för att värma simhallen och en framtida 

utomhusgräsmatta i Gröna Dalenområdet. 
• se till att kommunens fordon drivs på etanol och att biobränsle används vid uppvärmning av 

kommunens lokaler mm i så stor utsträckning som möjligt 
införa skyddsjakt på kanadagäss för att få bort föroreningarna på kommunens badstränder, speciellt vid 
Kalmarsand. 

Moderaternas Skokloster 
Skohalvön är en unik kulturbygd med anor från bronsåldern. En stor del av halvön är naturreservat vilket borgar 
för att det mellansvenska kulturlandskapet bevaras för framtiden och ger allmänheten möjlighet till ett rikt 
friluftsliv med många sköna naturupplevelser. 
Halvöns pärla är naturligtvis det 
berömda barockslottet, ett av 
världens främsta barockmuseer. 
Vi moderater ser Skohalvön som 
”Håbos Riviera” och det 
förpliktigar oss att satsa på denna 
vackra del av kommunen. 
Håbomoderaterna vill 
verka för utveckling av 
Skohalvön genom att: 

• en upprustning av vägarna 
på Skohalvön sker. 

• verka för att en 
färjeförbindelse över 
Skofjärden etableras. Till 
att börja med för 
persontrafik men på sikt 
utbyggnad till bilfärja. 

• kommunen aktivt verkar 
för en ny tvärförbindelse 
mot Arlanda för att 
underlätta för pendlarna och för en rationell förbindelse till resten av Mälardalen. 

• den offentliga belysningen på Skohalvön utökas för att bland annat skapa en tryggare boendemiljö. 
• de kollektiva kommunikationerna från och till Skohalvön förbättras, inte bara till och från huvudorten 

utan också till exempel mot Arlanda där många arbetar. 
• kommunen, eftersom Skohalvön är en stor del av Håbo kommun arealmässigt och det största samhället 

utanför huvudorten Bålsta, lägger stor vikt vid att utveckla halvön till att erbjuda service till invånarna 
både i form av kommunal verksamhet men också skapa möjligheter för en bredare kommersiell service. 
Innevånarna på halvön måste kunna få tillgång till utökad kommunal service, såsom Försäkringskassa, 
Distriktsköterska mm på Skohalvön. 

• Skohalvön utvecklas i en lagom takt i harmoni med naturen och i samspel med innevånarna på halvön. 
Hela denna del av kommunen är unik med fantastisk naturmiljö och en rik kultur. Med rätt känsla i 
utbyggnadstakten kan vi bevara det unika och ändå göra halvön attraktiv att bo och verka på. 

• småföretagandet på halvön stöds. Kommunen kan bidra till att till exempel infrastruktur i form av 
konkurrenskraftig datakommunikation byggs ut. Kommunens nya marknadsbolag ska lägga särskild 
vikt vid potentialen av nya småföretag på halvön. 
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Resecentrum  
En stor andel av Håboborna pendlar med fjärr- och pendeltåg till sina arbeten och trenden är ökande. 
Som följd av de många konferensanläggningar som finns i kommunen och dess närhet väljer allt fler att ta sig 
med tåg till Bålsta för vidare transport med taxi till dessa. 
En mycket stor andel av resenärerna har ordnat så att man blir avlämnad eller upphämtad med bil. Mycket 
beroende på att den befintliga pendlarparkeringen ofta är överfull eller att familjen bara har en bil som då behövs 
i hushållet under dagtid. 
 
Håbomoderaterna vill: 

• ge taxi mer och bättre plats 
• erbjuda korttidsparkering     
• förenkla framkomligheten från stationsområdet 
• att ett regn- och vindskydd sätts upp vid stationen 
• öppna alla ingångar till perrongen för alla tåg 
• byta kakelplattorna i nedgången från perrongen till annat material. De är för hala. 
• bygga ett P-hus under nuvarande parkering på östra sidan om spåren 
• att avgiften till Stockholm skall vara 20 kr ej 40 kr som nu är fallet 
• dra ut de pendeltåg som nu stannar i Kungsängen till Bålsta, så vi får 15-minuterstrafik 

 
Centrumplanering 
Planeringen av Bålsta nya centrum har präglats av att det inte har funnits någon övergripande plan för vad man 
vill med centrum. Därför har det blivit en ”snuttifiering” som har kännetecknats av att så fort ett nytt behov har 
uppstått, så har man försökt ”fixa” en lösning. Vi Moderater tycker att det är hög tid att ta ett samlat grepp om 
Centrumplaneringen utifrån ett antal aspekter: 

1. de kommersiella aktiviteterna 
2. de kulturella aktiviteterna och utbildningsaktiviteterna i Bildningscentrum Jan Fridegård 
3. idrotts- pensionärs- och fritidsaktiviteterna 
4. trafikfrågor till och från Centrum och resecentrum vid järnvägsstationen 

 
Håbomoderaterna vill: 

• satsa på en samlad planering av Centrum 
• komplettera med lämpliga platser för torghandel 
• utveckla Gröna Dalens IP till ett idrottscentrum med konstgräsplan, idrottshall samt läktare till 

nuvarande IP 
• bygga ett föreningscentrum mellan Fridegårdsskolan och ishallen, där pensionärsföreningar och 

idrottsföreningar samsas om lokalerna, och där bland annat en gemensam föreningssekreterare skall 
sitta. 

• göra en samlad trafikplanering för området, som kännetecknas av hög trafiksäkerhet, god 
framkomlighet och god tillgång till parkeringsplatser 
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Trafik och hastighetsgränser i Håbo 
I Håbo har på senaste tiden installerats ett antal fartgupp för att få ner bilarnas hastighet. Dessutom har 
hastighetsgränser införts på en mängd ställen. Syftet har säkert varit att nå ökad trafiksäkerhet och minska antalet 
olyckor mellan bilar och gång- och cykeltrafikanter. Detta vällovliga syfte kommer tyvärr att bli missriktat om 
bilisterna känner det omotiverat att följa hastighetsgränserna och struntar i att följa dessa.  
Vi ser en ökande mängd tung trafik på våra ”smågator”. Lastbilarna åker på Kraftleden söderut från 
takpannefabriken för att så småningom ta sig vidare till Dragets trafikplats. Tung trafik ska i möjligaste mån 
separeras från villabebyggelse, skolor/dagis och gång/cykeltrafikanter. Därför behöver vi arbeta för nya 
genomfartsvägar. 
 
 
Håbomoderaterna vill att: 

• omotiverade fartgupp tas bort 
• gångtrafik och biltrafik separeras i möjligaste mån 
• hastighetsgränserna i Håbo kommun ses över 
• en plan för vägunderhållet görs upp 
• en cykelväg mellan Bålsta och Bro görs på den 

gamla banvallen längs vägen 
• en cykelväg till Ekolsund iordningställs 
• en ny väg etableras förbi Kalmarsand.  

 
 
 
 
 
 
Åsenområdet  
I Håbo Kommuns Vision 2015 planeras en utbyggnad av Åsenområdet. Bland annat skall där byggas bostäder i 
form av trevåningshus. Vidare pågår diskussioner om att öppna genomfartstrafik genom att anlägga en väg ner 
mot Dragets trafikplats. Åsenområdet är ett omtyckt strövområde för de boende både på Åsen och på 
Mansängen. Dessutom används området flitigt av förskolan till utflykter, skogsmulleaktiviteter och liknande. Vi 
vill bevara områdets nuvarande karaktär av strövområde, och en naturskön oas för de boende runt omkring. 
Området bör kompletteras med promenadstigar, grillplatser och spår för jogging på sommaren och 
längdskidåkning på vintern. 
 
Moderaterna vill inte bebygga Åsenområdet ytterligare 
Vi vill bevara områdets nuvarande karaktär av 
strövområde, och en naturskön oas för de boende 
runt omkring. Området bör kompletteras med 
promenadstigar, grillplatser och spår för jogging 
på sommaren och längdskidåkning på vintern. 
 
Satsa på ett friluftscenter vid Draget! 
När gruset är utbrutet vid Draget kan detta 
område med fördel återställas till att bli ett 
attraktivt friluftsområde som det är lätt att nå för 
Håbobor och utomstående.  
 
Håbomoderaterna vill att: 

• ingen ytterligare bebyggelse sker på 
Åsen 

• ett friluftscenter planeras vid Draget med Alpin skidåkning och längdskidåkning på vintern samt 
jogging och promenadvägar på sommaren 
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Pensionärerna är viktiga i Moderaternas Håbo. 
Vi blir inte bara äldre och friskare, utan ställer också högre krav. Förväntningarna på att få den hjälp och den 
service man behöver, kommer successivt att öka. Det finns undersökningar som visar att många relativt friska 
och pigga äldre känner stor rädsla för ensamhet och oförmåga att bo kvar hemma. Just boendet är avgörande. 
 
Idag saknas det i stort sett helt och hållet den sortens boende som efterfrågas av äldre. Möjligheten att till ett 
vettigt pris kunna köpa den sorts tjänster och service som skulle göra livet betydligt enklare för många som vill 
bo i eget, men tryggt, boende när de blir äldre. 
 
Moderaterna vill: 

• skapa förutsättningar för ett tryggt boende (boende och service är integrerat). 
• se till så att allt fler får möjlighet och råd att flytta till ett trygghetsboende 
• underlätta för dem som vill flytta, för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och för att uppmuntra till 

ett livslångt sparande i den egna bostaden, vill vi införa en reduktion på reavinstskatten för dem som är 
äldre än 65 år som säljer sin bostad. (Den beskattningsbara vinsten när hänsyn tagits till att en del av 
vinsten kan ha utnyttjats för köp av en permanentbostad, reduceras med upp till 500 000 kronor för en 
ensamstående och med en miljon för sammanboende). 

• pröva flera olika förslag i syfte att sänka byggkostnaderna för trygghetsboende 
• att det skall vara nära till kommunikationer och tillgång till service i boendet när man blir äldre. 
• se till att det finns lämpliga lokaler för att umgås i och idka studieverksamhet, hobbyverksamhet eller 

klubbverksamhet. Dessa lokaler vill vi planera in centralt i anslutning till centrumanläggningen 
 
Trygghetsboende skall vara flexibelt och passa både ensamma och sammanboende. Det skall kunna finnas i 
samma fastighet som vanligt boende för att möjliggöra en spridning av ålder. 
 
Trygghetsboende skall alltid innehålla ett utbud av servicetjänster. Det handlar om stöd, hjälp och service som 
inte ska ersätta den offentligt finansierade vården. Det bör även finnas gemensamhetsutrymmen och möjligheter 
till mat och servering i trygghetsboendet. 
 
MUF – ungdomarnas forum i Håbo 
Moderata ungdomsförbundet har fyra ställningstaganden och dessa utgör grunden även för medlemmarna i MUF 
Håbo.  

För individens frihet. Vår viktigaste idé är den om individens frihet. Varje människa har rätt att själv bestämma 
över sitt eget liv, och att få bli respekterad för sina val. Det är en idé med stor inneboende kraft. Uttryckt i 
människors ord och handlingar har den fått diktaturer på fall och berlinmurar att rämna.  

För varje människas ansvar för sin framtid. Varje människa har ett personligt ansvar för sin framtid. Ansvar 
och krav gör att vi växer som människor. För att kunna ta ansvar måste vi ha makten över de beslut som är 
avgörande för vår framtid. Varje enskild elev, inte politiker, vet bäst vilken skola och ämnen som kan utveckla 
just honom eller henne. Varje enskild person, inte facket eller arbetsförmedlingen, vet bäst vilken mix av lön, 
arbetstider och anställningsform som passar ihop med deras behov i nuet och drömmar om framtiden.  

För ökad mångfald och respekt för olikheter. Respekten för andra människor måste genomsyra hela vårt 
samhälle. Mobbning är ett konkret exempel på hur en människas frihet och rätt till respekt kan kränkas av andra i 
vardagen. Alltför ofta hörs åsikter, till exempel om homosexuella, eller invandrare, som antingen är 
fördomsfulla, eller helt enkelt respektlösa mot det som en del anser vara avvikande och onormalt.  

För en fri marknad och en värld utan gränser. Idén om individens frihet känner inga nationsgränser. Vi 
arbetar därför för en värld utan gränser, med fri in- och utvandring. Människor ska ha möjligheter att själva 
bestämma var någonstans de vill leva, arbeta och forma sin framtid.  

 

Vi i MUF Håbo vill samla unga människor som vill engagera sig i vår kommuns framtid. Väl medvetna om att 
förändringar tar tid försöker vi göra vad vi kan för att vinna gehör för de idéer vi tror på. Mycket är bra i Håbo 
kommun men vi anser att vi ungdomar har alltför lite påverkansmöjligheter. Det har gjorts en del försök för att 
öka ungdomsengagemanget i kommunen, men vi ungdomar som är berörda har inte blivit tillfrågade om vad som 
är centralt för just oss. I MUF Håbo tror vi att vi med engagemang kan förändra saker och ting till det bättre. Inte 
minst för att vi själva vet vad vi vill och behöver. 
 
I MUF, precis som i Håbomoderaterna, finns många olika åsikter. Gemensamt för alla är tron på att varje 
människa styr bäst över sitt eget liv och att politikers makt ska begränsas till att bara styra över det absolut 
nödvändigaste och övergripande delarna. 
 

 
Vill du veta mer om vår politik eller bli medlem? 
Se vår hemsida: www.moderaterna-haabo.nu eller kontakta Nina Lagh 070-320 03 54 



 

Kandidater i valet 2006 till Håbo 
Kommunfullmäktige 

 
 
 

 

 
1. Nina Lagh 

 
2. Peter Kilger 

 
3. Carl-Johan 
Torstenson 

 
4. Karl-Henrik 

Nanning 

 
5. Carina 
Brolinson 

 
6. Cecilia Lidén 

 
7. Christer Lidén 

 
8. Ingemar 
Nordström 

 
9. Gunnar 
Carlsson 

 
10. Staffan 

Wohrne 

 
11. Ann-Christine 

Gudmundsson 

 
12. Bo Johnson 

 
13. Nils-Åke 
Mårheden 

 
14. Lena Östlund  

15. Erik Hickman 
 

16. Ralph 
Abrahamsson 

 
17. Björn 

Fredriksson 

 
18. Lennart 
Carlsson 

 
19. Bo Östlund 

 
20. Tobias 
Aspsäter 

 
21. Joachim 
Westerlund 

 
22. Björn Å:son 

Sundén 

 
23. Karl-Axel 

Boström 

 
24. Bertil 
Svensson 

 
25. Birgit 
Svensson 

 
26. Lennart Niss 

 
27. Sten Eurén 

 
28. Bo Hansson 

 
29. Sten-Olof 

Hellgren 

 
30. Katarina Niss 

 
31. Sven Niss 

 
32. Wello Roo 

 
33. Else von 

Essen 

 
34. Bengt 
Ekblom 

 
  

 
 

Rösta på oss den 17 september det vinner Du på! 


