
 

 
 
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. 
 
För vårt land finns redan de övergripande målen fastställda genom beslut i Sveriges riksdag 1999, och benämns, 
DE 16 NATIONELLA MILJÖMÅLEN. 
Länsstyrelsen i Uppsala har att utveckla det regionala miljöarbetet i vilket skall finnas underlag och grund för 
kommunala översiktsplaner och strategier för det lokala miljöarbetet. 
 
 
Vad gör Håbo kommun? 
Ingen redovisning har så vitt vi vet gjorts till länsstyrelsen ännu. Men det har tydligen inte Knivsta och Tierp 
heller gjort, så Håbo är i gott sällskap. Ingenting hörs eller syns, det brukar vara ett tecken på att ingenting görs. 
 
Vad borde Håbo kommun göra? 
Utifrån länsstyrelsens MILJÖMÅL FÖR 
UPPSALA LÄN ta tag i de frågor som synes vara 
aktuella för vår kommun. 
SÄKER STRÅLMILJÖ. Intensivare arbete och 
uppföljning av radon i inomhusluften 
 
LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG. Aktivt 
arbete i Mälarens Vattenskyddsförbund. Rent 
vatten även i framtiden. 
 
PLANERA BEBYGGELSEN. Genom 
klimatförändringen kan Östersjöns vattennivå inom 
en 50-års period stiga med 80-90 cm vilket ger 
konsekvenser också för Mälarens vattennivå. Bygg inte nytt på utsatta ställen. Kartera utsatta ställen i denna 
kommun som är omgiven av Mälarens vatten. 
 
ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP UTAN ÖVERGÖDNING, GIFTFRI MILJÖ, LEVANDE SKOGAR, 
MYLLRANDE VÅTMARKER är ytterligare regionala miljömål. 
Våra slutsatser blir att kraftsamla och uttala prioriterade miljömålsarbeten för Håbo kommun och prioritera efter 
angelägenhet utifrån ett kunskapsperspektiv 
 
 
 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. 

 
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 

 
Rösta på oss den 17 september för ett bättre Håbo! 


