
HUVUDVISION
Håbo kommun kännetecknas år 2015 av att vara en aktiv framåtsträvande kommun
i en aktiv region, Mälardalen.

Håbo är en kommun med differentierat boende som domineras av villabebyggelse
strukturerad så att kommunen behåller sin bykaraktär.

I Håbo erbjuds innevånarna förutom ett attraktivt boende även ett diversifierat näringsliv och en
attraktiv miljö som stimulerar till utvecklande fritidsaktiviteter i alla de föreningar som finns i kommunen
alternativt att bara vistas ute i det underbara Mälarlandskap som omger oss.

I Håbo erbjuds våra invånare boende, fritid, arbete och utbildning av hög klass.

HÅBO I REGIONEN
Håbo är en aktiv och attraktiv del i Mälardalen och det är enkelt och billigt att pendla till och från
kommunen.

Genom sitt läge i Mälarregionen har Håbo stora möjligheter att erbjuda arbetstillfällen och utbildning.

BOENDE
Kommunen dominerades år 2005 av villabebyggelse grupperad i områden, likt små byar, med
grönområden och promenadvägar där emellan. Den karaktären har bevarats 2015.

Den kö av framförallt ungdomar som ville ha en centralt belägen hyreslägenhet har kortats.
Möjligheten att skapa nya bostäder har skett genom att kommunen har byggt enkla, billiga
hyreslägenheter som ungdomarna har råd att bo i. 

Bålsta har inte utvecklats till en ”höghussatellit” till Stockholm med därtill hörande problem utan är en
egenproducerande kommun med god tillväxt.

Skokloster området har utvecklats till att bli något av ”Håbos Riviera” med god service och attraktiva
boenden.

Den grupp äldre människor som nu valt att lämna sina villor har nu istället flyttat till lägenheter eller
servicehus i såväl kommunal som privat regi. Behovet är täckt genom skapande av ett attraktivt boende
för kommunens ökande antal pensionärer. Äldreboendet är förlagt till lugna och vackra miljöer med
goda kommunikationer och hög service.

TRYGGT LIV OCH GODA LIVSMILJÖER
Håbo har en god fysisk miljö, frisk luft och bra kvalitet på dricksvattnet. Till en god miljö hör också att
uppvärmning av bostäder och gemensamma lokaler sker på ett miljöriktigt sätt så att
koldioxidutsläppen minimeras. 

Kretsloppstänkande och återvinning är centrala begrepp för att nå ett friskt och uthålligt samhälle.
Biobränsle och etanol används i stor utsträckning i de kommunala anläggningarna och för den
kommunala bilparken. Den ökade återvinningen har även gett arbetstillfällen i kommunen eller i dess
närhet.

Nya företag som etablerat sig i kommunen är ”miljömärkta” det vill säga orsakar minimala utsläpp,
buller eller andra störningar.
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Granåsen är ett omtyckt strövområde för de boende i Mansängsområdet. Området
är kompletterat med rast- och grillplatser. 

Trafikmiljön har förbättrats och snabbats upp kring centrum och det har skett
genom bland annat separation av olika trafikslag. Fotgängare och bilar har i
möjligaste mån separerats. Antalet övergångsställen har minimerats och anlagts
enbart där det anses nödvändigt och optimalt, allt i syfte att öka säkerheten och

förebygga olyckor. Hastighetsgränser har satts så att de upplevs som meningsfulla för bilförarna och
ger bra trygghet för övriga.

Logistiken runt pendeltågsstationen har gjorts om så att det är enkelt att hämta upp och lämna
tågpassagerare med bil. Jäktade tågtrafikanter behöver inte längre springa längs bilarnas körbanor.

En bättre väg till Arlanda har tillkommit för att förbättra och snabba upp utrikesanslutning till
kommunen samt bra anslutningsförbindelser till Stockholm och Uppsala för boende i områden utanför
tätorten som exempelvis Skokloster, Krägga och Häggeby. 

Föreningslivet är viktigt för de ungas fostran och utveckling.
Ett bra och skäligt föreningsbidrag utgår från kommunen och föreningarna har tillgång till
ändamålsenliga lokaler där de bedriver verksamhet under eget ansvar med kommunalt stöd. Hela
föreningslivet har därmed kunnat utvecklas på ett positivt sätt till glädje för kommunens innevånare.

Då det inte passar alla ungdomar att delta i förenings aktiviteter på sin fritid finns det ungdomsgårdar
där man kan träffas och ha trevligt.

Då kommunen har cirka 22 mil stränder, och många vill bo med sjöutsikt är detta behov i möjligaste
mån tillgodosett, samtidigt som allmänheten kan promenera längs stränderna. Detta har skett parallellt
med att båtklubbarna kunnat skydda sin verksamhet maximalt mot stöld och skadegörelse.

Samarbetet med polisen har utvecklats i syfte att skapa stor trygghet i Håbo. Som en följd av detta
syns polisen mycket ute i vårt samhälle och det är en viktig och naturlig del i vårt samhälle.

KULTUR
Den historiska miljön i Håbo bildar bakgrund till ett rikt kulturliv och kulturella ”events” och utställningar
för alla invånare oavsett etnisk tillhörighet, ålder eller handikapp.

Centralt i den kulturella verksamheten befinner sig det väl fungerande biblioteket i Bildningscentrum
Jan Fridegård filial i Skokloster samt i skolorna.

Skokloster slott och Skoklosterspelen liksom Åbergs Museum och Jan Fridegårdsmuséet är väl
etablerade.
KOMMUNAL EKONOMI
Det kommunala skatteutjämningssystemet vilket infördes under 1990-talet och dränerade Håbo
kommun på 50-70 Mkr varje år har gradvis kunnat avvecklats. 

Den kommunala ekonomin har sanerats och skuldsättningen per innevånare har sjunkit från 33 000 kr
till betydligt lägre nivåer. Detta har sammantaget gjort att Håbo haft råd att satsa på förskolor, skolor,
föreningsliv och äldreomsorg.

KOMMUNALA VERKSAMHETER
Kommunens verksamheter bedrivs med effektivitet och stor öppenhet. Det är lätt att komma i kontakt
med kommunala tjänstemän och verksamheten svarar väl upp mot kommun-invånarnas, det vill säga
ägarnas, krav. Genomlysning och kvaliltetsuppföljningar sker kontinuerligt och dessa visar att vi har
välfungerande verksamheter med nöjda brukare.  



TILLVÄXT OCH GOTT FÖRETAGSKLIMAT
År 2015 har Håbo betydligt fler företag än 2005. Det har varit lätt att starta och
driva företag i kommunen. För att stimulera företagsamheten finns lokaler att hyra i
närheten av bland annat järnvägsstationen. På så sätt har det underlättat för
resenärer i 

Storstockholms- och Mälardalsregionen att pendla till/från sin arbetsplats i Bålsta, och därmed
upptäcka vilken bra kommun Håbo faktiskt är.

Företagskonsulten med ansvar för att etablera fler företag i Håbo har varit mycket framgångsrik i sitt
arbete. Denne har arbetat aktivt för det Företagarcentrum som är bas för alla företag och
kommunikationslänken med kommunens tjänstemän i olika frågor. Detta har legat till grund för den 24-
timmars-myndighet och ”one-stop-shop” som nu finns i kommunen.

Samarbetet mellan näringsliv och skola har gett mycket bra utdelning i form av direkt anpassade
kurser för Näringslivet. Detta har varit positivt för Håboskolan i den bemärkelsen att ungdomar från
närliggande kommuner väljer att gå i våra skolor. 

FÖRSKOLA OCH SKOLA
Som följd av att ekonomin sanerats har en storsatsning på förskola och skola kunnat göras.
Förskolegrupperna har storleksbegränsats till 15 barn. Alternativ barnomsorg gör att föräldrarna har
valfrihet vad gäller barntillsyn, något som uppskattas av alla berörda parter.

Håboskolan har utvecklats kraftfullt och lokalerna har anpassats så att de är mer ändamålsenliga för
den moderna svenska utbildningen. 

Tack vare den goda ekonomin har lärarlönerna, speciellt för högstadielärarna, kunnat höjas. Till följd
av engagerade lärare samt vetgiriga och stimulerade ungdomar, tillhör Håbo kommun en av de fem i
Sverige som presterar bäst resultat. Alternativa skolformer som friskolor, både i kommunal och privat
regi har bidragit till denna positiva utveckling.

Gymnasieskolan har byggts ut med bl.a. en miljöteknisk linje som lockar många studerande från
Mälarregionen. Den är ledande i Sverige på området tack vare sitt kraftfulla innehåll och den kunniga
lärarkåren. 

VÅRD OCH OMSORG
Håbohälsan och Företagshälsovården är väl fungerande komplement till den kommunala sjukvården.
Som följd av detta är bland annat telefonköerna kortade så att våra invånare slipper sitta en
halvtimme-timme i telefonen för att få kontakt.
Privata tandläkare erbjuder alternativ till Folktandvården som erbjuder mycket bra service i kommunen. 
Vårdapparaten har kunnat byggas ut i takt med en allt äldre befolkning i kommunen. Alla äldre känner
sig därför trygga.

Vi hoppas att alla skall känna sig välkomna och vill bo i vår kommun! 

Moderata Samlingspartiet i Håbo 
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