Centern för
Håbo FRAMÅT
Framtiden föds ur människors
drömmar. Det här är våra tankar
för framtidens Håbo...
Grönt, hållbart,
klimatsmart

Trygghet genom
hela livet

Levande landsbygd
med bra service

En digital kommun

Småstaden Bålsta

Valfrihet i allt

Vill du veta mer?
Vill du bli medlem?
Se: www.c746.se Ring: 0171 665131

Samhällsinformation

Centern för Håbo FRAMÅT
Vi sammanfattar gärna vår politik
med orden närodlad politik, det
innebär att vi vill utveckla vår
kommun i samverkan med alla
som bor här. Vi kan alla medverka
till att det känns bra att bo och
verka i vår kommun.
Våra många företag skapar värdefulla arbetstillfällen. Vårt rika
föreningsliv betyder mycket för
att skapa trivsel och samhörighet.

Vi som bor i kommunen är beroende av att det finns en bra skola, barnomsorg och en vård som
fungerar i livets alla skeden. God
vård och omsorg är en förutsättning för trygghet genom livet.

Tillgång till en bra bostad, i Bålsta centralort, i någon av våra byar
eller på landsbygden är något vi
vill slå vakt om. För att livspusslet
ska fungera är en väl fungerande

Digitala studier

kollektivtrafik och tillgång till
fiber och bredband viktigt.

Vi vill veta vad Du tycker. Vår
valbuss turnerar runt i kommunen.
Tag gärna chansen till ett samtal
med någon av våra kandidater till
kommunfullmäktige och regionvalet om de frågor som engagerar
Dig.

Allt börjar hos Dig!

2. Helene Zeland Bodin, 50 år,
lärare, Kivinge.

- Vi vill ha en bra utbildning där
alla elever ges förutsättning att
lyckas, från förskolan upp till
olika eftergymnasiala utbildningar. Skolorna i Håbo ska ligga i
framkant för nya pedagogiska
möjligheter. Genom digitalisering
kan man öka möjligheterna för
eleverna att lyckas i skolan på helt
andra sätt än tidigare. Fjärrundervisning ska kunna bedrivas i fler
ämnen i grundskolan så att den
når elever med olika förutsättningar. Man ska kunna studera
från ett digitalt Campus i Håbo
kopplat till andra lärosäten i
världen för att kunna ta t ex en
MIT-examen i Håbo.
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1. Leif Zetterberg, 69 år,
samhällsbyggare, Övergran.

Digital småstad

- Vi vill utveckla centralorten
Bålsta till en småstad med Stockholmsvägen som vår egen aveny.
En stadspark i Gröna Dalen som
knyter ihop kommunen med
Aronsborgsviken. Ett Kalmarsand
där spannmålssilosarna ersätts av
sjönära bebyggelse och en attraktiv badstrand. Och med ett landmärke vid stationen i form av ett
högt trähus med utsikt mot Mälaren. Håbo kommun har möjlighet
att bli en digital kommun. Men
då krävs ett väl utbyggt fibernät.
Och att kommunen utvecklar sina
tjänster på det digitala området;
allt från bygglov och tillsyn, till
universitetsutbildning på distans
och omsorg där modern teknik
kompletterar och gör vården
effektivare.

3. Johan Jacobsson, 45 år,
IT-konsult/företagare, Skokloster.

Nära service

Välkommen att prata med oss när vår valbuss kommer på besök.

- De mindre orterna och landsbygden ska ha möjlighet att byggas ut och erbjuda ett varieerat boende. Samhällsservicen
ska vara nära. Det kan innebära
förskola i parhus i småorterna
eller vårdcentral i Skokloster med
tandvård och sjuksköterska. Skoklosterhalvön har alla möjigheter
att utvecklas. För det krävs trafiksäkra vägar med utrymme också
för cyklisten, en väl fungerande
kollektivtrafik, färja eller bro.
I Krägga, Yttergran, Övergran,
Häggeby och småbyarna i kommunen finns fina boendemiljöer
med grön natur och gemenskap i
ett aktivt förenings- och kulturliv.

13. Sven-Erik Svensson,75 år,
aktiv senior, Bålsta.

Levande kultur

- Kultur betyder odling, att odla
sina intressen och utvecklas både
som människa och som samhällsvarelse. Inom Håbos gränser finns
tre viktiga kulturinstitutioner,
Nordens folkhögskola på Biskops
Arnö, Skokloster slott och Åbergs
museum. Genom att ge dessa
större utrymme i kommunens
marknadsföring kan fler bli
intresserade av att besöka Håbo
och vi själva känna stolthet över
hemorten.

8. Jane Engelmark, 67 år, leg sjuksköterska, leg.
tandläkare, Häggeby.
4. Lisbeth Bolin, 73 år, apotekare, Övergran.

Närodlad omtanke och service

5. Per Widén, 56 år, agronom, rådgivare, Bålsta.
11. Mats Lindewall, 53 år, ekonomichef, Bålsta.

Höjt föreningsstöd

- Tryggheten i omsorgen handlar om mänsklig värme
och tid för mänsklig kontakt mellan personal och
person som behöver stöd. Det handlar om höga kvalitetsmål och möjlighet att påverka sin egen situation.
Valfrihet i livets alla skeden från dagis till äldreomsorg. Det ska vara enkelt att snabbt få kontakt med
kommunen när man behöver stöd. Vi ska ha närodlad
service och sjukvård oavsett var vi bor, t ex närvårdsmottagning i Skokloster. En mångfald av alternativa
former med både kommunala och privata utförare
inom t ex barnomsorgen med fler familjedaghem i
Bålsta, Krägga och Skokloster.

- Vi har ett brett och rikt föreningsliv i kommunen
med nära 200 föreningar för alla åldrar och intressen. Det ska vi vara rädda om. Föreningarna är
viktiga när Håbo kommun växer. Ett rikt föreningsliv höjer livskvaliteten och gör det attraktivt
att bo här. Föreningslivet måste ges försättningar
att utvecklas och kommunens support stärkas. Vi
vill höja det kommunala föreningsstödet med 40
procent och se en långsiktig planering, som bygger
på föreningarnas behov och delaktighet i besluten.
När en ny anläggning ska byggas är det självklart
att nyttjarna är med i planering och byggprocess.

7. Christer Staaf, 63 år, egenföretagare, Övergran.
6. Inga Birath von Sydow, 52 år, företagare. Hjälstavik.

10. Bert Stenlund, 49 år, företagare, Bålsta.
9. Jan Norgren, 65 år, egenföretagare, Bålsta.

Grönt, hållbart, klimatsmart

- Håbo ska vara en grön och hållbar kommun som tar
vara på naturens möjligheter, som underlättar för oss
att hushålla med resurserna, som serverar närodlad
mat och omvandlar vårt matavfall till drivmedel för
fordon. Det ska vara lätt att vara klimatsmart. Vi gör
bruna påsar till drivmedel och gödsel, och återför
näring till jordbruket. En brun påse med matavfall
räcker till gas för att köra 2,5 km!! Vi inför fyrfacksystem för ökad återvinning och vi sätter solceller på
alla kommunala byggnader. Det ger närodlad energi.
Vår kommun kan bli ett viktigt nav för klimatsmarta
transporter med stickspår till järnvägen, med eldrift av
E18 och med en fungerande Mälarhamn.

Underlätta företagande

Håbo har många småföretag och ett antal större,
som skapar viktiga arbetstillfällen och bidrar med
37 procent av kommunens skatteintäkter. Det är
angeläget att vi kan attrahera fler och gärna större
företag att etablera sig i Håbo kommun. Genom
god markberedskap och i samverkan med privata
fastighetsägare kan vi bidra till den företagsutveckling vi har goda förutsättningar för. Vi måste
undanröja regleringar, som motverkar företagens
expansion och få snabbare hantering av bygglov
och tillsyn. I samverkan med grannkommunerna
och kommunens företag ska vi kunna erbjuda de
yrkesinriktade linjer som efterfrågas.
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