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Jag vill att livsdrömmar ska kunna bli verklighet i
Håbo. Det behövs ett nytt ledarskap. Vi måste skapa
ordning i ekonomin och ta ansvar för välfärden.

Mina viktigaste löften:

Jag vill få ditt
förtroende.
Jag vill få ditt förtroende att leda Håbo kommun under den
kommande mandatperioden. Lägger du din röst på mig
lovar jag att arbeta för ett öppet och ärligt styre, där
Håboborna står i centrum för alla beslut.
Jag vill jobba för att våra gemensamma skattepengar
används på bästa sätt och därför vill jag börja med att få
ordning och reda i våra finanser. För att långsiktigt säkra en
välfärd av hög kvalitet krävs ordning och reda i ekonomin.
Håbo kommun är idag högt skuldsatt. Slår vi ut skulden på
alla invånare, ung som gammal, handlar det om drygt 50 000
kronor per person. Redan idag betalar vi 30 miljoner i
räntor per år. Pengar vi istället kunnat använda för fler
händer i välfärden. Vi vill sätta stopp för mer upplåning.
Håbo kommun ska växa och utvecklas. Med Sveriges bästa
läge, nära Mälaren och motorväg till flera stora flygplatser
och dessutom med järnväg in till ett industriområde, har vi
alla förutsättningar för att vara en blomstrande kommun,
med ett aktivt näringsliv och stora möjligheter för ett aktivt
fritidsliv.

•

Stopp på lånandet, för att långsiktigt säkra välfärden
krävs en ekonomi i balans.

•

Fortsätta satsa på jobben. Vårt län har Sveriges
lägsta arbetslöshet, det är bara början. Alla jobb är
viktiga och ska välkomnas.

•

Bygga fler bostäder. Vi behöver fler bostäder för
både ung och gammal. Attraktiva boenden i olika
prisklasser för olika skeden i livet.

•

Valfrihet i välfärden. Du ska få välja själv oavsett om
det handlar om förskola, äldreomsorg eller hemtjänst.
Dina behov ska vara i centrum.

•

Mer kunskap i skolan. Lärare ska få vara lärare och
ges mer tid med eleven. Jag vill se mindre klasser,
läxhjälp och sommarskola.

•

Fortsätta utveckla kollektivtrafiken. Du ska kunna ta
dig till jobb och fritidsaktiviteter.

•

Satsa på föreningslivet. Alla barn och unga
ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.

