
Båtlivet i Håbo 

Bakgrund 
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 verka för ett aktivt båtliv i 
Håbo kommun. 
Det skall vara möjligt för den som vill ha båt. 

Vi 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. 
 

Rösta på oss den 17 september för ett bättre Håbo! 
 

Vill du bli medlem gå in via vår hemsida www.moderaterna-haabo.nu eller vid frågor 
kontakta Nina Lagh på tfn 070-320 03 54 


