
 
 
Moderaterna prioriterar föreningslivet i Håbo 
 
Bakgrund 
I Håbo finns cirka 170 föreningar, med ungefär 10 000 medlemmar. Moderaterna vill i så stor utsträckning som 
möjligt att föreningarna skall sköta sina egna angelägenheter själva. För att det skall vara möjligt krävs att de 
större föreningarna skall få disponera mark och lokaler med långa, låga arrendeavgifter. Föreningarna kan på så 
sätt driva och underhålla verksamheterna själva, och om lån behöver upptas, så kan detta ske med låga 
amorteringskostnader. 

 
Önskvärda satsningar under kommande mandatperioden 
Moderaterna vill att en gemensam föreningssekreterare skall finnas. Detta för att ge service åt såväl bålstabor 
som föreningar.  

Gröna Dalen området ligger centralt beläget, och Moderaterna vill att utbyggnaden skall ske där. Angelägna 
projekt är en idrottsplan/fotbollsplan med läktare, så vi kan ta emot lite större publika evenemang. Planering av 
detta vill vi göra under nästa mandatperiod.  

Mindre föreningar och pensionärsföreningar kan samsas i gemensamma lokaler.  

En fotbollsplan med konstgräs är önskvärd. En sådan saknas i närområdet, och det är dyrt för föreningarna att 
hyra in sig på fotbollsplaner med konstgräs 
på andra orter. Den planerade idrottsarenan 
skall därför förses med konstgräs.  

Ett idrottsråd som är en gemensam 
styrfunktion för föreningslivet, och som 
fungerar som en kontakt mot kommunen bör 
inrättas.  

Planering för en idrottshall bör starta. Det 
är här fråga om ett idrottshus med plats för 2 
handbollsplaner samt en gymnastikdel 
motsvarande 1 handbollsplan i yta och 
åskådarläktare. Hur den skall utformas och 
finansieras måste utredas. 

Önskvärda långsiktiga satsningar 
Ett friluftscentrum kan på sikt anläggas vid Draget. Grusuttaget där kommer att upphöra om några år. Detta 
område kan iordningställas till ett friluftscenter. En alpin skidanläggning kan med fördel läggas i de lämpliga 
sluttningarna uppemot Åsen. Längre motionsspår och promenadstråk kan anläggas såväl på Åsenområdet som på 
andra sidan motorvägen mot Lilla Ullfjärden.  

Motorintresserad ungdom har problem att hitta lämpliga platser för sin sport, som tyvärr är ljudlig. Moderaterna 
vill utreda möjligheten att hitta lämplig plats i något grustag, där gruset är utbrutet för motorcross och liknande 
sporter.   

Håbomoderaterna vill: 
• verka för att en gemensam föreningssekreterare och eventuellt även ekonom inrättas 

• att Gröna Dalen byggs ut till ett föreningscentrum 

• att gemensamma lokaler för föreningar och pensionärer byggs i anslutning till Gröna Dalenområdet 

• att föreningarna ges möjligheter att i så stor utsträckning som möjligt sköta sina egna angelägenheter 

• att Draget planeras till ett friluftscenter med motionsspår och strövområden på Åsen och öster om Lilla 
Ullfjärden, samt längdåkningsspår och ett alpint skidcenter för vintersporter. 

• att motocrossbanor och liknande planeras på ett ställe där det ej stör boende runt omkring. 

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! 
 


