Håbobo !
Du håller en kort sammanställning av Håbomoderaternas kommunala handlingsprogram i Din hand. Vill Du
ha mer komplett information hänvisar vi till vårt Kommunala Handlingsprogram för 2003 - 2006.
Vi moderater sätter Dig, som väljare och Håbobo i främsta rummet. Politik är till för att främja Dig. Det
uppdrag Du ger oss när Du lägger Din röst på oss skall vi förvalta väl i vår strävan att vidareutveckla Håbo till
en kommun där alla skall må bra.
Om Du ger oss Ditt förtroende och vi får majoritet, så lovar vi att söka genornföra vårt program. Vi kommer
löpande att rapportera hur vi lyckas.
Programmet är ambitiöst, eftersom det finns stora behov att tillfredsställa. Högst prioriterade är SKOLAN,
KOMMUNENS EKONOMI, BOSTÄDER och TILLVÄXT.

•
•
•

Vi vill att alla elever skall lämna skolan med grundläggande baskunskaper som gör det möjligt för
henne/honom att klara sig i livet.
Vi vill ha en kommun med en så stabil ekonomi att det finns resurser att klara en nödvändig insats
som inte kunnat förutses
Vi vill ha ett bostadsbestånd som ger valfrihet för den bostadssökande att välja den bostad som
motsvarar behovet.

Det finns fler angelägna områden, men utan god ekonomi, en skola för alla och ett genomtänkt
bostadsbyggnadsprogram kan vi inte gå vidare.
Kommunen har levt över sina tillgångar under de senaste 6-7 åren. Vi är kraftigt skuldsatta, på gränsen till att
inte få låna mer pengar. Ett kraftfullt ekonomiskt saneringsarbete måste genornföras för att göra Håbo
kommun trovärdig igen.
En skriande brist på bostäder gör det nödvändigt med ett offensivt bostadsbyggnadsprogram.
Planering för nya bostäder måste bli sådan att kommunens nuvarande öppna struktur bibehålls.
En meningsfull fritid blir allt viktigare för alla medborgare. Vi vill se till att föreningar, båtklubbar och övriga
aktiviteter på fritiden får förutsättningar att vidareutvecklas.
Det lag av politiker som vårt parti skall bemanna fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder är ett
representativt urval av personer från alla samhällsskikt och med mycket stor kunskap och erfarenhet av de
områden de kommer att verka i.

Din röst kan bli avgörande för Håbo Kommuns framtid!
En röst på MODERATERNA är en säker röst för borgerlig politik.
Arne Brocknäs
MODERATA SAMLINGSPARTIET I HÅBO
Det borgerliga partiet

KOMMUNEN
Kommunen är vår gemensamma tillgång. Kommuninvånarna betalar skatt för att få bra service. De medlen
måste förvaltas väl.
Vi vill
• att kommunen skall förvaltas med sund hushållning och ha en stabil ekonomi med hög servicenivå.
EKONOMI
Offentlig ekonomi skall skötas som en klok person sköter sin hushållsekonomi.
Vi vill
•
•
•
•

•

att kommunen skall vara i ekonomisk balans
att investeringar skall anpassas till kommunens ekonomiska förutsättningar
att produktion/service och ekonomi skall följas upp och stämmas av mot MÅL
att kommunen skall fördubbla sina amorteringar under 2003 - 2006 i förhållande till föregående
mandatperiod
att kommunen skall aktivera sina bolag

BOENDE
Det måste finnas möjlighet för bostadssökande att välja den boendeform man själv vill ha. Vårt mål är att
bygga minst 600 bostäder under 4 år.
Vi vill
• tillse att det produceras såväl hyreslägenheter som bostadsrätter, radhus och småhus efter behov.
• snarast avveckla kön av bostadssökande genom att det byggs bostäder.
• att ett ökat äldreboende skall projekteras. Plats skall reserveras för äldreboende och övrigt särskilt
boende vid all nybyggnation.
• att mark skall reserveras för kommunal och kommersiell service vid planening av nya
bostadsområden.
• att användning av sjönära områden utökas.
• att utreda projektet "Kanalen/Sjöparken" och vid positivt resultat påbörja projektet.
• att förhandla med Bro kommun om att få mer mark för bebyggelse vid Kalmarsand.

ARBETE, FÖRETAGANDE, SYSSELSÄTTNING
Företagande och konkurrrens ger fler arbeten och ökad tillväxt.
Vi vill
•
•
•
•

att samarbetet mellan näringslivet och kommunen skall fördjupas.
få fler mindre/medelstora företag, till Håbo, framför allt kunskapsföretag.
upprätta ett företagshotell, ett "Näringslivscentrum".
öka marknadsföringen om Håbo som lämplig ort för företagsetablering och sysselsättning.

KOMMUNIKATIONER
Håbo kommun måste ha goda kommunikationer såväl internt som externt. Håbo har många arbetspendlare.
Vi vill

•
•
•
•
•
•

verka för en ny vägförbindelse mot Arlanda.
att Krägga/Stämsvik-området skall ha en för de boende acceptabel anslutning till E 18 via Ekolskrogs
trafikplats.
att vägen och allmänna kommunikationer till Skokloster skall förbättras.
analysera bussarnas linjedragning och förbättra bussförbindelserna.
att buss 898 till Kista skall vara kvar.
aktivt medverka i Mälarrådet och Se-framåts utvecklingsarbete.

SOCIAL OMSORG
Socialtjänsten skall medverka till social grundtrygghet och utformas så att den stödjer familjen när behov
finns.
Vi vill

•
•
•
•
•
•
•

att den som har ett funktionshinder skall på ett naturligt sätt få del av arbete, social och kommunal
gemenskap.
att äldre och handikappade skall så långt som möjligt kunna bo i sina hem och där få nödvändig
service och vård.
utreda äldres och gruppboendes behov.
se till att det bedrivs systematisk upplysning, om alkohol och droger samt åtgärder för drogavvänjning
och vård.
att kvinnojourerna skall stödjas.
medverka till utveckling av system för trygghet för äldre.
utveckla det kommunala rehabiliteringsprogrammet.

SÄKERHET, TRYGGHET
Kommuninnevånaren måste känna sig säker och trygg!
Vi vill

•
•
•
•
•

bearbeta polisledning, och rikspolitiker för att få polis tillgänglig hela dygnet.
i ökad grad anlita bevakningsföretag i brist på poliser.
behålla "akutbilen" och Enköpings lasarett som akutsjukhus.
utöka bevakningen via s.k. "bilronder".
undersöka rnöjligheterna att sätta upp fler bevakningskameror för att minska skadegörelse.

MILJÖ
Vi vill

•
•
•
•
•

att källsorteringssystemet skall utvecklas, och den enskilde skall utbildas för att utföra bättre
miljöinsatser.
att avfallsdeponin skall sänkas med 30% under mandatperioden.
minimera användning av fossila bränslen.
utveckla miljöprogrammet för kommunen.
vårda recipienten Mälaren.

SKOLA, UNDERVISNING
Utbildning och kunskap är betydelsefulla för den enskildes möjligheter att klara sig i livet, att hävda sig på
arbetsmarknaden och att kunna klara sig och sin familjs försörjning.
Vi vill

•
•
•
•
•
•
•
•
•

målstyra och kvalitetssäkra skolarbetet för att förbättra skolans inre arbete.
att skolarbetet skall präglas av ordning och reda, så att elever får en god studiemiljö och lärarna en bra
arbetsmiljö.
verka för alternativ inom skola och barnomsorg.
att en skolpeng avsätts för varje skola.
att föräldrar skall få ett erbjudande om skriftliga omdömen för elever fr.o.m. åk 3.
satsa på drogupplysning i skolan bl.a. genom att återinföra de s.k. ANT-lägren i åk 5
(ANT = Alkohol, Narkotika, Tobak).
att som mål 80% av ungdomarna i Håbo skall gå i vårt eget gymnasium.
utvärdera skola 2000 och ev. genomföra förändringar.
verka för att eleverna skall uppfatta det som en förmån att få gå i en bra skola.

BARNOMSORG
Barnomsorgen skall bygga på mångfald och enskilda familjers prioriteringar.
Vi vill

•
•
•
•

ha både manliga och kvinnliga förebilder i barnomsorgen.
verka för mindre barngrupper.
utveckla alternativa barnomsorgsformer.
möjliggöra för familjer att stanna hemma längre med sina barn.

ÄLDREOMSORG
Äldreomsorgen skall präglas av respekt för de äldres värdighet och integritet.
Vi vill

•
•
•
•

att servicen inom äldrevården skall präglas av hänsyn till de äldres trygghet och integritet.
att våra äldre skall få det bästa som valfrihet och mångfald kan erbjuda.
att verksamheten konkurrensutsätts
att tidigare stödja äldre och verka för ökade insatser till självhjälp.

KULTUR OCH FRITID
Kommunen är rik på kulturminnen och traditioner. Antalet föreningar är stort, och de bedriver bl.a. en mycket
viktig ungdomsverksamhet.
Vi vill

•
•
•
•
•

stödja för Håbo viktiga anläggningar som Fridegårdsmuséet, Skolmuséet, Skokloster, Åbergs
Museum.
göra Mälaren mer tillgänglig bl.a. genom anläggning av gång- och cykelvägar längs lämpliga
strandpartier.
rusta upp Viby-spåret samt anordna en vandringsled.
säkra de tre stora båtklubbarnas långsiktiga planering, genom att skriva 10-åriga arrendeavtal.
öka kulturlivet.

UNGDOM
Vi vill

•
•
•

stödja föreningslivet för att aktivera våra ungdomar på fritiden.
återskapa föreningsrådets verksamhet.
stimulera eldsjälarnas verksamhet.
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