Företagande ger arbete och sysselsättning
Företagande och konkurrens ger fler arbeten och ökad tillväxt!

Håbo Moderaterna vill;
• att samarbetet mellan näringslivet och kommunen ska fördjupas
Genom att Näringslivskommittén ges större resurser och befogenheter med direkt ansvar att utse en
”säljare- marknadsförare” för kommunen som aktivt arbetar med företagsetablering ihop med
berörda instanser i kommunen samt företagarorganisationerna.

• att vi arbetar för att få hit fler mindre och medelstora företag
Nämnda ”säljare- marknadsförare” ser till att vi får hit och etablerar företag som gagnar invånare
genom mindre utpendling och ger skolorna möjligheter att satsa på intressanta utbildningar som i sin
tur gynnar företagen och därmed arbetssituationen.

• att vi satsar på flera olika typer av företag
Satsa på en diversifierad företags mix och inte enbart ”bullriga” byggföretag. Gärna företag med
kvalificerad teknisk inriktning. Positivt för skolor samt PRAO verksamhet.

• att vi tar fram resurser för att aktivt etablera företag i Håbo
Resurserna ska vara till en heltidsanställd ”säljare/marknadsförare” med dokumenterade kunskaper
om regionen samt framförallt vana vid försäljning och marknadsföring. Namnförslag finns!

• att arbeta för ”Näringslivscentrum” med företagshotell i Håbo
Det borde vara naturligt att arbeta tillsammans med utbildningsväsendet, Håbohus, Håbo fastighets
AB och etablera ett Centrum för Näringslivet gärna kombinerat med ett företagshotell. Bruka
kommunens resurser i form av lokaler och personal genom att därigenom främja intresset för
utbildning och expansion av näringslivet.

• att arbeta för ett tryggare företagsklimat
Arbeta för att polisen även syns nattetid, näringslivet drabbas mycket hårt av inbrott och
skadegörelse. Vi behöver inte kvantitet när det gäller polis utan kvalité.

Bli moderat medlem och påverka?
• Anmäl Dig nu direkt här på mässan
• eller via vår hemsida www.moderaterna-haabo.nu
• har Du synpunkter på vår politik, tyck till nu…direkt!

Tveka inte, vi behöver Dig inför 2006!
Ta chansen att jobba aktivt i ett bra parti med mycket glädje och laganda.

