
Bästa
Håbo-invånare

– Din framtid är viktig! 

Moderat vision 2015 för Håbo 
På kommande sidor följer Moderaternas vision 2015. Vi har i detta dokument försökt att skapa en bild över hur vi
vill att vår kommun ska se ut om vi får ert förtroende att hålla i taktpinnen och ha politisk majoritet. Vår vision
präglas av en tydlig borgerlig ideologi med individen i fokus.

Viljeinriktningar
Vi uttalar ett tydligt stöd för att Privata alternativ skall finnas inom kommunens olika verksamheter. 

Skolans potential tas tillvara. Problemen som tidigare uppstått i skolan pga. alltför hög utbyggnadstakt och utan
utvärderingar och föräldrar/barninflytande har nu har lösts. Barn är individer och är alla olika med olika
förutsättningar, vilket måste tas tillvara och det är ledord för oss. För att skapa mångfald och valfrihet är vår ambition
att utveckla flera alternativ inom och utanför den kommunala skolan. Syftet är att ge föräldrarna möjlighet att välja
det alternativ som passar det egna barnet bäst.

Föreningarna tillsammans med en aktiv kommun har ett aktivt nära samarbete i syfte att hitta bra och optimala
lösningar som gagnar både kommunen och de enskilda föreningarna.
.
Arbeta kraftfullt för näringslivets möjligheter att skapa fler arbetstillfällen och öka antalet företag i Håbo.

Trygghet och förnuft är ledord där du som enskild individ skall prioriteras före den kommunala byråkratin. 

Visionen är tänkt att vara lättläst och övergripande. Ett mer detaljerat partiprogram kommer presenteras i mycket god
tid före valet 2006.

Dina synpunkter är viktiga!
För oss är det mycket viktigt att kommunikationen mellan oss politiker och er medborgare möjliggörs. Därför vill vi
gärna ha in dina synpunkter så att vi vidare kan utveckla en vision som varje invånare i Håbo kan ta till sig och
känna sig delaktig i.

Dina synpunkter skickar du därför till: synpunkt@moderaterna-haabo.nu eller via vår hemsida: 
www.moderaterna-haabo.nu alternativt ring Nina Lagh tfn 070-320 03 54 eller per post till Moderata
Samlingspartiet, BOX 149, 746 23 BÅLSTA. Vill Du bli medlem i Moderaterna? Gå in på vår hemsida och klicka på
”bli medlem”
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