
MYCKET PÅ 
GÅNG I MUF!

Janne Sundling  
berättar om vad 
som händer i höst

SID 2

MODERATERNA 
HAR BESÖKT 
FÖRSKOLOR I 
HÅBO

Karl-Henrik Nan-
ning om besöken

SID 3

MODERATERNAS NYA TOPPNAMN

Karl-Henrik Nanning 
är ny gruppledare

VILL DU 
BLI  
POLITIKER? 

Vill du vara med 
och påverka, för-
bättra och föränd-
ra? Vi söker nu drif-
tiga personer som 
vill vara med och 
utveckla Håbo.

 SID 4

BLI MEDLEM IDAG!
moderat.se/medlem

SID 3

Karl-Henrik Nanning, Moderaternas politiska gruppledare och Catherine Öhrqvist moderat ledamot av skolnämnden.

HÅBO

I detta nummer av Nya Håbo berättar  
Moderaternas politiska gruppledare Karl- 
Henrik Nanning om hur Håbo får Sveriges 
bästa skolor.
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2013



JANNE  
SUNDLING 
 BERÄTTAR  
OM MUF 
HÅBO

SVERIGES BÄSTA  
SKOLOR I HÅBO
Vi Moderater vill se en politik där 
barnen är i fokus. Vi vill värna 
alla barns rätt till utbildning och 
utveckling och att alla får det stöd 
de behöver. Vi ska ge alla Håbos 
barn en bra start i livet. 
Små barn kan lära sig mycket. 
 Redan i förskolan läggs grun-
den för barnens språk-
utveckling. Forskning 
visar att ett 
medvetet 
pedagogiskt arbe-
te med små barn förbättrar 
deras förmåga att senare lära sig 
läsa, skriva och räkna. Barn som 
halkar efter redan i tidig ålder 
 riskerar att ha svårt att komma 
ikapp. Därför måste insatser för att 
hjälpa de barn som har det svårt 
komma redan i tidig ålder.

För att de vuxna som finns i skolan 
och på dagis ska kunna hjälpa 
barnen i deras utveckling och i tid 
upptäcka det behov av stöd som 
barnen har krävs att vi kan hålla an-
talet barn per grupp nere. I en allt 

för stor barngrupp riskerar 
barnens behov att åsido-
sättas och de vuxnas tid 

inte räcka till.

Karl-Henrik Nanning, gruppledare 
för Moderaterna i Håbo och vice 
ordförande i skolnämnden, har 
under våren och början av hösten 
besökt samtliga kommunala för-
skolor i Håbo för att samtala med 
personal och föräldrar. Vi vill få 
kunskap om hur verksamheterna 
fungerar och vad vi som politiker 
kan göra för att deras och barnens 

KARL-HENRIK NANNING (M):  
Mer fokus på barnen och eleverna

EN
 SK

OLA
  

DÄR ALLA
 SY

NS

Vill du läsa mer om
Moderaterna i Håbo?

Gå in på www.moderaterna-haabo.nu,  
www.facebook.com/haabomoderaterna, info@moderaterna-haabo.nu 

VARFÖR 
MUF?
Moderata Ungdomsför-
bundet är Sveriges största 
politiska ungdomsförbund 
och vi har en egen förerning 
i Håbo. Är du mellan 13 och 
30 år kan du bli medlem. 
Vi vill samla alla unga som 
delar våra idéer om frihet, 
öppenhet och tolerans. Vi 
behöver dina idéer och ditt 
engagemang! När vi är fler 
medlemmar kan vi påverka 
mer. Under hösten kommer 
vi att arrangera talarkvällar, 
kampanjer och andra roliga 
aktiviteter. Kontaka oss för att 
få mer information!  
http://www.mufhabo.se/

OM KARL-HENRIK 
ÅLDER: 46   
UTBILDNING/SYSSELSÄTTNING: Politiker inom 
 kommun och landsting, Marknadsekonom och verkar 
inom Bank och försäkring. Även utbildad till narkos och 
intensivvårds sjuksköterska  
INTRESSEN: Politik, vänner och min Grand Danois - 
hund Leo   
BOR: Vid Kalmarsand, Bålsta

vardag på förskolorna ska bli ännu bättre. Vi vill 
se en pedagogik som fokuserar på utbildning 
och kunskap med målsättning om att vi i Håbo 
inom fem år ska bli en av Sveriges 30 bästa 
skolkommuner. Genom en öppen dialog mellan 
oss politiker, föräldrar och de som arbetar inom 
barnomsorgen och i skolan är vi övertygade om att 
detta är möjligt.  

FAKTA OM FÖRSKOLOR OCH SKOLORNA I HÅBO
GRUNDSKOLOR 

• 7 ST KOMMUNALA SKOLOR 
• 3 ST FRISKOLOR

FÖRSKOLOR

• 14 KOMMUNALA FÖRSKOLOR
• 6 PRIVATA FÖRSKOLOR

PERSONALTÄTHET I FÖRSKOLAN

• I  ÅLDERN 1-3 ÅR 16 BARN PER TRE PERSONAL  
(ÖNSKVÄRT 14 BARN)

• I ÅLDERN 4-5 ÅR DRYGT 20 BARN PER TRE PERSONAL 
(ÖNSKVÄRT 18 BARN)

ÅLDER: 20

SYSSELSÄTTNING: 
 Maskinförare

INTRESSEN: Träna,  
Bålstapolarna och politik

VIKTIGASTE 
POLITISKA FRÅGA:  
Att fler ungdomar får ett jobb 
och får möjligheten att stå 
på egna ben. Därför måste 
vi fortsätta göra det billigare 
att anställa unga, sänka 
trösklarna för att komma in 
på arbetsmarknaden och se 
till att vi har en gymnasie-
skola som förbereder unga 
för framtiden. Jag tror till 
exempel att fler elever skulle 
behöva lära sig skriva CV  
i skolan.



Håbopolitiker sökes !

Ordförande har ordet 

Var med och påverka, förbättra och förändra! Vi söker driftiga människor i Håbo som vill utveckla 
sina politiska intressen hos Moderaterna och som vill vara med och påverka Sveriges framtid. Är du 
en av våra kandidater eller har du förslag på annan person till landstings- och kommunvalet 2014? 

Läs mer om respektiva uppdrag och fyll i uppgifterna i formuläret.

Gå in och anmäl dig på www.upplandpolitikersokes.se

Idag den 16 september 2013, när dessa rader skrivs upplever jag den 
första riktiga höstdagen. Tänk vilken fantastisk sommar vi haft och nu kan 
det kanske kännas skönt att krypa in och tända lite ljus samtidigt som vi 
kan tänka tillbaka på en varm skön sommar. I samma ögonblick som vi gör 
det börjar vi längta till nästa sommar och planera för nya aktiviteter. Det är 
precis det vi moderater börjar med nu i och med att du får detta blad i din 
hand. Vi vill informera dig om vad vi har gjort och vad vi vill göra framåt.

Det här första numret handlar om skolan och vi kommer med fler temablad som kommer att behandla 
 andra aktuella frågor.

Terminen har varit igång ca 1 månad nu och förhoppningsvis har alla barn kommit igång igen. För många 
kanske i en ny skola, andra kanske har fått nya klasskamrater.

Vi vill att alla barn skall ha en bra och trygg skola, dit de med glädje går varje dag för att suga i sig 
 kunskaper. Skolan kommer alltid att finnas högt på vår agenda.

Vårt lokala valprogram håller på att utarbetas, och som alltid vill vi att du skall kunna påverka hur vår 
 kommun utvecklas. Vi har genom dörrknackning samlat in hel del synpunkter och vi kommer att fortsätta 
knacka dörr för att få just dina åsikter och idéer.

Vi hoppas att vi genom denna typ av informationsblad kan informera dig om vår politik och Du är alltid 
välkommen att lämna dina synpunkter.

Jag önskar dig trevlig läsning.
Carina Lund

Föreningsordförande Moderaterna i Håbo

www.moderaterna-haabo.nu 
www.facebook.com/haabomoderaterna, info@moderaterna-haabo.nu


