
 
Moderaternas Skokloster 
 
Bakgrund 
Skohalvön är en unik kulturbygd med anor från bronsåldern. En stor del av halvön är naturreservat vilket borgar 
för att det mellansvenska kulturlandskapet bevaras för framtiden och ger allmänheten möjlighet till ett rikt 
friluftsliv med många sköna naturupplevelser. 
 
Halvöns pärla är naturligtvis det 
berömda barockslottet, ett av 
världens främsta barockmuseer. 
 
Småbåtshamnar, badplatser och en 
camping ger möjlighet till skön 
avkoppling i en härlig miljö långt 
från stress och larm men ändå nära 
till Stockholm och till övriga 
världen genom Arlanda. 
 
Skohalvön upptar en stor del av 
Håbo kommuns yta och det flyttar 
dit fler och fler. Moderaterna i 
Håbo anser att det nu är dags att 
fokus sätts på Skohalvön från 
kommunens sida och att det 
resulterar i bättre service för 
Skohalvöns innevånare, både 
kommunal service och 
förutsättningar för kommersiell 
service. 
 
Vi moderater ser Skohalvön som ”Håbos Riviera” och det förpliktigar oss att satsa på denna vackra del av 
kommunen. 
  
 
Håbomoderaterna vill verka för utveckling av Skohalvön genom att: 

 
• en upprustning av vägarna på Skohalvön sker. 
• verka för att en färjeförbindelse över Skofjärden etableras. Till att börja med för persontrafik men på 

sikt utbyggnad till bilfärja. 
• kommunen aktivt verkar för en ny tvärförbindelse mot Arlanda för att underlätta för pendlarna och för 

en rationell förbindelse till resten av Mälardalen. 
• den offentliga belysningen på Skohalvön utökas för att bland annat skapa en tryggare boendemiljö. 
• de kollektiva kommunikationerna från och till Skohalvön förbättras, inte bara till och från huvudorten 

utan också till exempel mot Arlanda där många arbetar. 
• kommunen, eftersom Skohalvön är en stor del av Håbo kommun arealmässigt och det största samhället 

utanför huvudorten Bålsta, lägger stor vikt vid att utveckla halvön till att erbjuda service till invånarna 
både i form av kommunal verksamhet men också skapa möjligheter för en bredare kommersiell service. 
Innevånarna på halvön måste kunna få tillgång till utökad kommunal service, såsom Försäkringskassa, 
Distriktsköterska mm på Skohalvön. 

• Skohalvön utvecklas i en lagom takt i harmoni med naturen och i samspel med innevånarna på halvön. 
Hela denna del av kommunen är unik med fantastisk naturmiljö och en rik kultur. Med rätt känsla i 
utbyggnadstakten kan vi bevara det unika och ändå göra halvön attraktiv att bo och verka på. 

• småföretagandet på halvön stöds. Kommunen kan bidra till att till exempel infrastruktur i form av 
konkurrenskraftig datakommunikation byggs ut. Kommunens nya marknadsbolag ska lägga särskild 
vikt vid potentialen av nya småföretag på halvön. 

 

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! 
 

 


