Superkommunen Håbo kräver en bättre politik!
Håbo är en av Sveriges superkommuner – antalet invånare har ökat över rikssnittet utan avbrott
under de senaste tio åren. Framförallt föds det många barn. En så stor befolkningsökning ställer
stora krav på bostäder, förskolor, skolor och barnvänlig infrastruktur, någonting som den
socialdemokratiska kommunledningen inte klarar av.
Håbo är en fantastisk kommun att bo i, 23 mil stränder kring Mälaren och bra kommunikationer till
både Stockholm och Enköping samt Västerås. Antalet invånare ökar kraftigt men ändå byggs det
inte tillräckligt. Det fattas bostäder kring centrum som sakta håller på att tyna bort: två restauranger
har flyttat ut och kvar finns bara ett café att äta på. Samtidigt vill Socialdemokraterna inte tillåta
externa entreprenörer att bygga, utan vill bygga allt via Håbohus. En effektiv bostadsmarknad måste
tillåta konkurrens.
Tre fjärdedelar av de svenskar som fötts i vårt land stannar i det län där de föddes. Ska Håbo behålla
sin befolkning måste nyblivna familjer vilja stanna kvar. Socialdemokraternas handlingsförlamning
och ovilja mot alternativa hemtjänstföretag (trots efterfrågan) kombineras med dålig kontroll av och
otillräckliga medel till förskolan. En sådan politik fungerar inte för Håbos växande befolkning. Får
Alliansen förtroendet att komma till makten nästa mandatperiod så kommer det att bli stor skillnad!
I Håbo röstade 42 procent av medborgarna på Moderaterna i riksdagsvalet. Nationellt gör
borgerligheten mycket för att förbättra bostadsmarknaden. Reglerna har blivit enklare och
handläggningstiderna kortare. Flera skattelättnader har gjorts för att göra det mer fördelaktigt att
bygga nytt och hyra ut, exempelvis är fastighetsavgiften sänkt och en avdragsrätt på 40 000 kronor
för uthyrning har införts. Regeringen har föreslagit att bostäder är ska ses som ett allmänintresse
och att kommunerna ska samarbeta för att det ska bli ännu enklare att bygga. Ett flertal utredningar
pågår dessutom just nu som kommer att presentera förslag i syfte att ytterligare förenkla och
förkorta plan- och byggprocessen.
Får Alliansen även majoritet i kommunen efter nästa val så kommer vi att ta tag i de problem vi ser
att Socialdemokraternas passiva politik för med sig. Vi tänker öka resurserna till förskolan, sköta
underhållet av vägar och fastigheter, välkomna fler företag inom bland annat byggsektorn och
äldrevård, erbjuda stödboenden enligt LSS, ställa tydliga krav på skolor och ombyggnationer och
investera för att öka vårt centrums attraktivitet. Ge oss chansen – låt Moderaterna och Alliansen
styra Håbo efter nästa val!
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