
Håbo ska vara en kommun för unga

Håbo är en bra tillväxtkommun, vi växer och här händer mycket, men vi måste fortsätta att 
utvecklas. Framför allt måste vi satsa på våra unga medborgare, här i Håbo ska det vara möjligt att 
leva och bo även efter du tagit studenten och för första gången ska stå på egna ben.

För att ge våra unga en bra start i livet måste vi möjliggöra för fler lokala jobb och bostäder. Vi ska 
också fortsätta utveckla vår närhet och dialog med andra kommuner. Det ska vara möjligt att 
spendera en lördag i Stockholm med vänner och sedan åka hem till Håbo. Vi ska bli en 
konkurrenskraftig kommun där vi ger våra unga tillgång till en stor region.

Vi moderater är övertygade om att det är viktigt att fortsatt satsa på bostadsbyggande i Håbo. Det 
planarbete som påbörjades under vår majoritet för flera år sedan kan nu bli verklighet. Detta är en 
lång process och tar tid, därför är det viktigt att ha en långsiktig vision för Håbo. Vi vill att Håbo 
ska bli en kommun med mycket bostäder för unga. Vi vill därför frigöra mindre lägenheter och i 
pendlarvänliga områden.

Det är inte längre en självklarhet att jobben finns där du bor, men det är även viktigt att ytterligare 
utveckla relationen med våra näringsidkare för att öka sysselsättningen lokalt. Vi kan sänka 
trösklarna till arbetsmarknaden om det är enkelt att arbetspendla från Håbo. Säkra 
pendlarparkeringar och cykelställ med tak kan vara en enkel åtgärd som kommunen själv kan 
genomföra för att underlätta pendlandet.

För oss i MUF och Moderaterna i Håbo är detta en av våra viktigaste frågor. När vi får fler unga i 
vår kommun växer vi långsiktigt. Det ska vara möjligt att bo i Håbo även som ung.
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