I syfte att göra miljöfrågorna synliga inför 2014 års val till kommunfullmäktige önskar Håbo
Naturskyddsföreningen ställa några frågor med natur- och miljöanknytning till de politiska
partier som kandiderar till kommunfullmäktige.

1. Ökade anslag till Upplandsstiftelsen
Upplandsstiftelsen är organisatoriskt en ideell förening med landstinget i Uppsala län och alla länets
kommuner som medlemmar. Stiftelsen driver en mängd projekt, både för att främja naturvården och
friluftslivet. Upplandsstiftelsen äger och/eller förvaltar drygt 30 naturområden (varav hälften är
naturreservat) i länet. Syftet med skötseln av dessa områden är både god naturvård och att skapa
attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen.
Upplandsstiftelsen ansvarar även för länets vandringsled, Upplandsleden, tre kanotleder samt
naturskoleverksamhet i sju av länets kommuner. Verksamheten finansieras i huvudsak genom en årlig
medlemsavgift från landstinget och kommunerna, av vilka landstinget betalar ½ och kommunerna
(tillsammans) den andra ½. De två senaste åren har anslagen till Upplandsstiftelsen varit oförändrade,
vilket i praktiken innebär (med tanke på ökade kostnader för löner och material) att anslaget till själva
verksamheten sjunkit.
Är ert parti berett att verka för en höjning av anslaget till Upplandsstiftelsen i syfte att säkerställa att
verksamheten kan fortgå med nuvarande omfattning?
Ja □ Nej □ Kommentar:…………………………………………………………………..

Bålstapartiet: Både ja och nej. Vi ser detta bidrag i en samlad bedömning med alla andra
föreningsbidrag som kommunen betalar.
Centerpartiet: Upplandsstiftelsen bedriver en mycket bra verksamhet trots att anslaget legat still
beträffande kr per invånare. Men eftersom länets befolkning vuxit har ändock budgeten kunnat höjas.
Vi vill att verksamheten skall vara oförändrad men med tanke på befolkningstillväxten i länet tror vi
inte anslaget i kr per invånare behöver ökas. Vi tror också på att samarbetet med arbetsförmedlingen
kan intensifieras och på så sätt finansiera en hel del av verksamheten.
Folkpartiet liberalerna: Nej
Kristdemokraterna: Ja. Om inte medlen till Upplandsstiftelsen har höjts på flera år, borde de höjas.
Miljöpartiet de gröna: Ja. Miljöpartiet de gröna värnar om natur och miljö i Håbo/Uppsala län och
därför arbetar vi för ökade anslag till Upplandsstiftelsen som värnar om naturen i Uppsala län. I år
lyckades vi äntligen få igenom äskade 3 % då vi fick S med på tåget.
Moderata samlingspartiet: Ja. Då vi tycker att Upplandsstiftelsen gör ett bra arbete vill vi gärna
stötta verksamheten utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns.
Socialdemokratiska Arbetarpartiet: Ja. Vid senaste stämman röstade vi (S) för en 3 % ökning i
enlighet med styrelsens förslag.
Sverigedemokraterna: Ja
Vänsterpartiet: Ja
2. Österkvarn – Hummeldals naturreservat
Strandremsan mellan fastigheterna Österkvarn och Hummeldal (öster om Idealbyn) utgör en rest av ett
uråldrigt jordbrukslandskap med ett stort inslag av lövträd. Området hyser stora naturvärden genom en
rik förekomst av äldre (såväl levande som döda) ädellövträd. I området (eller dess omedelbara närhet)
finns åtminstone 37 arter upptagna i ArtDatabankens rödlista. Området ägs av Håbo kommun.
I syfte att säkerställa ett varaktigt skydd och rätt markanvändning så föreslår vi att området görs till
naturreservat i enlighet med kartan nedan.

Är ett parti berett att verka för att området mellan Österkvarn och Hummeldal görs till naturreservat?
Ja □ Nej □ Kommentar:…………………………………………………………………..
Bålstapartiet: I dagsläget har vi inte tagit ställning till detta område.
Centerpartiet: För närvarande är vi inte beredda att arbeta for ett naturreservat. Frågan måste studeras
tillsammans med det detaljplanearbete som pågår i området. Den allra största delen av
Skoklosterhalvön är ju redan naturreservat. Befolkningen behöver öka for att säkerställa en god
kommunal service. Ytterligare bebyggelse behövs alltså.
Folkpartiet liberalerna: Delvis.
Kristdemokraterna: Denna fråga är lite för komplex att svara på. Det är viktigt att naturen skyddas,
frågan är på vilket det bästa sättet är. Om vi inte missuppfattat så har denna bit kommit till genom att
några för många år sedan frigallrade för att få in mer sjöutsikt till sina fastigheter och de rödlistade
arterna gynnades i det glesa lövbeståndet. Den egentliga frågan är vilken skötselplan som är bäst för
att kunna bevara de rödlistade arterna. T. ex. ett naturskyddsområde där man låter granskogen ta över
kommer förmodligen att missgynna flera av dessa arter.
Miljöpartiet de gröna: Ja. Miljöpartiets vision är att bevara gröna områden i Håbo för kommande
generationer. Vi vill därför se kommunala naturreservat i Österkvarn-Hummeldal i Skokloster.
Österkvarn – Hummeldals naturreservat kommer att fungera som rekreationsområde och andningshål
för skoklosterborna nu när även Skokloster bebyggs och utvecklas!
Moderata samlingspartiet: Vi föreslår föreningen att lämna in en motion och att den för utredas
enligt gängse process.
Socialdemokratiska Arbetarpartiet: I vårt valprogram så har vi med att vi vill ”Utreda
möjligheterna till fler naturreservat”.
Sverigedemokraterna: Ja. Vi känner ej till området och dess situation i detalj eller har mer
information än det ni nämner i samband med er fråga, men baserat på din lilla information vi har anser
vi att ett naturreservat låter som en god idé.
Vänsterpartiet: Ja
3. Fossilbränslefri kommun till 2050
Den 16 juni 2008 tog Kommunfullmäktige beslut om att Håbo kommun skall vara en kommun fri från
fossila bränslen senast år 2050.
Vi stödjer denna målsättning helhjärtat. Att inom en period av 36 år genomföra en sådan
samhällsomställning (inom transportsektorn, energianvändningen och produktionen av förnyelsebar
energi) kräver dock en god framförhållning och att arbetet skall påbörjas redan nu för att hinna bli
klart i tid.
Vilka åtgärder kommer Ert parti att genomföra om ni får makten under den kommande
mandatperioden i syfte att uppnå målsättningen ”Fossilbränslefri kommun till 2050”?

Bålstapartiet: Vi kommer att medverka till att det första delmålet att kommunen själv skall vara
fossilbränslefri 2030. Under nästa mandatperiod bör kommunen, bland annat, etablera möjlighet till att
tanka fordonsgas samt byta kommunens fordon till fordon som går på fordonsgas och elbilar.
Centerpartiet: Den sedan länge efterfrågade miljöstrategin måste skyndsamt färdigställas. Vi vill
satsa på; ”Miljövänligt byggande, nollenergihus och orientering mot solen”, ”nya trafikleder för att
minska bilåkandet och underlätta for kollektivtrafik”, ”trähus, även hyreshus”, ”biogasproduktion i
Bro och tankställe i Bålsta”, ”bygga ut for logistikföretag med tågräls och hamn”, ”undersöka
förutsättningarna för en distributionscentral”, ”Se över upphandlingsarbetet för att gynna
närproducerat och ekologiskt”, ”gynna separerade avlopp/latrin för sig/BDT för sig”, ”elbilar i
kommunen / som också används, alternativt biogasbilar” och ”fler hus med solceller”.
Folkpartiet liberalerna: Detta har redan beslutats av kommunen. Bl.a. genom fossilfria bilar.
Kristdemokraterna: För det första skall vi få till en miljövårdsplan som nuvarande ledning inte har
lyckas med. Sedan skall vi gå med på riktigt i Sveriges Ekokommuner som fullmäktige har beslutat
om efter en motion från Kristdemokraterna. Sedan behöver vi ta delmål för att nå upp till en
fossilbränslefri kommun, bl.a. behöver kommunens fordon bli fossilbränslefria. Möjligheterna för
medborgarna att leva fossilbränslefritt måste öka genom bl.a. gynnade parkeringsmöjligheter för
elfordon samt att kollektivtrafikåkandet görs mer attraktivt.
Miljöpartiet de gröna: Fullmäktige har antagit Vision Håbo 2030 och av den framgår att Håbo
kommun ska vara fossilbränslefri 2030! Miljöpartiet kommer att prioritera arbetet med att ta fram
handlingsplan för en fossilbränslefri kommun till 2030. Miljöpartiets vision är att Håbo blir ”Hållbar
kommun i närtid”. Därför måste vi börja vidta åtgärder redan nu och inte vänta till de sista åren med
att vidta åtgärder!
Moderata samlingspartiet: Vi kommer att arbeta enligt den av oss antagna energiplanen och verka
för ett hållbart Håbo framgent.
Socialdemokratiska Arbetarpartiet: Vi har i våras antagit Vision 2030 och där slår vi fast att
”Kommunen har ställt om mot en hållbar framtid och de egna verksamheterna är helt fossilbränslefria.
Vi strävar mot att hela Håbo ska vara oberoende av fossila bränslen och bygger upp energismarta
alternativ”.
Sverigedemokraterna: Energieffektivisering ska prioriteras och satsningar på förnybara kraftkällor
ska stödjas. Under utvecklingstiden och framtagandet av nya energisystem måste vi acceptera att vi
använder fossila bränslen men detta ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vid utbyggnad av
förnybara kraftkällor såsom vind, sol, våg- och vattenkraft måste stor hänsyn tas till kultur- och
landskapsmässiga värden samt till djurliv och biologisk mångfald. Ett ekologiskt tänkande och
medvetande ska vara vägledande inom det energipolitiska området. Genom incitament i form av
beskattning, subventioner och lagstiftning kan politiken skapa förutsättningar för miljöbefrämjande
åtgärder.
Vänsterpartiet: Se till att den kommunala verksamheten blir Fossilbränslefri redan till 2030.
4. Cykelplan
I syfte att stimulera fler kommuninvånare till att cykla så anser vi att en Cykelplan skall tas fram och
med målet att på fem år fördubbla cyklandet.
Är Ert parti berett att verka för att Håbo kommun tar fram en Cykelplan?
Ja

Nej

Kort kommentar…………………………………………….

Om ja. Är partiet berett att anslå nödvändiga resurser för att en cykelplan tas fram inom ramen för
kommande mandatperiod?
Om nej. Vilka invändningar har partiet emot att genomföra en cykelplan?
Bålstapartiet: Det finns redan en ”cykelplan”. Kommunen försöket så långt det går att alltid anlägga
cykelbanor i samband med nybyggnad och förändrade detaljplaner

Centerpartiet: Definitivt ja. Vi har motionerat om detta.
Folkpartiet liberalerna: Ja.
Kristdemokraterna: Ja. Håbo har sedan gammalt välutvecklade cykelstråk som gör att det ofta kan
vara kortare vägsträcka att cykla än att köra motsvarande sträcka med bil. Vi vill verka för att dessa
hålls i skick och binds ihop med nya cykelleder. Det kan också vara skäl att se över de områden där
det inte finns bra cykelvägar t.ex. delvis mellan Ekilla och Gransäterskolan. Och mellan
Hagviken/Getberget och Kalmarvägen.
Miljöpartiet de gröna: Ja, och vi vill att Håbo kommun tar fram en Cykelplan/Cykelstrategi snarast.
Vi har redan gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en Cykelplan/Cykelstrategi för Håbo kommun!
Miljöpartiets vision är att Håbo utvecklas på gående- och cyklisters villkor!
Moderata samlingspartiet: Vi har tillsammans med C skrivit en motion i ämnet och genom denna
verka för en cykelvänlig kommun.
Socialdemokratiska Arbetarpartiet: Ja.
Sverigedemokraterna: Ja. I samband med att kommunen och främst Bålsta centrum genomgår

stora förändringar är vår bedömning att en cykelplan väl kan ingå i detta projekt och att
öronmärka resurser för detta ändamål inte torde vara nödvändigt.
Vänsterpartiet: Ja.
Om ja. Är partiet berett att anslå nödvändiga resurser för att en cykelplan tas fram inom ramen för
kommande mandatperiod?
Folkpartiet liberalerna: Ja.
Kristdemokraterna: Ja att fram en plan är rimligt, men vi vet att varje krona är osäker om det t ex
blir mycket snö ett år så därför är det inte säkert att själva byggnationerna av cykelbanorna kan ske
direkt men det är vår ambition.
Miljöpartiet de gröna: Ja. Miljöpartiet är berett att anslå resurser för framtagandet av
Cykelplan/Cykelstrategi under mandatperioden!
Vänsterpartiet: Ja.
Om nej. Vilka invändningar har partiet emot att genomföra en cykelplan?

5. Bevara barnens skogar
Barn har spring i benen. När de sitter länge i klassrummet lagras deras energi som fettsyror och socker
i kroppen. Centrum för miljö- & utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet har genomfört studier
som tyder på att mängden stresshormoner i saliven minskas hos både elever och lärare som använder
skogen som undervisningsplats.
Vi anser att Håbo kommun skall:
- Kartlägga vilka skogar som används av barn och utveckla planer för skydd och skötsel av dessa.
- Lärare skall få fortbildning i utomhuspedagogik och för att de skall använda skogen mer i
undervisningen.
- Skogar skall återskapas/restaureras i områden som saknar skog.
- Alla nybyggda skolor och förskolor skall planläggas nära en skog som inte ligger längre bort än 300
meter.
Är Ert parti berett att verka i enlighet med ovan nämnda förslag?
Ja

Nej

Kort kommentar

Bålstapartiet: Detta görs redan idag så långt det är möjligt med hänsyn till logistik och i samband
med nybyggnad och förändrade detaljplaner.
Centerpartiet: Ja. Ur väldigt många aspekter vore det bra om barnen fick vistas mer utomhus. Hälsan,
praktiska exempel och pedagogiska fördelar. Vi har föreslagit etablering av Ur och Skur-dagis och har

även försökt intressera personer att starta ett sådant. Vi tror heller inte utomhuspedagogik behöver
kosta mer.
Folkpartiet liberalerna: Delvis. Återskapande är inte förenligt med kommunens tillväxt och behovet
av öppna landskap
Kristdemokraterna: Ja . Kartläggning finns till viss del gjord för olika skogsområden i Håbo
kommun. Vilka som används av barn är nog mer att se vilka som ligger nära skolor och
bostadsområden. När det gäller skötsel så är det i första hand genom att ständigt tala om
allemansrätten som ger resultat. När det gäller utomhuspedagogiken är det något som vi tror ständigt
måste finnas med i fortbildningsplanerna gärna tillsammans med naturskolan vid Vattunöden och
Upplandsstiftelsen. Viktigt också att fortsätta med naturstädning och samtidigt hjälp till klasser som
vill åka på skolresor.
Miljöpartiet de gröna: Ja. Vi vill verka i enlighet med förslaget. Miljöpartiets vision är att barnen
växer upp i harmoni med naturen!
Moderata samlingspartiet: Att planlägga skolor enbart vid skog är nog en ganska så svår uppgift.
Det skulle innebära att vi inte skulle ha centrumnära skolor. Att barnen i kommunen skall kunna
utnyttja våra skogar är angeläget precis som det är angeläget att alla invånare skall kunna rekreera sig
genom friluftsliv.
Socialdemokratiska Arbetarpartiet: Delvis. Absolut kompetensutveckling för lärare, vi har redan
idag naturskola, vilket vi är mycket stolta över. Vi har diskussioner om Frösundaviks kommande
förskola, eventuellt Ur och skur. Vi har förskolor idag som fungerar som Ur och Skur vilket är mycket
positivt. Vad ska vi definiera som skog? Vi behöver centralt belägna förskolor för att kunna minska på
vårt bilåkande t.ex. Detta är en fråga som vi behöver diskutera vidare. Åsens bevarande är också en
viktig fråga inför den kommande Centrumutvecklingen och även ”Stadspark Gröna Dalen”.
Sverigedemokraterna: Ja. I stora drag absolut. Inte som krav dock, men som riktlinjer. Exempelvis
kan det i framtiden vara aktuellt med en förskola eller skola i ett område som ligger längre bort än 300
meter från en skog och då bör inte avsaknad av närliggande skog utgöra ett hinder.
Vänsterpartiet: Ja. Bra och reallistiska krav.
Om ja. Är partiet berett att anslå nödvändiga resurser för att stimulera till utöka utomhuspedagogiken
och att bevara barnens skogar inom ramen för kommande mandatperiod?
Kristdemokraterna: När det gäller sådana resurser så är det flera aktörer inblandade, därför är det
svårt att svara på en sådan fråga. Fortbildningen kan t.ex. delas mellan skolhuvudmännen och
Upplandsstiftelsen medan inventering måste göras av tekniska sidan.
Miljöpartiet de gröna: Ja – absolut.
Sverigedemokraterna: Eventuellt. Det får vi återkomma kring i samband med budgetarbetet 2015.
Vänsterpartiet: Ja.
Om nej. Vilka invändningar har partiet emot att genomföra ovan nämnda förslag?
Kristdemokraterna: Återskapande av skogar är nog lite tveksamt, däremot skapande av parker och
våtmarker kan vara tänkbart. Vi kan inte heller lägga igen och beskoga åkermark eller bebygga den om
det skall finnas livsmedel för oss i framtiden.
Moderata samlingspartiet: Vi vet att Håbo kommun har en ekonomi som är svårt ansträngd och vi
lovar inget som vi inte kan hålla. Vi måste våga prioritera. Men att inte lägga pengar på skogen
betyder inte att vi vill stödja utomhuspedagogiken. Vi har länge haft på agendan att genomdriva en
förskola Ur och Skur.

6. Vilken miljöfråga (som ni har möjlighet att påverka) bedömer ert parti vara viktigast att driva under
den kommande mandatperioden?
Bålstapartiet: Möjlighet att tanka fordonsgas samt på sikt förbättra Bålstapartiets förslag till
källsortering. Vårt förslag är nu genomfört men det bör övervägas att t.ex. införa 4-facksysten i stället

för ca 5000 fula bruna kärl. Kommunen bör även medverka till att allt fler övergår till led-lampor. Man
bör även förbättra kollektivtrafiken med t.ex. kvartstrafik på SL-pendeln samt minska Bålstatillägget.
Centerpartiet: Absolut omställningen till fossilfritt, minskat bilåkande, alternativa drivmedel och
klimatsmart byggande.
Folkpartiet liberalerna: Asfaltering med grön asfalt, minskad övergödning, ökade inköp av
lokalproducerade matvaror, bättre renhållning runt återvinningsstationerna, påskynda övergången till
energieffektivare LED-belysning, åtgärda energiläckor, uppgradera gatubelysningen, planera för och
bygga parkeringar och laddare för elbilar.
Kristdemokraterna: Vi tycker att vi skall bli en aktiv part i Sveriges Ekokommuner och kan klättra
på miljörankingen där vi tyvärr ligger väldigt lågt i dagsläget. Vi vill öka andelen ekologiska
livsmedel i skolbespisningarna och på äldreboendena. Vi vill ha egna tillagningskök med egen kock på
varje skola och förskola så att matkvalitén höjs. Vi vill minska barnens utsatthet för gifter i
förskolorna (farliga plaster mm.). Vi vill tillskapa våtmarker för att minska utsläppen av orenat
ytvatten i Mälaren och få till nya biotoper som är bra för artrikedomen. Vi vill bygga ut antalet parker
för Håbobornas trivsel och möjlighet att få vara i gröna rum även utan att behöva åka ut till våra fina
skogar.
Miljöpartiet de gröna: Giftfri frukt och grönt i förskolan. Miljöpartiets vision är att de små barnen
inte får i sig rester av bekämpningsmedel och kemikalier som kan hämma barnens utveckling.
Miljöpartiets vision är att Håbo utvecklas på gående- och cyklisters villkor. Därför det är viktigt att
bygga infrastruktur med säkra gång- och cykelvägar i kommunen. En säker gång- och cykelväg mellan
Skokloster och slottsområdet är prioriterad.
Moderata samlingspartiet: Håbomoderaterna anser att den viktigaste miljöfrågan är den om
återanvändning. Detta är en förutsättning för ett långsiktigt samhälle, och man vinner två saker i
huvudsak. Dels blir skräp och avfall inte liggande i naturen, dels tar vi tillbaka och återvinner
värdefulla tillgångar som mineraler mm. En förutsättning för att systemet skall fungera är att det är lätt
att använda för konsumenten samt att det är kostnadseffektivt.
Socialdemokratiska Arbetarpartiet: Fossilbränslefri kommun.
Sverigedemokraterna: Det finns fler olika sätt att arbeta för bättre djur och natur och det är svårt att
välja ut en enskild fråga. Men att förbättra kommunens upphandlingar och gynna lokala företagare är
en viktig fråga vi bedömer att vi kan påverka och genomföra under den kommande mandatperioden.
Närodlat och lokalproducerat är inte bara bra för naturen utan även för våra producenter och i
förlängningen även kommunens ekonomi.
Vänsterpartiet: Se till att den kommunala verksamheten blir Fossilbränslefri till 2030.

