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Dags för en varmare politik
Miljöpartiet går till val på att politiken blir varmare och inte klimatet.
Den gröna politiken utgår ifrån alla människors lika värde, både för oss som
lever idag och för kommande generationer. Vi vill bygga ett långsiktigt hållbart
och empatiskt samhälle, där vi lever inom ramarna för vad som är ekologiskt
hållbart och där kostnader inte flyttas över på våra barn och barnbarn.

Rösta för ett grönt och klimatsmart Håbo

Vi vill ha ett klimatsmart Håbo med lättillgängliga rekreationsområden, säkra
gång- och cykelvägar, förnybar energi, giftfri- och näringsriktig mat i offentliga kök, giftfritt dricksvatten, fördubblad kollektivtrafik och energieffektiva
bostäder. Satsningar som dessutom ger nya gröna jobb.

Tillsammans åstadkommer vi ett miljövänligare och varmare Håbo

Rösta på Miljöpartiet de gröna den 14 september 2014!
Hela vårt program finns på mp.se/haabo , maila oss haabo@mp.se
Gilla oss på facebook.com/MPHaabo
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Klimat och miljö. Samhällsplanering, kollektivtrafik och
säkra gång- och cykelvägar
Vi vill verka för:
säkra gång- och cykelvägar i kommunen
flera cykelparkeringar i anslutning till busshållplatser samt vid Bålsta station
15 minuters trafik för bussar och pendeltåg i kommunen
god dricksvattenkvalité, fri från gifter, bakterier och kemikalier
etablering av tankstation för biogas
snabbladdningsstationer för elbilar  
ett kommunalt energibolag för förnyelsebar energi som sol och vind mm
en handlingsplan för en fossilbränslefri kommun
en centrumutveckling på gående och cyklisters villkor

Tillsammans åstadkommer vi ett miljövänligare och varmare Håbo

Rösta på Miljöpartiet de gröna den 14 september 2014!
Gilla oss på facebook.com/MPHaabo, maila oss haabo@mp.se
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Livskvalitet ska prioriteras
Vi vill verka för:
att alla barn i skolan skall uppnå godkända betyg
en kulturskola för alla i kommunen
tillagningskök byggs i Västerängskolan i samband pågående renovering
god badvattenkvalité vid kommunens badplatser
ekologisk frukt och grönsaker i förskolor
att Bålstaåsen bevaras som naturreservat och andningshål i Bålsta centrum
Området mellan Österkvarn och Hummeldals öster om idealbyn bevaras som
naturreservat i Skokloster
dagvattenrening genom anläggande av dammar, vattenpark och trivsamma
bäckar i kommunen, som även möjliggör stadsodlingar
ersätta Björkvallen med en alternativ konstgräsplan
utveckla grönområden och naturreservat i kommunen
säker gång- och cykelväg mellan Skokloster och slottsområdet

Jämställdhet, integration och feminism
Vi vill verka för:
ett faddersystem i syfte att integrera nya svenskar i vår kommun
befrämja kulturell utveckling genom ökade anslag till traditionella
aktiviteter och nytänkande på det kulturella området
lika lön för likvärdiga arbeten oavsett kön och etnicitet
likvärdig vård oavsett kön, ålder och etnicitet
rätt till heltid för alla som önskar inom kommunen
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vegetariskt alternativ serveras i kommunens skolor under hösten
ridskolan har fått ny paddock/volt
kommunen blir mer och mer tillgänglig för alla
andelen ekologiska råvaror har ökat i kommunens kök och matsalar
Bålsta reningsverk med kväverening är klar och invigs i augusti
kommunparken färdigställs och invigs i höst
järnvägsparken rustas upp och invigs i höst
kommunala byggnader drivs med fossilfria energiformer
flera Kommunala byggnader har solpaneler på taket
Hälsans stig färdigställs och invigs i höst  
konstgräsplanen drivs och upprustas succesivt av kommunen
meritvärdet har ökat på kommunens skolor genom skollyftet
Nattis öppnar i höst
färdtjänstregler har utvidgats och anpassats för brukarna
Äldreboendet Solängen är byggt och invigt
matavfallssortering införts för hela kommunen (sista etappen i höst)
många planer för bostadsbyggande är under antagande med byggstart 2014
många planer för industriområden så som Logistik Bålsta är under antagande
     Vision Håbo 2030 är antaget, bl a med mål att kommunen är fossilfri 2030
antalet cykel- och bilparkeringsplatser vid Bålsta station har ökat  
Gröna Dalen skolan blir F-9 skola i höst  
Futurumskolan har renoverats och Västerängskolan är under renovering  
LSS boendet på Sjövägen färdigställs och invigs i höst  
företagshus är på plats i Skokloster

Ge oss förtroendet att arbeta vidare för ett varmare grönare Håbo

Rösta på Miljöpartiet de gröna den 14 september 2014!
Hela vårt program finns på mp.se/haabo , maila oss haabo@mp.se
Gilla oss på facebook.com/MPHaabo

Produktion: Hustryckar´n AB, Bålsta.
Framställt på miljögodkänt tryckeri med miljögodkänt papper.

I majoritet har vi bl a åstadkommit följande:

