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Motion: Ta bort bron från järnvägsparken  

 
 
Med reservation för att vi som undertecknat denna motion minns fel vad det gäller detaljerna 
så föreslogs för många år sedan att järnvägsparken i möjligaste mån skulle återställas till sin 
forna glans. Ett beslut som alla partier inklusive Sverigedemokraterna ställde sig bakom. Bland 
annat skulle en bro, likt i den ursprungliga parken, sättas upp till den lilla ön på mitten. 
Kostnaden för just denna bron menade förvaltningen dock överskred den angivna budgeten 
varför denna fråga, något förenklat beskrivet, lyftes ut och hanterades separat. Ärendet 
återremitterades och visade sig efter vidare utredning trots allt rymmas inom ordinarie budget 
varpå arbetet kunde fortskrida utan nya beslut. 
 
Den gemensamma ambitionen över alla partifärger att återställa järnvägsparken och ge den nytt 
liv är något vi fortfarande står bakom, att lyfta fram vår kommuns historia ligger helt i linje med 
Sverigedemokraternas politik. 
 
2020 är dock en annan tid än då järnvägsparken hade sin storhetstid och det har med facit i 
hand visat sig att denna bron, enligt vår bedömning, inte är så bra. Nog för att rävar beter sig 
likadant idag som då och dessutom kan simma över till ön, så är vid sidan av det ökade antalet 
katter och en ökad befolkning i den absoluta närheten, vårt samhälle tyvärr mindre försiktigt än 
förr. Det förekommer klotter, vandalism, åverkan och det går heller inte att säkerställa 
säkerheten för det djur-och naturlivet som finns på eller i vattnet kring den lilla ön. Vi 
Sverigedemokrater menar att idén var, och fortfarande är, god men att det med dagens 
förutsättningar inte har visat sig vara en lika god idé som vi alla kanske först trodde. 
 
Etablerandet av denna bro har av uppenbara skäl inneburit en kostnad. Att då ta bort denna bro 
skall inte ses som en ren förlust även om inte hela kostanden kan hämtas tillbaka. Att 
demontera bron innebär säkerligen också en ny kostnad. Men i och med att vår kommun 
utvecklas med en kraftig förändring av exempelvis Gröna Dalen och Gamla Bålsta är vi 
övertygade om att det enbart är en tidsfråga innan denna bro kan komma att kunna placeras vid 
en annan plats i kommunen. 
 
Alla partier har haft hjärtat på rätt ställe i denna fråga och vi ser med förhoppning på det 
framtida återställandet av vår fina järnvägspark, men vad det gäller just bron föreslår 



Sverigedemokraterna ett omtag. Återigen med reservation för att vi kan minnas delar av 
historien bakom, men vårt yrkande för framtiden kvarstår oavsett. 
 
Med anledning av ovan yrkar Sverigedemokraterna: 
 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaden för att montera ned bron i 
järnvägsparken 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostanden för återställning av det arbete 
som gjorts i samband med monteringen av bron 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda kostnaden för en lämplig förvaring av 
bron till dess att nytt behov uppstår 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att beakta ny lämplig plats för placering av denna 
bro i samband med den fortsatta utvecklingen av Håbo kommun 

• Att berörd förvaltning får i uppdrag att utreda en försäljning av bron som ett sista 
alternativ ifall bron ej går att förvara eller om ingen annan lämplig plats går att finna 

 
 

Sverigedemokraterna Håbo 


