
Välkommen till Håbo!
Håbo kommun – den lilla kommunen på väg mot småstad. 

Välkommen till en kommun med rötter från Vikingatiden, mellan Birka och Gamla 
Uppsala, där vikingarna färdades per båt och drog båtarna över det som idag heter 
Draget. Vi har många minnesmärken från den tiden. 
 
Det här hänt mycket sedan vikingarna levde här och idag är vi en kommun i 
utveckling med drygt 20 000 invånare. En kommun, vänlig att växa upp i, med 
närhet till skolor men också med äventyret runt husknuten. Skogen full med bär 
och svamp och Mälaren för sköna bad och båtturer. Goda kommunikationer tar oss 
till storstaden eller någon av våra närbelägna småstäder. Detta gör att vi har till-
gång till en stor arbetsmarknad samt närhet till flera universitet och högskolor.

Håbo är en växande kommun och därför är det viktigt med en bra bostadsmarknad.
Vi har ett bostadförsörjningsprogram som ska ge oss tillgång till bra boenden med 
möjlighet till både hyresrätter som bostadrätter.

I Håbo sätter vi valfriheten högt. Vi vill att du ska ha rätt att välja skola, vårdcen-
tral eller omvårdnad på äldre dagar. Vi vill att alla ska leva i en trygg miljö och att 
våra unga får en god utbildning med bra förutsättningar för steget ut i livet.
Det är vi som bor i kommunen som tillsammans ska skapa förutsättningar för det 
goda livet, och vi vill därför ha en bra dialog med dig.

Här finns ett aktivt föreningsliv, där du har möjligheter att prova på och lära dig 
nya saker. Skokloster slott, vårt vackra barockslott, uppfördes under stormaktsti-
den på 1600 talet, av greve Carl Gustaf Wrangel. På senare tid har vi också fått ett 
Museum, Lasse Åbergs museum, som kan roa både ung som gammal.

Du är viktig för oss 
Du som kommuninvånare är viktig och vi är här för 
dig. Har du frågor är du alltid välkommen till oss så 
ska vi hjälpa dig så gott vi kan.
Välkommen till Håbo kommun!
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Kommunalråd




