
 

 

 

Motion till kommunfullmäktige i Håbo   

 

Anlägg en kombinerad cykel- och gångväg mellan Bro och Bålsta mot Enköping. 
Vänsterpartiet i Håbo lägger samtidigt som partiföreningen i Upplands Bro lägger motsva-

rande motion i sitt fullmäktige denna motion. Syftet är att kommunerna gemensamt ska 

snabbutreda och anlägga en kombinerad cykel- och gångväg mellan våra tätorter. För en stor 

del av denna sträckning skulle den tidigare banvallen mellan våra kommuner kunna användas. 

Vi kan glädjande nog se att arbetspendlingen med cykel är på uppgång. För att inte denna ut-

veckling skall gå i stå på grund av att tryggheten på vårt vägnät inte är säkrad är en gång och 

cykelbaneutveckling en god framtida utveckling för våra kommuner. För att inte tala om att 

barn och ungdomar ska kunna både gå och cykla under trygga förhållanden till skola och fri-

tidsaktiviteter inom kommunen och till intilliggande orter. Att skilja dessa oskyddade trafi-

kanter från den allt mer ökande trafik som vi kan se på vårt vägnät måste prioriteras. 

I Håbo kommuns vision, vårt Håbo 2030, finns stöd för utveckling av gång och cykelvägar. 

Visionen är ett övergripande strategiskt styrdokument som visar hur kommunen ska utvecklas 

till år 2030. En av visionens fyra inriktningar är ”i hållbara Håbo finns det goda livet”, där be-

skrivs hur Håbo är en hållbar kommun med jämlikhet, delaktighet och långsiktigt ansvar för 

natur och klimat.  

Även Agenda 2030 ger stöd för att genomföra en skyndsam gång och cykelvägs utbyggnad. I 

och med det har väldens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 

leda utvecklingen mot en hållbar och rättvis framtid. De 17 globala målen är integrerade och 

odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den so-

ciala och den miljömässiga. Kommunernas roll i detta viktiga arbete är avgörande. Att an-

lägga fler gång och cykelvägar är en del av allt som behövs göras. Vi hoppas på ett positivt 

gensvar på motionen.  

Vänsterpartiet Håbo yrkar 

att en kombinerad cykel- och gångväg med belysning anläggs mellan Bro och Bålsta tätorter 

med vidare sträckning mot Enköping.  

att Håbo kommun tar kontakt med berörda kommuner för att gemensamt utreda planera och 

genomföra motionens intentioner. 

 

För vänsterpartiet Håbo  

 

Charlotta Bjälkebring Carlsson  Robin Jande 


