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Kommunstyrelsens förvaltning
Plan- och exploateringsavdelningen
Anett Wass, Kommunekolog
anett.wass@habo.se

Remiss på förslag till Grönstrukturprogram för Håbo kommun
med fokus på Bålsta
Håbo kommun har tagit fram ett förslag till grönstrukturprogram som ska utgöra ett stöd i
kommunens fysiska planering och byggande. För att skapa en god bebyggd miljö krävs en
god planering för de gröna värdena som ytterst handlar om att slå vakt om grönskan i våra
orter, i kommunen och i regionen.
De gröna värdena i orterna Bålsta, Skokloster och Krägga beskrivs på en mer detaljerad
nivå i programmet. Av de tre orterna så är det ett större fokus på Bålsta. Den största
bebyggelseutvecklingen sker där och därmed är behovet av och trycket på samhällets
gröna värden mer påtaglig.
Förslaget till Grönstrukturprogram har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av
tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen och gatu- och parkavdelningen.
Projektet har haft en styrgrupp bestående av chefer från plan- och exploateringsavdelningen,
bygg- och miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Nu önskar vi få in synpunkter och förslag till förbättringar utifrån nedanstående
frågeställningar.
1. Upplever ni grönstrukturprogrammet som relevant i sin helhet för att belysa
grönstrukturens värden för hållbar samhällsutveckling i Håbo kommun? Kan ni
använda den som stöd i ert arbete?
2. Fokusområdena - Saknar ni något i dessa? Lyfts rätt fokusområden fram?
3. Målen under varje fokusområde - Är utformningen på målen bra? Saknar ni något
mål?
4. Kunskapsunderlaget – saknar ni någon väsentlig information i text eller kartor?

Ni kan ladda ner förslaget till grönstrukturprogram på Håbo kommuns hemsida
www.håbo.se/grönstruktur.
Remissperioden är mellan den 15 december 2020 - 15 februari 2021
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Synpunkter på förslaget till grönstrukturprogram skickas digitalt till plan@habo.se
Märk inskickad synpunkt med “Synpunkter remissförslag grönstrukturprogram” samt
”KS 2019/00393”.
Kontakta Anett Wass, kommunekolog Håbo kommun, anett.wass@habo.se om du har
frågor när det gäller förslaget till grönstrukturprogram.
Efter remissen kommer utkastet till grönstrukturprogram att justeras i berörda delar innan
det gå upp för antagande i Kommunfullmäktige till sommaren 2021.
En kortversion av grönstrukturprogrammet planeras även att tas fram inför antagande.

Mattias Jonsgården
Kommundirektör

Anett Wass
Projektledare
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Sändlista:
Nämnder och kommunalt bolag
Barn- och utbildningsnämnden
Bygg och miljönämnden
Kultur och fritidsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Vård och omsorgsnämnden
Håbohus
Partiernas gruppledare i Kommunfullmäktige
Bålstapartiet
Centern
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Myndigheter och andra kommuner
Länsstyrelsen i Uppsala län
Enköpings kommun
Upplands-Bro kommun
Organisationer
Svenska kyrkan i Håbo pastorat
Upplandsstiftelsen
Föreningar
Friluftsfrämjandet i Håbo
Håbo Naturskyddsförening
Håbo hembygdsförening
LRF Håbo
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