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Vaxholm 2015-11-30 

Remissvar från Företagarna Vaxholm avseende Programförslag för 

detaljplanering för Vaxholms kajer  

Samrådshandling 2015-10-08/16 ÄNR 2013/10023 
Företagarna Vaxholm tackar för möjligheten att inkomma med remissvar i detta ärende och lämnar 

här våra synpunkter som är förankrade i vår styrelse. 

Vi tycker det är positivt och viktigt med ett helhetsgrepp på hela kajområdet och beskrivningen av 
programområdet är överlag bra. Det är Vaxholms ansikte utåt och mycket centralt när det gäller 
erbjudande, intryck och tillgänglighet. Besöksnäringen är en vital del i detta, men som alltid måste 
även övriga näringar tas med i underlag, förslag och beslut. Det finns ett inbördes beroende mellan 
dem alla. Utan dem skulle Vaxholm utvecklas till den sovstad som Företagarna Vaxholm ständigt 
argumenterar mot. Varken företagare, invånare eller besökare vill ha det resultatet! 
 

Behov av konsekvensanalys för näringsidkare! 
”Enligt kommunens översiktsplan ska detaljplanering i dessa områden föregås av 

analyser och inventeringar med förslag till åtgärder och bestämmelser som kan 

bidra till att bibehålla och värna dess värden.” 
 
Vi ser i detta planärende precis som när det gäller dp för Rindö Smedja ett mycket stort behov av, 
och tyvärr total frånvaro av, en konsekvensanalys för näringslivet. Det gäller oavsett om en 
detaljplaneändring krävs eller ej för ett specifikt delområde.  
 
Det finns vällovliga skrivningar om möjligheter för nyetableringar av t ex restauranger m fl 

besöksorienterade verksamheter. Den s k Handelsutredningen som gjordes 2011 inför 

översiktsplanearbetet utgör ett underlag även till detta programförslag. Vi anser att 

Handelsutredningen är alltför översiktlig med avseende på alternativ och konsekvenser. Det är 

nödvändigt med en professionell genomgång av vilka (nya) besöksgrupper som kan lockas av 

Vaxholms serviceutbud. Det inkluderar även oss som idag bor i Vaxholm.  Vad säger att fler besöker 

Vaxholm för att det finns en ny restaurang eller en saluhall? För att kajområdet görs mer attraktivt? I 

vems ögon och med vilket resultat? På vilket sätt påverkas dagens året-runt-öppna verksamheter – 

positivt/negativt? Säsongsföretagen? Kan de förlänga sin säsong? Destination Vaxholm, Företagarna 

Vaxholm, näringslivschef, Näringslivsberedningen, övriga företagare, Stockholm Visitors Board m fl 

kompetenta aktörer som arbetat länge med destinationsutveckling som Strömma och 

Fastighetsverket måste bjudas in att medverka i ett tidigt skede! Det gäller även Waxholmsbolaget 

och Färjerederiet. Annars riskerar detta planprogram att falla platt och inte åstadkomma den 

förbättring för ett året-runt-levande Vaxholm som vi eftersträvar! Här finns utmärkta möjligheter att 

omsätta Näringslivsstrategins retorik i praktik.  

En av slutsatserna i Handelsutredningen är att fler arbetsplatser också är viktigt för ett levande 

centrum.  Fler arbetsplatser i Vaxholm ger fler lokala kunder! Tanken och ambitionen att t ex kunna 

nyttja Kastellets utrymmen för fler företag är mycket bra, men kräver också att tillgängligheten är 

god året om och långsiktig för att etableringar ska komma till stånd. F n råder står osäkerhet i båda 

avseendena. 

Vi är frågande till förslaget att flytta sjömackarna. Om ett viktigt argument är att landtransporter av 
bränsle är en säkerhetsrisk, och att detta nu lösts genom sjötransporter, så bör förslaget om 



2 
 

omlokalisering kunna omprövas. Vi är inte experter på lämplig plats för sjömackar, men att som i 
förslaget välja att placera dem (den?) i öppet syd-väst-vindläge med stor påverkan från vågor ter sig 
märkligt? Dessutom är frågan om hur finansiering av eventuell omlokalisering högst påtaglig för 
berörda näringsidkare! Kommer vi att ha några för båtnäringen/besöksnäringen liksom för Vaxholms 
invånare nödvändiga sjömackar kvar överhuvudtaget om de tvingas bära kostnaderna?  
 
Vår bedömning är att ett ökande invånarantal rimligen kan innebära också ett ökat kundunderlag för 
bland annat centrumföretagen. Men återigen krävs att detta analyseras! På vilket sätt kan detta 
planlagda ökade antal Vaxholmsbor förmodas nyttja den kommersiella servicen i Vaxholm? Hur kan  
det underlättas? Vi kan inte bara ”hoppas” att så blir fallet! 
 

Trafikinfrastruktur och parkeringsplatser 
Vi tycker att det är ett bra förslag att flytta bussuppställningsplatsen från Söderhamnsplan.  
Parkeringsplatser är som tidigare framhållits en mycket viktig förutsättning för utökad handel. Utan 
fler parkeringsplatser kommer handeln aldrig att ta fart. För att fler besökare ska välja att komma till 
Vaxholm för att handla, konsumera upplevelser och besöka näringsställen och för att 
kommuninnevånarna i större utsträckning ska handla i centrala Vaxholm, istället för att åka till t ex 
Arninge, måste det vara lätt att parkera. I dp 404 är parkeringsfrågan nämnd, men några större 
förändringar i parkeringsplatsvolymen är inte inplanerade. I dp 404 står följande om parkering: 
"Åtgärder för att lösa parkeringssituationen handlar både om att tillskapa nya parkeringsplatser men 
även att optimera nuvarande parkeringsanläggning." och "Parkering bör skyltas tydligt, men 
placeringar bör underordnas torgmiljö och gatutformning. I huvudsak bör parkering längs kajerna 
vara till för besökare i staden. Om Söderhamnen utformas som ett torg är det viktigt att 
parkeringarna anpassas till dessa förutsättningar.". Denna skrivning är långt ifrån tillräcklig. Något 
radikalt måste till för att göra en rejäl utökning av antalet parkeringsplatser, på gångavstånd från 
handelscentrum i Vaxholm. Parkeringsgarage i flera våningar i berget under Officersparken?! 
Parkeringsgarage under Lägret?! 
 
Vi noterar att programförslaget ska ses just som FÖRSLAG och att en dialog ska föras med berörda. I 
vilken utsträckning det skett inför programförslaget verkar tveksamt?  
 
Vi vill verkligen understryka vikten av samarbete, erfarenhets- och idéutbyte mellan politiker, 
förvaltning, lokala näringsidkare, destinationabolaget, föreningar m fl. Den ytterst summariska och 
för deltagarna ej förberedda frukostmötet för ett par år sedan där deltagarna fick kartor och där 
förslag om utveckling, innehåll och verksamheter i kajområdet kunde placeras ut var ett välmenat 
initiativ men otillräckligt förberett.    
Hur ges olika intressenter möjlighet att komma in med förslag? Hur säkerställs att den kompetens 
som finns hos olika aktörer faktiskt kommer fram och tillvaratas? På vilket sätt kan en öppen dialog 
hållas, med tillgänglighet till olika delförslag, underlagsutredningar, skisser mm?  
Riksintresset och Bevarandeplanen för östra Vaxön dit flera referenser görs i planprogrammet, är 
som vi påpekat tidigare viktiga att ha med: det har betydelse hur Vaxholm ”ser ut” för såväl besökare 
som invånare. 
 
Det måste till en reell dialog kring dessa för Vaxholm så viktiga utvecklingsfrågor! Vi är beredda! 
 
Företagarna Vaxholm 

genom Eva Jernnäs, ordförande 
Kontaktuppgifter: 
eva.jernnas@miljokvalitet.se   
Tel 070-209 59 12 
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