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Vaxholm 2018-12-11 

Remissvar från Företagarna Vaxholm avseende förslag till detaljplan för 

Kulan 6, dp 418  
 
Vi tackar för möjligheten att inkomma remissvar i detta ärende och lämnar här våra synpunkter som 

är förankrade i vår styrelse. Som förening resonerar vi utifrån näringslivets och företagandets 

perspektiv. Vi tar inte direkt ställning till gestaltningsfrågor eller specifika miljöaspekter, men lyfter 

dem där vi anser att de har betydelse för att skapa attraktiva förhållanden för företag och 

medarbetare, till exempel ett tydligt hållbarhetsfokus med hänsyn till miljö, människa och samhälle. 

Våra utgångspunkter  
Vi ser ett välmående näringsliv med lokalt service- och varuutbud som mycket värdefullt för alla 

invånare, för privata såväl som offentliga verksamheter och för föreningar, dvs ett samhällsintresse 

och inte ett särintresse. Företagarna Vaxholm driver på och för dialog med politiker och 

tjänstepersoner om betydelsen av att företagens intressen och behov av bland annat mark och 

lokaler tillgodoses. Det är roligt att konstatera att genomgående har en gemensam målbild uttryckts: 

Vaxholm ska fortsätta vara en levande skärgårdstad som inte utvecklas mot en sovstad, där 

invånarna arbetar på annan ort och lokal service och näring tynar bort. Detta ställer krav på att 

integrera näringslivsfrågor i allt kommunalt arbete: Vilken påverkan får planen, beslutet, riktlinjen för 

förutsättningarna att starta, driva, växa, etablera företag inom olika branscher i Vaxholm? Den 

analysen anser vi är lika väsentlig som risk-, buller-, miljö- m fl analyser och den hänger dessutom 

ofta ihop med dem.   

En betydande del av attraktionskraften och värdet i bostäder och lokaler i Vaxholm ligger i att vi 

faktiskt är ett levande samhälle i en fantastisk miljö. Privata fastighetsägare är ofta lokala aktörer och 

en aktiv dialog med bolag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner kring dessa värden är väldigt 

vital i plan- och förvaltningsärenden.  

Bra 
• Planens genomförande bidrar till bättre förutsättningar för mötesplatser, service och handel i 

området… Ja, under förutsättning att ovan nämnda aktiva dialog med fastighetsägare sker, så 
att betydelsen av just lokal service och handel tydliggörs.  
 

• I bottenplanet mot Eriksövägen möjliggörs dessutom centrumanvändning. Tänkta 
användningsområden är mindre verksamheter så som t.ex. gym, frisör, café, butik, mindre 
restaurang och förenings- och samlingslokal. Detta behöver tydligt kommuniceras till 
näringslivsansvarig och näringslivsberedningen, för god överblick över möjliga lokaler i 
kommunen. Se Näringslivsstrategi nedan! 

 

• Fastighetsägarens avsiktsförklaring att bygga hyresrätter ökar andelen bostäder med 
varierande upplåtelseform, vilket vi framfört behov av under flera år. Det underlättar 
rekrytering av medarbetare både till företag och kommunen. Det ökar möjligheterna för 
unga och andra med utmaningar att etablera sig på en bostadsmarknad som i Vaxholm 
domineras av ägda bostäder med höga priser.  

 

• Exploatören ansvarar genom avtal med nätägaren för att bygga ut fjärrvärmenätet inom 

planområdet. Bra.  
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Inte bra 
• Ökad biltrafik. Även om tillkommande antal bilar förmodas bli relativt litet för enstaka 

byggprojekt, gör alla nya bostadsprojekt på Vaxön att summa nya bilar kommer påverka 

trafikarbetet på en redan ansträngd länsväg 274. Liksom naturligtvis utsläpp, om de körs på 

fossila bränslen. Att 274 är primär led och Eriksövägen sekundär led för farligt gods är ett 

problem i sig på tättbebyggda Vaxön. Vi delar inte synen som beskrivs i planförslaget att väg 

274 har god framkomlighet idag och även efter planerad bebyggelseutveckling på Vaxön. Till 

detta kommer trafik från ny bebyggelse på Resarö och Rindö samt från Värmdösidan varifrån 

trafik spiller över på väg 274, då de stora trafiklederna till/från Stockholm ofta har 

trängselproblem. Väg 274 existerar heller inte i vacuum: vid Kulla vägskäl ökar trafiken 

till/från Österåker, vid anslutningen till E18 ökar trafiken till/från alla nordostkommuner där 

bebyggelseutveckling också sker. Det krävs ett ordentligt tag i transportinfrastrukturen redan 

idag och i ännu högre grad med den tänkta befolkningsutvecklingen i Vaxholm och övriga 

kommuner. Trafikvolymerna är även de ett starkt argument för lokala arbetsplatser som 

minskar pendlandet.  

 

• Öppna ytor i varierad terräng för utomhusaktiviteter och lek tas i anspråk. Hur tillgodoses 

dessa behov i bostadsområdet med en ny huskropp som också är större än befintliga? 

 

• Hårdgörning av mark; en öppen gräsyta tas i anspråk för den nya byggnaden. Gröna stråk och 

förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald är viktigt att upprätthålla/förbättra. En 

miljöförbättrande åtgärd är växtlighet på tak som absorberar regnvatten och föroreningar, 

särskilt som Norra Vaxholmsfjärden är hårt belastad idag. 

Vaxholms stads Näringslivsstrategi 
Kommunfullmäktige fastställde en Näringslivsstrategi 2013 som fram till 2020 innehåller en vision 

med sex huvudpunkter:  

1. Vaxholm är Stockholmsregionens centrum för företag med marin anknytning  
2. Antalet kunskapsintensiva företag har fördubblats  
3. Det finns ett stort intresse från företag för nyetableringar i kommunen  
4. Vaxholms befintliga företag har vuxit i antal anställda och omsättning 
5. Den expanderade besöksnäringen har utökats med ett antal aktörer och anläggningar som 

attraherar både turister och besökare för större arrangemang under årets alla månader  
6. Detaljhandeln är aktiv året runt och har ett bra kundunderlag  

 

Företagarna i Sverige och i Vaxholm 
Föreningen Företagarna är en rikstäckande, opolitisk medlemsorganisation som arbetar för att skapa 
bra förutsättningar att starta, driva, utveckla och äga företag. Totalt är det ca 45 000 medlemmar 
och det finns lokalföreningar i de flesta kommuner. Företagarna Vaxholm har ca 90 medlemmar.  
www.foretagarna.se/vaxholm. 
 
Företagarna Vaxholm 

genom Eva Jernnäs, ordförande 

Kontaktuppgifter: 

eva.jernnas@miljokvalitet.se   

Tel 070-209 59 12 
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