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Remissvar från Företagarna Vaxholm angående ”Samrådsförslag 

Blåplan för Vaxholm” 
 

Företagarna Vaxholm tackar för möjligheten att inkomma med remissvar på ”Blåplanen”. Vi kommer 

i vårt svar att fokusera på företagandets villkor vid och i den marina miljön.  

Vi tycker att det är mycket bra att ett strategiskt grepp tas kring vatten- och marina frågor. De rör 

livsbetingelser för såväl det marina ekologiska livet som näringslivet i en utpräglad skärgårdstad som 

Vaxholm. Östersjön är hårt belastad av mänskliga aktiviteter och det är angeläget att det minskar, 

likaväl som det är angeläget att företag kan fortsätta verka, utvecklas och etablera sig i den marina 

miljön. En hållbar utveckling av vårt skärgårdssamhälle förutsätter att såväl ekologiska villkor som 

företags- och samhällsekonomiska villkor uppfylls.  

I Vaxholm är marina verksamheter nödvändiga för att vi ska kunna behålla ett levande samhälle året 

runt för invånare och besökare. De är en mycket stor och betydelsefull del av Vaxholms historia, 

identitet och attraktionskraft. Detta tas upp i ÖP 2030: ”För Vaxholm som skärgårdskommun är det 

angeläget att kunna erbjuda områden där verksamheter med vattenanknytning kan bibehållas och 

nya etableras.” Vad som nyligen skett är i stället att två Vaxholmsföretag med marin verksamhet, 

Waxholms Marin & Utbordarservice AB och Waxholms Sjöentreprenad AB, valt att helt eller delvis 

lämna Vaxholm och etablera sig och utvecklas i närliggande skärgårdskommuner. Det är inte en 

utveckling som gagnar Vaxholm. 

I en Blåplan ingår naturligen en beskrivning av marina verksamheter. Den finns till del, men vi saknar 

en inventering och belysning av marina verksamheter som inte är turism, småbåtshamnar och 

marinor. I samrådsförslaget ligger ett i våra ögon mycket stort och ensidigt fokus på fritidsbåtsfrågor 

med båtplatser, marinor, uppläggningsplatser mm. Marin verksamhet är så mycket mer än 

fritidsbåtshamnar för kommuninvånarna! Det konstateras vidare att det ”det finns behov av fler båt- 

och uppläggningsplatser inom kommunen.” Detta är en viktig del för kommuninvånarna men inte alls 

den enda aspekten! Det finns - och behövs – till exempel serviceverkstäder för både fritidsbåtar och 

större båtar i kommersiell eller offentligt driven trafik. Kajer, pirar och bryggor i skärgården behöver 

både byggas nya och underhållas. Försäljning, tillverkning och service av båttillbehör behöver likaså 

utrymmen. Person- och godstransporter sker över stora delar av skärgården med Vaxholm som bas. 

Under rubriken Näringsliv, turism och friluftslivs skrivs: ”Möjligheten för verksamheter att etablera 

sig och expandera i Vaxholm är en av de mer kritiska framgångsfaktorerna för en stad som ska kunna 

leva året om och ha attraktionsvärde för såväl invånare som besökare.” Den enda verksamhetsgren 

som tas upp här är turism. Besöksnäringen är förvisso viktig för Vaxholm, men är det den enda 

verksamhet som är värt att omnämna under ”Utveckling”? Vilka utvecklingsmöjligheter finns för 

övrig marin verksamhet? 

Vi tror att det saknas kännedom och kunskap om hela den marina sektorn i politik och förvaltning.  

Vi anser att Blåplanen ska kompletteras med en bredare genomlysning av vad den marina sektorn i 

Vaxholm innehåller och hur den kan utvecklas. 

”Kollektivtrafik på vatten är en viktig faktor för att öka arbetspendlingen året runt för boende och 
verksamma i skärgården.” Vi tycker det mycket bra att detta framhålls och har upprepade gånger 



påtalat vikten av bra båtpendlingsmöjligheter inom och till/från kommunen, inte minst för att minska 
trafikbelastningen på väg 274. Även dessa båtar kommer att behöva omvårdnad!  
 
Styrelsen i Företagarna Vaxholm 

genom Eva Jernnäs, ordförande 

Kontaktuppgifter: 

eva.jernnas@miljokvalitet.se   
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