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Remissvar från Företagarna Vaxholm angående Norrberget, Dp 410 
 

Företagarna Vaxholm tackar för remissförfrågan. Som förening tar vi inte ställning i debatten om 

Norrbergsskolans vara eller icke vara. För oss ligger fokus på den ständigt aktuella frågan att 

verksamheter/ verksamhetsytor inte ges utrymme/trängs undan till förmån för bostäder, vilket 

påverkar livs- och utvecklingskraft negativt.  

Företagarna Vaxholms vision är ett levande samhälle för alla som bor och verkar här liksom för de 

som besöker oss. Året runt. Vi tror definitivt inte på Vaxholm som en sovstad där invånare måste 

pendla ut och arbeta någon annanstans. I de samtal som vi löpande initierar med de politiska 

partierna i Vaxholm tycks vi överlag vara eniga i den visionen. Av många skäl är ”pendlarförorten” 

inte långsiktigt hållbar. Trafiken tätnar, bilköerna växer, transporttiderna ökar på fritidens och 

livskvaliténs bekostnad, miljön tar stryk på grund av utsläpp och den miljöpåverkan som en stor 

transportapparat kräver (naturresurser, vägar, parkeringar osv). En stad som dagtid endast befolkas 

av skolbarn och pensionärer är inte en komplett stad. Möjligheterna måste finnas att försörja sig 

utifrån en lokal bas för de som vill.  

Plan- och bygglagen, PBL, är styrande för kommunen i planprocesser. Miljölagstiftningen ställer likaså 

krav, precis som lagar om barn, förskola och skola, omsorg om äldre och människor med olika behov. 

Lokalt kan en kommun också besluta om t ex parkeringsnormer (antal p-platser per bostad).  

Vad och vem säkerställer att det finns arbetsplatser här? Att förutsättningar finns och ges till ett 

friskt, utvecklingsbart näringsliv som skapar nödvändig service i så många branscher, åt så många 

invånare och andra företag? Likaväl som det till exempel finns en parkeringsnorm vore det önskvärt 

med motsvarande norm för ”antal arbetsplatser per bostad”. Det borde vara möjligt att tydligare 

sätta och kommunicera ett sådant mål vid exploatering och nyproduktion. På stadens webbplats 

framgår att staden inlett förhandlingar med Besqab om villkor för förvärvet av marken och 

genomförandet av detaljplanen. I planförslaget är ett av syftena ”lokaler för verksamheter i 

markplan” arbeta aktivt för verksamheter, branscher, variation… Det är mycket angeläget att det i 

dessa förhandlingar ingår krav på Besqab att undersöka intresse och förutsättningar för företag att 

etablera sig i de nya lokalerna samt att marknadsföra detta och medverka till att rekrytera företag. 

Hur tillgodoses inriktning och mål i den av kommunfullmäktige beslutade Näringslivsstrategin? Är 

Näringslivsberedningen och näringslivsansvarig i förvaltningen remissinstanser i planfrågor? 

Det är viktigt att komma ihåg att företag genererar och föder fler företag. Detta är strategiska 

utvecklingsfrågor som måste drivas proaktivt.  

Vi vill understryka att våra ståndpunkter inte är ”företag mot boende”, det är företag FÖR 

boendemiljön. Idag är det omodernt att bygga ohållbara samhällen.   
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