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Remissvar från Företagarna Vaxholm angående Resarö Mitt (dp 

Ytterby 4:686 m fl, dp 382) 
 

Företagarna Vaxholm tackar för remissförfrågan och tittar som alltid på planfrågor med ett särskilt 

öga på näringsliv och arbetsplatser. Vårt remissvar är av mer generell natur än ett specifikt svar på de 

nu aktuella detaljplanerna för Resarö Mitt. Vår spontana oro är som i många planärenden att 

verksamheter/verksamhetsytor trängs undan till förmån för bostäder. 

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

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

arbeta någon annanstans. I de samtal som vi 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 nyproducerad 

lägenhet). Men 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? Hur tillgodoses inriktning och mål i den av 

kommunfullmäktige beslutade Näringslivsstrategin? Är Näringslivsberedningen och 

näringslivsansvarig i förvaltningen remissinstanser i planfrågor? 

Resarö Mitt är ett nav för service, kommunikationer, skola, kapell osv. Hur tänker staden kring att 

värna arbetsplatser och verksamhetslokaler, med möjligheter till alternativ lokalisering för företag 

om det behövs? Eller behövs det inte på Resarö? Om inte, i så fall var? Företag som t ex 

Propellertjänst AB behöver få fortsätta att verka, där inte bostäder planeras med åtföljande 

restriktioner för störningar som t ex transporter. Vilka möjligheter har ICA Resarö att utveckla 

butiken och intilliggande restauranglokal om de vill? Det är viktigt att komma ihåg att företag 

genererar och föder fler företag. Detta är strategiska utvecklingsfrågor som måste drivas proaktivt.  

Avslutningsvis vill vi 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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