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VI  GÖR  DET  TILLSAMMANS! 
 

2010-10-10 
 
Kommentarer från Företagarna Vaxholm på Program för Vaxholms stads nya 
kommunövergripande översiktsplan – Vaxholm 2030. 
 
Vår utgångspunkt: 
Om man enbart planerar ett samhälle med fokus på bostäder, 
förskola/skola och äldreboende samt kommunalt trafiknät riskerar man att 
skapa en sovstad. En sovstad blir kliniskt befriad från service och liv såväl 
dygnet runt som året runt. Så vill vi inte ha det. Tvärtom arbetar vi för ett 
Vaxholm där man kan bo, leva och arbeta.   
 
Många vaxholmsbor vill också ha den levande staden. Alltför många inser 
dock fortfarande inte hur intimt förknippat detta är med ett väl fungerande 
näringsliv. Det reser krav på verksamhetslokaler, kommunikationer och 
olika typer av bostäder för att kunna erbjuda ett varierat tjänste- och 
produktutbud liksom arbetstillfällen till alla aktörer i och utanför 
Vaxholm. 
 
Översiktsplanen ska ge förutsättningar för den långsiktighet som företag behöver för att våga 
etablera sig samt växa och investera. Vaxholm behöver båda delarna. Dagens situation med 
stor dominans av enmans-/fåmansföretag gör både näringsliv och samhället i stort sårbart. 
Större företag i Vaxholm innebär fler arbetsplatser, vilket inte minst ger våra ungdomar ökad 
möjlighet till försörjning i kommunen. Större företag har också större muskler för att kunna ta 
tag i utvecklingsprojekt. Bostäder som unga har råd med gör det möjligt att bo kvar och 
genererar därmed även skatteintäkter. Sammantaget skapas större efterfrågan på service, 
tjänster och produkter vilket gagnar hela företagarkollektivet i en positiv spiral. Alla 
kommuninnevånare kan dra nytta av ökad lokal servicegrad. 
 
 
I programförslaget saknar vi ett samlat näringslivsperspektiv!  
Enda stället där näringslivsfrågor adresseras med rubrik är i Del 4, ”Utanför 
kommungränsen”, under rubriken ”Kommersiell service”. Näringsliv är så mycket mer än 
kommersiell service. Dessutom är det väl rimligen en fråga som ska tas upp inom 
kommungränserna?! Besöksnäring, arbetsplatser, bostäder och trafiklösningar omnämns på 
olika ställen i programmet, men inte utifrån ett näringslivsperspektiv. Trosa kommun har på 
ett föredömligt, samlat sätt beskrivit näringslivsfrågorna och dess betydelse för kommunen i 
sin nya ÖP 2010. Vi bifogar utdrag som beskriver Trosas inriktning och positiva sätt att 
belysa området. Detta utdrag har även lämnats till ledamöterna i Näringslivsberedningen. 
 
 
Färskt citat från Företagarna Sveriges ordförande Anna-Stina Nordmark Nilsson:  
”Jag blev mycket nöjd när jag i veckan såg statsministerns regeringsförklaring. Jag kan stolt 
konstatera att Företagarnas intensiva arbete för att småföretagen ska hamna överst på 
politikernas agenda har gett resultat. Äntligen lyfter regeringen Reinfeldt upp företagandets 
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betydelse. Vi uppfattas inte längre som ett särintresse utan som ett allmänintresse.” (vår 
fetstil). 
 
Insikten att näringslivet är ett allmänintresse och inte något som ska ställas mot ”invånarnas” 
intressen - vilket vi oroande ofta får höra! - är fullständigt grundläggande för att förstå hur det 
levande samhället ska kunna fortleva och utvecklas. Märkligt nog får vi också skrämmande 
ofta påminna om att även näringsidkarna i Vaxholm är just invånare. En ganska stor andel av 
den vuxna befolkningen dessutom.  
 
 
Följande är nödvändigt: 
 
Organisation och ansats 
Samverkan över partigränserna krävs för att skapa förtroende och för långsiktigt hållbara 
lösningar. Vi behöver politiska företrädare som vågar stå upp för att näringslivet är 
betydelsefullt för alla Vaxholms invånare! 
 
En näringslivschef som en samlande funktion som driver frågorna över tiden behöver 
tillsättas. 
 
I alla planärenden, beredningar och beslut skall konsekvenser för näringsliv och företagande 
vägas in. 
 
Handläggning av tillstånds- och andra ärenden måste ske smidigt, snabbt och med en positiv 
attityd. Informera alltid om vad som händer med/i ett ärende! 
 
Ökad kunskap krävs inom politik och förvaltning om Vaxholms näringsliv. Utöver 
besöksnäring och centrumhandel som omnämns i programmet, finns ett flertal branscher 
representerade i Vaxholm. T ex hälsa/friskvård och idrott, hantverkare, konsulter inom olika 
områden liksom kultur och utbildning. Kunskap om vilka faktorer som gagnar respektive 
missgynnar ett vitalt näringsliv och hur det länkar till det omgivande samhället är avgörande.  
 
Möjligheterna att utveckla och tydiggöra Vaxholms marina karaktär ska lyftas fram. Vi ser en 
betydande potential att profilera dessa för Vaxholms framtid starka sidor. Det kan innefatta 
marinor, varv, gästhamnar, verkstäder, konferenser, utställningar, utbildningar, aktiviteter som 
kopplar till havet, skärgården och Östersjön. 
 
 
Se möjligheterna, inte begränsningarna!  
I brist på mark - utnyttja vattnet! Vaxholm är unikt med så mycket vattenyta. Bygg på vattnet!  
Använd bergkross/schaktmassor från väg-/tunnelbyggen och anlägg ny ”mark” för bostäder, 
pirar med bl a verksamhetslokaler etc.  
 
Grannkommunen Värmdö är liksom Vaxholm ett expanderande område. Verka för en tunnel 
mellan Vaxön-Rindö-Värmdö!  Naturligtvis utan att skapa ökad trafik i de mer centrala 
delarna av Vaxholm. Bilen lär vi ha kvar under överskådlig tid, men en tunnel kan i en 
framtid utnyttjas även för andra kommunikationsmedel som t ex spårbunden trafik. 
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Exploatering av grönområden som t ex Eriksö, Tenö och gröna kilar på de stora öarna 
behöver ske med balans mellan utvecklingsbehov och miljö-/frilufts- och kulturintressen. Det 
är nödvändigt att kunna jämka dessa intressen.  
  
 
Verksamhetslokaler - Företagsbyar 
Planering ska ske så att mark och lokaler avsätts för verksamheter. Det är idag bristvara i 
Vaxholm. Kommande bebyggelse på Shelltomten ska innehålla verksamhetslokaler.  
 
En enkelt nåbar funktion för lokalförmedling i Vaxholm behövs. 
 
Rindö – Vasallen. En tydlig kravbild ska kommuniceras till Vasallens ledning och ägare. Om 
den lokala nivån negligerar Vaxholms önskemål och behov går man vidare uppåt i 
organisationen! Vaxholm står inför ett historiskt steg när det gäller att utveckla en ny, hållbar 
stadsdel. Hållbar utveckling är en uttalad del av Vasallens värdegrund. Kräv att den fylls med 
Vaxholms stads behov bland annat ifråga om positiv attityd till företagande och 
verksamhetslokaler!  
 
 
”Härarbete” 
Ökande folkmängd ställer betydligt högre krav på trafiknätet och medför ökad 
miljöbelastning. I föregående ÖP (1990) konstaterades att självförsörjningsgraden, dvs 
andelen boende som har arbete i hemkommunen, var relativt låg (50 %) och utpendlingen 
betydande. Hur ser det ut idag och vilka mål bör formuleras? 
 
Utan att tvinga någon till det måste möjligheterna till ”härarbete” (distansarbete) utvecklas för 
att kunna arbeta hemifrån eller från kontorshotell. Det ger både mer fritid och gagnar miljön. 
Hur är i status utbygganden av IT-/ datanät i de olika kommundelarna?  
 
 
Kommunikationer – inom och till/från Vaxholm 
Kommunikationerna inom Vaxholm behöver utvecklas. Det ska vara enkelt att transportera 
sig inom Vaxholm utan att vara hänvisad till bil. Öarna/stadsdelarna måste knytas samman 
med smidig kollektivtrafik på land och på vattnet.  
 
Förslaget att bygga cirkulationsplats vid Engarn är en enkel åtgärd som underlättar transporter 
och tillgänglighet till/från Vaxholms stadskärna samt avsevärt minskar de trafikrisker som 
idag uppstår, särskilt under rusningstid. Inte minst kollektivtrafiken har idag långa väntetider i 
denna korsning.  
 
Föreslagen båtledes ringlinje mellan öarna bör utredas/genomföras snarast.  
 
Gång- och cykelväg behövs till Bogesund och längs väg 274. 
 
Infartsparkeringar behöver utökas för att göra det enkelt att pendla med buss/båt. 
 
Utnyttja Waxholmsbolagets trafik för ökad arbetspendling. Verka för SL-taxa på 
Waxholmsbåtarna. Vaxholm som replipunkt (enligt RUFS) innebär dessutom ett möjligt ökat 
kundunderlag för centrumhandeln. Detta kräver intensifierad samverkan med såväl SL, 
Waxholmsbolaget, Trafikverket som privata entreprenörer.  
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Trafikverkets förslag om ändrad sträckning av färjetrafiken mellan Tynningö – Vaxholm ska 
bemötas positivt. Konsekvenser med den ena eller andra – eller båda! – färjelederna ska 
utredas.  
 
Fler p-platser i centrala Vaxholm är en segsliten fråga som snarast behöver lösas.  
 
  
Bostadsförsörjning 
Vaxholm är i stort behov bostäder för olika önskemål; unga människor har svårt att hitta 
boende i Vaxholm till kostnader som de klarar av, liksom många som arbetar inom kommunal 
och servicesektor.  
 
 
Företagarna Vaxholm 
genom Eva Jernnäs 
 
eva.jernnas@telia.com  
Tel 070-209 59 12 
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