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Varvsverksamhet har bedrivits på området i över hundra år och med sitt strategiska läge är 

området ett nav i skärgården för marin verksamhet. 

Som det är nu så har de flesta företagen endast 1-års kontrakt, detta hämmar en positiv utveckling 

och det har skett avflyttning av verksamheter bl.a. till andra kommuner. Skulle företagen istället 

erbjudas längre kontrakt så kan varvsområdet utvecklas till det största centrumet för marin 

verksamhet i Stockholms skärgård. M a o fler arbetstillfällen till kommunen.  

 
Om förslaget att bebygga/förtäta området på och omkring gamla militärvarvet med bostäder och 

småbåtshamn blir verklighet så omöjliggör det för all framtid verksamheten på området för en rad 

företag som nu finns och är verksamma på varvsområdet. Även etablerade företag på området som 

inte räknas som tyngre, t ex dykbåtstillverkaren James Fisher Defence AB,  är helt beroende av att 

tyngre verksamhet blir kvar. 

   

Det står i programförslaget att det inte längre förekommer någon tyngre verksamhet på området. 

Detta är helt fel, det är idag mer verksamhet på området än det har varit på många år. Detta har inte 

tagits med i den utförda bullerutredningen.  

Efterfrågan på att kunna slipdra och serva fartyg är mycket stor i Stockholms skärgård. Det har det 

senaste åren tillkomit en rad nya båt-pendlarlinjer och det planeras för fler. Detta innebär ännu fler 

fartyg och båtar som behöver varvsservice.  

Bland kunderna som idag vänder sig till företagen på varvet finns, Polisen, Kustbevakningen och 

Sjöräddningen. Och förutom en rad mindre skärgårdsrederier även Blidösundsbolaget, 

Strömmakanalbolaget och Waxholmsbolaget.  

Redan idag är belastningen svår på de kvarvarande varven, och skulle slipen på Rindö försvinna skulle 

det få stora konsekvenser för skärgårdstrafiken. Detta har även ovanstående kunder utryckt en stark 

oro för. 

Även  tre stycken sjöentreprenadsfirmor har varvet som hemmahamn, dessa tillhandahåller allt ifrån 

transporter av byggmaterial till anläggande av enskilda avlopp och slamtömning för hushåll på öar 

utan fast landförbindelse i hela skärgården.  

En naturlig utveckling för området borde vara att säkerställa ett miljöanpassat marint centrum som 

Vaxholm kan vara stolt över. En plats där många företag samverkar och bidrar till att vår 



skärgårdstrafik fungerar och att vi kan möta det framtida behov en befolkningsökning i kommunen 

innebär, med byggvarutransporter, bryggbyggen, slamtömningar och VA-anläggningar m m 

 

Varvsområdet är redan idag ett unikt och fungerande marint center för många olika företag som har 

det gemensamt att förvalta och utveckla en marin verksamhet 

Detta om något borde bidra till en levande skärgård året runt. 
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