
Vänsterpartiet i Vaxholm

Motion gällande genomförande av en kulturinventering

och upprättande av ett h̊allbart kulturmiljöprogram

Vaxholms kulturarv med gammal träbebyggelse är kommunens största tillg̊ang, och en stor anledning till

att människor väljer att bo, verka eller turista här. Det är därför av stor vikt att detta kulturarv värnas.

Kommunens översiktsplan, förslag till program för detaljplanering av Vaxön, program för Vaxholms kajer

och liknande dokument tar till viss del upp behovet av att skydda värdefulla byggnader och miljö, men vi

anser att mer måste göras för att säkra att omistliga värden inte g̊ar förlorade. Kommunen behöver anta

en mer proaktiv h̊allning med en konkret och handlingskraftig plan för hur Vaxholms kulturarv ska säkras.

V̊ar åsikt, att kommunen inte lägger tillräckligt stor vikt vid att bevara Vaxholms äldre bebyggelse

av skärg̊ardskaraktär, delas av många av Vaxholms medborgare, föreningar och näringsidkare. Medbor-

garnas oro har uttryckts i de många yttranden som inkommit i samband med kommunens arbete med

översiktsplan, planprogram och detaljplaner. Vid ett öppet informationsmöte i Norrbergsskolans aula den

den 22 oktober 2015, organiserat av Nätverket Vaxholms Vänner, beslöt de ca 250 deltagarna att upp-

mana kommunen att göra en kulturinventering och ta fram ett h̊allbart kulturmiljöprogram för Vaxholm.

Länsstyrelsen i Stockholms län kan bidra med upp till 200 000 kronor till en kulturinventering och ett

kulturmiljöprogram för Vaxholm. Ett villkor är att kommunen g̊ar in med en medfinansiering som är

minst lika stor. Vi anser att detta ger kommunen en unik möjlighet att arbeta fram en välgrundad och

aktuell plan för bevarandet av kulturmiljön. Men det är av yttersta vikt att det kulturmiljöprogram som

tas fram f̊ar genomslag i planprocessen och inte till̊ats g̊a samma öde tillmötes som bevarandeplanen fr̊an

1979.

Vi yrkar därmed p̊a

• att Vaxholms kommun tillsammans med Länsstyrelsen genomför en kulturinventering och tar fram

ett h̊allbart kulturmiljöprogram för Vaxholm.

• att uppdraget finansieras genom att Vaxholms kommun ansöker om bidrag fr̊an Länsstyrelsen och

själv medfinansierar med minst samma belopp, enligt Länsstyrelsens regler.

• att det upprättade kulturmiljöprogrammet i framtiden beaktas i kommunens stadsbyggnads- och

planarbete.
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