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ÖP2040 saknar en tydlig vision
•
•

Det måste finnas ett inledande stycke som målar upp en målbild.
År 2040 är Vaxholms kommun
• ett nationellt föredöme inom kulturmiljöområdet. Vi tar tillvara vår kulturhistoria
och arbetar aktivt och förebyggande med att bevara vår unika kulturmiljö. Andra
kommuner ser upp till oss.
• en vacker och hållbar trästad. Vi bevarar och rustar hellre än river och bygger
nytt. Ny bebyggelse har både fasad och stommar av trä och solceller på taken.
En arkitekturpolicy säkrar en vacker helhet.
• koldioxidneutral. Vi är en av landets mest hållbara kommuner med cirkulära
system baserade på återbruk och återvinning. Vi transporterar oss helst till fots
eller på cykel. Små eldrivna bussar knyter ihop kommundelarna och minskar
biltrafiken. Även färjorna går på el. På våra sjömackar laddar vi våra båtmotorer
eller tankar förnybara bränslen.
• en mångfald av människor, växter och djur. Människor med olika bakgrund, ålder
och inkomst bor här – i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Det finns naturliga och
trevliga mötesplatser där livets livligheter samlas och där folk vill vara. Alla har
nära till ett grönområde. Vi har hyggesfritt skogsbruk även på Bogesund,
blommande parker och vägrenar.
• en barnens stad. Skolor, förskolor och fritidsgårdar ligger nära, har bra lokaler
och stora fina utegårdar. Trafikmiljön är säker.
• en levande stad. Fler och fler invånare arbetar i Vaxholm. Vi har säkrat
verksamhetsområden, har nöjda företagare och många nyetableringar.
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ÖP2040 saknar tydliga prioriteringar
•

Samrådsförslaget är omfattande och svårnavigerat.

•

Saker kommer tillbaka flera gånger på olika ställen. Behöver vara mer tematiskt.

•

Fullt av fina ord och visioner. Men de riskerar att blir tandlösa om målkonflikter dyker
upp eftersom de inte kommer med en tydlig vision och prioriteringsordning.

•

Förslag på prioritering:
1) Klimat och biologisk mångfald
2) Kulturmiljö och gestaltning
3) Levande stad för alla
4) En stad för barnen

●

Viktigt att ÖP är ordentligt förankrad
bland invånare och politiker.
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Klimat och biologisk mångfald
•

Klimatförändringar och en förlorad biologisk mångfald är de största hoten mot vår
civilisation.

•

Vår viktigaste uppgift är att bygga ett samhälle med låg klimatpåverkan, som lever
upp till Parisavtalet och ökar den biologiska mångfalden.

•

Översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett sådant samhälle. Måste vara tydligt
hur vi ska komma dit!

•

Klimatarbetet också viktigt då kommuner profilerar sig och attraherar invånare.

•

År 2040 ska de samlade utsläppen av växthusgaser - från kommunens egna
verksamheter såväl som från dess invånare - vara noll.
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Klimat och biologisk mångfald
•

Konkreta förslag:
•

Nya bebyggelse ska ha en tydlig hållbarhetsprofil.
•

Minimera sprängning och trädfällning vid etablering av ny bebyggelse.

•

Möjliggör en ökad lokal produktion och lagring av förnybar energi.

•

Prioritera miljövänligt byggande inklusive riktlinjer för byggherrar.

•

Vid markanvisning ska krav på lokal energiproduktion ingå.

•

Optimera byggnadernas placering och utformning för solpaneler.

•

Inga nya bostadsområden förrän det nya reningsverket är klart.

•

Arbeta för kalhyggesfritt skogsbruk på Bogesund.

•

Öka den biologiska mångfalden i stadens parker
och grönområden samt längs våra vägar.

•

Värna strandskyddet.
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Kulturmiljö och gestaltning
•
•

Ett kulturmiljöprogram måste ligga till grund för vad som är värt att bevara, berika eller
helt göra om. Ska tas fram före ÖP!
Mycket tydligt medskick från miljökonsekvensbeskrivningen att ett sådant behövs:
• På sidan 4, där man pratar om riksintresset för kulturmiljövården, kan vi t.ex. läsa
”Eftersom översiktsplanen inte redovisar hur riksintresset ska tillgodoses i den
fysiska planeringen, bedöms översiktsplanen ge mycket stora negativa
konsekvenser och riskerar att påtagligt skada på riksintresset.”
• På sidan 33, där man diskuterar den del av ÖP2040 som redogör för olika typer
av byggnadsminnen, kulturminnen och kulturmiljöer står: ”Redogörelsen baseras
inte på något kommunövergripande kulturmiljöprogram eller någon strategi för
bevarande och utveckling av kommunens kulturmiljöer.”
• På sidan 35 konstaterar man visserligen att det för Östra delen av Vaxön finns ett
bevarandeprogram från 1979 men att ”Bevarandeprogrammet är [dock] så
gammalt att det snarare kan ses som ett historiskt dokument och har spelat ut sin
roll som planeringsunderlag.”
• På sidan 38 konstaterar man slutligen att “Hanteringen av kulturmiljövärden
riskerar att enskilda byggnader och miljöer successivt förändras eller försvinner,
på grund av okunskap. Några kunskapsunderlag avseende kulturvärden finns
inte framtagna för något av områdena.”
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Kulturmiljö och gestaltning
•
•
•

Även en arkitekturpolicy behövs som vägledning vad gäller gestaltning.
Pausa arbetet med ÖP tills dessa underlag är på plats!
Andra konkreta förslag:
• Specificera att nya områden ska uppföras i trä och inte få bebyggas med mer än
3 våningar.
• Tydliggör att vårt ansvar gentemot regionen framförallt ligger i att ta vara på vår
särart som skärgårdskommun snarare än att lösa bostadsbristen i länet.
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En levande stad för alla
•
•

Vi behöver erbjuda bostäder för alla ålders- och inkomstgrupper.
Vi behöver lokala arbetstillfällen, ett rikt kultur- och föreningsliv, naturliga
mötesplatser.

•

Konkreta förslag:
• Bygg upp ett bestånd av kommunalt förvaltade hyresrätter.
• Hyresrätter behövs även för att göra Vaxholm till en attraktiv arbetsplats där
människor både har råd att bo och kan arbeta.
• Säkra att verksamhetsområdena vid Blynäs och Rindö Västra t.ex. får vara kvar
och inte omvandlas till bostäder.
• Vaxholm behöver ett kulturhus och ställen för ungdomar att mötas.
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En stad för barnen
•
•
•
•
•
•

Barnperspektivet är inte tillräckligt framträdande i översiktsplanen.
Vi har en åldrande befolkning och måste bygga en stad som är attraktiv för
barnfamiljer.
Planera in platser för förskola och skola i nära anslutning till barntäta
bostadsområden.
Avsätt ordentlig plats för stimulerande utemiljöer.
Prioritera säkra trafikmiljöer.
Gynna ett levande föreningsliv genom god markplanering, långsiktiga arrendeavtal.
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Markanvändning
•

•

•

Minska utvecklingsområdet på norra Bogesund
till att endast innefatta marken väster om Nibble
och norr om väg 274.
Minska utvecklingsområdet på Killingen.
Behåll bred remsa grönområde närmast skolan.
Anpassa inte gränsdragningen efter inlämnad
begäran om positivt planbesked (som fick avslag
2017) utan efter terräng och fastighetsgränser.
Behövs mer vägledning och detaljer om hur
stadskärnan ska utvecklas och bevaras.

•

Återuppta odling
på marker som
kan hjälpa till att
få närodlad mat.
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