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Vänsterpartiets visioner för Vaxholm
Klimat och natur
Vi vill att Vaxholm ska bli en av landets ledande miljökommuner. Vi behöver skyndsamt investera i lösningar
som minskar utsläppen av växthusgaser. Vi ska arbeta för att all verksamhet som kommunen har ansvar för
ska vara bättre än klimatneutral inom 10 år. En viktig åtgärd är elbusslinjer för bättre lokaltrafik med
minskade utsläpp.

Lokal demokrati
Vi vill göra en storsatsning på demokrati och medborgarinflytande i Vaxholm. Vi vill öka medborgarnas
möjlighet till inflytande mellan valen i frågor som påverkar dem i deras vardag. För att uppnå det vill vi
införa möjligheten till medborgarförslag till kommunfullmäktige samt medborgarbudgetar där medborgaren
kan påverka hur en bestämd summa pengar ska fördelas inom ett visst område. Vi vill också ge medborgarna
direkt inflytande över viktiga kommunala frågor, till exempel hur vi ska klara klimatomställningen.

Bostäder för alla
Vi vill att kommunen bildar ett bostadsbolag och bygger hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill att människor
med olika bakgrund och inkomst ska kunna bo här. Då fungerar samhället bättre för alla. Det är viktigt att
bostadsbyggandet går hand i hand med utbyggnad av infrastruktur och övrig kommunal service och att det
värnar våra kultur- och naturvärden. Små hyreshus kan ligga litet här och var och vara anpassade till
omgivande miljö.

Utbildning med hög kvalitet
Vi vill att barnen ska välja att gå i skola i Vaxholm, eftersom den bästa undervisningen ska finnas här. Men
dagens skola och barnomsorg kan bli ännu bättre. Barngruppernas och skolklassernas storlek borde minskas
för att alla barn ska få ut det mesta ur en skola där undervisningen är anpassad efter varje barns behov. Satsa
på lärare, pedagoger och inte minst all annan personal som behövs för att allt ska fungera bra.

God omsorg för individen
Vi vill att äldre får förutsättningar att leva ett aktivt och rikt liv så att behovet av vård skjuts upp. Därför vill
vi satsa på olika typer av gemensamhetsboenden. Med växande andel äldre behövs fler platser på särskilda
boenden, så att alla som vill kan erbjudas plats inom kommunen. Människor med funktionsnedsättning ska
vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Det är viktigt att stärka funktionshindrades rätt
till personlig assistans och se till att så mycket av Vaxholm som möjligt är tillgängligt även för
funktionshindrade.

En meningsfull fritid
Vi anser att det är viktigt med en meningsfull fritid för alla, oberoende av klass, kön, ålder eller etnisk
bakgrund. Vi tror att goda kommunikationer och bra samarbete är grunden för att skapa ett bra klimat för
föreningslivet i Vaxholm. Vi tror att Vaxholms föreningsliv kan blomstra ännu mer.

Levande skärgårdsstad
Vi vill värna Vaxholms unika natur- och kulturmiljö och bevara omistliga kulturella värden, som alla har rätt
till. Vi vill därför ta fram ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm. Vi vill även att vi ska ha en
arkitekturpolicy som anpassas till olika kommundelar. Vaxholm ska vara en levande stad där människor både
kan arbeta och bo, och där det finns ett gott utbud av handel och service.
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Klimat och natur
Vår tids stora ödesfråga är klimatet. Vi i Vänsterpartiet anser att vi måste höja ambitionsnivån i kommunens
miljö- och klimatarbete avsevärt och att det ska genomsyra all verksamhet. Med utgångspunkt från en
koldioxidbudget måste vi upprätta en konkret plan för hur kommunen ska minska sina klimatutsläpp för att
säkerställa att vi lever upp till Parisavtalet. Extra vikt ska läggas på de områden som pekas ut i kommunens
klimatkartläggning. Två sådana områden är transport- och byggsektorn.
Ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald kräver minskade utsläpp av gifter och växthusgaser. Vi vill
investera i fjärrvärme med förnyelsebara bränslen, kollektivåkande, gång- och cykelavstånd till skolor och
service, välisolerade hus, jord- och skogsbruk utan näringsläckage till vattendrag, båtbottentvätt i stället för
giftiga färger etc.
Bilåkandet i kommunen måste minska och kommunikationsmöjligheterna med gemensamma färdmedel öka.
Om vi cyklar då vädret är lämpligt i stället för att köra bil vore
mycket vunnet. För att uppnå detta krävs utbyggda och
belysta gång- och cykelstråk runt om i kommunen samt
cykelställ i centrum och vid alla busshållplatser.
Vi behöver nya busslinjer, som går mellan de norra delarna på
Resarö, Kullöbebyggelsen, Eriksö och parkeringen vid
Myrholmen (sommartid) och fram till Bogesunds slott samt
förbi Borgmästargården till centrum. Även Rindö och Skarpö
behöver bättre förbindelser. Här behövs både utökad båttrafik
och busstrafik. Busslinjerna ska ha eldrivna bussar.
Turtätheten för båttrafiken till alla våra öar måste förbättras för att boende och skolbarn ska ha lätt att ta sig
till Vaxholms centrum.
Kraven på byggnadernas energieffektivitet måste öka. I EU:s direktiv krävs att alla nyproducerade och
renoverade byggnader ska ha ”nära noll” i energianvändning från år 2020. Vid försäljning och exploatering
av kommunal mark ska det ställas krav på byggnadernas utförande, både vad gäller material och framtida
drift. Kommunen kan också - i likhet med andra kommuner - påverka byggnaders energieffektivitet genom
olika stimulansåtgärder. Det kan vara sådant som att tjockare väggar ger något större boyta än vad planen
medger.
Vi vill att kommunen uppmuntrar till att tillvarata solenergin genom solceller eller solpaneler på alla
fastigheter där det är möjligt. För att stimulera investering i solceller anser vi att Vaxholm ska tillåta solcellsoch solfångaranläggningar även i stadskärnan men ställa estetiska krav på valet av produkt. Alla kommunala
tak och andra ytor i lämpliga lägen och storlekar ska förses med solceller eller om bätte, andra typer av
solfångare.
Vattnen som omger Vaxholm måste få bättre status. Investeringen i gemensamt reningsverk med Österåker
vid Margretelund kommer att förbättra reningen av vårt avloppsvatten. För att minska miljöbelastningen på
Norra Vaxholmsfjärden anser vi att inga större nya bostadsområden ska kopplas på Blynäsverket.
Exploateringstakten måste hållas nere tills dess det nya reningsverket är klart.
Dagvatten är en stor föroreningskälla. Ju mer Vaxholm bebyggs desto fler ‘hårdgjorda ytor, fler bilar och
annat som smutsar ner. Hårt trafikerade gator och vägar måste förses med rening. Vi måste ha högt ställda
krav på dagvattenrening vid nybyggnation. Klimatförändringarna ger häftigare regn och långvariga
torrperioder. Nya och grövre dagvattenledningar med uppsamlingsbassänger måste anläggas för att förhindra
översvämningar.
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Vi vill att allt jord- och skogsbruk inom kommunen
bedrivs ekologiskt då läckaget från dessa näringar inte är
försumbart. Våtmarkerna behöver restaureras och bevaras
för att främja biologisk mångfald och binda koldioxid. Av
kommunen utarrenderad mark borde ha krav på ekologisk
skötsel. Kommunen ska främst upphandla ekologisk,
lokalproducerad och djuretisk mat.

Gröngödsling med käringtand.

Kommunen behöver arbeta för ett hållbart båtliv. För att minska användandet av bottenfärg behöver
kommunen samverka med båtklubbarna för att hitta lämpliga platser för båtbottentvättar. Inplastning med
krympfilm bör avrådas. Insamling av kemikalieprodukter, oljor och annat farligt avfall ska förenklas.
Anläggningar för toatömning behöver bli fler och skötas. Kommunen måste underlätta för en övergång till
miljövänligare båtbränslen. Enklare vägar för att få ut skrotningspremier för båtmotorer med oljeblandat
bränsle behöver utvecklas.
Behovet av el kommer att öka drastiskt även i Vaxholm med alla elfordon både till lands och till sjöss. Vi vill
därför att laddstationer för elfordon ska förses med energi från sol och eventuellt vind. För att klara det
behöver energiparker byggas på lämpliga platser.

Lokal demokrati
Det är viktigt att Vaxholms medborgare får ökade
möjligheter till inflytande över kommunens utveckling.
Vi vill ge medborgarna inflytande mellan valen i frågor
som påverkar dem i deras vardag.
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ, och det som debatteras och beslutas på fullmäktiges
sammanträden är av stor vikt för Vaxholms invånare. Det är
viktigt att medborgarna även fortsättningsvis ges möjligheten
att ställa frågor till kommunfullmäktige före varje
sammanträde. För att stärka demokratin i Vaxholm
ytterligare anser vi att kommunen borde införa möjligheten till så kallade medborgarförslag, d.v.s. att
medborgarna har rätten att lägga förslag i fullmäktige.
Ett annat verktyg vi vill använda för att skapa direkt medborgarinflytande i politiska frågor är så kallade
medborgarbudgetar. En medborgarbudget låter medborgare bestämma hur en på förhand beslutad summa
pengar inom ett visst område ska investeras.
Vi vill också införa så kallade medborgarting. Ett medborgarting består av en slumpvis utvald grupp
medborgare som ska lägga konkreta förslag för att lösa en uppgift inom ett förutbestämt område. Till stöd har
medborgartinget tillgång till utbildning och experthjälp. Två områden där vi vill inrätta medborgarting är hur
Vaxholm ska lösa klimatomställningen och hur den lokala demokratin kan fördjupas.
Vi vill verka för en ökad medborgardialog i kommunens samhällsplanering och vill undersöka möjligheten
att använda en omvänd planprocess där medborgarna får möjlighet att komma med förslag på hur
bostadsområden kan förtätas och närmiljön utvecklas innan detaljplaneförslag eller programstudier utarbetas.
Det betyder att vi vill att medborgarna ska bli hörda innan planerna har gått så långt att de är svåra att
förändra och vi vill också att barn och ungdomar ska få vara med och påverka.
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En stärkt lokal demokrati kräver att stadens förvaltning har tillräckliga resurser för att driva ett aktivt
förbättringsarbete. Det skulle ge bra beslutsunderlag och därmed bättre grundade beslut, högre transparens i
den politiska processen samt snabbare återkoppling till Vaxholms medborgare.

Bostäder för alla
Vänsterpartiet vill att Vaxholm ska vara en plats
där olika människor kan leva och bo - gammal som
ung, fattig som rik. Då fungerar samhället bättre
för alla. Vi vill att våra unga och äldre ska kunna
bo kvar i sin hemkommun, och vi vill att de som
arbetar i våra kommunala verksamheter ska ha råd
att bo här. Vi behöver också skapa bostäder för att
säkra ett långsiktigt mottagande av våra nyanlända.
Vaxholm saknar hyresrätter. Vi vill bilda ett
kommunalt bostadsbolag som bygger hyresrätter
med rimliga hyror. Små hyreshus kan infogas i
befintlig bebyggelse och anpassas till omgivande
miljö. Mångfald och blandade boendeformer ger
trygghet genom att man lär känna varandra över
socioekonomiska gränser.

Vi vill bygga om Borgmästaregården till små
hyresrätter så fort det nya särskilda boendet för
äldre står klart.

Som ett alternativ till ytterligare förtätning och för att bevara bostadsnära grönområden har Vänsterpartiet
sedan många år föreslagit bebyggelse på norra sidan om väg 274 på Bogesundslandet. Bebyggelsen bör i så
fall ligga mellan Nibble och Ladvik för att bevara det öppna landskapet vid Gåsvik och den gröna kilen till
Killingen. Området har redan bra kommunikationer och har nära till grönområden. Dessutom är
infrastrukturen delvis löst genom att vattenledningen mot Vaxholm passerar intill och avloppsledningen till
det nya reningsverket i Margretelund kommer att
dras i närheten. Här finns möjlighet att skapa
framtidens klimatsmarta boende.
I Vaxholm är en femtedel av befolkningen över
65 år. Det är därför angeläget att skapa
förutsättningar för att de äldre i Vaxholm ska vara
friska och alerta – ju längre desto bättre. Vi vill att
kommunen medverkar till att skapa
gemensamhetsboenden för andra halvan av
livet, med hyresrätter och lokaler för gemenskap.

Utbildning med hög kvalitet
Varje barn är unikt och har rätt till en utbildning som är anpassad efter behov och förutsättningar. Alla
barn, även de med särskilda behov, ska vara välkomna i förskolan och i skolan. I de fall det behövs extra
resurser ska de sättas in så tidigt som möjligt. För att skapa en skola som kan möta barn utifrån deras
olikheter och skiftande behov behöver vi tillföra mer resurser. De senaste årtiondena har pengarna till skolan
minskat. Det krävs satsningar, inte bara på undervisning utan också på elevhälsa, specialpedagoger,
fritidsverksamhet och socialt stöd. Alltför många barn far idag illa och den psykiska ohälsan bland unga är
utbredd.
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Professionella pedagoger är den viktigaste faktorn för barns och ungas lärande och utveckling inom skolan
och förskolan. Ju mer tid eleverna får med sina lärare, desto bättre blir skolresultaten. Vi vill att förskolan
och skolan i Vaxholm ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar till sig de bästa pedagogerna. Då behöver
vi höja löner för skolans personal, förbättra arbetsvillkoren och ge dem större möjligheter att utvecklas i
yrket. Lärarna måste få lägga sin tid och energi på undervisningen och eleverna - inte på administration och
marknadsföring.
Vi vill att kommunen bygger fler och mindre förskolor i barnens närområde. Det är också viktigt att inte ha
för många barn i varje barngrupp. För barn mellan ett och tre år rekommenderar Skolverket maximalt 12
barn i varje grupp och för barn i åldrarna fyra till fem maximalt 15 barn. Barn som gått i större barngrupper
på förskolan hamnar oftare i konflikter i skolan. För de yngsta barnen påverkas tryggheten när de går i en för
stor barngrupp då de tvingas ha många relationer till andra barn och vuxna. Vaxholms kommun har under de
senaste åren uppfört stora förskolor med sex avdelningar. Den nya förskolan på Norrberget får sex
avdelningar, byggs i två plan och kommer att ha alldeles för liten utomhusyta per barn. Läget är bra men vi
anser att tre avdelningar är tillräckligt stort för att täcka behovet på östra Vaxön. Vi vill istället komplettera
med en ny förskola med tre avdelningar på västra Vaxön, gärna i anslutning till Johannesbergsparken.
Forskning visar också att digitaliseringen av skolan leder till sämre resultat. Vänsterpartiet är inte emot
digital teknik men vi tycker att den ska tillämpas omsorgsfullt och klokt i viktiga sammanhang såsom våra
barns utbildning. Det är därför viktigt att se till att det finns böcker åt alla elever i skolan.

God omsorg för individen
Äldreomsorgen är en fråga som berör oss alla. Vi har anhöriga inom äldreomsorgen, arbetar där eller behöver
den när vi själva blir äldre.
För att alla ska kunna få en god äldreomsorg krävs mer resurser, framförallt i
form av mer personal och ökad personkontinuitet. Dessutom behöver
vinstintressena i äldreomsorgen försvinna. Vi vill att äldreomsorgen och
hemtjänsten drivs i kommunal regi. Verksamheten blir då lättare att
kontrollera och utveckla och alla skattepengar går då direkt till att göra det
bättre för äldre - inte för att göda riskkapitalister.
Att arbeta med äldre, som exempelvis undersköterska, är många gånger ett
krävande arbete. Det kan vara tungt både fysiskt och psykiskt och är ofta
stressigt. Därför behöver de anställda garanteras trygghet i form av fler
arbetskamrater, fasta anställningar och rätt till heltid, sex timmars
arbetsdag samt kompetensutveckling i form av handledning, utbildning och
reflektion inom tjänsten. Vi vill att de äldre ska få större inflytande över hur
tiden med omsorgspersonalen används. Med ett mindre pressat schema kan
personalen stanna en stund och prata med den äldre, anpassa tiden till dennes
önskningar och ha flexibilitet om något akut uppstår. Det ger stolta
medarbetare och trygga äldre.
Alla som har behov av särskilt boende och korttidsboende ska erbjudas det i kommunen. Vårdplacering
utanför kommunen bör ske endast om personen själv så önskar. Vi vill därför se en tillräcklig utbyggnad av
äldreomsorgen i staden. Kommunen investerar nu i ett nytt särskilt boende för äldre vilket är välkommet.
Investeringen behöver dock inom kort följas upp med ytterligare utbyggnad av platser eftersom den
befolkningsgrupp som ökar mest är personer över 80 år. Staden bör även överväga att bygga fler
seniorboenden för friska personer över 65 år eftersom kön till befintliga seniorbostäder är mycket lång. Vi
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vill även satsa på kollektivboende för andra halvan av livet då det ger ett rikare liv och minskar behovet av
hemtjänst och sjukvård.
Personer med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Det är
viktigt att stärka funktionshindrades rätt till personlig assistans så att de ges möjligheten att leva ett jämlikt
liv som andra. Alla människor ska ha ha rätt till arbete eller sysselsättning i närområdet. Vi vill därför att
staden satsar på en väl utbyggd daglig verksamhet med god kvalitet. Arbetsplatser, bostäder, transporter och
offentliga lokaler måste vara tillgängliga.
Vi vill påverka regionen så att vi får behålla vår vårdcentral och får tillbaka mödravårdscentralen.

En meningsfull fritid
Vi anser att det är viktigt med en meningsfull fritid för alla, oberoende av klass, kön, ålder eller etnisk
bakgrund. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som avgör vem som får chans till kultur, fritid- och
idrottsaktiviteter. Människors delaktighet i föreningslivet och våra folkrörelser är en viktig del av
demokratin. För att säkerställa att Vaxholms kultur- och frilufts- och idrottsföreningar har goda
förutsättningar att driva en bra verksamhet, att kommunens anläggningar är ändamålsenliga och att de sköts
och underhålls på ett bra sätt behöver vi öka dialogen med föreningslivet. Genom aktiv kommunikation om
behov och önskemål tror vi att Vaxholms föreningsliv kan blomstra ännu mer.
Alla barn ska ges samma rättigheter och möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett
könstillhörighet. Därför bör föreningarnas bidrag och villkor granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag
cyklar t.ex. många ridintresserade ungdomar ut till stallet på Bogesund eftersom kollektivtrafiken inte
trafikerar Bogesundslandet frekvent på kvällar och helger. Har man inte en förälder eller annan vuxen som
kan skjutsa finns inga andra alternativ än cykeln. Därför bör det snarast anläggas en cykelväg på Bogesund.
Parker och grönområden ska finnas nära, vara tillgängliga och attraktiva för barn, ungdomar och äldre. Om
områden som nu är naturmark tas i anspråk för bebyggelse måste dessa kompenseras med högre kvalitet på
de grönområden som sparas.
Vi vill att större resurser tilldelas kulturskolan så att alla som vill får möjlighet att delta samt att avgiften
sänks ytterligare. Vaxholm har idag bland de högsta terminsavgifterna i landet. Det får till följd att alla inte
har möjlighet att låta sina barn ta del av kulturskolans verksamhet. I sitt remissvar till regeringens utredning
om kulturskolan förordar SKR att kommunerna aktivt skall verka för att kommunens barn och unga ges
likvärdig möjlighet att delta i kulturskolans verksamhet.
Ett rikt kultur- och föreningsliv ger glädje, utveckling, insikter och många uttrycksmöjligheter. Vaxholm har
idag ett fantastiskt bibliotek och en biograf som vi
ska fortsätta att värna och stötta. Vänsterpartiet
anser att Vaxholm behöver ett kulturhus, t.ex. i
Rådhuset. Vi vill att staden tillsätter en
kultursekreterare med adekvat utbildning som kan
leda, planera, samordna och utveckla kulturlivet
med bl.a. studieförbund och kulturarbetare.
Vi anser att kommunen ska driva fritidsgårdar även
på Rindö och Resarö. Dessutom behöver
öppettiderna på Storstugan öka. Vi har föreslagit att
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fritidsgården på Vaxön flyttas till “Kores” fd lokaler. Om fritidsverksamheten förläggs närmare
Kronängsskolan kommer den att bli mer attraktiv för eleverna.
I Vänsterpartiets vision om ett gott samhälle finns en lokal simhall. Helst i anslutning till ett utomhusbad.
Bassängen behöver inte vara jättestor men med utsikt och trevliga utrymmen för samvaro. Här ska barn (och
vuxna) kunna lära sig simma och få vattenvana utan att stressa iväg till andra kommuner och vänta på buss
med vått hår...

Levande skärgårdsstad
Vaxholm har en unik natur- och kulturmiljö. Vi behöver riktlinjer för hur vi ska värna den och bevara
omistliga kulturella värden. Vi vill därför ta fram ett hållbart kulturmiljöprogram för Vaxholm. Vi vill även
ha en arkitekturpolicy och en belysningsplan anpassad till miljön i olika kommundelar.
En av de känsligaste förändringarna i centrala Vaxholm är ombyggnationen av kajerna. Renoveringen av
dem är det största projektet som kommunen driver och måste göras med stor respekt för kulturmiljön. Det är
viktigt att alla som nyttjar kajerna får sina behov tillgodosedda. Hamnområdets främsta syfte är att vara ett
nav för skärgårdstrafiken. Det ska även finnas korttidsangöringar och god service för fritidsbåtar. Området
ska dessutom vara attraktivt att vistas i för att avnjuta en glass eller bara sitta och beundra livet på vattnet.
En levande stad innebär en plats där människor både kan arbeta och bo, och där det finns ett gott utbud av
handel och service. Många stadskärnor i Sverige utarmas då människor väljer att handla, fika, gå till doktorn
m.m. på annan ort. Vi anser att det är viktigt för Vaxholms fortsatta utveckling att kommunen aktivt arbetar
för att behålla småföretag, handel och service inom kommunens gränser. Vi behöver också göra staden mer
attraktiv för gående och cyklister. Därför behövs bra belysning, gångstråk och cykelställ. Tillgängligheten för
funktionshindrade måste öka.
En mångfald av småföretag ger samhället ett
utbud av olika arbetstillfällen och minskar
arbetsresorna till andra delar av Storstockholm.
Det är angeläget att både arbetsplatser och
bostäder finns med vid planläggning av nya
områden. Vi behöver även värna
verksamhetsområden såsom Blynäs och Rindö
Västra samt göra mer för att få service att stanna
inom kommunen, som t.ex. Vaxholms
vårdcentral.
Företagarna behöver snabb service när de
kontaktar kommunen. Det är viktigt att vara
lyhörd inför näringsidkarnas behov och anpassa
verksamheten därefter. Utvecklingen av
Vaxholms centrum ska ske i dialog med berörda
företagare.
Vaxholms kommun bör vara en föregångare när det gäller att säkerställa en god tillgång till sommarjobb och
positiva kontakter med det lokala näringslivet. Vi vill utöka sommarjobbsprogrammet för Vaxholms
ungdomar. Att erbjuda elever i årskurs nio och på gymnasiet en bra första arbetslivskontakt ger viktiga
samhällsekonomiska effekter. Alla barn har inte föräldrar med erforderliga nätverk som kan ge barnen
sommarjobb.
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Vänsterpartiets visioner för:
Bogesund
Bogesund är kommunens största grönområde och en viktig plats för rekreation. Vi i Vänsterpartiet anser att
Bogesundslandet måste bli mer tillgängligt för alla kommuninvånare . Som det ser ut idag, med glesa
bussförbindelser och avsaknad av cykelväg, är det många som inte kan nyttja Bogesundslandet fullt ut. De
undermåliga kommunikationerna och den bristande säkerheten på Bogesundsvägen gör också att de
ungdomar som utövar Sveriges näst största sport - ridning - måste få skjuts av sina föräldrar till och från
ridskolan på Bogesund. Det är inte acceptabelt. Vi vill införa en ringlinje med elbuss inom kommunen som
knyter ihop de olika kommundelarna.
Hela Bogesundslandet söder om väg 274 är naturreservat. Trots detta bedrivs kalhyggesbruk på området. Vi
anser att kommunen ska verka för att skogsbruket ställs om till ett hyggesfritt skogsbruk som gynnar den
biologiska mångfalden.
Vänsterpartiet har sedan många år föreslagit bebyggelse på norra sidan om väg 274 på Bogesundslandet,
mellan Nibble och Ladvik. Staten äger marken och Vaxholm behöver förhandla om att få exploatera området.
Det uppfyller de klimatkrav som läggs på ny bebyggelse: kommunikationsnära, nära till grönområden och till
arbetsplatser i Arninge samt lätt att ta sig till Stockholms universitet och KTH. Dessutom är infrastrukturen
delvis löst genom att vattenledningen mot Vaxholm passerar intill.
Vänsterpartiets mål för Bogesundslandet:
•

Cykelväg till Bogesunds slott

•

Tätare busstrafik samt ringlinje med elbuss inom kommunen

•

Hyggesfritt skogsbruk

•

Utreda möjligheten att uppföra ett nytt bostadsområde norr om väg 274 mellan Nibble och Ladvik

Kullön
Området på västra Kullön byggdes med stor hänsyn till den omgivande naturen. Husen hölls låga och fick
träfasader med slamfärg för att smälta in i landskapet. Vi anser att det är viktigt att eventuell utveckling av
Kullön sker enligt samma principer. Vi vill ytterligare stärka områdets ekologiska profil genom att uppdatera
detaljplanen så att taken tillåts ha solpaneler.
För Vänsterpartiet är det viktigt att förskolorna finns nära barnen. Därför ska det finnas en förskola på
Kullön även i framtiden. Vi ser dock helst att förskolan drivs av en icke-vinstdrivande aktör för att säkra att
våra skattemedel går in i verksamheten och kommer barnen till gagn.
De flesta barn på Kullön går i skola på Vaxön, och det är av yttersta vikt att de har en säker cykelväg till
skolan. Därför behöver cykelstråken på Vaxön ses över, från överfarten vid Eriksövägen fram till
Kronängsskolan och Söderfjärdsskolan. Även trafiksäkerheten för bilarna måste förbättras, med säkrare
anslutning till väg 274. Vänsterpartiets mål för Kullön:
•

Uppdatera detaljplanen så att den tillåter solpaneler

•

Säkrare påfart till väg 274

•

Tryggare cykelväg fram till skolorna på Vaxön

•

Fortsatt förskoleverksamhet för Kullöbarnen
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Resarö
Området på Resarö har ett kulturhistoriskt värde bland annat tack vare de många välbevarade
sommarvillorna från olika epoker. Vid Engarn och Överby gårdar finns ett gammalt odlingslandskap, som
delvis fortfarande är aktivt. Båthus och båtsmanstorp längs Resarös stränder påminner om att det här
bedrivits fiskerinäring under lång tid. Vänsterpartiet anser att det är viktigt att nya områden som planläggs på
Resarö anpassas till skärgårdsmiljön, med träfasader, låga huskroppar och grönska mellan husen. I dagsläget
lägger kommunen alltför stort ansvar på enskilda fastighetsägare att vårda kulturarvet. Vi anser att samma
ansvar även måste gälla kommunen, t.ex. i framtagandet av ny detaljplan för Södra Resarö. Vi anser även att
de områden där kommunen äger marken ska bebyggas med kommunägda mindre hyreshus med rikligt med
grönska mellan husen (gäller Resarö Mitt och Storäng Västra). När Resarö förtätas och fritidshus blir
ombyggda till större permanenthus fälls för många stora träd. För att behålla grönskan borde vi införa
marklov för att få fälla större träd, t ex. över 30 cm diameter i brösthöjd.
På Resarö bor många barnfamiljer, och vi anser därför att barn och ungdomar ska få möjlighet att få sina
behov och önskemål om lekplatser och fritidsaktiviteter tillgodosedda, t.ex. en kommunal fritidsgård.
Cykelvägen till Överby måste även färdigställas skyndsamt så att barnen kan få en säker skolväg.
För att förenkla för Resaröborna att lämna bilen hemma måste kommunikationerna till både Stockholm och
Vaxholm förbättras. Vi vill verka för att buss 682 ansluter till alla turer med buss 670, även på kvällar och
helger, samt för att båttrafiken till Stockholm byggs ut. Vi vill införa en ringlinje med elbuss inom
kommunen som knyter ihop de olika kommundelarna och bl.a. kan underlätta för barn och ungdomar att
själva ta sig till Vaxön.
Killingen är ett viktigt rekreationsområde för Resarö och ska förbli obebyggt. Vi vill verka för att Killingen
blir naturskyddsområde samt att strandskyddet utökas till 300 m.
Vänsterpartiets mål för Resarö:
•

Nya områden ska anpassas till skärgårdsmiljön

•

Cykelväg till Överby snarast

•

Hyresbostäder vid Resarö Mitt och Storäng Västra

•

Fler lekparker och en kommunal fritidsgårdsverksamhet

•

Anslutning mellan buss 682 och 670 för alla turer

•

Bättre båttrafik till Stockholm

•

Ringlinjer med elbussar som knyter ihop kommundelarna

•

Naturskyddsområde på Killingen

Rindö och Skarpö
På Skarpö finns gårdar och landskapsmiljöer som speglar skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser samt
tidstypiska sommarvillor från förra sekelskiftet. På Rindö finns mycket av kommunens militära historia, även
om byggnaderna idag har andra funktioner. Här finns flera marina verksamheter som bidrar med
arbetstillfällen och stärker Vaxholms profil som skärgårdsstad. Dessa verksamhetsområden behöver värnas.
Vi anser att en betydande andel av redan beslutad bostadsbebyggelse ska bestå av hyresrätter.
Befolkningen på Rindö har ökat markant och service och infrastruktur har inte hängt med. Vi anser att
framtagningen av nya detaljplaner behöver pausas till dess att kommunikationerna till och från Rindö är på
plats. Busstrafiken måste bli tätare och kompletteras ytterligare med direktbussar till Stockholm i
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rusningstrafik. Vänsterpartiet vill verka för att båttrafik till Stockholm blir ett attraktivt alternativ. Vi vill
införa en ringlinje med elbuss som knyter ihop Rindö/Skarpö med Vaxön. Den kan användas som skolbuss
samt underlätta för barn och ungdomar att själva ta sig till Vaxön. Vi har under flera års tid lyft behovet av en
cykelväg längs 274 mellan lanthandeln och Oskar Fredriksborg. Den lösning som kommunen nu planerar för,
med blandad bil- och cykeltrafik längs gamla Rindövägen är inte trafiksäker. Om det inte går att få till en
lösning längs 274 tillsammans med Trafikverket har vi föreslagit en alternativ sträckning som delvis följer
elljusspåret. Trafiksäkerheten till och från Skarpö måste förbättras.
Fritidsgården på Rindö ska drivas i kommunal regi med generösa öppettider. Hemtjänsten behöver en
rastlokal eftersom närmaste nu finns på Vaxön.
Vänsterpartiets mål för Rindö/Skarpö:
•

Tätare busstrafik och direktbuss till Stockholm

•

Bättre båttrafik till Vaxholm och Stockholm

•

Ringlinje med elbuss som knyter ihop kommundelarna och som kan användas som skolbuss

•

Cykelväg till Rindö skola och till Skarpö

•

Fritidsgård i kommunal regi

•

Rastlokal till hemtjänstens personal

Tynningö och Ramsö
Bebyggelsen på Tynningö och Ramsö har historiskt mestadels utgjorts av sommarvillor. Antalet
permanentboende ökar. I takt med att bebyggelsen på öarna omvandlas måste infrastruktur och service hänga
med. Vänsterpartiet vill undersöka invånarnas önskemål om kommunalt vatten och avlopp till Tynningö och
Ramsö.
Vi vill också utreda möjligheterna att öppna äldreboende och förskola på Tynningö. Det är självklart att
Tynningöborna själva ska vara med och påverka processen.
Ramsös enda förbindelse med Vaxholm är med båt. Tynningö har visserligen vägfärja till Värmdö, men
saknar fast förbindelse direkt till Vaxholm. Detta medför problem för skolbarnen om de vill utöva
fritidsaktiviteter efter skoltid på Vaxön.
Vänsterpartiet anser att det behövs fler reguljära båtturer till Tynningö och Ramsö. Det är olyckligt för
öborna att olika biljetter gäller på Waxholmsbolagets och SL:s båtar.
Vänsterpartiets mål för Tynningö och Ramsö:
•

Utreda önskemål om kommunalt vatten och avlopp på Tynningö

•

Tätare båttrafik till Vaxholm och Stockholm

•

Verka för äldreboende och förskola på Tynningö - på öbornas villkor

Vaxön
Att värna Vaxholms unika särart som skärgårdsstad måste ha hög prioritet. Vaxholms kommun ska,
tillsammans med Länsstyrelsen, ta fram ett kulturmiljöprogram för Vaxholm för att garantera att värdefulla
kulturmiljöer inte går förlorade.
Vaxholm är ett populärt turistmål, och många av våra småföretagare lever av besöksnäringen. Som
”skärgårdens huvudstad” måste bra möjligheter erbjudas båtfolket. Fler platser för korttidsangöring skulle
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gynna butiker och restauranger. Servicen för båtlivet är viktig, därför måste det finnas sjömackar som
tillhandahåller toatömning, sophantering och kan erbjuda miljövänliga bränslen samt laddmöjligheter för
elbåtar.
Eftersom Vaxön är relativt tätbebyggd är det viktigt att värna de kvarvarande grönområdena såsom
Blynäshagen och Johannesbergsparken. De är viktiga, inte minst för dem som inte kan gå så långt.
Kulturen behöver plats för att kunna utövas och utvecklas. Vi föreslår en utomhusscen på Lägret, ett
kulturhus inrymmande t.ex. konstgalleri och medborgarkontor, övningslokaler för grupper som inte tillhör
kulturskolan och en simhall med tillhörande utomhusbad.
Vaxholm behöver fler arbetstillfällen lokalt för att vi ska få en levande stad året runt. Det är därför viktigt att
inte all mark på Vaxön omvandlas till bostäder. Vänsterpartiet vill t.ex. att området vid Blynäsvarvet får
förbli ett verksamhetsområde.
Vänsterpartiets mål för Vaxön:
•

Värna kulturmiljön

•

Bevara Vaxöns grönområden

•

Fler arbetstillfällen lokalt för en levande stad

•

Stimulera vattenanknuten verksamhet

•

Fler båtplatser för korttidsangöring

•

Säkrare trafiklösning vid Söderfjärdsskolan
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” Vänsterpartiet är ett socialistiskt och

feministiskt parti på ekologiskt hållbar grund.
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