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Några ord från ordförande Fredrik Ardefors

Dags för verk lig förändring
S
och ett nytt
ledarskap
å sent som i januari 2022 hade jag inga tankar på
att engagera mig politiskt. Visserligen har jag ett
allmänt samhällsintresse och arbetar i professionen
med många frågor som indirekt berör vår gemensamma
framtid, såsom miljö, hälsa, planetens resurser, eko
nomi, lagar och förordningar mm, men det är ändå ett
steg att ta att ställa upp i ett val.

Vad fick mig att ändra mig? Jag älskar Vaxholm. Läget som småstaden har på ett behän
digt avstånd från storstaden, närheten till naturen och havet samt de ofta engagerade
människorna utgör tillsammans något som jag inte upplevt på annat håll. Samtidigt
suckas det på många håll när våra kommunala angelägenheter nämns; berättelserna
om maten på ålderdomshemmet, om orosanmälningar från skolor på löpande band,
om oändliga handläggningstider och byråkrati gällande bygglov, om bristen på par
keringar, om detaljplaner som ingen är nöjd med, om ambitiösa tillväxtplaner trots att
Vaxholmsvägen redan är full av köer, om svårigheten att få besked och underlag osv
talar sitt tydliga språk. Sedan kom SCB:s medborgarundersökning för 2021 som visade
att det inte bara var enstaka högröstade gnällspikar som klagat utan att Vaxholmarna
faktiskt är enormt missnöjda med hur kommunen sköts. Och till detta ska inte minst
läggas kommunrevisorernas kritik.

Du får också gärna kontakta mig eller kollegerna i Waxholmspartiet!
info@waxholmspartiet.se samt 0723-794 216

Vi ses!

Foto: Fredrik Ardefors

Jag tror på närdemokrati. Jag tycker att det är självklart att politiker och tjänstemän ska
arbeta för att möta invånarnas behov och önskningar så långt som det är möjligt. Och att
man ska lyssna extra mycket på de människor som ett ärende främst berör. Om en demo
krati ska fungera så krävs också full transparens, att egna maktanspråk får stå tillbaka
och att människor engagerar sig. Demokrati är inte bara en rättighet, det är också en
skyldighet att bidra. Jag bidrar nu genom att företräda Waxholmspartiet och att gå till val
på en genomgripande översyn av hela kommunens verksamhet. Du kan engagera dig
genom att vara med i någon av våra kompetensgrupper eller de politiska nämnderna när
de ska bemannas. Det minsta du kan göra är dock att rösta på verklig förändring
i det val som berör din och dina medmänniskors vardag och närsamhälle.
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Om Waxholmspartiet och valplattformen
Waxholmspartiet

Valplattformen

Waxholmspartiet grundades 2013 och blev största
parti i valet 2018. Allt sedan starten har partiet följt
de ledstjärnor som var med från början. Kommunal
politik och förvaltning är sällan ideologiskt betingad
utan ska utgå från människornas behov lokalt. Sunt
förnuft, lokala perspektiv, ekonomisk balans, lyhörd
het och pragmatik är därmed nyckelord. Men det
räcker inte.

Vad vill då Waxholmspartiet göra åt situationen?
Vi går till val med en förändringsagenda som står
på fyra ben:

Den gångna mandatperioden har tydligt visat att det
finns ett politiskt och förvaltningsmässigt motstånd
att öppet diskutera och åtgärda de tillkortakomman
den som finns i kommunen. Underlag saknas eller
är bristfälliga. Långsiktiga planer för underhåll eller
befolkningsförändringar är undermåliga. Pinsamma
konsekvenser som kan kräva panikåtgärder hanteras
genom snabba och föga transparanta eller involve
rade processer.
Waxholmspartiet har beskurits möjligheten att
påverka genom att av maktpartierna helt utestängas
från de viktiga presidieplatserna i de kommunala
nämnderna. Hanteringen av Norrberget lämnar
mycket att önska. Oheliga allianser mellan traditio
nella partier, och ibland vildar, har arbetat för att
bevara nuvarande system där man underhand kom
mer överens sinsemellan och med chefstjänstemän
om hur kommunen ska drivas. Demokratin rundas i
praktiken.
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 Medborgaren i centrum. Politiker och tjänstemän
är till för medborgarna och inte tvärt om. Det är
på medborgarnas uppdrag och för medborgarnas
pengar som kommunen ska agera. Alltför många
upplever ett ”vi och dom” vad gäller kontakt med
kommunen.
 Närdemokrati. Beslut ska fattas så nära de
människor som besluten berör som möjligt. Det
kallas med ett fint ord Subsidiaritets-principen
och är till och med inskrivet i EU-fördraget. Vi vill
skapa nya strukturer för involvering och engage
mang på lokal nivå. Medborgarråd, lokala omröst
ningar mm är till exempel tänkbara.
 Sakfrågor. Många sakfrågor ska avgöras enligt
principen ovan men det finns frågor som redan
är förankrade hos medborgarna och som Wax
holmspartiet kommer att driva, t ex att skrota
tillväxtmålet 16 000 invånare från dagens 12 000
och skapa en befolkningstillväxt som är hållbar,
att Vaxön, Rindö och Resarö ska ha en attraktiv
förskola och skola med tillräckligt antal platser
utifrån valfriheten, att Tynningö ska kunna komma
närmare Vaxholm, att vi ska ha lokalt lagad mat för
barn och äldre, mm.
 Visioner. Vad vore livet utan drömmar och visio
ner? Visioner får oss att lyfta blicken och att förena
allt som är bra med sådant som kan förbättras för
en ljusare framtid. I Waxholmspartiets visioner för

kommunen finns t ex ökad grad av självförsörjning
gällande mat och energi, ett levande centrum
året runt och en attraktionskraft för alla ålders
grupper. Som kustkommun borde väl också alla
kommuninvånare som vill ha båt kunna erbjudas
en båtplats?

W

axholmspartiet vill genomföra en genomlys
ning av den politiska organisationen och höga
kostnader för förvaltningen. Denna genomlysning
skall genomföras av en extern oberoende part.
Bakgrunden till detta är att Waxholmspartiet anser
att Vaxholms stad har förhållandevis höga kostnader
på tjänstemannaorganisationen. Befolkningsföränd
ringen har varit stor sedan kommunens brytning
med Österåkers kommun 1983. Vaxholms stad har i
stort sett samma politiska organisation och tjänste
mannaorganisation som vid utbrytningen. En snabb
förändringstakt i samhället i kombination med ökad
komplexitet och utökade ansvarsområden ställer
nya och delvis andra krav på kommunen än tidigare.
Utredningen ska göras av hur en kommun med
Vaxholms förutsättningar kan organisera sig på bästa
sätt. Utredningen skall omfatta:
1. Bästa organisationen för en kommun med 12 000
invånare på politisk nivå.
2. Optimal politisk representation.
3. Att beakta politisk demokratisk spridning.
4. Bästa organisation för en kommun med 12 000
invånare på tjänstemannanivå.
5. Optimal bemanning på tjänstemannanivå.
Genomlysningens uppdrag innebär att föreslå en

kostnadseffektiv modell för politisk styrning och
därtill anpassad tjänstemannaorganisation. Det ses
som viktigt att skapa en helhetssyn och vitalisera
den politiska organisationen samt tjänstemanna
organisationen. De många kompetenta, ansvarsfulla
och engagerade kommunala medarbetarnas kraft
måste tas tillvara bättre Vidare betonas vikten av att
göra kommunfullmäktige starkare och visa att den
reella makten ligger hos kommunfullmäktige.
Detta kan endast åstadkommas under ett helt nytt
ledarskap. Det ledarskapet vill vi skapa tillsammans med medborgarna.
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Medborgaren
i centrum
axholmspartiet menar att såväl struktur
som kultur i Vaxholm måste förändras.
Vi vill, för att citera en känd svensk företags
ledare från SAS, ”Riva pyramiderna”. Det
skandinaviska flygbolaget genomgick på 1980talet en genomgripande förändring som syftade
till att sätta kunden i centrum, att bättre tillvarata
medarbetarnas kompetens och drivkraft, att
städa bort personliga maktsträvanden och
prestige och att öka effektiviteten.
Statistiska centralbyråns undersökning i Vaxholm
2021 visar på behovet av en sådan genomgripande
förändring. Nedan återfinns några fakta:
”19 procent av kommunens invånare upplever att
man har mycket eller ganska stora möjligheter till
insyn och inflytande över kommunens beslut och
verksamheter”.
”46 procent tycker inte att det fungerar att få svar på
frågor från kommunen”.
”71 procent tycker att man som invånare inte kan
påverka de kommunala verksamheterna”.
”83 procent har en negativ bild av medborgarnas
möjlighet att påverka politiska beslut”.
”66 procent anser inte att politiker arbetar för kom
munens bästa”.
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”72 procent anser inte att politikerna är ansvars
tagande”.
”85 procent tycker inte att kommunens politiker
är lyhörda till invånarnas tankar och idéer kring
kommunen och dess verksamheter”.
”52 procent tycker inte att kommunens anställda
arbetar för kommunens bästa”.
”81 procent tycker inte politiska beslut som fattas
i kommunen är genomtänkta och genomarbetade”.
”81 procent tycker inte att det finns en transparens
i hur politiska beslut fattas i kommunen.

Men är det möjligt att förändra? Ja, det finns andra
kommuner som har genomgått liknande processer.
Man ska inte underskatta omfattningen av arbetet
men det är likaväl nödvändigt. Om vi inte tar tag i
detta riskerar vi att stå med negativa följder för både
service och ekonomi. Framförallt kommer vi att fort
sätta ha missnöjda invånare.
Waxholmspartiet har inte sällan blockerats från
inflytande att ’fråga efter fråga’ förbättra situationen.
Därför söker vi mandat för denna genomgripande
förändring. Vår vallista är bemannad med personer
som har såväl kompetens som erfarenhet samt är vil
liga att skapa den förändring som behövs i Vaxholm
tillsammans med er.

Foto: Bengt Nyman

W
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V

arje medborgares röst är viktig. Och varje före
tagare, besökare eller turist kan välja att komma
till, eller verka i, Vaxholm eller inte. Sammanväg
ningen av alla behov och önskemål med vad som är
möjligt utifrån såväl lagar som ekonomi, miljöhänsyn
mm är politikerns roll.

Närdemokrati

Kommuninvånarna har att gå till val vart 4:e år.
Däremellan har invånarna liten möjlighet att påverka
politiken. Med dagens informationsteknologi skulle
kommunens invånare kunna involveras i kommunala
beslut mycket bättre. Waxholmspartiet vill verka för
att öka direktdemokratin i Vaxholm.
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Den representativa demokratin bygger på att
väljarnautser sina representanter för kommande
mandatperiod. Oftast blir de valda företrädarna de
som partierna satt högst på sina vallistor (person
kryss är fortfarande ganska ovanligt) och ofta röstar
man slentrianmässigt på samma parti i kommunen
som i riksdagsvalet. I praktiken har detta system
medfört att politiker anser sig utsedda att få
bestämma fram till nästa val. Och med åren tycker
man att man är så bra på att bestämma att man tar
det som självklart. Och så bekräftas man slentrian
mässigt i nästa val och systemet cementeras alltmer.
Waxholmspartiet har en annan syn på demokrati.
Vi menar att en förtroendevald endast har fått just
förtroendet att under mandatperioden löpande tolka
medborgarnas önskemål utifrån såväl sitt valmandat
men även hela b
 efolkningens behov. Waxholms
partiet anser vidare att Vaxholms politiker i större
utsträckning måste styra de högsta tjänstemännen
och avkräva neutrala välgrundade beslutsunderlag
som hjälper politikerna att fatta beslut och sätta mål
för verksamheten. Delegationsordningar som ger
ramarna för vad tjänstemän kan bestämma bör ses
över och i många fall begränsas. Ibland hör man poli
tiker säga att de inte kan göra något eftersom ”det är
tjänstemännens ansvar”. Vi menar att delegeringar
aldrig kan frånta ansvar från de högst ansvariga, dvs
politikerna.

Konkret vill vi:

 Införa en app eller websida för möjlighet att mäta
opinionen på respektive ö eller i hela kommunen
i viktiga och prioriterade frågor.

 Införa möjlighet till medborgarförslag till de
politiska organen.

 Införa öppna möten (och websända) i alla
beslutande forum så långt som är praktiskt och
formellt möjligt.

 Öppet redovisa kostnader och intäkter
(bruttoredovisning) på en sådan nivå att såväl
politiker som medborgare kan förstå och
utvärdera samt göra rätt prioriteringar och fatta
underbyggda beslut.

 Införa medborgarråd och geografiska öråd som
rådgivande organ till kommunen.

 Ge alla partier i kommunfullmäktige insyn i
styrelse och nämnder.

 Se över delegeringsordningen mellan politik och
förvaltning.

 Se över nämndernas och presidiernas mandat,
arbetssätt och informationsplikt.

 Öka innehåll, tillgänglighet och interaktion på
kommunens hemsida.

 Hålla öppna allmänpolitiska, debatter även
under mandatperioden.

 Undersöka möjligheten till tydligare ansvars
uppföljning i kommunen.

 Inrätta ett ”borgmästarkontor” i Rådhuset med
öppen mottagning till kommunalrådet.

 Föreningsliv och företagare i Vaxholm ska vara
delaktiga i de beslut som de påverkas av.
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Sakfrågor
Barn & utbildning

Konkret vill vi:

Förskola, skola och fritidshem utgör grunden för våra
barns förberedelser för samhället och vuxenlivet.
Waxholmspartiet bejakar att varje elev är en individ
och att varje individ har särskilda förutsättningar,
behov och preferenser i sitt lärande. Samtidigt har
skolan inte resurser för individuella anpassningar för
alla. Nyckeln för en fungerande skolgång är därför
att samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar
samt att skolmiljön ofta också är närmiljö. Föräldrarna
och eleven är oftast de som vet bäst vad som funge
rar och d
 ärför ska skolan vara lyhörd för detta.

 Att det ska finnas förskola, skola och fritids på alla

Det är viktigt att skolans resurser används där det
bäst behövs och att de kommer eleverna till godo.
Det har gått inflation i antalet biträdande rektorer
på kommunens skolor. Resurser tas från behövande
barn och läggs på att bygga lokala staber. Kostnaden
per elev är slutligen högre än andra kommuner i
Storstockholm.

 Skapa nya ”rådgivande organ” och stärka dialogen

huvudöar; Vaxön, Rindö, Resarö. Vi vill undersöka
behovet på Tynningö.

 Prioritera att elevgrupper inte blir för stora.
 Slå ihop samtliga kommunala grundskolor till ett
r ektorsområde med en kvalificerad rektor som kan
disponera resurser optimalt för hela kommunen.

 Bygga en ny och flexibel skola på Rindö.
 Bygga ut matsalen och antalet klassrum på Resarö
såsom det beslutades redan 2011.
mellan skola och barn/föräldrar.

 Rationalisera den centrala förvaltningen.
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Ungdom i Vaxholm
Vaxholm har ett bra utbud av fritidsaktivi
teter, framförallt inom olika idrotter.
Föreningslivet är ryggraden i arbetet
med meningsfulla aktiviteter utanför
skolan och det ska uppmuntras och stöttas.
Konkret vill vi:

 Skapa ett ungdomsråd.
 Möjliggöra att använda kommunala
lokaler även under kvällar, helger
och lov.

 Anpassa prissättning för föreningar
så att de kan nyttja lokaler.

 Öka föreningsbidragen och se över
fördelningen mellan olika aktiviteter.

 Undersöka möjligheten att erbjuda
kommunala sommarjobb.

 Att det ska finnas ungdomsgårdar på

Foto: Bengt Nyman

huvudöarna, gärna i föreningsregi.
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Omsorg
Waxholmspartiet värnar alla människors lika värde och
respekterar varandras olikheter. Vi anser att alla kommun
invånare ska ha tillgång till en god omsorg när behovet
uppstår. Äldre skall kunna bo hemma med adekvat hjälp
så länge de önskar. Alternativa boendeformer ska finnas.
Stödet till anhöriga som tar hand om sina nära bör finnas
i kommunal regi. Äldreboendeomsorgen har varit under
stark kritik i många år och bör åtgärdas. Den har med ett
kort undantag skötts av privata aktörer vilket inte i sig
behöver vara fel. Dock bör även kommunalt huvudmanna
skap övervägas liksom att mer medel kan behöva tillföras.
Vaxholms befolkning åldras enligt prognoserna de när
maste åren så att antalet pensionärer och äldre i behov av
vård eller särskilt boende förväntas öka kraftigt. Redan idag
finns det exempel på att Vaxholmsbor med särskilda behov
placeras i Haninge eftersom det saknas plats i kommunen.
Vi vill därför utan dröjsmål ta fram en plan för vård, omsorg
samt seniorboende. Vi vill:

 Prioritera att ta fram en vård- och omsorgsplan samt en
plan för seniorboende.

 Undersöka om Söderfjärdsskolan kan omdisponeras till
seniorboende.

 Ta hand om nyanlända till kommunen på ett välordnat
och p
 ositivt sätt.

 Att äldre med omsorgsbehov ska få stanna i kommunen
om de vill.

 Att lagad mat ska finnas för alla som inte själva kan sörja
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Foto: Bengt Nyman

för sin matlagning.
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Waxholmspartiet vill verka för att återvitalisera vår
stadskärna. En förutsättning för att restauranger och
näringsidkare är att kunder kan besöka dem på ett
smidigt sätt. Vi vill undersöka införandet av mini
bussar som kontinuerligt binder samman bostads
orter, allmänna parkeringar och centrum. Vi vill i
samråd med medborgarna också se över möjlig
heten att skapa parkeringar i flera plan i under
jordiska garage. Där kan p-platser öronmärkas för
kommunbor och för anställda i lokala företag jämte
plats för besökare.
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Slutligen måste de långa handläggningstiderna för
bygglov och olika kommunala planer omedelbart
adresseras.
Summerat vill vi att fokus nu ska ligga på Vaxholms
nuvarande befolkning snarare än på att anpassa
kommunen för de som teoretiskt skulle vilja flytta hit.
Konkreta åtgärder:
Foto: Fredrik Ardefors

 Korta alla handläggningstider.
 Ta fram ett förslag till användning av Shelltomten
tillsammans med medborgarna.

 Se över kajer och stadskärnan för att vitalisera
stadskärnan året runt.

 Skapa fler parkeringsplatser för kommunbor,
anställda och besökare.

 Se över översiktsplanerna så att utbyggnad och
utveckling harmoniserar med den vision som invå
narna har om framtiden och historiken.

 Ersätta linfärjan med långsiktiga privata alternativ.
 Bygga en riktig cykelväg längs väg 274 på Rindö.
 Utforma genomförande av Resarö mitt (ICA och
busshållplats mm) i nära samråd med Reasröborna
och kringliggande verksamheter.

Foto: Fredrik Ardefors

Waxholmspartiet vill dra i bromsen för fler stora
exploateringsprojekt med höga flerfamiljshus. Vi
menar att en tillväxt och dynamik bättre åstadkoms
genom att tillåta Attefallshus, konvertering av fritidstill permanentboende, mm. En balanserad tillväxt
möjliggör också att infrastrukturutbyggnaden kan
hänga med. Vi menar att varken V
 axholmsvägen
eller miljön tål mer snabb utbyggnad.

Vi vill även underlätta för snabba processer för
bygglov vid kommersiella etableringar. Och vi
vill se över busstopp och kajer så att plats kan ges
för fler småskaliga entreprenörer. Inte minst vill
vi lyssna in vad olika åldersgrupper saknar för att
handla och umgås ”på hemmaplan”.

Foto: Fredrik Ardefors

Vaxholms med sin speciella småstadskaraktär i skär
gården är hotad. Befolkningen i Vaxholm har växt
mycket snabbt, med 30% de sista 20 åren och enligt
kommunens långtidsplanering skall detta fortsätta.
Det är svårt att se hur en fortsatt inflyttning inte ska
ger mer trängsel och obehag i framförallt infrastruk
turen. Det finns helt enkelt inte mer plats för fler
bilar vare sig i staden eller på den trånga vägen till
Arninge. Liksom Lidingö har deklarerat att man inte
har mer plats för ytterligare expansion så bör även
Vaxholm inse detta. Waxholmspartiet kämpar oför
trutet vidare för att behålla den unika stadsbild som
Vaxön har samt att behålla och vårda öarnas särart
och vi menar att livskvaliteten i Vaxholm inte ökat
med framförallt fler bilar och längre färjeköer.

Foto: Fredrik Ardefors

Stadsbyggnad, stadsmiljö och infrastruktur
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Kultur och fritid
Utan kulturen och de gemensamma fritidsaktiviteterna
riskerar livet att bli grått och tråkigt. Vaxholm har
rika traditioner inom såväl musik och teater som olika
sporter. Olika föreningar gör ett fantastiskt arbete
med olika aktiviteter och dessa ska fortsatt stöttas.
Biblioteket är en viktig fast punkt i kulturlivet jämte
aktiviteter på biograf, hotell, kastellet, restauranter mm.
Waxholmspartiet vill:

 Införa en egen kulturberedning i nämnden för
Teknik, fritid och kultur.

 Skapa ett nytt bibliotek med eventuella nya funk
tioner i samråd med bibliotekspersonalen, med
borgarna och övriga berörda. Här finns möjlighet att
bidra till en mer levande stadskärna om det görs på
rätt sätt.

 Se över hyror och tillgänglighet för kommunala
lokaler för föreningsliv.

 Uppmuntra lokalanknutna festivaler.
 Skapa båtplatser för alla kommuninvånare som vill
ha båt.

 Öka tryggheten på våra offentliga platser genom att
t ex se över belysning och beskärning av buskar
regelbundet kring gång- och cykelvägar.

 Erbjuda gratis Wifi på campus.
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Foto: Bengt Nyman

 Öka dialogen och samarbetet mellan förvaltningen,
föreningslivet och politiken genom att skapa ett
forum där förvaltningen och föreningar diskuterar
behov och utveckling. Forumets syfte är att bygga
broar mellan föreningslivet och kommunen, att
synliggöra föreningslivet för att minska avståndet till
politiken. Vi är övertygade om att ett starkt förenings
liv bidrar till att göra barn och ungdomar bättre
rustade för framtiden.

 Skapa förutsättningarna för en hundrastgård i kom
munen som drivs av en förening och där kommunen
upplåter mark.
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Näringsliv
Waxholmspartiet vill arbeta för att vi ska bli en mer
företagarvänlig kommun. Vi ser gärna nyetableringar
men vi vill också bättre ta hand om existerande företags
behov och önskemål. Vaxholm har ovanligt många
företag i förhållande till befolkningen. Några större men
många mindre. Att driva företag innebär många utma
ningar med lagar, ekonomi, kunder, IT-system, lokaler
mm. Det är därför viktigt att företagens kommunala
kontaktytor och ärenden hanteras på ett sätt som upp
fattas som understödjande och inte försvårande. Fram
gångsrika företag i stadskärnan är helt nödvändiga för
att vitalisera den. Genom att företagen kan kapitalisera
på den ca miljon turister som besöker Vaxholm på som
maren kan de även hålla öppet på vintern. Därför måste
kommunen stötta med möjlighet till ombyggnationer,
parkering för personal och kunder, snabb handlägg
ning mm. Vi vill:

 Planlägga mark för att identifiera områden för
företagsetablering/-utbyggnad.

 Skapa parkeringsplatser på Vaxön.
 Anställa en näringslivschef som även koordinerar
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andra förvaltningars gränsytor mot företagen.
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Miljö
”Vaxholm ska vara en attraktiv levande skärgårdsstad
där resurser används hållbart och effektivt”. Så står det
i kommunens framtidsbild och det stöttar Waxholms
partiet.
Vi vill att Vaxholm ska arbeta medvetet med miljö
frågan men att arbetet ska präglas av helhetssyn och
systemperspektiv. Med detta menar vi att åtgärder som
endast flyttar problem eller miljöbelastningen till andra
aktörer utanför kommunen ska undvikas. Vidare måste
såväl livscykelanalyser som alternativanalyser genom
föras innan större beslut tas. Vi vill förenkla tillstånds
processen för solceller där det idag krävs bygglov.
Vi vill stärka detta arbete inom kommunen men även
tillgängliggöra information om miljöpåverkan och
åtgärder till företag och privatpersoner. Vi vill skapa
ett rådgivande organ för miljöfrågor där olika aktörer
i kommunen kan byta erfarenheter samt där konkreta
aktiviteter kan planeras och koordineras.

Trafik
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Waxholmspartiet anser att kommunen behöver lyfta
blicken från de små lokala trafikproblemen och titta på
helheten av bl.a. färje – och busstrafik och parkerings
platser. Var skall ändhållplats för bussar ligga? Finns
det behov av mindre bussar inne på de tätbefolkade
områdena som Resarö, Rindö/Skarpö och Vaxön?
Tillsammans med dessa saker så behöver också parke
ringsmöjligheter beaktas. Vi önskar förutsättningslöst
utreda dess saker i nära kontakt med invånarna.
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Några särskilda ord om ekonomi
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Kommunens ekonomi är en mycket viktig fråga
som går igenom all verksamhet. En god ekonomi är
förutsättningen för att kunna genomföra sakpolitik.
Waxholmspartiet vill sänka skatten på sikt men först
måste den kommunala servicen fungera och nöjdheten
hos medborgarna öka. Det är vår övertygelse att en
nystartad kommunal förvaltning med en inkluderande
och professionell kultur kommer att kunna arbeta effek
tivare och att både kvalitetsmål och lägre skatter kan
åstadkommas. En nyckel är att inventera kommunens
behov över tid, allt från fastighetsunderhåll till behov
av särskilt boende eller skolplatser. De osäkerheter
som råder med såväl inflation som höjda räntor, jämte
bristen på beslutsunderlag gör att Waxholmspartiet
inte ser en möjlighet att sänka skatten på kort sikt. Det
långsiktiga målet är dock att sänka skatten.
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Vision

Häng med på
resan till ett
bättre Vaxholm
på kort och
längre sikt!

Hur ser vi i Waxholmspartiet att Vaxholm ser ut om 10–15 år?
Vi tror att lokalperspektivet kommer att bli ”inne”
igen efter många år med ”globalisering” på agen
dan. Vi vill initiera att kommunen i större utsträck
ning blir självförsörjande på energi och livsmedel. I
framtiden har vi ett 2 km djupt borrhål där vi får geo
termisk energi till de flesta hushåll. Fälten vid Engarn
och ytor på Vaxön har stora växthus för produktion av
grönsaker. Här umgås äldre med gröna fingrar med
de elever som har en del av undervisningen förlagd
hit. Bogesundsskogarna rymmer tama skogsgrisar,
får och highland cattle. Fisk och vattenrenande muss
lor odlas på flera ställen.

Shelltomten är bebyggd med en saluhall och park på
taket. Elbussar för ”hopp-on-hopp-off” rör sig i slingor
mellan öarna och på Bogesund, Rindö/Skarpö, Resarö,
Vaxön, Eriksö och infartsparkeringen.
Vaxholmsvägen har inte behövts göras om till motor
väg för att kommunens invånare stannar hellre kvar för
studier, jobb och fritid i alla livets skeden så trafiken
har minskat trots att befolkning ökat något.
Centrum är levande med små butiker och restau
ranger och piren är ombyggd för Waxholmsbåts
tilläggning så att den renoverade, nu träbelagda,
kajen är fri för sjöbodar, sjöpaviljonger och umgänge.
Snabbåtar går mellan öarna och till Stockholm.
Tynningöborna känner det naturligt att via den nya
bilfärjan till Vaxholm arbeta och handla i norrort.
Kastellet och Lägret arrangerar årligen en internatio
nell musikfestival för unga sångare och musiker.
Kommunen har ett säkerhetslager med mat och
förnödenheter utöver att alla som kan uppmanats att
ha ett eget ”survival kit”. Kommunikation och betal
ningar kan ske även om de digitala systemen fallerar.
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Andra kommuner inspireras av våra idéer och skapar
sina varianter av närdemokrati och utveckling.
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Val 2022

Waxholmspartiets kandidater till kommunfullmäktige 2022
1. Fredrik Ardefors, VD/Major, Resarö
2. Anna-Lena Nordén, Jurist, Resarö
3. Minnaliisa Lundblad, Rådman, Resarö
4. Mikael Reichel, VD/Ingenjör, Resarö
5. Daga Bäfverfeldt, Barnsköterska, Rindö
6. Per-Håkan Öström, Egenföretagare, Vaxön
7. Björn Brånebäck, Egenföretagare/Civil ing., Vaxön
8. Stefan Åsblom, Företagssäljare, Rindö
9. Helene Graumann Kahlbom, Egenföretagare, Vaxön
10. Christina Granberg, Fil.kand, Resarö
11. Gunnar Moberg, Gymnasielärare, Rindö
12. Tom Bäfverfeldt, Egenföretagare, Rindö
13. Elisabeth Oldengen, Konsult, Vaxön
14. Karl Olof Fagerström, Docent, Vaxön
15. Bi Dahlborg Reichel, Skådespelare/Adjunkt Resarö
16. Lars Ekengren, Företagare, Rindö
17. Leif Cimrell, pensionär, Vaxön
18. Thomas Kalmér, Egenföretagare, Vaxön
19. Lucas Nordén, Student, Resarö
20. Teres Fagerström, Leg.sjuksköterska, Kullö
21. Cecilia Ardefors, Speciallärare, Resarö
22. Henrik Lundblad, Överläkare, Resarö

Foto: Bengt Nyman

30

Foto: Bengt Nyman

23. Phia Moberg, Förhandlare, Rindö
Vi har alla ställt upp i kommunalvalet utifrån att driva politiken i denna
Valplattform. Vi håller oss till sakförhållanden och avstår från politiskt
spel eller personangrepp. Makten i sig är inte intressant för oss annat än
för att förbättra för medborgarna i Vaxholm.

Vi vill höra från dig och ta del av dina tankar och idéer.
Du når oss via info@waxholmspartiet.se eller på 0723-794 216.
Mer info finns på www.waxholmspartiet.se och på Facebook.

31

Foto: Bengt Nyman

www.waxholmspartiet.se

