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Ångvisslan blåser på!
Tänk vilken underbar stad vi har, och tänk vilka
förutsättningar vi har för att göra den ännu
bättre. Småstaden med sin fantastiska stadskärna och lummigare kringområden, närheten till
storstaden, vattnet, hamnarna och skärgården.
Bra ekonomi och bra medborgare. Vi måste ta
vårt ansvar och förvalta detta!
Här kommer andra numret av Ångvisslan,
Waxholmspartiets egna tidning. Målet med
Ångvisslan är att ge Waxholmsbor en annan syn
på vad som händer i vår stad än den som MiljöAlliansen ger i kommunens publikationer. I detta nummer fortsätter vi fokusera på våra fyra
hjärtefrågor, Boendemiljö, Ekonomi, Demokrati
och Infrastruktur.
Demokrati har blivit ännu mer aktuellt sedan
förra numret. I tidningarna läser vi uttalanden
från företrädare för Alliansen som får oss att
undra över hur det står till. Nyligen togs t ex
ett beslut i fullmäktiga att kommunen endast
ska annonsera i Lotsen, en i allmänhet positivt
inställd tidning.
Budskapet till Vaxholms alla företagare är
lika tydligt som skrämmande; vill du ha del av
kommunens pengar så ser du till att berömma
oss som styr.
I SCB:s årliga undersökning får Vaxholm betyget ”inte godkänt” beträffande information,
kontakt, påverkan och förtroende, vi debatterar vad detta kan bero på.
Den löpande ekonomin i Vaxholm är i balans
och det är bra. Ändå är vi oroliga över just ekonomin. Vi ger vår syn på hur stadens ekonomi
utvecklas långsiktigt och hur den beror av tillväxten.
Vi tittar även på hur staden väljer att bygga
husen som ska rymma expansionen och jämför
det med hur Vaxholmarna själva bygger husen
då de får bestämma. Vaxholmarna själva vet
hur man bygger nytt och snyggt i harmoni med
det riksintresse som staden omfattas av. Sist
skojar vi till det lite med en politikercoach.

Nu laddar WP för
årets viktiga val
Waxholmspartiet jobbar nu med de egna viljeyttringar
som kommer att presenteras inför valet. Vi kommer att
fokusera på våra fyra fokusområden: Boendemiljö, Ekonomi, Demokrati och Infrastruktur. Här är några exempel på
våra satsningar inför kommunalvalet i september.
BOENDEMILJÖ:

DEMOKRATI:

I bred blocköverskridande samling revidera Översiktsplan
2030, skydda grönområden för
framtiden och se över detaljplanering för att förstärka Vaxholms karaktär som historisk
garnisonsstad och skärgårdsstad. Mindre styrning från byggbolag och exploatörer. Se över
behovet av hyresrätter. Långa
och rimliga arrendevillkor för
föreningar, t ex idrottsföreningar, kolonilotter och båtklubbar.

Inrättande av oppositionsråd
som skapar bättre möjlighet för
oppositionspartierna att få insyn i kommunens verksamhet.
Större öppenhet och fler möjligheter för Vaxholms medborgare
att ta del av och yttra sig i politiska frågor. Utbildning för fritidspolitiker. Makt och ansvar
har politikerna från första dagen
men inte alltid kunskapen.

EKONOMI:

Revidera exploateringsplanen
och skapa en plan för hållbar
tillväxt i vår egen takt med hänsyn till ekonomi, boendemiljö
och naturen. Satsa på kommunens kärnområden, vård-skolaomsorg. Över tid amortera ner
på den stora låneskulden. Arbeta för att påverka staten om
villkoren för de kommunala utjämningssystemet.

INFRASTRUKTUR:

Arbeta för förbättrad kommunikation gentemot framför allt SL.
Kvalitetskrav på tillförlitlighet
och trivsel i stället för kostnadsminimering, fräscha bussar som
går i tid och som håller hela vägen in till Stockholm. Ökad möjlighet till båtpendling och infartsparkeringar vid Roslagsbanan.
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Befolkningstillväxt – lönsamt
för vår älskade skärgårdsstad?
Debatten om den kraftiga befolkningstillväxten är kanske den tydligaste avdelaren i Vaxholms politik. Frågan omfattar nästan allt
som vi påverkas av i vardagen –
trafik och infrastruktur, byggnation, levande stad och inte minst
effekten på stadens ekonomi
över tid.
Vi i Waxholmspartiet har ifrågasatt ifall
denna tillväxt har gagnat Vaxholm
under en längre tid. Men vi var inte
först, tidigare politiker ifrågasätt detta
redan 2001. I stället för att lyssna på
kritiken har kommunen sålt ut kommunal mark för att finansiera de investeringar som krävs vid en växande befolkning. Trots sålda tillgångar har resultatet blivit en fördubblad skuld per
invånare.
Hur tacklar då dagens miljö-allianspartier detta? Jo med mer av samma
sak – ett omfattande exploaterings-

program, minskade gröna ytor, försäljning av kommunal mark och kraftigt
ökande skuldsättning.
HUR BLEV DET SÅ HÄR?

Nyinflyttade innebär skatteintäkter till
staden. Tyvärr tar de statliga utjämningssystemen nästan alla pengar. En
nyinflyttad med hela 750 000 i årslön
genererar ca 150 000 i kommunal skatteintäkt, men kommunen får bara behålla ca 30 000.
Om denna invånare har ett
barn med sig blir
affären en ren
förlustaffär, bara
en förskoleplats
kostar ca 125
000 kr per år.
Om vi dessutom
råkar ut för tröskeleffekter blir
det ännu värre.

EN FÖRLUSTAFFÄR

Tänk er en fabrik som går på halvfart
och som får en order som innebär 25
procent i produktionsökning, fabriken
kan lätt öka produktionen till en billig
penning.
Men om fabriken redan går på maximal produktion, då måste företaget
bygga en ny fabrik först och den extra
volymen på 25 procent blir i själva verket en förlustaffär.

Vaxholm får underkänt i demokratiu

Demokrati är ett av Waxholmspartiets fokusområden. Vi tycker
alltid att demokrati, delaktighet
och samarbete är bra för ett
samhälle.
Detta ämne är än mer aktuellt just nu i
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Vaxholm. I en artikel i
tidningen Mitt i redogjordes för SCB:s
undersökning om demokrati i våra kommuner. Här får Vaxholm betyget ”inte
godkänt” beträffande
information, kontakt,
påverkan och förtroende.
Detta resultat är
nedslående men det
bekräftar vad många
känner. Vi är många
som känner oss förbisedda, inte lyssnade på och kanske till och med lurade.
Beslut känns som att de tas på ett
sätt som ska minimera medborgares
möjligheter att hinna yttra sig och när
besluten väl är tagna så får man höra

från den ”demokratiska majoriteten”
att det är odemokratiskt att ifrågasätta
dem.
I en insändare i Waxholmslotsen ger
en företrädare för Liberalerna sin syn
på demokrati. Skribenten skriver det
inte rakt ut men han kommer till slutsatsen att beslut tagna i kommunfullmäktige är mer demokratiska än beslut
tagna i folkomröstningar.
– Folkinitiativ har blivit ett medel för
att protestera mot den förda politiken,
skriver han.
OMRÖSTNING FÖRE BESLUT

WP vill upplysa Liberalerna om att det
är just detta som är meningen med
folkinitiativ, vilket vi redogjorde för i
förra numret av Ångvisslan.
Vi håller med om att det finns problem med att lyfta ut en fråga ur sitt
sammanhang utan att konsekvenserna
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Just detta händer i Vaxholm, nya förskolor och skolor måste byggas och effekten av inflyttningen blir en förlust.
FÖRSÄMRAD EKONOMI

Waxholmspartiet hävdar bestämt att
den offensiva befolkningstillväxten inte
har förbättrat vardagen för oss invånare. Tvärtom skapar den en försämrad
ekonomi, sämre boendemiljöer och
ökade trafikproblem.
Men, kommunens ekonomin går väl
ihop? Ja, det stämmer, det som räddar
oss just nu är en extremt låg ränta. Det
kostar oss nästan ingenting att låna just
nu. Men den dagen räntan börjar öka,
då kommer det att bli svårt.

Så olika det kan bli när kommunen
och enskilda vaxholmsbor
bygger hus...
Det händer att även Miljö-Alliansen pratar om att det är viktigt att
värna den unika miljön, men deras handlingar talar ett annat språk.
Här visar vi exempel på hus som byggts enligt Miljö-Alliansens detaljplan och så jämför vi dem med nybyggda eller ombyggda hus där vaxholmarna själva fått bestämma.
Exempel på hus byggda enligt detaljplan utarbetad av Miljö-Alliansen.

TILLVÄXT I LAGOM TAKT

Waxholmspartiet vill att vår stad ska
utvecklas och växa, men i en takt som
staden och dess invånare mäktar med.
De flesta som flyttar hit är unga familjer med små barn. Med lagom takt kan
vi successivt försörja våra skolor och
dagis med nya barn och därmed har vi
en jämn beläggning på vår infrastruktur,
jämför med fabrikerna ovan.
Detta är vad Waxholmspartiet jobbar
för. I höst är det val, en röst på Waxholmspartiet är en röst för en balanserad och ekonomiskt hållbar tillväxt.

undersökning

Exempel på hus som är byggda eller ombyggda av Vaxholmare de senaste åren.

av beslutet alltid är klarlagda och ur
det perspektivet kanske inte folkinitiativet var helt lyckat.
Det hade varit bättre om vi hade
haft en folkomröstning innan nya
skolan byggdes. Då kunde man till
exempel ha ha ställt följande fråga till
medborgarna:
– Ska kommunen satsa på en ny
skola och bekosta den med lån och
exploatering av Norrberget eller ska
vi rusta upp den skola vi redan har?
Men vänta nu, hade vi inte en sådan
namninsamling? Gav inte den insamlingen ca 1 400 namnunderskrifter?
Vad hände med det folkinitiativet?
Liberalernas skribent avslutar i alla
fall bra med ”…vi fritidspolitiker behöver blir bättre på att lyssna till och
samtala med medborgare”.
Detta stöttar vi i Waxholmspartiet
helhjärtat!
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B • porto betalt

Tips från politikercoachen

Donationer och gåvor

Politik är viktigt men i
bland måste man
få skoja lite och även
skratta. Här ger vi lite tips och
råd och vi passar samtidigt på
att vara lite elaka, men vi
hoppas att det ska locka fram
ett skratt, vi driver faktiskt även
med oss själva.
LÄS ALLTID HELA DOKUMENTET

Politikercoachen börjar med en klassiker inom politiken – läs hela inlagan. I en upprörd artikel angående
folkomröstningen framhålls att oppositionen använt falska fakta. I artikeln tar M:s förespråkare upp ”…falska påståenden…att majoriteten avser att bebygga Lägret, Ullbergska
parken samt Officersparken! Det
finns absolut ingen grund för dessa
påståenden”.
Vi vet att det är mycket att läsa när
man sitter som kommunpolitiker och
vi förstår att det är svårt att hinna
med detta på fritiden, men ändå, det
är rätt viktiga grejer det här. Det står
på sid 43 i dokumentet Vaxön Bebyggelseutveckling. Politikercoachen ger
alltså rådet – läs hela dokumentet,
även om 43 sidor kan tyckas långt. Ett
tips till våra läsare, läs dokumentet ni

med, det
finns på kommunens hemsida
eller på waxholmspartiet.se.
MATEMATIK KAN VARA SVÅRT

Minus och minus blir plus: I analysen
av folkomröstningen hade en företrädare för (L) en räkneövning som imponerade i uppfinningsrikedom men
inte i matematisk kunskap. Genom
att räkna på vad Vaxholmare inte röstade på och slå ihop det med de som
inte alls röstade kom han fram till att
”…konstaterar att 72% av alla röstberättigade inte röstade på NEJ”. Men
Liberalerna, minus och minus blir ju
plus, med samma logik, fast rätt matematik, kan man även räkna fram att
78% inte röstade på JA.
DET ÄR LÄTT ATT VARA EMOT

Nu till sist ger vi plats för självhjälp
till oss och till föreningar som står
oss nära. Det är lätt att vara emot
och säga nej, där börjar ofta engagemanget. Men den som säger nej behöver även komma med ett allternativ, förändringar och framtidsplaner
måste få finnas. Därför tipsar nu coachen om en för-mot-bok, varje mot
ska följas av ett för.
Låt valet 2018 vara ett för-val i
stället för ett mot-val!

Nästa nummer av Ångvisslan
kommer strax innan valet
i september 2018

Waxholmspartiet har god användning
för medel, bland annat för att kunna
ge ut Ångvisslan. Vår tidning behövs
som en motvikt till Viktigt i Vaxholm,
som alltför lojalt speglar den styrande alliansens bild av kommunen.
Därför tar vi tacksamt emot gåvor
och donationer. Inga
bidrag är för små. De kan vara
anonyma om så önskas.
För information kontakta partiordförande Carl-Magnus Broström på
carl-magnus.brostrom@waxholmspartiet.se

Vaxholm
behöver
dig!
Välkommen in
i ett lokalt parti
som bara har
Vaxholms bästa som målsättning. Vi
har högt i tak och en god gemenskap.
Du kan vara allt från stödjande medlem till aktivt arbetande politiker. Vi
behöver alla goda krafter.
Kontakta gärna medlemssekreteraren
Karl Olof Fagerström:
karl.fagerstrom@waxholmspartiet.se

Partistyrelse:
Ordförande Carl-Magnus Broström
carl-magnus.brostrom@waxholmspartiet.se
Sekreterare Karl-Olof Fagerström
karl.fagerstrom@waxholmspartiet.se
Gruppledare Ingemar Wemmenhög
ingemar.wemmenhog@waxholmspartiet.se
Redaktör Ångvisslan: Björn Brånebäck
Ansvarig utgivare: Karl-Olof Fagerström
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