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Ångvisslan blåser upp
till mobilisering!
Ni läser nu första numret av Waxholmspartiets tidning Ångvisslan. Målet med Ångvisslan är att ge
Vaxholmsbor vår syn på vad som händer i vår stad.
Vaxholmare, om vi vill ha kvar den stad vi i dag är
så stolta över är det bråttom! Alliansen kan verkligen inte kritiseras för att ligga på latsidan. Detaljplaner och rivningsbeslut tas i snabb takt (se artikel sid 2). Folkinitiativ och oppositionens protester
lämnas litet, eller inget inflytande (sid 3). Nya lån
tecknas med en hastighet av 1,85 Miljoner i veckan
under den kommande treårs-perioden (sid 4) –
under förutsättning att de ekonomiska planerna
håller..!
Vi som har inblick i maktens korridorer kämpar förtvivlat för åtminstone en dags betänketid innan
viktiga beslut tas, men utan gehör. Varför genomförs den största förändringen av vår stad under en
mandatperiod? Varför tas inte dessa beslut som
kommer att påverka vår stad i 50-100 år framöver i
en anda av samförstånd med i alla fall en kvalificerad majoritet?
Den M-styrda Alliansen har tappat mycket i väljarstöd under den tid planerna drivits. Moderaterna i
Vaxholm har nästan halverats (30,75 procent 2014
mot 52,15 procent 2006). Det budskapet är enligt
oss tydligt – många Vaxholmare vill inte ha den
stad Alliansen vill ha.
Waxholmspartiet står för fyra grundvärderingar,
Boendemiljö, Ekonomi, Demokrati och Infrastruktur. I artikeln intill förklaras vår inställning närmare.
Med vår symboliska Ångvissla manar vi nu till mobilisering. Vi behöver hjälp att skapa opinion, att få
Alliansen att lyssna samt att bromsa de mest omvälvande projekten. Låt valet 2018 och folkomröstningen få avgöra vad vi vill med vår stad.
Ångvisslan – Din visselblåsare i Vaxholm!

Waxholmspartiet
– borgerligt alternativ
••• Waxholmspartiet bildades
2013 av vaxholmare som kände
att stadens styrelse inte lyssnade på dess invånare. På kort
tid mobiliserades ett parti och
redan i första valet blev partiet
det tredje största med hela 14
procent av rösterna.
BOENDEMILJÖ

Småstadens trygghet i kulturhistorisk charm!
Utveckla vår unika boendemiljö
i skärgårdens kulturhistoriska
charm. Vi vill att vår underbara
stad ska växa och utvecklas
med hänsyn till boendemiljö
och den unika charm staden erbjuder. Småskalig bebyggelse
som förstärker småstadens
trygghet och skapar miljöer för
boende och umgänge och arbete. Utveckla och stimulera lokalt näringsliv i stället för att
riva arbetsplatser.
EKONOMI

Sund och hållbar ekonomi utan
skuldberg till våra barn!
Stadens ekonomi ska vara sund
och långsiktig. Den som är satt i
skuld är inte fri. Stadens viktigaste uppgift är att tillhandahålla utbildning, vård och omsorg. Till det behövs pengar, i

dag, om ett år och om 10 år. Att
låna för dagens behov som vi
nu gör, är inte hållbart i längden.
DEMOKRATI

Lyssna på folket! Breda överenskommelser för långsiktiga
beslut!
Kommunpolitik ska vara nära
folket! Information ska vara
tydlig och tillgänglig. Folkinitiativ ska uppmuntras. Långsiktiga
frågor ska söka långsiktiga breda överenskommelser. Lagar,
riktlinjer och intentioner för
demokratiska processer ska
följas.
INFRASTRUKTUR

Vaxholmaren, en del av
storstaden!
Vi är en del av Sveriges största
storstad. Vi vill kunna jobba,
handla och roa oss i hela regionen utan timslånga transporttider. Vaxholm ska växa i takt
med infrastrukturen. Vägar,
länstrafiken och sjötrafiken
måste lösas innan problem
uppstår. Ytorna i staden ska
räcka till för både Vaxholmare
och turister. Sociala platser så
väl som parkeringar ska integreras i Vaxholms utveckling.

Vilket Vaxholm vill vi ha om fem år?
Vaxholm, Rindö och snart även
Resarö förändras snabbt nu men
det är bara början på vad som
ska komma. Hur vill vi att vår
stad ska se ut om fem år?
Småstaden Vaxholm är unik i Stockholms län genom att vara just en riktig
småstad. En småstad där människor bor
och lever, handlar och fikar. Vi hälsar på
varandra på gatorna och stannar och
småpratar med vänner och bekanta.
Vaxholm är även Stockholms skärgårds hjärta och den stolta porten för
all sjötrafik in och ut ur huvudstaden.
Vidare är Vaxholms kulturhistoriska
miljö unik. Så unik och så viktig att den
omfattas av två skydd enligt riksintresse (Kust-och skärgårdsområdena i
Stockholms län och Norra Boo-Vaxholm-Oxdjupet-Lindalssundet). Denna
miljö måste bevaras både för Sveriges
och Vaxholms skull.
FÖRÖDANDE PROJEKT

De projekt som nu byggs, finns på ritbordet eller ligger på idé-stadiet är enligt oss förödande för vår stad (se dokument Vaxholms bebyggelseutveckling på www.waxholmspartiet.se, sid 36
och framåt).
Det är omfattande planer för vår
stad med sammanlagt inte mindre än
ca 75 st nya byggnader och höghus varav sju nu håller på att byggas (Skutviken) och ytterligare 15 är under pla-

nering (Norrberget). Inte ens Lägret,
Officersparken, Ullbergsparken och Johannesbergsparken är förskonade från
bebyggelse. På Resarö planeras Östra
och Västra Storäng, Resarö Mitt och
Ytterby. På Rindö pågår planering av
Rindö Hamn, Rindö Smedja och Östra
Kaserngatan.
LAGOM TAKT

Waxholmspartiet vill att Vaxholm ska
utvecklas i en lagom takt och på ett
sätt så att småstadscharmen och skärgårdsstadens kultur förstärks, inte förstörs.
Det finns många orter som lyckats
med det, ta Dalarö eller Sigtuna. Vi har

En halv seger för folkinitiativet!
Norrberget var från början planerat för uppåt sju höghus med 8
till 10 våningar.
Detta förslag har Alliansen och Miljöpartiet nu backat ifrån tack vara alla
vaxholmares engagemang i föreningar
och folkinitiativ.
De planer som nu finns är visserligen
fortfarande omfattande men ändå en
rejäl förbättring jämfört med de ursprungliga planerna. Waxholmspartiet
fick också igenom en motion om träfasader, vilket ytterligare förbättrar intrycket.
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Tack alla vaxholmare som engagerat
sig, vi har visat att det går att påverka!
Ursprungliga planer för Norrberget
hade varit katastrofala för Vaxholms karaktär. Höghusen hade setts från både
Lägret, staden och farleden till sjöss.
Tänk er midsommarfirandet 2020 med
8-10-våninghus på andra sidan gatan, det
hade blivit en turistmagnet det!
Men det finns många höghusbyggen
kvar på planeringsbordet. Hittills har alla
byggnationer som påbörjats utformats
helt enligt förslagen i Vaxholms Bebyggelseutveckling (se artikel ovan) utom
just Norrberget.

även flera exempel på nybyggnation i
vår stad som fint smälter in eller t o m
förstärker vår miljö. Radhusområdet i
Norrhamnen eller hela södra Kullön är
exempel på nybyggnationer som förstärker stadens karaktär. Jämför dessa
områden med Kullö terrass eller de hus
som nu byggs vid Skutviken!
Vi är övertygade om att det går att
utveckla vår stad utan att förstöra
den. Vi är övertygade om att en bra
boendemiljö, där människor inte bara
sover utan där människor lever och
kanske till och med jobbar, är det rätta att bygga och det finns många bra
exempel runt om i vårt land att ta
lärdom av.

Demokrati - viktig att värna
••• WP stödjer
kommande folkomröstning om Norrbergsskolan av två
anledningar; dels
för att vi är oroade
över utvecklingen
av området men
lika mycket för att
vi vill markera mot
Alliansens och Miljöpartiets behandling av förra folkinitiativet, som enligt
oss var tvärt emot hur vi vill att vår
stad ska styras.
Sveriges riksdag reformerade kommunallagen hösten 2010 , bl a i syfte
att ”…förändra bestämmelserna om
folkinitiativ så att det ska bli lättare att
få till stånd en folkomröstning…” (Sveriges Kommuner och Landsting, Faktablad nr 8: Det förstärkta folkinitiativet).
Denna skrift verkar tyvärr inte Alliansen i Vaxholm ha läst. Sättet som Alli-

ansen hanterade det första initiativet
till folkomröstning anser Waxholmspartiet vara upprörande.
NAMNEN STRÖK

2015 pågick insamlande av namnunderskrifter angående Campus och planerna
för Lägerhöjden samt bevarande av
Norrbergsskolan. Cirka 20 procent,
drygt 1400 namnunderskrifter samlades lätt in. Cirka 40 procent av dessa

namn ströks av kommunen, som visade
sig tillämpa mycket
hård granskning av
namnunderskrifterna.
Hanteringen granskades av Mitt i Roslagen (9 juni 2015,
Fredrik Sjöqvist) där
tidningen konstaterade att Alliansens
hantering av Folkinitiativet saknade
motstycke i Sverige.
VI VÄRNAR DEMOKRATIN

Vi står upp för demokrati och medbestämmande. Oavsett om vi tycker att
en åsikt är bra eller dålig så är det en
grundlagsskyddad rättighet i demokratins Sverige att man får yttra den.
Folkinitiativ är viktigt för demokratin
och vi i Waxholmspartiet värnar om
demokratin!

Hur styrs vår stad?
••• I en kommun behandlas företrädesvis lokala sakfrågor. Dessa
har ofta inga ideologiska förtecken. Ändå speglas rikspolitikens
partigrupperingar i beslutande organ och nämnder i Vaxholms kommun. Och vad värre är så utesluts
representanter från oppositionen i
stor grad i dessa nämnder.
Miljöalliansen beter sig efter valet
som om de fått ett politiskt frikort i
fyra år att göra som de vill i alla avseenden. Man bryr sig inte om att ta ansvar för den nära hälft av väljarna som
lämnade sin röst till andra partier.
INTERN KRITIK

Den politiska majoriteten kommer med
sin rösträtt att vinna omröstningar i
fullmäktige, men varför vill Alliansen/Miljöpartiet inte ens höra oppositionens tankar och idéer och diskutera
för- och nackdelar med olika förslag?
Samma kritik har under en tid även
funnits internt inom Moderaterna, men
utan resultat. Progressiva moderater

med bredare demokratisyn har därför tyvärr - lämnat sina politiska uppdrag.
Vi vet att det finns kloka funderingar
och inlägg hos alla människor och vi vill
att dessa skall komma till uttryck i ett
tidigt skede. Vi vet att det inom varje
parti finns representanter med kunskaper, erfarenheter och sunt bondförnuft
och vi vill att de ska bidra – oavsett
partitillhörighet.
Vi anser att Vaxholm inte enbart tillhör den maktkonstellation som speglas
av ett val. Vaxholm tillhör oss alla. Vi
arbetar för ett bredare samförstånd
och en bredare demokratisyn.
Styrka är inte att utöva makt – styrka
är att våga lyssna.

Folkomröstning
10 september
Waxholmspartiet
stödjer folkinitiativet
bakom folkomröstningen och
uppmanar alla
invånare att göra sin
röst hörd!
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Vaxholms ekonomi

“Förvånande hög skatt
och skuldsättning”
Vaxholm borde med sin befolkningssammansättning ha förutsättningar för att ha en god
ekonomi. Medelinkomsten är
bland de högsta i landet och
sociala problem och därtill
hörande kostnader jämförelsevis små.
Waxholmspartiet har från start förvånats över att ekonomin i vår kommun
tidvis varit i dåligt skick. Framförallt
runt 2000-talet men även för bara
några år sedan, då soliditeten var
bland de lägsta i Sverige.
Vaxholm har också en relativt hög
kommunalskatt. Under de sista åren
har framsteg gjorts. Den löpande
ekonomin i de för kommunen nödvändiga verksamheterna sköts i
huvudsak mycket väl och uppnår det
rekommenderade överskottsmålet
på 2 procent. Skulle emellertid räntan snabbt skjuta i höjden så blir situationen en annan.
SKULDERNA ÖKAR

Waxholmspartiet ser dock den
ökande skuldsättningen, från i huvudsak befolkningsexpansion och dithörande infrastrukturkostnader, som
ett problem. Den 31 okt 2016 hade
kommunen en skuld på 436 milj. Detta blir ca 60000 kr/skattebetalare.
Problemet är att skulderna ökar. I
kommunens investeringsbudget pla-

neras för att låna upp ytterligare 116
mkr 2017, 69 mkr 2018 och 105 mkr
2019.
Om tre år beräknas alltså Vaxholms
stad ha en skuld på 726
miljoner.
Allianspartierna hävdar att ekonomin blir bättre med expansion av
Vaxholm. Vaxholm har växt jämförelsevis snabbt den sista tiden men det
har inte gett de ekonomiska vinster
som förutspåtts och Alliansen kan
heller inte visa på underlag som stödjer påståendet.
OLYCKLIG SITUATION

Byggnationen av framförallt Campus
Vaxholm för ca 300 miljoner har försatt kommunen i en olycklig situation
ur ekonomisk synvinkel. Alliansen har
redan från början bestämt att Norrberget ska säljas för att bl a täcka den
kostnaden. Några alternativ har Alliansen inte prövat eller redovisat. Befolkningsökningen på Vaxön med
Norrberget, Skutviken, Pålsjöstrand
m.m. leder till följdinvesteringar i
infrastruktur som vägar vatten och
avlopp.
När Waxholmspartiet får inflytande över hur kommunen sköts
kommer inga revolutionerande förändringar att göras av den löpande
skötseln av ekonomin. Däremot kommer den starka expansionen att begränsas och upplåningen minskas.

Moderat demokrati?
Hösten 2016 avgick en stor del av
Moderaterna i Vaxholm i protest mot
partiledningens bristande respekt för
demokrati inom partiet. W.P. tycker
det var starkt gjort av våra politikerkollegor. Nu väntar vi bara på att partiet även ska inse att vi andra vaxholmare också vill ha demokrati…

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 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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