
www.waxholmspartiet.se 

 
Moderaterna bekänner färg 
inför årets val i Vaxholm 
 
Enligt ett pressmeddelande (30/8) har 
Moderaterna, Liberalerna och 
Kristdemokraterna (som tillsammans 
endast representerar 32% i fullmäktige) 
beslutat att i valet gå fram gemensamt 
med en ’majoritetsförhoppnings-allians’ 
för Vaxholm. Moderaterna hoppas även 
att Centerpartiet vill vara med. 
Inga diskussioner om samarbete har förts 
med Waxholmspartiet, förra valets största 
parti (25%), och tillika ett borgerligt 
alternativ, trots inviter 
från Waxholmspartiet. 
 

Moderaterna väljer 
sålunda att legitimera 
agerandet från 
Liberalerna i de starkt 
kritiserade skol- och 
bygglovsfrågorna i 
mittstyret, samt 
Centerpartiets 
misslyckade ledning. 
Ingenting nytt i sak 
presenteras för verklig 
förändring i kommunen 
utan man sluter leden i 
gamla maktstrukturer. 
 

Statistik och individuella vittnesmål från 
föräldrar, barn och äldre, talar för sig själv; 
under det Centerledda mittstyret har såväl 
medborgarnas som företagens missnöje 
med kommunen ökat, över 80% är 
missnöjda med politikerna och över 50% 
med förvaltningen. 
 

Nu deklarerar Moderaterna att man vill gå 
från stödparti för ett mittstyre till en 
allians med partier som bär ett stort 
ansvar för dagens situation i kommunen. 
Detta alltså utan att invänta valresultatet 
och vad väljarna signalerar. 
 

Waxholmspartiet står, i stark kontrast mot 
detta alliansbesked, för ett verkligt och 
helt nödvändigt förändringsalternativ, för 
att ”riva pyramiderna”, och att sätta 
medborgarnas, och inte politikernas,  
behov i centrum. 
 

Alliansen förefaller ha förstått att 
Waxholmspartiets initiativ till ett nytt 
ledarskap vinner gehör och pliktskyldigast 
talar man om detta i en blek kopia av vårt 
budskap. Men planen för förändring 
saknas och hur ska man få ihop en 
förändring tillsammans med de partier 
som anser att man inte gjort något fel? 
 

Vaxholmsborna bör vara 
tacksamma för Moderaternas 
besked då valet mellan 
systembevarande och förnyelse 
blivit tydliggjort. Genom en röst 
på Waxholmspartiet kan man ge 
ett förändringsmandat och 
samtidigt visa att försöken till 
marginalisering av Vaxholmarnas 
eget parti inte är ok. 
 
Trots den kommunicerade 
positioneringen ställer sig 
Waxholmspartiet konstruktivt 
till samarbeten efter valet utifrån 
väljarmandat, andra partiers 
verkliga vilja till strukturell 

förändring samt lokala sakfrågor. Vi 
hoppas att även Moderaterna ska tänka 
ett varv till hur kommunen bäst kan styras 
efter valet.  
 
Läs gärna Ångvisslan Special om hur det 
går till i Vaxholms politik och hur 
maktpersoner styr bakom kulisserna:   

 


