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Ångvisslan
••• Ångvisslan blåser nu till ordentligt för att förhoppningsvis tystna ett tag efter
valet. Det är bra drag i Waxholmspartiet nu. Vi har stor tillströmning av både
medlemmar och kandidater som vill företräda oss och jobba för ett bättre Vax-
holm. Vi har enats om en gedigen värdegrund: Boendemiljö. Demokrati, Ekono-
mi och Infrastruktur. Vi har ett riktigt bra och genomarbetat valmanifest som
förklarar hur vi ser på olika frågor och vi har Vaxholms längsta valsedel.
Högt upp på listan har vi en bra blandning av erfarna politiker, kompeten-

ta företagare, ideologer och pragmatiker. Alla ser fram emot att få realise-
ra vår vision för Vaxholms samt visa vad vi menar med demokrati.

DJUPDYKNING

Vaxholms ekonomi, skuldsättning och kopplingen mellan vår ekonomiska
situation och befolkningsexpansion är en av orsakerna till att Waxholms-
partiet en gång bildades. I skriften ”Ekonomifakta och recept för framtiden” gör
vår ordförande Carl-Magnus Broström en ordentlig djupdykning i stadens ekono-
mi och hur Waxholmspartiet vill arbeta för att ta oss ur vår skuldfälla. Artikeln
finns på www.waxholmspartiet.se.  Läs den, riktigt bra läsning!
Det är positivt för Waxholmspartiet att det är så stort engagemang i politiken i

Vaxholm. Detta gäller även för Sverige som helhet och många delar av världen.
Fler och fler medborgare vill vara med och påverka hur vår framtid ska se ut.
Tyvärr kommer detta engagemang ofta ur stort missnöje med hur de etable-

rade politikerna sköter styret. Så är det även i Vaxholm. Det känns tråkigt att
återigen behöva ta upp kritik mot hur Alliansen agerar och hur nu M och L till
och med kör över sina stödpartier. Demokrati betyder inte att alla medbor-
gare har vetorätt men det betyder inte heller att ett röstresultat ger fyra års
frikort att göra vad man vill. Vi vill verkligen protestera mot hur Alliansen
sköter sitt mandat och samtidigt beskriva hur vi vill att ett demokratiskt
styre bör fungera. 

PÄRLAN VI ALLA ÄLSKAR

Vi är också övertygade om att med det engagemang som finns i vår stad
och den underbara miljö och natur vi har så kan vi utveckla vår stad
utan att samtidigt förstöra den. Men det krävs långsiktiga överenskom-
melser, tät dialog med olika intressenter och kompromissvilja. Då
kommer Vaxholm att fortsätta vara den pärla till skärgårdsstad vi alla
älskar. 
Ha en bra läsning och gör din röst hörd i valet oavsett vad du röstar på. I andra länder kämpar människor

i generationer för att få demokrati, vi ska vara rädda om den vi har och ta tillvara vår rösträtt! 

Nu är det bra drag
i Waxholmspartiet!

Ångvisslan 3.qxp_02 DynaMate dec  2018-08-13  13:50  Sida 1



2

Vi har passerat Skutvikshagen och
ankommer snart Norrberget. Efter
det är nästa anhalt Resarö Mitt.
Tåget fortsätter sedan mot Förort
Stockholm.

Vart är vi på väg? En viktig fråga i ”På
spåret” men kanske ännu viktigare i Vax-
holms politik. Enstaka beslut tas och
små förändringar sker som var och en
för sig kanske inte påverkar så mycket,
men plötsligt inser man att dessa små
steg lett oss åt ett håll vi inte alls tänkt
gå.
Alliansen har under lång tid pratat om

att vi ska värna småstaden och vi ska
inte bli ett nytt Hammarby Sjöstad, men
vad säger de små stegen som tas? 
Är Kullö Terrass, Skutvikshagen, Resa-

rö Mitt och Norrberget verkligen steg
mot målet ”…att bevara sin unika skär-
gårdskaraktär” (Liberalernas skrift juni
2018) eller ”…känner starkt för att bevara
den här småstadskaraktären” (M-utta-
lande: Mitt i Roslagen, febr -18)?
Vi tycker snarare att det mönster som

framträder i handlingarna visar att den
övergripande planen är att förvandla
Vaxholm till en profillös förort till
Stockholm.
Som ett instrument i denna plan stäl-

ler man en passiv majoritet mot en aktiv
minoritet. Man pratar om ökade skat-
teintäkter och större serviceunderlag
och att det kommer att bli bra när allt är
klart. En passiv majoritet som inte direkt
drabbas håller sig lugn och de kanske 10-
20 procent av befolkningen som direkt
drabbas kan lätt köras över.

DU KAN BLI ÖVERKÖRD

Men vart är vi på väg? Det var visst inte
en enstaka händelse utan nästa anhalt
på resan är kanske på din baksida och
då är det du som blir överkörd. 
Folkinitiativet var en tydlig indikation.

Resarö var ett av få områden som rös-
tade för att skolan skulle rivas. Om det
blir en folkomröstning om Resarö Mitt
är det troligt att det blir tvärt om. En
passiv majoritet som inte direkt berörs
av planerna lyssnar på argument om att
det är bra för Vaxholm och innebär höj-
da skatteintäkter. En desperat minoritet
som direkt berörs, denna gång på Resa-
rö, körs över. Sen går tåget vidare till
nästa minoritet. 
Frågan är varför våra förtroendevalda

politiker - som är valda att represente-
ra oss - är så besatta av att utveckla
staden åt ett håll som majoriteten av
stadens invånare inte vill.
Visst, alla medborgare kan inte ha rätt

till veto mot allt, men vi behöver vara
överens om slutdestinationen. 
VART ÄR VI PÅ VÄG?

••• Vi behöver tyvärr återkomma till
hur Alliansen sköter sitt mandat i vår
stad ytterligare en gång. Orsaken är att
nya lågvattenmärken passeras på rad. 
Miljö-alliansen är fortfarande öve-

rens om att Norrbergsprojektet ska
genomföras som planerat men C och
Mp vill vänta med att riva husen tills en
lösning finns för barnen i förskolorna.
I sin närmast desperata fixering vid

att hinna riva skolan före valet genom-
förde  M och L då  ett försök till poli-
tisk kupp för att driva igenom beslutet
ensamma utan sina alliansvänner.
Rivningen av skolan är just nu stop-

pad men spelet innan visar hur långt
vissa av våra politiker är villiga att gå
för att få igenom sin vilja. Observera

sin vilja, inte kommunfullmäkti-
ges vilja (18 av 31 ledamöter var
emot beslutet).
M och L lät ett planeringsut-

skott (!) med endast sex dele-
gater fatta beslutet. Genom få
delegater och genom att ord-
förandeposten har utslagsröst
kunde de snedvrida balansen
mellan för och emot.

RIVNINGEN STOPPADES

M och L drev alltså igenom sin vilja i
planeringsutskottet mot kommunfull-
mäktiges vilja. Den mest infekterade
frågan i Vaxholms politik behandlades i
ett planeringsutskott utan parlamenta-
risk täckning.
Kommunstyrelsen lyckades genom

ett extrainsatt möte dagen innan
kontraktet skulle skrivas på att stoppa
rivningen. Det enda positiva i denna
historia är väl att M och L visar sin rätta
sida bara någon månad innan valet. 

Bästa läsare, tänk efter ordentligt nu!
M och L drev alltså igenom ett beslut i
den mest infekterade och debatterade
frågan i Vaxholms politik på kanske 30
år emot majoriteten i kommunfullmäk-
tige och emot resultatet i en folkom-
röstning. Detta endast några veckor
innan ett val.
Oavsett om du är för eller emot att

skolan rivs medan dagisbarnen fortfa-
rande är kvar behöver du ställa dig frå-
gan:
Vill du att politiker med en sådan syn

på demokrati ska företräda dig?

Vem vågar lita
på M och L?

Vaxholms Järnvägar närmar sig
Resarö Mitt...

VARNING! Uppriktigt innehåll.
Kan verka stötande för politiker

som säger en sak och gör en annan.
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••• Demokrati är en av Waxholmsparti-
ets värdegrunder. Vi tycker att det är
viktigt i allmänhet och vi tycker att
Alliansen i Vaxholm inte sköter demo-
kratin på rätt sätt.
Nu vet vi att de tycker annorlunda,

Alliansen verkar till exempel tycka att
det är odemokratiskt att samla in
namn underskrifter till en folkomröst-
ning (se artikel i förra numret av Ång-
visslan). 
Men vad är demokrati och hur ska

det fungera? I Sverige har vi represen-
tativ demokrati. Det betyder att vi vart
fjärde år röstar om vilka kandidater vi
vill ska representera oss de kommande
fyra åren. Efter valet försöker sedan
olika konstellationer komma överens
om frågor och man försöker hålla sina
vallöften. 

NORRBERGET EN SYMBOLFRÅGA

Men fyra år är lång tid. Nya frågor och
nya omständigheter dyker upp som kan
förändra planen man hade inför valet.
Ibland blossar stora, viktiga och långsik-
tiga frågor upp, frågor som kommer att
påverka människors liv i generationer.
Hur Vaxholm ska utvecklas på lång

sikt är en sådan fråga och där står ut-
vecklingen av Norrberget som en sym-
bol för de olika lägren. 
Det är här man som politiker måste

förstå att Sveriges demokratiska sys-
tem inte är samma sak som fyraårigt
frikort. När så här långsiktiga frågor
möter så stort och massivt motstånd
kan man inte bara köra på som om ing-
et har hänt, ens om man kan hävda att
man faktiskt vann valet. Den här frågan

är nu så infekterad att det är svårt att
se en lösning på den. En sak är dock
äker, vi måste öppna en dialog mellan
ytterligheterna och vi måste kompro-
missa!

VARSAM EXPLOATERING

Det är inte förenligt med Vaxholms
småskaliga och av riksintresse skyd-
dade karaktär att smälla upp nära 300
lägenheter i modern design så nära
centrum, men det är kanske inte heller
realistiskt att bevara allt som det ser ut
i dag.
En varsam exploatering som harmo-

niserar och till och med förstärker Vax-
holms karaktär behöver tas fram.
Vi behöver även tänka på vår miljö,

att riva och bygga hus ger stora miljö-
avtryck. Varför vill då framför allt Mp
riva två moderna förskolor för att se-

dan bygga nya någon annanstans? 
Detta borde gå att kompromissa och

nå breda långsiktiga överenskommelser
om.

LÅNGSIKTIGA LÖSNINGAR

Om rätt uppdrag ges till en duktig ar-
kitektfirma bör vi kunna hitta en lös-
ning som en kvalificerad majoritet av
Vaxholmarna ställer sig bakom. En lös-
ning som förstärker småstadens charm,
bevarar viktiga samhällsfunktioner och
delar av parken med de 100-åriga trä-
den och som inte slösar med natur -
resurser.
Det är det vi i Vaxholmspartiet me-

nar med demokrati på riktigt, breda
långsiktiga lösningar i stora samhällspå-
verkande beslut! 

Är svensk demokrati samma
sak som fyraårigt frikort? 
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www.waxholmspartiet.se

B  •  porto betalt

Vaxholm
behöver dig!
Välkommen in
i ett lokalt parti
som bara har Vax-
holms bästa som målsättning. Vi har
högt i tak och en god gemenskap. Du
kan vara allt från stödjande medlem
till aktivt arbetande politiker. Vi be-
höver 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

Vår politikercoach fortsätter
skoja till det lite och ger lite tips
och kommentarer om vad som
händer i politikerlivet i Vax-
holm. Lite sant, lite elakt och
lite roligt.

ÅH VAD DET ÄR SKÖNT ATT GLÖMMA!
Åh vad det är skönt att glömma.
Dumheter och misstag förpassas in i
historiens dimma. Åh vad det är trå-
kigt med alla som pratar om förr. Förr
är mossigt och tråkigt. Nej, framtid
ska det vara. Nu ska vi ta nya tag och
vad bra allt ska bli. Gamla beprövade
misstag känns nya och fräscha igen.
Oh, vad det är skönt att glömma. Vi
kanske till och med ska ta och glöm-
ma nutiden också? Nutiden är ju
framtidens dåtid! Framtid ska det
vara. Vi går ju till val på att skapa en
underbar boendemiljö här i Vaxholm,
försiktig och småskalig exploatering
lovar vi. Så låt oss glömma även hög-
husen vi just nu bygger, de är snart
dåtid de också så.
Tankar om Alliansens motvilja att dis-
kutera konsekvenserna av beslut tag-

na under senaste årtiondena.

NÄR HUNNAN SKA MAN DISKUTERA?
Norrberget ”kan vi inte” diskutera för
det är ju redan beslutat. Förslagen i
Vaxholms Bebyggelseutveckling får vi
inte diskutera för de är ju bara för-
slag. När en har ett förslag får en ente
diskutere, och när en har ett beslut
kan en ente diskutere. När hunnan
ska en diskutere? 
Fritt tolkat en känd småländsk pojke.

GRÖNT ÄR SVART:
Här ett tips till ett parti som vi oroar
oss över då det verkar ha fått pro-
blem med kompassen. Grön politik
brukar förknippas med sparsamhet
och återvinning samt alternativa
energikällor, inte med att riva funk-
tionella och moderna dagis, exploate-
ringar på strandskyddade marker och
baracker till barnen. Men coachen har
ett tips som kan rädda våra vänner -
vad skulle man kunna göra med Vax-
holms största platta tak, södervänt 
och i solläge dessutom?

DEMOS KRATOS:
Här ett tips till den starka ”demokra-
tiska majoriteten”. Demokrati innebär
inte att man lyssnar på folket en gång
vart fjärde år och sedan tycker att
folket ska vara tyst och inte skriva en
massa irriterande insändare eller sam-
la in namnunderskrifter eller annat
otyg. Demos (folket) kratos (styre)
betyder att det är folket som styr. I
Sverige löser vi detta genom förtro-
endevalda representanter som ska re-
presentera sina väljare. Coachens tips
är alltså att trots att man har makt
att strunta i de man ska representera
- så bör man inte göra det. Det blir så
upprörda stämningar då.
Som Bamse säger: ”Är man stark

måste man vara snäll!” 

VAD BOR DET FÖR MÄNNISKOR I FULA HUS?
Vi har ju uttryckt kritik mot vissa
byggprojekt i vår stad senaste tiden.
Säkert fina hus men vi tycker inte de
passar in i vår småstad. Men, vad bor
det för människor i dessa hus? Tycker
vi inte om dem bara för att vi inte
tycker om husen?. Naturligtvis gör vi
det. Det bor säkert underbara män-
niskor där i säkert jättefina lägenhe-
ter. Några visdomsord ringer i huvu-
det, ”om det finns ett fult hus på ga-
tan så ska man själv bo i det, för då
ser man det inte”. Smarta människor
med andra ord. Så, vi tycker om er.
Men, tycker ni om oss? Frågan ni ska
ställa er är, vad vill jag se för hus från
min balkong? Vad tycker t ex Kullö
Terrassarna om det skulle byggas ett
Blynäs Terrass på anda sidan sundet?
Blir svaret på den frågan ”inte” så ska
ni tycka om oss.

Tips från
politikercoachen

Valårsklockan i Vaxholm

Nyårsklockan, Alfred Tennyson/Edvard Fredin

Modifieringar från originalet i fet stil

Ring, klocka, ring i bistra Vaxholmsnatten

mot rymdens norrskenssky och markens snö;

det gamla ledarskapet lägger sig att dö . . .

Ring glädjeringning öfver land och vatten!

Ring in det nya och ring ut det gamla

i valets, skälfvande minut.

Ring lögnens makt från Vaxholms gränser ut,

och ring in sanningens, till oss som famla.

Ring våra tankar ut från nämnders möten

och gör politiskt tystad fri.

Ring hatet ut emellan de och vi

och ring försoning in till valdagsgröten.

…

Ring, klocka, ring . . . när förtroendevaldas krank-

het vike;

det dagas, politiken fram i styrka går!

Ring ut, ring ut de tusen felbeslutens år,

ring in det tusenåra samförståndets rike!

Ring in den tid, då alliansen skall befrias

ur själfviskhetens sammansnörda band.

Ring dåliga besluten ut, som står på lösan sand;

ring honom in, den demokratiskeMessias!
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