Det skrivs i Vaxholms
utvecklingsplan att kommunen
ska växa och att målet är ca
16 000 invånare. Det är en ökning
med 30%. Ett argument är att
gemensamma kostnader måste
slås ut på fler skattebetalare.
Tyvärr stämmer inte detta.
Beräkningar visar tvärt om, att
fler invånare kräver uppdaterad
infrastruktur, vatten,
avlopp, skolor samt
äldreomsorg, vård
och socialtjänst.
Vägen till Arninge är
redan märkbart
ansträngd. Liksom
trafiken till och från
Rindö. Tillväxten
måste i sådant fall
ske någonstans och
varken Vaxön,
Resarö eller Rindö
vill ha flervåningshus
i nya stadsliknande
områden.

och på vilket sätt. Vi vill med all
kraft tillse att sveket med
utvecklingen av Norrberget inte
upprepas där partiallianser gick
mot den uttalade folkviljan.
Waxholmspartiet är det största
partiet i kommunen, men för att
undvika systematisk överkörning
av politiska allianser behöver vi bli
ännu fler.
Waxholmspartiet
består av en grupp
engagerade
medborgare i
kommunen som har
bestämt sig för att
återföra besluten till
dem de berör.
Vi kallar det
närdemokrati.

Waxholmspartiet är angeläget
om att kommunens utveckling
sker i samförstånd med invånarna
och på ett klokt och varsamt sätt.
Vi vill att invånarna på varje ö ska
få påverka om det ska ske en
förtätning eller inte

Om det är viktigt för
dig att utveckla
demokratin och
undvika att sakfrågor förminskas
av partipolitiska agendor, är du
varmt välkommen till
Waxholmspartiet.
Vaxholm behöver dig.
Hör gärna av dig med just dina
tankar om befolkningsfrågan till;
info@waxholmspartiet.se

www.waxholmspartiet.se

Medborgarfråga #2

Hur många ska vi bli?

Planen är att Vaxholm ska öka från 12.000 till 16.000 invånare.
Kände du till det?
När vi lyssnar på er som känner till planen hör vi att det här är inte
något som ni blivit tillfrågade om, hur kan det komma sig?
Vi märker att många är oroade att förlora småstadskänslan och
idyllen som är unika i kombination med närheten till storstaden.
Vi tycker att det är dags att ta reda på vad Vaxholmarna verkligen vill
och om det är dags att ompröva planen.
Läs mer på andra sidan!
www.waxholmspartiet.se

