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Farans riktning är nu ett kaos 
utan dess historiska like i 
Vaxholm. Norrberget, oönskat av 
alla, håller på fram till 2025 men 
har fått smisk för överträdelse av 
bygglov (indraget) samt avhopp 
och redan blivit en påtaglig 
olägenhet för boende. 
 

Bakom COOP, 
kvarteret Domaren 
15, kommer en ny 
fastighet med 
underjordiskt garage 
där det idag är park-
ering.  
 

Vaxö Skolas bygge 
ska vara klart 2024.  
 

Nytt SÄBO klart 
2025.  
 

Lägrets parkering 
måste gå från 
kommunalt svartbygge till vitt 
och tennisbanan är hotad.  
 

Samtidigt, BiG, ett kollektiv-
boende på Prästgårdtomten med 
Sveafastigheter ligger och pyr.  
 

Besökare till Vaxholm får snart en 
försmak av kaos redan vid Engarn 
där rondellen börjar byggas nu i 
juni.  
 

Annars har vi Resarö Mitt, 
ytterligare en oönskad 
exploatering.  

Motorn i kaoset är förstås 
Kajrenoveringen, en reaktiv 
effekt av att nonchalera beslut 
om underhåll, har börjat och 
håller på till 2026.  
 

Detta kan dock vara lite av 
Pandoras ask, ingen vet vad som 
finns under ytan när grävningar 

påbörjas.  
 

Kan vi lita på att det tas 
kloka beslut under gång? 
 

Det finns en ambitiös 
men själlös skrivbords-
produkt för våra kajer 
komplett med mark-
fontän och osittbara 
möbler.  
 

Hur Vaxholms framsida 
kommer gestaltas kan 
beskådas redan idag i 
Hammarby sjöstad eller 

Hornsbergs strandpark.  
 

Här saknas konsekvensanalys och 
därför heller ingen samordning 
över allas dessa störande 
aktiviteter.  
 

För företagandet, handeln, som 
bland annat tillhandahåller 
servicefunktioner för hållbarhet, 
utsätts de för än fler hot som kan 
få långsiktiga konsekvenser där 
påföljden blir ett centrum utan 
liv.  
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Medborgarfråga #5 
Är det hållbart? 

WP inte ett missnöjesparti, men vi är heller inte nöjda. För att lösa 
problem måste de först identifieras. 

 

För WP är det väsentligt att det kommunala arbetet med att förvalta 
skattemedel och folkvilja inte bara är reaktivt eller ens aktivt utan är 

mer framåtblickande, det vill säga pro-aktivt. 
 

För det krävs en väl förankrad vision, det vill säga en tydlig målbild. 
Ett problem är att befintliga målbilder inte skapar underlag för 

tydliga direktiv. 
 

Det betyder att förhållandet vision-mål-medel inte håller ihop. 
 

Läs mer på omstående sida varför Waxholmspartiet ser bristerna 
som ett flerårigt kaos med så allvarliga konsekvenser att de bör 

klassas som anti-tesen till hållbart. 


