
Framåt med en närodlad politik!

Lena Hallberg, Ulrika Schelwander, Jonas Andersson, Anneth Jacobsson, Mailis Dahlberg, Malin Forsbrand, 
Adrian Brunkhorst, Carina Östergren, Britt Ståhl, Fredrik Östman, Chris Druid, Pia Vallgårda, Ann-Sofie Klar.

Tillsammans med dig utvecklar vi Vaxholm 
Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti med fötterna på jorden som jobbar för ett hållbart, jämlikt och 
företagsamt samhälle. Vi vill ta vara på det goda i Vaxholm och vara en positiv kraft framåt som med 
omsorg om vår miljö och våra gemensamma angelägenheter vill utveckla vår stad på ett klokt sätt. 
Vi vill göra staden än mer attraktiv för oss som bor här och våra besökare, unga och gamla, kvinnor 
och män. Vi tror på medmänsklighet och välkomnar nya vaxholmare. 

Detta är vårt handlingsprogram som talar om hur Centerpartiet vill att Vaxholm ska utvecklas under 
de närmaste åren.  
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Ett socialt hållbart Vaxholm där alla har en bra livskvalitet 
Trygga och glada förskolebarn  
Förskolan ska vara lekfull, trygg och finnas i närområdet. Som förälder ska du bestämma vilken 
barnomsorg som är bäst för er och känna dig trygg med den omsorg du valt. Barn behöver stimule-
rande inne- och utemiljöer. Barngrupperna får inte vara för stora och barns rätt till delaktighet är en 
hjärtefråga för oss. Alla ska få vara den unika människa de är. 

Vi jobbar för att: 
● Barnkonventionen ska genomsyra all verksamhet.
● Utemiljöerna ska rustas och leva upp till Boverkets rekommendationer om yta.
● Miljön, såväl inne som ute ska vara giftfri.
● Öppna förskolan ska ha fortsatt egna och rymliga lokaler för sin verksamhet.
● Förskolorna ska vara attraktiva arbetsplatser där personalen trivs.
● Genus och mångfald ska ingå i förskolans pedagogik. 

Varje elev ska lyckas
Skolorna i Vaxholm ska fortsätta att vara bland de bästa i Sverige. Varje elev ska få goda förutsätt-
ningar att utvecklas och lära sig. Alla barn ska bemötas och utmanas personligen i sitt lärande. 
Det ska vara roligt att gå till skolan och skolmiljön ska vara fri från mobbning och trakasserier. 

Vi jobbar för att:
● Alla elever som lämnar grundskolan ska vara behöriga till fortsatta studier på gymnasienivå.
● Entreprenörskap ska ingå i undervisningen.
● Skolorna ska ha nolltolerans mot mobbning och trakasserier samt ha en trygg IT-miljö.
● Alla elever får mer idrott i skolan.
● Maten ska ha höga kvalitetskriterier för god miljö- och djuromsorg, vara till stor del ekologisk

och helt fri från antibiotika. Maten ska lagas på plats.
● Alla skolor ska ha ändamålsenliga lokaler för modern pedagogik.
● Ny skola på Rindö byggs och Resarö skola byggs till.
● Våra skolor ska vara attraktiva arbetsplatser.

Nöjda och välmående seniorer
Oavsett ålder ska du kunna vara delaktig och ha stort inflytande över din livssituation. Som senior 
ska du ha rätt att välja och välja bort hemtjänstens utförare, läkare och vårdcentral. Det är välbefin-
nandet och kvaliteten i tjänsterna som ska ha fokus och mindre på vem som är utövare. Alla 80 + 
ska ha rätt till vissa insatser utan inledande biståndsbedömningar.  Pensionärsföreningarna, tillsam-
mans med frivilliga och anhöriga gör värdefulla insatser som förgyller seniorens vardag. Kraven för 
att få en plats i vårdomsorg eller särskilt boende behöver sänkas. Vi vill motverka isolering 
och stimulera gemenskap. 

Vi jobbar för att:
• De enskildas valfrihet ska vara rådande i hemtjänsten och omsorgen.
• Alla som fyllt 80 år ska erbjudas vissa omsorgstjänster utan föregående biståndsprövning.
• Stödja våra pensionärs- och anhörighetsföreningar.
• Bygga ett ute-gym för äldre på Lägret samt stödja aktiviteter för friskvård för äldre.
• Ett kollektivboende för äldre realiseras i vår stad, där boende får möjlighet till ett rikare socialt liv 

med bland annat gemensamma måltider.
• Seniorer ska erbjudas att köpa måltidskuponger i stadens skolmatsalar.
• Göra en översyn av belysningen på stan eftersom det upplevs att det blivit mörkare sedan bytet till 

ledlampor. 
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Ett friskare och roligare Vaxholm
En av våra största styrkor i Vaxholm är vårt omfattande föreningsliv som har många engagera-
de ledare och deltagare. Föreningslivet är till för alla oavsett ålder och det stärker vaxholmarnas 
vi-känsla. Flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och
andra fritidsaktiviteter. Det är viktigt att vi fångar upp ungdomar som inte deltar i fritidsaktiviteter.
Vi vill utveckla en levande stadskärna året om och öka utbudet av kultur.

Vi jobbar för att:
● Stadens stöd till föreningslivet ska vara jämställt, så att tjejer och killar får likvärdiga förutsätt-      
    ningar att utöva sina idrotter och intressen.
● Stödja ideella organisationer som underlättar integration av våra nya invånare.
● Stödja fritidsgårdarna på öarna (Vaxön, Rindö och Resarö) genom mobila team av fritidspeda-    
    goger.
● Öka samverkan mellan staden, föräldrar och föreningslivet för att motverka droganvändningen 
    bland unga.
● Isolera och rusta ishallen och nyttja den för andra aktiviteter under sommarmånaderna.
● Resarö bollplan ska utrustas med konstgräs.
● Sänka avgifterna för Kulturskolans deltagare.
● Stödja Scouterna genom att verka för en ny föreningslokal på Eriksö.
● Öka tillgängligheten till Bogesunds fritidsaktiviteter. Här finns ridning, golf, vandring och bad.           
    En gång och cykelväg är nödvändig.  Bevara friluftsområdet på Resarö/Killingen och anlägga   
    ett elljusspår här.
 
 
Ett Vaxholm för alla
Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha likvärdiga förutsättningar att leva goda och trygga liv 
i Vaxholm. Därför ska offentliga resurser fördelas jämställt. Vaxholm ska integrera jämställdhet i 
budgetarbetet (gender-budgetering) vilket ökar kvaliteten i kommunens alla verksamheter. Alla 
ska behandlas lika inom all social omsorg och utifrån sina individuella behov. Vi välkomnar nya 
invånare och värnar ett medmänskligt mottagande av människor på flykt.

Vi toppar Centerpartiets valsedel. Fr v  Mailis Dahlberg, Fredrik Östman, Malin Forsbrand, Adrian 
Brunkhorst, Lena Hallberg och Pia Vallgårda.
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Vi jobbar för att:
● Vaxholm ska jobba med jämställdhetsbudgetering.
● Staden ska förebygga våld i nära relationer genom att informera bostadsrättsföreningar och 

samfälligheter om vikten av civilkurage.
● Nyanlända ska få ett bra mottagande i Vaxholm. Särskild hänsyn ska tas till barnens skolgång 

vilket kräver en flexibilitet när det gäller tvåårsregeln, då familjer ska ha ordnat boende på egen 
hand.

● Barn som anvisas till Vaxholm ska ha möjlighet att fullfölja grundskolan här även efter
18-årsdagen. 

En starkare demokrati
Styrkan med att vara en liten stad är att vi har nära till varandra, våra nätverk korsas, vi ses i mataf-
färerna och på andra ställen. Det bör vara enkelt att hitta lösningar och se möjligheter i gemensam-
ma angelägenheter. Vi befinner oss i olika skeden av livet, har olika mycket tid över på dagen och 
vi engagerar oss på olika sätt. Därför måste det finnas olika sätt att påverka, kommunicera och få 
information om vad som är på gång och vad som händer i vår stad. Vårt rika förenings- och kultur-
liv behöver få mer fokus.

Vi jobbar för att:
• Stärka barns inflytande och säkerställa att barnperspektivet finns med i den kommunala
   planeringen.                    
• Utveckla medborgardialoger för att fånga upp idéer och förslag i ett tidigt skede av planerings-   
   processer.
• Stärka stadens kommunikationskanaler till invånarna.
• Stärka ungas inflytande genom till exempel ett ungdomsråd.
• Vi gör plats för representanter från förenings- och kulturlivet i en särskild fritids- och kultur-   
    beredning.   

Det ska vara enkelt att vara miljö- och klimatsmart
Det ska vara enkelt att vara miljö- och klimatsmart i vardagen. Detta kräver bra gång- och cykel-
vägar, utökad kollektivtrafik på land och på vatten samt energihushållning genom solpaneler och 
laddstolpar för elbilar. Lättillgängliga och fräscha återvinningsstationer underlättar sopsorteringen.  
Genom cykeluthyrning och bilpooler för oss boende och turister kan vi minska bilismen. Östersjön 
är ett viktigt innanhav som vi måste värna och rena. 

Vi jobbar för att:
● Solpaneler installeras på stadens fastigheter.
● Elcyklar och elbilar nyttjas i kommunens verksamheter.
● Underlätta för bilpooler.
● Våra parker utvecklas till gröna rum för människor och för den biologiska mångfalden.
● Ansluta Vaxholm till ett modernt reningsverk med nödvändig kväverening.
● Det ska finnas bra tömnings- och tvättställen för båtar.
● Förbättra återvinningsstationen med möjlighet till återbruk.
● Möjliggöra ett Östersjöns Hus i Vaxholm. 
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Varsam bostadsutveckling
Bostadsbebyggelse ska ske utifrån vår unika skärgårdsmiljö och vara hållbar. Den ska vara kol-
lektivtrafiknära och varierad med såväl bostads- som hyresrätter samt småhus. Nyproduktion av 
bostäder ska utformas och anpassas i skala, stil och material till den omgivande miljön. Vi är en del 
av en region med stor bostadsbrist och därför behöver också Vaxholm bidra med bostäder i en lugn 
och jämn takt. Det ska genomföras markanvisningstävlingar där flera byggbolag får presentera sina 
ider och tävla om att få bygga. Detta bör användas inför varje nytt byggprojekt, så att vaxholmarna 
får möjlighet att tycka till om vilket förslag som ska vinna. Fler bostäder ger oss ett bra underlag för 
bättre kommunikationer och är bra för stadens ekonomi. Våra grönområden är viktiga och därför 
ska Vaxholm växa försiktigt.

Vi jobbar för att:
● Öka medborgardialogen när nya bostadsprojekt planeras.
● Lägerhöjden bebyggs på ett varierat och hållbart sätt med bostäder, särskilt boende, förskolor och

verksamheter. En strandpromenad gör området tillgängligt för alla.
● En strandpromenad anläggs runt hela Vaxön.
● Byggandet blir varierat, i trä och anpassat till vår unika skärgårdsmiljö.
● Ett särskilt program tas fram för nybyggnation med hänsyn till vår miljö och behovet av  olika

upplåtelseformer.
● Det påbörjas en revidering av nuvarande exploateringsprogram.

En levande stad året om
Vi vill utveckla Vaxholm till en levande stad året om genom att varsamt nyttja våra unika miljöer. 
Kastellet är en intressant historisk plats som har utrymme för fler verksamheter. För att tillgänglig-
göra området för alla krävs en fast förbindelse och vi är öppna för alternativ till linfärjan. Med fler 
aktiviteter och mysiga sittplatser kan Lägret bli en härlig mötesplats för alla åldrar. Runt kajerna och 
Hamngatan kan fler näringar och aktiviteter erbjuda ”Skärgårdsupplevelser nära Stockholm” för oss 
boende och besökare. 

Vi jobbar för att:
● Utveckla Lägret till en stadspark och mötesplats för alla åldrar med till exempel ute-gym, grill 

platser, rustad lekpark, möjlighet till julmarknads- och sommarbodar.
● Utveckla Hamngatan som en levande gågata under sommartid och inkludera Rådhusgatan upp 

mot torget.
● Rusta lekplatserna runt om i hela Vaxholm och se till att det finns roliga och utmanande aktivite- 

ter för olika åldrar.
● En fast förbindelse, linfärjan eller annat alternativ mellan Kastellet och Vaxön ska finns året 

runt.
● Utveckla kulturnatten till en kulturfestival för alla åldrar.
● Utveckla kajområdet från Norrhamnen till Västerhamnen med olika skärgårdsupplevelser.
● Bussarnas uppställningsplats vid Söderhamnsplan flyttas.
● Shelltomten bebyggs med verksamheter som bibliotek, café och utställningslokaler samt 

bostäder.
● Cykeluthyrning ska finnas i anslutning till Söderhamnsplan. 
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Det ska vara enkelt att resa till och från Vaxholm
Vi är många som arbetspendlar från Vaxholm och många pendlar till oss. Därför är vi beroende 
av att våra bussförbindelser har hög turtäthet och är pålitliga. Även om kollektivtrafiken inte är 
en kommunal fråga så behöver vi ständigt lyfta frågan och driva på om detta i våra kontakter med 
landstingets trafiknämnd. Vårt omliggande vatten har en stor potential som på ett miljövänligt och 
effektivt sätt utgör ett alternativ till bussen och bilen. Med en ökad båtpendling minskar vi trafiken 
på väg 274 genom Vaxön. Det underlättar att välja bort bilen om det finns bra infartsparkeringar för 
bilar och cyklar. Trygga och säkra gång- och cykelvägar gör det möjligt för både unga och äldre att 
ta sig fram inom Vaxholm.    

Vi jobbar för att 
● Arbetspendling med båt från Rindö, Resarö, Vaxön och Tynningö till Stockholm blir möjligt

genom snabba eldrivna pendlingsbåtar.
● Tomma bussar från Täby, blir matarbussar för båtpendling från Resarö, Engarn och Kullön till

Söderhamnsplan.
● SL-kortet ska gälla för kollektivtrafiken på både land och vatten.
● Det blir direktbussar mellan Vaxholm och Arninge.
● Infartsparkeringar för cykel och bil utökas för att minska trafiken genom Vaxholm och mot

Stockholm.
● Rondellen vid Engarn färdigställs under mandatperioden.
● Bra gång- och cykelvägar byggs ut. I första hand på Överbyvägen, Rindövägen, Bogesundsvägen

samt till alla förskolor och skolor.
● Säkerställa lugna och trygga trafikmiljöer för såväl gående, cyklister som biltrafikanter runt för

skolor och skolor.
● Påverka Trafikverket, så att det blir en cykelväg mellan Engarn – Arninge.

Ett ekonomiskt hållbart samhälle hushållar med våra resurser

Fler jobb i Vaxholm med ett växande näringsliv
I Vaxholm är vi kreativa och tillhör den kommun som startar flest företag i landet. Detta vill vi 
upp-muntra och stödja. Med fler och växande företag skapas jobb och utveckling i vår stad. 
Vaxholms företagsklimat ska präglas av gott bemötande, bra service och korta handläggningstider. 
Bra fysiska och digitala kommunikationer är viktiga. Näringspolitiken ska utgå från att vi ska ha 
aktiva företag med verksamheter året om. Besöks- och marina näringar är viktiga för Vaxholm. 
Genom fler invå-nare får våra lokala detaljhandlare ett större kundunderlag.  

Vi jobbar för att:
● Service och bemötande från kommunen ska vara snabb, proffsig och bra.
● Företagslotsar införs vilket ger företagare en dörr in till stadens förvaltningar.
● Utveckla dialogen mellan staden och företagarna.
● Prioritera verksamheter med marin anknytning.
● Turistnäringen ges förutsättningar att verka året om.
● Fler verksamheter och företag etableras på Kastellet.
● Öka bredbandsutbyggnaden, 95 procent ska ha tillgång till 100 Mbit 2020.
● Fler företagshotell realiseras.
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Anna NordströmEsbjörn Nyström Tomas Axelsson

Norea Marklund Birgitta Björinge Stefan Wall

En god hushållning med våra skattepengar 
Vaxholm måste som andra kommuner erbjuda en god omsorg och service till oss som bor här. 
Genom en god hushållning med våra skattepengar har vi idag en stark ekonomi i stadens driftsbud-
get och vi har i flera avseenden förbättrat servicen till medborgarna. Den investering med lån som 
gjorts för bygget av Kronängsskolan ska betalas av. Hela Campus Vaxholm är en god framtidsin-
vestering för både unga och äldre. Därför behöver vi fullfölja planerna med att bygga bostäder på 
Norrbergsskolans tomt. Vaxholms låneskuld kommer att minska med intäkterna från försäljningen 
av byggrätter på Norrberget. En framtida skattesänkning kan bli möjlig när det finns utrymme i 
budgeten. Vi vill i första hand prioritera en ökad och fortsatt god service till oss boende.  

Vi kandiderar också till kommunfullmäktige för Centerpartiet i Vaxholm 
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Tillsammans med dig vill Centerpartiet 
leda Vaxholm framåt!  




