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RöFFs synpunkter på Vision Vaxholm 2015: 
 

Resarö Föräldraförening (RöFF) är mycket positiva till att kommunens politiker genomfört ett 

visionsarbete som har lett till de sex delarna i Vision Vaxholm 2015. Det är också positivt att alla 

kommuninvånare har getts möjlighet att ta del av visionen och lämna synpunkter på innehållet. 

Genom den här skrivelsen vill Resarö Föräldraförening ge sina synpunkter och lyfta fram de 

aspekter som vi anser viktigast att kommunen prioriterar. En förutsättning för att visionsarbetet 

ska leda till bästa möjliga resultat är att arbetet och dialogen fortsätter, även efter den 31 augusti. 

 

Som vi ser det går utmaningen för det fortsatta arbetet i två riktningar: 

 De sex separata visionerna måste sammanföras, då de till vissa delar är motstridiga. 

 Visionen måste bli mer detaljerad och mer lokalt anpassad (Rindö, Vaxö, Resarö, osv.) för att 

man verkligen ska kunna ha synpunkter på utfallet. 

 

På ett övergripande plan anser RöFF det som angeläget att det finns bra prognoser och/eller 

prognosverktyg så att en fortsatt förtätning av Vaxholm går i takt med utbyggnad av exempelvis 

god barnomsorg och skola. Den överhängande frågan är: Hur stort kan Vaxholm bli? Hur många 

invånare kan öarna härbärgera utan att invånarna känner att den unika skärgårds- och 

småstadskänslan försvinner. 

 

I visionens olika delar ser vi stort fokus på två saker, det ena är att frigöra mark för att bygga mer 

och det andra är fler parkeringsplatser. RöFF vill tona ner detta och istället utveckla de kvaliteter 

som Vaxholm redan har och som gör att människor väljer att bo här, nämligen havet, skogen och 

lugnet. 

 

Vision Utbildning, Kultur & Fritid 

”Att ha Sveriges främsta grundskoleutbildning samt ett brett utbud av kultur och fritidsaktiviteter 

i en miljö som värnar om natur och människor” är Utbildning, Kultur & Fritids övergripande 

vision, som RöFF gärna ställer sig bakom. Dock med ett tillägg: ”Sveriges främsta barnomsorg.” 

Glöm inte att allt börjar med de riktigt små barnen. 
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När visionen sedan utvecklas är det mest grundläggande bortglömt. Många, både stora och små 

frågor tas upp, men nästan inget sägs om skolan och barnomsorgen. Till exempel så är en av 

visionens tre prioriterade aktiviteter att installera trådlöst Internet i hela kommunen. Vi 

ifrågasätter för det första om det är en fråga för Utbildning, Kultur & Fritid överhuvudtaget och 

för det andra om det verkligen ska få ta sådan stor plats i prioritetsordningen. Prioritera istället en 

väl fungerande barnomsorg och skola med hög kvalitet. Vi menar att det är där fokus bör ligga 

och resurserna ska sättas in. Ta hand om de skolor som finns, kompetensutveckla personalen, 

förstärk personaltätheten. Är ”fysisk närmiljö av högsta klass” verkligen nödvändigt? Den 

fysiska miljön ska vara ändamålsenlig anser vi, men en lagom nivå räcker. Den behöver inte 

hålla högsta klass, det viktigaste är att personalen gör det. 

 

Det saknas motiveringar till varför visionen ser ut som den gör. Den absolut viktigaste 

motiveringen för arbetet med barn och ungdomar är att kostnaderna blir ännu större om det inte 

finns en mycket god grund att utgå från och att ett förebyggande arbete bedrivs. 

 

Vi vill tydligt poängtera att vi saknar idrott och rörelseaktiviteter i visionen, då dessa fyller ett 

viktigt behov för kommunens barn, ungdomar och vuxna. Utveckla Ung och Sund, det 

framgångsrika arbete som redan utförs i kommunen. Enligt vår mening borde även Idrottens Hus 

finnas med i visionen. Samverkansarbetet bör inte endast ske mellan kultur, utbildning och 

näringsliv, idrotten behöver också inkluderas i detta. Ett projekt som Idrottens Hus kan utgöra en 

grund för samverkan. Att låta kultur och idrott samsas inom samma byggnad skulle kunna skapa 

en samlingspunkt för människor i alla åldrar, olika intressen till trots. 

 

Visionen talar om ett ”brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter”, vilket vi är positiva till. Men 

det behövs en fördelning över öarna, så att inte hela utbudet fokuseras till Vaxö. 

 

Eftersom Resarö av naturliga skäl har brist på lokaler föreslår vi en satsning på 

utomhusaktiviteter. Vid fotbollsplanen finns det utrymme att skapa en lockande utomhusmiljö 

för alla åldrar. Aktiviteter som skateboardramp, tennisplank, mountainbike-bana, elljusspår, med 

mera, kan samlas där. På vintern får mountainbike-banan bli skidspår. På så sätt finns elljusspåret 

kvar för dem som vill promenera och skidspåren behöver inte trampas sönder. Toaletter och 

omklädningsrum borde naturligtvis finnas i anslutning till platsen. 

En trygg cykelväg som förbinder skola och fritids med aktivitetsplatsen gör det möjligt för 

skolan att använda miljön. Idrottsläraren på Resarö skola, Kerstin Nilsson, som 2007 utsågs till 

årets idrottslärare för sitt arbete med att integrera idrott och rörelse inom andra ämnesområden, 

skulle kunna vara en tillgång vid utformningen av aktivitetsplatsen. 

 

Ett påpekande som är av vikt är att Resarö skola är den största skolan i kommunen och att man 

bör ta hänsyn till det vid planeringen. Utbud av aktiviteter såsom kulturskola borde finnas 

representerade på Resarö i större utsträckning än idag, eftersom en så stor del av kommunens 

barn finns där. 

 

Vision Boende 

Ett viktigt behov som invånarna har och som förbises i visionen är tillgång till lek- och 

rekreationsytor. 

 

När det gäller väl fungerande kollektivtrafik till arbetsplatsområden behöver även skolan 

nämnas, eftersom skolungdomarna är hänvisade till kollektivtrafiken. De reser utanför 

kommungränsen till sina valda högstadie- och gymnasieskolor. 
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En trend är att antalet invånare ökar kraftigt, och det är främst barnfamiljer som flyttar in. Därför 

är det viktigt att planera för förskola och skola och på något sätt vända utvecklingen för att ligga 

ett steg före – istället för ett steg efter – när det gäller planeringen. 

 

Vision Kommunikation 

En stor fråga som RöFF jobbar kontinuerligt med är trafiksäkerheten. I en vision om 

kommunikationen i kommunen är en säker trafikmiljö kanske självskriven, men för att den inte 

ska glömmas bort bör visionen lyda: ”Att erbjuda behovsanpassade och trafiksäkra 

kommunikationslösningar i en levande skärgård.” Trafiksäkerheten bör också vara en av de tre 

prioriterade aktiviteterna. 

 

En kollektivtrafik till sjöss måste vara snabb. Göteborgs Älvsnabben skulle kunna användas som 

modell. 

 

Tät busstrafik ska även gälla anslutningen från Engarn till Resarö. 

 

Vision Miljö & Natur 

Vi vill poängtera att invånarna har ett stort behov av cykelbanor. En trend är dessutom att 

familjerna ofta har fler än en bil, och bilen tenderar att bli större och mer bränsleslukande. En 

anledning är behovet att ha plats för fler barn än de egna när man turas om att skjutsa dem till 

aktiviteter. Om aktivitetsutbudet ökar i de olika delarna av kommunen, så kan barnen och 

ungdomarna i större utsträckning själva ta sig till sina aktiviteter. En cykelväg längs 

Överbyvägen skulle minska bilåkandet på Resarö. 

 

Ett bra sätt att påverka och informera kommunens vuxna invånare att ta mer personligt ansvar för 

miljön är att göra deras barn medvetna och kunniga. En av kommunens styrkor när det gäller 

miljö och natur är det arbete som redan idag sker i förskola och skola. Fortsätt att fördjupa 

arbetet genom att ha fokus på hav och båtar, sjöliv och natur. Kanske kan kommunen ha egna 

båtar som skolorna kan använda för att lära sig mer om havet och marina förutsättningar. Det är 

möjligt att en sådan nisch skulle kunna vara en konkurrensfördel när det gäller att locka 

pedagoger av hög klass till Vaxholm. Det skulle också kunna få fler elever att välja högstadiet i 

Vaxholm istället för att pendla till andra kommuner. 

 

Vision Näringsliv 

Ett viktigt behov som kommuninvånarna har när det gäller näringsliv är god utbildning, dvs. 

barnomsorg och skola med hög kvalitet. För att etablera sig och verka i kommunen vill man vara 

säker på att det finns god utbildning för de egna barnen. 

 

RöFF ser att en tillväxt i kommunen, inom exempelvis hav och turism, skapar möjligheter som 

även kommer barn och ungdomar till del, till exempel i form av ett bredare och större 

aktivitetsutbud. Det är viktigt att även näringslivsvisionen uppmärksammar det samverkansarbete 

mellan kultur, utbildning och näringsliv som Utbildning, Kultur & Fritid tar upp i sin vision. Se 

fjärde stycket under rubriken Vision Kultur, Utbildning & Fritid ovan. 

 

Vision Omvårdnad & Trygghet 

För att maximera tryggheten för kommunens invånare anser vi att man bör satsa på närpolis, 

grannsamverkan och frivilliginsatser, exempelvis nattvandrarna. Det är viktigt att detta sker 

parallellt med utbyggd ungdomsverksamhet, där ett bra initiativ redan tagits gällande Storstugan. 
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Antalet äldre ökar i Vaxholm. Ett förebyggande friskvårdsarbete när det gäller äldre minskar 

behovet av eventuell sjukvård. En miljö där olika åldrar och aktiviteter samsas skulle kunna vara 

positiv både för våra barn och ungdomar och för de äldre. Se stycket om Idrottens Hus och 

stycket om aktivitetsplats på Resarö under rubriken Vision Utbildning, Kultur & Fritid ovan. 

 

 

*** 

 

 

Avslutningsvis vill vi än en gång poängtera de aspekter i Vision Vaxholm 2015 som RöFF anser 

är absolut viktigast. Barnomsorgen och skolan i kommunen ska hålla mycket hög kvalitet. 

Trafiksäkerheten måste prioriteras. Kommunens invånare bör också ges förutsättningar att 

minska bilåkandet genom att fler cykelvägar byggs. Samtidigt är det viktigt att arbeta för en tät 

och säker busstrafik och att möjliggöra för pendlingstrafik till sjöss året om. Vi önskar att 

Vaxholms barn och ungdomar ska ges alternativ när det gäller kultur-, idrotts- och andra 

fritidsaktiviteter, oavsett om man är bosatt på Resarö, Vaxö eller Rindö. 
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