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Resarö Föräldraförening inlämnar synpunkter på Vaxholm 2030: 
 
På en övergripande nivå förutsätter vi att samtliga beslut som fattas i kommunen 
präglas av ett barnperspektiv och att kommunen implementerar FN:s barnkonvention i 
sina beslut. Barn skall även få göra sina röster hörda. Vi förutsätter också att det finns 
ett genusperspektiv i besluten. Hur blir kommunens beslut för flickor och pojkar? Att 
medel till barnens verksamheter avsätts så att alla barns intressen tillgodoses, inte bara 
de intressen som finns i kommunen av gammal hävd. 
 
SKOLA OCH FÖRSKOLA 
 
Vi yrkar på att kommunen skyndsamt tillgodoser barnens behov av permanenta och 
ändamålsenliga lokaler. Det är inte rimligt att Resaröbarnen skall ha sin förskola och 
skolgång i tillfälliga baracker, som sedan permanentas. 
 
TRAFIKMILJÖ 
 
Trafiklösningar ska planeras ur ett barnperspektiv. Säkra separata gång- och cykelbanor 
ska skyndsamt färdigställas. Som det är idag ska barnen samsas med bussar, lastbilar 
och bilar på till exempel Överbyvägen ända ner till Överbyslingan, trots att det är den 
enda vägen till fotbollsplanen och Överbybadet. 
 
FRITID OCH MILJÖ 
 
Vi yrkar på att kommunen planerar för fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på 
Resarö. Killingen skulle kunna erbjuda fina joggingspår, klättervägg, mountainbikebana 
och andra sportaktiviteter. Ett annat förslag till denna vackra skogsmark skulle kunna 
vara en frisbeegolfbana samt orientering. 



Ingenstans nämns den typen av aktiviteter, istället talas det om rena 
industriområden innehållande bussgarage och återvinningscentral, vilket inte är 
förenligt med den miljöhänsyn som Vaxholm 2030 genomgående säger sig värna om. 
Bygg därför ett separat område av industrikaraktär i direkt anslutning till väg 274, i 
kommunens utkant. 

Blanda inte barn och industrimark, för all framtid. Vi vill här hänvisa till 
kommunens egen fördjupade översiktsplan från 1993: ”och att skapa en god 
boendemiljö genom att bevara öns skärgårdskaraktär och ursprungliga 
bebyggelsemiljö.” 

Se även till att kommunen åter får en simhall. Barn och ungdomar skulle – förutom 
att de slipper långa resor till andra kommuner för att lära sig simma – få tillgång till en 
mycket fin fritidssysselsättning i form av simning, vattenpolo, vattengymnastik, dykning, 
babysim samt lek och plask för de små barnen. 
 
HÄLSA OCH SJUKVÅRD 
 
Vaxholms kommun är en starkt växande kommun och det går i skarp kontrast till den 
nedmontering av service som kommuninvånarna erbjuds. 

I en undersökning som nyligen genomfördes av Sveriges Kommuner och Landsting 
kom Vaxholms kommun på en icke smickrande rödmarkerad plats gällande antal 
minuter tills ambulans kom till plats. Komplettera därför genast brandstationen med en 
ambulans. Återinför även en barnmorskemottagning inom kommunen. 
 
KOMMUNIKATIONER 
 
Om barn och ungdomar ska kunna åka kommunalt krävs det att kommunen tillgodoser 
deras behov av säkra och smidiga transporter. Fler bussar från Överby och inga byten 
vid Engarn, då det ofta medför väntan. Inför även direktbussar till Arninge och Täby. 
 
SLUTLIGEN 
 
Bibehåll Resarös småskaliga karaktär. Det ni bygger nu är för dagens barn, men även för 
framtidens barn och det vilar ett stort ansvar på såväl politiker som anställda inom 
kommunens förvaltningar att exploatera med måtta. Inte låta dagens budget styra 
barnens framtid utan bygga och utveckla småskaligt och i samklang med den unika 
kulturella miljön som Resarö står för. 
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