Föreningen Rindöbornas enkät till politiska partier i Vaxholm inför valet 2022
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Bakgrundsinformation
I april månad 2022 skickades ett antal frågor till samtliga partier i Vaxholms stad samt Vaxholmsdemokraterna med önskan om svar senast 15 maj. Då vissa
partier på grund av hög arbetsbelastning inte hade möjlighet att svara gavs de en ytterligare chans att svara senast 21 juni.
Frågorna som ställdes var de som föreningen uppfattade som mest angelägna efter ett upprop på facebooksidan ”Vi som bor på Rindö”.
Vid sammanställningen har en del frågor slagits ihop och delar av partiernas svar därmed flyttats. Några svar har vi tyvärr varit tvungna att korta ned, då de
var alldeles för långa för detta format. För mer information i sakfrågorna hänvisar vi till partiernas egen information.
Denna sammanställning finns publicerad på Föreningen Rindöbornas hemsida, rindoborna.se.

Fråga 4: Förlängd cykelväg
Hur ser ni på cykelväg mellan Oskar-Fredriksborg och Lanthandeln?
Moderaterna

Liberalerna

Centern

Waxholmspartiet

Vaxholmsdemokraterna

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna

Miljöpartiet

Kristdemokraterna

Vi vill se en
förlängning
av befintlig
gång- och
cykelväg
längs 274 så
att den blir
komplett
fram till
Oxdjupet.

Vi menar att den
här delen av
gamla Rindövägen kan tas i
anspråk för detta
om hastigheten
sänks. Vägdelen
kan med fördel
omvandlas till en
så kallad bymiljöväg eller
bygdeväg där
fordon, fotgängare och
cyklister kan
samsas.

Vi tycker att
cykelvägarna ska
gå där barn och
ungdomar främst
cyklar. Alltså från
sina hem till
förskola, skola,
fritidsgård.
Därför bör cykeloch gångstråk
utvecklas utmed
Rindövägen.

Här verkar WP
för att få en
separat gångoch cykelväg
längs 274 och
reducerad
hastighet längs
gamla Rindövägen.

Vaxholmsdemokraterna
förordar att gångoch cykelvägen
förlängs från
avtaget vid Rindö
centrum längs
274 till nerfarten
mot Byviken.

(Inget
specifikt svar
på denna
fråga är
lämnat.)

Vi har under flera
års tid lyft behovet
av en cykelväg längs
274 mellan lanthandeln och OskarFredriksborg.

”Skenlösningen”
att ianspråkta
gamla Rindövägen
för gång och
cykelväg genom
att på befintlig
asfalt måla ut
gränserna,
innebär att buss
och bilar möts
kylare mot kylare
på en enfilig väg
där man ska ha
rätt att väja
undan in på
gång/cykel-målad
yta för att
undvika krock

Under alla år har
MP drivit på för att
utöka cykelvägarna
i kommunen. De
säkerhetshöjande
åtgärder som har
skapats på
befintliga bilvägar i
allmänhet och i
synnerhet det som
har gjorts på Rindö
räcker inte enligt
vår mening.
Rindöbarnen ska
kunna cykla säkert
till och från skolan.

Vi anser att en
cykelväg mellan
färjelägena måste
anordnas. Delar är
redan gjorda. Det
som resterar ska
utredas.

WP anser att vi
ska använda
de pengar som
Vasallen
betalat till
kommunen för
att göra en
säker gångoch cykelväg
på Rindö som
delfinansiering
tillsammans
med Trafikverket.

Sverigedemokraterna
uppfattar att Rindövägen är den väg som
väljs av cyklister från
Rindö västra till Rindö
östra. Vi föreslår att
man provar med en
hastighetssänkning till
30 km/tim på hela
sträckan från Lanthandeln till Rindö
hamn för att höja
trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter
längs hela sträckan.

Busshållplatserna
kan i detta
sammanhang
också omvandlas
till timglashållplatser vilket
också ökar trafiksäkerheten för
fotgängare och
cyklister.
Staden bör också
överväga om
genomfart ska
förbjudas för att
endast tillåta
boende kring
vägen att
trafikera
densamma.

Tyvärr är
utrymmet att
arbeta med
begränsat, men
vi jobbar vidare
på lösningar.

Detta innebär
att vi anser att
man inte ska
gå vidare med
etapp 2 och 3
längs Rindövägen.

Den lösning som
kommunen nu
planerar för, med
blandad bil- och
cykeltrafik längs
gamla Rindövägen,
är inte trafiksäker.
Om det inte går att
få till en lösning
längs 274 tillsammans med
Trafikverket har vi
föreslagit en
alternativ
sträckning som
delvis följer
elljusspåret.

Vi tror att det är mer
attraktivt för cyklister
att följa Rindövägen
än väg 274. Väg 274
trafikeras av tung
trafik och även om
man väljer en separat
cykelbana i anslutning
till 274an så är det
ändå en mindre
attraktiv miljö jämfört
med Rindövägen där
det på flera platser
bjuds på fin utsikt
över Solöfjärden.

Vi ger oss inte
förrän en säker
cykelväg har byggts
hela vägen från
Oskar-Fredriksborg
till färjeläget vid
Rindö västra.
Fungerande
cykelvägar underlättar för alla som
vill cykla till och från
jobbet, samt bidrar
till att öka den
hållbara turismen i
kommunen.

En lösning med
exempelvis
enkelriktning,
hastighetsbegränsning eller
alternativ väg för
buss- och biltrafik,
måste utredas.

