
 

 

 

 

Föreningen Rindöbornas enkät till politiska partier i Vaxholm inför valet 2022 
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Fråga 3: Trafikmiljön på Rindö västra 

Fråga 4: Förlängd cykelväg på Rindö 

Fråga 5: Utökad kollektivtrafik för Rindöbor 

 

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 1: Rindö skola och förskola 
-Hur ser ert parti på utvecklingen i närtid samt på längre sikt? 

Modera-
terna 

Liberalerna Centern Waxholmspartiet Vaxholms- 
demokraterna 

Socialdemokraterna Vänsterpartiet Sverige-
demokraterna 
 

Miljöpartiet Krist-
demokraterna 

Skola och 
förskola ska 
finnas på 
Rindö.  
 
Vi ser gärna 
att verk-
samheterna 
utvecklas i 
takt med att 
barnunderla
get och 
efterfrågan 
ökar.  
 
Mark finns 
detalj-
planerad för 
skola. 

Skolan är 
stadens 
minsta, har 
hög kvalitet 
med ålders-
integrerade 
klasser. Den 
ska vara 
kvar. 
 
Staden har 
en grann-
tomt till 
nuvarande 
skola som är 
förberedd 
för en 
större skola 
och kanske 
en förskola 
när behov 
uppstår 
med fler 
barn. 
 

Närhet till förskola 
och skola är viktigt, 
samtidigt som 
föräldrar ska ha rätt 
att välja annan skola 
om de vill.  
 
Rindö förskola och 
skola ska vara kvar 
och utvecklas utifrån 
antal barn och elever. 
Vi centerpartister ser 
skolan som ett viktigt 
nav för hela öns 
utveckling och 
sammanhållning. Det 
är viktigt att skolan 
håller hög kvalité i 
undervisning och att 
såväl inom- som 
utomhusmiljöerna är 
stimulerande, 
kreativa och trygga. 
Därför satsas nu på 
Rindö skolas skolgård. 
  
Vi behöver jobba 
aktivt för att locka 
barnfamiljer till 
Rindö, ny bebyggelse 
på ön bör ske med 
fokus på barn-
familjers behov. 
Upprustningen som 
påbörjats av Rindö 
idrottshall och 
Rindögården är 
viktiga för såväl barn 
som äldre. 

Med nuvarande 
förvaltning och 
styre ser vi att 
Rindö skola ligger 
i farozonen. Detta 
grundar vi på att 
förvaltningen vill 
centralisera 
verksamheten till 
Vaxön som de 
kallar central-
orten. 
 
WP:s strävan och 
mål är en bra 
förskola och skola 
med kompetenta 
lärare på Rindö. 
Vi ser att 
tillväxten sker här 
och efterfrågan 
på förskole- och 
skolplatser 
kommer att öka.  
 
Att slippa skjutsa 
och hämta barn 
på Vaxön stärker 
miljömålen i 
Agenda 2030 
samt är för 
barnens bästa. 
Rindö har även 
möjligheter att ta 
emot barn som 
behöver/önskar 
mindre studie-
grupper. 

Permanenta 
byggnader ska 
vara ett grund-
läggande 
riktvärde för 
Rindö. En 
permanent 
byggnad kan - 
helt eller till del - 
användas för 
andra ändamål 
när elevantalet 
ökar eller 
minskar.  
 
Det geografiska 
läget bör med 
hänsyn till både 
Rindö och Skarpö 
förläggas till 
västra Rindö.  
 
Lärartätheten får 
ej underskrida 
skolstyrelsens 
krav, men väl 
överskrida dem. 

Vi vill ha kvar och 
utveckla både förskolan 
och skolan på Rindö. 
Genom kommunens 
mångåriga försummel-
ser att planera för 
sådan nybebyggelse 
eller omvandling av 
fritidshus till perma-
nentbostäder, som 
passar personer utan 
särskilt stora ekono-
miska resurser, har det 
blivit allt svårare för 
vuxna i familjebildande 
ådrar att bosätta sig i 
Vaxholm. Liksom i 
kommunen i övrigt har 
det även på Rindö 
medfört ett vikande 
elevunderlag både i 
förskolan och i skolan. 
 
Socialdemokraterna har 
som mål att genom klok 
samhällsplanering 
ändra den utvecklingen 
och på sikt få tillbaka 
ett elevunderlag som 
motiverar nybyggnad 
av en skola för både 
Rindös och Skarpös 
behov. Till dess detta 
blir möjligt måste den 
befintliga skolan ges 
tillräckliga resurser för 
att kunna fortsätta att 
vara en riktigt bra skola 
för de elever som vill gå 
där. 

För oss i 
Vänsterpartiet är 
det mycket viktigt 
att skola och 
förskola på Rindö 
finns kvar. Barnen 
som bor på Rindö 
och Skarpö ska 
kunna erbjudas 
förskola och skola i 
sin närmiljö. Då 
behövs det att man 
satsar på skolan och 
gör den attraktiv. 
Det är viktigt att 
utreda vad det är 
som gör att många 
familjer på Rindö 
och Skarpö idag 
väljer att placera 
sina barn på t.ex. 
Vaxön. Kanske 
behöver Rindö 
skola en annan 
placering på ön, 
eller så behöver vi 
få till en bättre 
fungerade 
skolskjuts t.ex. för 
Skarpöbarnen.  
 
På kort sikt vill vi 
rusta upp 
nuvarande skola, 
och på längre sikt 
bygga en ny skola 
som kan byggas ut i 
etapper utifrån 
befolknings-
utvecklingen. 

Sverigedemokra-
terna anser att 
det är viktigt att 
det finns 
fungerande 
skola och förskola 
på Rindö och vi 
kommer även 
fortsättningsvis 
välja att värna 
skolorna på 
ön, det har vi 
gjort under 
mandatperioden 
och kommer 
fortsätta med 
detta även i 
framtiden. 
 
Det finns en 
utmaning i det 
faktum att 
elevantalet på 
Rindö är vikande 
trots stor 
inflyttning. 
Det är därför 
viktigt att 
föräldrar på Rindö 
och Skarpö väljer 
Rindö skola för 
sina barn. 

MP kommer 
fortsätta arbeta 
för att Rindö skola 
och förskola ska 
vara kvar både på 
kort och lång sikt.  
 
Med den 
befolkningsökning 
som har skett och 
kommer fortsätta 
ännu en tid 
framåt är det en 
självklarhet att 
barnfamiljer ska 
kunna lita på att 
skola/förskola 
finns i när-
området. Annars 
blir det svårt att i 
framtiden locka 
barnfamiljer att 
bosätta sig på 
Rindö.  
 
MP tror på 
åldersblandade 
bostadsområden 
och att samhälls-
funktioner ska 
finnas nära till 
hands, särskilt för 
de yngsta och 
äldre i vårt 
samhälle. 

Skolan ska vara 
kvar på kort 
sikt. På längre 
sikt behövs en 
ny skola som 
ska vara 
placerad mera 
på mitten av 
ön. 

 


