
Svar från   Vänsterpartiet   i Vaxholm på enkät från Föreningen Rindöborna 2018

1. ”Gamla biblioteket” i Rindö Hamn intill Kanslihuset.
Fastighetsbolaget Vasallen är beredd att överlåta fastigheten till Föreningen Rindöborna. För att 
renovera huset till ”bruksskick” krävs investeringar på c:a 3 miljoner kronor. Föreningen Rindöborna
avser att flytta nuvarande verksamhet, som vi växt ur, i ”Rindögården” vid gamla skolan. Vi bedriver
fritidsverksamhet, språkcafé för nyanlända, läxläsning och seniorverksamhet. Hur ser ert parti på 
kommunens möjligheter att stötta detta projekt och Rindögårdens växande verksamhet?

För oss är det en självklarhet att Rindöborna får en lokal för sin verksamhet. Det kan vara 
värt att jämföra vilka bidrag Tynningö fick till sin bygdegård för några år sedan.

2. Rindös tillväxt.
Hur ser ert parti på utvecklingen på Rindö gällande:

- Färjetrafiken

Att färjetrafiken fungerar klanderfritt är otroligt viktigt för att Rindöbornas vardag ska gå
ihop. Turtätheten på färjorna måste öka, och möjligheten till färjor med större kapacitet 
bör också undersökas. Området kring färjelägret vid Rindö Smedja måste göras mer 
funktionellt både för färjor och väntande bilar.

- Busstrafiken

Bussarna på Rindö går alldeles för sällan. Om fler ska välja kollektivtrafiken duger det inte
att bussarna går en gång i halvtimmen och dessutom slutar gå klockan 11 på kvällen. Vi 
anser att turtätheten måste öka avsevärt. Det ideala vore en mindre, eldriven, matarbuss 
som gick runt på Rindö. Vi vill också att Rindö får direktbussar in till Stockholm i 
rusningstrafik, såsom Resarö redan har det idag.

- Infartsparkeringar

Med en ny detaljplan för Rindö Smedja måste det gå att få till parkering på Rindösidan.

- Arbetspendling med båt

Båttrafiken måste absolut utvecklas - och det nu. Den är ju mindre väderberoende än 
bussen eftersom isläggning blir mer och mer sällsynt. På landstingsplanet verkar 
Vänsterpartiet för att SL-kortet ska gälla i skärgårdstrafiken året om.

3. Investeringar på Rindö.
Hur ser ert parti på utvecklingen på Rindö gällande:

- Nya skolan

En välutrustad skola med eget kök behövs. Rindö skola har fått husera i temporära lokaler 
på tok för länge. Avståndet mellan skolgården och vägen (med farligt gods) behöver 
”säkras” med en vall eller liknande.

- Cykelbana från Rindö centrum till Oxdjupet

Jätteviktigt, framförallt för skolbarnen, att vi får till en cykelväg den sträckan SNARAST.



- Rindö IP

Under senare år har det gjorts mycket satsningar på Vaxön, medan övriga kommundelar 
halkat efter. Alla behöver möjligheter att träna idrott i närområdet, och därför anser vi att 
vi måste rusta idrottsplatsen på Rindö. Om det ska vara konstgräs eller inte kan vi inte 
svara på idag, det behöver utredas tillsammans med Rindöborna.

- Hastighetsövervakning

De höga hastigheterna på Rindö är ett stort problem. Vi ställer oss positiva till fartkameror 
som en åtgärd för att komma till rätta med detta.

- Byggande av hyresrätter

Vi anser att Vaxholm behöver fler hyresrätter runt om i kommunen, även på Rindö. Vi har 
som uttalat mål att 60-70% av alla nyproducerade lägenheter i Vaxholm de närmsta åren 
ska vara hyresrätter. Tills vi kommit tillbaka till en rimlig balans mellan olika 
upplåtelseformer. Vi vill därför återinföra ett kommunalt bostadsbolag som får bygga och 
förvalta hyresrätter med rimliga hyror. Snarare än stora hus i betong vill vi se små 
klimatsmarta flerfamiljshus med solceller på taken som smälter in i miljön i Vaxholm.

4. Lokal demokrati.
- I flera kommuner finns s.k. rådgivande organ. Under mandatperioden har kommunen på eget 

initiativ avvecklat både det lokala skärgårdsrådet samt samrådsgruppen kring Rindös 
kommunikationer. Hur vill ert parti se till att involvera Vaxholms invånare i kommande 
beslut?

Vi skulle vilja ändra hela beslutsgången med omvänd ordning på t ex planförslag, där 
befolkningen kommer med förslag på hur de vill att kommunen utvecklas, vilka behov de 
har och vad som inte fungerar, innan ett förslag till ny översiktsplan eller detaljplan är 
spikat och klart av tjänstemän och politiker. Vi vill också få till stånd en mycket mer aktiv 
medborgardialog som ger kontinuerlig återkoppling från medborgarna. I den processen vill
vi även involvera barn och ungdomar bl a genom att inrätta ett ungdomsråd.
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