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Post: 185 83 Vaxholm 

Besök: Eriksövägen 27 

Telefon: 08-541 708 00 

Fax: 08-541 331 74 

E-post: kansliet@vaxholm.se 

Webb: www.vaxholm.se 

Org nr: 212000-2908 

Plusgiro: 165411-0 

 

Kommunledningskontoret 
Mikaela Lodén 
Näringslivsansvarig 

Näringslivsberedning 18 november 2021 

Plats och tid: Vaxholms kommunhus kl 18.00-19.15 
Deltagare: Ulrika Schelwander, ordförande 

Marie-Louise Westerberg 
Tom Bäfverfeldt 
Harald Hynell 
Mikaela Lodén 
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1. Välkomna 

Ordföranden förklarade mötet öppet och hälsade alla välkomna.  

 

2. Hänt sedan sist 

Mikaela rapporterar:  

Kommunen kommer inte fortsätta som huvudman för linfärjan. Men Antrophia Rederi kommer 

sannolikt att hyra linfärjan direkt av färjerederiet sommaren 2022 och köra färjan i egen regi.  

Ett fastighetsägarmöte arrangerades på kvällen onsdag 17/11. Lars Albinsson höll ett intressant 

föredrag om stadskärnor. 

Ett seminarium om förbättrat samspel med det lokala näringslivet hölls av Tillväxt och Tillsyn för 

tjänstepersoner på stadsbyggnadsförvaltningen, srmh och klk torsdagen den 18/11.  

Vi har varit på företagsbesök hos ICA Supermarket och Vaxholms B&B. Den 19/11 ska vi på 

företagsbesök till Rindö Marine. 

Turistbyrån kommer erbjuda ett digitalt föredrag om hållbar turism på tisdag 23 november.  

Destination Vaxholm kommer att anordna julmarknad på Lägret helgen den 2:a advent.  

Kommunen söker efter ny arrendator till Eriksö camping. 

Kommunen tittar på möjlighet att hyra ut Morfarsstugan på Tenö. 

ICA Resarö är intresserade av att köpa mark av kommunen för att bygga ut.  

En del av bilvägen har stängts av mellan Söderhamnen och Västerhamnen pga slukhål. 

Undersökning pågår.  

 

3. Näringslivsfrukost 
Nästa frukostmöte kommer att hållas på Waxholms Hotell den 26/11.  

 

4. Handlingsplan 
Handlingsplanen kommer att uppdateras/ revideras inför år 2022. Dock kommer sannolikt samma 

fokusområden att behållas. 

 

5. Övrigt 

Mikaela informerade om att hon kommer att lämna in ett TJUT till KS om att näringslivsberedningen 

önskar få ett uppdrag av KS om att arbeta med att utveckla stadskärnan samt att utöka 

näringslivsberedningen med representanter från näringslivets företagarföreningar. 

 

6. Nästa möte 

Onsdag 23 februari kl 18.00.  


