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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 14 januari 2020 

Plats och tid: Västan, Vaxholms kommunhus kl 18.00-20.00 
Deltagare: Ulrika Schelwander, ordförande 

Jan Reuterdahl 
Per-Erik Grön 
Mikaela Lodén 
  

 

1. Minnesanteckningar föregående möte 
Ordföranden öppnade mötet och gick igenom återkoppling från föregående möte.  

 

2. Näringslivsstrategi 

Enkät nuläge 

131 företag svarade på enkäten. Enkätsvaren gicks igenom översiktligt. Samtliga får i uppgift 
till nästa möte att gå igenom svaren och kommentarerna och reflektera över dessa. 

Nyläge 

Förslag på att skapa en stomme av nyläge. Sedan bjuda in referensgrupper för att få deras 

synpunkter och önskemål. Förslag på referensgrupper: Företagarna, Destination Vaxholm 
och olika branscher.   

Kommunbesök 

Ulrika och Mikaela besöker Vallentuna den 16 januari och Trosa den 22 januari. Ulrika 
återkommer med datum för besök i Nynäshamn.  
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3. Företagskontakter  

Mikaela berättade om de företag som är etablerade i Vaxholm, eller som vill etablera sig i 
Vaxholm, som hon har haft kontakt med. Beslutades att bjuda in Peter Wikström som äger 
Gulf till nästa möte.  

 

4. Gågatan - enkät 

Mikaela redovisade svaren från enkäten. 25 företag svarade på enkäten. 19 var positiva till 
gågatan, 6 var negativa. De flesta tyckte att tidsperioden (juni – augusti) och sträckningen 
(Hamngatan mellan Rådhusgatan och Kaptensgatan) var bra. Några vill förkorta 
tidsperioden till sommarlovet, ett par vill utöka tidsperioden. Några vill utöka gågatan längs 
Rådhusgatan till Rådhustorget, någon ville utöka gågatan till Hotellhörnan. 18 företag vill att 
man ska fortsätta med gågata, 6 företag vill att man ska sluta med gågata och ett företag 
avstod från att svara på frågan. De flesta nackdelarna med gågatan handlar om brist på 
parkeringar och tillgänglighet. Fördelarna handlar framförallt om att det skapar en trevlig, 
mysig och välkomnande atmosfär som gynnar handeln.   

  

5. Avtal Stockholm Archipelago 

Mikaela presenterade ett samarbetsavtal för förlängt samarbete i Stockholm Archipelago. 
Näringslivsberedningen ställde sig positiva och vill rekommendera AU att godkänna 
förslaget. Näringslivsberedningen föreslog att en redovisning av Stockholm Archipelgos 
arbete ska bifogas i tjänsteutlåtandet.    

 

6. Nästa möte 

Torsdag 13 februari kl 18.00 på kommunhuset. 


