
 

 
Enkätfrågor till Vaxholms politiker inför valet 2022. 
Svar och kommentar. 
 

Fråga 4. Skydda Blynässkogen 

Blynässkogen (grönområdet vid Blynäshagen) fungerar som närnaturområde för en stor del av 

befolkningen på Vaxön, och besöks också flitigt av både förskolor och skolor. Området har naggats i 

kanten av byggnationer och det har även förekommit förslag om mer storskalig exploatering. 

Kommer ert parti att verka för att grönområdet vid Blynäshagen (”Blynässkogen”) ska förbli 

oexploaterat? 

 

Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna utgår från att all exploatering följer Plan och bygglagen (PBL). I lagen finns 

föreskrifter om hänsyn till bland annat miljön vid all byggnation. Allmänt tycker vi att det är viktigt att 

spara på grönytorna i Vaxholm och på Vaxön eftersom bebyggelsen är tät och det är viktigt att det 

finns gröna ”lungor” i bebyggelsen. 

Socialdemokraterna 

Vi Socialdemokrater har inga planer på att exploatera Blynässkogen. Vi kommer att verka för att 

detta inte kommer att ske. Vi anser att de grönområden som finns på Vaxön bör behållas för att 

behålla den biologiska mångfalden samt trivseln för våra invånare.. 

Moderaterna 

Vi har inga exploateringsplaner i Blynässkogen. 

Vänsterpartiet 

Ja, vi vill att Blynässkogen förblir oexploaterad. Eftersom Vaxön är relativt tätbebyggd är det viktigt 

att värna de kvarvarande grönområdena såsom Blynäshagen och Johannesbergsparken. De är viktiga 

inte minst för barn och äldre som inte orkar gå så långt och behöver naturen nära. 

Vaxholmsdemokraterna 

Ja. Vaxholmsdemokraterna tycker inte att Blynässkogen ska exploateras i närtid. 

Miljöpartiet 

Ja. 

Liberalerna 

Ja. 



Centerpartiet 

Ja. 

Waxholmspartiet 

Ja. 

Naturskyddsföreningens kommentar 

Det här är en fråga som vi har haft med i våra enkäter sedan 2006. Partierna har svängt lite fram och 

tillbaka, varför vi tycker att det är värt att upprepa frågan. Nu ser det ju ut som att det finns en 

kompakt majoritet för att skydda Blynässkogen vilket är mycket glädjande, men hur länge gäller ett 

”ja” och vad betyder ”närtid”? 

 


