
 

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

Fråga 8. Nya koloniträdgårdsområden 
Vaxholm har ett enda koloniträdgårdsområde som följaktligen har en extremt lång kö. Att planera för 
nya områden borde vara en självklarhet. 
Var anser ditt parti att ytterligare koloniträdgårdsområden ska lokaliseras? 

Sverigedemokraterna 
Sverigedemokraterna har ingen uppfattning om var ytterligare koloniträdgårdsområden kan 
lokaliseras men vi är öppna för förslag på lämpliga platser. Allmänt tycker vi det är positivt med 
koloniträdgårdar men vi tror att frågor rörande var dessa kan lokaliseras bäst drivs av kunniga och 
engagerade kolonister. 

Socialdemokraterna 
Socialdemokraterna är för en utbyggnad av koloniträdgårdar. Det är en viktig och inte minst trevlig 
sysselsättning som bidrar till en ekologisk bra miljö. Vaxholms kommun har idag väldigt lite 
kommunal mark. Ängen på andra sidan Resarövägen mittemot nuvarande koloniträdgård skulle 
kunna vara ett alternativ. Även på Rindö finns kommunal mark som skulle kunna användas till detta 
ändamål. 

Moderaterna 
Vi är positiva till att fler koloniträdgårdsområden skapas. Ett helhetsperspektiv bör inledas om 
befintliga områden kan byggas ut och var nya eventuellt kan lokaliseras. 

Vänsterpartiet 
Vi skulle gärna se nya koloniträdgårdsområden på t.ex. Tenö och Rindö samt även på Engarn väster 
om Åke Axelssons tomt Engarns byväg 9, där gammal åkermark håller på att växa igen. 

Vaxholmsdemokraterna 
Vaxholmsdemokraterna delar uppfattningen att kommunen borde anlägga åtminstone ett 
koloniträdgårdsområdet till. Ett exempel på en lämplig plats är på Bogesundslandet, i närheten av 
Pålsundsbron, mitt emot Brukshundsklubbens område. Kommunen bör där kunna lösa markfrågan 
tillsammans Fastighetsverket – som äger marken – och som i regel är positiv till att deras 
markinnehav kommer till nytta för allmänheten. 

Miljöpartiet 
Lämpliga områden på igenväxande jordbruksmark i närheten till flerbostadshus bör utredas.  Vi vill 
inte att folk behöva ska behöva åka bil till sin koloniträdgård. 



Liberalerna 
Tenö. 

Centerpartiet 
Koloniträdgårdar är bra av flera skäl, såväl för den enskilda som odlar på lotten som för samhället i 
stort då det främjar biologisk mångfald, välmående och utgör en vacker miljö för förbipasserande. 
Därför såg Centerpartiet till att nuvarande koloniträdgård vid Engarn fick ett långvarigt avtal med 
kommunen för att ge förening och enskilda lottägare långsiktiga villkor. Vi har inte hört önskemål om 
ytterligare kolonilottsområden, men om sådana kommer in till kommunen så är vi positiva till att 
undersöka var de bäst kan vara belägna för så bra odlingsförutsättningar som möjligt. 

Waxholmspartiet 
I vår valplattforms avsnitt om visioner för vi fram tanken på ökad självförsörjning av livsmedel i 
kommunen. Kolonilotter är en väg att gå men vi vill i första hand skapa större möjligheter på våra 
huvudöar, t ex via växthus och möjlighet till personlig delaktighet, fisk- och musselodlingar, lösdrift av 
djur på Bogesund mm. Genom detta kan även utbildnings- och mötesplatser etableras för skola, 
äldrevård mm. Vi har inte pekat ut platser eller former för detta utan vill göra det i samverkan med 
lokalbefolkning, föreningar, entreprenörer, m fl. 

Naturskyddsföreningens kommentar 
Alla partier verkar, åtminstone nu, ha blivit införstådda med behovet av fler kolonilotter i Vaxholm. 
Exakt placering finns det däremot olika uppfattningar om, men de olika förslag som framkommer här 
kan lämpligen utgöra ett underlag för en fortsatt diskussion mellan olika intressenter och 
kommunens tjänstemän och politiker, så att ett konkret förslag kan tas fram. 
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