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Värmdö är skärgårdens mötesplats. 
Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant 
för den nödvändiga omställningen till långsik-
tig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har 
moderna och miljövänliga transporter och bygger 
kretsloppsanpassat. Vi vågar pröva nya lösningar. 

I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt 
samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det 
finns ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur, 
samtidigt är det nära mellan täta lokala samhällen. 
Värmdö är en plats för möten mellan människor. 
Här finns många mötesplatser. Tolerans, öppenhet 
och mångfald skapar grunden för möten mellan 
olika människor – yngre och äldre, kvinnor och 
män, nya och infödda svenskar. Politiken bygger 
på delaktighet och dialog mellan medborgare och 
valda. 

Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger 
styrka åt morgondagens företagande. Här finns 
traditioner som förs vidare till framtidsbranscher 
som ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik 
och kultur. Här finns kreativt skapande, livskraftigt 
företagande och utbildning av hög klass. Värmdö är 
en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. 
Vi är nära storstaden samtidigt som vi erbjuder ett 
självständigt alternativ till den. Kommunikationer 
till och från Värmdö är effektiva och klimatsmarta. 
Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna – vattenkvalite-
ten är en gemensam resurs för alla länder runt Öst-
ersjön, liksom havsmiljön allmänt. Våra livskraftiga 
lokala samhällen är en del av en global värld.

Vi möter framtiden
Värmdö – skärgårdens mötesplats – präglas av en 
hållbar tillväxt. Vi tar oss an framtidens utmaningar 
och möter morgondagen med entusiasm och stort 
ansvarstagande. Tillsammans skapar vi ett modernt 
samhälle som i alla aspekter är ekologiskt, ekono-
miskt och socialt hållbart för generationer framåt. 
Vi främjar en samhällsutveckling som värnar om 
naturens resurser och som innebär förändringar i 
vårt sätt att leva. 

Vi använder förnybar energi på ett effektivt sätt och 
nyttjar vind-, våg- och solkraft i stor utsträckning. 
Trafikens miljöpåverkan minskar. Värmdö har en 
infrastruktur som bygger på modern, miljövänlig 
transportteknik såsom spårbilar. Vi tar oss fram 
snabbt, effektivt och miljövänligt såväl inom Värm-
dö som till och från Stockholm. En god tillgänglig-
het till förnybara drivmedel medför att fler kan ta 
ett större klimatansvar.

Vi vågar prova nya lösningar. Här byggs moderna 
bostäder med hög kvalitet och med kretslopps-
anpassade, energieffektiva material. Passivhus är 
vanliga. En lyhördhet för medicinsk, social och 
pedagogisk forskning skapar hälsosam livskvalitet 
för alla.

Vatten är en livsviktig naturresurs. Rent vatten är 
en fråga om trygghet och välbefinnande för alla som 
bor och vistas här. Den kommunala utbyggnaden 
av vatten och avlopp pågår i hög takt och täcker 
nu stora delar av fastlandet. Kretsloppsanpassade 
gemensamma och enskilda anläggningar för vatten 
och avlopp finns. Moderna miljösmarta lösningar 
och ett personligt ansvar förbättrar kvaliteten i 
Östersjön och Mälaren. 
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Naturens lugn möter  
ett pulserande lokalt samhälle
Värmdö är en unik kombination av naturens stilla 
skönhet och en mer stadslik livsstil. Vi värnar och 
vårdar gröna kilar, stränder och vikar med stor 
biologisk mångfald såväl som tysta miljöer och 
jord- och skogsbruk med djurhållning. En stor an-
del livsmedel är lokalt producerade. Samtidigt som 
en modern utveckling välkomnas, slår vi också vakt 
om det som är unikt för Värmdö. 

Tillgänglighet till natur miljön är viktig för det so-
ciala livet, det rörliga friluftslivet och för hälsan.

Värmdös befolkning har nära till förskola, skola 
och jobb. Butiker, bibliotek och närservice finns i 
välmående lokalsamhällen som spirar i kommunens 
olika delar. Här finns en tätare bebyggelse där bo-
städer blandas med arbetsplatser, service och gröna 
ytor samt möjlighet till rekreation, sport och kultur. 
Den blandade och väl belysta bebyggelsen skapar 
trygghet dygnet runt. Det finns hållbara bostäder 
för alla åldrar. 

Här möts människor ur alla generationer. Den tidi-
gare bruksorten Gustavsberg har vuxit till ett kul-
turellt skärgårdscenter och attraherar såväl boende, 
turister, företagare som åretruntgäster. Med stolt-
het i traditioner har ett lövverk av butiker, hotell, 
restauranger och caféer utvecklats längs en modern 
kajpromenad med ett levande båt- och hamnliv. 

Mellan Värmdös olika kommundelar rör vi oss 
framförallt med en väl utbyggd el- och biogasdriven 
kollektivttrafik eller med hjälp av cykel och till fots. 
Ett nät av gång- och cykelvägar binder samman vår 
geografi. Infartsparkeringar för både bil och cykel 
finns vid många trafikpunkter i kommunen. Spår-
bilsnäten och vägnäten inom bebyggelsen är trygga 
och säkra. Miljömedvetna och effektiva båttran-
sporter gör skärgårdslivet än mer fungerande. Flera 
replipunkter är naven mellan övärld och fastland. 
En väl utbyggd infrastruktur med minimal miljöpå-
verkan ger förutsättningar för boende och närings-
liv att agera på ett hållbart sätt. 

Vi möter varandra med öppenhet  
och delaktighet 
I det mångkulturella Värmdö skapas meningsfulla 
möten mellan människor genom ett öppet sinne, 
tolerans och en vilja att lyssna, förstå och göra nå-
got. Här präglar det förhållningssättet vår kommun 
och det finns gott om plats för många olika sorters 
möten. Vi bygger ett samhälle utifrån barnens bästa 
och skapar förutsättningar för att både flickor, poj-
kar, kvinnor och män, ska kunna leva jämställt. 
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Vi välkomnar nya medborgare från olika kulturer. 
Vi uppmuntrar kreatörer och entreprenörer som vill 
satsa på framtiden.

Många miljöer är stimulerande för spontan lek och 
möten för både små, stora och dem däremellan. Det 
finns rum för både kultur, idrott och rekreation. 
Här uppstår nya, spännande och skapande aktivite-
ter för alla invånare. 

Värmdös utveckling utmärks av delaktighet och 
dialog mellan medborgare och kommun. Demo-
kratin vidareutvecklas i takt med samhället och 
ungdomars inflytande ökar. Människors olika 
bakgrund skapar en kreativ samverkan, nya idéer 
föds och förverkligas på ett hållbart sätt. Det 
genomsyrar även kommunen som arbetsgivare och 
skapar en attraktiv arbetsplats. Fysisk tillgänglig-
het också för personer med funktionsnedsättning 
präglar samhälls planeringen och gör att människor 
kan mötas. Vi som lever i Värmdö – alltid eller bara 
ibland – är måna om att låta bygden utvecklas för 
kommande generationer. Men vi är också måna om 
att bevara Värmdös hjärta och själ. 

Delaktigheten i det gemensamma ger hög kvalitet 
och en samhällsservice tillgänglig för alla. Tekniska 
lösningar möjliggör kommunal självservice och 
digitalt lärande dygnet runt. Skolan i Värmdö är 
något utöver det vanliga. Förskola, skola och om-
sorg karaktäriseras av ett professionellt utförande 
med engagemang och lyhördhet. Värmdö är ett väl 
fungerande samhälle, som stöder människor i att få 
livspusslet att gå ihop. 

Morgondagens företagande  
möter ett anrikt kulturarv 
Det är något speciellt med Värmdö. I den sköna 
miljön med rik historia och skapande kultur andas 
ett nydanande, grönt entreprenörskap. För Värm-
dös unga kvinnor och män finns en stark arbets-
marknad inom områden som ekologisk turism, 
kunskapsnäring, miljöteknik och kultur. Här kan vi 
både arbeta och bo nära. Smidiga system inom väl-
färden gör att vi klarar vår vardag med både skola, 
yrkesliv, fritid och tid för våra nära och kära. 

Nya möjligheter uppstår i möten mellan den sociala 
ekonomin, näringslivet och offentlig sektor. Eko-
backen har utvecklats till ett centrum för företa-
gande, forskning och utbildning med internationella 
kontakter och hög miljöprofil. Utbildning handlar 
om att lära genom hela livet, både för sig själv och 
för arbetsmarknadens behov. Förskola, skola, gym-
nasium och högskola i Värmdö bäddar för en stark 
kunskapsbas för en trygg framtid. I Värmdö finns 
en god kompetens och utbildningsnivån är hög. 

Allas förmågor tas tillvara, oavsett bakgrund, ålder 
eller kön. Flyktingar och invandrare kommer in 
samhället, tar del av arbetsmarknaden och bygger 
företag som verkar över gränser. I Värmdö finns ett 
lärlingssystem med ambassadörer som stimulerar 
till att driva eget. 

Det kreativa skapandet inom kulturområdet tar 
fram och förädlar idéer som gör Värmdö känt. 
Arkitekturen, kulturella och historiska sevärdheter 
gör Värmdö speciell. Våra stora besöksmål är skär-
gårdens övärld och andra kulturrelaterade punkter 
som Hålludden, Gustavsberg, Siggesta, Djurö och 
Ingarö. Utmärkta miljövänliga båtförbindelser året 
runt, skapar turism året om. Här finns en uppsjö 
av upplevelser som bygger på ekonomiska, sociala 
och ekologiska koncept. Det finns en dynamik som 
lockar såväl människor som tillväxtföretag till den 
hållbara skärgårdens mötesplats. 
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Värmdö möter Stockholm, Sverige  
och världen
Värmdö är en del av världens mest dynamiska 
storstadsregioner. Vår unika karaktär bidrar till 
att höja Stockholmsregionens attraktivitet och 
utvecklings kraft. Kommunikationerna till och från 
Värmdö, liksom övrig infrastruktur, är hållbara och 
klimatsmarta. Vi är nära storstaden, samtidigt som 
vi erbjuder ett självständigt alternativ till den.

Vattnet är en gemensam resurs för länderna kring 
Östersjön, Mälardalen och Stockholms regionen. I 
samverkan med andra värnar vi den. Värmdö tar ett 
stort lokalt ansvar för miljö- och klimat frågorna. 
Kommun, företag och föreningar hittar lösningar 
gemensamt. 

För det rörliga friluftslivet i regionen ger Värmdös 
övärld en självklar tillgång till natur upplevelser. 
Skogar, klippor och vatten besöks av unga och äldre 
som njuter av upplevelsen på olika sätt. I skärgår-
den finns ett hållbart båtliv, där båtarna drivs med 
alternativa bränslen och el. Vattnet i skärgården 
värnas genom ett stort gemensamt ansvar. Båt-
klubbar tillsammans med skärgårds kommuner är 
drivande i att minimera båtlivets miljöpåverkan. 

I Värmdö är vi öppna för omvärlden. En dynamisk 
internationell arbets marknad, med närheten till 
Stockholm och den goda livsmiljön gör att vi, våra 
barn och barnbarn vill bo och leva här. Värmdö är 
attraktivt för våra unga globalt sinnade medbor-
gare. En väl utbyggd it-infrastruktur för alla skapar 
viktiga förutsättningar för fler och nya sorters arbe-
ten, såväl lokalt, regionalt som globalt. Utveckling-
en av den hållbara kunskaps näringen bidrar till hela 
regionens tillväxt. I vardagen möts vi i den lokala 
samverkan där ett livskraftigt och hållbart Värmdö 
möter omvärlden och framtiden. 
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Visionen är framtagen av Fram-
tids- och klimatberedningen. 
Beredningen har även behandlat 
förslaget till Energi- och klimat-
policy. I policyn som tagits fram 
parallellt med översiktsplanen 
redovisas mål och strategier för 
kommunens framtida insatser 
på energiområdet utgående från 
visionen.

Visionen antogs av kommunfull-
mäktige 2009-04-29 och Energi- 
och klimatpolicyn 2010-04-28.




