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Våren är här och med våren kommer byggstarten av vår nya skol
idrottshall som står klar 2014.

Vår nya högstadieskola med tillhörande aula och kulturskola på Pål
sundsskolans tomt projekteras nu med planerad inflyttning årsskiftet 
2015/2016. Campus Vaxholm blir då komplett och blir en mötesplats 
för alla generationer. Kultur, idrott och föreningsliv för alla.

Våren 2013 har tyvärr varit en prövning för oss bussresenärer i Vax
holm och kringliggande kommuner. Bussoperatören Arriva har leve
rerat bedrövlig regularitet och punktlighet. Jag kan försäkra alla att allt 
som kan göras från kommunens sida har gjorts med krav på bättring.

VAxholms nyA öVersiKtsPlAn är i slutfasen inför antagande  
i kommunfullmäktige i höst. ledorden är tillväxt och hållbarhet.  
Vaxholms framtid ligger i att klokt balansera dessa förutsättningar.

Vi arbetar nu med att skapa cirka 20 nya parkeringsplatser vid lägret, 
där tennisplanerna nu ligger. en av planerna tas i anspråk och ger in

fartsparkerare och näringsliv en efterlängtad förbättring. 
Arbetet görs i samråd med tennisklubben.

från oCh med 19/4 har Vaxholms stad upphand
lat en kvällsförbindelse Vaxönramsötynningö som 
efterfrågats. denna kvällsförbindelse kommer från och 
med 2014 vara en del av Waxholmsbolagets trafik.

Vaxholms stad startar under 2013 arbetet med att ta 
fram planer för att förbättra och försköna söderham
nen och kajerna. Vi höjer trevnaden i upplevelse för 
både oss Vaxholmare och besökare.

Lars Lindgren (M), kommunalråd

Öppet hus –  
träffa kommunalrådet
välkommen att träffa lars lindgren (m) 
i Vaxholms rådhus den 22/4, 29/5 och 
26/6 kl 16–18.

Redaktör
Elisabeth Larsen Brolin, tel 08-541 709 16
Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm
Digitalt material skickas till 
elisabeth.larsen.brolin@vaxholm.se

Ansvarig utgivare
lars lindgren (m)

Redaktionsråd
Lars Lindgren (M), Mailis Dahlberg (C),  
Michael Baumgarten (FP),  
Katherine angelo Lindqvist (S)

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Tryck
Trydells, Laholm

Omslagsbild
Elisabeth larsen Brolin

Nummer 2 2013 utkommer i början av juni. 
Manusstopp: 3/5. 

Planer för 
att försköna

vaxholm
Viktigt i

Vaxholms  
kommunfull mäktige  
sammanträder 2013:
8 april, 17 juni, 30 september,  

18 november, 16 december.

Tyck till om 
Vaxholms stad
Vaxholms stad medverkar i år för 
femte gången i statistiska centralby
råns (sCB) medborgarundersökning. 
Undersökningen pågår just nu och 
avslutas i början av maj.

i sCB:s medborgarundersökning 
får ett statistiskt urval av kommunens 
invånare ett brev från Vaxholms stad 
tillsammans med en enkät. i frågefor
muläret ges man möjlighet att tycka till 
om sin kommun som en plats att leva 
på, dess verksamheter samt möjlighe
terna till inflytande. enkäten besvaras 
anonymt.

datainsamling pågår under tiden  
15 mars–8 maj. i juni får Vaxholms 
stad sedan en redovisning av det 
samlade resultatet från sCB. resulta
ten blir ett värdefullt bidrag i arbetet 
med att förbättra Vaxholm som plats 
att leva på. 

om du är en av dem som får fråge
formuläret postat hem till dig så hop
pas vi att du har möjlighet att besvara 
den. stort tack för din medverkan!

Kristina Zetterström 
slutade 6 mars
Kristina Zetterström, som arbetat som 
kommunchef i Vaxholms stad sedan
den 1 september 2012, slutade sin 
tjänst den 6 mars. tillförordnad 
kommunchef är ekonomichef marie 
Wiklund.

Lena Hallberg (C) är sedan årsskiftet ny ordförande för kommunfullmäktige, 
Vaxholms stad.
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Känner du till någon som gjort 
något extra bra för Vaxholm? 
Någon föreningsledare som du 
tycker behöver hedras? Då kan 
du nominera honom eller henne 
till Vaxholms stads förtjänst
tecken.

Förtjänsttecken är något nytt som 
Vaxholms stad inför från och med i år. 
Syftet är att visa uppskattning och he-
dra personer som uträttat något som 
främjat Vaxholm i vidare bemärkelse.

Stadens förtjänsttecken kommer 
att delas en gång per år. Alla som 
bor i kommunen eller som på an-
nat vis känner till någon som utfört 
betydande prestationer kan nominera 
personer.

Förtjänsttecken kan tilldelas:
• den som genom speciellt förtjänst-

fulla insatser gagnat vaxholms stad
• den som i egenskap av föreningsle-

dare utfört ett framgångsrikt ledar-
skap med anknytning till Vaxholms 
stad

Så nominerar du
Du skickar din 
nominering med 
namn och kortfat-
tad redogörelse 
över varför du 
tycker att just 
den här personen 
bör få stadens 
förtjänststecken 
till kansliet@
vaxholm.se eller 
Vaxholms stad, 
kansliet, 
185 83 Vaxholm. 

Eventuella frågor kan besvaras på  
tel. 08-541 708 31 Annica Pellnor  
eller 08-522 472 93 Lena Strand.

Nomineringstexten måste ha inkom-
mit till Vaxholms stad senast 15 april.
vem som ska få utmärkelsen beslutas 
av kommunstyrelsens arbetsutskott 
och i juni delas den ut av kommun-
fullmäktiges ordförande.

Möt oppositionsledaren
Du är välkommen att träffa social-
demokraternas oppositionsledare 
Katherine Angelo Lindqvist på soci-
aldemokraternas kontor i rådhuset. 
Katherine finns tillgänglig i rådhu-
set men ring först och boka tid på 
telefonnummer 0709-36 03 56.

Träffa Folkpartiet
Välkommen till Folkpartiets Libe-
ralernas öppna möten i rådhuset 
vissa onsdagar kl 18.  
Se datum på www.folkpartiet.se/
vaxholm. Vill du ha en kallelse  
e-postar du till Ingrid Ekstedt,
ingrid.ekstedt@telia.com.

Kontakta Miljöpartiet
välkommen att ringa ingegerd 
Berggren, 070-733 18 05 eller  
Bertil Ivarsson, 070-768 89 09.

Träffa centern
välkommen att ringa anders slätis 
på 08-753 05 44, så kommer vi 
överens om tid och plats.

ArbeteN Som SlutFörS
Skarpö
etapp 2 antogs den 11 februari 2013. 
detaljplanen kommer att möjliggöra en 
utbyggnad av vatten – och avloppsnätet 
i området, vilket kommer att förbättra 
havsmiljön i Vaxholm.

östra Kullön samt Pålsundsstrand
detaljplanerna kommer inom kort 
antas av kommunfullmäktige. Påls
sundstrand kommer att bli en attraktiv 
boendemiljö på Vaxön. 

detaljplanen möjliggör 16 bostäder 
med sjöutsikt i sydläge på Pålsunds
strand, och 72 lägenheter på östra 
Kullön. 

Skutvikshagen
detaljplanen ska snart på utställning 
och kommer skapa ett tillskott av un
gefär 100 bostäder i ett centralt läge på 
norra Vaxön.

rindö hamn 
detaljplan för rindö hamn inom oskar 
fredriksborg kan vinna laga kraft under 
året. detaljplanen kommer att möjliggö
ra en omvandling av det gamla kasern
området. när området är fullt utbyggt 
kommer här att finnas ca 400 lägenhe
ter. i området kommer även finnas plats 
för en hotell och konferensanläggning. 

INleddA ArbeteN
•	Rindö	smedja	–	arbetet	syftar	till	att	

pröva om området kan utvecklas till 
ett attraktivt bostads och verksam
hetsområde med nära läge till stads
kärnan.

•	Storäng	(Resarö)	–	detaljplanen	ska	
möjliggöra en utbyggnad av vatten 
och avloppsnätet samt möjliggöra  
ny bebyggelse och en ny förskola.

KommANde detAljPlANerINg
Under året kommer även arbetet med 
detaljplanering av skarpö att fortsätta 
med en tredje etapp. även här syftar  
arbetet till en miljöförbättring genom 
att möjliggöra en utbyggnad av vatten 
och avloppsnätet i området. 

mer info
hör gärna av dig till oss på planen 
heten om du har frågor och håll utkik 
på www.vaxholm.se under Planera,  
bygga och bo för senaste nytt om  
pågående planarbete. 

Förtjänsttecken – för betydande  
gärningar som utvecklat Vaxholm

Detaljplanering inom Vaxholms stad
En detaljplan styr vad marken får användas till och hur bebyggelsen 
ska se ut. Planen reglerar även husstorlek och höjd, avstånd från hus 
till tomtgräns och hur rättigheterna ser ut för att dra fram ledningar 
eller gångvägar över annans mark. 
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Störst kundnöjdhet  
i Vaxholm och Täby
I den senaste årliga undersökningen om kommunernas 
bygglovshandläggning placerade sig Vaxholms stad på delad 
första plats tillsammans med Täby kommun.

18 kommuner samarbetar inom Bygglovs
alliansen, varav Vaxholms stad är en av 
dem. syftet är en mer likartad tillämpning 
av plan och bygglagen inom stockholms
området. som en del i arbetet undersöks 
hur sökande uppfattar kommunernas 
bygglovshandläggning. en mätning av  
handläggningstiden genomförs.

i den senaste årliga placerade sig  
Vaxholms stad på delad första plats  
tillsammans med täby kommun, 
med 87 procent kundnöjd
het för handläggningen i sin 
helhet. handläggningstiden 
i Vaxholm är i medel knappt 
25 arbets dagar från komplett 
ansökan.

i stadsarkivet hittar 
man handlingar som 
visar att när seklet var 
ungt rörde sig frågorna i 
fullmäktige bland annat 
om:
•	förbud	mot	fortkör

ning på Vaxholms 
hamngata och strand
gata

•	inköp	av	luxlyktor
•	utsträckt	utskänk

ningstid på  
Badrestauranten 

•	stadga	för	stadens	läse
stuga

•	vilka	personer	i	staden	
som valts till förtroen
deuppdrag i exempelvis badhusstyrelsen och hästuttagningsnämnden.
Allt står numera i ett register över stadsfullmäktiges ärenden 1899–1911.  

registret finns att tillgå i stadsarkivet för den som vill läsa.

Stadsarkivet i Vaxholm
Kommunala handlingar 
Vaxholms stadsarkiv förvarar kom-
munala handlingar från slutet av 
1800-talet, och hanteringen av dessa 
är styrd av lagstiftning. Du som svensk 
medborgare har rätt att ta del av 
handlingarna. Vissa är dock skyddade 
av sekretess. 

enskilda arkiv
I stadsarkivet förvaras även enskilda 
arkiv med lokal anknytning som depo-
nerats eller skänkts till Vaxholms stad. 
Exempel på enskilda arkiv är Hem-
bygdsföreningen, PrO, resarö vägför-
ening, Vaxholms fästnings museivän-
ner, Vaxholms centern och Engarns 
koloniträdgårdsförening.

öppet för allmänheten 
Stadsarkivet är öppet för allmänheten 
på onsdagar klockan 12.30-15.30.

Välkomna!
Adress: Ullbergs väg 9D
Tel: 08-541 709 03

Vaxholms stads  
webb utvecklas
Under 2013 kommer Vaxholms stads hem
sida att uppgraderas. den byggs om till ett 
modernare format med responsiv design så 
att grafik, struktur och innehåll automatiskt 
anpassas till användarens mobil, surfplatta 
och till olika skärmstorlekar.

hemsidan kommer också att tillgäng
lighetsanpassas så långt det är möjligt, för 
att fungera för så många som möjligt i 
samhället. innehåll och navigeringsstruktur 
utvecklas för att bättre möta invånares be
hov av att få tjänster utförda via webben och 
enkelt hitta den information man söker.

en förstudie har genomförts under början 
av året och arbetet med att bygga ny webb 
börjar senare i vår, så inga större föränd
ringar kommer att märkas än på ett tag. 

Var med i utvecklingen
Välkommen med önskemål om sådant du 
saknar och skulle vilja finna på Vaxholms 
stads nya hemsida framöver. 

Kontakta elisabeth larsen Brolin,  
kommunikatör, Vaxholms stad,  
elisabeth.larsen.brolin@vaxholm.se.

Att utvecklingen går framåt blir alldeles tydligt när man besöker Vax
holms stadsarkiv och tar del av dokument som förvaras där ända från 
1899. Hur många av dagens unga tror du har ringt från en telefon
kiosk? Frågan om införskaffandet av telefonkiosk till Hamngatan var 
uppe på fullmäktige 1904. 
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Vaxholms KuF 
– förbättra stråket vid kajen
Vaxholms KUf (kajer, utveckling, förny
else) är ett initiativ för att förbättra mil
jön i området mellan magasinet/Preem 
och fram till färjeläget och gästhamnen. 
stråket har alla möjligheter att bli mer 
välkomnande och trevligare att vistas i. 
det handlar till exempel om att titta på 
det estetiska och på möjligheterna att 

tillskapa nya verksamheter och utbud.
ett idéprogram tas fram under 2013 

som visualiserar vad en sådan förbätt
ring skulle kunna innehålla. det kan till 
exempel vara ett nytt besökscentrum 
på kajen med integrerad turistbyrå och 
information från Waxholmsbolaget, en 
saluhall vid busshållplatsen på söder
hamnsplan, och en gästhamn med mer 
faciliteter och ökat serviceutbud. 

lokal destinationsutveckling 
– utveckla Vaxholms erbjudande  
för utländska besökare
lokal destinationsutveckling kommer 
att samla ett dussintal företag inom 
besöksnäringen i syfte att utveckla 
Vaxholms erbjudande till internationella 
gäster. det handlar om allt från att kom
binera och förädla det befintliga utbudet 
av varor och tjänster till att tillföra nya. 
målet är förstås att göra Vaxholm än 
mer attraktivt för besökare och i högre 
grad svara an mot deras behov och 
förväntningar. 

bättre samverkan mellan storstad  
och skärgård
skärgårdsstrategin är medfinansierad 
av tillväxtverket. 16 miljoner kronor är 
avsatta för att höja nivån genom bättre 
samverkan mellan skärgård och storstad 
och med sikte på säsongsförlängning. 
medlen är dock inte till för investeringar 
eller marknadsföring – inte i det här 
läget – utan för att positionera oss och 
”kamma till oss”. På så vis hoppas vi i 
nästa steg bli mera attraktiva för be
tydligt större satsningar i investeringar, 
både från det offentliga och från privata 
aktörer.

Hur berörs Vaxholm 
av skärgårdsstrategin?
I samverkansprojektet Skärgårdsstrategin samverkar Stockholms 
stad och övriga skärgårdskommuner kring frågor om besöksnäring 
och exportmognad. Två konkreta exempel som i högsta grad berör 
Vaxholm är Vaxholms KUF och Lokal destinationsutveckling.

Skärgårdsstrategin 
Skärgårdsstrategin är ett samverkansprojekt mellan Stockholms stad och 
övriga skärgårdskommuner. Projektet, som handlar om exportmognad för 
besöksnäringen, pågår under 2013-2014 och har en budget på 16 miljoner 
kronor. Syftet är att höja kvaliteten mot internationella marknader med  
tydligare budskap, bättre paketering och värdskap.

Det mesta av projektmedlen är kommunöverskridande och på gemensam 
nivå, men en del resurser är avdelade för specifikt lokala insatser.
För Vaxholms del rör det sig om två delprojekt: 
• Vaxholms KUF (kajer, utveckling, förnyelse) 
• Lokal destinationsutveckling



6

Vaxholm 2030 är en strategisk 
plan som ger en samlad bild och 
vision för Vaxholms långsiktiga 
utveckling. Den ska vara vägle
dande för beslut kring planering 
och utveckling av mark och  
vattenanvändning. 

Vaxholms strategiska planering präglas 
av långsiktig hållbarhet och tillväxt av 
bostäder, arbetsplatser och befolkning på 
främst Vaxön, resarö och rindö. 

i arbetet med Vaxholm 2030 genomför 
politiker och tjänstemän seminarier på 
olika teman. här har bland annat vision, 
mål och strategier diskuterats. strategi
erna för hållbar utveckling och tillväxt i 
Vaxholm, som fanns med i samrådsförsla
get, har omformulerats och kompletterats. 

de föreslagna strategierna ska beskriva 

och ge riktlinjer för planering och 
utveckling i Vaxholm:
•	Bevara	och	utveckla	den	unika	stads

miljön
•	Bevara	och	utveckla	det	karaktäristiska	

skärgårdslandskapet
•	Utveckla	attraktiva	boendemiljöer	 

med bra förskola, skola och social 
omsorg 

•	Verka	för	och	möjliggöra	effektiva	kom
munikationer lokalt och för pendling

•	Verka	för	och	möjliggöra	robust	teknisk	
försörjning

•	Stimulera	och	möjliggöra	en	lokal	
sysselsättning med företagande och 
verksamheter

•	Planera	och	möjliggöra	tillväxt

Utöver översiktsplanen finns andra 
övergripande strategier och planer som 
anger riktlinjer och förutsättningar för 

olika sektorer. även dessa fungerar som 
planeringsunderlag i kommande planer 
och projekt:

VA-plan
för närvarande pågår arbete med att 
färdigställa kommunens nya VAplan, 
som är ett viktigt underlag i kommunens 
planering på mer detaljerad nivå. 

utveckling av havsmiljö
Under året inleds även arbetet med att 
ta fram en plan för den blå strukturen i 
kommunen – för kommunens utveckling 
kring frågor som gäller havs och vat
tenmiljöer. 

Avfallsplan
Arbete med en ny avfallsplan pågår och 
beräknas bli klar 2014. 

Samrådsförslag Vaxholm 2030
Arbete pågår med att revidera samråds
förslaget och ta fram ett utställnings
förslag för Vaxholm 2030. Ambitionen 
är att det ska tas upp för godkännande 
i kommunstyrelsens planeringsutskott i 
vår och därefter ställas ut för granskning. 
då är det åter möjligt att lämna synpunk
ter. Preliminär tid för utställning är vår/
sommar 2013. 

mer info 
www.vaxholm.se/vaxholm2030
Frågor: oversiktsplan@vaxholm.se

Översiktsplan för 
Vaxholm 2030

Vaxholm stad är med som en av 
parterna i samarbetet Östersjö
initiativet. Det är en gemensam 
avsiktsförklaring om Östersjö
samverkan mellan Kalmarsunds
kommissionen, Kraftsamling 
för Östersjön (Gotland), Marint 
centrum (Simrishamn) och  
Trelleborgs kommun.

syftet med samarbetet är att utveckla 
miljöförbättrande åtgärder i kustzonen, 

initiera och främja miljödriven närings
livsutveckling och bedriva information 
och folkbildning. man samarbetar på 
tre olika nivåer beroende på behov och 
möjligheter; utbyter kunskap och infor
mation, söker samsyn och samordning 
samt genomför gemensamma projekt. 

det finns också en tanke att genom 
östersjöinitiativet vara pådrivande 
gentemot regering, riksdag och myn
digheter när det gäller insatserna för 
östersjöns miljö.

östersjöinitiativets avsiktsförklaring 
skrevs på av parterna i Almedalen 2012 
och just nu pågår arbetet för att även en 
politisk avsiktsförklaring ska underteck
nas i Almedalen i år. det blir en platt
form för initiativets fortsatta arbete.

nästa aktivitet är en workshop den 
10–11 april i Vaxholm då representan
ter från parterna, myndigheter samt 
ledande politiker kommer att delta.

Östersjöinitiativet – för miljödriven  
näringslivsutveckling och folkbildning
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i styrdokumenten för förskolan står 
det att verksamheten bland annat ska 
vila på vetenskaplig grund och beprö
vad erfarenhet. Projektet innebär att 
förskolorna närmar sig universitetet 
– eller kanske är det tvärtom så att 
forskarvärlden kommer närmare våra 
verksamheter?

i Vaxholms stad har flera kommunala 
förskolor introducerat lärplattor. Både 
barn och personal visar stort engage
mang och ser många möjligheter med 
användningen. 

intresset för att delta i forsknings
projektet var stort bland våra försko
lechefer. Att börja med ett nytt verktyg 
för lärande och samtidigt få göra det 
tillsammans med forskare är självklart 
sporrande. syftet med Vaxholms stads 

deltagande är att det ska bidra till ökade 
möjligheter för förskolans barn att lära 
och utvecklas, och målet är att de ska 
få en god framtida måluppfyllelse i 
skolan. för förskolans personal kan vårt 
deltagande även bidra till att utveckla 
ett gemensamt professionellt språk och 
ökad medvetenhet samt kopplingen 
mellan teori, vetenskap, forskning och 
praktik.

det ska bli spännande att se hur den 
fortlöper. efter en enkät är det nu fors
karna som leder och driver det fortsatta 
arbetet. för förskolorna gäller det att få 
lärplattan till ett vardagsnära verktyg 
som barnen ska använda lika självklart 
som ett pussel eller spel. samtidigt ska 
användningen följas tillsammans med 
forskarna för att försöka förstå hur den 
påverkar barnens lärande.

Forskning om lärplattor
Förskolor i Vaxholms stad och 
UpplandsBro ingår i ett forsk
ningsprojekt om lärplattor. Två 
forskare från Stockholms uni
versitet kommer under ett år 
följa arbetet på de kommunala 
förskolorna. De ska undersöka på 
vilket sätt arbetet med lärplattor 
stimulerar barns utveckling och 
lärande i språkutveckling och 
matematik. 

Från och med höstterminen 2012 
använder Vaxholms stads kom
munala grundskolor det digitala 
dokumentationsverktyget Uni
kum. Nu är det dags för vård
nadshavare att få bekanta sig 
med systemet. 

Unikum är ett etablerat webbverktyg 
för dokumentation och samarbete 
kring elevers individuella utvecklings
planer och mål. i detta digitala redskap 
kan planeringar, bedömningsmatriser, 
läroplaner och reflektioner samlas, så att 
målsmän och elevens samtliga lärare har 
tillgång till samma information på en 
gemensam plats.

Underlag finns samlat inför ut

vecklingssamtalet, och kan ses av den 
enskilde eleven och dennes lärare och 
målsmän. dokumentationen för en elev 
kan enkelt följa med hela vägen genom 
skolan, vid byte av klasser och mellan 
skolor.

för Vaxholms stad är läsåret 2012/13 
en implementeringsperiod och systemet 
ska enligt plan vara fullt utvecklat läsåret 
2013/14. inledningsvis är det elevers 
individuella utvecklingsplaner som man 
lagt fokus på. i systemet har varje elev 
även en sida med överskådlig informa
tion om vilka lärare som undervisar i 
klassens olika ämnen och kontaktupp
gifter till både elever och lärare. efter
hand kommer fler och fler funktioner  
att tillföras.

du som har ett barn i Vaxholms kom
munala grundskola kan nu använda 
Unikum. för det behöver du:
•	Ett	digitalt	verktyg	med	Internet-upp

koppling och en modern webbläsare. 
•	Ett	e-postkonto.	Mycket	av	kommuni

kationen sker via epost. 
•	E-legitimation	som	du	fär	från	din	

bank.
•	Inloggning	via	Vaxholms	stads	 

hemsida www.vaxholm.se

mer info
www.vaxholm.se. 
frågor: Ulrika strandberg, utvecklings
ledare på utbildningsförvaltningen,  
tel 08541 708 00,  
epost ulrika.strandberg@vaxholm.se

Nu kan vårdnadshavare  
och elever använda Unikum
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I Vaxholm fladdrar en grön flagga 
vid förskolor och skolor. Vad 
innebär det?

Grön flagg kallas konceptet, vilket bety
der att den pedagogiska verksamheten 
arbetar systematiskt med miljöarbetet.

många av oss kommer ihåg de stora 
kampanjerna under 60–70 talet som 
arbetade för ett renare samhälle. ned
skräpningen skulle minska med ledord 
som ”håll naturen ren”. idag har deras 
verksamhet breddats inom en rad olika 
miljöområden, där grön flagg är en av 
dem.

Vad gör verksamheterna för att  
få en grön flagga?
den pedagogiska verksamheten har 
skapat ett miljöråd med barn, elever och 
personal. de har tagit fram en hand
lingsplan med utvecklingsområden, 
specifika teman, mål och aktiviteter för 
en hållbar utveckling. 

hela verksamheten, föräldrar och 
kontaktpolitiker ska sedan involveras i 
handlingsplanens arbete.

Vilka verksamheter i Vaxholm  
har grön flagg, och vad gör de?
förskolan Båten och rindö förskola 
arbetar med temat vattenresurser. livs
stil och hälsa är ett attraktivt tema som 
förskolorna lillstugan, lägerhöjden och 

ytterby har tagit sig an. På överby och 
lekhagens förskolor har närmiljön varit 
det senaste årets utvecklingsområde. På 
resarö skola med f6 verksamhet har 
kretslopp varit utgångspunkt för hållbar
hetsfrågorna i läroplanen.

Var miljösmart 
i vardagen
Vaxholms fokusområden är ett led i arbetet med Sveriges 16 miljökvalitetsmål. 
Syftet med målen är att nå en miljömässigt hållbar utveckling.
Illustratör: Tobias Flygar

Grön flagg på Vaxholms skolor och förskolor
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Visste du att var tredje tugga du 
äter bygger på bins pollinering? 
Bin är enormt viktiga för vår  
produktion och ger oss eko
systemtjänster värda miljarder.

idag är naturresursuttaget större än 
någonsin. i sverige konsumerar vi varor 
och tjänster som motsvarar ett och halvt 
jordklot. det har inneburit att 30 % av 
växter och djur har försvunnit sedan 
1970. 

I många länder har pollinerare  
helt dött ut
idag försvinner växter och djur framfö
rallt på grund av att jordbruksmark läggs 
ner för andra ändamål. för att vi ska ha 
en rik mångfald av sommarblommor 
och få frukt och bär behövs pollinerare, 
som humlor och bin. 

Pollinerare för över pollen från han
blomman till honblomman så att ett frö 
eller en frukt bildas. det arbetet eller 
servicen som vi får gratis kallas ekosys
temtjänst. 

många fruktodlingar i världen har för
lorat sina pollinerare av olika skäl. när 
pollinerarna försvinner behövs de ersät

tas med något annat, som kostar pengar. 
i Kina handpollineras fruktodlingar som 
äpplen och päron av människor som 
penslar blomma för blomma med pollen. 
i Kalifornien köper odlarna tjänsten till 
mandel och äppelträden, genom att 
under en period släppa ut tambin från 
ambulerande/mobila bikupor.

Vad kan vi göra i Vaxholm?
för att öka antalet pollinerare så kan alla 
bidra med att plantera växter, som lockar 
till sig bin, humlor och fjärilar i villaträd
gårdar eller i balkonglådor. 

Kontakt
för mer information om Vaxholms stads 
miljömål är du välkommen att kontakta 
Ammi Wohlin, miljöstrateg,  
tel 08541 708 00, 
epost ammi.wohlin@vaxholm.se

Vad kan du göra för att det  
ska bli fler växter och djur? 

Växter som attraherar 
pollinerare:
•	Lågväxta:	timjan,	lavendel,	isop,	
blåbär,	maskros,	hästhov
•	Högväxta:	oregano,	fjärilsbuske,	
klöver,	blåklint,	ljung,	rallarros,	
hallon,	krusbär
•	Träd:	lönn,	sälg,	hassel,	lind,	
fruktträd,	al.

mer info
Här finns mer info om lämpliga  
växter:
• www.alternativ.nu/index.

php?topic=91788.0
• www.naturochtradgard.se/natur-

tradgard_fjarilsrabatt.html

Vad vill du se mer av  
i Vaxholm?
Felix Svensson, konditori
anställd, Vaxön: 
– Låt restaurangerna ha öppet 
längre på nätterna och utöka 
serveringstillstånden. Jag och 
polarna i Vaxholm vill kunna 
umgås på krogarna här hemma. 
nu åker vi ofta in till stan istäl-
let, för här stänger allt tidigt och 
då går var och en hem till sig 
fast vi hellre vill fortsätta ute 
tillsammans. En annan grej är 
att resaröbussarna borde gå lite 
tätare. nu går det ju knappt att 
bo där utan bil.

Vad kan bli bättre i Vaxholm? 
Sara Strandberg, fysiker, 
Petersberg:
– Ta vara på de värden som 
finns här och bygg bostäder 
på ett sätt som passar in. Bygg 
även en viss procent hyresrätter, 
för det är viktigt att Vaxholm blir 
en mer mångfacetterad kommun 
för alla slags människor. Förra 
året tog vi inte emot de flyk-
tingar vi åtagit oss, och för de 
ensamkommande flyktingbarnen 
köper Vaxholm platser i andra 
kommuner. Varför är det så ofta 
de rika som säger att de inte har 
möjlighet att hjälpa till? 

Frågorpå  stan
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Vår bio i Vaxholm, en av sveriges äldsta biografer, är en digital bio 
med liveföreställningar från stockholm, new york, Birmingham och 
moskva. Vi erbjuder operor, baletter och konserter. sist men inte minst 
filmpremiärer, vissa i 3d. det aktuella bioprogrammet finns på  
www.vaxholmsbion.se och på biblioteket, på Konsum och iCA,  
programlåda på Bion samt affischer.

bion i vardagen är en stor tillgång för Vaxholms kulturliv
Under våren kommer jazzgruppen Vintage Quartet, som har glatt oss 
vid flera tillfällen, med garanterad glad och svängig musik. Vi ser också 
fram emot Jesus Christ superstar, rockopera från niAn i Birmingham 
samt romeo och Julia, den 12 maj, balett från Bolsjoj i moskva.

Biografteatern har en trivsam salong med en upprustad balkong som 
gör att vi kan ta emot 110 besökare.

Vaxholms biografteaters vänner
du är en mycket viktig som stödperson till vår bio. Bli själv medlem 
och hjälp oss att bli fler biovänner. medlemskap kostar 200 kr för familj 
och 150 kr för enskild medlem. medlemsavgift sätts in på bankgiro 
59819573 tillsammans med namn, adress och mailadress så att vi kan 
informera om bions hela verksamhet. Välkomna!

mer info www.vaxholmsbion.se

Vaxholms  
konstförening 

– en mötesplats för konst 
Konst på Vaxholms rådhus har blivit ett 
begrepp i Vaxholms kulturliv. Hit tar vi våra 
vänner för en färgstark upplevelse, en stilla 
reflektion eller ett lustfyllt samtal. I samarbe-
te med Vaxholms stad arrangerar vi utställ-
ningar i rådhuset. 

6 april–5 maj
Allt mellan himmel och jord. Konstnär Ulva 
Larssons måleri, grafik, skulptur och textil. 
Vernissage 6/4 kl 12.00–15.00.  
Öppet lördag–söndag kl 12.00–15.00. 

10 april
Ulva Larsson föreläser om linoleumsnitt.  
Möjlighet att prova på. Tid: kl 18.00–21.00. 
Ingen avgift. Ta med oömma kläder.  
Anmäl senast 5 april på tel 0707-49 67 41. 
Även icke medlemmar är välkomna.

25 april
Kl 18.00. Vi hälsar på i familjeföretaget Hand-
tryckta tapeters verkstad på Långholmen. 
Vi ser hur man rekonstruerar tapeter efter 
gamla fragment. Här finns en stor kollektion 
av nyproducerade gamla tapeter och stor 
mönsterbank. Visningen tar ca en timme. Max 
25 personer. Ingen avgift. Anmäl senast den 
10 april på telefon 08-541 33 450.

11 maj–2 juni: Vaxholms vårsalong
Vårsalongens vernissage 11 maj 12.00–15.00.
Intresserade Vaxholmsbor, amatörer som 
professionella konstnärer kan från 15 mars 
hämta anmälningsblanketter och utställ-
ningsinformation på Vaxholms bibliotek. 
Anmälningsavgift 100 kronor, sätts in på 
postgiro 15788–3. De första 40 anmälning-
arna antas till utställningen.  
För frågor ring 0705-42 33 50
Utställningen är öppen torsdag–söndag 
12.00–15.00. 

Vill du bli medlem? 
Vi gör galleri- och konstnärsbesök och har 
en uppskattad årlig konstutlottning. Anmäl 
dig till Vaxholms konstförening genom att 
sätta in medlemsavgiften 200 kr på postgiro 
15788-3. 

mer info
vaxholmskonst@hotmail.com
www.vaxholmskonstforening.se
Vi finns på facebook 

Bion i Vaxholm

Ansök om studiebidrag  
till körkortsutbildning
stiftelsen till Annalisa och hugo dahlbergs minne utlyser härmed 
möjligheten för ungdomar boende i Vaxholms kommun, födda 1995 
eller tidigare, att ansöka om studiebidrag till körkortsutbildning. 

Ansökan med namn och ålder, adress och kortare levnadsbeskrivning 
ska senast den 30 april 2013 vara insänt till: stiftelsen till Annalisa 
och hugo dahlbergs minne, c/o Advokatfirman nordia, Box 703 89, 
107 24 stockholm.

– en stor tillgång för Vaxholms kulturliv
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125-årsdagen  
av Dan Andersson 
födelse
Dan Anderssons vackraste visor. 
Musik i rådhuset lördag 6 april  
kl 15.00. Mats Törnqvist sång  
och gitarr på 125 års-dagen av  
Dan Anderssons födelse. 

Entré: 60 kronor
Förköp: Biblioteket
resterande biljetter vid entrén  
från kl.14.30

Intäkterna går oavkortat till  
rädda Barnens katastroffond.
Arrangör: rädda Barnen, Vaxholm

man måste inte vara gammal för att vara 
med i Vaxholms folkdansgille. för att 
på sikt kunna fortsätta behöver vi nu bli 
fler, då många av oss är över 80 år. Vax
holmare, stöd kulturlivet och bli aktiv 
medlem så vi kan fortsätta midsommar
danserna i Vaxholm!

Vaxholms folkdansgille har funnits 
sedan 1949 och sedan dess har vi så gott 
som varje år på ett eller annat sätt fått 
ihop till ett danslag på midsommar. 

Vi tränar på måndagar kl 19.30–21.00 
i norrbergsskolan. Vi har en duktig 
instruktör och just nu tränar vi enkla 

danser som bygger på gammeldans som 
vals, schottis, polka och hambo.

folkdansgillet är inte bara social 
gemenskap, vi har också ett stort arv att 
förvalta på exempelvis midsommar i 
Vaxholm. Bra motion och trevliga dans
partners är några av argumenten för att 
ansluta sig som aktiv medlem. Varmt 
välkomna!

mer info 
Gittan hultberg, tel 070957 45 35  
eller 08541 375 82

Vaxholms stads kulturstipendium syf
tar till att uppmuntra personer med 
dokumenterad konstnärlig begåvning 
inom teater, dans, musik, bild och 
form, film, litteratur och journalistik. 
stipendiet vänder sig också till perso
ner med dokumenterat djupt intresse 
för annat jämförligt kulturellt område 
som exempelvis miljövård, arkitektur, 
bildningsverksamhet eller kulturella 
insatser.

Inte bara för ungdomar i år
det nya för 2013 års stipendium är att 
inte enbart ungdomar kan söka. nu är 
det öppet för alla.

Kulturstipendiet delas ut till per

soner som är uppvuxna eller bosatta 
i Vaxholm och vars arbete kommer 
Vaxholms stad och dess invånare till 
gagn. stipendiesumman är 10 000 kr. 

Ansökan
Ansökan görs genom ett personligt 
brev. sista ansökningsdag är 31 juli 
2013. 

Beslut tas i nämnden för teknik, 
fritid och kultur i slutet av augusti.

mer info
Välkomna att kontakta lena strand, 
nämndsekreterare och kulturhandläg
gare, tel: 08541 708 00,  
lena.strand@vaxholm.se

Besök  
skulpturparken
Ekuddsparken har sedan 2011 varit 
en välbesökt skulpturpark, där kon-
sten tillgänglig för alla utan avgifter. 
roddarhuset i vaxholm arrangerar 
även 2013 års skulpturpark och ett 
antal konstverk kommer att stå ute 
hela sommaren. Konstnärer från 
bland annat Vaxholm, Sundsvall, 
Östersund och Florens ställer ut i 
olika material och tekniker såsom 
glas, smide, måleri, sten och foto.

Skulpturparken har tidigare år varit 
välbesökt och mycket uppskattad. 
Hit har förskoleklasser kommit för 
att titta på skulpturer, se konst i 
roddarhusets galleri och för att leka 
vid vattnet. Pensionärer har haft 
målarkurser i parken. Turister och 
Vaxholmsbor har haft picknick och 
strosat bland skulpturerna. 

välkomna till kultur i det fria  
även i sommar!
 
mer info
Janne och Helene, roddarhuset  
i Vaxholm, tel: 070-734 7267

Sök Vaxholms stads kulturstipendium

Vaxholms folkdansgille 
– nu behöver vi bli fler
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mattias Palme jobbar på llP arkitekter 
som fått uppdraget att ta fram ritningarna 
för skollokalerna på Campus Vaxholm. 
Arkitektfirman har tidigare ritat två skolor 
och även tagit fram lokalprogram för flera 
kommuner. för skolan i hagfors, som stod 
klar 2010, har undersökningar gett vid 
handen en 95procentig nöjdhet.

mattias har medverkat vid de seminarier 
och workshops som genomförts och som 
gett flera viktiga ingångsvärden inför upp
byggnad av Campus Vaxholm.

– det som kommit fram i workshops i 
Vaxholm har varit bra. många saker som 
lyfts fram har varit helt i linje med sådant 
som vi ser som viktiga aspekter för Cam
pus Vaxholm. Bland annat det här med att 
skapa en tydlig identitet för platsen. man 
har också önskat en tydlig entré och att lo
kalerna ska ha många fönster och släppa in 
dagsljus. det är helt i linje med det som vi 
vill jobba vidare med, säger mattias Palme.

Fina förutsättningar för inbjudande plats
Att i så stor utsträckning som möjligt skapa 
stora fönsterpartier och använda befintligt 
dagsljus i undervisningslokalerna är en 
av de bärande tankarna. Utöver att detta 
varit ett starkt önskemål, så finns det också 
studier som tydligt visar att dagsljus i skol
lokaler påverkar både elevers studieresultat 
och hälsa.

förutsättningarna på platsen är gynn
samma – en arkitekts dröm, helt enkelt. 
en tomt som denna, med en naturvall 
som inramning och bullerskydd, och med 
en bredsida mot sydväst ger fantastiska 
förutsättningar för att skapa en livlig, ljus, 
inbjudande och trevlig social plats. 

– Pålsundstomten inbjuder till utevistel
se. dessutom är förutsättningarna väldigt 

Campusområdets förutsättningar  
– en dröm för arkitekten
Elever, skolpersonal, tjänstemän och politiker har under hösten och vintern berättat om sina 
förhoppningar, tankar och önskemål för Campus Vaxholm som ska byggas. Ännu finns inga 
färdiga ritningar, men ett samtal med arkitekten ger en bild av några av de bärande tankarna 
så här långt. Och förutsättningarna på tomten är en dröm för en erfaren arkitekt.

Text och bild: Elisabeth larsen Brolin

Mattias Palme från LLP arkitekter tycker 
att förutsättningarna på Pålsundstomten är 
mycket gynnsama och inbjuder till utevistelse.
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Campusområdets förutsättningar  
– en dröm för arkitekten

goda här för att skapa publika gemen
samma delar som är lättillgängliga, säger 
mattias Palme och ser glad ut. 

en plats med sammanhang och själ
tillsammans med sina kollegor har han 
även varit på norrbergsskolans tomt 
och menar att Pålsundsskolans läm
par sig bättre för att bygga en ny skola. 
där finns visserligen havsutsikten som 
Pålsundstomten inte har, men inte lika 
fina möjligheter att skapa sociala ytor 
för ungdomar. och att skapa ett stråk på 
Pålsundskolans tomt, som på ett natur
ligt sätt binder ihop idrottsområdet med 
skolans, tror han kommer att bidra till att 
ge platsen ett sammanhang, en identitet 
och själ.

– det är extra roligt att Vaxholm satsar 
på att utveckla ett område som ska vara 
en bra plats för ungdomar både på skol
tid och därefter, säger mattias Palme.

både livliga och fredade ytor 
Centrala tankar från arkitektens sida är 
också att avskilja livliga ytor från lugnare. 
det går igenom i planeringen både för 
inomhus och utomhusmiljöerna. för 
inomhusmiljön handlar det om att skapa 
studiero kring utbildningslokalerna, och 
tillåta mer liv och rörelse kring gemen
samhetsutymmen.

några dagar innan Viktigt i Vaxholm 
besökte llP arkitektkontor har mattias 
och projektledare från Vaxholms stad 
träffat de boende som kommer att bli 
grannar med Campus Vaxholm. de fick 
ta del av arbetet så här långt och tanken, 
som genomsyrat de första skisserna; att 
skapa en fredad och en lite livligare yta 

utomhus och där den fredade ytan är pla
cerad närmast de boende. det uppskat
tades av de blivande Campusgrannarna. 
deras önskemål om att flytta huvudbygg
naden en bit in på tomten är också något 
som kommer att tillmötesgås. 

när ViV träffar mattias Palme finns 
ett förslag som ska finslipas för att sedan 
presenteras för arbetsgrupperna. det 
finns i detta skede tankar om en utom
husplats, till exempel en bred trappa, som 
skulle kunna fungera som amfiteater och 
en samlingsplats för olika typer av evene
mang eller möten utomhus. men vad som 
kommer ingå i slutförslaget är alltså ännu 
inte avgjort.

Campus Vaxholm
Den nya skolan ska inrymma årskurs 
7–9 och kulturskolan är planerad för 
500 elever. 

Ingen förskola på Campusområdet
I den ursprungliga planen skulle även 
en förskola byggas inom området. 
Detta har av olika anledningar inte 
varit möjligt. Vaxholms stad utreder 
alternativ för permanent placering av 
förskolan Båten.

Tidplan Campus Vaxholm
2013	Vår: Fortsatta möten och 
återkoppling till alla som deltagit i 
workshops. De första ritningarna för 
skolbyggnaden är nu framtagna som 
diskussionsunderlag. referensgrupp 
granskar och externa aktörer bjuds in 
för info och synpunkter. 
2013 Höst: Upphandling av entreprenör 
som ska bygga skolan inleds.
2014: Skolan byggs och hela Campus 
Vaxholm-området iordningställs. Ett 
sammanhang skapas mellan skola 
och idrottsområde så att de naturligt 
hänger ihop. 
2015: Skolan invigs. Inflytt till årsskiftet 
2015/2016.

Ny skolidrottshall på området
Den nya skolidrottshallen, ombyggnad 
av befintlig idrottshall och omkläd-
ningsrum i ishallen beräknas vara klart 
i november 2014.

Vad kan förbättras i Vaxholm?
Mikael Ekman, redaktör för 
Vaxholmslotsen, Norrhamnen:
– Det byggs för få bostäder, fast 
vi behöver fler invånare och mer 
skatteunderlag i kommunen. 
Men det konstiga är att alla jämt 
protesterar mot byggplaner, man 
måste acceptera att det byggs i 
det egna närområdet. rätten att 
överklaga måste finnas, men inte 
hur många gånger som helst i 
varje ärende. Det kostar samhället 
väldigt mycket. Lika svårt är det 
för företag som vill hit, det finns 
inte lämpliga lokaler.

Vad vill du se mer av  
i Vaxholm?
Sabina Rydberg, fritidsledare, 
Ullbergska:
– Det vore bra om det fanns mer 
för unga att göra, för i en liten stad 
utan många alternativ blir drick-
ande och droger lätt en trend. Jag 
jobbar på Café1 i Storstugan och 
numera kommer ganska många 
ungdomar hit på fredagskvällarna, 
vilket är bra, för det är svårt att 
locka ut unga. De umgås så myck-
et via sms, facebook och andra 
sociala medier. Fast man behöver 
träffas på riktigt ibland också, det 
går inte spela innebandy ensam 
hemma med mobilen. Men alla är 
inte sportiga heller, så vi måste 
vara påhittiga tillsammans. 

Frågorpå  stan

”Det är extra roligt att 
Vaxholm satsar på att 
utveckla ett område 
som ska vara en bra 
plats för ungdomar 
både på skoltid och 
därefter.” 
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Budgeten – ett viktigt  styrinstrument

Vaxholms stads kommunfullmäktige 
beslutar varje år om en budget för det 
kommande året. i kommunens budget 
ska intäkterna vara större än kostnader
na, och endast om det finns synnerliga 
skäl får undantag göras. 

Budgeten innehåller en plan för verk
samheten och ekonomin under budget
året. Planen ska visa hur verksamheten 
ska finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budget
årets slut. Budgeten är ett viktigt verktyg 
i arbetet med att styra kommunens 
ekonomi och fatta beslut om hur de 
ekonomiska resurserna ska fördelas.

Skattemedel ska ge god service
det uppdrag som staten ger kommuner
na är att med stöd av utfördelade skat
temedel ge god kommunal service till 
invånarna. med kommunal service avses 

till exempel förskola, skola, äldreomsorg, 
stöd till personer med särskilda behov, 
underhåll och utbyggnad av gator, cykel
banor och vatten och avlopp. 

Vaxholms stad har definierat fyra mål 
kopplade till kommunal service
•	Kvaliteten	ska	utvecklas	och	förbättras
•	Hållbar	miljö
•	Trygga	och	friska	Vaxholm
•	Bra	företagsklimat

Verktygen som staden har för att nå de 
första fyra kommungemensamma målen 
är pengar och arbetskraft. de två sista 
kommungemensamma målen är kopp
lade till dessa resurser:
•	Verksamheterna	ska	vara	kostnadsef

fektiva.
•	Vaxholms	stad	ska	vara	en	attraktiv	

arbetsgivare. 

Åldersfördelning och särskilda behov 
påverkar intäkterna
skattesystemet ersätter varje kommun 
utifrån antal invånare och åldersfördel
ning. Kommunerna tillförs också medel 
för att bland annat kompensera för 
personer med särskilda behov för att 
därigenom utforma en rättvis fördelning 
och ge lika förutsättningar oavsett var i 
landet individen bor. 

Vaxholms skatteintäkt 2012
Under 2012 fick Vaxholms stad 524 
mkr som avsåg allmän skatteintäkt och 
skatteutjämning. Vaxholms stads resultat 
2012 visade på ett överskott på 10,7 mil
joner kronor. ett överskott behövs för att 
stärka soliditeten och för att ge nödvän
digt utrymme för investeringar.

Befolkningstillväxt	är	en	viktig	faktor	för	kommunens	utveckling,	eftersom	det	är	
den	enskilt	viktigaste	faktorn	för	ökad	skatteintäkt	i	kommunal	sektor.	Hur	använde	
Vaxholms stad skattepengarna under 2012?”

Övrig 
verksamhet: 
8 %

Teknik och 
samhällspla
nering: 15 %

Vård och 
omsorg: 28 %

Förskola och 
skola: 49 %

Så här använde Vaxholms stad skattepengarna under 2012:



Vad är du inte nöjd med  
i Vaxholm?
Maria Larsson, fritidsledare, 
Vaxön:
– Det saknas valmöjligheter i 
boendet och därför värnar jag 
om hyresrätterna. Det finns ju 
bara ett par hyreshus numera. 
men om ungdomarna ska kunna 
bo kvar här behöver det också 
finnas bostäder för dem. Det är 
en väldig betoning på att ha 
pengar för att bo här där det är 
så vackert. 

Vad är du nöjd med  
i Vaxholm?
Erika Ström, sjuksköterska, 
Fredriksberg:
– Jag kommer från Borlänge 
och gillar att bo i en småstad 
med lugnare tempo och mindre 
trängsel. Här är det jättehärligt, 
lyxigt, att bo så nära vattnet 
och skärgården. Och om de barn 
som får småsyskon, som min 
son Bertil fått, dessutom får gå 
längre i förskolan än bara 15 
timmar i veckan, så vore det 
perfekt. nu är det lite synd om 
honom för han missar mycket på 
dagis. 
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Budgeten – ett viktigt  styrinstrument

Hur påverkar befolkningsutvecklingen ekonomin?
Befolkningstillväxt är en viktig faktor för kommunens utveckling, eftersom det är 
den enskilt viktigaste faktorn för ökad skatteintäkt i kommunal sektor. 

en ökad skatteintäkt är en viktig förutsättning för expandering och utbyggnad av 
kommunal service. 

så här ser prognosen för Vaxholms stads befolkningstillväxt ut 1980–2030.

Frågorpå  stan
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befolkningutveckling i Vaxholm fram till 2012
Vaxholms stad har historiskt en god tillväxt, med en ökning av i genomsnitt  
200 personer per år. för 2012 ser vi för första gången på länge ett hack i trenden,  
då invånarantalet för första gången på länge plötsligt sjönk jämfört med föregående 
år. Vid årsskiftet 2012–2013 hade Vaxholms stad 11 126 invånare. det är en minsk
ning med 15 personer jämfört med föregående år. 

orsakerna till det är flera. Bland annat beror det på att inflyttningen på gamla 
regementet på rindö sker något senare än planerat och att omvandling av bostäder 
sker i en lägre takt. Avbrottet bedöms vara mer av tillfällig karaktär. den långsiktiga 
trenden med fortsatt ökning av invånarantal bedöms komma att återgå. ”Bedöm
ningen är att avbrotett är tillfälligt och att den långsiktiga trenden med ökat invå
narantal fortsätter.
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Britta Greitz är en av tre i stödteamet 
ejdern. Kerstin trägårdh och lisa 
ekberg är de andra två. Allt de företar 
sig med klienter bygger på beslut från 
en biståndshandläggare och en genom
förandeplan som klienten och boende
stödjaren gör tillsammans. en kaffestund 
kräver förberedelser och sparkar igång 
dagen för den som inte tar sig ut så lätt 
för egen maskin.

Boendestödet infördes när psykiatri
reformen kom i början av 1990talet. då 
var klienterna ofta kroniskt sjuka, men 
så är det inte längre.

i Vaxholm har cirka 30 personer 
boendestöd. Alla bor i eget boende. 
någon form av psykisk ohälsa finns med 
i bilden, något kan ha hänt som gjort att 
man tappat fotfästet i livet. Kanske är det 
fråga om en sjukdom eller diagnos.

– Psykisk ohälsa är inte så ovanligt 

och överdramatiseras ofta. det som 
kan hända är att rädslor och ångest blir 
förstärkta och svåra att hantera. då kan 
man behöva stöd och hjälp, säger Britta 
Greitz när vi ses i deras lugna lokal på 
hamngatan. 

Inga standardbehandlingar
Att leva i dagens samhälle ställer höga 
krav på individen. 

– det finns inte utrymme i arbetslivet 
för den som inte smälter in i en grupp 
eller har svårt att ta till sig information. 
Utrymmet för svackor och skörhet har 

Stödteamet Ejdern i fokus

”Vi bygger relationer  som håller”

Boendestödjarnas uppgift är att bygga relationer som leder till att klienten med 
tiden kan klara så mycket som möjligt på egen hand.  Lisa Ekberg, Britta Greitz och 
Kerstin Trägårdh är boendestödjare i Vaxholm.

Lugna, trygga och tydliga. Att möta Vaxholms boendestödjare känns gott för en stressad själ. Så är deras 
uppdrag också att stötta människor som behöver lite extra av omsorg och lotsning genom tillvaron. 

– Det finns många som behöver hållas under armarna en kortare eller längre period i livet. Det är  
där vi boendestödjare kommer in, säger Britta Greitz.

Text & foto: anna Norrby

”Det finns inte ut-
rymme i arbetslivet för 
den som inte smälter 
in i en grupp.” 
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Stödteamet Ejdern i fokus

”Vi bygger relationer  som håller”
verkligen krympt, säger hon.

människor behöver stöd på många 
olika sätt. här finns inga standardbe
handlingar.

– Vårt uppdrag är att bygga relationer 
som bär och leder till att klienten med 
tiden kan klara så mycket som möjligt 
på egen hand. 

Skillnad på boendestöd och hemtjänst
Genomförandeplanen tar upp vilken 
form av stöd som behövs och hur klien
ten och boendestödjaren ska samarbeta 
med målet att klienten steg för steg ska 
må bättre och klara vardagen. hur ofta 
de träffas beror på behovet. det kan 
variera från telefonkontakt under en 
period till att ses flera gånger i veckan 
i många år. en del behöver hjälp med 
struktur och initiativ. 

– Vi är inte samma sak som hemtjänst, 

men visst händer det att vi hugger i till
sammans med klienten om det behöver 
städas, säger lisa ekberg. 

respektfull attityd i Vaxholm
Boendestödjarna har arbetat ihop i över 
tio år. det ingår i yrket att finnas mitt 
i samhället och ändå värna klientens 
integritet.

– många ringar knyts ihop i en liten 
stad. folk känner igen oss. de har en fin, 
respektfull attityd, det finns verkligen en 

omsorg bland Vaxholmsborna. men vi 
svarar aldrig på frågor om våra klienter, 
för vi har sekretess.

teamet har också ett samarbete med 
mörby öppenpsykiatri. skulle klienten 
börja må sämre kan han eller hon få 
stöd av psykiatrins mobila team, som är 
i tjänst dygnet runt. 

tålamod, empati och humor
de tre sammansvetsade kvinnorna 
utstrålar arbetsglädje. 

– det gäller att möta varje klient på 
rätt nivå och det innebär att jag anpas
sar mitt förhållningssätt till individen. 
Jag gillar att se framstegen, säger Kerstin 
trägårdh med lugn och eftertryck. 

– man behöver ha mycket tålamod 
och empati i det här jobbet, säger lisa 
ekberg.

– och humor! hojtar Britta Greitz.

Boendestöd 
•	Riktas	främst	till	individer	med	

psykisk funktionsnedsättning. 
•	Beviljas	av	kommunens	bistånds-

handläggare.
•	Skräddarsys	efter	individens	behov.
•	Är	kostnadsfritt	och	frivilligt.	

”Folk känner igen oss. 
De	har	en	fin,	respekt-
full	attityd,	det	finns	
verkligen en omsorg 
bland Vaxholmsborna.” 
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På Hamngatan 50 finns sedan 
i februari träffpunkt Kanonen. 
Det är en öppen verksamhet 
med fokus på samarbete mellan 
Vaxholms stad och frivilligorga
nisationer och som primärt är 
inriktad på stadens seniorer. 

Vaxholms stad tillhandahåller lokaler 
och rekrytering av frivilligsamordnare 
pågår. Uppdraget för samordnaren blir 
att sköta planering, logistik, teknik och 
att bidra med idéer till verksamhetens 
utveckling. frivilligorganisationerna 
planerar och ansvarar för innehållet av 
aktiviteter. 

öka möjligheterna för samvaro
sedan tidigare pågår ett kartlägg
ningsarbete som syftar till att öka 
möjligheterna till aktiviteter för 
stadens seniorer, samt för andra intres
seorganisationer. träffpunkt Kanonen 

är en lokal som ska bidra till att öka 
möjligheterna för samvaro för stadens 
seniorer samt fungera som träffpunkt 
för det stora antal intresseföreningar 
som har verksamhet med inriktning 
för äldre och funktionsnedsatta i 
Vaxholm.

Formell invigning i maj
Planerade aktiviteter kommer att  
finnas på www.vaxholm.se och även 
anslaget i lokalen på träffpunkt  
Kanonen på hamngatan.

den formella invigningen sker i maj. 
inbjudan kommer att skickas ut via 
pensionärs och andra frivilligorgani
sationer.

mer info 
Kontakta Karin Wigstrand,  
enhetschef egen regi – utförare,  
08541 708 00,  
karin.wigstrand@vaxholm.se

Vad skulle du önska att det 
etablerades i Vaxholm?
Mattias Hamilton, delägare  
i Hamnkrogen, Vaxön:
– Vi har många aktiviteter i 
Vaxholm, men samtidigt saknas 
en kontinuitet. Det är så lätt 
hänt att evenemangen lakas ur 
efter ett par år. Påskparaden, 
som ordnas av företagarna, 
verkar hänga löst i år. Det är för 
tungt att arrangera en sådan 
grej för företagare som redan 
jobbar hårt. Tänk om kommu-
nen kunde stötta den sortens 
initiativ. Pengar är kanske inte 
det viktiga, snarare en person 
som pushar på och håller ihop 
det lite.

Vad tycker du är värt att 
bevara i Vaxholm?
Håkan Olson, pensionär, 
Vaxön:
– Värna småskaligheten och 
bygg vidare på de kultur-
historiska värden som finns. 
Vaxholm får aldrig bli skär-
gårdens Manhattan.

Frågorpå  stan
Träffpunkt Kanonen

Stöd till anhöriga
Vaxholms stad organiserar anhöriggrupper och nätverk för anhöriga 
till personer med demenssjukdom, neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar och psykiatriska sjukdomar. 

Är du anhörig och önskar ingå i en anhöriggrupp? 
Välkommen att kontakta Madelaine Wallén som är anhörigkonsu-
lent i Vaxholms stad. E-post: madelaine.wallen@vaxholm.se  
Tel: 08-522 426 53

Vaxholms Rotaryklubb delar ut 
resestipendium på 10.000 kronor
resestipendium som i första hand är avsett för utlandsstudier, kan sökas av 
ungdomar mellan 17 och 25 år företrädesvis boende i Vaxholm.
Stipendiet utdelas under hösten 2013.
Bifoga en kalkyl för tilltänkt utbildning.

Ansökan skall senast 2013-06-02  
ha inkommit till:
Waxholms rotaryklubb,  
c/o Pontus Holmström,  
Box 64, 185 21 Vaxholm
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öppettider:
måndag: 14–20
tisdag: 10–17
onsdag: 10–20
torsdag, fredag: 10–17
lördag: 10–14

6 maj–31 maj 
måndag: 14–19
tisdag: 10–17
onsdag: 10–19
torsdag: 10–17
fredag: 10–17
lördag: 10–14

Valborgsmässoafton 30 april: kl 10–15
1 maj–stängt
onsdag 8 maj: kl 10–15
Kristi himmelfärds dag 9 maj: stängt
Pingstafton 18 maj: stängt
fr o m den 1 juni stängt på lördagar
sommartider fr om 10 juni

Advokatjour –  
kostnadsfri mottagning
träffa en advokat i 15 minuter för en 
första vägledning följande onsdagar  
kl 18: 10/4 och 15/5. Kölista från kl 17. 

Stickcafé
torsdag 4/4, 18/4 och 16/5 kl 19

Sagostund
för 3–4åringar i sagokojan kl 09.30 
fredagarna 22/3, 5/4 och 19/4

Vill du bekanta dig med internet?
Boka tid på biblioteket och få en 
grundläggande introduktion!

Släktforskningsjour
lördagar kl 11–14 till och med 27/4 

bokjuryn för alla 0–19 år
rösta på 2012 års bästa barn och 
ungdomsböcker. Chans att vinna fina 
priser. sista dag att lämna röstsedlar 
inne på biblioteket är 12/4.

Några av våra tjänster:

• Välkomna att titta på aktuella 
utställningar i bibliotekets skylt-
fönster.

• Surfa trådlöst på biblioteket, 
inloggningsuppgifter får du i 
infodisken.

• Daisy talböcker kan lånas av 
synskadade och andra med 
läshinder. Daisy-låntagare kan 
själv ladda ner sina böcker via 
Internet. registrera dig först på 
biblioteket.

• E-böcker och E-ljudböcker finns 
att låna på hemsidan.

• Lyssna på musik och engelska 
ljudböcker online via bibliotekets 
hemsida.

• På bibliotekets hemsida kan 
du själv söka efter böcker i vår 
katalog, beställa och låna om. Du 
behöver en pin-kod som du får 
vid ett besök på biblioteket.

barnbibliotekarien tipsar på nätet
http://flaskposten.wordpress.com

Vaxholms 
stadsbibliotek

Hamngatan	19					Tel:	08-541	709	45
e-post:	biblioteket@vaxholm.se		fax	08-541	709	48
Bokinkast:	Hamngatan	17	när	biblioteket	är	stängt.

www.vaxholm.se
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Inventering av avlopp i Vaxholm
Sedan 2008 har södra roslagens miljö- och hälsokon-
tor inventerat enskilda avlopp i Vaxholm. Inventeringen 
fortsätter i år och vi planerar att besöka alla fastigheter på 
Skarpö och Bogesund som har avloppsanläggningar äldre 
än 10 år. 

Kontoret kommer även att inventera i övriga områden 
och besöka fastigheter vars avloppsanläggningar byggdes 
mellan år 1998 och 2003. Uppföljning av tidsbegränsade 
godkännanden på Tynningö 
kommer också att genomföras. 
Före inventeringen skickas ett 
brev ut till berörda fastighetsä-
gare.

Här kan du få råd
Om du vet att ditt avlopp är 
bristfälligt kan du alltid kon-
takta Södra roslagens miljö- 
och hälsoskyddskontor utan att 
vänta tills inventeringen drar igång i ditt område. Tala om 
vilken typ av avloppslösning du har, så kan du få råd hur 
du ska gå tillväga för att åtgärda brister. Dessutom slipper 
du inventeringsavgiften. 

mer info
Lars Holmkvist: 08-578 663 24
Jurgita Paknia: 08-578 663 36
www.srmh.se

Tvätta din bil utan  
att smutsa ner miljön
Tvättar du din 
bil på gatan eller 
på en asfalterad 
uppfart påverkar 
det miljön på ett 
negativt sätt. 
Problemet är att 
tvätt- och sköljvatten rinner ner i dagvattenbrunnar och 
därifrån vidare rakt ut i sjöar och vattendrag utan att pas-
sera något reningsverk. Även om du använder miljövänligt 
schampo och avfettningsmedel så lösgörs tungmetaller, 
oljerester och lösningsmedel som är negativa för växt- och 
djurliv.

Tvätta därför bilen i en gör-det-själv-hall eller i en auto-
matisk biltvätt med avskiljning av oljerester och metaller.

Vill du ändå tvätta bilen hemma, bör du göra det på en 
gräsmatta eller grusplan eftersom tvättvattnet då filtreras 
genom marken innan det når vattendragen. Tvättar du 
dessutom bilen ofta, blir den lättare att göra ren och du 
behöver inte använda så starka rengöringsmedel.

Inför kommande 
båtsäsong
I dag målar de flesta båtägare 
med giftig båtbottenfärg. Dessa 
färger sprider miljö- och häl-
sofarliga ämnen i våra hav och 
sjöar. Gifterna fördelas dock inte 
lika i vattenmassorna. I grunda 
och skyddade havsvikar, där vi gärna vill ligga med våra 
båtar, påverkar de giftiga färgerna ekosystemen allra mest. 
Här finns havets barnkammare där de flesta fiskar lägger 
sin rom och där yngel tar sina första simtag. Om vi män-
niskor skulle ha det som fiskarna i dessa grunda vikar så 
skulle vi ha båtbottenfärger på BB.

De bottnar som ligger utanför hamnar med båtbotten-
tvätt är också mer påverkade av de giftiga båtbottenfär-
gerna.

Södra roslagens miljö- och hälsoskyddskontor ger  
följande råd till båtägare:
•	Undvik	båtbottenfärger	(framför	allt	om	din	båt	är	mindre	

än 7 meter) och tvätta båten i borsttvätt eller för hand ca 
3–4 gånger per säsong.

•	Om	du	använder	båtbottenfärger	bör	båten	inför	vinterför
varing spolas av på spolplatta med efterföljande rening.

Trädgårdsavfall
när du vårstädar trädgården är det bästa för både miljön 
och din trädgård att kompostera trädgårdsavfallet. 

elda i trädgården
Ska du elda i trädgården måste det vara torrt vedartat 
trädgårdsavfall som kvistar och grenar. Eldning av träd-
gårdsavfall är inte tillåten perioden 3 maj till 14 september. 
Gräs och löv ger upphov till störande rök och får inte eldas 
utan ska komposteras eller köras till avfallsanläggning. 

Hämtning av trädgårdsavfall
Du kan beställa hämtning av trädgårdsavfallet. ring Sita, 
08-519 333 05.

Mer info
Södra roslagens miljö- och hälsokontor: www.srmh.se

Info från Södra Roslagens 
miljö- och hälsokontor:
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Fritidsgården 
Fredagar kl 14–23 för årskurs 7 och 
uppåt (fritidscafé eller fritidsgård). 

Café1
Övervåningen, öppet för årskurs 7–9.
Måndag, tisdag och torsdag  
kl 14.00–17.00, onsdag kl 14–18.

Fritidsklubben
Måndag–fredag kl 13.00–17.00.
Inskriven verksamhet årskurs 4–6. 
Maxtaxa, mellanmål.

diskotek vt 2013
Årskurs 4–6 fredagar kl 19.00–22.00: 
19 april och 17 maj. Entré: 30 kr. 
Skolavslutningsdisko årskurs 4–6: 
onsdag 12 juni kl 19–21. Entre 20 kr.

Se affischer och hemsida för  
specialarrangemang.
Se veckoaktuella öppettider vid entrén
Hamngatan 52

Telefon: 08-541 708 87
Telefon Café1: 08-541 708 88
E-post: storstugan@vaxholm.se
www.facebook.com/storstugansfritids-
gard

Välkomna!

Storstugans fritidsgård 
– verksamhet för barn 
och ungdom

Inspirerade av det pågående 
projektet där Vaxholms stad 
ska bygga Campus Vaxholm har 
pedagoger och barn på Båtens 
förskola startat ett eget byggpro
jekt – om än i mindre skala.

Vi på avdelning Knopen på Båtens för
skola bygger under vårterminen ett eget 
hus i ministorlek. Barnen blev intres
serade i samband med att man tvingades 
riva vår gamla förskola och vi flyttade in 
i paviljongerna intill söderfjärdsskolan. 
Barnen hade då så många frågor om hur 
man egentligen gör när man bygger hus. 
därför beslöt vi att ha husbygge som 
tema under vårterminen.

det första vi gjorde var förstås att se 
till att vi hade en tomt att bygga på. den 
fick vi genom att fylla vår vattenlekbalja 
med blomjord. Barnen tyckte att det 
skulle finnas en liten backe på gården, 
och så en bana runt huset att cykla på.

sedan var det dags att gjuta grunden. 
Vi visste inte riktigt hur vi skulle få den 
stark och hållbar, så vi gjorde en prov
gjutning med gips. Vi gjorde en platta 
med och en utan armering som vi slog 
sönder med hammare. då kunde vi se att 
den som var armerad med ståltråd höll 
mycket bättre.

bygget tar fart
innan vi kunde börja gjuta var vi ju 
tvungna att gräva ner el, vatten och 
avloppsledningar. rent vatten skulle ju 
komma in till huset, och det smutsiga 
skulle kunna spolas ut till reningsverket. 
Vi grävde en stor grop där huset skulle 
stå, och där la vi ner tjocka vattenled
ningsrör. sedan drog vi upp sugrör som 
vattenledning till huset, rött för varmvat
ten och blått för kallt. äntligen dags att 
gjuta!

Vi gjorde en gjutform av en kartong 
och placerade den där vi ville ha huset. 
sedan blandade vi ihop betong med 
vatten och hällde ner i formen. Vi var 
noga med att inte täppa igen vatten och 
elledningarna. eftersom vi sett på vårt 
experiment att det blev starkare med 
armeringsjärn så lade vi i ståltrådar mitt 
i betonglagret. sedan var det bara att 
vänta tills allt stelnat ordentligt. Vi vän
tade flera, flera dagar för säkerhets skull.

när det äntligen blev dags att börja 
mura gjorde alla barnen varsin ritning 
på hur de ville att huset skulle se ut, och 
utifrån det bestämde vi var fönstren ska 
sitta.

Vi gjorde tegelstenar av en skumgum
mimatta, och som murbruk använde 
vi fogmassa för kakel. Vi jobbade två 
murare i taget. först smackade vi på 
”murbruk” på tegelstenen, och så byggde 
vi varv efter varv. det var spännande att 
se hur väggarna växte och blev högre och 
högre!

i skrivande stund har vi hunnit upp till 
taket, men innan det är dags för taklägg
ning ska vi lägga på ett vindsgolv och 
göra takstolar. Barnen ser fram mot att 
få göra iordning tomten, där de bestämt 
att det ska finnas både gräs, pulkabacke, 
träd, sandlåda, gungor och cykelbana.

Text: Barbro Thulin, förskollärare på 
Båten, avdelning Knopen

Husbygge på  
förskolan Båten

Barnens teckningar.

Killar som murar upp väggarna.

Tegelstenar av skumgummimatta.
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Waxholms oK är en förening där alla 
kan vara med och känna sig välkomna. 
Klubben har cirka 150 medlemmar, en
gagerade ledare och duktiga ungdomar 
som tävlar på en hög nivå. orientering 
är en sport som passar för alla –  
banor och svårighetsgrad anpassas 
efter individen. det är aldrig för sent 
att prova på! 

Prova på orienteringstävling på hem-
maplan
söndagen den 7 april anordnar Wax
holms orienteringsklubb en tävling 
på rindö. tävlingscentrum är vid 

sporthallen. det är en nationell tävling 
och vi räknar med cirka 1 000 del
tagare. det finns tävlingsklasser och 
även provapå banor för nybörjare i 
alla åldrar. för de minsta barnen finns 
en snitslad bana där man ändå får leta 
orienteringskontroller och använda 
tidsstämplingen. i mål får alla barnen 
pris. servering och försäljning på plats. 

mer info
Välkomna att prova på orientering, ett 
utmärkt tillfälle nu på hemmaplan! 
Klubben har träning för alla åldrar. 
Kontakta info@waxholmsok.se.

Waxholms OK:
Orienteringsklubb för all nivåer

från april har ifK Vaxholm ett öppet 
kansli för medlemmar. Vi har öppet kl 
16.00–20.00 onsdag och torsdag kväll 
under hela fotbollssäsongen. 

i vårt kansli kommer vi att ha en 
klubbshop. medlemmar kan utrusta 
sig med föreningens kläder och få 
svar på frågor. i kansliet arbetar Björn 
dahlén med föreningens administra
tion och är ett bollplank gentemot 
ledare och föräldrar.

Kansliet når man enklast på kansli@
ifkvaxholm.com 

Fotbollsskolan
fotbollsskolan fortsätter för våra 

yngsta hjältar. i år 
får barn födda 08 
prova på fotboll i 
organiserad form. 
för att träningen 
ska fungera behöver vi hjälp av föräld
rar. Vi i föreningen hjälper naturligtvis 
till att utbilda och stötta.
föreningen har även äldre lag i både 
flick och pojkgrupper. Alla är väl
komna.

mer info
se fotbollsskolans träningstider  
och mer info om våra äldre lag på 
www.ifkvaxholm.com 

IFK Vaxholm: Öppet kansli

Lions Club Vaxholms  
stipendium 2013
Lions Club Vaxholms stipendium 
är instiftat för ungdomsverksam-
het i Vaxholm. Syftet är att befrämja, 
uppmuntra och stimulera ungdomar 
till en sund och meningsfull fritids-
sysselsättning eller utbildning (dock 
ej direkt yrkes- eller skolutbildning) 
genom att premiera framstående  
resultat, insatser och färdigheter 
inom:
• konst
• idrott
• kultur

Stipendiet kan även delas ut för en 
grupp, förening eller till en ungdoms-
ledare som uträttar ett värdefullt och 
oegennyttigt arbete inom kommunen. 
Det är inget hinder att man sökt eller 
varit på förslag tidigare.

Ansökan ska vara inne senast  
15 april 2013
Du skickar den till: Lions Club,  
Vaxholm c/o Leopold Granquist 
Kulladalsvägen 38
185 37 Vaxholm

Waxholms scoutkårs 
loppis 
Lördagen den 18/5 kl 9–15 är det 
dags för Waxholm scoutkårs lopp-
marknad på rådhustorget. Kom och 
fynda! 

lämna prylar till oss
Precis som tidigare är vi beroende av 
givmilda människor som vill skänka 
saker till vår loppis. Vi knackar dörr 
på delar av Vaxön, Kullön och resarö 
under v 17–19. Du som vill lämna 
saker är även välkommen att lämna 
dem på vår scoutgård på Björkstigen 
7 någon helgfri vardagskväll efter 
den 23/4. Vi kan tyvärr inte ta emot 
skrymmande eller tunga föremål. 

Kontakta oss 
loppis@waxholmsscoutkar.se 
tel: 08-541 329 53
www.waxholmsscoutkar.se
Tack till alla er som stöder vår 
verksamhet för barn och ungdomar i 
Vaxholm!

IKW: Snart tar vi sommarlov
till hösten är vi tillbaka med både hockey och 
konståkning för alla åldrar
tack aktiva, ledare, föräldrar och sponsorer  
för en fantastisk säsong.
läs mer om vår verksamhet på: www.ikwaxholm.se
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Vaxholms innebandyförening är en välskött ideell idrotts
förening. Vi har fokus på breddverksamhet och över 400 
medlemmar från knattelagen till seniorlagen. Verksamhe
ten bygger på engagerade föräldrar som hjälper till med allt; 
styrelsearbete, ledare, sargbygge, sekretariat, kafeteria, tvätta 
matchställ och skjutsningar till matcher vecka efter vecka. 

Vårterminen börjar lida mot sitt slut och vi kan se till
baka på en positiv utveckling. Vi har två seniorlag och 14 
barn och ungdomslag i seriespel och fyra knattegrupper. 
som avlutning på säsongen kommer vi åka med fem lag till 
örebrocupen 12–14 april.

Avslutningsdisco
Vårt avslutningsdisco för alla fantastiska knattespelare och 
ledare blir i slutet av april. 

till oss är alla välkomna!
Vaxholms innebandyförening är en förening med själ, 
hjärta, glöd och ansvar. är du intresserad av att börja spela 
innebandy eller att hjälpa till som ledare?

mer info
www.vaxholmsinnebandy.se
www.facebook.com/vaxholmsinnebandy

På jorden finns ett unikt 
område – en skärgård med 
gröna öar, blått vatten och 
orörd natur. en av de första 
anhalterna till detta område 
från stockholms centrum 
är Bogesundslandet. i den 
vackraste delen av detta land 
hittar du en inspirerande 
och attraktiv golfanläggning 
– Waxholms Golfklubb.

Bara 25 minuter från storstadsstress och en kravfylld värld 
hittar du ett land där du kan andas ut. och andas in. Andas 
ut all oro, bekymmer och stress. Andas in skön natur, öppna 
landskap och frisk luft. Andas ut alla krav. Andas in trevlig 
atmosfär. Andas ut slentrian och tristess. Andas in inspire
rande golf.

med en välskött 18hålsbana med fem olika tees, en 
trevlig pay&playbana över nio hål, generösa övningsområ
den och stockholms kanske bästa golfträning. inspirerande 
oavsett golfspelare, ålder och tillfälle.

här hittar nybörjare, familjer, vänner och arbetskollegor 
goda möjligheter att umgås med en kul aktivitet. hit reser 
man för att ha golfkul – Waxholms golf.
mer info www.waxgk.se

Vaxholms innebandyförening:
Innebandy med glöd

Waxholms golf: Välkommen till ett 
helt annat land – Bogesundslandet

Ansök om tider i våra sporthallar senast 1 maj
Ansökan om tider i kommunens gymnastik och sport
hallar på Vaxö skola, resarö skola, ifhallen och rindö 
sporthall ska göras till tekniska enheten senast den 1 maj. 
Ansökan gäller för perioden 20 augusti 2013–13 juni 2014.

ni som redan har tider i hallarna får automatiskt ansök
ningsblanketter. ni som är intresserade men ännu inte har 
någon halltid kan rekvirera blankett från Vaxholms stad.
Kontakt tekniska enheten, tel: 08541 708 29

Föreningens nya kontaktuppgifter
skicka in ny, aktuell föreningsuppgift till tekniska enheten, 
så undviker vi missar i kommunikationen. 

Gör så här: ladda ner blankett på www.vaxholm.se, eller 
beställ blankett på tel: 08541 708 29.

Nyttja allmän plats i sommar
Välkomna att inkomma med ansökan om nyttjande av 
allmän plats för evenemang, loppmarknader och ute
serveringar inför sommaren. Ansökningsblankett finns på  
www.vaxholm.se och ska åtföljas av en polisansökan.

loppmarknad på rådhustorget
även i år kommer loppmarknader som arrangeras av skol
klasser och föreningar att hålla till rådhustorget. Planerar 
du genomföra en loppmarknad i år bör redan nu boka en 
plats. tekniska enheten håller i detta och om du vill nyttja 
allmän platsmark så börjar du med att ansökan hos polisen. 
tekniska enheten får då automatiskt din ansökan på remiss. 

Snabbrepris om skyltning
På allmän plats kan felplacerade skyltar ställa till skada för 
synskadade. Vi vill be alla inom Vaxholms stads närings 
och föreningsliv att respektera våra skyltningsregler. ni 
känner redan till dem, men här kommer en snabbrepris:

skyltar på gatan
•	placeras	mot	fasaden
•	placeras	endast	i	direkt	(och	vi	menar	verkligen	direkt)	

anslutning till affärslokalen 
•	står	inte	framme	efter	affärstid
•	är	inte	högre	än	120	cm
•	kräver	tillstånd	både	från	polisen	och	kommunen.
Tack – nu kommer det fungera ännu bättre!

Hundar
•	vistas	självklart	inte	på	begravningsplats,	 

bollplan eller lekplats
•	uträttar	sina	behov	där	de	behagar	och	du	som	 

hundägare plockar genast upp.
•	hålls	kopplade	på	offentlig	plats	inom	hela	Vaxholms 

stad. fler än du anar är rädda för din snälla ögonsten.
Tack – även det här kommer fungera fint nu!

Tekniska enheten 
informerar:



Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad 
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Löparfesten Strömmingsloppet har blivit en tra-
dition för lokalbefolkningen och företag i Vax-
holm. I år den 11 maj går löparloppet för tredje 
året i rad. Spring även du i år, så sätter vi snart 
Vaxholm på kartan igen – inte bara för sin roll 
som en vacker skärgårdsstad utan även som en 
stad som satsar på hälsa, miljö och löparglädje. 

Det unika med Strömmingsloppet är att:
• tiokilometersbanan är en kombination av ett stads- 

och traillopp

• en fjärdedel av din anmälningsavgift går till  
WaterAid. I fjol sprang deltagarna tillsammans in 
närmare 35 000 kronor till WaterAids verksamhet. 
Strömmings loppet är därmed ”vänföretag på guld-
nivå” till WaterAid 2013. 

Om Strömmingsloppet
Strömmingsloppet går andra veckan i maj varje år. 
Loppet är ett miljömärkt event genom stiftelsen Håll 
Sverige rent och blev det första löparloppet i Sverige 
som fick Håll Sverige rent miljömärkning.

Minst en fjärdedel av anmälningsavgiften går till  
WaterAid, för att stödja organisationens arbete att 
förbättra vattentillgängligheten för utsatta grupper.

Anmäl dig till Strömmingsloppet
• Dag: lördag 11 maj 2013
• Säkra en plats åt dig och din familj, anmäl dig redan 

i dag på: www.strommingsloppet.se/anmalan
• Klasser: 5 km och 10 km, herr och dam 

Lilla Strömmingsloppet för barn upp till 12 år
• Antal anmälda 2012: 430 personer
• Var: vaxholm 
• Arrangörer: Strömmingsloppet IS. Huvudsponsor  

i år: Fysio+

Mer info 
www.strommingsloppet.se 
www.facebook.com/strommingsloppet
http://blogg.strommingsloppet.se
@Strommingslopp på Twitter

Spring Strömmingsloppet 11 maj


