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VAXHOLM
Unga
entreprenörer

Lär för livet

Grannsamverkan
Ökar trygghet
och skapar kontakt

Vaxholmare
sätter betyg

resultat i SCB-enkät

Livskraft, mod,
glädje och sorg
- Vaxholms barn bjuds på teater

2017 var ännu ett
gott år för Vaxholm!

Arbetet med stadens övergripande målområden kvalitet, livsmiljö

och ekonomi utvecklas i rätt riktning. Att Vaxholms invånare även
fortsatt ska känna sig trygga här – det är centralt i vårt arbete inom
målområdet livsmiljö. Vi konstaterar därför med glädje att SCB:s
årliga undersökning visar att Vaxholm är en av de tryggaste kommu
nerna i landet, med en fjärdeplacering av 131 deltagande kommuner.
Under året har vi gjort stora insatser för att ytterligare höja kvalite
ten i våra verksamheter. Skolornas resultat är fortsatt mycket bra med
nyckeltal som är bland de högsta i landet. Alla elever från årskurs 4
har tillgång till egen dator och elever i årskurs 1–3 har god tillgång
till lärplattor. I en kundmätning får Vaxholms stads hemtjänstperso
nal högre betyg än genomsnittet i landet.
Under året tog vi emot 43 nyanlända. Vi konstaterar att vi i Vax
holm två år i rad lyckats erbjuda boende till samtliga nyanlända per
soner som anvisats av staten och vi har sett stort engagemang bland
både privatpersoner och frivilligorganisationer.
2017 var året då vi förverkligade Campus Vaxholm – en samman
hängande plats för skola, kultur, idrott och fritid. Vaxholms nya högstadieskola döptes efter en namntävling till Kronängsskolan och invigdes inför höstterminen, intill den nya idrottshallen som
stod klar tidigare.
Vaxholm bedriver en ansvarfull ekonomisk politik och
har av tradition en god ekonomi. Årets resultat uppgick till
27 miljoner kr eller 4,3 %. Elva år i rad har vi nu haft ett
resultat över 2 %, som av Sveriges kommuner och lands
ting (SKL) är ett mått på god ekonomisk hushållning. Det
goda resultatet har bidragit till att soliditeten stärkts och
investeringarna självfinansierats, samtidigt som staden
amorterat 50 miljoner kr på sin låneskuld.
Vi stänger 2017 och konstaterar att det varit ett mycket
bra år, med målgång för flera mångåriga projekt. Vi är
långt ifrån klara; många viktiga projekt ligger framför oss.
Inte minst en ny skola på Rindö, nytt särskilt boende på
Norrberget och ny cirkulationsplats vid Engarn. Samti
digt som nya och ”gamla” vaxholmare flyttat in i Skutvik
hagens nya lägenheter fortskrider bebyggelsen av Norrberget, inklu
sive särskilt boende och förskola, enligt plan. Avslut och fortsättning
– det är precis så som det ska vara i en kommun som Vaxholm.
2017 års bokslut är något att vara stolt över! Jag vill tacka alla tjäns
temän och politiker som gjort detta möjligt.
Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

Träffa kommunalrådet
Välkommen att träffa Lars Lindgren
(M) i Vaxholms rådhus. Ring Lars
Lindgren och kom överens om tid
på tel 072-234 54 88.

Möt Socialdemokraterna
Du är välkommen att kontakta
Bengt Sandell, tel: 073 152 92 11
för att komma överens om tid.
bengt.sandell@hotmail.se.

Träffa Liberalerna
Välkommen till Liberalernas
öppna möten i Rådhuset vissa
onsdagar kl 18. Se datum på
www.vaxholm.liberalerna.se
Vill du ha en kallelse e-postar
du till Ingrid Ekstedt,
ingrid.ekstedt@telia.com.

Kontakta Miljöpartiet
Välkommen att kontakta AnneCharlotte Eriksson, 070-130 41 45
eller Karin Rutström 076-308 47 13
E-post: vaxholm@mp.se

Träffa Centerpartiet
Välkommen att kontakta
Malin Forsbrand,
E-post: forsbrandmalin@gmail.com

Träffa Vänsterpartiet
Välkommen att kontakta
Sara Strandberg, 070-245 30 20
E-post: sara.strandberg@gmail.com

Träffa Waxholmspartiet
Välkommen att kontakta Ingemar
Wemmenhög eller Carl-Magnus
Broström: ingemar.wemmenhog@
waxholmspartiet.se, carl-magnus.
brostrom@waxholmspartiet.se

Viktigt i

VAXHOLM

Redaktör

Redaktionsråd

Tryck

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

Lars Lindgren (M), Michael Baumgarten (L),
Malin Forsbrand (C), Vakant (S)

Trydells, Laholm

Ansvarig utgivare Lars Lindgren (M)
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Omslagsbild
Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Anna Norrby
Nästa nummer utkommer omkring
15 juni 2018. Manusstopp: 11 maj.

Äventyrspark
på Eriksö

Näringslivet i Vaxholm
2017 års sammanställning visar att det i Vaxholm
finns 1 987 arbetsställen och totalt 2 532 personer
anställda, vilket är en ökning sedan 2016.
av både arbetsställen och arbetstillfäl
len i kommunen. Vaxholms stad arbetar
aktivt utifrån näringslivsstrategin med att
skapa förutsättningar för att den posi
tiva trenden ska fortsätta, säger Mikaela
Lodén, turism- och näringslivsansvarig,
Vaxholms stad.

De verksamheter som har flest arbetsstäl
len finns inom ekonomi, juridik,
vetenskap och teknik. På plats två och tre
kommer byggverksamhet och handel och
på fjärde plats utbildningsbranschen.
De flesta företag i Vaxholm är små med
endast några få anställda.
Störst arbetsgivare är Vaxholms stad med
fler än 500 anställda.
–Det är glädjande att se en ökning

Källa: Statistiken kommer från SCB och en
rapport utgiven av UC affärsfakta.

Eriksömaren restaureras
Hösten 2017 inleddes restaureringen av våtmarken Eriksömaren. Restaureringen genomförs med bidrag från hav- och vattenmyndigheten samt naturvårdsverket. Syftet är att rena
dagvattnet från närområdet och att skapa en
attraktiv port till Eriksö rekreationsområde.
Under våren gallras träden runt maren för
att ge plats åt olika växter som hjälper till att
rena vattnet. Till sommaren kan besökare och
boende i området njuta av maren från
en trädäckad rastplats. På platsen finns då
även en informationstavla om Eriksömaren.

Kommunfullmäktiges mötestider 2018
Möten i kommunfullmäktige hålls på
måndagar kl 18.30 följande datum
om inget annat meddelas: 12 april, 17
maj, 18 juni, 24 september, 22 oktober, 12 november och 10 december.

Till sommaren öppnar en ny
äventyrspark för hela familjen på
Eriksö. Parken består av flera banor som byggs i olika nivåer uppe
i träden. Företaget bakom trädbanorna heter AIE of Sweden AB och
har lång erfarenhet av turism och
aktiviteter från Hemavan, ishotellet i Jukkasjärvi, Vaxholms kastell
och Åre Zipline Park.
Trädbanorna kommer att ligga
intill elljusspåret. Parken byggs
i harmoni med omgivningen och
ingen skadlig åverkan sker på träd
eller mark.

Pendla till och från
Stockholm med
Waxholmsbolaget
Fram till 29 april är det möjligt att
använda sig av SL:s periodbiljetter ombord på Waxholmsbolagets
båtar. De nya biljettreglerna införs
i försöksform. Syftet med försöket
är att underlätta pendling samt att
locka fler besökare till skärgården
under lågsäsong. De nya reglerna
gäller inte under högsäsong (30
april–2 september), men återupptas under perioden 3 september–
9 december.
Sedan tidigare har Vaxholmsbolaget utökat möjligheten för
Vaxholmsbor att veckopendla
under vinterperioden. Fram till
14 april kompletteras befintliga
fredagsturer med en morgontur
från Vaxholm och en eftermiddagstur från Strömkajen måndag
till torsdag. Läs mer på:
www.waxholmsbolaget.se

Kommunfullmäktiges möten sker
från och med 2018 i Kronängs
skolans aula. Dagordning inför mötet
och protokoll kan du ta del av på
www.vaxholm.se.
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Linda Wilhelmsson
(till höger) med
kollegan Annika
Haglind.

3 frågor till…
Linfärjans
trafik 2018
I år åker linfärjan mellan Vaxön
och Kastellet under perioden 5
maj till och med 30 september.
Färjan går ungefär var femtonde
minut mellan klockan 10.00 och
21.45, med några få undantag.
Tidtabellen hittas på www.
trafikverket.se/farjerederiet, sök
på Kastelletleden.
Färdbiljett köps i automat intill
färjan. Barn till och med 12 år
åker gratis, pensionärer betalar
20 kronor t/r och för övriga är
priset 40 kronor t/r. Skolklassoch gruppbiljetter kan köpas via
Vaxholms turistbyrå.

På gång på
Campus Vaxholm
Utbyggnaden av tennishallen
går enligt plan och lagom till
sommaren ska den nya banan
vara spelklar. Under sommaren
väntas också det nya konstgräset rullas ut på Vaxö IP. Tillsammans med nya orienteringstavlor
i området, blir det ytterligare
ett lyft för idrottsutövare och
besökare.
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Linda Wilhelmsson, förstekock
på Resarö skola och ny håll
barhetssamordnare inom
Vaxholms stads måltidsenhet.
Hej Linda! Varför är det viktigt att
jobba med hållbar mat i kommunens
verksamheter?
Jag tycker att vi alla har ett gemensamt
ansvar att försöka minska koldioxidutsläppen kopplat till det vi äter. Inom
den offentliga verksamheten bör vi
föregå med gott exempel, vi har så stora
volymer att det är lätt att förstå att vi
verkligen gör skillnad.
Vilka åtgärder har ni gjort senaste året?
Vi har till exempel minskat mängden
nötkött och den totala mängden av
animaliskt protein (så kallad protein

växling), och så källsorterar numera
köken inom måltidsenheten i alla sex
fraktioner; matavfall (som blir biogas),
brännbart, plast, metall, glas och wellpapp. Tillsammans ledde dessa åtgärder
till att vi minskade våra utsläpp med
hela 40 500 CO2 ekvivalenter under
förra året.
Har du tips till den som vill bli
mer miljösmart hemma?
Välj gärna säsongsanpassade grönsaker
och öka det vegetabiliska proteinet.
Välj bort nötkött mot mer klimatsmart
kött som fågel och fläsk. Ett bra tips för
att minska mängden ris är att blanda
ut riset med matvete. Och tänk på att
den mest miljösmarta maten är den
som äts upp.

Officiella anslagstavlan
blir digital
Nu finns Vaxholms stads of
ficiella anslagstavla på stadens
webbplats. Syftet med den di
gitala anslagstavlan är att öka
tillgängligheten och inflytandet
för medborgarna.
Från årsskiftet ställer kommunallagen
krav på att kommunernas officiella
anslagstavlor ska finnas digitalt på
webben istället för att finnas fysiskt
i kommunernas lokaler. Med den nya
regleringen hoppas regeringen öka
tillgängligheten och inflytandet för
medborgarna.
Det nya kravet påverkar inte de
anslagstavlor som står placerade runt
om i kommunen, utan avser den officiella anslagstavla i kommunhusets
entré, där kungörelser, anslagsbevis,

protokoll och beslutande av kommunala
föreskrifter anslås.
Anslagstavlan i kommunhuset kommer
finnas kvar men ersätts på sikt med digitala
skärmar, för dem som inte har möjlighet
att besöka stadens webbplats. Kungörelser
publiceras nu på den digitala anslagstavlan.
Information om mötestider i kommunfullmäktige finns i varje nummer av Viktigt i
Vaxholm och på kommunens informationssida i tidningen Lotsen.
Kallelser, protokoll och tider för alla
politiska möten finns självklart kvar på
www.vaxholm.se under fliken kommun och
politik.

Kulturbidrag
för aktiviteter
i Vaxholm 2018

Välkommen på
öppet hus på Kanonen
torsdag 3 maj
På Träffpunkt Kanonen finns
möjlighet att lära känna andra,
träffas kring gemensamma
intressen, ha kurser och föreläsningar med mera.
Klockan 13–15 välkomnas ni att fira Kanonens
femårsjuileum med oss! Vi bjuder på bubbel och
tilltugg.
Vi berättar om verksamheten och svarar på
dina frågor. Representanter från de frivilligorganisationer (Väntjänsten, SPF och PRO) som anordnar de flesta av Kanonens aktiviteter finns på
plats och berättar om sitt arbete. Så kom och fira
med oss! Ingen föranmälan behövs.

Bidraget delas ut för att
främja kulturaktiviteter i
Vaxholm och syftar till
att skapa utrymme
Har du frågor om vårt
för fler producenter
öppet hus eller Träffpunkt
och arrangörer.
Kanonens aktiviteter?
Vaxholm stad
Kontakta frivilligsamord
prioriterar kul

nare Carina Hedman på
turella verksam08-541 708 92 eller
heter som riktas
till barn och
carina .hedman@
ungdomar
vaxholm.se
(0-18 år) och till
äldre med behov av
att bryta social isolering.

Träffpunkt Kanonen
våren 2018
Måndag–onsdag från
klockan 13.30 Kaffe med
dopp serveras för en tia
Varje helgfri onsdag
klockan 10.30 och fredag
klockan 10.15
Drop-in, kostnadsfritt. Sitt
gympa, ledare: Carina Hedman
Seniorshopen måndag 9/4
klockan 13.30 och Chilli, mån
dag den 23/4 klockan 13.30
Försäljning av kläder.

Fina resultat för hemtjänsten
Vaxholmsborna blir allt nöjdare med
stadens hemtjänst. Under hösten har
alla som har hemtjänst i Vaxholm fått
svara på frågor som rör kvaliteten i
verksamheten. Frågorna rör allt
från bemötande av personalen till hälsotillstånd
och tillgång till olika
hjälpmedel i vardagen. Svaren i
årets enkät visar
att 99 procent
är nöjda med
bemötandet från

Sista ansökningsdag:
15 mars
Mer information:
www.vaxholm.se

personalen och 91 procent upplever att det
känns tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Sett till hela landet ligger Vaxholms
hemtjänst mycket bra till med en sammantagen nöjdhet på 94 procent, vilket är
klart högre än genomsnittet för
samtliga kommuner i riket.

Sofia Cichini, Patrik
Hellstrand och enhetschef
Marie Sagrelius från hemtjänsten.

Sök stipendier
På Vaxholms stads webb
hittar du information om
olika utlysta stipendier.
Under 2018 kan du t ex söka:

• Lions Club Vaxholm
stipendium. Senaste
ansökningsdag 30 april.
• Studiebidrag till körkortsutbildning. Ungdomar kan
ansöka senaste 30 april.
• Waxholms Rotaryklubbs
stipendium. I första hand
avsett för utlandsstudier,
kan sökas av ungdomar i
åldrarna 17–25 år. Sista
ansökningsdag 1 juni.
• Vaxholms stads kulturstipendium, sista ansökningsdag 13 augusti.
Läs mer om stipendierna och
ansökningsförfarandet på
www.vaxholm.se
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Livskraft, mod, glädje
och sorg – Vaxholms barn bjuds på teater
– Den här teatern är fett tung!
ropar en kille i sjuan som redan
sett den föreställning som åttorna
och niorna på Kronängsskolan
strax ska uppleva.
TEXT OCH BILD: ANNA NORRBY

Dörren öppnas och eleverna släntrar in i aulan som
luktar nybyggt och till och med har fjärrkontroll för
att styra bänkradernas placering. Men nu ska här
spelas en föreställning om en verklighet långt ifrån
vad de allra flesta av de här eleverna varit i närheten
av. Pantomimteatern ger Hoppet – för jag dog inte,
med manus byggt på berättelser från fyra ungdomar
mellan 13 och 16 år som flytt ensamma till Sverige.
Många barn kan ändå känna igen sig i en av de
första scenerna. Syskon som larvar runt medan en
förälder kärleksfullt försöker få dem i säng. Innan
de ska somna läser de ett vykort med en snölykta
på framsidan. Vad det står får publiken fylla i med
egna tankar, det här är en föreställning utan ord.
Skådespelarna använder sig av kroppsspråk tillsam
mans med musik, ljus och projektioner. Något som
också gör att alla oavsett språk kan ta den till sig.
Snart mullrar kriget allt närmare och mamman
förbereder de två barnen på att de måste fly – utan
henne.
Flykten blir lång och livsfarlig. Det är en rak inten

siv berättelse om färd från start till mål. Pantomim
teatern berättar om något som inte ofta kommer
fram i rapporteringen om ensamkommande barns
flyktresor. Om att utnyttjas, stängas in i fabriker för
tvångsarbete, att svälta och vara helt i händerna på
främmande vuxna och på samma gång helt hänvi
sad till sin egen förmåga att försöka klara livhanken.
Saknad, mod, livskraft och sorg, men också glim
tar av humor och värme fångar publiken. Och i de
stunder under resan när barnen på scen bara väntar
är det som att även högstadieeleverna i publiken
andas ut, småpratar och klapprar förstrött mot
stolsryggarna framför. Innan nästa fas av resan
sveper in i aulan med full kraft.
Efteråt sitter skådespelarna Annika Olsson,
Matilda Dahl och Sara Ribbenstedt på scen
kanten för ett samtal om flykten vi just varit
med om.
– Varför gjorde ni den här pjäsen? frågar en i
publiken.
– Det finns många som lever i den här situatio

Vaxholms stad satsar
sedan snart 20 år på
att alla barn från tre
år till nian ska få se
kvalitetsteater minst
en gång om året.

Högstadieeleverna får möjlighet att se pjäsen för

att Vaxholms stad sedan snart 20 år satsar på att
alla barn från tre år till nian ska få se kvalitetsteater
minst en gång om året. Dramapedagogen Christina
Nilsson är kulturansvarig i kommunen på deltid
och den som väljer vilka föreställningar som köps
in.
– Valet av föreställningar är ett genomtänkt
jobb genom åren. När barnen lämnar nian ska
de ha fått uppleva ett brett urval av kvalitativ
teater. Jag väljer det som är bra ur både peda
gogiskt och kulturellt perspektiv, säger Christina
Nilsson som även är dramapedagog på Kultur
skolan med lokaler i Kronängsskolan.

Christina Nilsson
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nen i världen nu, men här i Sverige är det tryggt.
Därför vill vi sprida kunskap och hylla de här
barnen, säger Annika Olsson och flikar in att 1,2
miljoner emigrerade från Sverige till Amerika en
gång i tiden när det var svårt att leva här.

Teater för alla
fem- och sexåringar
2–4 maj kl 09:30 och 10:45 bjuds alla femåringar och sexåringar på teater. Teater Barbara kommer till Kronängskolans
aula med sin föreställning Barbie-Nils och pistolproblemet.
”En spännande historia om modet att våga vara sig själv.”

Så tyckte eleverna
Elin och Isak
Elin Lundquist och Isak Hansson Edward i 9C
har precis sett föreställningen. En lärare hade
berättat lite om handlingen
i förväg.
– Vi visste att pjäsen skulle visa hur det är att lämna sitt
hem. Den var bra och jag fick mer insyn i hur folk på flykt
har det, säger Isak Hansson Edward.
Elin Lundquist hade först varit lite skeptisk.
– Jag tänkte att pantomimteater, hur blir det? Men det
här var verkligen över förväntan! Jag har kanske inte tänkt
så mycket på hur det skulle vara för mig att fly, så pjäsen
blev en tankeställare, säger hon.
Då berättar Isak att han har två kompisar från Afghanis
tan som bor hemma hos honom.
– Vi kände varandra från fotbollslaget och när de be
hövde någonstans att bo ville min familj hjälpa till.
I Vaxholm bor inte så många flyktingar vad Isak och Elin

känner till.
– Då är det en fördel att få se den här teatern, säger Isak.
– För vi har det så bra här, men det tänker man inte så
mycket på, säger Elin.
Hon gick mer på teater med familjen när hon var yngre.
– På Pippi Långstrump och sånt. Men nu var det länge
sen så det är kul att få se teater och skönt att få bryta sche
mat en dag.
En scen i Hoppet gjorde särskilt intryck på henne.
– Det var hemskt när syskonet blev skjutet. Jag har själv
väldigt bra relation med mina syskon.
Isak minns scenen när barnen tog farväl av sin mamma.
– Då ville man veta hur det skulle gå. Ens familj är ju det
viktigaste man har.
Skolan har fått en lärarhandledning av Pantomimteatern
om hur de kan förbereda eleverna och prata om föreställ
ningen efteråt.

Teateråret 2018
för alla barn i Vaxholm
• Födda 2014 och 2013:
Tappa bort, Boulevardteatern
• Födda 2012 och 2011:
Barbie Nils och Pistolproblemet, Teater Barbara
• Födda 2010, 2009, 2008:
En häxas dagbok, Pygméteatern
• Födda 2007, 2006 och 2005:
Program ej klart
• Födda 2004, 2003, 2002:
Hoppet – för jag dog inte, Pantomimteatern
En del av årets föreställningar är redan spelade.

Elin och Isak i 9C tyckte att föreställning blev en tankeställare
som bidrog till mer insyn i hur andra har det.
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Vaxö skola
byggs ut
Vaxö skola kommer att få
nya lokaler som ska ersätta
de tillfälliga paviljonger som
skolan har idag. Strax intill
skolan planeras för en ny
permanent byggnad som ska
utformas i samklang med
huvudbyggnaden.
Den nya byggnaden
kommer att omfatta vanliga
lektionssalar och anpassade
lokaler för trä- och syslöjd.
De nya lokalerna står färdiga
lagom till höstterminen 2019.

Detaljplanen för
Norrberget ute
på granskning
Fram till 8 april är förslaget
till detaljplan för Norrberget
ute på en andra granskning.
Detaljplaneförslaget är justerat utifrån allmänhetens och
remissinstansernas synpunkter som inkom under den
första granskningen, bland
annat ville Länsstyrelsen se
hur detaljplanen lever upp
till miljökvalitetsnormerna för
dagvattenhantering.
På Vaxholms stads webbplats kan du ta del av alla
handlingar och läsa mer om
hur du lämnar synpunkter
under den pågående granskningen. Ett justerat detaljplaneförslag väntas antas av
kommunfullmäktige under
våren 2018.
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Detaljplanen för
Resarö Mitt kan
antas under våren
Utökad handel och service, förlängd gång- och cykelväg
samt nya bostäder och skollokaler kan bli verklighet med
den nya detaljplanen.
Arbetet med ny detaljplan för centrala
Resarö har pågått under många år. Syftet
med förslaget är att skapa förutsättningar
för Resarö att kunna utvecklas och även i
framtiden ha möjlighet att möta invånar
nas behov av säkra trafiklösningar, bostä
der, nya skollokaler, handel och service.
Bland annat föreslås 30 tomter med
småhus, radhus eller flerfamiljsvillor
nordväst om Resarö skola. Tomten som
för närvarande används för entrepre
nadverksamhet, längs Överbyvägen, ska
kunna användas till bostäder eller verk
samheter. Längs Överbyvägen medges nå
got högre höjd på två byggnader närmast
korsningen, eftersom de inte skymmer
övrig bostadsbebyggelse, men den tillåtna
höjden kommer tydligt ligga under kapel
lets höjd. Detaljplanen innebär också att
Resarö skola kan byggas ut.

der för att vägarna ska bli mer trafiksäkra.
Dagens busshållplats vid bussvändsling
an flyttas till ett nytt läge längs Re
sarövägen mitt emot skolan. Flytt av
busshållplatsen innebär att butiken får
förutsättning att bygga till och få parke
ring närmare butiken. Att flytta busshåll
platsen från vändslingan till ett läge längs
Resarövägen innebär att föräldrar som
lämnar barn och skolbarn får närmare till
hållplatsen. Andra resenärer som kom
mer gående norrifrån kommer att behöva
korsa Överbyvägen, men med en annan
utformning av passagen bedöms hållplat
sen ligga i ett bra läge.
Vid Resarö skola bibehålls en avsläpp
ningszon för föräldrar som skjutsar
barnen med bil och på andra sidan vägen
utökas den befintliga parkeringen som
ansluter till gångtunneln.

Säkrare trafik och utökad handel

Beslut av kommunfullmäktige väntas
under våren

En stor del av planen omfattar förbättring
ar när det gäller trafiken i området. Längs
norra sidan av Överbyvägen planeras en
gång- och cykelväg fram till Överbysling
an. Det är en förutsättning att detaljplanen
vinner laga kraft för att vägen ska kunna
anläggas.
Vid korsningen Resarö-, Överby- och
Ytterbyvägen planeras för en cirkulations
plats och i anslutning till den vidtas åtgär

Detaljplaneförslaget ställdes ut i slutet av
förra året och nu pågår sammanställning
av allmänhetens och remissinstansernas
synpunkter. Ett justerat detaljplaneförslag
väntas läggas fram för antagande av kom
munfullmäktige senare i vår.
Är du intresserad av att läsa mer hittar
du samtliga planhandlingar på Vaxholms
stads webbplats.

Vaxholm klarade mottagandet
av nyanlända 2017
För andra året i rad kunde Vaxholms stad
erbjuda boende till samtliga nyanlända
personer som kommunen fått anvisade
av staten.
Engagerade Vaxholmsbor har bidragit genom att
låta hyra ut sin bostad i andra hand och ytterligare
boendeplatser har skapats genom naturliga flyttked
jor, som bland annat möjliggjorts av att tidigare ny
anlända Vaxholmsbor ordnat egna bostadskontrakt.
Vaxholms stad har också låtit uppföra en tillfällig

paviljong för 14 personer i centrala Vaxholm, där
inflyttning skedde under förra året.
– Flera av de nya Vaxholmsbor som kom för två år
sedan har idag inte bara egna bostadskontrakt utan
har också lyckats få praktikplats eller jobb. Det är
jättekul och mycket tack vare fantastiska insatser av
privatpersoner och föreningslivet i Vaxholm,
som verkligen har engagerat sig i
mottagandet från start, menar
Sandra, socialsekreterare
i Vaxholms stad.

Klart med nytt boende
för nyanlända Vaxholmsbor
Under 2018 ska Vaxholm ta emot
43 nyanlända personer. För
att klara mottagandet arbetar
Vaxholms stad på flera sätt för att
skapa permanenta lösningar för
boendet. Men bristen på bostäder
gör att även temporära lösningar
skapas i form av så kallade
modulbostäder, eller paviljonger,
som under en period kan fungera
som ett första boende.

Under våren kommer
Vaxholms stad att
uppföra en tillfällig
paviljong på Eriksö
vid Eriksömaren.
Paviljongen möjliggör
boende för 14 nyanlända
Vaxholmsbor med första
inflyttning planerad till
sommaren.

Nominera personer
till Vaxholms stads
förtjänsttecken
Nu kan du nominera
någon du tycker gjort
något extra bra för
Vaxholm.
Syftet med Vaxholms
stads förtjänsttecken
är att hedra och visa
uppskattning till personer som uträttat något
som främjat kommunen.
Förtjänsttecknet kan
tilldelas den som genom
speciellt förtjänstfulla
insatser gagnat Vaxholms
stad eller som utfört ett

framgångsrikt
ledarskap i en
förening. Nomineringen
sänds till kommunkansliet senast 27 april
2018: Vaxholms stad,
185 83 Vaxholm eller
till kansliet@vaxholm.se.
Läs mer om hur du nomi
nerar på www.vaxholm.se

Utmärkelsen delas ut
vid kommunfullmäktiges
sammanträde i juni.

Inför båtsäsongen 2018
Genom miljövänligare
båtägande kan vi tillsam
mans minska spridningen
av gifter i våra vatten.
Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor ger följande
råd till båtägare:
• Undvik båtbottenfärger och
tvätta båten i borsttvätt eller för hand 3-4 gånger per
säsong.
• Om du använder båtbottenfärger ska båten inför
vinterförvaring spolas av på
spolplatta med efterföljande
rening.
För att en borsttvätt ska fungera som alternativ till att måla

båtbotten rekommenderas att
tvätt sker vid tre till fyra tillfällen under säsongen. Säkraste
sättet att avgöra när båten
ska tvättas är att med handen
kontrollera påväxt på båtens
undersida. Med hjälp av Skärgårdsstiftelsens havstulpanvarning kan du få ett kostnadsfritt
tips via sms om när det är dags
att tvätta din båt. Anmäl
dig till tjänsten på
skargardsstiftelsen.se
Mer information
får du på
www.båtmiljö.se
och på Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor
www.srmh.se
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Stadens konst
har inventerats
Du har kanske inte tänkt på det, men konsten har en självklar
plats i många av kommunens lokaler, till exempel i skolan,
i biblioteket, på äldreboendet, i rådhuset och i sporthallen.
Under hösten och vintern har Vaxholms
stad inventerat konsten och låtit utföra un
derhåll på vissa verk. Totalt finns det cirka
400 konstverk i kommunens ägo. Många

har skänkts av lokala konstnärer och andra
har köpts in för specifika ändamål. Så ta
gärna en titt på väggarna nästa gång du be
söker någon av kommunens verksamheter.

Astrid målar gä
rna hemma i bo
staden
och flera av he
nnes tavlor är po
rt
rätt
av släktingar oc
h barn som var
vä
nner
till Astrid och Ro
nalds söner.

Astrids konstverk
är en del av vår kulturskatt

Efterlysning av
försvunnen väv

Astrid Munthe de Wolfe, född 1926, är
en av de skickliga lokala konstnärer som
skänkt konstverk till Vaxholms stad. Astrid
har studerat vid Konstakademierna i
Stockholm och Oslo och varit styrelseleda
mot i Konstnärernas riksorganisation. Idag
finns hon representerad bland annat vid
Moderna museet, Kalmar konstmuseum,
Statens konstråd och Riksdagshuset.
Astrid flyttade till Vaxholm på 1950-talet
med sin man, konstnären Ronald de Wolfe,
och deras son (paret fick senare ytterligare

en son som är född i Vaxholm). Dåvarande
rektorn vid Vaxö skola erbjöd Ronald att
ha sin ateljé på skolans översta våning i
utbyte mot tavlor, vilket paret ansåg som en
bra överenskommelse.
Några av de tavlor som Astrid och
Ronald skänkte sattes senare upp på
Norrbergsskolan och har hängt där tills de
omhändertogs i samband med flytten till
Kronängsskolan. Idag finns de i kommun
huset på Eriksövägen 27.

Den här väven, gjord av Birgit Von Platen, har prytt väggarna i den lokal på Hamngatan 50 som idag kallas för
Träffpunkt Kanonen. Väven
har titeln Tikal och är utförd
år 1991 i Vaxholm. Inspirationen till väven har Birgit
fått från sina intryck av en
resa till Centralamerika. Den
är vävd på en linvarp med
inplock av ull och lin.
Idag är väven försvunnen.
Har du upplysningar om var
väven kan befinna sig eller
vad som kan ha hänt med
den, kontakta gärna Vaxholms stadsarkiv på Ullbergs
väg 9D eller mejla till johan.
silverfred@vaxholm.se

Astrid Munthe de Wolfe i sin bostad i centrala Vaxholm.
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Är du förälder
till en tonåring?
Vaxholms stad bjuder in till
fyra kostnadsfria träffar för
föräldrar som har barn i åld
rarna 12–18 år.

Emelie Kalén och Emmy Björk från Vaxholms stads ungdomsstöd.

Träning efter skolan
ska förbättra elevers hälsa

Den här terminen erbjuds Vax
holms högstadieelever gratis
träningspass och mellanmål
direkt efter skolan. Tanken är att
ge eleverna möjlighet att testa
olika typer av träningsformer och
få träningen att fungera logistiskt
i deras vardag.
Initiativet kommer från Vaxholms stads
ungdomsstöd, som själva är med och

Lördag 5 maj går löpartävlingen Strömmingsloppet för åttonde året i rad. 5 km
och 10 km för alla åldrar. Lilla Strömmingsloppet för barn upp till 12 år går
runt tävlingscentrum på Lägret, skyddat
från trafiken. Knattelopp 400 m för de
som är 6 år och yngre och 900 m eller

peppar ungdomarna. De hoppas att
träningen kan vara ett sätt att uppmuntra
eleverna till goda levnadsvanor och på
sikt bidra till att förbättra deras fysiska
och psykiska hälsa.
Efter terminen ska satsningen utvär
deras genom att deltagarna får svara
på frågor kring hur de mår och hur de
upplever ledarledd fritidsaktivitet och
träning.

1 800 m för de äldre barnen.
Information och anmälan på
www.strommingsloppet.se
Arrangörer: Waxholms orienteringsklubb. Löpare och publik hälsas varmt
välkomna till en folkfest
mitt i Vaxholm!

Vaxholms nior springer
Strömmingsloppet
För sjätte året i rad deltar
Vaxholms elever i årskurs 9
i Strömmingloppet. Loppet
ingår i hälsoprojektet Run
för life, där eleverna ges

möjlighet att träna kondition
och styrka under och efter
skoltid. Förhoppning är att
ge eleverna motivation att
fortsätta träna livet ut.

Under träffarna går vi igenom
vardagssituationer som de flesta
tonårsföräldrar kan känna igen.
Vi utgår ifrån Birgitta Kimbers bok
”Älskade förbannade tonåring” som
beskriver forskning om hur tonåringars hjärnor fungerar och ger
konkreta råd. Du får verktyg för att
hantera vardagens små och stora
kriser. Tanken är att stärka familjen
och att förebygga problem.
Var? Storstugans övervåning,
Hamngatan 52
När? 11/4, 18/4, 25/4 och 2/5
klockan 18.30–21

Anmäl ditt intresse senast
9/4 via e-post till:
ungdomsstodet@vaxholm.se

Vaxholmselever
ägde i problem
lösningstävling
I höstas deltog över 3 500 elever
i årskurs 4–5 i den nationella
problemlösningstävlingen Bebras.
Viktigt i Vaxholm vill passa på
att gratulera Assar Svensson från
Resarö skola, som slutade på delad
första plats och Marcus Wigren
från Söderfjärdsskolan och Ragna
Öström från Vaxö skola, som båda
slutade på delad nionde plats.
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Unga entreprenörer
lär för livet
Lära sig att driva företag och prova på att vara
entreprenör - det kan ungdomar i Vaxholm göra
i sommar. Förra året kördes första omgången av
Projekt entreprenör och då deltog Emil Planhem
och Max Hoppe som fick bra snurr på sin affärsidé
– att knyta och sälja armband av fallskärmslina.
TEXT: ANNA NORRBY

Många ungdomar vill gärna jobba
Efter första veckan fick de
med något under sommaren, och
presentera sin idé för en grupp
nu har flera kommuner börjat
vuxna som gav goda råd och
erbjuda ungdomar att vara med i ett
grönt ljus att köra igång. Först
projekt där de får lära sig grunderna i
testade de att knacka dörr och sälja
företagsekonomi.
armbanden, men det gick inget
Emil Planhem och Max Hoppe hade
vidare. Då gjorde de en annons på Face
Max Hoppe
inte haft några tankar om att starta eget
book och efter den drösade beställning
förrän företaget som driver Projekt entrepre
arna in. Grabbarna knöt färgglada armband för
glatta livet och levererade till kunderna.
nör förra våren kom till Norrbergsskolan och
Nu har Max och Emil slutat driva sitt ung
presenterade projektet. Upplägget var en första
vecka med utbildning och formandet av den
domsföretag, de har fullt upp på gymnasiet.
egna företagsidén och därefter några veckor när
Men med sig fick de värdefulla erfarenheter.
affärsidén skulle förverkligas.
– Jag tycker att det var jättebra att projektet
– Vi tyckte att det lät kul och anmälde oss,
gav många chansen att prova att driva företag,
berättar Max Hoppe.
det är en bra erfarenhet när man ska ut i riktiga
Ingen av dem hade hunnit skaffa sommarjobb,
arbetslivet och söka jobb, säger Emil Planhem
så de tyckte att det här kunde vara ett alternativ
som peppar den som blir nyfiken att testa.
även fast de ännu inte hade någon affärsidé.
– Det är bra att våga prova en idé. Sen kanske
Deltagarna får ingen lön, tanken är att de
det inte går perfekt, men då har man i alla fall
ska försöka tjäna egna pengar på sin affärsidé.
försökt. Det viktigaste är att försöka och våga!
Däremot får varje deltagare 2500
Max Hoppe funderar på att söka ett vanligt
kronor var i startbidrag. Emil
sommarjobb i år och hans främsta tanke förra
och Max satsade en summa
sommaren var att tjäna pengar. De gick med
på att köpa in ett lager
vinst.
fallskärmslinor i olika
– Jämfört med vanligt sommarjobb som att stå
färger och döpte sin idé till
i kassan, lär man sig ju massor som man kan ha
Paracord of Vaxholm.
användning av om man vill starta eget företag.
– Vi har ju gått på scou
Att lära sig att nå ut till kunder är en bra erfaren
terna när vi var yngre och haft
het.
ett stort intresse för friluftsliv
Emil Planhem
och lärt oss slå knopar och
Men varför ska då unga prova på att starta eget
knyta makraméarmband. Ett
istället för att sommarjobba som ger lön, kontak
armband knutet med paracord blir ett slags
ter i arbetslivet och referenser till framtida jobb?
överlevnadsarmband som passar bra här i
Petter Strömberg svarar, han är VD och entre
Vaxholm där man är ute med båten och har en
prenörscoach på företaget som håller i projektet.
marin livsstil. Om man knyter upp armbandet
– Båda två är utbildningar för livet. Att lära sig
kan linan användas på olika sätt, det är ju två
entreprenörskap är att lära sig att ta ansvar. Att
meter jättestark lina i varje armband, säger Emil
få ett jobb är att få ansvar. Det ena utesluter inte
Planhem.
det andra.
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PROJEKT
ENTRE PRENÖR
• Projekt Entre
prenör är en
insats inom
kommunens
aktivitetsansvar.
• Direktupphandlas av Vaxholms
stad och genomförs av företaget
AB Coachgruppen.
• Årets projekt
pågår 25/620/7.
• Ungdomar
i åldrarna
15-17 år kan
delta.
• Anmäl på
webben:
www.projekt
entreprenor.se/
anmalan
• Välkommen
att kontakta
Vaxholms stad
om du undrar
över något:
monica.lalander
@vaxholm.se

FOTON: VAXHOLMS STADSARKIV

Vaxholms historia

Nya rutiner för ansökan om

skolskjuts
GRUNDSKOLEELEVER
Inför läsåret 2018/2019 har
rutinen för att handlägga och
utreda rätten till skolskjuts
i grundskolan ändrats. Alla
måste ansöka om skolskjuts
oavsett reseform och grund
för ansökan. Det gäller även
de som tidigare fått SL-kort
utan att ansöka.
Förändringen görs för att
kvalitetssäkra handläggningen, säkerställa att de
lagrum som styr skolskjuts
och myndighetsutövning följs
och för att öka möjligheterna
till utvärdering.
För att få ett beslut innan
skolstart måste du ansöka om
skolskjuts senast den 20 maj.
Du kan skicka din ansökan
redan nu via en ny e-tjänst

för skolskjuts på www.
vaxholm.se under Barn
och utbildning/Skolskjuts
i grundskolan. Där finns
också möjlighet att förhandspröva om skolskjuts
anordnas från din hemadress till angiven skola
enligt avståndsgränserna
som är 2 km för barn i
förskoleklass (årskurs F),
3 km för årskurs 1–3 och
4 km för årskurs 4–9.
Därutöver kan rätten till
skolskjuts påverkas av
trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller
annan särskild omständighet som förhandsprövningen inte tar med
i beräkningen.

GYMNASIEELEVERS RESOR
För elevresor i gymnasieskolan krävs ingen ansökan.
SL-kort delas ut på respektive skola. För gymnasieelever som har behov av särskilt

anordnad skolskjuts (taxi)
krävs en ansökan på
samma sätt som för
grundskoleelever.

Lärarna utbildas för att
kunna möta olika behov
och förutsättningar
Vaxholms stads grundskolor
har som gemensamt mål att
öka kunskapen inom specialpedagogik i undervisningen. Under det här läsåret
går samtliga speciallärare
Skolverkets kompetenssatsning ”Specialpedagogik
för lärande”. I utbildningen

ingår att pröva och utveckla
specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt. Syftet är att ge
lärarna de verktyg som
krävs för att bli ännu bättre
på att anpassa undervisningen till elevernas olika
behov och förutsättningar.

Påskkärringar på Rindö 1930-talet.

Påskkärringstider
”I bondesamhällets föreställningsvärld var
skärtorsdagsnatten häxornas natt. I sägnerna
flyger häxorna på smorda kvastar till Blåkulla
för att träffa Djävulen själv”, så skriver Nord
iska museet om ursprunget till dagens påsk
kärringar.
Under 1600-talet utmynnade skräcken för häxorna i
häxprocesser, då mer än tvåhundra kvinnor avrättades.
Hötjugor, spadar, kvastar och annat som häxorna kunde
tänkas använda för sin färd till Blåkulla, gömdes undan.
De första påskkärringarna var vuxna och tonåringar
som imiterade de riktiga häxorna. Med täckande masker, kvast och ibland smörjhorn och kaffepanna försökte
de skrämmas genom att kasta ner sten i skorstenen
eller lägga en glasskiva över skorstenen för att röka ut
familjen.
Man kan konstatera att det nog är tur att dagens
påskkärringar svängt in på en mer beskedlig väg och
kanske till och med överlämnar ett och annat påskkort
när de knackar på dörren.
Källa: www.nordiskamuseet.se

Berätta själv om din barndoms påsk
Vaxholms stadsarkiv vill gärna ta del av dina bilder
och berättelser från barndomens påsk i Vaxholm. Det
kan vara saker du upplevt själv eller minnen från föräldrar eller deras föräldrar, som du fått berättat för dig.
Allt före 1990-talet är av intresse.
Det går bra att mejla till johan.silverfred@vaxholm.se
eller skicka med post till: Stadsarkivet, 185 83,
Vaxholm. Var noga med att ange namn, adress och
telefon om du vill ha bidragen i retur.

Påskkärringar på Rindö 1943.
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Uppropet #metoo, som belyst sexuella övergrepp och ofredanden,
benämns som en revolution för jämställdhet. Sverige placerar sig högt
i internationella jämförelser men ännu kvarstår flera utmaningar innan
jämställdhet uppnåtts.
Vaxholm har antagit de globala målen för hållbar utveckling och
därmed även jämställdhetsmålet. Det medför att alla verksamheter ska
arbeta för en jämställd och socialt hållbar stad. Kvinnor och män ska ha
lika rättigheter att själva forma sina liv och bidra till Vaxholms utveckling
- en rättvis fördelning av inflytande och resurser.

Så jobbar vi med

jämställdhet

MALENA ANDERSSON, DISTRIKTSSKÖTERSKA OCH ANNIKA TEINER,
BARNSJUKSKÖTERSKA PÅ FAMILJE
LÄKARNA VAXHOLM - BVC
Hur integrerar ni arbetet med
jämställdhet i verksamheten?

Vi stöttar i föräldraskapet både via
föräldragrupper och vid hälsobesök. Fa
miljecentrum bjuder in till pappaträffar
och vi erbjuder nyblivna familjer enskilt
pappa- eller partnersamtal när barnet är
3–5 månader.
Vilka är utmaningarna i att
jobba med jämställdhet?

Att inte ta saker och ting för givet, att
själv falla in i traditionella mönster, till
exempel att det är mamma som ska
kontaktas i första hand när det gäller
barnen.
Vilken effekt önskar ni få
av ert arbete i Vaxholm?

Att barn som växer upp får ha båda
sina föräldrar lika närvarande och
engagerade under uppväxten.
Har ni några tips hur läsarna kan
hjälpa till att skapa ett mer jämställt
Vaxholm?

Var delaktig i ditt barns vardag så
mycket som möjligt, både
i stort och smått.
GLORIA ROMLIN,
FÖRSKOLLÄRARE
LEKHAGEN FÖR
SKOLA,
VAXHOLMS STAD
Vad har ni
för mål kring
jämställdhet i er
verksamhet?
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Jämställdhetsarbetet är ett av våra upp
drag och lika viktigt som arbetet med
andra ämnen som till exempel mate
matik. Alla barn har rätt att utveckla
sina förmågor och intressen och till en
utbildning fri från diskriminering och
trakasserier.
Hur har ni integrerat jämställd
hetsarbetet i verksamheten?

Vardagen i förskolan erbjuder många
tillfällen där vi kan reflektera över frågor
kring jämställdhet tillsammans med
barnen. Vi arbetar med personlig inte
gritet och stöttar barnen i att uttrycka
önskemål kring sina egna kroppar.
Hur har ert jämställdhetsarbete landat?

Det är så roligt att se hur förskolans
arbete väcker nya funderingar i hem
met. Bland medarbetare pågår ständigt
viktiga diskussioner kring normer.
Vilken effekt önskar ni få i Vaxholm?

Att alla barn i Vaxholms förskolor
utvecklar kompetenser för lika värde,
tolerans, inkludering och samarbete.
Vi vill genom vårt arbete bidra till barns
identitetsskapande som kompetenta,
unika individer som kan berika vår
värld!

finansieras med
skattemedel och
ska bedrivas för
allmänhetens
bästa.
På vilket sätt har ni
integrerat jämställdhet
i verksamheten?

Vi tjänstepersoner har tillsammans med
representant från politiken genomfört
en utbildning i genderbudgetering. Vi
har även ett nämndmål där ett nyckeltal
mäter könsfördelning inom idrottsverk
samhet.
Vilka är utmaningar i att jobba
med jämställdhet?

Det är svårt att skapa varaktig föränd
ring i människors beteenden.
Vilken effekt önskar ni få
av ert arbete i Vaxholm?

Målsättningen är att våra medborgare
inte ska bli diskriminerade.
Hur kan vi alla bidra till att skapa
ett mer jämställt Vaxholm?

Jag tror man kommer långt med nyfi
kenhet och en öppenhet till förändring.

Hur kan vi Vaxholmsbor hjälpa till att
skapa ett mer jämställt Vaxholm?

Svensk
jämställdhetspolitik

Allt vi gör spelar roll! Alla val vi gör i
vardagen befäster eller utmanar stereo
typer. Barnen observerar det vi gör och
agerar utifrån det.

Målet för jämställdhetspolitiken är att
kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina liv. Sex delmål
har definierats:
• Jämn fördelning av makt och inflytande

ALEXANDER WAHLSTEDT,
TEKNISK CHEF, VAXHOLMS STAD
Varför jobbar ni med jämställdhet?

Att vi bedriver verksamhet som inte
förfördelar människor beroende av kön,
etnicitet eller någon av de andra fem
olika diskrimineringsgrunderna – det
är förstås extra viktigt då verksamheten

• Ekonomisk jämställdhet
• Jämställd utbildning
• Jämn fördelning av det obetalda
hem- och omsorgsarbetet.
• Jämställd hälsa
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Grannsamverkan
– ett enkelt sätt att förebygga brott

Vaxholmsborna är bland de tryggaste i landet enligt i SCB:s årliga medborgarundersökning. Sett till den upplevda tryggheten i bostadsområdet hamnar
Vaxholm på en sjätteplats av samtliga kommuner.
Även om Vaxholm är en
trygg plats så sker det brott.
Det finns många fördelar
med att arbeta förebyggande,
menar Barbro Blomqvist,
som är en av kontaktperso
nerna i Vaxholm för grann
samverkan.
I Storäng finns
grannsamverkan

Barbro Blomqvist var med
och startade grannsamver
kan i sitt bostadsområde i
Storäng på Resarö i början av
90-talet. Hon ser grannsam
verkan som en naturlig del
i kontakten mellan grannar.
Rollen som kontaktperson
var självklar från början.
– Jag jobbade tidigare inom
polisen. Det kändes naturligt
att använda kunskapen för att
förebygga brott där jag bor.
Man håller koll och hjälps åt

Grannsamverkan går ut på
att hjälpas åt för att förhin
dra brott i området. Det kan
handla om att skotta, trampa

Polisen var till stor hjälp

Barbro Blomqvist ser grannsamverkan som en naturlig del
i kontakten mellan grannar.

upp snö, ta in posten eller
fylla på soptunnan hos en
bortrest granne. Man hjälps
åt att hålla lite extra koll och
informerar varandra om det
sker något misstänkt.
– En av de stora fördelarna
är att det ger en öppnare kon
takt mellan grannar. Det blir
naturligt att ta hjälp om man
ska resa bort eller behöver
hjälp i vardagen. Det är ett
sätt att bryr sig om varandra
utan att behöva vara påträng
ande, menar Barbro.

Barbro framhåller att man
inte behöver ha jobbat inom
polisen för att starta grann
samverkan eller bli kontakt
person. Det viktigaste är att
uppmuntra och skapa kontakt
mellan grannarna.
– Jag är den som sprider
information om det har hänt
någonting och vidarebeford
rar tips från polisen. Men det
är inte alls betungande. Poli
sen var till stor hjälp i starten.
Sedan samarbetar vi löpande

när något misstänkt sker.
I Vaxholm finns 14 grann
samverkansområden. Barbro
tror att det är positivt för hela
kommunen om det blir fler.
Hennes känsla är att grann
samverkan gör att det blir
färre inbrott och båtstölder
även i närliggande områden.
– Så kolla med grannarna
om det finns intresse, och
kontakta polisen. Du kan vara
stolt över att du medverkar
till ett tryggare samhälle.

Vaxholms stad och polisen
i gemensam satsning
2016 undertecknade
Vaxholms stad och Polismyndigheten en samverkansöverenskommelse. Ett
fokusområde under 2018
är grannsamverkan som
en del i arbetet med att
förebygga bostadsinbrott.
Enligt brottsförebyggande
rådet har grannsamverkan
kunnat minska en rad av

vardagsbrotten med upp
till 26 procent.
Intresserad av att starta?
Kontakta minst tio grannar.
Om det finns intresse av
grannsamverkan kontaktar
du polisen för ett startmöte. Kontaktperson
är Mats Hessler,
tel: 0709-360 689.
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SCB:s medborgar
undersökning
Vaxholms stad deltar i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning en gång per år. 2017 genomfördes enkäten under perioden
16/8–27/10. Ett slumpmässigt urval på 793 Vaxholmsbor i åldrarna
18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 45 procent enkäten.
Här kan du ta del av resultaten och en
kort beskrivning av några av de utvecklingsområden som redan inletts eller
planeras. Hela undersökningen hittar du
på www.scb.se.

Vad gör Vaxholms
stad med resultatet?

Resultaten analyseras med Nöjd-KundIndex, som består av tre olika delar;
Nöjd-Region-Index, Nöjd-MedborgarIndex, och Nöjd-Inflytande-Index.
Frågeområdenas resultat redovisas som
betygsindex, vilka kan variera mellan 0
och 100. Betygsindex under 40 klassas
som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd”
går vid 55 och 75 eller högre tolkas som
”mycket nöjd”.

Vaxholms
stad
Betygsindex
NRI
65
Rekommendation
71
Trygghet
76
Fritidsmöjligheter
61
Kommunikationer
59
Kommersiellt Utbud
59
Utbildningsmöjligheter 54
Bostäder
51
Arbetsmöjligheter
47

PST! MARIE WIKLUND,
KOMMUNCHEF
Vad ser ni för värde
i att Vaxholms stad
deltar i medborgar
undersökningen?

Det är viktigt för oss
att få in synpunkter och
ta reda på vad invånare
tycker. Målet med det är att
kontinuerligt utvecklas och forma
våra verksamheter för att möta våra
invånares behov. Det ger oss också
möjlighet att jämföra Vaxholm med
andra kommuner.
Vad gör ni med resultatet?

Vi tar det till oss, analyserar och sedan
gör verksamheterna handlingsplaner
utifrån resultatet. Flera av insatserna
som startas pågår sedan under flera år.
Och syftet är förstås att bli bättre.
Ska ni vara med i enkäten även 2018?

Absolut! Vi ska vara med varje år. Vi
vill få en regelbunden mätning på hur
vårt förbättringsarbete faller ut. Och
SCB-enkäten är ett av de sätt vi har att
utvärdera det på.
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Samtliga
kommuner
Betygsindex
60
64
57
61
61
62
61
52
57

VAXHOLMS STAD SOM EN
PLATS ATT BO OCH LEVA PÅ

Nöjd–Region-Index (NRI): Det
sammanfattande betygsindexet för
Vaxholm var 65. Genomsnittsresultat
för samtliga 131 kommuner som
deltod i undersökningen var 60.
Frågorna handlar bland annat om hur
man ser på möjligheterna att hitta ett
bra boende, utbudet av olika typer av
boendeformer, hur trivsam bebyg
gelsen är, tillgången till grönområ
den, natur- och kulturevenemang,
möjligheterna att utöva fritidsintres
sen, möjligheterna att vistas tryggt
utomhus sena kvällar och hur trygg
man kan känna sig mot inbrott.
Några av de pågående och
planerade insatserna:

• Vid planering av nya områden görs
vatten- och naturnära områden tillgängliga för allmänheten. Kring nya
områden som Kullö terrass, Rindö
hamn, Pålsundsstrand, Norrberget
och Skutvikshagen har promenad
stråk intill vattnet planerats in. Flera

platser upprustas även
med bryggor.
• Nya områden projekteras med
varierat utbud och varierad
bebyggelse. I Rindö hamn samsas
radhus med flerbostadshus,
småhus och en ny skola byggs. På
Kullö terrass erbjuds hälften av de
nya lägenheterna till 55+. På Vaxön
byggs 20–25 kommunala hyresbos
täder och inom Kulan planeras nya
hyresrätter. I den nya stadsdelen
Norrberget planeras för varierad
bebyggelse av radhus, flerbostads
hus, särskilt boende för äldre och
förskola och möjlighet till ökat
serviceutbud.
• Utvecklingen av Rindö hamn
ger ökad tillgänglighet via nytt
trafiknät, gång- och cykelbanor.
I Storäng på Resarö planeras
bebyggelse av småhus och förskola
där detaljplanen också kommer
innebära möjlighet till utökade
gång- och cykelbanor (läs mer om
Resarö mitt på sidan 8).
• Vaxholms stad stöttar kulturella näringar. Tillsammans med
Vaxholms kulturråd arrangeras
årligen Kulturnatten. Teater an
ordnas varje år för alla skolbarn
från förskolan till nian. Kultur
skolans erbjudande utökas genom
flera olika typer av aktiviteter och
föreställningar och den nya aulan i
Kronängsskolan är en ny samlings
plats för olika typer av händelser.
• Campusområdet är resultatet av
ett mångårigt arbete. Här uppfyller

både idrottslokaler och aula
flera av de områden som Vax
holmsbor i SCB-enkäten öns
kat förbättra vad gäller möjligheter till fritids-, idrotts- och
kulturaktiviteter. Under året
upprustas området ytterligare
med nytt konstgräs.
• Vaxholms stads övergri
pande miljöarbete har
fokus på att minska
klimatpåverkan, säkra
den biologiska mång
falden och förbättra
Östersjöns vattenkva
litet. Några av insat
serna inkluderar elbilar
och laddstationer för
delar av Vaxholms stads
bilpark och elcyklar inom
hemtjänsten. Grönytefak
torn används i samband med
planering av bostadsområdet
på Norrberget för att värna om
grönområden och synligt dag
vatten. Eriksömaren renoveras
genom att dagvatten renas
innan det når Tallaröfjärden.
• E-tjänster utvecklas för
utökad service. Till exempel
förenklad felanmälan om trasig
belysning och skadegörelse
som påverkar både funktion
och trygghet i Vaxholm.

NII
Information
Kontakt
Påverkan
Förtroende

Vaxholms
stad
Betygsindex
31
45
36
31
30

Samtliga
kommuner
Betygsindex
40
55
49
40
45

HUR SER INVÅNARNA PÅ
MÖJLIGHETERNA TILL INFLYTANDE

Nöjd-Inflytande-Index: NII för Vaxholm var 31. Genomsnittsresultatet
för samtliga 131 kommuner som deltog
var 40.
Frågeområdena påverkan och förtroende innehåller
frågor om hur nöjd
man är med
möjligheterna
att påverka
politiska
beslut,
möjlighe

Vaxholms
stad
Betygsindex
NMI
46
Bemötande och tillgänglighet
47
Vatten och avlopp
77
Förskolan
68
Grundskolan
67
Idrotts- och motionsanläggningar
64
Renhållning och sophämtning
62
Räddningstjänsten
61
Kultur
56
Gymnasieskolan
55
Gång- och cykelvägar
51
Gator och vägar
50
Miljöarbete
47
Stöd för utsatta personer
44
Äldreomsorgen
39

Samtliga
kommuner
Betygsindex
55
56
78
65
59
61
67
76
62
59
55
55
57
49
52

HUR SER INVÅNARNA PÅ
KOMMUNENS VERKSAMHETER

NMI: Nöjd-Medborgar-Index för samtliga
131 kommuner i undersökningen var 55 och
för Vaxholm 46.
Frågorna handlar bland annat om uppfatt
ningen om gång- och cykelvägar, underhåll,
trafiksäkerhet, stöd till utsatta personer,
grundskolan, äldreomsorg,
sophämtning, åtgärder
mot skadegörelse,
renhållning av
allmänna platser,
bemötande och
tillgänglighet.

Några av de pågående
och planerade insatserna:

• Socialpsykiatrin har inlett ett frisk
vårdsprojekt som bland annat syftar
till att öka deltagarnas självförtroende
och utvecklingsarbete pågår med
målet att stävja våld i nära relationer.
Ett samordningsförbund ska inrättas
för ökat stöd vid arbetslöshet. Dag
verksamheten Träffpunkt Kanonen
utvecklar erbjudandet av aktiviteter
för seniorer.
• Handlingsplanen för digital skolut
veckling i Vaxholms stad visar rikt
ningen för det systematiska arbetet
med ökad kvalitet i undervisningen.
Från 2017 får alla elever från årskurs
4 egen dator och lärplatta finns för
yngre. Undervisningslyftet fokuserar
på framgångsrik undervisning med
digitala verktyg.
• Vaxholms stad verkar med Desti
nation Vaxholm för att tillsammans
med lokala näringsidkare utveckla
och stimulera det lokala näringslivet.
• Utbyggnad på återvinningscen
tralen planeras för att förbättra dess
funktion.
• För att ytterligare strukturera det
pågående kvalitetsarbete är Vaxholms
stad från och med 2018 medlem i
SIQ-Institutet för kvalitetsutveckling.

terna att påverka
inom de kommu
nala verksamheterna, hur kommunens
politiker lyssnar till invånares synpunk
ter och i vilken utsträckning invånares
åsikter finns representerade bland kom
munens politiker. Frågeområdet förtro
ende har frågor om hur ansvarstagande
man tycker kommunens politiker är, om
man tycker de arbetar för kommunens
bästa, om kommunens högre tjänstemän
arbetar för kommunens bästa och hur
väl politiska beslut genomförs.

införs med synpunktshantering och
ett varierat utbud tjänster dygnet runt.
Under hösten medverkade samtliga
medarbetare vid ett seminarium på
temat bemötande.

Några av de pågående
och planerade insatserna:

• Antalet offentliga möten kring aktuella
frågor utökas kontinuerligt för att i god
tid ge möjlighet till information, för
djupning och insyn i pågående arbeten.
De så kallade ö-mötena för informa
tion och förankring har under 2017
lockat många deltagare och kommer att
fortsätta. Politiker bjuder in invånare till
dialogcaféer och finns tillgängliga för
frågor bland annat vid informationsmö
ten och näringslivsfrukostar.

• Ett långsiktigt arbete kring tillgänglighet och bemötande pågår inom
Vaxholms stad, vilket hittills
medfört bättre telefonsup
port i form av telefonsling
or, ökad tillgänglighet till
reception och tjänste
personer i kommunhu
set. En e-tjänsteportal

• För ökad delaktighet och insyn sänds
kommunfullmäktiges möten från och
med våren via Vaxholms stads webb.
Löpande information till invånare om
kommunens pågående arbete via externa
webbsidan prioriteras och stärks upp ge
nom att en facebook-sida för Vaxholms
stad införs.
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Evenemang
våren 2018
MARS
25
Klas Klättermus på Lilla teatern
30–31 Påskfirande
31
Cosi fan tutte, Liveföreställning
på Bion
APRIL
1–2

8
8
8
14
21
22
30

Påskfirande, läs mer på
Vaxholms turismwebb
Jazzkonsert, Vaxholms kyrka
Giselle, liveföreställning, Bion
Klas Klättermus, Lilla teatern
Luisa Miller, liveföreställning, Bion
Kör och orkesterkonsert,
Vaxholms kyrka
Klas Klättermus, Lilla teatern
Valborgsmässofirande

MAJ
5
Strömmingsloppet
6
Klas Klättermus, Lilla teatern
10–27 Vaxholms Vårsalong, tis–sön,
Galleri Roddarhuset
12
Invigning av ny filminstallation och
etapp 1 av utställningen ”Sjö
minan”, Vaxholms fästningsmuseum
20
Klas Klättermus, Lilla teatern
27
Invigning av utställningen
”Ytterby gruva”, Vaxholms
fästningsmuseum
27
Slottsdag, Bogesunds slott
JUNI
1
2–14

Hembygdsmuseet öppnar
Utställning/måleri av Andreas
Dienert, Galleri Roddarhuset
3
Invigning Vaxholms skulpturpark,
Galleri Roddarhuset
3
Beredskapsdagen, Vaxholms Kastell
3
Klas Klättermus, Lilla teatern
6
Nationaldagsfirande,
Vaxholms kyrka
6
Rindödagen, Rindö Hamn
10
Barnens dag, Kastellet
13
Skärgårdsbåtens dag
16–30 Utställning/måleri av Marta
Lafuente & Albert Fröling,
Galleri Roddarhuset
17
Konst och historia, Rindö Redutt
17
Konsert, Vaxholms kyrka
17
Klas Klättermus, Lilla teatern
22
Midsommarfirande. Läs mer
på Vaxholms turismwebb
För information om
ändringar i programmet
Se respektive arrangörs webbsida.
Håll koll på vad som händer i
Vaxholm på turismwebben
www.destinationvaxholm.se
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Intresserad av orientering?
Waxholms OK arrangerar nybörjarkurs för 7-åringar och
äldre, tisdagar 10/4–29/5 kl. 18–19.15 vid Tenöbadet.
Kostnad: 300 kronor. Anmäl dig i förväg via e-post till:
info@waxholmsok.se.
Med Naturpasset kan du orientera när det passar
dig! Från maj till oktober finns orienteringskontrollerna ute i skogen. Naturpasset finns att köpa under
Strömmingsloppet, på Circle K och på turistbyrån från 1/5.
Motionsorientering: Tisdagarna 24/4, 12/6 och 14/8
kl. 17–19 arrangeras motionsorientering på olika platser
med olika svårighetsgrader. Du får en karta och får låna
elektronisk tidtagningsbricka.
Mer information finns på: www.waxholmsok.se

4/4
17/4
6/5
20/5
3/6

Ekosystemtjänster
Viva Vatten!
Fågelskådningens dag, Angarnssjöängen
Gröna kilarnas dag
Skogsbete, Skarpö

Läs mer om Naturskyddsföreningens program
på: vaxholm.naturskyddsforeningen.se

Dan Bornemarks trio
tillsammans med Kulturskolan
Måndag 16/4 kl. 18.30 gör Dan Bornemarks trio tillsammans med Kulturskolans barnkörer en svängig konsert i Kronängsskolans aula. Var med
och lär er rörelserna till Fruktsalladlåten Tutti Frutti, spisa efterrättsjazz
i Ananas Jazz. Möt den supertaggade Kalufsen i Bagdad. Tala flytande
Gegga, träffa Bönan och hoppa hopprep jorden runt! Biljetter finns på
biblioteket och turistbyrån.

Waxholms scoutkårs loppis
Lördagen den 19 maj
kl 9–15 på Rådhustorget.
Hela torget fylls med saker att
fynda! Precis som tidigare år är vi
beroende av att vaxholmsbor vill
skänka saker. Vi kommer att knacka
dörr och samla in prylar på delar
av framförallt Vaxön under v 18 och
19. Skulle vi missa din dörr eller
om du bor någon annanstans är du
välkommen att lämna saker vid vår
scoutgård, Björkstigen 7, vardagar
från och med 2 maj, men tyvärr
inga skrymmande föremål.
Tack till alla som är med och stöder

vår verksamhet för barn och ungdomar i Vaxholm! Just nu samlar vi in
pengar för att kunna bygga en ny
scoutgård på Eriksö.
Kontakt:
loppis@waxholmsscoutkar.se eller
telefonsvarare: 08-541 329 53
Läs mer: www.waxholmsscoutkar.se

Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19 Tel: 08-541 709 45

ÖPPETTIDER
måndag 14–20
tisdag
10–17
onsdag 10–20
torsdag 10–17
fredag
10–17
lördag
10–14

E-post: biblioteket@vaxholm.se Fax: 08-541 709 48
www.vaxholm.se
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

OBS! Avvikande
öppettider under
vårens helger.
Sommartider fr o m
11 juni. Läs mer på
www.vaxholm.se

App för ljudböcker

Nu kan du få tillgång till bibliotekets
ljudböcker i en app. I Biblio kan du
söka, utforska, låna och lyssna på
ljudböcker – både on- och offline.
Välj Vaxholms stadsbibliotek och
ifter
logga in med dina bibliotekskorts-uppg
för att komma igång.
i
Biblio finns tillgänglig att ladda hem
erar
fung
den
App Store och Google Play och
.
eter
både för iOS och Android-enh

Några av
våra tjänster:
På www.vaxholm.se kan du söka böcker,
beställa och låna om. För att kunna an
vända alla tjänster behöver du en pinkod
som du får från biblioteket.
Nyhet: Cineasterna – en värld av film.
Låna strömmad film gratis. Allt du behö
ver är ett bibliotekskort och internetupp
koppling. Läs mer på www.cineasterna.se
och på www.vaxholm.se
E-böcker och e-ljudböcker finns att låna
via bibliotekets katalog.
Daisy-talböcker kan lånas och laddas
ner via nätet av dyslektiker, synskadade
och andra med läshinder.
Boken-kommer-service erbjuds för dig
som är långvarigt sjuk, rörelsehindrad
eller av liknande anledning inte själv
kan komma till biblioteket. Du får
hem böcker utan kostnad via
biblioteket eller hemtjänsten.

Program
• Inför Världsbokdagen 2018:
Författare och illustratörer som
skriver för barn och unga. Väl
kommen att fira Världsbokdagen
lör 21/4 kl. 11–14. Reservera ett
bord där du presenterar dig och
ditt författarskap med möjlig
het att signera och sälja böcker.
Anmäl ditt intresse senast 4/4 via
e-post: biblioteket@vaxholm.se
eller telefon: 08-541 709 45.
• Afternoon tea 17/4 kl. 15.00
Alexander Chamberlain berät
tar om P G Wodehouse. Te och
kakor. Fri entré.
• Det goda hundägarskapet – valp
25/4 kl 18.30. Författare Mervi
Kärki: Hur startar jag livet med en
valp? Råd och tips till ett tryggt
och balanserat hundägarskap.

På gång för vuxna:
• Advokatjouren 4/4, 7/5 och 13/6
kl. 18. Du får träffa en advokat i
ca 15 minuter för en första kost
nadsfri vägledning. Kölista från
kl. 10 samma dag.
• Släktforskningsjour lördagar
kl. 11–14. Här får du hjälp av
jourhavande släktforskare att
komma igång eller fortsätta din
släktforskning.
• Öppen bokcirkel 11/4 kl 18.30.
Vi läser och samtalar om boken
Never let me go av Kazuo
Ischiguro. Ingen anmälan behövs.
Välkommen!

Program för barn och unga:
• Vaxholms bokjury – läs
och rösta på 2017 års bästa barnoch ungdomsböcker. Alla
0–19 år välkomnas delta
i juryn. Fina bokpriser.
Röstsedlar finns på
biblioteket. Rösta
senast 4 maj.
• Sagostund 7/4 och
28/4 kl. 11.00
• Påsklovsfrågesport
29 mars–7 april.
Fina bokpriser.
• Teater Barbara ger
Barbie-Nils och pistolproblemet den 2, 3 och 4
maj kl. 9.30 och 10.45. Alla 5och 6-åringar i Vaxholm inbjuds
att se föreställningen ” Barbie-Nils
och pistolproblemet”. Privatperso
ner kan köpa biljetter hos oss från
och med 9 april. 20 kr för vuxna.
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SCB-resultatet visar:

Vaxholmare läser och
uppskattar Viktigt i Vaxholm
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför årligen den så kallade Medborgarundersökningen. Förra året valde Vaxholms stad att utöka enkäten med
ett antal kommunikationsfrågor. Syftet var att få underlag till kommande
satsningar på stärkt kommunikation till invånare.
Kommunikationsenkäten
gav svar på frågor om:
• Vilken information invånare önskar
mer eller mindre av från Vaxholm
stad.
• På vilket sätt man vill ta del av
informationen.
• Vad man tycker om Vaxholms
stads tidning Viktigt i Vaxholm.
Här kan du läsa om resultatet i
kommunikationsfrågorna. (Läs mer
om resultatet i de övriga frågorna på
sidorna 16-17 i denna tidning.)
Så säger Vaxholmsborna
om Viktigt i Vaxholm:
• 88 % har under de senaste
12 månaderna läst Viktigt i Vaxholm.
• 89 % tycker att innehållet i Viktigt
i Vaxholm alltid/nästan alltid är
intressant.
• 87 % tycker att innehållet i Viktigt
i Vaxholm alltid/nästan alltid känns
aktuellt.
På vilket eller vilka sätt vill du helst
få övergripande information från
Vaxholms stad?
På denna fråga har flera alternativ
varit möjliga att välja.
• Vaxholms stads tidning
”Viktig i Vaxholm”: 74 %
• Kommunens webbplats: 65 %

• Informationssidor i lokaltidningar
(t ex Mitt i, Kanalen, Skärgården,
Lotsen): 52 %
• Öppna informationsmöten med
möjlighet till frågor: 25 %
• Sociala medier (t ex Facebook,
Instagram, Twitter): 20 %
• Annat: 2 %
• Jag vill inte ha information
från Vaxholms stad: 2 %
Vilka områden är Vaxholmsbor mest
intresserade av att få information
om från Vaxholms stad:
På denna fråga har flera alternativ
varit möjliga att välja.
• Vaxholms utveckling (t ex byggprojekt,
utvecklingsplaner): 87 %
• Trafik och infrastruktur: 70 %
• Kommunens ekonomi: 50 %
• Kultur, uppleva och göra i Vaxholm:
46 %
• Politiska beslut som tas i nämnder,
kommunstyrelse och kommunfullmäktige: 44 %
• Uppföljning av kommunens
mål och resultat: 41 %
• Barn- och utbildningsverksamhet: 34 %
• Omsorg, stöd och hjälp som
kommunen erbjuder: 34 %
• Annat: 7 %
• Inget av ovanstående: 2 %

På frågan hur man helst vill få övergripande information från Vaxholms
stad så är tidningen Viktigt i
Vaxholm den som flest väljer som
”sin” informationskanal (74 %).
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Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad
Kontakta Vaxholms stad: Öppettiderna för Vaxholms stads reception och växel är vardagar 08.00–16.00.
Växel: 08-541 708 00 • Besöksadress: Eriksövägen 27 • Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm • www.vaxholm.se

