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Vaxholm står inför en spännande fas i  
stadens utveckling. Vi skapar nu ett utbild-
ningscentrum med lärande i fokus. Lärande 
som omfattar alla stadier från förskola till och 
med högstadium. Lärande som omfattar kultur-
skola, bättre skolidrottsutbud och inte minst en 
nystart för vår ambition att skapa en skola som 
våra ungdomar väljer. Vi skapar ett fokus för  
lärande på Vaxön, på Resarö och på Rindö  
– i hela kommunen.

Vi skapar nu ett förbättrat och expanderat sär-
skilt boende för våra äldre. Ytterligare 50 platser 
skapas samtidigt som nuvarande lokaler reno-
veras. En stor satsning som tveklöst gör att det 
känns ännu tryggare att bli äldre i vår stad.

Vi satsar ännu mer på att förbättra tillgäng-
ligheten i Vaxholm. Tillgängligheten har många 
sidor. Tillgänglighet för rörelsehindrade är ett 
exempel. Mer finns att göra, och ska göras, för 

att det ska vara lätt och fram-
komligt oavsett om man går 
till fots, med rollator eller drar 
en barnvagn. 

tillgänglighet är också  
att kunna nå kommunens oli-
ka delar till fots, med cykel, 

båt eller buss. En fortsatt utbyggnad av gång- 
och cykelvägar är prioriterad.

Tillgänglighet är att kollektivtrafiken  med SL 
och båt fungerar väl. Vi arbetar hårt och mål-
medvetet för att påverka Landstinget att öka 
servicen.

tillgänglighet är att kunna komma ut i 
skärgården. Med egen båt och med Vaxholms-
bolaget. Båtplatser måste skapas i ökande grad. 
Vaxholms varumärke är intimt förknippat med 
havet, friheten till sjöss. Varumärket är likaså 
förknippat med den frihet du känner i skogen 
på Bogesundslandet. Tillgängligheten till havet, 
skärgården och Bogesund är viktiga värden att 
slå vakt om.

Jag deltog i invigningen av Grenadjärbryggan 
på Rindö nyligen. Reguljärtrafik har upptagits 
till/från Vaxholm och Stockholm. I Rindö hamn 
byggs nu en strandpromenad längs vattnet runt 
hela det tidigare regementsområdet. Goda ex-
empel på ökad tillgänglighet.

Vaxholm är en öppen och tillgänglig stad. Låt 
oss fortsätta i den andan.

Lars Lindgren, (M), tf kommunalråd

Ledordet är tillgänglighet

Intresserad av vad som
beslutas om Vaxholm?
Allmänheten välkomnas som 
åhörare då Vaxholms stads 
kommunfullmäktige sammanträder. 
Årets sammanträden hålls
i Rådhuset kl 19 följande måndagar:
18/6, 17/9, 19/11 och 17/12.

Öppet hus – träffa 
kommunalrådet
Träffa kommunalrådet Lars Lindgren 
och Lars Wessberg (M) i Rådhuset 
den 30 maj och 27 juni , kl 16-18. Per 
Mosseby är tillbaka som kommunalråd 
den 1 juli. Träffa Per och Lars Wess-
berg under hösten på följande tider: 
29/8, 26/9, 31/10 och 28/11, kl 16-18.
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Möt oppositionsledaren
Du är välkommen att träffa social-
demokraternas oppositionsledare 
Katherine Angelo Lindqvist på 
socialdemokraternas kontor i 
Rådhuset.

Katherine finns tillgänglig i Råd-
huset men ring först och boka tid 
på telefonnummer 0709-36 03 56.

Träffa Centern 
Vill du träffa någon frän Vaxholms-
centern är du välkommen att ringa 
Anders Slätis på 08-753 05 44, så 
kommer vi överens om tid och plats.

Träffa Folkpartiet
Välkommen till Folkpartiets 
Liberalernas öppna möten i Råd-
huset vissa onsdagar klockan 18.
Datum hittar du i vårt kalen-
darium på www.folkpartiet.se/
vaxholm. 

Vill du ha en kallelse 
e-postar du till Ingrid Ekstedt, 
ingrid.ekstedt@telia.com.

Kontakta Miljöpartiet 
Om du vill ha kontakt med Miljö-
partiet i Vaxholm, kan du ringa till 
Ingegerd Berggren 070-733 18 05 
eller Bertil Ivarsson  070-768 89 09.

Till sommaren satsar 
Vaxholm ännu mer på 
båtturisterna. Från och 
med i år finns tolv avgiftsfria 
platser i Norrhamnen och 
Norrbergshamnen för dem 
som vill lägga till dagtid. 

Vaxholms stad har en unik position 
som Stockholms närmaste skär-
gårdsstad – hjärtat i skärgården.  
God tillgänglighet både land- och 
vattenvägen är en grundförutsätt-
ning för att invånare och besökare 
ska ha ett stort utbyte av att besöka 
Vaxholms vackra omgivning och 
stadskärna.

Många vill bo i och besöka Vaxholm. 
Synpunkter på att avgiften för korta 
angöringar i gästhamnen är för hög 
har framförts från bland annat Skär-
gårdens Intresseföreningars Kon-
taktorganisation (SIKO) och Fören-
ingen Rindöborna. 

För att öka tillgängligheten till 
stadskärnan tillskapar Vaxholms 
stad tolv nya kostnadsfria dag-
gästhamnsplatser i Norrhamnen 
och Norrbergshamnen. Vaxholms 
stads arrendator av gästhamnen, 
Vaxholms hamn, har dessutom  
skapat sex kostnadsfria gästhamns-
platser för öbor i Vaxholms kom-
mun. Angöring vid dessa avgiftsfria 
båtplatser får ske under max tre  
timmar.

– Vi har haft en mycket bra och 
konstruktiv dialog med SIKO och 
Föreningen Rindöborna i detta och 
andra ärenden. Utöver de 12 nya 
kostnadsfria gästhamnsplatserna ar-
betar vi från Vaxholms stads sida nu 
även med att tillskapa ett antal nya 
p-platser och offentliga toaletter för 
att ytterligare öka tillgängligheten 
till stadskärnan och stärka servicen, 
säger Per Törnvall, kommun och nä-
ringslivschef Vaxholms stad.

Ökad tillgänglighet till Vaxholm – hjärtat i skärgården

Nya avgiftsfria gästhamnsplatser i Vaxholm

Under våren har två utbildningstil-
fällen om offentliga upphandlingar 
erbjudits Vaxholms företagare, stora 
som små. Vaxholms stads upphand-
lare, Mats Andersson, bjöd in till två 
utbildningskvällar om vad man bör 
tänka på vid lämnande av anbud till 
offentlig förvaltning. Kvällarna inne-
höll bland annat konkreta exempel 
på ett vanligt kommunalt förfråg-
ningsunderlag och hur man kan und-
vika fallgropar. Om det finns intresse 
från fler företagare att få samma in-
formation kan liknande utbildningar 
erbjudas under hösten.

Utbildning 
i upphandling

Vaxholms stads 
årsredovisning har 
tryckts och för 
den som är in-
tresserad finns 
exemplar att 
hämta eller be-
ställa. Välkom-
men att hämta 
ditt ex i kom-
munhusets reception, 
eller kontakta växeln så postar vi års-
redovisningen hem till dig. Samma 
broschyr finns även att ladda ner från 
www.vaxholm.se.

Vaxholms stads 
årsredovisning
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Från och med april trafikerar Wax-
holmsbolaget Rindö och lägger till vid 
den nya Grenadjärbryggan. Bilden är 
från invigningsturen i slutet av april 
då Waxholmsbåten angjorde Gre-
nadjärbryggan i Rindö Hamn och det 
bjöds på salut, guidad tur och fika.

Nytt båtstopp: Grenadjärbryggan

Främre raden från vänster:
Lena Strand, Vaxholms stad
Ulla-Britt Skeppstedt, Vaxholms 
konstförening
Ingalill Blomqvist, Vaxholms 
biografteater
Inga Englund, Turistbyrån Vaxholm
Margareta Brandberg, Vaxholms 
hembygdsförening
Kristina Olsen Runolf, Svenska kyrkan

Bakre raden:
Anders Slätis, ordförande i nämnden 
för teknik, kultur och fritid (medverkade 
bara vid första mötet och ingår inte i 
kulturrådet)
Erik Himmelstrand, Vaxholms 
fästningsmuseum

Saknas på bilden: 
Maria Cederberg Rydén, Kulturskolan

Vaxholms kulturråd
Kulturrådet har satts samman för 
att länka samman lokala instan-
ser som på olika sätt verkar inom 
kulturområdet. Gruppen hade sitt 
första möte i april för att dra upp 
riktlinjerna för samverkan. 

Målet är att framöver samarbeta 
för att gemensamt nå ut med pla-
nerade arrangemang. Lena Strand 
är kultursekreterare inom Vax-
holms stad och sammankallande 
för Vaxholms nya kulturråd.

Under den landsomfattande skräp-
plockarveckan var förskolan Båten i 
Vaxholm en av alla som tagit fasta på 
uppgiften att göra fint i sin närmiljö. 
Laddade med gula soppåsar och ar-
betshandskar tillbringade barnen för-
middagen med att plocka allt skräp 
som kom i deras väg, och det blev 
en rejäl hög med fyllda påsar när de 
var klara, med allt från tomburkar till 
gamla trasiga pulkor.

Tänk att en del människor bara kas-
tar skräpet direkt på marken, trots att 
det finns papperskorgar både här och 
där. Det skulle nog aldrig barnen på 
Båten göra, vi har ju pratat så mycket 
om hur man gör med skräpet, och vad 
som kan hända med naturen om allt 
skräp får ligga kvar. Tänk, bara ett helt 
vanligt tuggummi tar till exempel 25 
år på sig för att försvinna!

När vi jobbat färdigt och alla kom-
mit tillbaka till gården så smakade det 
fantastiskt att få sitta ute och äta ny-
grillade hamburgare.

Barnen på Båten 
gör fint i sin närmiljö 

Elevernas miljöHANDlingar ställ-

des ut på biblioteket. Ett axplock:

Jag ska:
•	 vara	snäll	mot	skogen

•	 vara	rädd	om	mina	saker

•	 cykla	mer
•	 spela	mindre	dator

•	 gå	till	skolan

•	 äta	grönsaker

•	 inte	slänga	toppsar	i	toaletten

•	 panta	flaskor

•	 inte	låta	kranen	stå	på

•	 släcka	lampan	när	jag	inte	är	där

•	 påminna	folk

Så visst har Vaxholm kloka elever!

Barn, elever och pedagoger inom 
Vaxholms stad har under våren 
medverkat vid två olika miljö-
manifestationer. 

Inför Earth Hour medverkade elever 
från 11 vaxholmsklasser genom att 
skapa egna så kallade miljöHAND-
lingar. Eleverna fick rita av sina hän-
der och skriva ett löfte på varje finger. 
Det blev fem miljölöften per elev som 
skulle gälla för dem under en månad. 

Lite senare i april deltog Vaxholms 
kommun i Sveriges största manifesta-
tion mot nedskräpning, som organise-
ras av Håll Sverige Rent. Troligtvis är 
det ju så att om man känner en tillhö-
righet till sin stad och sin miljö, så lå-

ter man bli att kasta skräpet utomhus. 
Cirka 1500 barn och elever deltog i 
år tillsammans med pedagoger och 
tillsammans städade de i  skolornas 
och förskolornas närmiljö. Manifes-
tationens syfte är att visa hur skräp är 
ett onödigt miljöproblem som vållar 
skada och bidrar till otrygghet.

Stort tack till alla barn, elever och pe-
dagoger som hjälpt till att göra Vax-
holm ännu klokare och finare!

Tack även till alla företag som på olika 
sätt deltagit i att Vaxholm är en kom-
mun som vill medverka i det framtida 
klimatarbetet.

Tankekraft och konkret arbete

Vaxholms elever är klimatsmarta i vardagen!
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Vaxholm fortsätter klättra i 
Svenskt Näringslivs ranking
Vaxholms stads resultat för-
bättrades för tredje året i rad 
i Svenskt Näringslivs ranking 
av det lokala företagsklimatet. 
Vaxholm klättrade ytterligare 
28 placeringar upp i rankinglis-
tan och är nu på plats 98 av 290.  

– Bra företagsklimat är en högt prio-
riterad fråga för Vaxholms stad. Det 

är oerhört glädjande att det positiva 
trendbrottet håller i sig, men det 
ställer fortsatta krav på ett intensivt 
arbete tillsammans med de lokala fö-
retagarna, säger Per Törnvall, kom-
mun- och näringslivschef i Vaxholms 
stad.

Ta del av resultaten för samtliga 
kommuner: www.foretagsklimat.se. 

Ungdomar – sök 
Vaxholms stads 
kulturstipendium!

Vaxholm stads årliga kultursti-
pendium är nu öppet att söka för 
barn och ungdomar upp till 18 år. 
Sista dag att söka kulturstipen-
dium är 31 juli 2012. Ansöker gör 
du genom att skriva ett person-
ligt brev till:

Vaxholms stad
Tekniska enheten, Lena Strand
Eriksövägen 27
185 83 Vaxholm

Frågor besvaras av kultur-
sekreterare Lena Strand, 
tel: 08-541 708 00

Nystartade företag kan få möj-
lighet till en bra start med hjälp 
av NyföretagarCentrum. Årets 
Nyföretagardag hölls på Rindö, 
med Vasallen som värd, där ett 
40-tal nya företagare, sponsorer 
och rådgivare mötte upp och 
nätverkade.

TexT: eva Jernnäs, ordförande 
föreTagarna vaxholm

Kommunchefen Per Törnvall beto-
nade vikten av ett vitalt näringsliv för 
ett gott samhälle och berättade hur 
Vaxholms stad sedan några år mål-
medvetet arbetar för ett förbättrat 
näringslivsklimatklimat. Detta har 
gett utdelning, bland annat har Vax-
holm klättrat från en bottennotering 
2009 till plats 98  av 290 kommuner 
år 2012 i Svenskt Näringslivs årliga 
ranking. En positiv utveckling, men 
inte tillräckligt för att slå sig till ro 
menar Per Törnvall. 

Mikael Engström, som represente-
rar Vaxholm i kommunsamarbetet 

Stockholm Nordost, berättade om 
regionens utvecklingsplaner, fram-
för allt med tonvikt på infrastruktur, 
bostäder och sysselsättning. Och i 
detta behövs planering även för verk-
samhetslokaler. Annars blir det inga 
fler arbetsplatser i nordostregionen, 
och heller ingen ökad sysselsättning. 
Dessutom skapas ett ännu hårdare 
tryck på en redan idag hårt ansträngd 
transportapparat om fler behöver 
pendla. Det är inte förenligt med  
en hållbar utveckling att ytterligare 
öka transportarbetet. Tvärtom be-
höver vi kunna planera för att kunna  
bo, leva och arbeta i en närmare om-
givning än vad många har möjlighet 
till idag. 

Läs mer på webbplatsen 
www.stockholmnordost.se

Kontaktperson NyföretagarCentrum 
Vaxholm Österåker:
Calle Bergström
tel: 08-540 689 50, 0704-94 00 03
www.nyforetagarcentrum.se.  

Nyföretagardagen i Rindö Hamn 25 april 2012 

Är du ny företagare i Vaxholm?

Bygglovenheten i Vaxholm stad hjäl-
per gärna till och svarar på dina frå-
gor som gäller eventuellt bygglov och 
vad som kan komma att behövas för 
ditt projekt.
 
Undrar du om det finns gamla hand-
lingar eller bygglovritningar på en viss 
fastighet så ring eller e-posta till oss så 
tittar vi efter vad vi har i vårt arkiv. 

En ny plan- och bygglag trädde i kraft  
den 2 maj 2011. Ett nytt system för 
byggsanktionsavgifter(svartbyggar
avgift) har införts som innebär att 
högre avgifter än tidigare tas ut vid 
överträdelse. Om du inte anmäler 
att du ska installera en eldstad/bras- 
kamin är avgiften 11 000 kr i byggs-
anktionsavgift. Om du bygger ett 
garage med 40 m2 bruttoarea utan 
bygglov är avgiften ca 85 000 kr. 
 
Mer information:
www.vaxholm.se
Bygglovsenheten, tel: 08-541 708 00 
månd-ons & fred 08.00-11.45
E-post: stadsbyggnad@vaxholm.se

Har du planer 
på att bygga?
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I framtiden kommer Vaxholms 
invånare att kunna njuta av ett 
mer miljövänligt kranvatten. 
Kommunalförbundet Norr-
vatten, som producerar och 
distribuerar dricksvatten till 
mer än en halv miljon männis-
kor norr om Stockholm, har in-
vesterat i ett eget vindkraftverk. 
Förbundet kommer därmed att 
minska sitt koldioxidutsläpp med 
upp till 6 000 ton per år. 

Vill du veta mer om ditt dricks-
vatten? 
Gå in på www.norrvatten.se. 

Grönare 
vatten till 
Vaxholm

Vaxholmsbo ny 
försvarsminister
Karin Enström presenterades i mit-
ten av april som Sveriges nya för-
svarsminister. Karin är moderat 
riksdagsledamot, vaxholmsbo och 
ordförande i Vaxholms kommunfull-
mäktige och valberedning. 

Karin har suttit i riksdagen sedan 
1998, är ordförande i utrikesutskot-
tet sedan 2010, har varit ledamot i 
försvarsutskottet under perioden 
2002-2010 och ordförande i försvars-
beredningen sedan 2008.

I förra numret av Viktigt i Vaxholm 
berättade vi om projekt Campus Vax-
holm. Det handlar om det uppdrag 
som nämnden för teknik, fritid och 
kultur i slutet av 2011 fick av kom-
munfullmäktige att uppföra ett skol-
campusområde i Vaxholm. 

Campus Vaxholm ska byggas på den 
tomt där Pålsundsskolan efter mång-
åriga arbetsmiljöproblem under vå-
ren 2012 rivits. 2015 beräknas en ny, 
modern, energisnål, estetiskt tillta-
lande förskola och skola för årskurs 
7-9 med ändamålsenliga och attrak-
tiva lokaler stå klar.
Vid tiden för denna tidnings press-
läggning hölls ett första styrgrupps-

möte,  och upphandling av arkitekt 
för Campus Vaxholm pågick fort-
farande. Projektgruppernas arbete 
startar efter att upphandling av ar-
kitekt avslutats, då de inledande ar-
betsmötena genomförs.

I arbete med att bygga ny skoli-
drottshall pågick vid tidningens 
pressläggning arbetet med att gå ut 
på upphandling för byggnation av 
idrottshall. Anbud beräknas vara in-
komna i september. 

Läs mer om de båda projekten i kom-
mande nummer av Viktigt i Vaxholm 
och på www.vaxholm.se

Status:

Campus Vaxholm 
och ny skolidrottshall

Skolidrottshallens placering på IP-området, mellan ishall och 
fotbollsplan. Upphovsman till illustrationen nedan och den ritning 

som publicerades i föregående nummer är Greitz arkitektkontor.

När Nyföretagarcentrum rankar 
landets 290 kommuner efter antal 
nyregistrerade företag per 1 000 
invånare hamnar Vaxholms stad 
åter i topp – på plats 6 av 290.

Tio-i-topplistan domineras av Stock-
holms- och turistkommuner. Gläd-
jande är att Stockholm Nordost inne-
har tre av de to topplaceringarna. 
Kommuner som satsar på utveck-
lad besöksnäring står för snabbast  
ökningstakt medan de som domine-

ras av tillverkningsindustri har en mer  
bekymmersam situation att hantera.
 
Resultatet av Nyföretagarcentrums 
kommunranking understryker beho-
vet av pågående satsning med syfte  
att utveckla besöksnäringen i Stock-
holms skärgård i sin helhet – Skär-
gårdsstrategin. Fler arbetstillfällen 
och utvecklad tillgång till kommer-
siell service är en förutsättning för att 
möjliggöra en levande skärgård året 
runt.

Fortsatt hög andel nyföretagande 
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Nya lokaler inför hösterminen
Slånbärsgården är en del av Ytterby 
förskola med fyra förskole- och en 
fritidshemsavdelning. Arbetsmiljö- 
verket har haft synpunkter på den del 
som inrymmer förskolans verksam-
het och pekat på att entréerna inte är 
tillräckligt rymliga för förskolan. Det 
har då handlat om de är för trånga för
att personalen ska kunna ha en dräg-
lig arbetsmiljö, då de flera gånger per
dag hanterar av- och påklädning av 
de yngre barnen. För de äldre barnen 
bedömer Arbetsmiljöverket att loka-
lerna är fullt funktionsdugliga.

Arbetsmiljöverket har ålagt Vaxholms 
stad att åtgärda anmärkningen senast 
15 oktober 2012, annars beläggs ut-
bildningsförvaltningen med vite.

Förändringen måste 
bli klar i sommar
Vid sidan av de behov av förändring 
som Arbetsmiljöverket pekat på så 
har Resarö skola behov av fler lokaler 
då sjätteklassare nu ska inrymmas i 
skolan istället för att, som tidigare, 
flytta till högstadieskola. Att finna en 
lösning för att säkerställa en tillfreds-
ställande arbetsmiljö för barn, elever 
och medarbetare har krävt en snabb
hantering och Vaxholms stad har vid

några tillfällen bjudit in berörda till 
informationsmöten.

Bygglov för nya 
lokaler och parkeringsplatser
Vaxholms stad fick i april bygglov för 
en lösning som innebär att:
•	 förskoleverksamheten	fyra	
 avdelningar flyttar ur lokalerna
•	 nya	paviljonger	byggs	upp	för	’
 förskolan på tomt längs med 
 Överbyvägen
•	 nya	p-platser	skapas	och	dessa	är
 vikta åt verksamhetens personal  
 och föräldrar i samband med 
 lämning och hämtning.

Yttranden har beaktats
Yttranden kring planerna har inkom-
mit från fastighetsägare, samfällig-
hets-,fastighets- och föräldrafören-

ing och har föranlett justeringar i de 
ursprungliga ritningarna.  De nya 
lokalerna iordningsställs under som-
maren inför höstterminens start.

Mer information
På www.vaxholm.se kan du ta del av
planerad placering av p-platser och
utförande av förskola.

Fotnot:
Vid informationsmöten med för-
äldrar har långsiktiga planering för  
utbildningslokaler efterfrågats. Den-
na inryms inom det arbete som pågår 
(Vaxholms stads översiktsplan) där 
ett omfattande material finns att ta 
del av bland annat på Vaxhoms stads 
hemsida. Arbetet med översiktspla-
nen är även ett återkommande tema i 
Viktigt i Vaxholm.

Ny entreprenör

Från och med 1 april 2012 är person-
lig assistans, ledsagar- och avlösarser-
vice enligt LSS utlagda på entrepre-
nad. Vaxholms stad har tidigare utfört 
tjänsterna i egen regi. Efter en offentlig 
upphandling har uppdraget gått till 
Omsorgshuset i Stockholm AB.

Kostnaderna för kunden påverkas 
inte av att tjänsterna nu är utlagda på 
entreprenad.

Särskilda boendeplatser

Behovet av särskilt boende är i Vax-
holm större än tillgången på platser. 

Vaxholms stad har därför träffat avtal 
med Vallentuna kommun om köp av 
permanenta platser.

Personer med demenssjukdom och 
som har fått beslut om permanent 
boende kan därmed, om det inte 
finns någon plats i Vaxholm, bli er-
bjuden boende i Vallentuna. Plat-
serna i Vallentuna drivs i egen regi av 
Vallentuna kommun.

Mer information om den nya entre-
prenören och boendeplatser:
Margot Franzén, avdelningschef
tel: 08-541 708 42
e-post: margot.franzen@vaxholm.se

LOV inom hemtjänsten

Den 1 maj infördes Lagen om valfri-
het, LOV, för serviceinsatser inom 
hemtjänsten. Kunden kan välja nå-
gon av de anordnare som kommunen 
tecknat avtal med, inklusive anord-
nare i kommunal regi.

Information till kunder
Godkända anordnare presenteras lö-
pande på Vaxholms stads hemsida. 
För mer information kontaktar du 
din biståndshandläggare.

Övriga frågor om LOV: 
Ewa Klerehag tel: 08-541 709 80
E-post: ewa.klerehag@vaxholm.se

Information från omsorgen i Vaxholm
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I år är exakt 400 år sedan dans-
karna hindrades att tränga in 
till Stockholm vid Vaxholms 
fästning. Denna händelse, som 
gjort ett avtryck i fästningens 
historia, ingick i Kalmarkriget  
1611-1613. 

Kriget startade under Karl IX:s tid 
men efter hans död år 1611 ärvdes 
kriget av hans son Gustaf Adolf. Kri-
get handlade om makten i Skandi-
navien och i Östersjön. Den danske 
kungen Kristian IV hade som mål att 
återupprätta unionen mellan Dan-
mark, Sverige och Norge.

Sveriges politik österut var ett ir-
ritationsmoment för Danmark och 
den så kallade ”Lappmarksfrågan” 
var en nagel i ögat på Kristian IV. 
Kristian IV övertalade det Danska 
riksrådet att gå i krig mot Sverige och 
kriget bröt ut i början av april 1611. 
I maj intogs Kalmar efter en våldsam 
stormning och i augusti föll slottet. 
Gustaf Adolf deltog i striderna mot 
danskarna i Blekinge och den 25 juni 

erövrade han staden Kristianopel 
som på ett mycket brutalt sätt brän-
des ned. Under våren 1612 erövrade 
danskarna Älvsborgs- och Gullbergs 
fästningar, vid platsen för dagens Gö-
teborg, och Sveriges förbindelser mot 
västerhavet stängdes. 

Målsättning: erövra Stockholm 
och ta makten över Sverige
Kriget började dra ut på tiden och 
Kristian IV:s tanke på att snabbt er-
övra Sverige bör-
jade rinna ut i 
sanden. Kristian 
beslöt att med en 
kraftfull flottopera-
tion avgöra kriget 
genom att krossa 
den svenska flottan, 
erövra Stockholm 
och ta makten över 
landet. Om dessa 
målsättningar inte 
kunde uppnås var 
målet att påskynda 
ett fredsslut.

Den danska eskadern avseglade från 
Köpenhamn i augusti 1612 och flott-
styrkan bestod troligen av cirka 34 
fartyg med 8 000 man ombord. Hur 
imponerande styrkan kan ha varit 
skulle kunna avläsas ur detta citat, 
skrivet av en fransk historieberättare: 
– (Fartygen var) …”som sanna havets 
underverk, mera simmande, väldi-
ga slott än farkoster och vid vilkas 
anblick oceanen om den haft ögon 
skulle ha fallit i häpnad”. 

Den 30 augusti ankom den danska 
styrkan Stockholms södra skärgård.  
Uppgiften nådde Gustav II Adolf som 
genast lär ha begett sig mot Stock-
holm och Vaxholm.  Dagen därpå 
kom den danska flottan i kontakt 
med den svenska, som bestod av ett 
tjugotal skepp, och en skärmytsling 
bröt ut. Från svensk sida försökte 
man bland annat låta ett brinnande 
fartyg driva mot de danska skeppen 
för att få dem att antändas. Försöket 
misslyckades och den svenska flottan 
drog sig tillbaka mot Vaxholm. 

Vaxholm – Stockholms lås

400 år sedan danskarnas anfall 

Vaxholms stad har tillsammans med Statens fast-
ighetsverk och Vaxholms fästnings museum in-
lett ett arbete som syftar till att stärka Vaxholms 
identitet som Stockholms lås och skärgårdsstad. 
Syftet är att lyfta fram alla de fästningar och his-
toriska försvarsanläggningar som finns i och intill 
Vaxholms kommun och utöka kännedomen om 
och tillgängligheten till dem.

Helgen den 1-2/9 firas 400-årsjubileet för dagen 
då Vaxholm (Stockholms lås) blev platsen där 
svenskarna avstyrde danskarnas försök att eröv-
ra Stockholm och Sverige. Planerna för hur detta 
ska högtidlighållas är ännu inte helt spikade, så 
håll utkik efter detaljer i Vaxholms stads kom-
mande annonser i tidningen Lotsen och på:
www.vaxholm.se • www.vaxholmsfastning.se

Stockholms lås Notera!
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I Vaxholm lade sig den svenska flot-
tan i skydd bakom fästningen och de 
kedjebommar som där blockerade 
sunden. Den 3 september anlände 
den danska flottan till Norra vax-
holmsfjärden och grupperade sig för 
strid.

Striden vid Vaxholm
Striden varade under två dagar, 3-4 
september. Innan striden hade fäst-
ningen och den svenska flottan för-
berett sig genom att flottans fartyg 
ankrats upp bakom bomstängslen i 
fästningssunden, där de erhöll fritt 
skottfält mot Norra vaxholmsfjärden. 
Vaxholms befolkning hade också 
flyttat undan båtar till södra sidan av 
Vaxön. Även försvaret vid Oxdjupet 
bör ha förstärkts vid detta tillfälle. 

Den 3 september ankrade den 
danska eskadern utanför Resarö och 
Skarpö och de danska knektarna 
brände vad man kom åt i terrängen. 
Danska enheter tog sig även genom 
Stegesund och Kodjupet in på Norra 
vaxholmsfjärden, där en stundtals häf-
tig eldgivning uppstod mellan de dans-
ka fartygen och Vaxholms fästning. 

Svenska flottan i skydd bakom 
Vaxholms fästning 
Svenska flottan låg tryggt bakom 
fästningen. Kristian IV lär enligt vis-
sa källor ha stigit i land, troligen på 
Skarpö, för att få bättre överblick. 
Danskarna gav anfallet en viss tid, 
men var säkert oroliga. De visste att 
Gustaf Adolf var på väg med förstärk-
ningar, de riskerade att bli instängda  

i skärgården och visste att en force-
ring av fästningen kunde sätta både 
kungens liv och den danska flottan 
på spel. Kristian IV valde att lämna 
området och försiktigt dra sig till-
baka och den danska flottan lade sig 
vid Djurhamn och Berghamn. Den  
8 september försökte svenska en-
heter ur flottan att störa danskarna. 
Danskarna tog vid detta tillfälle en del 
fångar och fick säkerligen uppgifter 
om att fler enheter ur svenska flottan 
var i antågande och försökte skynd-
samt att lämna skärgården.

Den 10 september lämnade Kris-
tian IV:s flotta Stockholms skärgård 
och kunde sätta kurs och segel mot 
Danmark. Den 17 september ankom 
fartygen Köpenhamn. Sjötåget var 
över.

Fredsförhandlingar påbörjades nu 
under engelsk medling, vilket ledde 
till freden i Knäred 1613. Sverige fick 
underkasta sig hårda villkor men räd-
dade sin suveränitet. Sverige fick ock-
så släppa sina anspråk på den ”Norska 
finnmarken” och i öster skulle dans-
karna fritt få bedriva handel på de 
hamnar som Sverige tidigare hade 
blockerat. 

Slutord
Vad visade då det danska anfallet mot 
Vaxholms fästning? Jo, betydelsen av 
ett framflyttat försvar i skärgården. 
Kristian IV hade förhindrats att med 
sina trupper tränga in till Stockholm 
och gå i land på malmarna. Även 
om danskarna i ett sådant fall inte 
hade lyckats att erövra staden inom 

murarna, så skulle den materiella 
ödeläggelsen blivit enorm. Gustaf II 
Adolf insåg detta förhållande och lät 
därför förstärka Vaxholms fästning, 
”Stockholms lås” med nya stockpal-
lisader, men framför allt genom att 
uppföra två stenmurar mot norr och 
väster, vilka båda syns tydligt i en stor 
modell som återfinns på fästnings-
museet.   

Texten är en förkortad version av 
Erik Himmelstrands artikel om dans-
karnas anfall. Hela artikeln finns att 
läsa i museets vänförenings årsbok 
2012. Boken finns att köpa för 100 kr 
på Vaxholms fästningsmuseum. Kon-
takta museet om du vill köpa boken 
och få den hemskickad (portoavgift 
tillkommer). Under 2013 firar Muse-
ets vänförening 50 år.

Den 2 maj 2012 tillträdde 
Vaxholms stad cirka 83 hektar 
mark på mellersta och östra 
Rindö. Marken förvärvas från 
Fortifikationsverket och 
kommer att nyttjas som grön- 
och rekreationsområde. 

Inom området finns idag flertalet 
byggnader, bland annat en brandöv-
ningsbyggnad, garage, förråd, mo-
tionsspår, grönområden, Rindö IP, 
försvarsanläggningar och en små-

båtshamn. Kommunen har därmed 
tagit över samtliga hyres-, arrende- 
och nyttjandeavtal inom berörda 
områden. Inga förändringar av be-
fintliga avtal kommer att ske under 
innevarande år.

I förvärvet ingår även Byviksfortet, 
som är en äldre militär anläggning 
som är nedsprängd i berget. An-
läggningen tillkom runt sekelskiftet 
1800-1900 för att skydda Oxdjupet 
från främmande makt. Byviksfortet 

avvecklades på 1930-talet då kano-
nerna flyttades ut till den så kallade 
havsbandslinjen. Vaxolms stad kom-
mer i och med tillträdet att inleda in-
ventering av den mark och de lokaler 
som förvärvats. Efter genomgången 
inventering kan det bli aktuellt med 
en medborgardialog kring hur områ-
dena kan nyttjas.

Fotnot: De fastigheter som Vaxholms stad 
förvärvat är Rindö 3:255, 2:139 och 3:81 
som tidigare utgjort en del av svenska total-
försvaret.

Vaxholms stad har förvärvat mark på Rindö
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Vaxholm 2030 är en politisk 
viljeinriktning och en vision för 
Vaxholms framtida utveckling, 
som tar sikte på år 2030.

Den nya översiktsplanen tas fram i 
ett antal olika skeden. Planen arbetas 
fram i dialog med en bred krets in-
tressenter, både myndigheter, orga-
nisationer och allmänhet. Samråd 
för Vaxholms stads nya kommun- 
övergripande översiktsplan pågick 
under perioden 16 december 2011 till  
5 mars 2012. 

Samrådsredogörelsen 
– en sammanställning av samrådet
Fram tills manusstopp för detta num-
mer pågick arbetet med att samman-
ställa alla synpunkter som kommit in 
under bland annat samrådet och på 
öppet hus. En så kallad samrådsre-
dogörelse ligger sedan till grund för 
arbetet med nästa skede i planpro-
cessen som kallas utställning. 

Över 300 synpunkter har 
inkommit under samrådet
Under samrådet har det totalt kom-
mit in ca 320 synpunkter från privat-
personer, föreningar, myndigheter 
och andra intresseorganisationer. 
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VAXHOLM 2030 
– Vaxholms nya övers ik t sp lan

Skrivelserna varierar i omfattning och innehåll 
men nedan följer exempel på frågor som är 
återkommande:
•	 Synpunkter	angående	föreslagen	bebyggelse-	 	
	 utveckling	på	Vaxön	enligt	utredningen	från	
	 Milles	&	Milles	arkitekter.

•	 Synpunkter	angående	bevarande	av	Vaxholms	
	 karaktäristiska	stadsmiljö

•	 Synpunkter	angående	behov	av	ökad	befolknings-
	 tillväxt.

•	 Placering	av	bussdepå	och	återvinningscentral.

•	 Upplåtelseformer	och	storlekar	på	bostäder.	

•	 Buller	och	trafikproblem	längs	väg	274.	

•	 Ökad	biltrafik	och	genomfartstrafik	på	Vaxön.	

•	 Färjetrafik	mellan	Vaxön	och	Rindö.

•	 Önskemål	om	utbyggnad	av	kommunalt	vatten	och		
	 avlopp.

•	 Fler	och	förbättrade	buss-	och	båtförbindelser.

•	 Behov	av	en	lösning	för	parkeringsproblematiken	
	 i	stadskärnan.	

•	 Behov	av	lägen	för	arbetsplatser,	kontor	och	
	 verksamheter.	

•	 Livsmedelsetablering	vid	Engarn.

•	 Behov	och	placering	av	skolor	och	förskolor	på	
	 Resarö,	Rindö	och	Vaxön	

•	 Behov	av	äldreboenden	på	Rindö	och	Resarö.

•	 Bevarande	av	parker	och	grönområden.

•	 Behov	av	fler	båt-	och	uppläggningsplatser

Nästa skede i arbetet med den
nya översiktsplanen är den så 
kallade utställningen. 

Med hjälp av bland annat sam-
rådsredogörelsen och inkomna 
synpunkter ska översiktspla-
nen revideras och ett så kallat 
utställningsförslag tas fram. Den  
ställs sedan ut för granskning 
och då är det åter möjligt att 
lämna synpunkter. Preliminär 
tidplan för detta är i slutet av 
2012. När samrådsredogörelsen 
godkänts av politikerna i kom-

munstyrelsens planeringsutskott 
kommer den att finnas tillgänglig 
på www.vaxholm.se. Detta sker 
troligtvis i början av sommaren 
2012.

Håll utkik på www.vaxholm.se/
vaxholm2030 efter samråds-
redogörelsen och senaste nytt i 
arbetet med översiktsplanen. 

Välkomna att kontakta oss med 
frågor eller för att ta del inkomna 
synpunkter: 
oversiktsplan@vaxholm.se

Exempel på återkommande synpunkter

Vad händer nu?



Dricksvattenprovtagning 
av enskilda brunnar
Dricksvatten är vårt viktigaste livs-
medel och avgörande för att vi  
ska må bra. Det är viktigt att re-
gelbundet kontrollera brunnsvatt-
nets kvalitet. Av oss får du råd om  
vilken undersökning som är lämplig. 

Förutom bakteriehalt, kemiska äm-
nen och metaller kan halten av ra-
don behöva kontrolleras – speciellt 
i djupa bergborrade brunnar. Du bör 
kontrollera ditt vatten med några års 
mellanrum. 

Kontakta SRMH för att få exakta  
prisuppgifter för provtagning av dricks-
vatten: tel 08-578 663 00, www.srmh.se

 Flaskor och följesedlar kan hämtas i 
receptionen i Vaxholms kommunhus 
vardagar 08.00-11.45 och kl 12.30-
16.00. Under perioden maj- augusti 
sker hämtning helgfria måndagar.
 
Du kan också hämta flaskor och följe-
sedlar på Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor, Kemistvägen 8 i 
Täby, vardagar 08.00-16.00. Inläm-
ning av prover görs där senast 13.00 
helgfria måndagar. Perioden maj- 
augusti sker hämtning även torsdagar.

Spara brunnsvatten
Om du har en egen brunn är det vik-
tigt att du är sparsam med vattenut-
taget. Annars är risken stor att salt-
vatten tränger in, vilket är ett tecken 

på att uttaget är större än nybildning-
en av grundvatten.
 
Rent badvatten i sommar?
Badvattnet provtas och analyseras  
regelbundet vid: Eriksöbadet, Överby-
badet, Norrhamnen/Batteriet, Fred- 
riksstrand, Tenöbadet, Fridhemsba-
det, Grönviksbadet och Myrholms-
maren.

Resultaten hittar du här: 
http://badplatsen.
smittskyddsinstitutet.se/
  
Båtbottenfärger och båttvätt
Sista juni slutredovisar havs- och 
vattenmyndigheten ett uppdrag från 
regeringen som handlar om att kart-
lägga och utreda miljöpåverkan från 
spolplattor, borsttvättar och tvätt på 
land. De kommer också att ta fram 
riktlinjer och riktvärden att ta hänsyn 
till vid bedömningen av de olika me-
toderna. I väntan på denna slutredo-
visning ger vi följande råd:
•	 Undvik	båtbottenfärger	(framför		
 allt om din båt är mindre än 7 m)  
 och tvätta båten i borsttvätt eller  
 för hand 3-4 gånger per säsong. 
•	 Om	du	använder	båtbottenfärger		
 bör båten inför vinterförvaring  
 spolas av på spolplatta med 
 efterföljande rening.

Enskilt avlopp
Södra Roslagens miljö och hälso-
skyddsnämnd (SRMH) har sedan 2008 
inventerat enskilda avlopp i Vaxholm.  
Under 2012 fortsätter inventering på 
Rindö och Bogesundslandet.
 
Du som fastighetsägare är ansvarig 
för att din avloppsanläggning fung-
erar. Om du har planer på att göra 
om eller ändra din avloppsanlägg-
ning kontakta SRMH. Exempel på 
en ändring är en ökad belastning på 
avloppsanläggningen, till exempel 
genom påkoppling av ytterligare bo-
städer.

Mer information om avlopp:
www.SRMH.se
www.avloppsguiden.se

Information från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
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Forskningen visar att det finns 
ett tydligt samband mellan hur 
barn utvecklar sitt tal, sin läs-
ning och sin skrivning. Därför 
är det viktigt att barn som har 
tal- och språksvårigheter tidigt 
får hjälp. I Vaxholms får de hjälp 
av Agneta Albertsson, som är 
talpedagog för Vaxholms skolor.

Mellan 5 och 8% av alla barn i försko-
leåldern har någon form av tal- och 
språksvårighet. Svåra språkstörning-
ar finns hos 1-2 procent av barnen. 
Ofta upptäcks svårigheterna i sam-
band med besök på barnavårdscen-
tralen. Barn och föräldrar får träna 
hos logoped från landstinget. 

Om svårigheterna kvarstår i 6-årsål-
dern får de också hjälp av talpedago-
gen Agneta Albertsson som arbetar 
på utbildningsförvaltningens enhet 
för stöd och utveckling och är talpe-
dagog i Vaxholms skolor. Hon träffar 
under en termin cirka 50 elever på 
sex olika skolor. Hälften av barnen 
behöver bara träna under en termin 
medan andra behöver mer tid. 

– Sammanlagt har jag denna ter-
min 47 barn i träning individuellt 
eller i smågrupper. Av dessa är 32 
pojkar och 15 flickor. Vanligast är 
att de inte kan uttala vissa ljud som 
r, s, l och m. Barn som inte törs tala i 
klassen kan få särskild träning, något 
som läroplanen betonar, säger Ag-
neta.

Flertalet barn kommer efter träning 
snabbt tillrätta med sina svårighe-
ter, men det finns också en mindre 
grupp barn som behöver träning un-
der längre tid. Det kan till exempel 
handla om att öka förmågan att för-
stå sammanhang, förklara vad man 
menar och att allmänt följa med i 
jämnårigas språkutveckling. 

– För mig är det viktigt att trä-
ningen får en naturlig koppling till 

den vanliga undervisningen. Med 
det stora antalet elever jag tränar blir 
det inte tillfälle att nöta in utan det 
måste ske i det vanliga skolarbetet, 
i hemmet och av barnet själv, säger 
Agneta.

Rektorerna har an-
svar för att barnen 
får den hjälp de be-
höver och därför är 
dialogen med dem, 
andra lärare och 
med föräldrarna 
viktig. Agneta gör 
uppföljningar till-
sammans med klass-
lärare och specialpe-
dagoger.

– De vill ofta ha 
förslag på träning el-
ler något språkspel 
som kan användas 
för träning tillsam-
mans med kamra-
terna i skolan. Bar-
nen är oftast själva 
angelägna om att 
lära sig. Så snart de 
har lärt sig säga rätt 
tränar de själva för 
att ljuden ska komma fram utan att 
de behöver tänka särskilt på det, me-
nar Agneta.  

Telefonkontakt med föräldrarna  
tas i början och slutet av varje ter-
min. Träningsprogram för träning  
i hemmet utarbetas vid behov,  
särskilt inför längre lov. Det är van-
ligt att svårigheterna har försvunnit 
efter ett sommarlov då man tränat 
hemma. 

Spel, böcker och dataprogram an-
vänds. Med utgångspunkt i barnens 
intressen väljer Agneta ut tidnings-
artiklar som underlag för samtal med 
barnen. Hon har många exempel på 
hur det snabbt går att förbättra tal och 
språk genom att knyta an till sådant 

som barnen är intresserade av som 
exempelvis djur, växter eller idrott. 
Forskningen ger intressanta infalls-
vinklar. De generella erfarenheterna 
att barn med tal- och språksvårighe-
ter kan få svårt med läs- och skriv-

inlärningen bekräftas av erfarenhe-
terna i Vaxholm. Därför är det viktigt 
att tidigt få ett nära samarbete mel-
lan talpedagog, specialpedagoger, 
klasslärare och föräldrar. Ju tidigare 
det går att rätta till, desto bättre. An-
talet elever med större svårigheter är 
relativt litet men kräver stora insat-
ser. Det måste ske i samarbete mellan 
klasslärare, logopeder och specialpe-
dagoger.

Bland logopeder och pedagoger finns 
ett intryck av att andelen barn med 
tal- och språksvårigheter ökar. Sam-
bandet mellan tal och läsning är vik-
tigt att ta vara på. Det bästa föräldrar 
kan göra är därför att läsa sagor eller 
bilderböcker för barnen och att bar-
net återberättar och pratar om det 

Viktigt att hjälp med tal 
och språk kommer tidigt

Talpedagogen Agneta Albertsson.
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Petter Eckerbom är en av sex 
elever som numera kan kalla sig 
ambassadör. Han har läs- och 
skrivsvårigheter men klarar 
skolan utmärkt tack vare en 
bärbar dator med skanner och 
olika pedagogiska program. Som 
utbildad ambassadör lär han ut 
hur datorn fungerar, både till 
lärare och elever.

TexT: anders örnevall
foTo: ildiko nordgren, anders örnevall

För elever med olika typer av läs- 
och/eller skrivsvårigheter, finns bra 
hjälpmedel i form av bärbara dato-
rer med kringutrustning. Datorerna 
innehåller bland annat olika dator-
program som rättstavningsprogram 
och talsyntes. Med hjälp av en tal-
syntes kan man få texten i datorn 
uppläst. Kringutrustningen består 
bland annat i en skanner samt head-
set, allt för att eleverna ska få möjlig-
het att läsa och skriva på bästa sätt.
Som ett led i detta arbete har  
Pia Eklund och Ildiko Nordgren 

på Vaxholms Skoldatatek utbildat  
”Ambassadörer”, elever som har lärt 
sig att använda utrustningen och 
som får ytterligare utbildning. Idén 
är att en ambassadör kan visa både 
lärare och andra elever hur det går 
till. Hittills har sex elever blivit am-
bassadörer och en av dessa är Petter 
Eckerbom på Vaxö skola. 

– Jag har alltid tyckt att det är så 
himla kul med skolan men jag blev 
inte riktig medveten om problemen 
förrän jag gick i fyran. Då blev det 
svårt med både svenska och engelska 
då jag inte riktigt fick ihop orden. 

Petter fick tillgång till datorn när han 
började i femman.

– Helt plötsligt kunde jag hänga 
med. Till exempel kunde jag lyssna 
på texter när vi hade SO. Då skannar 
jag in texter och använder talsynte-
sen ClaroRead som gör att jag får 
texten uppläst. Ibland kan det vara 
en text där man ska svara på frågor 
och då kan jag skriva in dessa direkt 
på datorn.

Det var aldrig någon tvekan för  
Petter att tacka jag till att bli ambas-
sadör.

– Jag tycker att det är så bra pro-
gram att det skulle vara roligt att lära 
andra att använda utrustningen. Mitt 
första ambassadörsjobb var på Rindö 
skola där jag visade lärarna hur själva 
talsyntesen fungerar. Jag hjälpte dem 
att komma igång med programmet.

Pia Eklund är IT-pedagog i Vaxholm 
och hon berättar att utbildningen har 
funnits i 1,5 år.

– Det är många skolor som köpt 
in bärbara datorer och skannrar ef-
ter utbildningen och resultaten är 
mycket goda. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter får ökat självförtro-
ende och bättre motivation för sina 
studier. De märker att de kan hänga 
med i undervisningen. Över 30 lä-
rare har varit på vår utbildning inom 
programmet och visat stort intresse 
för att med hjälp av sina nya kunska-
per underlätta elevernas integrering i 
klassrummet. Engagerade och kom-
petenta lärare är nyckeln till ökad in-
tegrering då eleverna kan vara med 
i klassrummet och jobba som alla 
andra. 

Att ha ambassadörer blir också ett 
sätt att visa för lärarna att det faktiskt 
inte är så svårt att använda datorer i 
undervisningen. 

– När en elev visar blir det väldigt 
avdramatiserat. Främst för lärarna 
men även för andra elever.

Ambassadörselever visar lärare hur det går till

man läst. En artikel i en av våra stora 
dagstidningar uppgav nyligen att lä-
sandet tyvärr minskat starkt. Det är 
en trend som är viktig att vända. 

För Agneta finns en speciell situa-
tion som etsats sig fast som ett av de 
hittills bästa upplevelserna i hennes 
yrke som talpedagog.

– Det är alltid bra när man kan 
bygga arbetet kring ett befintligt in-
tresse hos eleven. Om man kan få en 
elev att se nyttan av att använda språ-
ket i olika former så finns det stor 
kraft i det och då kan det gå fort. Erik 
var en 6-årig elev som inte talade alls 
fast personalen i förskoleklassen vis-
ste att han förstod allt. I hans fall var 

det med ett dataprogram som heter 
Speech viewer och som kunde på-
verkas med rösten som det lossnade. 
Erik älskade bilar och plötsligt kunde 
han använda rösten för att styra och 
köra bilarna. Han ville köra den ”gula 
bilen”. Det var första gången någon 
i förskoleklassen hörde honom säga 
något. 

It-pedagogen Pia Eklund tillsammans med 
Petter Eckerbom på Vaxö skola.

Stående Maria Axelsson, elev på Rindö 
skola, Mikaela Ericsson och Jenny Borg, 
båda lärare på Rindö skola.
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Sedan i höstas finns Vaxholms 
matematiklärare med i projek-
tet Matematiksatsningen 2011. 
Lärarna  utvecklar tillsammans 
matematikundervisningen till 
att bli mer spännande och indi-
vidanpassad. Tanken är att varje 
elev ska tycka att matte är ett 
roligt och stimulerande ämne.  

TexT oCh foTo: anders örnevall

Just nu pågår ett projekt i Vaxholms 
skolor som kallas Matematiksats-
ningen 2011. Det är ett tvåårigt pro-
jekt som vänder sig till alla grundsko-
lelärare som undervisar i matematik, 
ett 70-tal totalt, i årskurs 1 till 9. 
Pengarna kommer från skolverket 
som vill uppmuntra till att just ämnet 
matematik uppmärksammas mera.

– Vi brinner för ämnet och vill att 
alla lärare ska få tid till pedagogiska 

diskussioner och verktyg för att ut-
veckla sin undervisning, säger Ker-
stin Jansson, lärare på Resarö skola 
som tillsammans med Johanna Ing-
marsdotter Lundmark, lärare på Nya 

Norrbergsskolan, är ma-
tematikutvecklare i Vax-
holms stad. 

Matematiknätverket i 
Vaxholm skickade 2009 
ut en enkät till matema-
tiklärarna för att höra hur 
de ser på ämnet, och det 
blev underlaget för pro-
jektansökan.

– Det visade sig att 
många efterlyste tankar 
om hur man kan på ett 
strukturerat sätt jobba 
med ämnet för att göra 
det mer spännande och 
inspirerande för elever-
na, fortsätter Kerstin. 

Projektets övergripande mål är att 
höja kvaliteten på matematikunder-
visningen. Att få eleverna att upp-

täcka matte, inte bara 
på mattelektionen utan 
överallt. Bland annat 
finns Månadens kluring 
uppsatt i varje skola som 
både lärare och elever 
kan diskutera och lösa,  
allt för att stimulera det 
matematiska tänkandet. 
Det är egentligen inte det 
rätta svaret som belönas 
utan hur man resonerar 
för att komma fram till 
lösningen.

Som en del i projektet ar-
rangerade Kerstin och Jo-
hanna ett så kallat matte-
café på Norrbergsskolan i 
början av maj. Det var ett 
sätt att samla intresserade 
lärare och elever för att 
diskutera några kluriga 
matematiska problem. 

– Det är ett sätt att avdramatisera 
matematik som ämne, betonar Ker-
stin. Vi kan träffas under avspända 
former, ta en kopp kaffe, prata matte 
i allmänhet och lösa något problem.

Mattecaféet är en del, men vikti-
gare är de sex seminarier som mat-
telärarna deltar i under det tvååriga  
projektet. 

Mycket går ut på att hitta bra lös-
ningar på hur man planerar och läg-
ger upp undervisningen så att den 
passar alla elever. Det handlar bland 
annat om att inte följa matteboken 
slaviskt utan utgå från den elevgrupp 
som man har och dess förkunskaper 
samt kunna analysera de pedagogiska 
fallgroparna.

– Matte är inte ”fort och rätt” och 
”hur långt man har kommit i boken”, 
påpekar Johanna. 

I år är det åttorna och niorna som får 
betyg men till hösten kommer även 
sexor och sjuor att få betyg. Det blir 
kanske den första riktiga värdemäta-
ren på om Vaxholm lyckas öka intres-
set för och därmed kunskapen i äm-
net matematik. 
  
Kerstin berättar avslutningsvis att 
Skolverket sjösätter ett nytt projekt 
till hösten där även förskolan blir del-
aktig.

– Det är faktiskt i förskoleklassen 
som man lägger grunden till att göra 
matematik till ett roligt och spännan-
de ämne.

Pedagogiskt nytänkande 
skapar intresse för matematik

Här klurar man på knepiga matematikproblem.

Lärarna Kerstin Jansson och Johanna Lundmark vill 
skapa ökat intresse för matematik.
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Datorn stimulerar till snabbare 
läs- och skrivutveckling under 
det första skolåret. Det visar 
det arbete som pågår på Söder-
fjärdsskolan. 

TexT oCh foTo: anders örnevall

Eleverna i årskurs 1 på Söderfjärds-
skolan lär sig både stava och läsa 
snabbare. Och inte nog med det. 
Man skriver uppgifter på datorn som 

är både välformulerade och längre 
än om man jobbar med pennan. Det 
finns inga motoriska hinder helt en-
kelt som det kan bli när man skriver 
med pennan och fingrarna krampar.

Det är lärarna Clara Dahlström,  
Cecilia Hammarström och Nina 
Mure, med var sin årskurs 1 som job-
bar med detta och när Viktigt i Vax-
holm är på besök i skolan, har  Clara 
precis givit de sex eleverna i årskurs 1 

en uppgift att skapa ord på boksta-
ven ”k”. Barnen jobbar två och två 
och de blir många ord på ”k” i varje 
dator. Clara berättar vidare att man 
även har jobbat med att skriva sagor 
och visar på ett antal alster som sitter 
uppnålade på en tavla i klassrummet. 

– Det är fantastiskt att se med vil-
ken skrivlust som barnen tar till sig 
uppgifterna, säger Clara. Det blir 
längre sagor och väldigt välformule-
rat redan från början. Det hade vi ald-
rig uppnått om de skulle göra samma 
sak genom att skriva för hand. Det är 
svårt att forma bokstäver och man 
får lätt kramp i fingrarna vilket gör 
att det kanske bara blir några rader. 
Nu skapar barnen en hel berättelse.
Dessutom är det ett teamwork där 
eleverna stöttar varandra i formule-
ringarna och att stava rätt.

Man ska också komma ihåg att 
många elever som börjar i årskurs 1 
redan kan läsa, åtminstone hjälpligt, 
samt att skriva vissa bokstäver. För 
de elever som inte kommit lika långt, 
stimuleras deras utveckling till att 
snabbare klara av att läsa och skriva 
när de kan jobba med datorn. 

– Varje vecka får eleverna en upp-
gift, fortsätter Clara. Det kan vara att 
skriva en saga eller att lyssna på en 
berättelse och skriva ner vad berät-
telsen handlar om. Eller också kan 
det vara en skrivövning där man ska 
berätta vad man gjort under veckan. 
Det fina med datorn är, avslutar  
Clara, att man inte hindrar fantasin.

– Eleverna har ju så mycket fantasi 

och skrivglädje som kan komma ut 
den här vägen. Det är fantastiskt.

Bo Tingman, rektor på Söderfjärds-
skolan, berättar att man för drygt ett 
år sedan sökte statliga projektpengar  
för ”läsa, skriva, räkna”. Man hade en 
tanke att utveckla läsandet och skri-
vandet i årskurs 1.

– Vi ville få dessa elever att snab-
bare komma igång med läs- och 
skrivutvecklingen genom att de med 
datorns hjälp kan ta sig förbi de mo-
toriska hindren i form av att skriva 
bokstäver med en penna.

– Vi har också låtit eleverna jobba 
två och två för att de tillsammans ska 
lösa olika skrivuppgifter. Eleverna 
hjälper också varandra med stav-
ningen och att formulera meningar. 
Det handlar helt enkelt om att skriva 
sig till läsning.

Diskussionen inom skolan att an-
vända it-teknik pågår hela tiden och  
Bo Tingman såg detta som möjlig-
het att börja bygga nerifrån, från de 
yngsta eleverna.

– Tekniken i sig har inget egenvärde 
utan måste fyllas med en pedagogisk 
funktion och en tanke, påpekar Bo. 
Han betonar dock att datorn på inget 
sätt ska ersätta pennan. Självklart får 
eleverna också träning i att skriva 
med pennan, men man ska, enligt 
Bo, se datorn som ett extra hjälpme-
del för att snabbare lära sig läsa. Bo 
Tingman säger också att man tänker 
fortsätta arbetet under det komman-
de läsåret. Så lyckade är resultaten.

Ökad läs- och skrivlust med datorns hjälp

Isak Wallenius och 
Maja Derblom är 

engagerade i att skriva 
sin historia på datorn.

Läraren Clara Dahlström med sina elever 
My Östmar och Selma Svedin.
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Ann-Katrin Samuelsson, 
skolchef

– Jag har arbetat i olika chefsroller, 
främst inom skolans värld som skol-
ledare och för verksamheter från för-
skola upp till åk 9. Men jag var även 
under ett par år personalchef inom 
processindustrin. Förutom lärarut-
bildning har jag högskoleutbildning 
inom arbetsvetenskap och pedagogik.

– Som skolchef arbetar jag nära 
rektorer och förskolechefer med så-
väl vardagens frågor som långsiktiga 
strategier, med avstamp i nationella 
styrdokument, forskning och Vax-
holms mål.

– Efter ett par månader i Vaxholm, 
där jag mött mycket värme, klokskap 
och kompetens är jag mycket positiv 
till att verka i Vaxholm. Jag tycker att 
det är fantastiskt att arbeta med barn 
och ungdomars vardag och brinner 
för att medverka till en trygg och lä-
rande miljö. 

Jennie Falk Eriksson, 
verksamhetscontroller 

– Jag har tidigare arbetat på barn- 
och ungdomsförvaltningen i Val-
lentuna och på konsultföretag med 
uppdrag inom kvalitet- och verksam-
hetsutveckling.

– Som verksamhetscontroller kom- 
mer jag arbeta med uppföljning och 
analyser för att ge verksamheter och 
politiker ett gott underlag för ut-
vecklingsarbete. I samarbete med 
rektorer, förskolechefer och andra 
medarbetare kommer vi att se över 
struktur och arbetssätt för att ytter-
ligare förbättra det systematiska kva-
litetsarbetet.

– Kravet att arbeta systematiskt 
med uppföljning och utveckling har 
stärkts i och med den nya skollagen, 
men den ger oss också större frihet 
att arbeta efter en modell som vi 
själva tror på. Det känns därför spän-
nande att arbeta på en förvaltning 
där det finns en stark vilja och kraft 
att ta till vara möjligheterna och ut-
veckla våra verksamheter till att bli 
ännu bättre. 

Ulrika Strandberg, 
utvecklingsledare

– Jag har studerat ett program som 
heter Personal, arbete och organisa-
tion med inriktning på pedagogik 
och skolan som organisation. Just 
nu avslutar jag även en rektorsut-
bildning vid Stockholms universitet. 
Tidigare har jag arbetat som lärare, 
förskolechef och rektor i friskolefö-
retaget Vittra.

– Uppdraget som utvecklingsleda-
re känns spännande och jag upplever 
stort engagemang, vilja och ambition 
för att höja kvalitén i våra förskolor 
och skolor. Ny skollag och nya läro-
planer har medfört att svensk skola 
är i en förändringsprocess. Vaxholm 
stad har ambitionen att ligga i fram-
kant och det är spännande att vara 
med och bidra till att höja kvalitén 
och utveckla verksamheterna.

Utbildningsförvaltningen har haft stora pensions-
avgångar. I samband med rekrytering för att er-
sätta medarbetare som går i pension har man sett 
över organisationen och ändrat fokus för några 
av tjänsterna. Bland annat förstärks utbildnings-
förvaltningen med en skolchef som blir något av 
en samlande roll och ett närmare chefsskap för 

skolornas och förskolornas ledare. Förvaltningens 
uttalade fokus på kvalitetsarbete har även föran-
lett ny inriktning för en av tjänsterna och från och 
med i vår finns en verksamhetskontroller på för-
valtningen. Passa på nu att via Viktigt i Vaxholm 
lära känna tre personer som under våren tillträtt 
inom utbildningsförvaltningen.

Organisationsutveckling 
på utbildningsförvaltningen
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Skolinspektionen genomförde
våren 2012 tillsyn på samtliga 
grundskolor i Vaxholm. I mitten 
av april fick varje grundskola en 
tillsynsrapport.

– Vi ser Skolinspektionens tillsyn 
som ett bra stöd för oss i vårt utveck-
lingsarbete. Den nya skollagen från 1 
juli 2011, ställer  ökade krav på oss. Vi 
har redan tidigare definierat ett antal 
prioriterade utvecklingsområden och 
förändringsarbete pågår. Rapporten 
är ett viktigt underlag för oss för att  

bedöma om vi är på rätt väg eller om
vi behöver tillföra ytterligare insats-
områden, säger Monica Lundberg, 
chef för utbildningsförvaltningen.

Utvecklingsområden identifieras
I tillsynsrapporten identifieras områ-
den som verksamheten har att åtgär-
da. Ett genomgående utvecklingsom-
råde för grundskolorna i Vaxholms 
stad är att det systematiska kvalitets-
arbetet behöver utvecklas med tydli-

gare uppföljning och analys. Ytterli-
gare ett viktigt förbättringsområde är 
skolans insatser vid behov av särskilt 
stöd i undervisningen och elevernas 
möjlighet till aktivt inflytande över 
utbildningen.

Förändringar genomförda 
för att stärka kvalitetsarbetet
Utbildningsförvaltningen påbörjade 
hösten 2011 en omfattande organisa-
tionsförändring för att bättre kunna 
följa elevernas kunskapsutveckling i 
enlighet med den nya skollagen. För-
valtningen har förstärkts med kom-
petens för att stärka kvalitetsarbetet 
och ge ökat stöd till förskolor och 
skolor.

– Vi har höga amibitioner för Vax-
holms förskolor och skolor och det 
ger oss stora utmaningar. Majoriteten 
av de områden som skolinspektionen 
pekar ut ligger helt i linje med det 
utvecklingsarbete som redan pågår. 
Insatserna har ännu inte hunnit ge 
effekt inom alla områden, 
men vi har ändå fått en in-
dikation på att vi stakat ut 
rätt väg för vårt förbätt-
ringsarbete, säger Monica 
Lundberg, chef för utbild-
ningsförvaltningen. Utbild-
ningsförvaltningen har nu 
att inom cirka 3 månader 
redovisa handlingsplanerför 
att åtgärda brister.

Ta del av rapporterna på 
www.vaxholm.se

Skolinspektionens 
regelbundna tillsyn

Skolinspektionen genomför 
regelbundet tillsynsbesök på 
alla skolor i landet för att se att 
lagar och regler följs. Genom 
tillsynen tar Skolinspektionen 
ställning till i vilken mån verk-
samheten ger förutsättningar 
för barn och ungdomar att nå 
de nationella målen.

Tillsynen riktas in mot tre 
huvudområden:
• elevernas utveckling mot
 målen
• ledning och utveckling av
 utbildningen
• enskild elevs rätt.

Skolinspektionen utgår från de 
nationella styrdokumenten och 
fokuserar i sin tillsyn på förbätt-
ringsområden.

Skolinspektionens tillsynsrapport ett stöd i utvecklingen

Föreningsbidrag
Sista ansökningsdag är 30/6  -12 för 
kommunalt aktivitetsbidrag avseende 
våren 2012.

Hyra av allmän platsmark
Vid allt nyttjande av allmän plats-
mark ska tillstånd sökas via polisen 
och kommunens tekniska enhet,  
tel 08-541 708 29. Gäller även vid till-
fälliga uppställningar av bodar, con-
tainers, försäljningsstånd, byggnads-

ställningar etc. Kommunen debiterar 
hyra för allmän platsmark enlig fast-
ställd taxa.

Tillstånd krävs för skyltar på 
trottoarerna
Kommunens trottoarer och andra all-
männa platser ska vara så tillgängliga 
som möjligt för gående. Synskadade 
ska kunna gå på trottoarer och andra 
allmänna platser utan att oväntade 
hinder dyker upp. Därför har kom-

munen regler för placering av skyltar 
och liknande på allmänna platser:
 
•	 Trottoarpratare	(vippskyltar)	och		
 varor skall placeras mot fasaden,  
 får vara högst 120 cm höga och 
 får endast placeras i direkt 
 anslutning till affärslokalen under  
 affärstid.
•	 Utplacering	av	trottoarpratare		
 kräver polistillstånd samt tillstånd  
 från kommunen. 

Information från Vaxholms stads tekniska enhet



För mer detaljer om programpunkter, medverkande, 
dagsaktuella tider, priser och eventuella ändringar; 
kontakta respektive arrangör.

Vaxholms fästnings museum öppnar för säsongen 
2 juni. Dagliga guidningar 12.30 och 14.30, den senare 
kan barnanpassas. Sommartid trafikerar Kronuddens 
Taxi & Charterbåtar sundet Vaxholm-Kastellet var 20:e 
minut. Stängt midsommar. Kastellets populära tomhus-
visningar kommer att erbjudas dagligen juli-aug kl 14.30. 
Tel: 08-541 718 90
www.vaxholmsfastning.se

1/6-26/8: Utställning om strömmingsfisket slutet av 
1800-talet. Vaxholms hembygds Museum, öppet fredag-
söndag kl 12-16 i juni och juli, ej fredagar i augusti. Fri 
entré.  
Hembygdsföreningen, tel: 08-541 317 20
www.hembygd.se/stockholm/vaxholm

Till och med 14/6: Roddarhuset, samlingsutställning.
Östra Ekuddsgatan 21 VAXHOLM
www.roddarhuset.se

Till och med 3/6: Två smeder och ett livstycke på 
Vaxholms rådhus. 
www.vaxholmskonstforening.se

5/6: Naturnatten. Naturvandring Kullö naturreservat 
kl 20.00. Medtag fika. Naturskyddsföreningen i Vaxholm.
www.naturskyddsforeningen.se/vaxholm

6/6: Resarö föräldraförening ordnar sommarfest vid 
Paviljongen, Resarö. Ta med picknickfilt. 
Anna Sedvall Wiklund 
Tel: 0766-281 261

6/6: Nationaldagsfirandet i Vaxholm. 
Lions Clubs årliga stipendium. Parad med musikkår 
utgår från kyrkan kl 15.30. Konsert i Vaxholms kyrka 
kl 16.00: Fri entré. 
Vaxholms församling tel: 08-541 300 03
www.svenskakyrkan.se/vaxholm

9/6: Helena Eriksson Trio sjunger Cornelis 
Vreeswijk och Monica Zetterlund, Galleri 
Roddarhuset. Biljetter tel: 0734-34 36 10 eller 
i galleriet, öppet tis-sön 11.00-17.00. 
Galleri Roddarhuset, Östra Ekuddsgatan 21
www.roddarhuset.se

9/6-26/8: Temperament i tiden. 
Nutida konst på Vaxholms rådhus. 
Vernissage 9 juni 12-15. 
www.vaxholmskonstforening.se

10/6: Barnens dag på Kastellet. 
En händelserik dag för hela familjen. Barn fri entré. 

13/6: Skärgårdsbåtens dag. Marknad, bryggdans och 
folkfest. Gamla ångbåtar och fartyg går i konvoj från 
Stockholm, anlöper Vaxholm ca 19.45. 

13/6: Naturskyddsföreningens stadsvandring 
kl 17.30-19.00. I väntan på skärgårdsbåtarnas ankomst 
guidar Elis Tiselius genom stadsmiljö, stränder, trädgår-
dar och parker. 

16/6: Bondens egen marknad. Rådhustorget,
Vaxholm kl 12-16. 
Även 18 augusti, 15 september, 13 oktober.
Husmor Lisa i Vaxholm.
Tel. 070-200 94 14

16/6-5/8: Roddarhuset, utställning måleri: 
Maria Rosén.

22/6: Midsommarfirande i Vaxholm.
•	 Lägret:	kl	14.00	kläs	stången,	kl	16.00	reses	den	och		
 dansen börjar. 
•	 Paviljongen	på	Resarö.	Midsommarstången	kläs	
 kl 10.00-11.00. Stången reses kl 14.30. 

25/6-15/8: Sommaryoga i Roddarhuset.
Nybörjare och erfarna. Drop-in 25 juni – 15 augusti, 
mån, tis och ons. De två sista veckorna bara kvällsyoga. 
Mer info: tel 070-820 46 50
www.yousayifix.se

26/6-18/8: Öppen kyrka, Vaxholms kyrka tis-lör 
i sommar, kl 12.30-16.30. 

27/6-30/6: Roslaget – golftävling. 
Spela golf från Vaxholm i söder till Öregrund i norr. 
Info och anmälan: www.roslagengolf.se 

4/7: Kullehusteatern framför pjäsen ”Den stressade” 
av Ludvig Holberg, Hembygdsgården kl 19. 
Bokning: Norrtälje turistbyrå tel:  0176-71 990 eller 
köp kontant på plats. 
Kullehusteatern: www.kullehusteatern.se

Kommande evenemang

18
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7-19/7: Roddarhuset, 
”Haväng”. Sigrid Ingela Halvarsson – silver & måleri, 
Anne Daftler – keramik, Susanna Hepp – textil, 
Annica Danielsson Almén – betong & keramik, 
Veronica Gardetoft – glas, Catharina Hammarström 
– möbeltapetserare.

12/7: Cirkus Maximum, Lägret kl 19.00. 

Opera Light, opera, operett, musical och allsång vid 
Vaxholms hembygdsgård, kl 19.00 följande kvällar: 14/7, 
15/7, 18/7, 19/7, 20/7, 22/7, 26/7, 27/7 och 29/7. Biljetter, 
förköp Ticnet eller på plats vid föreställningen. 
www.operalight.se

18/7: Militärhistorisk vandring i Vaxholm kl 19.00. 
Samling vid kajplats 9.
Vaxholms fästnings museum, tel: 08-541 718 90

20/7-10/8: Sommarkvällar på Badholmen. 
Fredagar och lördagar anordnas räkaftnar och grill-
buffékvällar. Båttransporter kommer att anordnas. 
Bokning tel: 08-541 333 61
www.badholmen.com 

21/8-2/8: Roddarhuset, Maria Thoring, grafik & 
skulptur.

29/8: Visning av Fredriksborgs fästning. Portarna slås 
upp till 1700-talsanläggningen Fredriksborg på Värmdö, 
kl 11.00 och 13.00 Fästningen är endast 
öppen en gång per år. Medtag filt och picknick. 
Vaxholms fästnings museum, tel: 08-541 718 90

4-23/8: Roddarhuset: Johan Wattberg – måleri.

5-15/8: Byggnadsvårdsläger. Utgrävning och inventering 
av 1700-tals stadsträdgård i Vaxholm. Löwenströmska 
trädgården ska varsamt väckas ur sin törnrosasömn. 
Information och anmälan: www.byggnadsvard.se 

11/8: Skördemarknad kl 11.00 vid Engarns koloni-
område. Försäljning av produkter från kolonilotterna.

18/8: Vaxholms traditionella skärgårdsmarknad vid 
Söderhamnen. Strömmingsrodd.
Vaxholms Hembygdsförening, tel: 08-541 317 20

25/8-6/9: Roddarhuset, ”Åtta fotografer”.

25/8: Roslagsambassadörsutbildning. 
Anmälan till Vaxholms turistbyrå 08-541 314 80
www.roslagen.se.

26/8: Paviljongens dag, Paviljongsvägen 11, kl 15.00. 
Kabaré, ta med picknick, entré. 

1/9: Distanskapprodden och fackelrodd. Sträckan 
Stockholm-Vaxholm rors med start från Blockhusudden 
kl 15.00. Målgång vid Vaxholms roddhus på Eriksö, ca 
15.45. Fackelrodd och fyrverkeri ca 21.30 vid Kastellsundet.
www2.idrottonline.se/VaxholmsRF-Rodd

1-2/9: Firandet av 400-årsjubileet för dagen då 
Vaxholm (Stockholms lås) blev platsen där svenskarna 
avstyrde danskarna. Håll utkik efter detaljer i Vaxholms 
stads kommande annonser i tidningen Lotsen och på
www.vaxholm.se	•	www.vaxholmsfastning.se

8-9/9: Vaxholms fästnings museum. Guidade visningar 
12.30 och 14.30. Den senare kan barnanpassas. 
Tel: 08-541 718 90

8-16/9: Roddarhuset, Ruth Formin Persson – måleri.

15/9: Roslagsambassadörsutbildning. 
Anmälan: Vaxholms turistbyrå, tel: 08-541 314 80

16/9: Militärhistoriskt föredrag vid Edholma  
batteri. Tid ej fastställd.
Vaxholms fästnings museum, tel: 08-541 718 90

Gå en trevlig och informativ prome-
nad till sevärdheter i Vaxholm. Stan-
na till vid de nyuppsatta skyltarna vid 
olika besöksmål, ta din smartphone 
till hjälp för att ta del av den informa-
tion vi laddat in till varje besöksmål.
Välkomna in till turistinformationen 
på Rådhustorget för att hämta ett 
iformationsblad. Du hittar det även 
på www.vaxholm.se. 

En guide till Vaxholm
i din smartphone

Tillfälliga boenden i Vaxholm för turister

Vaxholmare! Våra turister som be-
söker Vaxholm blir ofta så förtjusta i 
staden att de gärna spontant vill sova 
över här en eller flera nätter. Har du 
till ett boende som du vill att vi lägger 
upp på vår hemsida, kontakta oss på 
turistbyrån så publicerar vi det gärna. 

Kontakta Vaxholms turistbyrå,  
tel: 08-541 314 80, eller besök oss i 
Rådhuset.

Turistbyråns hemsida:
www.roslagen.se/vaxholm

Öppettider 
1 juni-31 augusti:
•	vard	10.00-18.00
•	lör	-	sön	10.00-16.00

September:
•	vardagar	11.00-16.00
•	lör	-	sön	11.00-15.00
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I november 2011 återinvigdes Vax-
holms biografteater med premiär-
visning av Tintin i 3D. I januari i  
år visades den första operan, Den 
förtrollade ön, från Metropolitan.  
De direktsända operorna har varit 
mycket uppskattade och har dragit 
stor publik och stundtals varit ut-
sålda. 

Nu är säsongen för de dessa direkt-
sända evenemang slut och startar 

igen i höst med ett digert program av 
främst operor och några balettsänd-
ningar. Om publikanslutningen ökar 
ytterligare kommer även repriser att 
börja visas.

Den nya tekniken gör att biografen 
kan visa premiärer samtidigt som i 
Stockholm. Det har även medfört  
att antalet besökare i Vaxholm mar-
kant ökat. Förutom en mycket bra 
bildkvalitet är ljudet det som publi-

ken verkligen uppskattar. Det nya 
ljudsystemet håller en mycket hög 
klass. Under sommaren är planer-
na att läktarna ska göras i ordning 
med nytt golv och nya fåtöljer samt  
att ljudsystemet där ska komplet-
teras. Även ljussystemet, som an-
vänds vid bland annat uppträdanden,  
ska ses över och ny utrustning  
anskaffas.

Välkomna till Vaxholms biografteater!

Fakta Vaxholms 
biografteater 

Vänföreningen Vaxholms Bio-
grafteaters Vänner bildades för 
ett antal år sedan och nödvän-
diga åtgärder inom biografens 
väggar kunde genomföras tack 
vare att stiftelsen till Anna-Lisa 
och Hugo Dahlbergs minne stöt-
tade med pengar. Beläggningen 
var dock inte tillräcklig för en 
ekonomi i balans. December 
2010 beslöt stiftelsen att ta 80% 
av kostnaderna för en digitali-
sering och kommunen kunde då 
gå in med resten.

Vaxholm har fått ett mycket 
uppskattat kulturhus tack vare 
stiftelsens insats och ett bra 
samarbete med kommunen. 
Vänföreningens arbete är helt 
ideellt - den ende som är avlö-
nad är biografföreståndaren.

Gå gärna in på vänföreningens
hemsida och bli medlem. Boka 
biljetter och ta del av utbudet av 
film och direktsända evenemang 
på www.vaxholmsbion.se

Filmen om Vaxholms stad

Har du sett vår film om Vaxholms stad? Du  hittar den på startsidan 
på www.vaxholm.se och på Vaxholms stads officiella turismhem-
sida http://www.roslagen.se/vaxholm. Om du tycker att filmen på 
ett bra sätt beskriver Vaxholm som besöksmål och har en egen ka-
nal där du vill marknadsföra Vaxholm så är du varmt välkommen 
att använda denna film. Du kan enkelt bädda in den i dina digitala 
kanaler via Youtube.

Platserna på 
Vaxholms 
biografteater 
har stundtals 
varit utsålda.

Vaxholms biografteater:

Hög klass och utsålda föreställningar 
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IFK Vaxholm växer så det kna-
kar och det tycker vi är jättekul. 
Fotbollsskolan har börjat och 
det är mer än 85 barn som del-
tar och det verkar komma ännu 
fler – Forza Kids! Mycket beror 
på att vi har duktiga, engagerade 
och utbildade ledare som inspi-
rerar barnen.

Seriespelet har kommit igång 
för barn, ungdomar och senio-
rer. De sistnämnda har fått en 
bra start med två vinster av två 
möjliga. Vi hoppas och tror att 
många ska komma och titta på 
IFK:s hemmamatcher, njuta av 
hamburgare, gott kaffe och kan-
ske lite hembakat fika.

Att titta på Sanktan-matcher 
med 8-14 åringar är en fröjd – 
kom och heja på våra duktiga 
barn och ungdomar – schema 
finns på www.ifkvaxholm.com 
under kalender.

Utvecklingsträningen på fre-
dagar, i samarbete med Stahre 
Football Academy, har börjat. 
Kom och titta någon gång, det 
är inspirerande!

Vecka 33 kommer den årliga 
sommarcampen att ske – barn 
födda 1998-2003 är välkomna 
att delta. 

IFK söker fler ledare
Kanske har du kunskaper inom 
administration och ekonomi 
och vill hjälpa våra barn och 
ungdomar att nå sina drömmar 
och mål inom fotbollen. Hör av 
dig till kansli@ifkvaxholm.com 
så kan vi träffas i vårt café över 
en kaffe och god kanelbulle.

Tack alla ledare, föräldrar och 
anhöriga för att ni hjälper till att 
nå våra mål och visioner – utan 
er skulle vi inte klara av det!

I år är det 100 år sedan de olympiska 
spelen hölls i Stockholm. Firandet 
med tävlingar och kulturarrang-
emang i Solskensolympiadens anda 
startade redan i januari. Höjdpunk-
ten blir festligheterna på Stockholms 
Stadion den 9 juni där Idla deltar 
med en trupp om cirka 100 gymnas-
ter där tio av gymnaster kommer från 
Vaxholmsgruppen. Det är flickor i 
åldrarna 9-12 år som har tränat idogt 
under våren för att kunna vara med 
vid detta historiska firande.

100-åriga Stockholms stadion kan 
räknas till Idlas hemmaarena. Det var 
vid Lingiaden 1949 på Stadion som 
Idla fick sitt stora genombrott i Sve-
rige och utomlands. Alla unga kvin-
nor ville Idlaträna och Ernst Idla star-
tade sin berömda undervisning. Vid 
firandet av Stockholms stads 700-års-
jubileum 1953 deltog Idla återigen 
på Stadion. Succén upprepades 1962 
vid det femtioåriga OS-jubiléet. Idla 
har alltid stått för kvalitet och Stock-

holms stads programkommitté för  
jubileumsarrangemangen räknar med  
ett stort deltagande från Idlas. Sta-
dion kommer att fyllas av en rad 
idrottsdemonstrationer hela dagen. 
Under finalkvällen blir det gymnas-
tikuppvisningar även av andra trup-
per än Idla.

Klockan 14.00 är det ”Prova på-akti-
viteter” med gratis entré. Huvudpro-
grammet för kvällen börjar kl. 18:00 
och håller på till ca kl. 21:00. Klockan 
18.00 marscherar ca 700 Olympia-
medaljörer in på gräsmattan, därefter 
följer programet med gymnaster där 
alltså Vaxholms-Idlorna deltar. 

I Vaxholm finns Idlagrupper för barn 
mellan 4-5 år, 6-8 år samt 9-12 år. 
Lektionerna hålls på söndagar i Vaxö 
skola.

Mer information: 
Johanna Leback
tel: 0734-12 65 58

Vaxholms innebandyförening är 
en av kommunens största ideella 
idrottsföreningar med fokus på 
breddverksamhet. Till oss är alla 
välkomna!

Vaxholms IBF växer år för år och har 
nu passerat 400 i medlemsantal. 

Vi kommer att ha 15 lag i seriespel 
nästa säsong och ett antal tränings-
grupper för barn födda -06 och fram-
åt. Vi startar en ny knatteverksamhet 
för åldersgruppen 06:or i oktober. Är 
du intresserad av att börja spela inne-
bandy eller att hjälpa till som ledare 
– hör av dig till Anders Linde på an-
ders.lindhe@vaxholmsinnebandy.se 
eller till Kecke Lindman på kenneth.
lindman@vaxholmsinnebandy.se

Som avslutning på säsongen har  
Vaxholms IBF arrangerat ett lyckat 
avslutningsdisco i sporthallen för 
klubbens fantastiska barn. Där bjöds 
det på välkomstdrink, tilltugg och 
dans under Vaxholms största disco-
kula som Vaxholms IBF har inför-
skaffat för att lyfta match arrang-
emangen till nästa säsong. 

Årsmöte måndag 18 juni kl 19.00. 
Alla medlemmar är välkomna! Mer 
info på hemsidan.

Tack för denna säsong och vi ses runt 
sargen efter sommaren igen! 

Mer info: www.vaxholmsinnebandy.se 

Kom och titta på 
hemmamatcherna!Idlagymnaster från Vaxholm 

framträder vid 100-årsjubileum

Alla är välkomna att spela innebandy
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Storstugans fritidsgård har 
verksamhet för barn och ungdom

Fritidsgården
Fredagkvällar 19-23 för åk 6 och 
uppåt (café eller gård) 

Café 1
Övervåningen, öppet för åk 6 och 
uppåt, måndag-fredag kl 14-17

Fritidsklubben
Måndag-fredag kl 13-17
Inskriven verksamhet årskurs 4-6. 
Maxtaxa, mellanmål.
Verksamhet enligt skolans termin.

Rockkväll
Fredag 1 juni kl 19.00. Hela familjen 
är välkommen.

Disko
Skolavslutningsdiskotek, fre 15/6.
Årskurs 4-6: kl 19-21
Årskurs 6 och uppåt: kl 21.00-23.00
Entré 20 kr.

Storstugans Fritidsgård Vaxholm
Hamngatan 52
Tel: 08-541 708 87
Tel Café1: 08-541 708 88
E-post: storstugan@vaxholm.se
facebook.com/storstugansfritidsgard
E-post: storstugan@vaxholm.se

Öppettider
   11/6-26/8 fr o m 27/8
Måndag 14-19 14-20
Tisdag Stängt 10-17
Onsdag 10-19 10-20
Torsdag 10-15 10-17
Fredag 10-15 10-17
Lördag Stängt 10-14

Nationaldagen 6 juni - stängt
Midsommarafton - stängt
Lånetid 6 veckor från 7 juni

Bibliotekets tjänster
•	 På	www.vaxholm.se	finns	bland	
annat bibliotekets katalog där du 
själv kan söka efter böcker, beställa 
och låna om. För att kunna utnyttja 
alla tjänster på hemsidan behöver du 
en pin-kod som du får på biblioteket. 
•	 E-böcker	och	E-ljudböcker.	Många	
av bibliotekets nyaste titlar finns att 
låna i digital form på hemsidan, du 
kan även låna till exempel språkkurser. 
•	 Naxos	Music	Library	och	Naxos	
Spoken Word Library  –  lyssna 
på musik och engelska ljudböcker 
online via bibliotekets hemsida.  

Övertidsvarning
Få en påminnelse om att lånetiden 
håller på att gå ut via e-post. 
Aktivera tjänsten på biblioteket.

Surfa trådlöst på biblioteket
Kom till informationsdisken och 
visa bibliotekskort eller legitimation 
så får du inloggningsuppgifter.

Advokatjouren på biblioteket
5/9, 3/10 kl 18, kölista från kl 17. 
Advokatjouren är en kostnadsfri 
mottagning som Sveriges Advokat-
samfund driver. 

Släktforskningsjour
Lördagar kl. 11-14 från och med 
1 september får du gratis hjälp av 
jourhavande släktforskare från Södra 
Roslagens släktforskarförening.

Fredagsmusik och poesi
Kom och lyssna till dikter och musik 
på Lägerbacken fredagar kl. 9.45 
med start 7 september.

BOKEN KOMMER
Biblioteket har Boken-kommer-ser-
vice för dig som är långvarigt sjuk, 
rörelsehindrad eller av liknande 
anledning inte själv kan komma till 
biblioteket. Du får hem böcker och 
talböcker utan kostnad via bibliote-
ket eller hemtjänsten. 

DAISY-TALBÖCKER 
kan lånas av dyslektiker, synska-
dade och andra med läshinder. Är 
du Daisy-låntagare kan du nu själv 
ladda ner dina böcker via Internet.

UTSTÄLLNINGAR  
I bibliotekets skyltfönster:
28/5-2/9: Konstnärer som har bott 
och verkat i Vaxholm
3/9-16/9: Förskolan Båten: ”Rymden”
17/9-30/9: Handarbeten, PRO

Aktiviteter för barn och unga 

SOMMARLOVSBOKEN
För dig i årskurs 1-9: Hämta ett 
sommarbokshäfte och var med i 
årets omgång av Sommarlovsboken! 
Du lånar, läser och skriver om fem 
böcker under sommaren. Kan häm-
tas från 4/6 och lämnas in senast 
31/8. Alla som är med får välja en 
prisbok.

SAGOSTUND
Lotta läser sagor för 3-4 åringar i 
sagokojan på biblioteket fredag 28/9 
och 12/10 kl. 09.30

FLASKPOSTEN 
Nya tips om böcker och kul saker 
att göra varje vecka. Det går även att 
följa Flaskposten på Facebook och 
Twitter.
http://flaskposten.wordpress.com
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Folkmängden i Vaxholms stad ökade under år 2011 
med 176 personer; från 10 965 till 11 141 invånare. Or-
saken till den ökade befolkningen var ett flyttnetto på 
159 personer och ett födelseöverskott på 25 personer. 

Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade) var 159 
personer. 
- 745 personer flyttade in (50 fler än 2010) 
- 586 personer flyttade från Vaxholm (30 personer 
färre än 2010) 

Födelseöverskottet (antalet födda minus döda) var 25 
personer.
- 104 barn föddes (21 färre än 2010) 
- 79 personer avled (5 färre än 2010)

Fakta hämtad från : 
– Statisticons prognos 2012-2030 för Vaxholms stad
– Statisticons delområdesprognos för Vaxholms kommun 
 2012-2030

Folkmängd i kommunens 
delområden 2011

Område         Invånare
Resarö  3 092
Rindö  1 467
Bogesund  221
Kullö  898
Vaxö östra och västra 4 906
Öarna  548
Restområde  9

Folkmängd efter åldersklass

Ålder 2011 Förändr jmf med 2010 
0-5 935  -41
6-9 774 45       
10-12 486  7         
13-15 443 8           
16-18 435 -17
19-24 686 61
25-44 2 624 -24
45-64 2 876 44
65-79 1 483 123
80-100 399 -30

Totalt 11 141 personer

Antalet kvinnor 
efter åldersklass 2011

Ålder      Antal
0-5 461
6-9 382
10-12 228
13-15 219
16-18 202
19-24 316
25-44 1 380 
45-64 1 445
65-79 733
80-100 261
 Totalt 5 627 personer

Antalet män 
efter åldersklass 2011

Ålder Antal
0-5 474
6-9 392
10-12 258
13-15 224
16-18 233
19-24 370
25-44 1 244
45-64 1 431
65-79 750
80- 138

Totalt 5 514 personer

VAXHOLM
Viktigt om

Många invånare är 
beroende av Rindöfärjan.
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Hur fördelas dina skattepengar?

Vaxholms stads verksamhet finansieras till största 
delen av skatter som tas ut från kommuninvånarnas 
inkomster. För 2011 hade staden en ram för verksam-
heten på 591 mkr.

Stadens intäkter 2011 fördelar sig enligt nedan:
•	Taxor	och	avgifter	 31,5	mkr
•	Verksamhetsbidrag	från	staten	 29,7	mkr
•	Övriga	externa	intäkter		 23,1	mkr
•	Skattenetto*	 506,8	mkr
Totalt 591,1 mkr

*  skatteintäkter + statsbidrag 
 - kostnads/intäktsutjämning

Befolkningsutveckling under perioden 2012-2030 

Under prognosperioden 2011-2030 ökar folkmängden i Vaxholms stad med 5 102 invånare, från 11 141 till  
16 243 personer. Orsaken är att flyttnettot i genomsnitt förväntas vara 233 personer per år och födelseöverskottet  
35 personer per år. Antalet inflyttade beräknas vara i genomsnitt 910 personer per år medan antalet utflyttade skat-
tas till att vara 677 personer. Detta ger ett årligt flyttnetto på 233 personer för varje år under prognosperioden. 
Antalet barn som föds förväntas vara 134 per år i genomsnitt under prognosperioden medan antalet avlidna skattas 
till 99 personer. Detta medför en naturlig befolkningsökning med 35 personer per år.

Sammanfattande tabell av utvecklingen över tiden
I tabellen nedan sammanfattas utvecklingen över tiden av folkmängden och förändringskomponenterna. 
Uppgifterna för 2012 och framåt är prognostiserade värden.

Så här användes dina 
skattepengar i Vaxholms 
kommun 2011

53 %
28 %

11 %

8 %

n	Skola/förskola 	
n	Vård/omsorg		
n	Teknik och samhällsplanering		
n	Övrigt
	 Administration	4,5	%	•	Räddningstjänst	och	
	 totalförsvar	1%	•	Politisk	verksamhet	0,5%	•	Övrigt	2%

 1980 1990 2000 2011 2012 2030    
Födda 52 100 114 104 109 144
Döda 40 59 76 79 81 125
Födelse-
överskott 12 41  38 25 28 18
Inflyttade 259 336 857 745 798 987
Utflyttade 286 267 497 586 591 686
Flyttnetto -27 69 360 159 206 301
Folkökning  -15 110 398 184 235 319

Folkmängd 4 851 6 779 9 286 11 141 11 376 16 243   

VAXHOLM
Viktigt om

Prognos: 


