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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.

Rådgivande folkom-
röstning 10:e september

VAXHOLM
Viktigt i 

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

Träffa Liberalerna
Välkommen till Liberalernas  
öppna möten i Råd huset 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 Anne-
Charlotte 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

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

Huvudskribent Joel Bixo

Ansvarig utgivare Lars Lindgren (M)

Redaktionsråd
Lars Lindgren (M), Michael Baumgarten (L),  
Malin Forsbrand (C), Ronny Fredriksson (S)

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Den 12:e juni är den nya högstadieskolan Kronängsskolan klar att 
tas i bruk. Våra ungdomar börjar höstterminen i den nya skolan. 
Därmed är Campus komplett och en viktig milstolpe är nådd.

Detta innebär att Norrbergsskolan står tom. Den varken behövs 
eller kommer att användas. I den stundande rådgivande folkom-
röstningen står JA-alternativet för att tomten skall bebyggas med 
bostäder efter rivning av skolan. JA-sidan har presenterat vad som 
skall ersätta skolan. Bostäderna som skall byggas har presenterats 
på kommunens hemsida och på utställning i Rådhuset. Storleken 
av intäkterna från markförsäljningen har redovisats och alterna-
tivkostnaderna för att inte riva skolan och bygga bostäderna har 
även de presenterats såsom en mycket kraftigt ökad låneskuld samt 
ökad skatt med 1 krona och 20 öre.

NEJ-alternativet i den rådgivande folkomröstningen står för att 
inte riva skolan, inte fullfölja byggplanerna och använda skolan för  
kommunala ändamål. NEJ-sidan har inte presenterat vad byggna-
den  skall användas till och inte heller redovisat någon kalkyl på 

kommande ombyggnadskostnader. 
För att kunna vara rådgivande bör en omröstning 

innebära att den som röstar tydligt kan se vad alterna-
tiven står för och vilka effekter de har för kommunen 
och dess invånare. Därför uppmanar jag till en saklig 
och välgrundad information från alla! Endast då kan ett 
välgrundat val göras. 

Upp till bevis!

Jag önskar alla en fantastisk sommar!

Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

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

Tryck 
Trydells, Laholm

Omslagsbilder 
Fotograf: Joel Bixo

Nästa nummer utkommer runt 11 oktober.
Manusstopp 8 september.

Kommunfullmäktige i Vaxholm 2017
Kommunfullmäktige sammanträder följande måndagar:  
25 september, 13 november och 18 december.

Tid och plats: kl 18.30 i rådhuset om inget annat meddelas.



Gågata för  
tredje året i rad
Mellan den 1 juni och 31 augusti 
är en del av den centrala Hamn-
gatan i Vaxholm bilfri. 2015 in-
leddes försöket med gågåta och 
responsen bland Vaxholmsbor, 
besökare och turister har varit 
positiv i de utvärderingar som 
har gjorts. I år är perioden åter-
igen juni–augusti efter dialog 
med handlarna och näringsid-
karna i centrum. Efter sommaren 
kommer Vaxholms stad att göra 
en utvärdering av hur gågatan 
påverkar trafik på andra gator, 
säkerhet och miljö.

I sommar kan du hyra kommunens utställningslokal i rådhuset.  
Lokalen hyrs ut veckovis fram till 3 september. Lokalen är på cirka  
100 kvadratmeter med en hyra på 4 000 kronor per vecka. 

Är du intresserad? Skriv lite om din verksamhet, vad du vill ställa ut, 
vilka veckor som är av intresse och mejla till fastighet@vaxholm. se. 
Veckorna bokas upp löpande och först till kvarn gäller. På grund av 

semestertider behöver vi din intresseanmälan senast 12 juli.
Vill du bara gå dit och titta? På Vaxholms stads webbplats i På gång-

kalendern kan du se vilka veckor som är uthyrda och vad som ställs ut.

Ställ ut i Vaxholms rådhus

En morgon i maj överraskades årets 
Vaxholmsföretagare av styrelseledamö-
ter ur Företagarna Vaxholm och Vax-
holms stads näringslivsansvarig, som  
gratu lerade med tårta och blommor.  
Utmärkelsen tilldelades Familjen Kjell 
Haraldsson, Bogesunds Gård. 

Bogesunds gård drivs sedan 45 år 
tillbaka av familjen Haraldsson; Kjell, 
Lena och Josefine. Det är ett lantbruk 
med egen grovfoderproduktion 
och uppfödning av Hereford-
kor som får vara ute 
året om. I 30 år 
har de också 

bedrivit ridskoleverksamhet, som suc-
cessivt har vuxit till dagens ca 30 egna 
ridskolehästar och 10–15 inackorderade 
privathästar. Det startade med dottern 
Josefines ridintresse och lite ponny-
ridning och har utvecklats med ridskola, 
vuxenridning, nybyggnad av ponny-
stall och ett nytt ridhus. Fler och bättre 
hästar och ponnyer liksom ambitiösa 
ridlärare har höjt nivån på undervis-
ningen. Ponnyridningen har idag vuxit 
till ett fullfjädrat företag.

Den officiella utmärkelsen delas ut vid 
Skärgårdsmarknaden den 19 augusti.

FOTO: PETER NERSTRÖM

Årets företagare 2017
Varje år utser föreningen Företagarna Vaxholm ”Årets företagare”. 
Priset delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin  
kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild  
för andra företagare. 

Öppettider  
i sommar
Öppettiderna för Vaxholms 
stads reception och växel 
är vardagar 08.00–16.00. 
Under juli månad kommer 
det dock vara lunchstängt 
kl 11.45–12.30.

 3



4

Nyföretagandet ökar
Allt fler startar företag i Vaxholm. I Nyföretagar-
Centrums barometer för 2016 hamnar vår kommun 
på femte plats av landets samtliga kommuner när det 
gäller antal nystartade företag per 1 000 invånare, 
nästan en procent av Vaxholmsborna startade eget 
under förra året. Det är bara i Stockholm, Åre, Dan-
deryd och Solna som andelen nystartade företag är 
högre. 

Linda Moberg jobbar på Nyföretagar Centrum och är 
Vaxholms företagens rådgivare.   

Varför tror du att Vaxholm är så poppis 
att starta företag i?
– Vaxholm är en tillväxtkommun 
vilket ger goda förutsättningar för 
nyföretagande, dessutom är organisa-
tionen Företagarna starka här och vi 
på NyföretagarCentrum finns lokalt. 

Hur ser ett typiskt nystartat företag ut?
– De flesta nya företag i Vaxholm är tjänste-
företag. Många går från att vara anställda till att driva eget, det är 
inte ovanligt att man som nyinflyttad i kommunen ser möjligheten 
att skapa en helt ny livsstil.  

Dina tre bästa tips till den som funderar på att starta eget? 
- Lägg tid på din affärsplan. Orkar du inte det, så orkar du troligt-

vis inte driva företag på lång sikt heller.  
- Gör en så sann budget som det går. Ingen blir glad av en glädje-

kalkyl som inte kan bli verklighet. 
- Investera i dina nätverk, fundera på vilka du kan du be om hjälp. 

Och glöm inte att ha roligt!

Du vet väl om att NyföretagarCentrum Österåker/Vaxholm ger  
dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat 
– kostnadsfri rådgivning. Kontakta Linda Moberg på telefon  
076-313 52 22 för att boka tid.

Vaxholms stads avtal för driften av särskilt bo-
ende för äldre (Borgmästaregården, Cyrillus och 
Framnäshagen) löper ut 30 november 2017. En 
ny upphandling har genomförts och den vanns 
av nuvarande utförare, Norlandia Care AB. Det 
nya avtalet undertecknades i maj och gäller i 
fyra år med möjlighet till två förlängningar om 
två år vardera. 

Vaxholms stad ser fram emot ett fortsatt gott 
samarbete med Norlandia Care AB under de 
kommande åren.

Nytt avtal för drift av 
särskilt boende för äldre

Timtaxa för  
boendeparkering 
sommartid
Under perioden 1 maj till 31 augusti gäller 
timtaxan på kommunens parkeringar även 
alla med boendeparkeringstillstånd, men 
timtaxan är då rabatterad. Rabatterad tim-
taxa för boendeparkering har införts i syfte 
att skapa rörelse på efterfrågade parke-
ringsplatser i centrala delarna av Vaxholm, 
och samtidigt erbjuda boende parkering till 
en rimlig kostnad. SMSpark är leverantör av 
be talningstjänsten för parkering i Vaxholm. 

Via deras app eller SMS-tjänst registrerar boende sin 
parkering vid varje parkerings tillfälle.

Upp till 72-timmars parkering
Ett boendeparkeringstillstånd ger tillåtelse att nyttja 
en 4-timmarsparkering upp till 72 timmar i följd. 
För denna tid betalar den boende endast för de fyra 
första timmarna (med rabatterat pris) och följande 
timmar är avgiftsfria. 

Mer information hur det fungerar med betalning för 
boendeparkering hittar du på kommunens webb-
plats under Trafik och infrastruktur, där finns även 
en karta över de parkeringsplatser där det går att 
parkera längre än 72 timmar. 

Grundvattennivåerna i skärgården 
mycket under de normala
Det är viktigt att du som har en egen 
dricksvattenbrunn är extra sparsam med 
vattenuttaget. Risken är annars stor att din 
brunn sinar eller att saltvatten tränger in i 
brunnen. 

Vill du veta dagsläget om grundvattnet i 
ditt område gå in på www.sgu.se/om-sgu/ny-
heter/2017. Läs mer även på www.srmh.se



Vilka erfarenheter tar du med dig till din nya tjänst? 
– Jag kommer från en tidigare tjänst som controller i 
Vaxholms stad. Mina erfarenheter från planering och 
ekonomi hoppas jag ska kunna bidra till ett effektivt 
arbete inom enheten och att vi kan uppnå största 
möjliga nytta för kommuninvånarna.

Vilka utmaningar ser du framöver? 
– En av våra stora utmaningar är att anpassa och 
planera vår verksamhet i takt med att vi blir allt fler 
Vaxholmsbor, vilket bland annat ställer krav på in-
frastrukturen. Det kan handla om allt från upprustning 
av vägar och fler övergångsställen till skötsel och underhåll 
av nya parker.

Vad är det viktigaste i ert arbete som du ser det? 
– Att vi som kommun erbjuder hållbara verksamheter och miljöer samt skapar  
förutsättningar för Vaxholmsborna att göra hållbara val i sin vardag. Det kan 
handla om att minska matsvinnet och öka andelen ekologisk mat i skolan,  
underlätta för gång- och cykeltrafik, skapa sociala mötesplatser eller få  
in hållbarhet som en naturlig del i stadsutvecklingsfrågor.   

Hur långt fram ligger Vaxholm inom hållbarhetsfrågorna?  
– I Vaxholm har vi goda förutsättningar att ligga i framkant  
när det gäller hållbarhetsarbetet. Det finns en politisk vilja och 
strategier i linje med de globala målen inom agenda 2030. Att 
vi nu bildar en enhet gör att vi kan ta ytterligare steg mot att 
implementera de globala målen på lokal nivå. 

Fr.v. Eva Jernnäs, klimat- och energirådgivare, 
Madeleine Larsson, hållbarhetschef och 

Ammi Wohlin, strateg ekologisk hållbarhet.

Ny chef på 
tekniska enheten 

Madeleine är  
ny hållbarhetschef

Tekniska enhetens arbete har ofta en stor påverkan på 
Vaxholmsbornas vardag. Enheten ansvarar för skötsel, 
underhåll och utveckling av stadens gator, parker,  
lokaler och fritids anläggningar. Dessutom har man  
ett bredare ansvar för fritidsfrågor i kommunen. Sedan 
april är Alexander Wahlstedt ny chef för enheten. 

Vaxholms stad samlar det strategiska arbetet med social och 
ekologisk hållbarhet i en ny enhet. Madeleine Larsson, tidigare 
strateg för social hållbarhet i Vaxholms stad, blir chef för enheten.      

Lägergatan rustas upp
Lägergatan och parkeringsplatserna 
utmed gatan rustas upp. Förutom 
markarbeten och förbättrad dagvatten-
hantering blir det ny belysning utmed 
hela gatan och fler parkeringsplatser 
än tidigare. 

För att öka trafiksäkerheten byggs 
upphöjda övergångs ställen vid kors-
ningen Soldatgatan/Lägergatan samt 
vid Vaxö skola. Soldatgatan/Lägerga-
tan får även ett nytt övergångsställe 
ned till Lägret för att få till en mer 
naturlig väg från Soldatgatan. Över-
gångsstället vid Vaxö skola får utökad 
belysning och in till skolan blir det ett 
nytt körspår för fordonstrafik, som ska 
få ner hastigheten och samtidigt för-
enkla för den tunga fordonstransport 
som behöver komma fram.
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De hade länge funderat på hur andra barn har det i världen, och en dag när 
Isabelle var hemma hos Sofia, kom de på idén att starta en insamling. Sen 
hängde kompisen Emily på och Sofias lillasyster Veronika ville också vara med. 

Det började med försäljning till släkt och vänner och dörrknackning 
hemma på gatan på Karlsudd, men när det blir lite varmare hoppas de kunna 
fortsätta insamlingen på Vaxön. Pengarna vill de ska gå till mat, mediciner 
och vatten till de barn som behöver det allra mest. 

Vad som varit roligast? Att göra skillnad, och så har det varit kul att sälja 
och prata med alla som velat hjälpa till. 

Har du någon gång tänkt att du 
skulle vilja göra något åt orättvisorna 
i världen? Vaxholmstjejerna Isabelle, 
Sofia, Emily och Veronika gick från 
ord till handling och började sälja 
egengjorda armband för att samla in 
pengar till Rädda barnen. 

Vaxholms stads taltidning 
Vaxholms stads taltidning finns för synskadade och andra som 
av olika skäl inte kan läsa en vanlig tidning. Tidningen gör ett 
sommaruppehåll från och med 16 juni och återkommer omkring 
25 augusti. 

Taltidningen är gratis och kommer annars ut var 14:e dag.  
Om du eller någon du känner som är berättigad till taltidningen 
vill prenumerera på den, så är ni välkomna att kontakta  
Vaxholms stads syn- och hörselinstruktör: Carina Hedman  
tel: 08-541 708 92, E-post carina.hedman@vaxholm.se

Tjejerna som 
gick från ord 
till handling 
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För mer information om folkomröstningen, 
 besök www.vaxholm.se/folkomrostning

Viktig information till alla medborgare i Vaxholms stad

Rådgivande folkomröstning i Vaxholm 
söndagen den 10 september
Efter inlämnat folkinitiativ om bebyggelse på Norrberget har  
kommunfullmäktige i Vaxholms stad beslutat att en rådgivande 
kommunal folkomröstning ska genomföras.

Vem får rösta?
Du får rösta om du uppfyller alla punkter nedan:

är folkbokförd i kommunen,

är eller fyller 18 år senast samma dag  
som folkomröstningen, och

är medborgare i Sverige, i någon annan  
av Europeiska unionens medlemsstater  
(unionsmedborgare), Island, Norge eller, i det  
fall du kommer från ett annat land, har varit  
folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen  
för folkomröstningen.

Om du på grund av sjukdom, funktionshinder eller  
ålder inte själv kan ta dig till din omröstningslokal på  
omröstningsdagen eller till Rådhuset för att förtidsrösta 
kan du rösta med bud. Du kan också rösta med bud om  
du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt. 

Vad behöver jag för att rösta?
Du som får rösta kommer att få ett röstkort med post  
senast fredag 1 september 2017. Detta röstkort och din  
id-handling (exempelvis id-kort, körkort eller pass) ska  
du ta med dig till röstningslokalen. Om du inte har fått  
ditt röstkort eller tappat det, kan du beställa ett nytt  
hos kommunen eller i Rådhuset under de tider då  
förtidsröstningen är öppen.

•

•

•

När kan jag rösta?
Du kan välja mellan att:

rösta på folkomröstningsdagen  
– Söndag 10 september kl 11–18

förtidsrösta någon av följande dagar och tider 
– Lördag 2 september kl 11–15 
– Söndag 3 september kl 11–15 
– Tisdag 5 september kl 15.30–19.30 
– Onsdag 6 september kl 10.30–14.30 
– Torsdag 7 september kl 15.30–19.30 
– Fredag 8 september kl 10.30–14.30

Var ska jag rösta?
På ditt röstkort står det vilket röstningsdistrikt du  
tillhör. Du ska rösta i den lokal som är utsedd för  
just ditt röstningsdistrikt. Lokalerna är följande:

Distrikt Röstningslokal
Vaxholm Norr, Vaxholm Nordost Resarö skola

Vaxholm Väst, Vaxholm Mitt  
och Vaxholm sydost

Kronängsskolan

Vaxholm Öst Rindö skola

Förtidsröstning (oavsett  
ditt distrikt)

Rådhusets  
sessionssal

•

•

Vad är det jag ska rösta om?
Alternativen som du kan rösta på i folkomröstningen om bebyggelse på Norrberget är följande:

JA
Jag vill att planerna för  

bebyggelse på Norrberget  
ska fullföljas.

NEJ
Jag vill att byggplanerna på Norrberget 

ska stoppas och Norrbergsskolan  
bevaras för kommunala ändamål. 

AVSTÅR
Jag avstår från att ta  

ställning i frågan.



Så styrs 
en kommun
Sverige består av 290 kommuner som styrs av politiker 
som valts direkt av medborgarna. Det betyder att  
medborgarna har stora möjligheter att påverka  
och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. 
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Medborgarna väljer politiker till  
kommunfullmäktige
Vart fjärde år väljer medborgarna 
politiker till kommunfullmäktige (KF), 
samtidigt som riksdagsvalet. Kommun-
fullmäktige är kommunens motsvarig-
het till riksdagen och har det yttersta 
ansvaret för den kommunala verksam-
heten och fattar beslut i principiella 
ärenden och frågor som är av större vikt 
för kommunen. Merparten av kommun-
politiker är fritidspolitiker och sköter 
sina uppdrag vid sidan av arbete eller 
studier. I Vaxholms stad är alla politiker 
utom kommunalrådet fritidspolitiker.

Kommunfullmäktiges möten i Vaxholm
I Vaxholm hålls kommunfullmäktige i 
rådhuset minst sex gånger per år. Mötet 
är öppet för allmänheten och hålls 
alltid på en måndag. Besökare kan både 
komma in och lämna salen när som 
helst under pågående möte. Dagord-
ningen finns i förväg på Vaxholms stads 
webbplats, där även protokollet senare 
finns att läsa.

Kommunstyrelse och nämnder
Under kommunfullmäktige finns kom-
munstyrelsen och flera nämnder som 
utses av fullmäktige. Kommunstyrelsen 

sköter det övergripande löpande poli-
tiska arbetet och har ett särskilt ansvar 
för kommunens styrning och ledning. 
Dessutom finns olika politiska nämnder 
som sköter kommunens åtaganden inom 
olika verksamhetsområden. Förslag och 
yttranden från nämnder i ärenden, som 
ska beslutas av kommunfullmäktige, 
behandlas alltid i kommunstyrelsen 
innan de läggs fram i kommunfullmäk-
tige. I frågor och ärenden som inte är av 
principiell betydelse beslutar nämnderna 
direkt.

Vaxholms politiska 
nämnder är:
• barn- och utbild-

ningsnämnden
• nämnden för 

teknik, fritid- och 
kultur

• stadsbyggnads-
nämnden

• socialnämnden
• valnämnden
• södra Roslagens 

miljö- och hälso-
skyddsnämnd 
(gemensam med 
Täby kommun)

• överförmyndarnämnden (gemensam 
med Värmdö kommun)

Förvaltningar och tjänstemän
Under kommunstyrelse och nämnder 
finns kommunkontor och förvaltningar. 
Här arbetar kommunens tjänstemän 
med att bereda ärenden inför beslut och 
verkställa politikernas beslut. Kommu-
nens tjänstemän är inte politiskt tillsatta. 
I praktiken är det tjänstemän som sköter 
själva genomförandet av kommuners 
verksamheter, men de förtroendevalda 
har alltid det yttersta ansvaret.

Insyn i kommuners verksamhet
Beslut, insyn och rättssäkerhet
Du som medborgare har rätt till insyn i kommunens verksamhet. Denna 
rättighet baseras på offentlighetsprincipen som är inskriven i Sveriges 
grundlag. Detta innebär bland annat att du som medborgare har rätt att 
komma och lyssna till kommunfullmäktiges sammanträden och ta del av de 
handlingar i kommunen som är offentliga.

Vad är allmänna handlingar?
Definitionen av begreppet handling anges i Tryckfrihetsförordningen och 
avser en handling som innehåller information av något slag. För att en 
handling ska anses som en allmän handling måste de kriterier som anges i 
Tryckfrihetsförordningen vara uppfyllda. Läs mer på www.vaxholm.se

Kallelser och protokoll
på www.vaxholm.se finns kallelser till samman-

träden och protokoll från kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och nämnder. I protokol-
len kan du ta del av de beslut som fattats. 
Om delar av protokoll är överstrukna rör det 
sig om sekretessmarkerat material eller 
om skydd av den personliga integriteten. 
Oavsett varför myndigheten har skyddat 
ett material har du alltid rätt att begära ut 
handlingen och få det prövat.



 9

Målsättningen med Vaxholms stads beredningsprocess är 
att skapa en öppen kommungemensam process. Den ska 
vara lätt att förstå, bidra till bra beslutsunderlag och göra 
det enkelt för invånare att ta del av kommunala beslut, 
vilket stärker rättssäkerheten och utvecklar den lokala 
demokratin.

Beredning innebär att ett underlag till beslut tas fram. 
Underlaget tas fram av tjänstemän i den verksamhet där 
sakkunniga i ärendet finns.

Beredningsprocessen omfattar sex steg som alla ärenden 
ska genomgå innan politiskt beslut:

Inledning: Ett ärende kan initieras på olika sätt, genom 
ett politiskt initiativ, en inkommen skrivelse eller genom 
ett förslag från kommunens tjänstemän. 

Bedömning: Innan ett ärende utreds av tjänstemännen 
ska de förtroendevalda bestämma vilken inriktning 
utredningen ska ha. Nämndens ordförande bestämmer 
vilka ärenden som ska prioriteras.

Utredning: När förtroendevalda politiker bestämt inrikt-
ning tar tjänstemännen fram information som analyseras 
och sammanställs i ett beslutsunderlag. 

Avstämning: Inför nämndens sammanträden genomför 
ordförande (samt eventuellt vice ordförande och oppo-
sitionens gruppledare) och förvaltningschef en formell 
avstämning med genomgång av utredningar och förslag 
till beslut.

Förankring: För att det ska vara möjligt att fatta väl 
underbyggda beslut måste alla ärenden som ska beslutas 
diskuteras inom partierna, inom blocken och mellan 
blocken i god tid innan sammanträdena.

Beslut: Beslut i ärende fattas på sammanträde. Ett bra och 
förankrat beslut bygger på ett bra beslutsunderlag och 
god kommunikation inom och mellan partierna vilket 
sammantaget understödjer den lokala demokratin.

Kommunfullmäktige 
sammanträder 2017
• 25 september
• 13 november
• 18 december
Om inget annat meddelas så är 
den fasta mötestiden 18.30.

Så bereds ärenden 
i Vaxholms stad

Läs mer:
På www.vax-
holm.se kan du 
ta del av kallelser 
och protokoll till 
politiska möten 
och läsa mer om 
ärendeberedning 
inom Vaxholms stad. På Sveriges kommuners 
och landstings webbplats www.skl.se kan du 
läsa mer om hur kommuner fungerar och om 
demokrati och ledning.

Förtroende
manna
register
Förtroendeman-
naregistret på 
Vaxholms stads 
webbplats visar alla förtroendevalda i 
Vaxholms olika politiska nämnder. Här 
finns även politikernas kontaktuppgifter, 
information om alla politiska uppdrag de 
har idag och tidigare har haft.
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– För mig är odlandet ett sätt att skapa, 
det är livgivande att sätta ett frö och se 
det växa upp, säger Birgitta Eriksson 
medan hon lyfter på locket till sin driv-
bänk. Där under stortrivs redan ruccolan 
som tillsammans med en tät tuva persilja 
är ättlingar till fjolårssådden. Smaken 
är intensivt pepprig. Intill trängs årets 
experiment i såkrukor: trendiga gojibär, 
djungelgurka och stockrosor som inte 
blommar förrän nästa år. 

En drivbänk är lätt att fixa i en pall-
krage med plast- eller fönsterlock, och 
när våren är kall har de varit räddningen 
för många plantor här på koloniområdet. 

Enkla hus på flera av lotterna
Birgittas kolonilott är 300 kvadratmeter 
och hon har även ett litet hus som hon 
inte får bo i utan bara använda som kryp 
in och till förvaring. Samma lottstorlek 
och husregler gäller även de andra 45 
kolonilotterna, fast några lotter är delade. 

Man skulle kunna tro att hon har 

hållit på länge, men det är bara tre år 
sedan hon blev medlem. Då kliade det i 
fingrarna på henne, efter många år som 
villaägare hade hon flyttat till lägen-
het i Vaxholm och det tog inte lång tid 
innan hon ställde sig i kön till Engarns 
koloniområde.

– Under kötiden hann jag ändå gräva 
upp halva baksidan av hyreshuset, och 
det var kanske inte uppskattat av alla. 

Generationsskifte pågår
Efter ett och ett halvt år i kön fick hon 
chansen att ta över en plätt som i stort 
sett bara var en gräsmatta, vilket inte 
är okej enligt föreningen. Här ska 
sysslas med odling och trädgård, lotten 
får inte bara vara en plats för att luta 
sig tillbaka i solstolen. En arbetsgrupp 
inspekterar lotterna varje år och 
vägleder den som av olika skäl inte tar 
hand om sin lott enligt föreningens 
stadgar och avtalet med kommunen. 

Att vara kolonist är en livsstil för 

Nyfiken på en egen täppa? Drömmen kan  
bli sann snabbare än du tror. Följ med till 
Engarns koloniområde där vårbruket äntligen 
kommit igång. 
TEXT OCH BILD: ANNA NORRBY

”Nu är jag rotad  
på min lott”

många, men även kolonister 
åldras. Att inte längre kunna sköta 
sin lott kan också skapa sorg och 
känslor av förlust. Ändå pågår här 
något av ett generationsskifte just 
nu. Yngre kommer in med ny kraft 
och lär sig av äldre medlemmar 
med gedigen kunskap.  

Så vad är det som styr hur en 

Barnbarn på besök för en stunds 

lek på en av tomterna.

Tina Mellquist 

”Nu är jag rotad  
på min lott”
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lott tar form? Birgitta, som även är för-
eningens kassör, odlar på känn och har 
ingen plan eller ritning. Hennes senaste 
stolthet är några kvadratmeter med 
inspiration från vindpinade torra Fårö 
och ytterskärgård. I sand och smågrus 
trivs kryptimjan och stenpartiväxter 
gott. Alldeles intill stundar sommarens 
projekt av helt annan art: en liten damm 
med skuggväxter. 

Röjningsarbete gav fin lott
Birgitta har även grönsaker, bärbuskar 
och jordgubbar. Och massor av peren-
ner som hon ibland flyttar eller delar 
till andra kolonister. När hon fick sin 
lott tänkte hon först försöka byta till en 
annan med tiden, eftersom lotterna uppe 

vid vägen inte är lika tysta och skyddade 
som övriga. 

– Men nu är jag rotad på min lott, så 
jag stannar kvar här!

Det tyngsta jobbet på en kolonilott 
görs de första åren med anläggningsar-
bete och viljan att sätta sin egen prägel. 
Därefter blir det mer underhåll och 
förädling av kolonidrömmarna. 

Längre ned mot vattnet håller Tina 
och Lasse Mellquist till. På bara två år 
har de röjt fram en makalöst fin lott. 
När de kom hit var lotten en igenväxt 
djungel av spirea, parkslide och en stor 
skuggande tuja. Fram med macheten, 
och snart hittade de gamla pioner, 
vinbärsbuskar, hallon och perenner från 
tidigare kolonister. Energin är slående 

– och ändå var de på maskerad i går 
kväll, utklädda till cowboy och häst. Idag 
fortsätter de att skapa sitt eget lilla hus 
på prärien här, vilket också var temat för 
gårdagens partaj. 

Nyss fått permanent bygglov 
Föreningen har under våren fått ett 
permanent bygglov med kommunen. 
Tidigare löpte föreningens avtal år för år, 
vilket även kunde avläsas i ambitionsni-
våerna på lotterna.

– Äntligen! Nu känns det som att 
jag vågar planera mer framåt, är 
kolonisten Karin Johannessons 
reaktion på att avtalet med kom-

munen nu löper på 15 år.

• Åk till Engarns koloniträdgårds-
förening och läs på anslagstavlan 
om hur du blir medlem. Passa gärna 
på att prata med kolonister för att 
få veta lite mer. Föreningen har en 
sluten Facebookgrupp, men ingen 
hemsida. Du kan också mejla till  
engarns.kolonitradgard@gmail.com

• Det kan ta några år att få en lott. Just 
nu är det 19 som köar. Alla medlem-
mar måste bo i Vaxholm. 

• När en lott blir ledig går den först ut 
på sk hembud inom föreningen. Om 
ingen vill byta lott går erbjudandet 
till första i kön och sen vidare ned på 
kölistan tills det blir napp. Efter tre 
”nej tack” placeras man sist i kön. 

• Priset för en lott bestäms av fören-
ingens värderingsgrupp. Maxpris i 
dagsläget: 35 000 kr. Varje medlem 
tecknar ett eget arrendeavtal med 
föreningen.

Lasse Mellquist På Birgittas lott samsas kryptimjan och stenpartiväxter med inslag både från Fårö  
och ytterskärgården. Kanske blir det här i sommaren även en liten damm.

»
Så funkar det att få en kolonilott
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Barnen på förskolan Lägerhöjden har 
varit med och planerat vad de ska så, 
handlat fröer och gjort bilder av hur 
trädgårdslandet ska se ut. Odlingen är en 
viktig del i förståelsen för hur allt hänger 
ihop men också glädjen i att få upptäcka, 
smaka och hjälpa till.

När Viktigt i Vaxholm kommer på be-
sök i början av maj är potatisen satt men 
pumpor, gurkor, tomater och rädisor är 
fortfarande inomhus i kruka. Och det 
kanske är tur, för det har både snöat och 
varit frostnätter under veckan. Planen är 
att fler plantor och fröer ska ner i jorden 
inom kort. Går allt som det ska är färsk-
potatisen klar lagom till midsommar.   

I dagverksamheten på Träffpunkt Kano-
nen erbjuder man odling till äldre med 
kognitiv funktionsnedsättning. Odlingen 
är ett sätt att stimulera sinnena och min-
net, som plötsligt kan väckas till liv 
av doften av lavendel eller sma-
ken av jordgubbar. Det blir 
ett sätt att bevara delar av 
ett tidigare liv.

De flesta som är 
med och odlar den 
här dagen har haft 
egna trädgårdar 
med planteringar 
genom åren men 
alla är måna om att 

kalla sig glada amatörer. Förra året var 
första året med odlingslådorna och i år 
hoppas man på en rikare skörd.  

 
En del av Vaxholms gröna infrastruktur 
Satsningen på odling i Vaxholms stads 
verksamheter initierades utifrån ett 
projekt kring grön infrastruktur, där ett 
av syftena är att bidra till att bevara och 
förstärka den biologiska mångfalden. 
Ekosystemen levererar gratis tjänster 
för vårt välbefinnande. Några av dessa 
ekosystemtjänster som pollinering, jord-
bildning, rekreation och naturpedagogik 
synliggörs i odling av blommor, bär och 
grönsaker. När vi odlar på förskole- och 
skolgårdar och i parker upprätthålls 
spridningskorridorer, förflyttningsstråk 
för djur och växter i det som kallas Grön 
infrastruktur.

I trädgårdslandet på förskolan Lägerhöjden kan barnen 
följa hela processen från frö till färdiga grönsaker.

Det odlas 
i stadens 
verksamheter

Kanske blir det ytterligare en 
klätterväxt på pergolan. Annars är 
sparrisen något Karin är lite extra 
nöjd med, och minsann tittar redan 
några sparrisknoppar upp vid en 
skyddande vägg. 

– Och varje middag hela hösten 
åt vi egna tomater och haricot verts, 
säger hon medan barnbarnen Tom 
och Tyra kastar kardborrebollar 
mitt i prick på en piltavla mellan 
boden och växthuset. 

Samtidigt byter en begagnad 
gräsklippare ägare en bit bort. Lite 
small talk och sen rullas den mot 
sin nya lott. Ett möte som är ganska 
typiskt för den anda som präglar 
koloniträdgårdsrörelsen. Gemen-
skap med andra och att vila i det 
egna i skön förening. 

Trivsel och hjälpsamhet är kärnan
Idén med kolonilotter kom från 
början från Tyskland och infördes i 
Sverige under första världskriget, i 
en tid av hungerkravaller då till och 
med stadsparker plöjdes upp för att 
odla mat. 

– Från början skapades koloni-
trädgårdarna för matförsörjning 
och för att arbetare skulle kunna 
odla sin egen täppa. Numera hand-
lar det mer om trivsel, men kärnan, 
att hjälpas åt och att prisnivån ska 
vara sådan att det är fullt möjligt 
för gemene man att ha en lott, den 
lever än, säger Maria Abrahamson 
Spångberg som är ordförande i 
föreningen. 

Maria Abrahamson Spångberg 
är ordförande i föreningen. 

12
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Enligt skolverkets statistik för läsåret 2016/17 har andelen lärare med peda-
gogisk högskoleutbildning i Vaxholms stad ökat, från 80 procent föregående 
läsår till 86 procent nuvarande läsår. Det är en utveckling som går emot 
trenden för riket i stort, där andelen lärare med pedagogisk högskoleutbild-
ning fortsätter att minska. I riket är motsvarande siffror 82 procent och i 
Stockholms län 78 procent.

Vaxholms stad har också en hög andel lärare med ämnesbehörighet i de 
ämnen de undervisar i. För läsåret 2016/17 är det 82 procent av lärarna som 
har behörighet i minst ett av sina undervisande ämnen, vilket kan jämföras 
med 78 procent för riket i stort och 76 procent i Stockholms län.

Vaxholms stads skolor går emot trenden och ligger 
nu över snittet i riket när det gäller andelen lärare 
med pedagogisk högskoleutbildning (årsarbetare). 

Kronängsskolan  
invigs i augusti 
I slutet av augusti blir det dubbla 
invigningar av Vaxholms nya hög-
stadieskola. Eleverna på skolan får 
först sin egen invigning i samband 
med uppropet och några dagar 
senare, lördag 26 augusti, bjuds 
allmänheten in till bandklippning 
och rundvisning. 

Håll utkik efter mer information 
om invigningen för allmänheten  
på stadens webbplats under  
sommaren.        

Fler behöriga 
lärare 
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Tävlingen som heter ”Mata inte Mat-
trollet” är en del av en större utbild-
ningssatsning som ska ge eleverna 
möjlighet att reflektera kring skolmaten 
utifrån teman som ekonomi, utsläpp av 
växthusgaser, hushållning av natur-
resurser och hållbar livsstil. Hittills är 

38 procent av inköpen till den  

mat som serveras inom skola  

och äldreomsorg i Vaxholm är  

ekologiska. Därmed är Vaxholms 

stad en av 100 kommuner, lands-

ting och regioner som lyckats 

uppnå gränsen på minst 30 procent 

ekologiska inköp som krävs för att 

kvala in till ekomatsligan.  

Läs mer om ekomatsligan på  

www.ekomatcentrum.se  

Skolorna tävlar i att 
minska tallrikssvinnet

Många föräldrar efterfrågar stöd i 
sitt föräldraskap. Det kan handla 
om att ställa rimliga krav, att 
hantera bråk och konflikter med 
sitt barn eller att få vardags-
rutiner att fungera smidigare. 
Familje centrum i Vaxholm erbju-
der dig med barn i åldrarna 3–12 
år möjligheten att kostnadsfritt 
delta i ABC föräldraträffar. 

När: kl. 18.30–21.00 den 27/9, 
11/10, 25/10 och 8/11 
Lokal: Resarö församlingsgård, 
Överbyvägen 1, Vaxholm  
Läs mer om träffarna på  
www.vaxholm.se

Stärk ditt barns 
utveckling och 
träffa andra  
föräldrar

Under våren och hösten är flera av Vaxholms skolor 
med och tävlar om vilken skola som kastar minst 
mängd skolmat per elev. 

två av fyra deltävlingar genomförda och 
Rindö skola har tagit hem båda tävling-
arna. 

Den slutgiltiga vinnaren koras hösten 
2017. Resultaten i de olika deltävlingarna 
hittar du på måltidsenhetens facebook-
sida ”måltidsenheten i Vaxholm”.

Vaxholms stad har  

kvalificerat sig till  
ekomatsligan!
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Vad kan ni hjälpa till med? 
– Det kan handla om barn som inte trivs i skolan, 
då kan vi både ge stöd till familjen och skolan samt 
få till en bra samverkan. Vi kan också stötta för-
äldrar i hur de kan hantera olika situationer kring 
barnen – allt från matsituationer för det lilla barnet, 
till större tonårskonflikter. Separerade föräldrar 
som har svårt att få en samsyn kring barnen kan 
också vända sig till oss.

Var träffar ni familjerna?
– Vi träffas antingen hemma hos familjen, i skolan/
förskolan eller i våra lokaler. Vi bestämmer tillsam-
mans var det är mest lämpligt.

Tar ni emot föräldrar med barn i alla åldrar?
– Absolut! Vi arbetar med familjer med barn hela 
vägen från förskola upp till gymnasiet.

Kan ni ha enskilda samtal med barn?
– Vi kan träffa barnet enskilt om det behövs och 
känns lämpligt, självfallet i samråd med föräldrar-
na. Men vi bedriver inget djupare terapiarbete med 
barn, det får exempelvis BUP göra.”

Kostar det något att komma till er?
– Nej, det är ett kostnadsfritt stöd som erbjuds av 
kommunen. 

Ta hjälp av skol och familjestödet

Skol- och familjestödet (tidigare Mobila teamet) finns där för Vaxholms-
föräldrar som vill ha stöd och hjälp i olika situationer som rör barn och  
familj. Mats och My jobbar som familjebehandlare på Skol- och familje-
stödet och har lång erfarenhet av arbete med familjer, barn och skolfrågor. 

Ingår ni i kommunens socialförvaltning?
– Vi ingår i Vaxholms öppenvård. Vi är anställda av 
socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen, 
men vi agerar fritt och för inga journalanteckningar. 
Man behöver inte vara aktuell på socialförvalt-
ningen för att få samtal hos oss. Vi har sekretess och 
bryter enbart den om vi känner oro kring ett barn.

Varmt välkommen att kontakta oss
Mats Collman, 08-522 427 17, mats.collman@vaxholm.se

My Lindén, 08-541 709 02, my.linden@vaxholm.se



– Under våra besök kommer vi att gå 
runt och titta på om något är byggt i 
strid med gällande lagstiftning men vi 
kommer också ha ett informationstält, 
där vi finns tillgängliga för frågor. Infor-
mation är en stor del av vår verksamhet 
och det är viktigt att vi som myndighet 
är tydliga med vilka krav som ställs på 
fastighetsägarna och vilka påföljder 
som kan bli aktuella om kraven inte 
följs, säger Vaxholms stads bygglovschef 

Morgan Svahn. 
Att veta vilka lagar och 

regler som gäller är inte 
alltid så lätt. Även om 

Morgan påpekar att 
det såklart även 
finns de fastig-
hetsägare som helt 
enkelt chansar och 
bygger utan att söka 

bygglov.
– Visst finns det 

missförstånd. Som att 
man missar att det behövs 

startbesked vid Attefallsåtgärder 
eller att strandskyddet även gäller 100 
meter upp på land. Och sen finns det 
förstås undantag. Mitt bästa tips är att 
alltid kontakta kommunens bygglovsen-
het om man planerar att bygga nytt, 
ändra något eller riva på sin fastighet.

Förutom Stegesund planerar 
bygglovsenheten att hinna med yt-
terligare något område under hösten. 
Information skickas ut till fastigheterna i 
området i god tid innan besöket.

– Det allra bästa vore förstås att de 
som vet om att de har gjort fel själva 
vidtar rättelse. Vårt mål är att det inte 
ska finnas anledning att starta några nya 
granskningsärenden, avslutar Morgan. 

Egeninitierat tillsynsbesök 
på Stegesund
Under vecka 33 i augusti kommer Vax-
holms stads bygglov- och GIS-enheten 
att besöka Stegesund för att undersöka 
att bebyggelsen på ön inte strider mot 
plan- och bygglagen eller strandskyddet 
enligt miljöbalken. Detta är ett led av 

den tillsynsplan som stadsbyggnads-
nämnden antog i mars i år. 

Fastighetsägarna på Stegesund kom-
mer att via brev få mer information  
om tillsynsbesöket.

Under tillsynsbesöket kommer även 
ett informationstält ställas upp dit de 
som har frågor eller funderingar gärna 
får vända sig. Boende på andra öar än 
Stegesund är givetvis välkomna!  
Tider för när informationstältet  
kommer att vara bemannat publiceras 
på www.vaxholm.se. 

Insatser mot 
olovligt byggande 
Vaxholms stad stärker tillsynsarbetet. Under de 
kommande fem åren ska kommunens bygglovsen-
het besöka olika delar av Vaxholm för att fånga upp 
olovligt byggande samt informera om vilka lagar och 
regler som gäller vid bygglov och strandskyddsdis-
pens. Först ut blir ett besök på Stegesund i augusti.

Ny tillsynsplan för Vaxholm
Insatserna mot olovligt byggande är en del av den nya tillsynsplan som 
antogs av stadsbyggnadsnämnden i mars i år. Tillsynsplanen, som sträcker 
sig fram till 2021, ska tydliggöra tillsynsarbetet för Vaxholmsborna och sam-
tidigt bidra till att kommunen blir bättre på att planera, prioritera och följa 
upp tillsynsärenden. Sedan förra året har Vaxholms stad också anställt en 
handläggare som uteslutande ska jobba med tillsynsärenden.

Mer information om olovligt byggande och den nya  
tillsynsplanen finns på www.vaxholm.se 
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Insatser mot 
olovligt byggande 

Kommunens arbete  
med bostadsförsörjning 
Tyck till om hur Vaxholms stads arbete med bostads-
försörjning ska se ut i framtiden. Sedan den 26 april 
har Vaxholmsborna kunnat lämna synpunkter på 
samrådsförslag till Mål och riktlinjer för bostadsförsörj-
ning för Vaxholms stad 2017–2020. Samrådsförslaget 
pekar ut en inriktning för hur kommunen ska arbeta 
för att möta de utmaningar som finns kring bostads-
försörjningen i kommunen och lägger en grund för det 
fortsatta arbetet.

Om du vill vara med och påverka har du möjlighet 
fram till den 21 juni. Samrådsförslaget hittar du på 
kommunens webbplats under rubriken ”Övriga utred-
ningar” på ”Bygga, bo och miljö”. Synpunkter lämnas 
skriftligen in till Planenheten på plan@vaxholm.se.

Fokus 
på öarna

Måndag 29 maj bjöd Vaxholms stad in alla 
Resaröbor till en kväll med information och 

frågestund. Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar nu 
med en serie informationsmöten, där fokus ligger på 
en ö i taget. Lokala planer och frågor ska tas upp på 
mötena och boende och verksamma på öarna ska få 

möjlighet att ställa frågor till tjänstemän och politiker. 
Ett informationsmöte med fokus på Vaxön planeras 

till hösten, och möten på Rindö och Tynningö 
planeras för 2018. 

För mer information,  
vänligen kontakta Matilda Karlström,  

matilda.karlstrom@vaxholm.se 
eller 08-541 708 83. 

Extra samråd  
för Norrberget
I september 2017 kommer stadsbyggnadsför-valtningen att genomföra ett extra samråd för detaljplanen för Norrberget. Det första detalj-planeförslaget visades upp för allmänheten under ett samråd hösten 2016. Såväl medborgare som länsstyrelsen föreslog då att ett ytterligare sam- råd skulle genomföras efter att ett mer konkret  bebyggelseförslag tagits fram. Detta för att  djupare studera platsens förutsättningar och  den planerade bebyggelsen. I mars utsågs Besqab Projekt och Fastigheter AB till vinnare i den markanvisningstävling som genomförts för Norrberget. Det vinnande tävlings-förslaget ”I Hamn” togs fram tillsammans med arkitektkontoren Södergruppen arkitekter och Ettelva arkitekter. Tillsammans med tidigare ut-redningar, platsens förutsättningar samt inkomna synpunkter i samrådsskedet, kommer nu Besqabs tävlingsförslag att ligga till grund för det nya detaljplaneförslag som visas upp för allmänheten under det extra samrådet. För frågor om detaljplanen, kontakta plan-arkitekt Farnaz Wigh farnaz.wigh@vaxholm.se eller 08-541 709 24. 

För allmänna frågor om projektet,  kontakta projektledare Göran Persson,  goran.persson@vaxholm.se eller 08-522 427 85.



Statusbedömningen för Vaxholms vattenförekom-
ster har klassats som måttlig eller otillfredsställan-
de. Utifrån statusbedömningen beslutas miljökva-
litetsnormer för alla vattenförekomster. De flesta 
miljökvalitetsnormer överskrids i Stockholms 
läns kustkommuner. Likt övriga kustkommuner 
är Vaxholms stad ålagd att göra insatser till 2021 
enligt åtgärdsprogram från vattenmyndigheten. En 
fördröjning i biogeokemiska system gör att åtgär-
derna inte får omedelbar, full effekt på näringssta-
tusen förrän 2027, då miljökvalitetsnormerna ska 
vara uppfyllda.

Blåplanen vägleder kommunens arbete
Sommaren 2017 antas en blåplan för Vaxholm, 
vars syfte är att tydliggöra kommunens arbete med 

att säkerställa att miljökvalitets-
normerna uppfylls. Blåplanen 
beskriver vilka planeringsförut-
sättningar som finns för vatten-
miljöerna och vilken utveckling 
som önskas, så att vattenkva-
liteten inte försämras samt att 
natur- och rekreationsvärdena 
inte minskar. Det innebär till ex-
empel åtgärder och utrednings-
behov för reningsverk, enskilda avlopp, tömning 
av båttoaletter, båtbottenfärger, båtbottentvätt och 
dagvatten.

Du hittar blåplanen under Övriga program och 
utredningar under fliken Bygga, bo och miljö på 
Vaxholms stads webbplats. 

Vattenmyndigheterna har kartlagt och statusbedömt Sveriges  
vatten och beslutat vilken status som gäller för enskilda vattenföre-
komster. Statusklassningen kan vara hög, god, måttlig, otillfredsstäl-
lande eller dålig och bedöms utifrån biologiska och kemiska faktorer. 

Åtgärder för att förbättra 
Östersjöns vattenkvalitet

Agenda 2030: Globala mål antagna av FN 2016 som alla nationer som 
undertecknat dokumentet ska arbeta utefter nationellt och lokalt.
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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 havstulpanvar-
ning kan du dessutom få ett kostnadsfritt tips om 
när det är dags att tvätta din båt i form av ett sms 
till din mobiltelefon. Anmäl dig till tjänsten på 
skargardsstiftelsen.se 

Vaxholm har en borsttvätt i Norra Vaxholmsfjär-
den och en i gästhamnen (belägen i Västerhamnen i 
Vaxholms stadskärna). Se information om öppettider på 
boatwasher.se/vaxholm samt driveinboatwash.com/sv/ 
battvattar/vaxholm. Villkor för tvätt är att båten inte har  
målats med båtbottenfärg i år.

Genom miljövänligare båtägande kan vi tillsammans minska 
spridningen av gifter i våra vatten. Mer info: Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddskontor www.srmh.se, www.båtmiljö.se.

Båtbottenfärger
I Östersjön tillåts några båtbottenfärger (biocider) som fram-
förallt innehåller koppar. 

När biocidfärg används påverkas miljön i hamnen och på 
uppläggningsplatsen. Du måste därför alltid vidta skydds-
åtgärder, till exempel genom att täcka marken och båtsidorna 
när du håller på med underhåll så att inte mark, vatten och 
sediment förorenas.

Informationsblad om båtbottenfärger finns att ladda ner på 
www.srmh.se

Tvätta din båt i en borsttvätt 

Information från Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddskontor:

I Vaxholm finns det nio allmänna badplatser med både 
sand och klippor. På sju av dessa kontrolleras kvaliteten 
på badvattnet var 3:e vecka under badsäsong. När man 
testar kvaliteten på vatten mäter man framförallt halten 
av tarmbakterier i vattnet och förekomsten av algblom-
ning.

Badvattens kvalitet kan påverkas av en mängd olika 
faktorer, bland annat 
• varmt väder, som kan bidra till att bakterietillväxten 

ökar
• antal kanadagäss och andfåglar, vars avföring bidrar till 

högre värden
• vind som påverkar vattenomsättningen
• regn genom att det sker tillförsel av vatten från mark, 

dagvatten och avlopp
• föroreningar från människor, exempelvis utsläpp från 

båtmotorer.

Överlag så har Vaxholms badvatten en god 
kvalitet. I de fall provanalysen visar annat 
tas omgående ett nytt prov. Vanligen har 
orsaken varit lokal och tillfällig, och prov-
resultatet har återgått till "Tjänligt". 

Badkvaliteten vid 
Vaxholms stränder
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Här sker  
provtagning i sommar
Provtagning sker på följande 
badplatser under perioden 
12 juni–7 augusti: 
Fridhemsbadet, Eriksö  badet, 
Fredrikstrandsbadet, Grön-
viken, Norrhamnen Batte-
riet, Överbybadet, Tenö-
badet och Myrholmsmaren. 

Se provresultaten på: 
• www.havochvatten.se/hav/ 
fiske--fritid/badvatten.html
• www.srmh.se

Vaxholms stad deltar i The Baltic Sea City Accelerator,  
ett pilotprojekt där tolv kommuner i fyra länder runt  
om Östersjön ingår för att skapa en renare Östersjö och  
ett välmående område för alla parter.  

Sedan början av 2016 har kommunerna, med stöd av representanter från 
forskning, näringsliv och varandra, utvecklat planer för att förbättra miljön 
och fånga ekonomiska värden. 

Projektet drivs av Race For The Baltic Insamlingsstiftelse som bildades av 
Skype medgrundare, Niklas Zennström. Målet är att på sikt skala upp till 
100 kommuner runt hela Östersjön och som en av “pionjärerna” i projektet 
kommer Vaxholm kunna vara en förebild för andra kommuner. Samarbetet 
mellan alla parter är nyckeln till att hitta innovationer och möjligheter för att 
förändra miljöutmaningar till möjligheter för hållbar utveckling.  

– Vi ser Östersjön som en attraktiv investering för regeringar, städer, före-
tag, investerare och medborgare och vill vara länken mellan alla aktörer för 
att accelerera förändringar som gör skillnad för vårt hav. Förhoppningen är att 
större satsningar kan göras med mer reella resultat och att de kan spridas till 
alla kommuner runt Östersjön, berättar Barbara Jackson, VD på Race For The 
Baltic.
TEXT: MERCI OLSSON, COMMUNICATIONS DIRECTOR, RACE FOR THE BALTIC

Vaxholm är med och bidrar 
till ett friskare Östersjön 
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Edvin Amarald gjorde sin prao på 
stadsarkivet.

Mannen på bilden 
– identifierad! 
I förra numret av Viktigt i Vaxholm efterfrågade vi 
upplysningar om mannen som var med om en kraftig 
brand i Vaxholm 1936. Nu har Edvin Amarald, som 
gjorde sin prao i stadsarkivet tidigare i  
våras, lyckats identifiera mannen genom 
ett antal intervjuer och efterforskningar. 
Det visade sig att mannen hette Eliard 
Ahlgren, inflyttad från Vätö 1924 
och arbetade som timmerman i 
Vaxholm under tiden för 
branden. 

På 1940-talet hade militären egna 

hästar och det fanns ett stall alldeles 

vid skjutbanan. Nisse Lundin, också han 

från Rindö, berättar om en hästförare på 

Rindö som kallades för ”Bonn-Kalle” och 

som kan ha varit engagerad i kortegen. 

Midsommarfirandet vid Minörhamnen 

upphörde i samband med att kasern-

området inhägnades 1963 och då revs 

också dansbanan.

Så minns vi  
midsommarfirandet  
på Rindö 1946
Rindöbon Lasse Godberg, minns att midsommar-

stången kläddes vid skjutbanan, sedan gick man 

kortege längs gamla Rindövägen upp mot dans-

banan där stången restes på fältet mellan kasern 3 

och Minörhamnen. 

Bilderna är hämtade ur Vaxholms stadsarkiv.
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Evenemang i Vaxholm

JUNI
Lördagar och söndagar kl 
14.00 guidad visning av Boge-
sunds slott t.o.m. 9 september 
(ej 24 o 25 juni).
18  Konst och historia på  

Rindö Redutt
21  Premiär för allsång  

på Winbergs kl 19.00
 W.A.O. med gästartister 

drar igång de traditionsen-
liga allsångskvällarna.

23  Midsommarfirande på 
Lägret. Traditionellt mid-
sommarfirande med dans 
kring midsommarstången 
kl.16.00. Tips! Kom gärna 
redan kl. 14.00 och var 
med och klä stången.

28  Allsång på Winbergs  
kl 19.00

JULI
1  Motorcykelutställning  

på Kastellet
5  Allsång på Winbergs
6   Kullehusteatern – Tartuffe 

av Moliéres
7 Sommarfest på Badholmen
8   Vernissage på Galleri  

Roddarhuset kl.11–16

8  Sommarfest på Badholmen
8+9 Vaxholmssprinten,  

kajaktävling på Eriksö
9 Visning av Oskar Fredriks-

borg
12 Allsång på Winbergs
16 Kastellets Festdag med 

Orsa spelmän – Vaxholms 
Fästnings Museum 70 år

19 Allsång på Winbergs
21  Pokerrun i gästhamnen
21  Skärgårdsturnén  

på Kastellet
26  Allsång på Winbergs

AUGUSTI
2  Allsång på Winbergs
3  Kullehusteatern  

– Tartuffe av Moliéres
9  Allsång på Winbergs
11 Vernissage på Galleri  

Roddarhuset kl. 16–19.
18  Vernissage på Galleri  

Roddarhuset kl. 18–21.
19  Skärgårdsmarknad 

SEPTEMBER
2  Fackelrodd
10  Per Brahe dag på  

Bogesunds slott

För information om ändringar i programmet, se respektive 
arrangörs webbsida. Håll koll på vad som händer i  
Vaxholm på turismwebben www.destinationvaxholm.se

Bilderna är hämtade ur Vaxholms stadsarkiv.

Kulturnatten 2017

Boka in fredagen den 13 oktober – då är det dags för årets 

kulturnatt! Som alltid kommer det erbjudas evenemang på 

flera ställen runt om i staden. Barn kommer till exempel kunna 

uppleva storytelling ”Flickan som seglade med Vasa”. 

I kyrkan kommer Svenska Psalm Jazz Trion att uppträda och på 

bion håller Beatus konsert. Kvällen kommer också vara fylld av 

dans och möjlighet att måla och pyssla själv. 

Årets kulturstipendium delas ut under kvällen.  

Detaljerat program kommer längre fram.

Plats: Träffpunkt Kanonen, Hamngatan 50, Vaxholm
Tid: Tisdag den 29 augusti kl. 13.00–16.00 

Synskadades riksförbund Vaxholm-Österåker inbjuder 
synskadade och anhöriga till ett öppet seminarium. Här 
får du veta mer om ögat och vilka möjligheter som finns 
att leva ett rikt liv även om synen börjar svikta. Du kan 
testa smarta hjälpmedel och få tips som du kan ha stor 
nytta av.

Se hela programmet på www.vaxholm.se
Varmt välkomna!

Välkommen 
till ögats dag 
i Vaxholm

Träffpunkt Kanonen på Hamngatan 50 har öppet 
måndagscafé hela sommaren. Mellan klockan 13.30 
och 15.00 kan Vaxholms seniorer köpa kaffe med 
dopp för en tia.

Under hela sommaren kan man även spela boule 
tillsammans på Lägret när vädret tillåter. Tiderna 
är tisdagar klockan 10.00–12.00 eller 12.00–14.00. 
Alla är välkomna och ingen föranmälan behövs. 
Efter vi har spelat boule fikar vi på träffpunkt 
Kanonen, kaffe med dopp för en tia även då. Varmt 
välkomna!

Fika och boule i sommar 

Är du intresserad av att vara 
med i en anhöriggrupp?
Om intresse finns startar vi upp en anhöriggrupp för dig 
som har en närstående med en cancerdiagnos.

I anhöriggruppen får du möjlighet att träffa andra i 
liknande situation för samtal, gemenskap och erfaren-
hetsutbyte. Gruppen brukar träffas en gång per månad.

Välkommen att höra av dig till anhörigkonsulent 
Karin Blomqvist-Eklund telefon: 08-522 426 53 eller 
E-post: karin.blomqvist-eklund@vaxholm.se för mer 
information.
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Från början deltog nästan 
1 000 skolklasser i tävlingen 
och av dem tog sig cirka 120 
till final. Finalen spelades 3 
juni i ABB-arena i Västerås 
och Viktigt i Vaxholm fick 
möjlighet att föreviga en 
förväntansfull och lite pirrig 
klass under ett träningspass 
inför finalen. (vid tidningens 
presslägg ning var finalen 
ännu inte spelad)

Elevernas bästa schack-
tips? Använda sig av dragen 

”Skolmatt”, vara lugn och 
fokuserad, prata så mycket 
att motståndaren blir 

förvirrad, stressa motstån-
daren eller helt enkelt bara 
”köra på”…

Kom och prova 
på orientering! 
Det finns banor för alla, flera 
olika svårighetsgrader och 
olika långa banor. Du får en 
karta och får låna elektronisk 
tidtagningsbricka. 
Tisdag 8 augusti med start 
mellan kl 17–19 vid Tenöbadet.

Vaxholm 
Wild Camp
7–11 augusti är det dags för 
fjärde året med Vaxholm Wild 
Camp, sommarens roligaste 
läger för barn mellan 8–13 år 
med våra duktiga ungdomar 
och juniorer som ledare. Anta-
let platser är begränsat, först 
till kvarn gäller.  
Anmäl dig på wildcamp@
waxholmsok.se. Pris: 1 500 kr. 
Tid: Måndag–fredag kl 
8.30–15 vid vår klubbstuga på 
Eriksö. 

Vaxholms 
orienteringsklubb:

Klass 4A spelade  
final i Schackfyran
Tidigare i våras kvalificerade sig klass 
4A från Söderfjärdsskolan till riksfinal i 
Schackfyran. 

Vaxholms 
folkdansgille: 

Dansar på  
midsommar 
afton 23 juni:
kl 11.00 Borgmästargården
12.30 Askrike camping
14.45 Resarö, paviljongen
16.00 Lägret

Även på lördag 19 augusti på 
skärgårdsmarknaden och på 
söndag 8 oktober kl. 11.00 
då det är skördegudstjänst i 
Vaxholms kyrka.

Sommarens program inled-
des i år med Tommy Kör-
bergs konsert på Kastellets 
borggård följt av barnens 
dag, som under åren utveck-
lats till en riktig folkfest.

Årets stora aktivitetsnyhet 
Walk The Plank – ett hopp 
från ett av Kastellets torn 
– kommer att hålla öppet 
varje dag under sommaren. 
Aktiviteten vänder sig till 
vuxna och barn över sju år. 
En fördel med Walk The 
Plank är att man inte behö-
ver förboka, utan man kan 
köpa biljett direkt på plats. 
 
16 juli är det Kastellets 
Festdag och då firas att 
Vaxholms Fästnings museum 

fyller 70 år. Dagen firas
med uppträdanden av bl a 
Orsa Spelmän, dans, gam-
maldags marknad, docktea-
ter, barnaktiviteter
och guidade turer.

21 juli gästas Kastellet av 
Skärgårdsturnén. Årets ar-
tister är Uno Svenningsson, 
Tomas Andersson Wij och 
Tina Ahlin. I samband med 
konserten håller Bistro Kas-
tellet öppet och här serveras 
det bästa av skärgårdens 
lokalproducerade maträtter 
och drycker.

– Vår ambition är att återi-
gen sätta Vaxholms Kastell 
på kartan som en självklar 
evenemangsplats. Vi vill 

bidra till att stärka Vax-
holm ytterligare, både som 
turistdestination och som 
en plats att bo på. Detta 
möjliggörs via ett starkt 
samarbete med Vaxholms 
stad, Fastighetsverket och 
Destination Vaxholm, säger 
Egon Persson – platschef på 
Vaxholms Kastell.

För mer information 
• www.kastellet.com  

alternativt Kastellets 
Facebook-sida.

• Biljetter säljs via ticket-
master till samtliga evene-
mang förutom Barnens dag 
som är gratis.

• Transporter till och från ön 
sker med linfärja, taxibåtar 
eller Waxholmsbolaget.

Det händer mycket 
på Vaxholms Kastell
Kastellet satsar under sommaren på konsertarrangemang och nya aktivite-
ter. Borggården på Vaxholms Kastell har en lång tradition av att vara spel-
plats för kända artister. I år kommer Tommy Körberg, Mojje, Orsa Spelmän, 
Uno Svenningsson, Tomas Andersson Wij och Tina Ahlin att uppträda.
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Hamngatan 19     Tel: 08-541 709 45
E-post: biblioteket@vaxholm.se  Fax: 08-541 709 48

www.vaxholm.se
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

Vaxholms 
stadsbibliotek

ÖPPETTIDER 
fram till 20 aug:
måndag  14–19 
tisdag stängt
onsdag 10–19 
torsdag 10–15 
fredag 10–15 
lör–sön stängt

från och med  
21 augusti: 
måndag 14–20
tisdag 10–17
onsdag 10–20
torsdag 10–17
fredag 10 –17
lördag 10–14
söndag stängt

På www.vaxholm.se under ”Upp-
leva och göra” hittar du bibliote-
kets information. Här kan du söka 
böcker i bibliotekets katalog, be-
ställa och låna om. För att kunna 
använda alla tjänster på hemsidan 
behöver du en pin-kod som du får 
vid ett besök på biblioteket.

E-böcker och E-ljudböcker: 
många av bibliotekets titlar, även 
språkkurser, finns att låna i digital 
form via bibliotekets katalog.

Surfa trådlöst på biblioteket med 
hjälp av inloggningsuppgifter som 
du får när du visar ditt biblioteks-
kort eller legitimation.

Daisy-talböcker kan lånas av 
dyslektiker, synskadade och andra 
med läshinder. Är du Daisy-lån-
tagare kan du själv ladda ner dina 
böcker via Internet. 

Dags att söka årets  
kulturstipendium
Vaxholm stads kulturstipendiums syfte 
är att stödja och uppmuntra personer 
med dokumenterad konstnärlig begåv-
ning. Stipendiet delas ut till personer 
eller grupper som är födda, uppvuxna 
eller bosatta inom kommunen och vars 
arbeten kommer till gagn för Vaxholms 
stad och dess medborgare. Stipendie-
summan är på 25 000 kronor. Det kan 
även delas mellan flera mottagare.

Sista ansökningsdagen för kultur-
stipendiet är den 13 augusti 2017.  
Ansökan skall innehålla personuppgif-
ter, presentation om vilket kulturellt om-
råde du/ni är verksamma inom, doku-
mentation/arbetsprover, vad stipendiet 
ska användas till och referenser.

Beslut tas i nämnden för teknik, fritid 
och kultur och delas ut på Kulturnatten 
den 13 oktober 2017. 

Skicka ansökan till:
Kulturstipendium 2017,  
Tekniska enheten, Vaxholms stad
185 83 Vaxholm
Mer information hittar du under fliken 
Uppleva och göra på Vaxholms stads 
webbplats.

• Jourhavande släktforskare gör sommar-

uppehåll och återkommer lördag 2/9.

• Sommarläsning: kom och få inspiration 

och tips till sommarens lata dagar i häng-

mattan. Sommarlån 6 veckor från 12/6.

• För dig som går i årskurs 1–9:  

hämta ett sommarbokshäfte och var med 

i årets omgång av sommarlovsboken. Du 

lånar, läser och skriver om fem böcker un-

der sommaren. Sommarbokshäftet lämnas 

in senast 31 augusti på biblioteket. Alla 

som är med får välja en prisbok.

• Behöver du högläsningstips? 

Färdiga bokpaket för 

barn i olika åldrar finns 

att låna.

Sommar på biblioteket

Biblioteket har Boken-kommer-
service 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 biblioteket eller 
hemtjänsten.

Läs mer om övriga aktiviteter  
och höstens program på  
www.vaxholm.se

Det sjunde Strömmingsloppet gick av 
stapeln lördag 6 maj. Perfekt väder, 
glada löpare och mycket publik. 630 
löpare som startade i år och det blev 
många fina prestationer och två nya 
banrekord: på 10 km herrar och 5 km 
pojkar 16 år och yngre. På plats fanns 
även en fin lokal marknad med många 
utställare, prova-på aktiviteter, försälj-
ning och tävlingar.

Segrare i lagtävlingarna:
Lilla Strömmingsloppet: Waxholms OK
5 km: Norrbergsskolan 9E
10 km: Run With Me Stockholm

Stort tack till alla deltagare, publik,  
sponsorer, utställare och funktionärer.

Strömmingsloppet



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.  
Under juli månad kommer det dock vara lunchstängt kl 11.45–12.30.
Växel: 08-541 708 00 • Besöksadress: Eriksövägen 27 • Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm • www.vaxholm.se


