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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.

Hur nöjd får man vara?

VAXHOLM
Viktigt i 

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

Träffa Liberalerna
Välkommen till Liberalernas  
öppna möten i 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

Ansvarig utgivare Lars Lindgren (M)

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

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

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

Tryck 
Trydells, Laholm

Omslagsbild 
Elisabeth Larsen Brolin

Nästa nummer utkommer omkring  
12 oktober 2018. Manusstopp: 7 september.

Svaret avgörs givetvis av våra förväntningar. Förväntningarna 
kan i sin tur vara i olika grad realistiska. Vår syn på samhällsut-
vecklingen rent generellt färgar även den av sig på vår inställ-
ning.

Jag är hoppfull och tror att förändring i grunden är bra och 
själva förutsättningen för att möta verkligheten och kunna ta 
sig an de utmaningar vi ställs inför.

Därför är jag nöjd och glad när jag ser de slutliga besluten 
kring Norrberget som tas den 18:e juni i kommunfullmäktige. 
Samma dag tas också beslut om detaljplanen för Resarö mitt. 

Vaxholms stad har levererat mycket goda resultat både eko-
nomiskt och i termer av kvalitet. Ekonomin är stabil både avse-
ende resultat-och balansräkning. Kvaliteten i skolan är generellt 
mycket hög och den sociala omsorgen får även den högt betyg 
av användarna.

Exempel på projekt som startats och genomförs under de 
kommande åren är Arninge resecentrum, trafik-
plats Engarn och skolor på Vaxön, Rindö samt 
Resarö.

Trafiklösningarna görs samtidigt som infartspar-
keringar byggs ut på Vaxön, Rindö och Resarö. 

Jag är inte nöjd med regulariteten på Rindöfär-
jorna och kommunen är i dialog med Trafikverket 
om detta. 

Miljöförbättringar av olika slag görs såsom 
utbyggd återvinningscentral. Även i form av  
ekologisk, lokalt tillagad mat för våra elever  
i skolorna och för äldre i vår omsorg.

Vaxholm har nog aldrig varit så bra för så 
många. Utmaningen är att bygga vidare och göra 
ytterligare förbättringar. Om man är hoppfull så 
går det så mycket lättare.

Jag önskar alla en skön sommar!

Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

Kommunfullmäktiges mötestider 2018
Möten i kommunfullmäktige hålls på måndagar kl 18.30  
i Kronängs skolans aula följande datum om inget annat meddelas:
18 juni, 24 september, 22 oktober, 12 november och 10 december.  
Ta del av dagordning och protokoll på www.vaxholm.se



Vaxholm har varit en badort ända  
sedan ångbåtarna kom med de allra  
första badgästerna år 1850. För att  
dokumentera hur det har sett ut 
genom åren, efterlyser nu Vaxholms 
stadsarkiv gamla bilder från strand- 
och badlivet runt om på våra öar. 
Kanske har du en bildskatt gömd där 
hemma som du vill dela med dig av?  
Mejla till stadsarkivarie  
johan.silverfred@vaxholm.se  
för mer information.

Therese  
Andersson blev 
årets företagare 
Therese Andersson 
som äger Lilla 
handelsbo-
den utsågs i 
maj till årets 
företagare i 
Vaxholm.

Affären har 
hon drivit och 
utvecklat under 
nio år och även kom-
pletterat den med en webbshop 
som bidrar till att få affärerna att 
gå runt året om. 

Priset delas ut av Företa-
garna Vaxholm som är en del av 
Sveriges största företagarorga-
nisation. De erbjuder nätverk, 
kunskap och praktisk hjälp samt 
driver utvecklingen för ett bättre 
företagarklimat, så att företagare 
får rätt förutsättningar för att 
kunna utveckla sin verksamhet 
och nå sina mål. Den formella 
utmärkelsen kommer att delas ut 
i samband med Skärgårdsmark-
naden 18 augusti i år. 

Läs mer och ta del av motive-
ringen: https://www.foretagarna.
se/foreningar/vaxholm/ och på 
www.vaxholm.se
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Nell, årskurs 5  
Hur var det  
att göra praktik?

Det var jätteroligt för man 
fick veta nya saker. Min 
mamma är lärare och det 
var mer planering än vad 
jag trodde. Roligast: När jag 
fick leka lärare och hålla 
i en egen lek för hennes 
klass! Tråkigast: När det var 
utvecklingssamtal, för då 
fick inte jag vara med. 

Vad ska du bli  
när du blir stor? 
Hästinstruktör eller veterinär. 
Jag tycker om att rida och 
vill fortsätta med det när jag 
är vuxen. Eller kanske jobba 
som advokat och skydda 
någon som är oskyldig eller 
motbevisa saker som är fel. 

Barnen fick tänka  
till om vägval i livet
Praktik, föräldraföreläsningar och grupparbeten. Populära 
arbetslivsveckan på Vaxö skola gav eleverna möjlighet att 
reflektera över framtiden och olika vägval i livet. 

Svante,  
årskurs 5
Hur var det  
att göra praktik? 

Det var kul att se vad 
pappa gjorde. Jag fick 
gå på möten och spela 
flipper (för de hade det på 
jobbet!). Roligast: Titta på 
datorns ”hjärna”. Tråki-
gast: Skriva mejl.

Vad ska du bli  
när du blir stor? 
Hockeyspelare, om jag får 
chansen! Annars kan-
ske rymdforskare eller 
samma jobb som mamma 
och pappa (säljare inom 
mjukvara).

Ludvig,  
årskurs 4 
Hur var det  
att göra praktik? 

Det var rätt ok. Min pappa 
jobbar på bank och där 
fanns det inte så mycket 
att göra för barn. Roligast: 
En kille som fick sitta 
framför stora datorer och 
chatta om pengar. Tråki-
gast: Möten – de kändes 
långa! 

Vad ska du bli  
när du blir stor? 
Forskare kanske. Jag 
gillar saker vi inte vet så 
mycket om. Det skulle 
också vara kul att jobba 
med djur, till exempel 
att rädda de djur som är 
utrotningshotade.

Bad i alla tider
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Badholmen 1938.

De blindas semesterhem 
på Tynningö på 30-talet.
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Har du rösträtt och finns upptagen i röstlängden får du ett 
röstkort hemskickat från Valmyndigheten mellan 16 och  
22 augusti. På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska  
gå till om du väljer att rösta på valdagen. På röstkortet  
framgår även vilka val du har rösträtt i och vallokalens 
adress och öppettider.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsätt-
ning inte kan ta dig till din vallokal på valdagen, eller till 
röstningslokalen under förtidsröstningen, kan du rösta via 
bud eller ambulerande röstmottagare. Ett bud måste vara 
minst 18 år gammal och kan till exempel vara en närstående. 
Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan Vax-
holms stad ordna med ambulerande röstmottagare. Ambule-
rande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till 
ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot 
din röst. Mer information om röstning via bud eller ambule-
rande röstmottagare finns på www.vaxholm.se/val2018 eller 
på Valmyndighetens hemsida www.val.se.

Val 2018
Söndag 9 september 2018  

är det val till riksdag, kommun-  

och landstingsfullmäktige

På valdagen

Träffpunkt Kanonen
Hamngatan 50
Distrikt Vaxholm sydost

Kronängssskolan 
Ingenjörvägen 1
Distrikt Vaxholm väst: 
aulan 
Distrikt Vaxholm mitt:  
matsalen

Resarö skola 
Överbyvägen 1 
Distrikt Vaxholm norr 
och distrikt Vaxholm 
nordost: matsalen

Rindö skola 
(huvudbyggnaden) 
Rindövägen 82
Distrikt Vaxholm öst

På valdagen söndagen 
den 9 september är vallo-
kalerna öppna kl. 08:00–
20:00. Vallokalerna i 
Vaxholm kommer vara väl 
uppmärkta och där finns 
utbildade röstmottagare 
som är behjälpliga under 
hela dagen. I Vaxholms 
stad finns följande val-
lokaler och valdistrikt: 

Tider för förtidsröstning i rådhuset
Har du inte möjlighet att rösta 
i din vallokal på valdagen går 
det bra att förtidsrösta istället. 
Förtidsröstningen pågår mellan 
22 augusti och 9 september. 
I Vaxholms stad är rådhuset 
förtidsröstningslokal. Rådhuset 
är tillgänglighetsanpassat med 
ramp och hiss upp till röst-
ningslokalen. I röstnings lokalen 
finns utbildade röstmottagare 
som hjälper dig och kan svara 
på eventuella frågor.

ÖPPETTIDER FÖR  
FÖRTIDSRÖSTNING 

Vid frågor om valet går det 
bra att kontakta kommun-

kansliet via mail, kansliet@
vaxholm.se eller via telefon, 
08-541 708 00. Mer informa-
tion om valet finns även på 

www.vaxholm.se/val2018 och 
på Valmyndighetens hemsida 

www.val.se

Valstugor  
på Söder-
hamnsplan 
Från 20 augusti  
kommer det att dyka 
upp valstugor på  
Söderhamnsplan  
i Vaxholm. Där 
kan du som väljare 
träffa politiker och 
få information från 
partierna inför valet 
9 september. 

Ons 22 aug–mån 27 aug kl. 11-15   
Tis 28 aug kl. 16-20  
Ons 29 aug kl. 11-15  
Tors 30 aug kl. 16-20  
Fre 31 aug-mån 3 sep kl. 11-15  
Tis 4 sep kl. 16-20  
Ons 5 sep kl. 11-15  
Tors 6 sep kl. 16-20  
Fre 7 sep  kl. 11-15  
Lör 8 sep kl. 11-15  
Sön 9 sep kl. 8-20 
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Taltidningen gör 
sommaruppehåll
Sista numret av taltidningen innan 
sommaren kommer i mitten av 
juni. Sedan gör den ett uppehåll 
och är tillbaka i slutet av augusti. 
Taltidningen ges ut i CD-format 
för synskadade och andra som av 
olika skäl inte kan läsa en vanlig 
tidning. Den är kostnadsfri och 
innehåller lokala nyheter, kommu-
nal information, aktuella evene-
mang, talbokstips från biblioteket 
och predikoturer för kyrkorna.

Mer information: Carina Hedman  
Tel: 08-541 708 92, E-post:  
carina.hedman@vaxholm.se

Kan du bidra med 
en trygg miljö?
Just nu söker vi kontaktpersoner 
och kontaktfamiljer för barn och 
unga. Som kontaktfamilj bidrar ni 
med en trygg miljö under en tid i 
barnets liv då det behövs som allra 
mest. Som kontaktperson stöttar ni 
en ung person att hitta fungerande 
sociala sammanhang och är ett stöd 
i barnet eller ungdomens liv. Vi 
söker även familjehem. 

Är du intresserad eller vill veta 
mer? Kontakta socialsekreterare 
Rebecca Grahn eller Sigrid Dahl-
man genom Vaxholms stads växel, 
telefon 08-541 708 00.

Hurra, hurra, 
hurra, hurra! 

I maj firade Träff-
punkt Kanonen 
femårsjubileum 
med pompa och 
ståt. Träffpunk-

ten på Hamngatan har under 
sina första år redan hunnit bli en 
omtyckt och välbesökt mötesplats 
för Vaxholms seniorer. Titta gärna 
förbi om du inte har varit där 
tidigare. Måndag–onsdag serveras 
det kaffe med dopp för en tia. 

-års jubileum
I sommar kommer du som cam-
par, tränar eller strosar på Eriksö 
att upptäcka ett nytt inslag i na-
turen. Trädbanor finns redan på 
andra håll i landet, och från och 
med mitten av juni finns de även i 
Vaxholm. 

Banor har byggts högt och lågt, för att 
passa alla åldrar. För Vaxholms stad, som 
äger marken, har det varit viktigt att mar-
ken omkring banorna ska fortsätta vara 
tillgänglig för allmänheten, även om man 
inte vill befinna sig uppe i trädtopparna. 

Anders Jonasson är företagare i Vax-
holm och en av grundarna till Skypark. 
Viktigt i Vaxholm fick byta några ord 
med honom uppe i ett träd i maj, då 
banorna fortfarande var under konstruk-
tion.

Vilken har varit den största  
utmaningen med trädbanorna?
Att välja rätt byggsätt och säkerhets-
system. Till slut valde vi ett system från 
Tyskland som är det modernaste och 
säkraste som finns idag, och det är vi 
väldigt nöjda med. Sedan har det varit en 
utmaning att bygga så många banor på 

samma gång, speciellt under en så lång 
vinter som det var i år.

Vilka kan gå banorna?
Familjer, gamla, unga, företag, skolklas-
ser, Barnkalas – det finns banor som 
passar nästan alla. Men man behöver 
vara minst fem år och 100 cm lång för att 
kunna gå banorna, och ännu lite längre 
på de svårare banorna. Gravida och de 
som har problem med nacke eller rygg 
ska inte gå. Däremot finns det banor bara 
någon meter eller två över marken som 
kan fungera även för höjdrädda.

När har ni öppet?
Vi har öppet alla dagar under perioden 
16 juni till 19 augusti. Under hösten 
och vintern kommer vi ha öppet under 
helgerna och på vissa skollov. Vi öppnar 
även för förbokade grupper av olika slag. 

Mer info
En besökare betalar för ett 2,5 timmes 
pass inne i parken. Cykel, buss, prome-
nad eller joggingtur är rekommenderade 
färdsätt till parken, då det periodvis kan 
vara svårt med parkering. Läs mer på 
www.skypark.se

Äventyr på  
marken och i luften
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Restaurangen 
är stor, ljus och 

luftig. Modern. 
Och tyst. Ljuset 
från de stora fönst-

ren silas genom 
tunna gardiner och 

färgerna här inne går 
i både varma och skarpa 

pastelltoner. Än märks 
inget slitage i Vaxholms nya 
högstadieskola som invigdes 
förra sommaren. Här inhäm-
tar 450 elever kunskaper för 
livet.

När vi kommer hit är en 
speciell period för skolans 
nior på väg mot sitt slut. De 
ska snart bli den första års-
kullen som går ut grundsko-
lan på Kronängsskolan. De 
har gjort sitt första gymnasie-

val och de nationella proven. 
Det har säkert krävt lite extra 
energi.

En ökning med 45 procent
Några veckor tidigare lanse-
rade måltidsenheten ett nytt 

koncept för måltidsservering 
inne i skolrestaurangen. Anta-
let serverade lunchportioner 
ökade markant direkt; från 
330 till 480 per dag. En ökning 
med 45 procent är en siffra som 
skulle få vilken krögare som 
helst att jubla.

Var finns förklaringen?
Vad är det då som nu gjort 
skolmaten så populär? Att 
instagram-konton fylls av skol-
mat? Att ungdomar, lärare och 
besökare unisont går runt och 
pratar om hur bra mat det är på 
skolan? Den lagas precis som 
förut. Den kostar inte heller 
mer att laga.

– Det nya är att maten pre-
senteras på ett annat sätt, berät-
tar Margareta Andersson.

”Har du hört! De har infört 7-rätters buffé varje dag på Kronängs-
skolan! Man får ta vad man vill och alla tycker det är jättegott!” Det 
var ryktet som startade under våren. Men som det oftast är med rykten 
visade det sig vara falskt. Det var en 13-rätters buffé.

Ökat tryck i uppskattad 
lunchrestaurang

Tomas Fredriksson 
och Susanna  
Ghazaryan.
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tallrik som får vara precis hur 
brokig som helst. Ingen lägger 
sig i. Ändå är det inte mycket 
mat som slängs. Eller kanske 
just därför.

– Det som är så KUL, säger 
Margareta, är att både elever 
och personal upplever ett rik-
tigt lyft! Nu kan medarbetarna 
få utlopp för sin kreativitet. 

Bjuder in till kreativitet
Serveringsytorna ger ut-
lopp för matkreativitet och 
idéer. Kompletterande såser, 
inläggningar och röror fixas 
på en höft av matintresserade 
medarbetare och ställs fram så 
eleverna kan prova. Ur en stor 
glasburk med färggrant inne-
håll fiskar Susanna Ghazaryan 
upp kål och morötter som hon 
lagt in och ställt fram som 
ett tillbehör i soppköket. Det 
finns inte med i menyn men 
är gjort på råvaror som fanns 
hemma.

– Det är ett jätteenkelt recept 
från Armenien. Grönsakerna 
har fått dra i vatten och salt.

Det smakar ljuvligt.

Ökat tryck i uppskattad 
lunchrestaurang

Hon är chef för måltidsenhe-
ten som har fem skolkök med 
egen kock, sju förskolekök och 
totalt 26 medarbetare som fem 
dagar i veckan planerar, lagar 
och serverar mat i Vaxholms 
skolor och förskolor. Till Kron-
ängsskolans restaurang har hon 
tillsammans med sina medar-
betare planerat om serverings-
flödet och skyltat serveringssta-
tionerna som på ett trevligt sätt 
vägleder lunchgästerna mellan 
dagens olika erbjudanden. Här 
finns ett stort antal måltids-
komponenter där specialkosten 
inte särskiljs, om det inte finns 
särskilda skäl till det. Den finns 
bland övrig mat och ingen blir 
särbehandlad.

Många fler rätter i  
verkligheten än i appen
– I skolmats-appen syns bara 
två av rätterna – men i verklig-
heten serverar vi idag tretton! 
berättar Tomas Fredriksson 
som är 1:e kock och ansvarar 
för utbudet i skolrestaurangen.

Denna dag serveras en buffé 
med kött- och vegetariska alter-
nativ. Salladsbuffé. Pasta, pota-
tis, ris eller matvete. Ungsstekt 
potatis. Biff stroganoff. Grati-
nerad falukorv. Broccolimedal-
jonger. Gratäng med köttfärs 
och potatis. Pasta carbonara. 
Eller sojafärssås. Eller skinksås. 
Nej, det är inte den samman-
lagda veckomenyn – det här 
är dagens erbjudande. Ovanpå 
det även ett soppkök måndag 
till fredag. Idag bjuds soppa 
med cocosmjölk och grönsaker. 
Något för alla. Maten tillagas i 
skolans toppmoderna kök. 

Färre väljer kött
Både lärare och måltidsperso-
nal gläds åt det lyft i humör, en-
ergi och glädje som de upplever 
i skolan. Ungdomarna är glada 
när de är i skolrestaurangen - 
förut hördes inte alls så mycket. 
Hade det kanske gått slentrian 
i att inte gilla skolmaten? Fler 
elever än tidigare äter i skolan. 
De äter mer. De vegetariskabif-
farna är populära.

Ändå menar Tomas att skol-
maten inte kostar mer nu än 

tidigare. Hur är det möjligt? 
– Det går åt mindre kött. 

Bland tjejer var de vegetariska 
alternativen redan tidigare 
populära, men nu är det extra 
roligt att se att fler och fler 
killar ofta väljer dem. Kött är 
dyrt att köpa in och har nega-
tiv påverkan på miljön, så vi 
tjänar på det dubbelt, menar 
Tomas.

Tallrikarna kan bli 
hur brokiga som 
helst
Margareta berättar 
att förutsättning-
arna på Kron-

ängsskolans är så 
gynnsamma i och med 

att serveringsutrymmet är 
rymligt nog för att fördela 
maten över flera olika 
serveringsstationer, där 

den hålls varm eller kall uti-
från behov. Serveringsytorna, 
där matgästerna cirkulerar, 
är stora och det blir sällan 
kö. Som på en bättre hotell-
frukost kan lunchgäster välja 
fritt och servera sig själva 
och skapa en variation på sin 

Tomas Fredriksson 
är 1:e kock
och ansvarar för 
utbudet i Kron-
ängsskolans 
skolrestaurang.

Margareta 
Andersson, 
kostchef.

I Vaxholms stad tillagas 
och serveras lunch till 
cirka 2 000 barn och 
ungdomar varje dag. 
Maten tillagas i sju 
förskolekök och fem 
skolkök som drivs i 
kommunens egen regi. 
På varje skola erbjuds 

oftast minst tre valbara 
rätter varav salladsbuf-
fén är en kall rätt där 
proteindelen består 
av bönor, linser eller 
mejeriprodukter. En 
så kallad miljösmart 
huvudrätt (vegetariskt 
alternativ) serveras 

varje dag. Fyra dagar 
per vecka består en av 
rätterna av varierad 
vardagsmat med ani-
maliska huvudkompo-
nenter. En gång per 
vecka bjuds en fiskrätt 
som gryta, gratäng, 
stek eller soppa.

Skolmaten i Vaxholms stad



8

Högsäsong
för deckargåtor, 

skräckläsning och 
ljudböcker

Eva-Lena Granbacka gör sin första 
sommar som chef på Vaxholms 
stadsbibliotek, och hon har läst färre 
böcker än vanligt till följd av jobbytet. 

– Jag har läst desto mer faktabase-
rade texter som har med jobbet att göra 

säger hon med ett leende.
Nå, lite av underskottet på skönlit-

teratur tar hon igen i sommar då hon 
har med åtminstone en klassiker på sin 

läslista. Väinö Linnas Okänd soldat (krigs-
roman från 1954) står högt på den. Men Eva-Lena 
Granbacka är, som så många andra, även läsare av 
deckare, som når nya toppar varje gång det drar 
ihop sig till semester. De flesta låntagare vet på 
förhand vad de vill ha. Men frågar du chefen för 
biblioteket delar hon gärna med sig av sina favoriter.

– Jag tycker att Ann Cleeves deckare från Shetland 
är jättebra, så bra att man kan skippa TV-serien om 
det inte vore för de fina scenerierna, men vill man 
ha en riktigt bra deckare ska man absolut läsa hen-
nes böcker.

Bland svenskarna anser hon att Tove Alsterdal 
är den absolut bästa deckarförfattaren, i sällskap 
med Åsa Larsson, som enbart skriver för barn och 
ungdom numera. 

– Tove har ett väldigt lättflytande språk samti-
digt som man får med sig så mycket mer än själva 
deckargåtan från hennes böcker, från militärjuntans 

  Bokläsandet i Vaxholm ökar under sommaren. Allra 
mest ökar läsningen av deckare. Även lyssningen på 

ljudböcker ökar. Och många passar på att läsa den där 
klassikern som man länge tänkt ta itu med.

Argentina eller från Tornedalen. Åsa har ett fantas-
tiskt språk, som är naturnära, man påminns om hur 
kråkriset luktar.

Utlåningen på sommaren ökar även för ljudböck-
er (bra vid långa bilresor exempelvis) och under 
året omtalade böcker, som exempelvis folkbildaren 
och professor Hans Roslings Factfulness, något av 
ett testamente i hans upplysningsgärning för en mer 
faktabaserad världsbild.

– Vi förlänger lånetiderna från fyra till sex veckor 
på sommaren, men på de mest eftertraktade “kö-
böckerna” har vi även sommartid korta lånetider på 
två veckor, så att så många som möjligt ska hinna 
läsa.

Man kunde tro att utlåningen av reseböcker ökar 
på sommaren. Men svenskarna reser numera året 

Vaxholms bibliotek:

TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG
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Resultat från årets 
bokjury i Vaxholm 
– en omröstning 
där skolelever 
och förskolebarn 
deltagit

Förskolorna
Kritorna  
protesterar 
Oliver Jeffers

Bockarna Bruse 
börjar skolan 
Bjørn F. Rørvik

En hemlig katt 
Katarina  
Strömgård

Skolorna
Sally och Sigge 
Linn Hallberg

Fyr 137 
Ingelin Angerborn

Vattenskräck  
Petrus Dahlin

om. Thailand toppar på vintern och de europeiska 
storstäderna på våren. Våra vanor avspeglas på lå-
nekorten. Finns någon reselitteratur som ökar alls?

– Ja, reseböcker om Sverige överhuvudtaget ökar 
på sommaren.

Det finns även genrer som ökar stadigt, oavsett 
årstid. Uthyrningen av filmer (48 timmar) har blivit 
en succé, folk överlag lånar och läser fler böcker om 
kost och hälsa.

– Det finns en mängd infallsvinklar. Några 
fokuserar på maten, andra träningen eller det 

mentala. Det handlar om hur 
vi ska må bättre och bli 

lyckligare.

En uppåtgående 
trend i statistiken 
visar vegetariska 
kokböcker, främst 

bland yngre. Vilka 
trender är på nedåtgå-

ende?
– Poesi. Väldigt få lånar 

lyrik, en stor skillnad mot 
för 30–40 år sedan. Kon-

sten att sy får heller inga nya 
läsare eftersom så få syr sina 

kläder i dag, medan det 
däremot är inne att sticka 
och virka.

5Factfulness 
Fakta av 

Hans Rosling

På barn- och ungdomsavdelningen hål-
ler Mari Suneson i trådarna för som-
marens båda satsningar. Först sommar-
lovsböckerna: alla i grundskolan 
får läsa fem valfria sommar-
böcker, skriva en recension 
och sätta betyg. I augusti 
ordnas en utställning.

För att uppmuntra 
föräldrar att läsa med sina 
barn erbjuder vi i sommar 
också tre olika högläsnings-
paket för olika åldrar.

Vilka böcker är populärast  
bland Vaxholms yngre befolkning?

– Det är mycket skräck, spänning och 
spöken, av författare som Ingelin Anger-
born och Kristina Ohlsson. Klassikerna 
håller dessutom än. Astrid Lindgrens 
ande svävar över avdelningen, och Harry 
Potter-serien av J. K. Rowling lånas ut på 
löpande band.

Biblioteket  
satsar på  
barnens 
läsning

Mest efterfrågat nu på 
Vaxholms stadsbibliotek

1Ett jävla  
solsken 

Biografi av Au-
gustprisvinnaren 
Fatima Bremmer

2 Sveas son 
Roman av 

Lena Andersson  
3Förlåten 

Roman 
av Agnes 
Lidbeck

4 Hälso
revolutionen 

Fakta av Maria 
Borelius
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Språkförskoleavdelningen Blåbäret är tillsynes en 
helt vanlig avdelning på förskolan Lägerhöjden. 
Det som skiljer den från andra är att här finns fyra 
platser för barn med generell eller grav språkstör-
ning. Språkutveckling är därför naturligt i fokus och 
det genomsyrar arbetet med alla barnen på avdel-
ningen.

Förskollärarna Lena Pike, Bibi Staaff och Sofi Berg 
von Linde är överens om att det som gör Blåbäret 
lite speciell är att de har en mindre barngrupp, 
hög personaltäthet och tillgång till Emma Petters-
son, som är logoped på talkliniken på Danderyds 
sjukhus. 

– Emma är ovärderlig, hon är med och vägleder 
och stöttar oss i arbetet. Inte minst med de fyra barn 
som har ett större behov förstås men sättet att arbeta 
tar vi med oss i hela gruppen, påpekar Bibi.

Gemensamt för personalen på Blåbäret är att de 
brinner för att ge det stöd som barnen behöver för 
att utveckla sitt språk. Och de slutar inte förundras 
över hur stor betydelse språket och möjligheten att 
kommunicera har för självkänslan.

– Vi jobbar mycket med drama, tecken och bilder 
för att stödja kommunikationen, säger Lena. Tanken 
är att väcka en nyfikenhet till språket och ge barnen 
verktyg, så att de kan göra sig förstådda på sitt sätt.

Med språket i fokus
Blåbäret är både en vanlig och ovanlig förskoleavdelning. Här är barnens  
språkutveckling i fokus och personalen jobbar mycket med att väcka nyfikenhet 
på språket och ge barnen verktyg för att utveckla sin kommunikation. 

LÄR KÄNNA AVDELNINGEN BLÅBÄRET

– Det är förstås också en stor fördel att vi är så 
många förskollärare på relativt få barn. Det ger oss 
fantastiska möjligheter att verkligen hinna se och 
lära känna varje barn, flikar Sofi in.

Alla lyfter de fram hur fantastiskt det är att få följa 
barnens utveckling och de kan inte låta bli att tycka 
att de har en speciell stämning på avdelningen.

– Att se hur barnens självkänsla stärks när de lär 
sig använda och förstå nya ord eller hittar alternativa 
vägar att kommunicera när något är svårt att säga – 
det är det som gör det här jobbat så kul, säger Emma 
med ett leende.

– Och på köpet har sättet att arbeta skapat en stark 
grupp, där barnen håller ihop och har en hög accep-
tans för allas olikheter. Det måste vi också få med, 
säger Lena stolt.

Språkförskoleavdelningen Blåbäret är ett samarbete mellan 
Vaxholms stad och talkliniken på Danderyds sjukhus. De fyra 
språkplatserna tilldelas barn som genom sin logopedkontakt ak-
tivt har sökt en plats och varje år genomförs en antagningspro-
cess, där både logoped och förskolelärare från Blåbäret är med. 
Barnen med språkplats deltar i verksamheten precis som övriga 
barn på avdelningen, men följer också en individuell språklig 
behandlingsplan.

Vill du veta mer 
om verksamheten? 
Läs mer om Blå-
bäret på Vaxholms 
stads webbplats. 
Där hittar du även 
kontaktuppgifter.



Nytt räddningsvärn på 
Rindö ger ökad trygghet

TEXT: LENNART FRYKSKOG

Ett nytt räddningsvärn med frivillig personal ska upprättas på 
Rindö/Skarpö. Under hösten ska enligt plan en brandbil vara 
på plats i ett garage vid inloppet till tunneln på Rindö och en 
värnstyrka beredd att rycka ut vid behov.

Räddningsvärn
Ett räddningsvärn är en räddningskår med  
frivillig personal, utan krav på sig att inställa 
sig på brandstation vid larm. Ersättning utgår 
vid larm. Värnet kan larmas ut via SMS eller 
personsökare. Utbildning av de frivilliga sker  
i nio block och innefattar bland annat brand-
förlopp och släckningsteknik.  
Källa: Storstockholms brandförsvar

Frågan om räddningsvärnet på Rindö har varit 
aktuell i flera år. Bland de boende har både vilja och 
intresse för att delta i ett räddningsvärn funnits,  
och även Storstockholms brandförsvar som i slutet 
av 2016 kontaktades av Föreningen Rindöborna har 
varit positiv. 

Knäckfrågan har gällt lokalerna. Men under 
vintern har bitarna fallit på plats efter samråd mel-
lan kommun, brandförsvar och boende. En lösning 
med tredelat ansvar har vuxit fram.

Vaxholms stad åtar sig nu att över sommaren 
göra i ordning en lämplig uppställningsplats 
för brandbilen och samtidigt göra i ordning 
hygienutrymmen för värnstyrkan.  

– Det är väldigt roligt när vi kan bistå 
med kreativa och samhällsnyttiga använd-
ningsområden för lokaler och utrymmen, 
som till exempel bergtunneln på Rindö, säger 
Alexander Wahlstedt, chef för Vaxholms stads 
tekniska enhet.

Kommunchefen Marie Wiklund är nöjd med att 
frågan har lösts:

– Det här kommer att bli ett riktigt bra tillskott. 
Rindö/Skarpö växer och ett brandvärn på ön blir 
ett bra komplement till brandförsvarets ordinarie 
styrka som ansluter via färjan. Det känns bra att vi 
höjer beredskapen lokalt så att vi kan agera snabbt 

om det inträffar en olycka.
Även Vaxholms stads säkerhetschef Johan 

Nordenmark uppskattar det lokala engagemanget 
på ön och mer än 25 personer på Rindö har anmält 
intresse för att ingå i värnstyrkan.

– Vi är glada över engagemanget från Vaxholms 
stad och att det finns en lokal vilja att ta ansvar för 
den gemensamma säkerheten. Vi ser fram emot 
att utbilda värnstyrkan, säger Johan Berg, chef för 
räddningsavdelningen på Storstockholms brand-

försvar.

I tunneln inne i 
berget, under det 
gamla vattentornet 
på Rindö, ställs 
nu utrymmen 
iordning inför att 
Rindö räddnings-
värn upprättas.
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Parkering i Vaxholm
TEMA:

Det planeras en hel del kring stadens vägar och parkerings- 
platser. En ny långtidsparkering finns vid Kronängsskolan  
sommartid och fler parkeringsplatser planeras vid Engarn  
och Lägret. Här kan du ta del av det som är på gång och  
samtidigt få tips om vart du kan ställa bilen i sommar. 

Mellan 1 juni och 31 
augusti är en del av den 
centrala Hamngatan i 
Vaxholm bilfri. 
Likt tidigare år utökas an-
talet cykelställ och gågatan 
smyckas med blommor och 
parkbänkar för att skapa 
ett inbjudande och trevligt 
gaturum. Biltrafik tillåts för 

Omtyckt gågata i år igen 
leverans till butiker och det 
finns även parkeringsplatser 
för rörelsehindrade.

Förra sommaren genom-
fördes en undersökning av 
hur gågatan påverkar trafik-
flöden på närliggande gator. 
Mätningarna visar att det inte 
förekommer några proble-
matiska nivåer när det gäller 

ökad trafik på övriga gator. 
Däremot lyftes synpunkter 
om att många parkerings-
platser tas i anspråk och att 
gågåtan kan utnyttjas bättre. 
Tekniska enheten har därför 
fått i uppdrag att utreda 
hur det kan bli enklare för 
relevanta verksamheter att 
utnyttja gågatan framöver. 

ERIKSÖVÄGEN
19 platser
Långtids-
parkering

PÅLSUNDSGATAN
10+4 platser
8/12 timmar

FLORAVÄGEN
40 platser

Långtidsparkering 
1/6-31/8. 

Övrig tid privat parkering 
(båtklubben).

SNÄCKVÄGEN45 platser4 timmar

VASAVÄGEN
20 platser
4 timmar

SÖDERFJÄRDS-
SKOLAN

30 platser
12 timmar

KRONÄNGS -
SKOLAN

71 platser
Långtidsparkering 

15/6-15/8.
Därefter helg- och  
kvällsparkering.

NORRBERGS-
GATAN

30 platser
Långtids-
parkering

ROSENBERGS-
GATAN

18 platser
4 timmar

LÄGERGATAN/ 
KUNGSGATAN

43+28+28 platser
4 timmar

PETERSBERGS-
VÄGEN

30 platser
4 timmar

CAMPUS
25+12 platser

4 timmar

KUNGSGATAN 
/VASAVÄGEN

10 platser
Långtids-
parkering

SOLDAT- 
GATAN

8 platser
8 timmar

NORRBERGS-
SKOLAN

50+13 platser
Långtids-
parkering

EKUDDEN
18 platser
4 timmar

PARKGATAN
15 platser
2 timmar

RESARÖ 
ENGARN

119 platser
12 timmar
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Nu drar detaljplanearbetet igång för att möjlig-
göra fler parkeringsplatser vid parken Lägret i 
centrala Vaxholm. Nu när utbyggnaden av ten-
nishallen är klar är tanken att utomhusbanan 
vid Lägret ska kunna användas som parkering. 
Samtidigt passar Vaxholms stad på att rusta 
upp de parkeringsplatser som finns där sedan 
tidigare. 

Utökad infarts parkering 
vid Engarn
I höst inleds arbetet med att utöka antalet parkerings-
platser vid Engarns vägskäl. Behovet av en större in-
fartsparkering har vuxit i takt med att antalet invånare 
i Vaxholm ökar, samtidigt som den nuvarande infart-
sparkeringen norr om Resarövägen behöver flyttas med 
anledning av den planerade cirkulationsplatsen. De 
nya parkeringsplatserna planeras vid den befintliga 
parkeringen söder om Resarövägen, närmast busshåll-
platserna. 

Arninge resecentrum planeras att stå klart 
2020–2021. Tanken är att det ska bli ett nav 
för kollektivtrafiken i nordostkommunerna. 
Resenärer ska kunna ta tåget på Roslagsbanan 
eller kliva på stomlinjebussar mot Stockholm, 
Norrtälje, Vaxholm, Danderyds sjukhus med 
fler. För att det ska bli möjligt byggs en helt ny 
station för Roslagsbanan, nya busshållplatser 
längs E18, en infartsparkering för bilar samt 
cykelställ. Mer information hittar du på Tra-
fikverkets och Täby kommuns webbplatser. 

Planer på fler  
parkeringsplatser  
vid Lägret 

Resecentrum  
i Arninge om tre år

Cirkulationsplats vid 
Engarns vägskäl 
För att förbättra trafiksäkerheten och under-
lätta för kollektivtrafiken, planerar Trafikverket 
att bygga om nuvarande korsning vid Engarns 
vägskäl till en cirkulationsplats. Just nu tar 
Trafikverket fram en vägplan för cirkulations-
platsen och förhoppningen är att kunna inleda 
arbetet i början av 2019. Håll dig uppdaterad 
på www.trafikverket.se

Åtgärdsvalsstudie  
för buss 670
Landstinget och Trafikverket utreder hur stom-
bussarna i Stockholmsregionen kan få bättre 
framkomlighet och därmed kortare restider. 
Just nu pågår en åtgärds-
valsstudie av sträckan 
Arninge–Vaxholm. 
Studien och förslag på 
eventuella åtgärder 
ska vara klara under 
hösten. Läs mer om 
den på www.sll.se.

Från 1 maj börjar tim-
taxan att gälla på vissa 
av kommunens parke-
ringsplatser. Leverantör 
av betaltjänsten är 
SMS park, som förutom 
betalning i parkerings-
automat, erbjuder: 
• App-parkering: 
Ladda ner appen och 
följ instruktionerna. 
Registreringsnummer 
och zonkod registreras 
i appen för att starta, 
förlänga eller avsluta 
parkeringen. 

• SMS-parkering:  
Skicka ett SMS till  
070-040 40 40. 
Ange: zonkod (mellan-
slag) registreringsnummer 
(mellanslag) personnum-
mer (ÅÅÅÅMMDDXXXX). 
Efter avslutad parkering 
skickas nytt SMS med or-
det ”AVSLUTA” till samma 
telefonnummer. Vidare 
instruktioner följer via 
svars-SMS.
• Ring-parkering: Ring 
via SMS parks kundtjänst: 
0772-101010.

Så betalar du

SKARPÖVÄGEN
35 platser

Infarts-
parkering

SÖDERHAMNEN 
36 platser
2 timmar

HAMNGATAN/ 
RÅDHUSGATAN

35+38+14 platser
2 timmar

HAMNGATAN/ 
BIOGRAFEN
20 platser
4 timmar

ÖSTRA  
EKUDDSVÄGEN

20 platser
4 timmar

VÄSTER- 
HAMNSPLAN

12 platser/2 timmar
8 platser (hamnen)

/4 timmar

NORRBERGS- 
HAMNEN
9 platser
4 timmar

CRONHAMNS-
GATAN/ 

STRANDGATAN
22+12 platser

4 timmar

TRÄDGÅRDS- 
GATAN/TORGGATAN/

FISKAREGATAN
17+4+10 platser

4 timmar

HAMNGATAN/ 
WAXHOLMSHOTELL

3+24 platser
2 timmar

PARKGATAN
15 platser
2 timmar

KAPELLGATAN 
15 platser
4 timmar
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Så här års brukar de allra modigaste 
redan ha hunnit doppa sig både en och 
två gånger, och i år är det nog fler än 
vanligt som passat på i värmen. När du 
än doppar dig kan det kännas tryggt att 
veta att kommunen alltid låter dykare 
kontrollera alla allmänna badplatser i 
början av badsäsongen. 

Ny tennisplan, nytt konstgräs 
och ett gym. Många tar det 
lite lugnare under sommar-
månaderna men på Campus 
Vaxholm är arbetet i full 
gång. Den nya tennisplanen 
ska snart vara spelklar och 
när fotbollen tar sommarupp-
ehåll läggs nytt konstgräs 
på Vaxö IP. Konstgräset är 
godkänt enligt Svenskt certi-

Ingen vila på  
Campus i sommar

Hur många gånger ska 
du doppa dig i sommar? 

Dykarna besiktigar bottnarna vid bryggor och 
rensar skräp. Med start i juni tas också prover var 
tredje vecka för att säkerställa vattenkvaliteten. 
Proverna visar oftast tjänliga värden men om det 
blir en anmärkning tas omgående ett nytt prov och 
anslag sätts upp vid badplatsen. 

I Vaxholm finns det nio allmänna badplatser som 
bjuder på både sandstränder och klippstränder. 
Varför inte besöka några av dem i sommar? En lista 
på alla baden hittar du på www.vaxholm.se under 
fliken Friluftsliv och motion.

fikat och blir förhoppningsvis 
ett stort lyft jämfört med det 
gamla gräset. Under somma-
ren fortsätter också arbetet 
med det nya gymmet i  
Sporthallen, som väntas  
stå klart i slutet  
av året. 

Nya medborgare  
firades 
I anslutning till Skärgårds-
båtens dag 13 juni häl-
sades Vaxholmsbor, som 
blivit svenska medborgare 
under 2017, välkomna vid 
en medborgarceremoni. 
Ceremonin ägde rum vid 
scenen på kajen vid Sö-
derhamnsplan och leddes 
av kommunfullmäktiges 
ordförande Karin Enström.
Läs mer: www.vaxholm.se
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Så är det dags för en hundra-
elvaåring att gå i graven. 
Söderfjärdsskolans plåttak har 
lagats och renoverats under 
årens lopp men den ståtliga 
byggnaden har fortfarande 
kvar originaltaket från 1907 
på sina ställen. Efter många 
års prövningar och angrepp 
av rost, är det så dags att byta 
ut hela taket för att säkra en 
frisk och vacker byggnad i 
minst 100 år till. 

Tydligare rikt linjer 
kring solceller 
Det ska vara enkelt att göra 
klimatsmarta val. För att göra 
det enklare för Vaxholmsbor 
att göra klimatsmarta val har 
stadsbyggnadsnämnden fat-
tat beslut om riktlinjer kring 
solceller och solfångare. Må-
let är att det ska vara enkelt 
och fördelaktigt för invånare 
att bidra till omställningen 
till ett hållbart samhälle. De 
nya riktlinjerna är ett steg 
i arbetet med att locka fler 
Vaxholmsbor att satsa på för-
nyelsebar energi och värna 
framtidens klimat. 

De nya riktlinjerna ska 
förtydliga när det inte krävs 
bygglov för solpaneler och 
vilka undantag som gäller. 
Läs riktlinjerna i sin helhet 
på Vaxholms stads webb-
plats.

Under våren antog kommunfullmäktige 
mål och riktlinjer för bostadsförsörjning-
en i Vaxholm. Dokumentet beskriver hur 
kommunen arbetar med bostadsfrågor 
och hur befintliga och framtida utma-
ningar ska mötas. Vaxholm har en ökan-
de andel äldre invånare men även unga 
vuxnas ställning på bostadsmarknaden 
behöver förbättras, liksom tillgången 
till bostäder för nyanlända. Sedan 2014 
finns det också ett ökat krav på landets 
kommuner att ta hänsyn till regionala 

Norrberget och  
Resarö mitt i KF 
Både detaljplanen för Norr-
berget och detaljplanen för 
Resarö mitt väntas tas upp 
för antagande på kommun-
fullmäktige (KF) 18 juni. Är 
du nyfiken på hur politikerna 
beslutade kan du läsa mer 
på www.vaxholm.se så snart 
mötesprotokollet justerats.  

Så arbetar kommunen 
med bostadsfrågor

förutsättningar och till grupper som är 
särskilt utsatta på bostadsmarknaden.

Mot bakgrund av detta har Vaxholms 
stad som mål att sammanställa cirka 100 
nya bostäder per år fram till 2030. På 
kort sikt planläggs 100 nya hyresrätter 
för att kunna erbjuda ett mer varierat 
bostadsbestånd.

Läs mer i dokumentet mål och  
riktlinjer för bostadsförsörjning  
på www.vaxholm.se 

Söderfjärdsskolan får nytt tak

Nyrustade toaletter  
i Vaxholm
Efter en tidigare vattenskada 
har de offentliga toaletterna 
vid Winbergs renoverats. I 
samband med renoveringen 
har de anpassats för att 
förbättra tillgängligheten 
och självklart finns här också 
skötbord för de allra minsta.   

Renoveringen drar igång 
i juli och någon gång mot 
slutet av året ska det nya 
plåttaket vara på plats. Un-
der byggnadstiden kommer 
det att vara ett staket och en 
ställning runt byggnaden, 
där entréer och utrymnings-
vägar hålls fria. Verksam-
heten på skolan pågår som 
vanligt och arbetet planeras 
så att ska störa så lite som 
möjligt.

Nya bostadslägenheter byggs bland annat vid Skutvikshagen. 
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Mellan maj och oktober kommer frivil-
liga dykare att städa havsbotten på ett 
antal platser i Vaxholm. Det är en del av 
projektet som går under namnet rena 
botten och som har initierats av dykaren 
Eriq Agélii för att engagera andra dykare 
att plocka skräp i Stockholms skärgård. 

– Det är ofta sorgligt skitigt på botten, 
även om det kan se fint ut på ytan, säger 
han.

Tillsammans med andra dykare från 
sällskapet Oceanic tech har han rekogno-
serat botten vid bryggor, badplatser och 
hamnar i Vaxholms stad under vintern, 
för att bestämma vilka platser man sedan 

Havsbotten 
städas  

i Vaxholm
Havet har under lång tid bokstavligen använts som 
en soptipp. Nu vill en grupp dykare rena bottnarna i 

Stockholms skärgård och uppmärksamma allmänheten 
på hur det ser ut under ytan. Först ut är Vaxholm.

ska städa under sommaren. Söndagsflanö-
rer har nyfiket kommit fram när gruppen 
har sågat upp isen för att komma ner i 
bland annat Norrhamnen.

– Det är en av de främsta poängerna 
med rena botten, att informera och upp-
märksamma allmänheten om att saker 
inte försvinner när de sjunker under ytan. 
Jag inser att vi inte ensamma kan städa 
hela skärgården, men vi kan väcka efter-
tanke och sprida kunskap, säger Eriq.

Vad ser de då?
– Vaxholm har ju en lång militär his-

toria och här finns en hel del gammalt 
dumpat militärt material, allt från gevär 

For queries on usage, contact: dpicampaigns@un.org
Developed in collaboration with | TheGlobalGoals@trollback.com | +1.212.529.1010

|  Non official translation made by UNRIC Brussels (September 2015) 

Agenda 2030: Globala mål antagna av FN 2016 
som alla nationer som undertecknat dokumen-
tet ska arbeta utefter nationellt och lokalt.
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Under våren har den pågående 
restaureringen av våtmarken 
Eriksömaren blivit riktigt synlig. 
Träden runt maren har gallrats för 
att ge plats åt fler strand- och vat-
tenväxter som hjälper till att rena 
vattnet. Bland växterna återfinns 
bland annat fackelblomster, dansk 
Iris, kabbleka, starr, gul svärdslilja 
och äkta förgätmigej. Strax intill 
byggs en trädäckad rastplats, 
där du som besöker området ska 
kunna njuta av maren och ta del 
av information.

Restaureringen inleddes hösten 

I takt med urban tillväxt och 
ökad befolkning i regionen tas 
mark i anspråk och mängden 
hårdgjord yta ökar. Det påverkar 
nederbördens avrinning genom 
att infiltration och avdunstning 
minskar. Nederbörd som rin-
ner över hårdgjord yta kallas 
dagvatten och här i finns föro-
reningar och näringsämnen från 
såväl atmosfären som från väg-, 
fasad- och takbeläggningar. Oftast 
leds dagvattnet via ledningar till 
någon vattenförekomst.

Hållbar dagvattenhantering 
utgör en betydelsefull del i sam-
hällsplaneringen. Dagvatten är en 
resurs och kan bli värdeskapande 
och berikande för staden och ge 
attraktiva och funktionella vatten-
miljöer som inslag i stadsmiljön. 

 
Vad gör vi med dagvattnet  
i Vaxholm?
En hållbar dagvattenhantering 
ska bidra till en förbättring av 
Vaxholms yt- och grundvat-

Renat dagvatten förbättrar 
Östersjöns vattenkvalitet

till fosforgranater och minor. Men det 
finns också många gamla däck, cyklar, 
shoppingvagnar och tusentals med glas-
flaskor, porslin och annat.

Bland de värsta miljöbovarna på botten 
är golfbollar, menar Eriq.

– Många inser inte vilken miljöbomb 
de skickar ut i havet när de svingar ut en 
golfboll från stugtomten. Runt varje boll 
är cirka en meter av botten helt död på 
grund av gifterna i bollarna. Och det tar 
cirka tusen år för naturen att bryta ner 
en golfboll till mikroplaster som sedan 
riskerar att tas upp i näringskedjan.

Men dykarna kommer inte att plocka 
upp allt som har slängts i havet.

– Vi tar upp det som är skadligt avfall. 
Som plast och bilbatterier. Glasflaskor 
och järnskrot gör ingen direkt skada på 
det marina livet, även om det självklart 
ser trist ut. Dessutom är vi försiktiga 
med att riva upp sådant som sitter i 
bottensedimentet, det kan göra större 
skada än nytta.

Vaxholms stad stöttar projektet och 
kommer att ta hand om det skräp som 
dykarna plockar upp. Bakom projektet 
står även organisationen Global under-
water explorers.

– Vi söker fler partners och folk som 
vill engagera sig, inte bara dykare. Alla 
kan hjälpa till att rena vår känsliga skär-
gård, avslutar Eriq Agélii.

Läs mer  
om projektet: 
@renabottenistock-
holm på Facebook.

2017 och genomförs med bidrag 
från hav- och vattenmyndigheten 
samt naturvårdsverket. Syftet är 
att rena dagvattnet från närområ-
det och skapa en attraktiv port till 
Eriksö rekreationsområde. 

Besök en våtmark i sommar

tenkvalitet för god vattenstatus i 
stadens vattenförekomster. Mängden 
föroreningar ska minskas vid källan 
och avskiljas under vattnets väg till 
havet. Dessutom ska en robust och 
klimatanpassad dagvattenhantering 
utjämna dagvattenflöden, minska 
konsekvenserna vid översvämning 
och bevara en naturlig vattenbalans 
genom framförallt fördröjningsåt-
gärder.

Dagvattenstrategin i VA-planen 
ses över och ett helhetsgrepp tas 
utifrån dagens forskning och till-
lämpning. I nya detaljplaner görs 
dagvattenutredningar. Staden 
planerar att installera biofilter vid 
större parkeringar. Gröna tak kom-
mer att synas på fler byggnader 
framöver.

Restaureringen av Eriksömaren är 
ett aktuellt exempel på en ”renings-
anläggning” för närområdets ytav-
rinning. Våtmarken har dessutom 
möjlighet att ta hand om vatten vid 
riklig nederbörd och fördröja flödet 
ut i Tallaröfjärden.
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Nu kan Vaxholmsbor som är 
över 18 år, och som har eller 
som riskerar långvarig psy-
kisk funktionsnedsättning, få 
kostnadsfritt stöd i vardagen 
av ett så kallat personligt om-
bud. Ombudet hjälper bland 
annat till att hålla kontakten 
med nyckelpersoner inom 
olika myndigheter och hälso- 
och sjukvården samt ser till 
att informera om det stöd 
som finns att tillgå. En hand-

Nu startar socialförvaltningen så kallad 
uppsökande verksamhet bland kom-
munens äldre invånare. Hembesöken 
vänder sig till dig som är 80 år eller 
äldre och som inte har insatser från 
kommunen sen tidigare. Under besöket 
berättar vi om vilka stöd- och servicein-
satser Vaxholms stad och primärvården 
kan erbjuda samt vart du kan vända dig 
om behov av stöd uppstår. Du får också 
tips kring säkerhet i vardagen och hur 
du kan förebygga fallolyckor. 

Uppsökande  
verksamhet  
bland våra äldre

För mer info: 
Hanna Frohm Norgren, biståndshand-
läggare, telefon 08-541 708 25.

Kostnadsfritt stöd i vardagen
Psykisk funktionsnedsättning

Mer info: 
Sofie Stone,  
personligt ombud, 
tel: 08-541 708 57, 
e-post:  
sofie.stone@ 
vaxholm.se 

lingsplan tas fram utifrån 
varje individs behov. Målsätt-
ningen är öka möjligheten till 
att själv påverka sitt liv och få 
en väl fungerande tillvaro.

Vi kommer att börja med de som 
fyller 80 år i år. Hembesöken sker inte 
oanmälda utan vi kommer att boka in 
tider med var och en när det är dags. 
Tänk på att aldrig släppa in någon som 
inte har legitimation från Vaxholms stad. 
Känner du dig osäker, ring 08-541 709 
22, så bekräftar vi ditt besök.

En dag för  
alla seniorer

Du missar väl inte Seniordagen på 
Träffpunkt Kanonen 1 oktober? 
Det blir en fullspäckad dag med 

information och föreläsningar för 
alla äldre i Vaxholm. Håll utkik efter 
programmet på www.vaxholm.se. 

Anmälan görs senast 14 september via mejl till seniordagen@telia.com. 
Varmt välkommen! 

Fotboll i  
skärgården  
sedan 1920
IFK Vaxholm är nog den 
största idrottsföreningen 
i Vaxholm och vi bedriver 
fotbollsutbildning för barn 
och ungdomar. Föreningen 
arrangerar olika typer av 
aktiviteter och här ser du ett 
axplock:

• Midsommarcamp 18–20 juni (hel-
dag) för spelare födda 2006–04.
• Från och med vecka 26 byts 
konstgräset ut. Då har vi uppehåll 
från träningar på Vaxö IP.
• Vecka 32 är det dags för våra 
absolut yngsta spelare att prova 
fotboll under 1 timme per dag 
måndag–fredag, med föreningens 
anställda tränare som instruktörer.
• Vecka 33 håller vi fotbollscamp 
för barn i olika åldrar. 

Pst seniorer!
Sedan har jag som 
sportchef en fråga till er 
seniorer, och då menar 

jag över 50 år, om ni 
skulle vilja att vi startar ”gå-

fotboll” i Vaxholm? Det är en starkt 
växande trend som både är rolig, 
hälsosam och socialt trevlig. Jag är 
öppen för att leda den verksamhe-
ten om det finns intresse i Vaxholm  
– kontakta mig i så fall.

Vi söker också seniorer som vill 
vara med i verksamheten när tid 
finns. Det gäller allt från att hjälpa 
oss att se över vårt material, att 
finnas med som stöd på träningar, 
fixa och trixa för trevlig miljö i vårt 
klubbhus, vara speaker på herrla-
gets matcher med mer. Ju fler vi är 
desto bättre miljö för barnen. Hör 
av dig till mig om du är intresserad.

Micke Berglund, sportchef IFK Vax-
holm, 0708-60 86 72  
info@ifkvaxholm.com 
www.svenskalag.se/ifkvaxholm
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Vaxholms 
stadsbibliotek

ÖPPETTIDER 
11 juni–19 augusti:
Mån: 14–19 
Tis: stängt
Ons: 10–19 
Tor: 10–15 
Fre: 10–15 
Lör–sön: stängt

Sommar på 
biblioteket

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.

Kom och få inspiration till som-

marens lata dagar i hängmattan. 

Förlängd lånetid upp till 6 veckor 

från 11 juni. Högläsningspaket för 

barn i olika åldrar finns att låna 

på biblioteket från 1 juni. Som-

marlovsboken: låna och läs fem 

böcker under sommarlovet. Alla 
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JUNI
Lördagar och söndagar till 
och med 8/9: Kl 14.00 guidad 
visning av Bogesunds slott  
(ej 23–24/6)
13/6: Skärgårdsbåtens dag
16–30/6: Galleri Roddarhuset, 
måleri av Marta Lafuente  
och Albert Fröling
17/6: Konst och historia  
på Rindö Redutt
17/6: Konsert i Vaxholms 
kyrka
22/6: Midsommarfirande  
på Lägret
28/6: Unplugged konsert, 
Waxholms Hotell

JULI
1–4/7: Galleri Roddarhuset, 
måleri av Marta Lafuente & 
Albert Fröling
5/7: Musik i sommarkväll  
i Vaxholms kyrka
5/7: Kullehusteatern ”Ett 
resande teatersällskap” på 
Vaxholms Kastell
7–31/7: Galleri Roddarhusets 
samlingsutställning
8/7: Visning av Oskar 
Fredriksborg
12/7: Musik i sommarkväll  
i Vaxholms kyrka
15/7: Hälsodag på Kastellet
19/7: Musik i sommarkväll  
i Vaxholms kyrka
26/7: Musik i sommarkväll  
i Vaxholms kyrka

Väntjänstens måndagscafé  
är öppet hela sommaren  
kl 13.30–15.00
Sittgympa  på onsdagar hela 
sommaren kl. 10.30, utom 
midsommarveckan 
Boule spelas på lägret tisda-
gar 10.00–14.00 och efteråt 
kan man dricka kaffe på 
Kanonen
28 augusti kl 13.00–16.00 är 
det Ögats dag. Åsa Lodin från 
Iris talar om och visar olika 

Från och med 20 augusti:
Mån: 14–20
Tis: 10–17
Ons: 10–20
Tor: 10–17
Fre: 10–17
Lör: 10–14
Sön: stängt

som deltar får en prisbok. För barn i 

årskurs 1–9. Sommarbokshäfte finns 

att hämta på biblioteket från 1 juni.

Ta del av våra tjänster och höstens 

program på www.vaxholm.se 

AUGUSTI
1–9/8: Roddarhusets  
samlingsutställning
2/8: Musik i sommarkväll  
i Resarö Kapell
9/8: Musik i sommarkväll  
i Bogesunds slottskapell
11–23/8: Galleri Roddar-
huset, måleri av 12 kvinnliga 
konstnärer
16/8: Musik i sommarkväll  
i Resarö Kapell
18/8: Skärgårdsmarknad  
och strömmingsrodd
25–31/8: Galleri Roddar- 
huset, måleri & Skulptur  
av Yvonne Nimer

SEPTEMBER
1/9: Fackelrodden
1–5/9: Galleri Roddarhuset, 
måleri och skulptur av Yvonne 
Nimer
8/9: Galleri Roddarhuset,  
musikkväll: soul, funk och 
rock´n roll med DWSO 
8–13/9: Galleri Roddarhuset, 
måleri av Pirkko Mikkonen
9/9: Visning av Pålsunds-
batteriet
9/9: Per Brahe-dagen
14–27/9: Galleri Roddarhuset, 
måleri av Gunilla Blomqvist 
”Art as Poetry”

EVENEMANG  
SOMMAREN 2018

Träffpunkt Kanonen  
– en mötesplats  
för seniorer i alla åldrar

synhjälpmedel. Denna dag 
spelar och sjunger Lasse 
Zackrisson på plats.
Under ett par söndagar 
i höst fortsätter vi med 
karaoke. Datumen hit-
tar du på www.vaxholm.
se så fort de är klara. Du 
är också välkommen att 
komma förbi och hämta 
vårt aktivitetsblad i Kano-
nens entré.

Kulturnatt  
Vaxholm
Boka in fredag 12 oktober  
redan nu.
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