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VAXHOLM
Medborgarundersökningen

Hur nöjda är Vaxholmsborna?

Stockholmsenkäten

Vaxholms ungdomar allt nyktrare

Markanvisningstävling
Nya bostäder
på Norrberget

Petter Menning
och Linnea Stensils

– förebilder även på land

Kulturstaden
Vaxholm

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.

Om ett år invigs Vaxholms Kulturskola. Skolan är en del av

Campus Vaxholm och belägen bredvid vårt nya högstadium
Kronängsskolan.
Möjligheterna för musikundervisning, drama, dans med mera
förbättras och når helt nya nivåer. Kronängsskolan får en aula
som rymmer mer än 300 personer och här kan större teater
uppföranden äga rum.
Dessa två nya kultursatsningar gör att Vaxholm får ett mycket
komplett utbud av kulturupplevelser.
Den sedan tidigare digitaliserade biografen är en mycket upp
skattad tillgång med en repertoar av filmer och direktsänd opera.
Stadsbiblioteket är en annan viktig del av vårt utbud och alla
åldrar kan varmt rekommenderas ett besök.
Roddarhuset med konstutställningar är ett uppskattat inslag i
kulturlivet i staden. Hembygdsgården med sitt museum minner
om vår historia. Kastellet med Fästningsmuseet berättar om vårt
militära arv. Kanonen på Hamngatan 50, uppskattad mötesplats
för våra seniorer. Rådhuset är med sin historia ett av naven i vår
historia – och vad har då ovanstående skolor, muséer,
samlingsplatser, biograf, hembygdsgård och galleri
gemensamt?

Möt Socialdemokraterna
Du är välkommen att kontakta
Lars Sjöblom tel: 0703-310 103 för
att komma överens om tid.

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

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

Vaxholms stad har en roll som fastighetsägare, bidrags

givare och investerare i dessa exempel på kulturbärare.
Kulturbärare som binder samman generationer och
möjliggör ett aktivt föreningsliv. Utan föreningslivet
och frivilliga krafter skulle vårt kulturliv vara mycket
fattigare.
Vi vaxholmare kan nu se såväl direktsänd opera
från New York som teaterensembler med drama och
musikaler på programmet. Något att vara stolt över!
Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

Vaxholms kommunfullmäktige sammanträder:
Datum för årets sista sammanträden i kommunfullmäktige är 14 november och 12 december.
Tid och plats: Kl 18.30 i rådhuset

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

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

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

Viktigt i

VAXHOLM

Redaktör

Redaktionsråd

Tryck

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

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

Trydells, Laholm

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

Joel Bixo
Nästa nummer utkommer 16 december.
Manusstopp 9 november.

Rekordsommar
på turistbyrån
Det är slutet av augusti och inne på
turistbyrån har lugnet lagt sig efter
ännu en hektisk sommar.

Krånglande
biljettautomater
Under framförallt
början av sommaren
var det periodvis inte
möjligt eller tog lång
tid att köpa biljetter
från biljettautomaterna
vid linfärjefästet på
Vaxösidan. Orsakerna,
främst uppkopplingsoch belastningsproblem, har successivt
åtgärdats under sommaren.

– Det är så väderberoende. Början av augusti var
lugn men så fort värmen kom tillbaka har vi haft
fullt med besökare som vill hyra bastu, kanoter och
cyklar, säger Mikaela Lodén, ansvarig för turist
byrån.
Om man bortser från första halvan av augusti har
turistbyrån haft en rekordsommar vad gäller antal
besök, med nästan 40 000 personer som kommit till
lokalerna i rådhuset.
– Och då räknar vi inte de som besökt oss nere vid
vårt sommarkontor i Waxholmsbolagets vänthall.
Fortfarande har vi flest tyska turister men känslan är
att antalet fransmän och amerikanare har ökat.
Efter en dramatisk start med hotellet som brann,
så har sommaren annars varit lugn. Och den nya
linfärjan har varit ett positivt inslag.
– Vi har bara hört positiva kommentarer,
förutom en del krångel med biljettautomaterna.
Nu inleds planeringen inför en fullspäckad höst
med ”kusliga november”, traditionsenliga julmark
nader, Luciafiranden och mycket annat.
– Håll utkik efter allt spännande som händer
på turismwebben och vår facebooksida!
www.destinationvaxholm.se riktar sig till
besökare och Vaxholmsbor med tips om evenemang
och aktiviteter.
På turistbyråns facebooksida får du också tips
på vad som händer i kommunen.

Första sommaren med
linfärjan över förväntan
Satsningen på en linfärja som fast
förbindelse till Kastellet, Vaxholms
Gamla stan, har under premiärsommaren varit lyckad.
Vid denna tidnings pressläggning återstod ännu några dagar av
säsongen.
– När säsongen avslutats kommer vi
på olika sätt utvärdera den. Vi sammanställer antal resande och erfarenheter vi gjort som vi kan lära oss
av för att göra nästa sommar ännu
bättre. Men klart är att redan första
sommaren med linfärjan har varit
bra och till och med över förväntan,
säger Marie Wiklund, kommunchef
Vaxholm.
Även Ingrid Jarnryd, kommunikationschef på Trafikverket Färjerederiet har sammantaget en mycket positiv bild av linfärjans första sommar.
– Vi har inga anmälningar om
materiella skador, olyckor eller personskador. Däremot har det varit en
del incidenter med fritidsbåtar som
passerat genom sundet på fel sida
Kastellet och inte uppmärksammat
vajrarna eller färjans varningsljus.
Någon enstaka båt har även fastnat i
vajern men gått loss för egen maskin.
– Många passagerare uttrycker
glädje över att färjan är så smidig att
åka med och att den inte släpper ut
miljöfarliga och illaluktande avgaser,
säger Ingrid.
För linfärjan inleds säsongen 2017
i maj.
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Förebilder även
I juni ingick Vaxholms stad ett samarbetsavtal med OS-kanotisterna
Petter Menning och Linnea Stensils
– ett samarbete som sträcker sig
även utanför idrottens värld.
TEXT OCH FOTO: JOEL BIXO

Petter Menning
Ålder: 28 år
Familj: Fru Evelina och två hundar
Bor: Rindö
Utbildning: Civilekonomexamen
Arbete: Elitidrottare
Klubb: Vaxholms KS
Meriter: EM-, VM-, SM- och
världscupsguld.
Tävlar i gren: K1 200 meter
internationellt.
Extra stolt över: STHLM Sprint
Camp – ungdomsläger som jag
är med och arrangerar för femte
gången i år.
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En dryg vecka har gått sedan mästerskapen i Rio då guldfavoriten
Petter Menning överraskande åkte ur K1 200 meter redan i semi
final och klubbkompisen och talangen Linnea Stensils tog sig hela
vägen till final på samma distans.
Efter OS har det varit fullt upp för de båda Vaxholmsborna.
Linnea har precis kommit hem när jag når henne.
– Känslan när man kommit hem är speciell – det är både glädje
och tomhet. Jag har ju levt och jobbat mot OS under så lång tid.
Här hemma väntade tvätten som vanligt, men också min familj och
stolta grannar förstås.
När jag pratar med Petter känner han sig trött och ser fram mot
en efterlängtad semester. Han berättar att han drabbades
av en familjetragedi dagarna innan tävlingen och
hade svårt att fokusera och leva upp till sin
förmåga.
– Med det i tanken är jag stolt över min
insats och sugen på mer. Nu ska jag bara ta
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på land
det lugnt ett tag och vara tillsammans med min älskade
fru, och sedan börjar träningen inför nästa säsong. Jag
är taggad på att bli ännu snabbare till nästa år.
Petter har i flera intervjuer varit öppen med hur
mycket sporten betytt för honom då han växte upp
i ett splittrat hem med en alkoholiserad pappa.
Idrottandet blev ett viktigt andningshål och en plats
där han kunde vara sig själv, med kompisar och vuxna
som brydde sig. Hans bästa minne från OS är alla fantastiska
vänner och konkurrenter.
– Det var många som kom fram och stöttade mig efter min
semifinal. Idrottens värld kan vara tuff och hård men det finns
en gemenskap och en glädje där som är speciell.
På frågan hur han ser på sin roll som förebild för andra
kanotister och ungdomar svarar han:
– Jag vet hur viktigt det är med förebilder som visar att allt

Linnea och Petter
på kanotstadion
i Rio de Janeiro.

Linnea Stensils
Ålder: 22 år
Familj: Mamma Susanne, pappa Mikael och
systrarna Elin och Julia
Bor: Vaxön
Utbildning: Läser ekonomprogrammet på distans.
Arbete: Elitkanotist, Vaxholms turistbyrå,
Vaxholms kastell
Meriter: 7:e plats i OS, 6:a i EM, svensk mästare
K1 200 meter fyra år i rad, guld i junior-EM
K2 500 meter 2012
Tävlar i grenar: K1 200 meter och 500 meter
Extra stolt över: Att jag lyckats följa mina drömmar. Att jag de senaste åren i princip tränat mig
själv och gjort jobbet mycket på egen hand. Jag
vet att alla de jag tävlar mot har tränare som är
med dem i vardagen. Det är svårt i Sverige men
något som jag hoppas på att ha framöver.
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Efter ett av de största äventyren i Linnea och Petters liv är de båda
Vaxholmsborna tillbaka till vardagen och kanotklubben på Eriksö.

faktiskt är möjligt, för det är det.
Tillsammans med klubbkompisen Erik
arrangerar jag ett ungdomsläger varje
år, där vi hade över 60 deltagare förra
året. Jag försöker ge tillbaka så mycket
som möjligt till sporten.
Förutom paddlingen är han också
engagerad i barnrättsorganisationen
Maskrosbarn, som arbetar för barn som
har föräldrar med missbruks- eller psy
kiska problem, han föreläser då och då
och håller i träningspass för skolor och
företag. Och så har han ju nyligen inlett
ett samarbete med Vaxholms stad.
– Jag tycker det är jättekul och hoppas
kunna bidra med inspiration, motiva
tion och den kunskap jag fått genom
mitt idrottande och min bakgrund. Jag
brinner för att göra livet enklare för
barn och ungdomar och hoppas kunna
göra en insats där.
I Vaxholm har Petter och familjen hittat
hem. Och han brinner verkligen för
Vaxholm som stad.
– Jag har bott i Vaxholm sedan 2008
och aldrig ångrat att vi flyttade hit. Jag
känner mig som en riktig vaxholmare
och är stolt över att representera Vax
holms Kanotsällskap både i Sverige och
i världen.
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Vaxholm är den perfekta blandningen
av landsbygd och stad, som han beskri
ver det och här finns kanske de bästa
förutsättningarna för kanotträning
i Sverige. Klubben har flera duktiga
kanotister, både killar och tjejer, som
bor och tränar i Vaxholms KS och det
är en bra stämning på vattnet påpekar
han. Det enda han har att klaga på är de
båtförare som inte förstår att de måste
sakta ner när de kör förbi. Och så sak
nar han en simhall också.
– Annars är Vaxholm den perfekta
platsen för mig att bo på, säger han och
fyrar av ett av sina stora leenden.
Linnea Stensils har drömt om OS-guld

sedan hon var liten men som yngsta
deltagare i sin gren trodde hon inte att
hon skulle komma så nära sitt mål redan
nu. Hon har alltid beskrivits som talang
men det är ett ord hon inte riktigt gillar.
– När jag var liten tyckte jag att det
var jobbigt att folk beskrev mig som
talang. Då trodde jag att de inte ansåg
att jag tränade lika mycket som de
andra och att den insats jag lade ner inte
betydde lika mycket. Visst, jag tränar
inte mest i världen sett till mängd, men
jag vet att jag har bra kvalitet i det jag
gör. Jag lyssnar på min kropp och vågar

ta egna beslut. Idag väljer jag att se just
det som min talang, inte att jag skulle
haft en lättare resa än andra.
Kanoten har varit en stor del av hen
nes liv redan från början och den har
alltid kommit i första hand.
– Det är i princip det enda jag har
gjort. När kompisarna åkte på festiva
ler, konfirmationer och följde med till
varandras sommarställen, valde jag att
resa runt med mina kanotkompisar på
tävlingar och läger.
Det är inte något hon ångrar.
– Jag älskar sporten och hade redan
som liten förutsättningarna för att bli
riktigt bra. Jag valde att satsa – det är
inte alla som får den möjligheten.
Och satsningen har visat sig fram
gångsrik. Hon har redan fått äta middag
med kungen och den svenska ambassa
den och blivit intervjuad och hyllad ef
ter sin prestation i OS. Framöver väntar
U23-VM, där hon siktar mot guld och
på seniornivå vill hon köra fler finaler
och slåss om medaljerna på allvar.
– Jag har inte hunnit sätta upp några
specifika mål men jag är sugen på me
daljer.
Linnea är född och uppvuxen i

Vaxholm. Hon älskar frihetskänslan

som havet ger och möjligheten att
snabbt ta sig ut i ö-världen.
– Jag saknar inget när jag är här,
ibland under vintern kan det kännas lite
ödsligt men det finns även något char
migt med det. Vill jag in till storstaden
och knuffas med folk kan jag bara sätta
mig på bussen.
Linnea berättar att hon har haft stor
stöttning hemifrån under OS och att
många har skickat lyckohälsningar och
gratulationer. Något som hon gärna vill
återgälda.
– Jag vill lyfta fram vår stad. Det är
superhäftigt att vi var två av fyra svenska
kanotister i OS som tränar i Vaxholm.
Det säger mycket om hur bra det är att
träna och paddla här.
Hon har också börjat inse att hon är
en förebild för många unga.
– Det är en konstig känsla. Det var
inte länge sedan jag själv sprang runt
med badbollar på tävlingarna och bad
om autografer. Men jag är gärna en
förebild och delar med mig av min resa.
Kanske kan andra också få uppleva allt
bra som jag har fått göra.

Upprustningar
på stan
Österhamnen har fått ett ansiktslyft
I sommar har Österhamnen börjat
rustas upp. Nya bänkar, perenna
växter och stensättning med natursten
är några av de åtgärder som ska lyfta
området kring linfärjefästet.

Utegym på Eriksö
I förbindelse med elljusspåret
på Eriksö planeras ett upplyst
utegym med cirka tio stationer för träning. Avsikten är
att gymmet ska stå färdigt
under hösten.

Cykelparkering vid Engarns vägskäl
Det blir 40 nya cykelplatser vid Engarns
vägskäl. Cykelparkeringen kommer att
ha tak och det kommer att finnas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Arbetet
pågår för fullt och beräknas vara färdigt
senare i höst.

Taket på Vaxö skola läggs om
Under sommaren och hösten har delar
av taket på Vaxö skola lagts om för att
förhindra framtida problem med vattenläckage. Arbetet ska vara färdigt under
hösten.

Trafikverket renoverar
tre broar på väg 274
Broarbetena fortsätter under hösten.
Planen är att samtliga tre broar ska
vara färdiga under hösten. Håll dig
uppdaterad på Trafikverkets webbplats.

Miljövänligt trädäck
Nu testas ett nytt miljövänligt material i
gästhamnen. Träet framställs på naturlig
väg för att kunna stå emot angrepp utan
användning av gifter. På sikt kommer
träet också att få en vacker grå ton.

Samarbetsavtal med
Vaxholms OS-kanotister
Vaxholms stad skrev under sommaren ett samarbetsavtal med
de båda OS-kanotisterna från
Vaxholms kanotsällskap; Petter
Menning och Linnea Stensils. Det
är för Vaxholms stad allra första
gången som ett samarbete inleds
med idrottare.
– Att Vaxholm har två OSdeltagare, dessutom från samma
klubb – det är något helt unikt,
säger Marie Wiklund, kommunchef
Vaxholms stad. Vi ser att både Petter Menning och Linnea Stensils
på ett mycket positivt sätt bidrar
till att för omvärlden stärka bilden
av Vaxholm som en bra plats både
att idrotta, leva och bo på. Petter
och Linnea är båda två också
personer som på flera olika vis
tjänar som förebilder för barn och
ungdomar, både på och vid sidan
av idrottsarenan. Vi är mycket
glada att kunna stötta dem i deras
fortsatta satsning mot kommande
mästerskap, säger Marie Wiklund,
kommunchef Vaxholm stad.
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Resultatet i SCB:s
medborgarundersökning
Fakta om
undersökningen
• Under hösten 2015 och våren
2016 har 133 kommuner
genomfört SCB:s medborgarundersökning. Vaxholm är en
av dem.
• Undersökningarna inleddes
2005 och sedan dess har
263 av Sveriges 290 kommuner deltagit minst en gång.
• Resultaten analyseras med
en modell kallad Nöjd-KundIndex, med en skala 0–100,
där index under 40 klassas
som ”inte godkänt”, 55 är
nöjd, och resultat över 75
står för ”mycket nöjd”.
• I Vaxholm skickades undersökningen ut till 600 personer i åldrarna 18 till 84 år.
Av dessa besvarade hälften
(49 procent) frågorna.
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Hur nöjda är Vaxholmsborna med boende- och livsmiljön
på en skala 0 till 100? Svar: 64. Det är bra i en nationell
jämförelse. Kommunens verksamheter och möjligheterna
till inflytande får dock lägre betyg av medborgarna.
TEXT: LENNART FRYKSKOG

Det här framgår av Statistiska centralby
rån SCB:s medborgarundersökning som
i våras genomfördes i Vaxholm. Samma
undersökning görs mer eller mindre re
gelbundet i de flesta svenska kommuner,
vilket gör att resultaten blir jämförbara
över tid och mellan kommuner.
Ett slumpmässigt urval invånare har
besvarat frågor om hur nöjda de är med
sin kommun, sett ur flera olika aspekter.
Det är en attitydundersökning och resul
taten redovisas i form av ett nöjdhetsin
dex, som kan variera mellan 0 och 100.
Tre olika delar förses med ett helhets
betyg: Kommunen som plats att bo och
leva på, kommunens olika verksamheter
och medborgarnas inflytande på kom

munala beslut och verksamheter.
Det sammanfattande betyget för det
först nämnda området – livsmiljön – är
64, vilket är bättre än rikssnittet (60)
och bättre än för andra kommuner av
Vaxholms storlek (58). Det här pekar på
att trivseln på det hela taget är stor.
Då frågorna om livsmiljön ställs mer
specifikt framgår det att den upplevda
tryggheten får ett särskilt högt betyg: 75,
vilket är klart över rikssnittet.
Smickrande för Vaxholm är att så
många kan rekommendera vänner och
bekanta att flytta hit. Index för detta är 72.
Bostadssituationen och möjligheterna

att få arbete inom rimligt avstånd får

inte lika höga betyg, 50 respektive 48.
Att döma av resultaten från hela Sverige
är bostäder och brist på arbetstillfäl
len problem på flera håll. Siffrorna för
Vaxholm är lite sämre än rikssnittet
men ändå i nivå med andra kommuner
av samma storlek.
För det andra stora området i SCB-

undersökningen, kommunens verksam
heter, ger Vaxholmsborna lägre hel
hetsbetyg. Nöjd-Kund-Index är 47, att
jämföra med ett rikssnitt på 55 och för
kommuner av Vaxholms storlek 52.
Mest nöjda är medborgarna med vatten
och avlopp (77) samt renhållning och
sophämtning (66) – väl i nivå med riks
snitten. Lite sämre betyg får miljöar
betet (52), idrotts- och motionsanlägg
ningar (55), gång- och cykelvägar (49)
samt äldreomsorgen (46). Betygsindex
på dessa områden ligger lite under
rikssnitten, fast inom eller nära fel
marginalen.
Vaxholms svagaste område i under

sökningen är medborgarnas upplevelse
av inflytande. 31 är helhetsbetyget, att
jämföra med ett rikssnitt på 40 och ett
snitt på 38 för kommuner av samma
storlek.
De områden som mäts mer specifikt
i den här delen är information, kontakt,
förtroende och påverkan. Betygen på
information (50) och kontakt (45) är
klart bättre än de för förtroende (34)
och påverkan (31).

SCB:s analys mynnar ut i rekommen
dationer om vad kommunerna bör
satsa på för att göra kommuninvånarna
mer nöjda. Att prioritera bostäder och
trygghet skulle öka trivseln. Eftersom
tryggheten redan upplevs stor i Vax
holm kan det verka motsägelsefullt,
men trygghet väger tyngre än annat i
jämförelse.
För kommunens egna verksamheter
skulle en prioritering av miljöarbetet
och idrottsanläggningar ge särskilt stor
utväxling på nöjdheten, enligt SCB.
Värt att notera i övrigt:

• Kvinnor är mer nöjda än män
med kommunens boendemiljö
och verksamheter.
• Unga i åldern 18 till 24 år ger
Vaxholm de lägsta betygen. Bäst
betyg får kommunen från dem i
åldern 45 till 54 år.

Vaxholm får både ris och ros i
SCB:s undersökning. Men flera
satsningar pågår inom de områden
som efterfrågas av medborgarna.

Så används resultaten
Ny idrottshall byggs och rustas på
campusområdet och en idrottshall
på Rindö har köpts in. Ett miljöprogram och en energiplan visar
riktningen och flera punkter är
redan på plats. Miljöfrågan är viktig för staden, vilket bland annat
visas genom att Vaxholm deltar i
ett program, Baltic Sea Accelerator, för renare vatten i Östersjön.
Planering av ett helt nytt särskilt
boende pågår.

Det här är några av de färska
satsningar – inom så skilda
områden som äldreomsorg, idrott
och miljö – som kommunchefen
Marie Wiklund framhåller.
– Det är glädjande att se att
vi har satsningar och pågående
utveckling inom en del områden
där vi fått lägre betyg. Jag hoppas
att resultaten av dessa och flera
andra insatser på sikt kommer att
öka nöjdheten ytterligare bland
Vaxholms medborgare, säger Marie Wiklund.
Hur värderar ni resultaten i
undersökningen? Hur stort
värde ska man tillmäta dem?

– Vi är mycket glada över de svar
som kommit in och värdesätter
dem högt. De ger oss en
indikation om vad invånarna
tycker och vill. Eftersom undersökningarna görs med jämna
intervall är resultaten intressanta
att titta på, inte bara för ett enskilt
år utan också över tid, för att se
trender.
En del av resultaten kan man ta
med i det dagliga arbetet medan
annat kräver längre tidsperspektiv, framhåller Marie Wiklund.
Medborgarundersökningen är
tänkt som underlag och verktyg i
kvalitets- och förbättringsarbetet.

Vilka fler metoder använder sig
staden av för att bli bättre?

– Vi har ett oerhört stort regelverk
att förhålla oss till och vi måste
säkerställa att vi följer alla de
regler och lagar som en kommun
vilar under. Utöver det har
kommunfullmäktige en ambition
att vi ska leverera mer än vad
lagarna föreskriver. Uppföljning
av detta sker på många olika
sätt, allt från återrapportering
till statliga myndigheter, till en
föräldragrupp på en förskola eller
till politiska utskott.
Var kommer enkäter till invånare
och företagare in i det sammanhanget?

– De är ett viktigt instrument för att
mäta nöjdhet. Vi brukar prata om
att kvalitet mäts genom tre pers
pektiv: Funktionell (objektiv, till
exempel lagstiftning), ändamålsenlig (faktabaserad) och upplevd
(subjektiv, till exempel nöjdhet).
Alla tre delarna är lika viktiga.
Att jobba med enkätresultat rent
generellt är dock något vi behöver
systematisera mer och bli ännu
bättre på.
När det gäller medborgarnas
skattning av möjlighet till inflytande menar Lars Lindgren, kommun
styrelsens ordförande i Vaxholm,
att det arbete som pågår sedan en
tid tillbaka, med Vaxholms stads
kommunikations- och IT-strategi,
på ett positivt sätt kommer att
påverka medborgarnas möjlighet
till inflytande.
– Ökade möjligheter till digital
kommunikation och dialog med
politiker och tjänstemän syftar till
att öka medborgarnas inflytande,
säger Lars Lindgren, så jag hoppas
och tror att nöjdheten inom detta
område kommer att öka.
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Bakgrund
Hösten 2011 beslutade kommun
fullmäktige att bygga en ny
skola för årskurs 7–9 på Campus
Vaxholm och samtidigt möjliggöra nya bostäder på platsen
där Norrbergskolan ligger idag.
Marken ägs av kommunen,
vilket möjliggör byggnation och
ger intäkter som bland annat
kan användas till nödvändiga
upprustningar av kommunens
verksamhetslokaler. I området
finns redan utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik och det
går att nyttja gemensam teknisk
försörjning såsom vatten och
avlopp, avfall, energi och digital
kommunikation.

Blå markering visar det område som omfattas av detaljplanen.

Markanvisningstävling utlyst

Nya bostäder
på Norrberget

Hur kan
jag tyck
a till?

Senast
den 17
oktober
du lämn
kan
a synpu
nkter p
samråd
å
sförslag
et. Läs
på www
mer
.vaxholm
.se
under r
ubriken
Bygga b
o och m
iljö.

Planarbetet för nya bostäder på Norrberget pågår för fullt. Under hösten och våren
kommer förslag på bebyggelsen att tas fram av exploatörer och arkitekter.

Vad innebär en
markanvisnings
tävling?
Genom markanvisningstävlingen får
kommunen möjlighet
att granska flera olika
alternativa utformningar av markområdet och
kan därefter välja den
exploatör som anses
ha det mest intressanta förslaget utifrån
tävlingsuppgiften.
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Där Norrbergsskolan ligger idag planerar
Vaxholms stad för 200–300 bostäder i fler
bostadshus, en ny förskola och promenad
med sjöutsikt. Planarbete pågår och fram till
den 17 oktober hålls samråd med möjlighet
för allmänheten, myndigheter och andra
berörda att lämna synpunkter (vid denna
tidnings pressläggning hade samrådsmöte ej
ägt rum).

ning av området som kännetecknas av hög
arkitektonisk kvalitet, variation och hållbar
het samt tillgänglighet till omgivande natur
och promenader längs vattnet. Det ska vara
en levande och trivsam stadsmiljö med
hänsyn tagen till Vaxholms förutsättningar,
Norrbergets läge och karaktär samt gällande
riksintressen. Bebyggelsen ska utformas i
huvudsak i trä.

Förslag på hur de nya bostäderna och

Vinnande exploatör tecknar ett så kallat
markanvisningsavtal med kommunen och
får därmed under en begränsad tid ensam
rätt att förhandla om villkor för förvärvet av
marken och genomförandet av förslaget.
Tävlingen inleddes i september 2016 och
ett vinnande förslag utses av kommunstyrel
sen under våren 2017.

området kan komma att se ut, tas fram i den
markanvisningstävling som pågår fram till
våren 2017, där exploatörer tillsammans
med arkitekter får skicka in förslag på den
nya bebyggelsen.
I tävlingsuppgiften ingår att lämna ett
anbudspris och redovisa förslag på gestalt

Kronängsskolan
– namnet på nya skolan
Namntävlingen för den nya skolan
på Campus Vaxholm avgjordes i slutet av augusti. Det vinnande bidraget
kom från både Rasmus Frölund samt
Monica och Veine Cederwall.

Namntävlingen pågick mellan 1 juni
och 1 augusti i år. Sammanlagt inkom
41 bidrag och några av dessa innehöll
flera förslag. Utav dessa tog namnbered
ningen fram tre förslag med motivering,
som sedan låg till grund för stadsbygg
nadsnämndens beslut.
De två bidrag som var med och gjorde
upp om segern var ”Vaxholmsskolan”
och ”Norrfjärden” (Norrfjärdsskolan).

Men det var alltså ”Kronängsskolan”
som till sist antogs som den nya skolans
namn med motiveringen:
”Geografiskt och vackert namn som
anknyter till busshållplatsen, den närlig
gande vägen samt att kronan varit ägare
till den äng som ligger bredvid.”
Det vinnande bidraget kom från Ras
mus Frölund, 15 år, som går på Norr
bergsskolan samt Monica och Veine
Cedervall, 69 respektive 70 år, boende
i Vaxholm.
På stadsbyggnadsnämndens samman
träde togs också beslut om att de tre
hallarna ska heta Bollhallen (före detta
IF-hallen), Sporthallen och Ishallen.

Campus Vaxholm-området
Campus Vaxholm börjar ta form på allvar. Un
der sommaren har de sista stora arbetena med
marken och parkeringsplatserna avslutas och se
dan några veckor tillbaka är även renoveringen
av Bollhallen (före detta IF-hallen) slutförd.
Byggnationen av den nya skolan går enligt plan
och väntas vara färdig till höstterminens start
2017. Stommen och taket är på plats sedan
några månader tillbaka och under hösten är
det fokus på invändiga arbeten, samtidigt som
förberedande markarbeten görs inför vintern.

Årets förtjänsttecken utdelat
till Vaxholm och genomförde bildvis
ningar i framför allt församlingsgården,
där de berättade om Vaxholms historia i
bilder från förr och nu.
Urban har även skapat boken ”Från
kyrkklocka och två kanonskott till
Urban har sedan barnsben ett gediget
automatlarm”, rörande brandförsvaret i
intresse för Vaxholms
Vaxholm, och som tillhörig
historia och tillsammans
borgarbrandkåren, bidragit
med Bernt Malm tog han
till att rädda vissa kultur
fram programmet för
värden i staden.
100-årsfirandet av stadens
Urbans nuvarande projekt
rådhus 1985. Under en
är än mer anmärkningsvärt,
period skapade de också
då han ”klär på” gravstenar
Urban Fredriksson
utställningar i biblioteks
kring stadens kyrka med
mottar förtjänsttecknet.
fönstret med anknytning
levnadshistorier.
Stadens förtjänsttecken delas ut för
betydande gärningar som utvecklat
Vaxholm. I år tilldelades Urban Fredriksson tecknet vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni.

Vardagshjältar
i trafiken
Du som har barn i skolåldern har
säkert hälsat på några av Vaxholms
vardagshjältar – skolpoliserna. Med
ett glatt humör och en trygg hand,
står de och hjälper barnen över gatan
i morgontrafiken.
I slutet av augusti samlades gänget
för att lägga upp kommande års arbete och samtidigt passa på att tacka
av Ann-Sofie Gustafsson, som jobbat
med skolpoliserna under hennes
dryga 30 år som närpolis i Vaxholm.
Nu tar Vaxholms stad över samordningen av skolpolisverksamheten och
hoppas kunna leva upp till AnnSofies mycket uppskattade arbete.
Fler skolpoliser behövs!
Är du intresserad? Kontakta Kristina
Mellquist Möllerberg, administrativ
handläggare på Vaxholms stad, tina.
mellquist@vaxholm.se eller kontaktperson för Resarö, Gittan Hultberg
gittan.h@live.se

Nyföretagarcentrum
Nyföretagarcentrum Österåker/
Vaxholm ger dig som funderar på
att starta eget företag – eller redan
har startat – kostnadsfri rådgivning.
Linda Moberg, en erfaren rådgivare,
hjälper dig med din affärsidé, frågor
kring budget, marknadsföring eller
vad du vill som
rör ditt företagande.
När du har varit på
rådgivning hos oss
kommer du att vara
väl förberedd för
livet som egenföretagare. Det enda vi
kräver av dig är ditt
engagemang och att
Linda Moberg
du tror på din idé.
Välkommen att boka tid hos oss
Linda Moberg, tel: 076-313 52 22
vaxholm@nyforetagarcentrum.se
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Boenden för
nyanlända
förbereds
Det pågår flera projekt runt om
i kommunen för att få fram till
fälliga och permanenta boenden för nyanlända, bland annat
på Rindö och Vaxön.
Den 1 mars 2016 infördes lag
(2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning. Vaxholms kommun blev då
tilldelat att under 2016 ta emot 46
nyanlända, det vill säga personer
som beviljats permanent uppehållstillstånd.
För att uppfylla sin kvot för 2016
behöver kommunen ställa upp
hyrda paviljonger på Rindö. Syftet
är att förbereda boende för 14
nyanlända ensamhushåll. Avsikten
med paviljongerna är att uppfylla
ett bedömt tillfälligt behov under 2
år. Ännu återstår en del förberedelser, men planen är att inflyttning
ska ske senast i december.
Runt om i kommunen pågår även
andra projekt för att få fram permanenta boenden, bland annat planeras det nybyggnation av hyresrätter
på både Vaxön och Rindö. Området
ovanför parkeringsplatsen vid kommunhuset på Eriksö, är en plats
som utreds för möjlig ny bebyggelse
av 20–25 mindre hyreslägenheter.
Utöver detta söker kommunen aktivt
efter befintliga bostäder och lokaler
som kan omvandlas till bostäder.
Läs mer om Vaxholms stads
flyktingmottagande och hur du kan
hjälpa till på www.vaxholm.se under Omsorg och hjälp/Ny i Sverige
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Leken blir till
matematik i förskolan
Matematiklyftet pågår i förskolan. Hittills har över 15 procent av förskollärarna i Vaxholm genomgått utbildningen, som ska ge dem ett
verktyg i arbetet med att utveckla barnens matematiska förmåga.
Vaxholms förskolechefer satsar på
Matematiklyftet och engagemanget
ute i verksamheterna är stort. Efter
vårens utbildning har 15 procent av
förskollärarna i kommunen genomgått
Matematiklyftets fyra första modu
ler, som handlar om att utveckla den
matematikdidaktiska förmågan som
pedagog. Även barnskötare har deltagit i
utbildningen för att få god spridning av
kunskapen.

En stor del av utbildningen handlar
om att skapa förutsättningar för mate
matiskt tänkande, så som föreställnings
förmåga, förståelse för regelspel och
förklaringar men också att låta barnen
vara med och formalisera nya regler,
definiera saker, designa, mäta, uppskat
ta, göra hypoteser och mycket annat.
Matematiklyftet är en nationell sats
ning som bygger på ett utbildningsma
terial från Skolverket.

Skolval 2017
Skolvalet inför höstterminen
2017 startar i början av nästa
år. I december skickas information ut till de vårdnadshavare som ska göra skolvalet.
Skolvalet fungerar på samma
sätt till kommunala och
fristående skolor och omfattar
elever som ska böjar i:

• förskoleklass
• årskurs 7
• årskurs 1 men som inte
tidigare gått i förskoleklass
Mer information om skolvalet och datum
för skolornas öppet hus kommer du kunna
ta del av på www.vaxholm.se och i
nästa nummer av Viktigt i Vaxholm.

Ny rektor på
Norrbergsskolan

Undervisningslyft
för Vaxholms lärare
I september startade Undervisningslyftet – en
omfattande utbildningssatsning som ska ge
Vaxholms lärare bästa möjliga förutsättningar
när skolorna går mot en ökad digitalisering.
Under 2017 ska Vaxholms stad ta yt
terligare steg mot en ökad digitalisering
i skolorna. Redan idag är Norrbergs
skolan en så kallad ”en-till-en-skola”,
där samtliga elever har en egen dator.
Fler skolor har gjort satsningar, främst
gällande lärplattor, men det ska också
köpas in datorer framöver, med målsätt
ningen att samtliga elever från årskurs 1
ska ha tillgång till varsitt digitalt verktyg.
För att ge lärarna rätt förutsättningar
att använda den nya tekniken har
Vaxholms stad valt att satsa på Undervis
ningslyftet – en omfattande utbildning
som erbjuds samtliga lärare i kommunen.
– Införandet av ny teknik är inte
okomplicerat och lärarna är fortfarande
den i särklass viktigaste faktorn för
elevers kunskapsutveckling. Därför är
det så viktigt att de får rätt förutsätt
ningar att utveckla undervisningen i
relation till de möjligheter och risker
som lärplattor och datorer innebär, sä
ger Ulrika Strandberg förvaltningschef
på utbildningsförvaltningen.
Satsningen är unik i sitt slag och bygger
på ett nära samarbete mellan förvalt
ningsledning och rektorer. Tillsammans
har de tagit fram en handlingsplan för
digitaliseringen i skolan med utgångs
punkt i den nationella IT-strategin,
nutida forskning och erfarenheter från
andra kommuner.
– Det här är ett jättespännande arbete.
Vi är långt förbi diskussionen OM vi
ska använda IT i skolan. Det vi behöver
prata mer om är HUR den ska användas
på bästa sätt, säger Ulrika.

Vad är "Under
visningslyftet"?
Undervisningslyftet
är en fortbildning i
didaktik och metodik för samtliga
lärare som undervisar i Vaxholms stads
grundskolor. Delar
av utbildningen är
hämtad från skolverkets Matematiklyftet,
som stöds av forskning om skolutveckling och fortbildning
för yrkesverksamma.
Fortbildningen sker
genom kollegialt lärande. Den äger rum
lokalt på skolorna
och är tätt knuten
till lärarnas ordinarie
arbete. Allt som de
läser, diskuterar och
planerar, prövas i den
egna undervisningen.

Åsa Häger är sedan augusti ny rektor
på Norrbergskolan. Hon brinner
för att utveckla skolan med
elevernas bästa i fokus.
Viktigt i Vaxholm
passade på att ställa
några frågor till Åsa
om hur hon ser på
skolan och sin roll
som rektor.
Vilka erfarenheter tar du
med dig till ditt nya jobb?
Jag kommer närmast från Österåkers
kommun, där jag har arbetat som rektor de
senaste tio åren. Under den perioden har
skolan varit med om stora reformer, med
ny läroplan, ny skollag och ett nytt betygs
system. Att få ha varit med om det som
rektor har varit både fantastiskt roligt och
väldigt utvecklande.
Hur ser du på din roll som rektor?
Jobbet som rektor har många utmaningar
men framförallt är det inspirerande. Det
allra viktigaste är att eleverna som lämnar
vår skola i årskurs nio känner att de har
utvecklas i sitt lärande och i sin personliga
utveckling och att de lämnar grundskolan
med gott självförtroende och framtidshopp.
Kommer elever och föräldrar märka
någon skillnad med ny rektor?
Vi kommer att förändra vårt arbetssätt men
också skapa nya traditioner. Vi ska förmedla att alla ungdomar är lika viktiga och hur
betydelsefullt det är med ett bra samarbete
och tillit mellan hem och skola. Jag vill
också lyfta fram de olika professionerna i
skolan.
Vilka tankar har du kring Kronängs
skolan och de nya lokalerna?
Senast idag tänkte jag på hur fantastiskt
det skulle vara att vara elev och börja i
årskurs 7 på Kronängsskolan nästa år.
Kronängsskolan ska bli en plats där man
tillåts pröva, vågar misslyckas, utvecklas
och lära i samspel med andra. En möjlig
heternas skola!
Vilka utmaningar ser du framöver?
Vi ska arbeta med en tydlig värdegrund
och utveckla nya arbetssätt. Att få behöriga
lärare och goda förutsättningar för att ytterligare höja kvaliteten på undervisningen.
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Vad görs i Vaxholm?
TEXT: AMMI WOHLIN, STRATEG EKOLOGISK HÅLLBARHET, VAXHOLM

Precis som i många andra kust
kommuner i stockholmsregionen
är den ekologiska statusen på
Vaxholms vattenkvalitet inte god.
Övergödning och miljögifter är de
största problemen.

Arbete pågår inom flera områden:
• Södra Roslagens miljö- och hälsoskydds
kontor har inventerat enskilda avlopp
och noterat vilka som inte har godkänts
på grund av för höga kväve och fosfor
utsläpp. De enskilda fastighetsägarna är
informerade och ska åtgärda sitt eget
VA-system.
• Dagvattenhantering utreds i varje
större detaljplan.
• Båttömningsstation för fritidsbåtar
• Östersjötema genomförs årligen för års
kurs 9 med studiebesök och föreläsningar.

För att nå klimatmålet och minska utsläppen
av växthusgaser är transportfrågan i fokus i
Stockholms län. Även energiförbrukning i
fastigheter samt matproduktion och mat
konsumtion påverkar klimatet.
• Laddstationer med sex uttag ska finnas på
plats under hösten för kommunens bilar –
framförallt för verksamheter som kör korta
sträckor inom kommunen.
• Klimat- och energirådgivning genomför
besök hos bostadsrättsföreningar (läs mer
nedan)
• Vaxholms stads kostenhet arbetar med att
öka andelen ekologisk mat i de pedagogiska
verksamheterna samt hos socialförvaltning
ens måltidsservice. Matsvinnsprojekt pågår.
All mat som serveras ska dessutom leva upp
till Upphandlingsmyndighetens hållbarhets
kriterier, vilket innebär bland annat krav på
miljö- som djuromsorg.

En mer hållbar livsstil
Att vi måste ställa
om till mer hållbara
livsstilar är allt fler
överens om. Våra
livsstilar leder till
problem som miljöförstöring och
klimatpåverkan,
ohälsa och
segregering.
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Några hållbara livsstilstips:
• Mat – öka det gröna på tallriken, minska andelen kött
och mejeriprodukter samt minska matsvinn. Välj kött
och mejeriprodukter som lever upp till höga krav på
miljö- och djuromsorg.
• Bostad – minska energianvändningen, grovavfall samt
öka återvinning och återanvändning.
• Konsumtion – minska varukonsumtion, öka
möjligheter för att låna, byta, dela samt minska
avfallsmängden.
• Resor – öka andelen gång-, cykel- och kollektiv
resor samt minska andelen bil och flygresor.
• Fritid – öka andelen hållbara fritidsaktiviteter
genom ökad vistelse i natur och mark.
• Arbete och utbildning – minska resande inom
arbetet och minska arbetsrelaterad stress.

Energispartips för
bostadsrättsföreningar
TEXT: EVA JERNNÄS, ENERGI OCH KLIMATRÅDGIVARE

Det senaste året har åtta bostadsrättsföreningar i Vaxholm
fått kostnadsfria besök av en
energiexpert som tillsammans
med styrelsen översiktligt gått
igenom fastighetens energianvändning.
Vanliga råd har varit:
• Tilläggsisolering på vinden – är
ofta en effektiv, energisparande
åtgärd som snabbt betalar sig.
• Belysning inne och ute – LED är
en energieffektiv ljuskälla med lång
livslängd. Upp till 25–50 000 tim
mar om de installeras under rätt
förutsättningar. Överväg närvaro
givare i trapphus och tvättstuga.
• Värmesystemet: pumpar och
ventiler behöver ses över. Nya,
kapacitetsstyrda pumpar finns som
ger bra energibesparing. Fundera
över frånluftvärmepump som
komplement. Gamla radiatorven
tiler och termostater fastnar lätt i
ett visst läge och kan då inte reglera
varmvattenflödet som det är tänkt.
• Följ upp energianvändningen –
energileverantören erbjuder
statistik.

• Kom ihåg att rensa ventilations
kanalerna – sätt upp det i under
hållsplanen.
• Byta fönster? Överväg att renovera
fönstren genom att byta ut den
innersta rutan mot ett energiglas
eller en isolerruta. Täta runt
fönstren och se till att infästningen
mellan karm och vägg är drevad så
att det inte läcker luft.
• Vatten: energieffektiva kranar och
snålspolande munstycken minskar
förbrukningen.
• Tvättstugan: När det är dags för
byte av torktumlare rekommende
ras värmepumpstorktumlare.
De är ofta ungefär 40 % mer
effektiva jämfört med kondens
tumlare. Titta efter energimärk
ningen.
• Solceller är ett miljövänligt sätt
att producera förnybar el. Un
dersök möjligheten att sälja
överskottsel till elleverantören. Det
behövs cirka 7 m2 för att installera
1 kW solceller som producerar
ungefär 1 000 kWh el per år.
Läs om bidrag för solceller på
www.lansstyrelsen.se

Laddupplysning för elbilar
En fråga som dykt upp hos bostadsrättsföreningar är laddstolpar för elbilar.
I takt med att elbilar blir vanligare kommer fler föreningsstyrelser få frågan
från sina medlemmar. För att hjälpa styrelserna har ett projekt startat inom
Energi- & klimatrådgivningssamarbetet i Stockholmsregionen. Det kommer
under 2017 att resultera i en gör-så här-guide med stöd för upphandling,
utvärdering och installation samt en enkel demonstrationsfilm.
Energi- & klimatrådgivningen är en opartisk och kostnadsfri service från
kommunen. I Stockholmregionen samarbetar 27
kommuner. Verksamheten finansieras huvud
sakligen av Energimyndigheten. Besök
webbsidan med information för BRFer,
företag och privatpersoner, www.ener
giradgivningen.se. Alla är välkomna
att ringa telefonrådgivningen,
tel 08-29 11 29, vardagar.

Giftfri miljö
Kemikalieanvändningen har
ökat och allt fler farliga ämnen
finns i vår vardag.
En del produkter och varor inne
håller farliga ämnen som sprids till
människor och miljö via tillverkning,
användning och avfall. Denna diffusa
spridning av farliga kemikalier berör
hela samhället och synliggörs bland
annat vid förorenade områden och vid
stora infrastrukturprojekt.
Det är viktigt att minska riskerna
för att människor och miljö skadas av
kemikalier. För att åstadkomma en
förändring till 2030 har nedanstående
insatser nationellt bedömts vara bety
delsefulla. Vaxholms stad, södra Ros
lagens miljö- och hälsoskyddskontor
och Roslagsvatten arbetar med dessa
insatser och i flera fall sker detta
i dialog med externa aktörer:
• ökad kunskap och information
• intensifierad tillsyn hos framförallt
miljö- och hälsoskyddskontor
• kemikaliekrav i offentlig upphandling
• fortsatt sanering av förorenade
områden
• mindre farliga ämnen i byggoch anläggningsarbete
• renare vatten och avlopp
• förbättrad avfallshantering.

Vaxholm klättrar
ytterligare i
miljörankning
I tidningen Aktuell hållbarhets årliga rankning listas
Sveriges bästa miljökommuner.
I år placerar sig Vaxholm på plats 45 av
Sveriges 290 kommuner. Det är en för
bättring med 13 placeringar från 2015
års 58:e placering. Från år 2014 har
Vaxholm totalt klättrat 112 platser.
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Bakgrund

I Vaxholm är det rekordmånga ungdomar som
helt avstår från att dricka alkohol. Det är det
bästa resultatet sedan mätningarna startade
2008. Även tobaksanvändningen i Vaxholm
minskar. Narkotikaanvändningen bland kommunens unga ligger däremot i linje eller högre
än genomsnittet för Stockholm. Bland Vaxholms
ungdomar är det mer än var femte elev på
gymnasiet och i årskurs 9 cirka 12 procent som
uppger att de någon gång provat narkotika.

Stockholmenkäten genomförs
vartannat år i 22 av länets 26
kommuner. Undersökningen
syftar till att följa utvecklingen
av ungdomars vanor, attityder
och levnadsvillkor. Enkäten
innehåller 350 frågor och
besvaras anonymt under en
lektionstimme. Mer än 25 000
ungdomar besvarade den i
länet i år.

Stockholmsenkäten sammanställd

Vaxholms ungdomar
Stockholmsenkäten har genomförts bland länets elever
i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Resultaten för både
Vaxholm och länet visar att allt fler avstår alkohol.
Andelen nyktra elever i nian har ökat från 29 procent
2008 till 60 procent 2016. För ungdomar som går andra
året på gymnasiet har andelen nyktra elever ökat från 8
till 23 procent.
Minskat drickande minskar riskerna

Den positiva trenden med ett minskat drickande som
noteras i hela landet kan ge vinster både på
kort och lång sikt.

– De mest omedelbara effekterna är att fler unga
undviker att råka ut för alkoholrelaterade situationer
som kan leda till skador, övergrepp och obehag. Bland
alkoholpåverkade ungdomar ökar risken för att de till
exempel hamnar i bråk, har oönskat sex eller kör på
fyllan, säger Madeleine Larsson, strateg för social håll
barhet i Vaxholms stad.
– Vi ser även att det är rekordmånga föräldrar i år
som inte låter sina ungdomar dricka. Vi ser det som ett
resultat bland annat av det gedigna drogförebyggande
arbete vi bedrivit i kommunen.
Föräldrars inställning påverkar beteendet

Är det naivt att tro att det går att lära ungdomar dricka
socialt? Ja, i alla fall om man ska tro på den omfat
tande forskning som finns idag. Forskningen visar
att föräldrars inställning har stor betydelse för
ungdomars drogbeteende. Ungdomar till föräld
rar med tillåtande inställning till alkohol dricker
mer än ungdomar som har föräldrar med en mer
restriktiv hållning.
När det gäller tobaksanvändningen
i kommunen har den sjunkit,
främst bland rökare, medan
tobakskonsumtionen bland
snusare är mer konstant. Den
totala andelen tobaksanvändare är
fortfarande hög. Var tredje elev
på gymnasiet och var tionde i
årskurs 9 i Vaxholm uppger att
de brukar tobak.
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Dricker inte alkohol

Mer om
resultatet
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Alla föräldrar i
Vaxholm med ung
domar i årskurs 7
upp till andra året på
gymnasiet får under
hösten en sammanfattning av resultaten
i sin brevlåda.
I november arrangeras ett seminarium
kring cannabis.
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Årskurs 9 Vaxholm

Årskurs 9 länssnitt

År 2 gymnasiet Vaxholm

År 2 gymnasiet länssnitt

Läs mer om
detta seminarium
på nästa sida.

allt nyktrare
Fortsatt fokus på ungdomars drogkonsumtion

Vaxholms stad arbetar medvetet med att försöka
begränsa tillgängligheten till tobak och tillsynsarbetet
är prioriterat.
– Vi ser förbättringar, men det finns fortfarande
mycket att göra. Målet är att förhindra att minderåriga
börjar använda tobak. Tobaksrökning är det enskilt
största folkhälsoproblemet som är möjligt att före
bygga, säger Madeleine Larsson.
Cannabis vanligaste narkotikan

För narkotikaanvändningen är trenden inte lika enty
dig. Användningen bland Vaxholms unga är högre än
genomsnittet för både länet och riket. Mer än var femte
elev i gymnasiets andra år och var tionde elev i årskurs
9 har provat narkotika. Samtliga elever som uppgett att
de använt narkotika har använt cannabis.
Drogförebyggande strategi

Vaxholms stad antog i juni 2016 en ny strategi för det
drogförebyggande arbetet.
– Enkätresultaten indikerar en fortsatt hög drogkon
sumtion bland unga i Vaxholm. Det finns ett fortsatt
behov av ett aktivt arbete för att främja skyddsfaktorer
som goda relationer mellan föräldrar och barn, trivsel
i skola och att minska riskfaktorer som tillgänglighet
till droger, säger Madeleine Larsson.
Läs hela resultatrapporten på:
www.vaxholm.se

I Stockholmsenkätens
resultat för Vaxholm 2016
märks bland annat:
• Minskning: 11 procent i årskurs 9 och
32 procent av eleverna i år 2 på
gymnasiet använder tobak regelbundet.
• Bland niondeklassarna är nykterhet en
tydlig norm, där 51 procent av pojkarna
och 70 procent av flickorna helt avstår.
På gymnasiet avstår nästan var fjärde
elev från alkohol.
• Andelen vaxholmsföräldrar som inte
tillåter alkohol är den högsta sedan
mätningarna inleddes.
• Nästan var tredje elev i år 2 och 15
procent av eleverna i årkurs nio dricker
minst en helflaska vin (eller motsvarande alkoholmängd) minst en gång
i månaden.
• 16 procent av pojkarna och 9 procent
av flickorna i årskurs nio har provat
narkotika. I gymnasiets år två har
23 procent av pojkarna och 20 procent
av flickorna provat narkotika.
Läs hela resultatrapporten på:
www.vaxholm.se
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Älskade förbannade tonåring:

I höst fortsätter de
populära träffarna
Föreläsning:

Är cannabis
ett problem
i Vaxholm?
Cannabis är den vanligaste illegala drogen och
betraktas av många ungdomar som mindre farlig
än alkohol.

I höst fortsätter de populära träffarna för föräldrar till
tonåringar. Träffarna är kostnadsfria och riktar sig till
alla föräldrar med barn i åldern 13–18 år, inte bara de
som upplever att de har problem.
I diskussioner med andra föräldrar får
du verktyg för hur du kan lotsa din ton
åring genom olika situationer och lättare
hantera vardagens små och stora kriser.
Diskussionerna utgår från Birgitta
Kimbers bok ”Älskade förbannade ton
åring”, som beskriver forskning om hur
tonåringars hjärnor fungerar.
Träffarna hålls kvällstid vid fem till
fällen med start den 9 november.

För mer information
och intresseanmälan
www.vaxholm.se under "Föräldra
stödsutbildningar" eller kontakta
kommunens ungdomspedagoger:
Karin Svensson
karin.svensson2@vaxholm.se
Emelie Kalén
emelie.kalen@vaxholm.se

För att kunna ha en givande
diskussion med ditt barn är det
viktigt att du själv har kunskap.
Kom och lyssna på Anders
Delryd, socionom med mångårig erfarenhet från missbruks- och beroendevård. De
senaste 9 åren har Anders varit
verksam på Mini-Maria Täby.
Varmt välkomna!
Var: Vaxholms biografteater,
Hamngatan 31
När: Torsdag 24 november
kl 18.30–21.00
Exempel på frågor
som tas upp:
• Vad är cannabis och vilka
effekter och skadeverkningar
ger drogen?
• Hur bemöter man ungdomar
med positiv inställning till
cannabis?
• Vilka tecken på cannabis
användning bör man vara
uppmärksam på?
• När ska jag som förälder
agera? Var finns hjälp att få?
• Resultat från årets lokala
drogvaneundersökning,
Stockholmsenkäten.
• Vad erbjuds i Vaxholm och
vilka andra verksamheter kan
hjälpa?
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Föreläsning:

Vem bestämmer?

Vaxholms stad bjuder in till en kostnadsfri föräldraföreläsning kring utmaningarna i föräldraskapet, om gränssättning och om att få livspusslet att gå ihop.
Legitimerad psykoterapeut Maria Hällström pratar om
att vägleda egna barn och andras ungar. Maria förelä
ser med ett pedagogiskt fokus kring praktiskt görande,
i syfte att skapa en större verktygslåda för föräldrar.
Föreläsningen kommer också att gå in på hur man
hanterar och förebygger konflikter mellan syskon.

Vem bestämmer?
Om konsten att vägleda och fostra
kraftfulla och viljestarka barn
Var: Vaxholms biografteater, Hamngatan 31
När: tisdagen den 15 november
kl 18:30–21:00
Familjecentrum hälsar
er varmt välkomna!

Maria Hällström, leg. psykoterapeut och grundare
av Söderstödsgruppen,
har i mer än 25 år arbetat
med familjer, barn och
ungdomar. Maria har
också pratat relationer
i Radio Stockholm P 4.

Anhöriggrupp
för makar
Vi har idag en liten grupp för
makar eller sambo som har en
närstående med demensdiagnos.
I anhöriggruppen får du möjlighet
att träffa andra i liknande situation för samtal, gemenskap och
erfarenhetsutbyte. Gruppen brukar
träffas en gång per månad.
Mer info och anmälan
Karin Blomqvist-Eklund,
anhörigkonsulent Vaxholms stad
Tel: 08-522 426 53
E-post: karin.blomqvist-eklund
@vaxholm.se

Anhöriga
och missbruk
Välkommen att
lyssna till författaren Katerina
Janouch berätta
om vanmakten i
att leva med en
älskad människa
på väg att gå under
i missbruk. Katerina
talar om den nya generationens missbrukare för
vilka droger och alkohol är ett
självklart inslag i ett liv fyllt av
framgång och karriär.
Du får höra en insiktsfull berättelse om en medberoendes kamp
mot alkoholens demoner. Från
klockan 17.30 är det insläpp och
du kan ta del av information
från föreningar och kommunens
stöd för dig som är anhörig och
närstående med beroende
problematik.
Datum: tisdag 22 november
Tid: klockan 18–20
Plats: aulan Åva gymnasium,
Åva Skolgränd 1–3, Täby
Föreläsningen arrangeras i
samverkan mellan anhörigstöd
i Täby, Danderyd, Vaxholm och
Österåkers kommun.

Kulturvandring
på Rindö
TEXT: MIKAELA LODÉN, VAXHOLMS TURISTBYRÅ

Redan för 1000 år sedan bodde det människor
på Rindö. Den vikingatida byn låg troligtvis i
mitten av ön. Strax intill låg gravfältet.
Än i dag kan vi se de 1000 år gamla
gravarna, som små runda kullar syns de
intill dagens elljusspår. Personerna som
är begravda där var Rindös första invå
nare. Sedan dess har ön varit bebodd av
olika människor och använts för olika
ändamål.
Rindö har med andra ord en lång och
spännande historia, men det är inte så
många som känner till den. Föreningen
Rindöborna har länge velat skapa en
vandringsslinga runt ön med skyltar
som berättar om platsens historia.
Under våren skapade föreningen Rindö
borna i samarbete med Vaxholms stad
”Kulturvandring på Rindö”. Det är en
slinga runt östra delen av ön med 12
skyltar med så kallade QR-koder.
Koderna scannas in med smartphone,
med appen ”QR reader” eller liknande.
Det dyker då upp information i telefo
nen; om platsens historia, gamla bilder
och kartor. Föreningen Rindöborna står
för innehållet.
Passa på i höst att promenera runt
den nya kulturvandringen på Rindö.

Mer info
Om man själv inte har möjlighet att gå ut och scanna
skyltarna på plats kan man
gå in på Föreningen Rindöbornas websida och scanna
koderna där. Där hittar man
också information om hur
man gör samt kartan över
vandringsslingan.
www.rindoborna.se
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I Vaxholms stadsarkiv förvaras både kommunala och
enskilda handlingar. Handlingarna sträcker sig från
slutet av 1800-talet och fram till idag och förfrågningarna till arkivet är många och varierade.

Ur arkiven: ”H
ögerns val-
propaganda ok
tober 1949”
Vet du mer?
I stadsarkivet finns många skatter,
inte minst spännande bilder som
berättar om Vaxholms historia.
Du kanske har en teori om vad
politikerna på bilden diskuterade
1949 eller känner någon som var på
plats när Vaxholm fick besök av en
polsk ubåt? Vi vill gärna veta mer!
Skriv några rader och mejla till
Vaxholms stadsarkiv.
Ur arkiven: ”Polsk ubåt”

Vaxholms stadsarkiv

Dåtid och nutid
Vaxholms stadsarkiv rymmer spår
från kommunens alla verksam
heter och från lokalt föreningsliv.
Skolhistoria, fattigvård och bebyg
gelseutveckling är några exempel
på ämnen som går att studera i de
kommunala handlingarna. Många
kontaktar också stadsarkivet i
samband med släktforskning för
att hitta information om släkting
ar eller bekanta som tidigare bott i
kommunen.
Arkiven är en del av vårt ge
mensamma kulturarv och det är
därför viktigt att informationen
bevaras för framtiden och att den
finns tillgänglig för allmänhe
ten. Antalet handlingar utökas
ständigt från kommunens olika
verksamheter. I mån av utrymme
och efter överenskommelse i varje
enskilt fall, åtar sig också stads
arkivet att förvara enskilda arkiv
som bedöms vara lokalhistoriskt
intressanta.
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Det här kan du bland annat
göra på arkivet:

• söka beslut som tagits av en
kommunal nämnd
• söka namn på dina skolkamrater
för en klassträff
• hitta ditt betyg
• hitta ritningar eller bilder på ditt hus
från förr i tiden
• söka äldre bygglov och avloppstillstånd
• få veta mer om bakgrunden till namn på
gator och torg
• få fram handlingar som rör placering på
barnhem eller fosterhem
• erhålla vaccinationsintyg
• hembygdsforska och söka emigranter

Kontakta stadsarkivet
Stadsarkivet finns på Ullbergs väg 9D i
Vaxholm. Där finns också ett fåtal platser med möjlighet att sitta och forska
i arkivmaterial. Kontakta gärna stads
arkivets arkivarie för mer information,
e-post johan.silverfred@vaxholm.se

Välkommen till
Arkivens dag!

Den 12 november bjuder
stadsarkivet i Vaxholm in till Arkivens
dag. Du kanske är nyfiken på hur
byggnaderna och hemmen såg ut i
Vaxholm förr i tiden eller vill få hjälp
att spåra en gammal klasskamrat eller
en släkting som emigrerat? På plats
finns även två ”Vaxholms-experter”
för att svara på alla möjliga frågor om
Vaxholm. Håll utkik efter mer information om dagen på www.vaxholm.se

Praktisera på
Vaxholms stadsarkiv
Är du arkivariestuderande, historiker
eller kulturvetare – då kanske du är
intresserad av praktikplats på Vaxholms stadsarkiv? Stadsarkivet tar in
1–4 praktikanter varje år för vardera
5–12 veckors praktik.
Sökande ska i första hand gå en
högskoleutbildning eller nyligen ha
avslutat sin utbildning. Kontakta
Vaxholms stadsarkivs arkivarie för
mer information.

Program
TORSDAG 13/10
18.00 Författarbesök av Kajsa
Ingemarsson på Magasinet.

Under Kulturnatten
händer många olika
saker i Vaxholm.

FREDAG 14/10
Biblioteket
16.00–18.00 Släktforskning, pyssel
för barn, försäljning gallrade böcker.
18.00 Caroline Langenheim –
vissångerska som gör nedslag i
litteraturhistorien.
Bion
Kl 20.00 Premiär av filmen ”Inferno”.

Barnteater på Norrbergsskolan,
körmaraton i kyrkan och visor på
biblioteket. Upplev utställningen
”Handelsboden” på Kastellet, lös en
mordgåta på rådhuset eller gå på
biopremiär. Café och öppen scen i
församlingsgården.

Församlingsgården
Kl 18.00–21.00. Ekocafé med servering. Öppen scen för dig som kan
tänka dig att musicera något, läsa
någon dikt eller liknande.
Kontakta: kristina.ohlsen-runolf@
svenskakyrkan.se eller
olof.hornby@svenskakyrkan.se

Verk av årets kulturstipendiater
visas på rådhuset.

Fästningsmuseet
Kl 15.30–16.50 Visning av museets
nya utställning ”Handelsboden”.
Waxholmsbåt avgår från Söder
hamnen kl 15.25 och tillbaka från
Kastellet kl 16.55.

Men kulturupplevelserna startar
redan torsdag 13 oktober och
fortsätter på lördag.
Så boka in en kulturkväll och helg i
Vaxholm med kultur och god mat –
de flesta restaurangerna har öppet!

Kyrkan
”Låt olika röster höras”.
Kl 18.30 Kulturskolans barnkörer.
Kl 19.30 Årets kulturstipendium
delas ut.
Kl 20.00 Roslagens vokalensemble.
Kl 21.00 Slavakören - stämmor som
väver sagors och myters väv.
Kl 22.00 One voice med gästartist
Gladys del Pilar. Kören med sin egenmix av soul, pop och gospel.

Rådhuset
Kl 19.00 ”Mord på Slottet” – Cluedoinspirerat skådespel. Alla deltagare
får en roll med manus och viss rekvisita. Aktiviteten inleds med att Greve
Gyllenstierna hälsar alla välkomna
till sin fest! Någon gång under spelets
gång kommer ett mord att begås.
Deltagarnas uppgift är att försöka
lista ut vem som är den skyldige...
Max 20 deltagare. Fri entré, men
anmälan krävs. Anmäl deltagande
till info@arkeologievent.se. Arrangör:
Arkeologievent och Vikingsborgs HB.
Kl 16.00–19.00 Uppvisning av
kulturstipendiaternas verk.
Turistbyrån öppen till kl 19.00.
LÖRDAG 15/10
Biblioteket
11.00 Sagostund.
14.00 Författarbesök Maja Hagerman.
Lilla Strand
21.30 uppträder livebandet “The
flying teapot and the travelling
orchestra”.

Norrbergsskolan, Aulan
Kl 17.00 Teater Slava ger ”Eviga
Berg” – en teater om kärlek och brottning. Familjeföreställning från 4 år
och uppåt. Fri entré men biljett krävs.
Biljetter bokas och hämtas på Biblioteket eller Turistbyrån.
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WKK – Waxholms
konståkningsklubb
Höstens evenemang
Oktober
Tristan och Isolde på Bion
8
Författarbesök på Magasinet
13
Kulturnatt
14
Författarbesök på Biblioteket
15
Liveband på Lilla Strand
15
Don Giovanni på Bion
22
Kvällsöppet i Vaxholms centrum
27
s Kastell
27–28 Teaterkväll på Vaxholm
November
Höstlovsöppet på Kastellet
1–4
Halloweendisco på is (Ishallen)
6
Kuslig kväll i Vaxholm
12
Hamlet på Bion
22
Kvällsöppet i Vaxholms centrum
24
”Domarens hus ” i Rådhuset
25
December
Lions Julmarknad i centrum
3–4
Julmarknad i Galleri Roddarhuset
3–4
darhuset
10–11 Julmarknad i Galleri Rod
d
esun
Bog
Jul på
11/12
Vad händer i kyrkan?
olm och
Se www.svenskakyrkan .se/vaxh
t.
ljuse
Vax
ing
tidn
i kyrkans egen
Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningens program
i Vaxholm finns på:
.se
vaxholm .natursk yddsforeningen

		
Välkommen till skridskoskolan
Välkommen till den populära skridskoskolan. Vi lär ut grunderna i
skridskoåkning på ett lekfullt sätt med start 1 oktober. Killar och tjejer
som är fyra år eller äldre är välkomna på isen. Vare sig du vill spela
hockey eller åka konståkning är skridskoskolan bra att börja med.
Skridskoskola lördagar kl. 11.00–11.50
Skridskoskola onsdagar kl 18.00–18.50
1 gång/vecka 800 kr
2 gånger/vecka 1 400 kr
Vill du prova konståkning?
För den som drömmer om att bli skridskoprinsessa eller skridskoprins är vår konståkningsskola det självklara valet. Här lär
sig barnen mer om konståkning. Konståkningsskolan passar tjejer och killar
som har gått en säsong på skridsko
skolan eller har motsvarande kunskaper.
Konståkningsskola
Lördagar kl 11.00–11.50
Onsdagar kl 18.00–18.50
1 gång per vecka 950 kr
2 gånger per vecka 1 700 kr
Vuxengrupper
För dig som är vuxen men ändå när drömmar om att lära dig att åka
skridskor så har vi vuxengrupper. Både för nybörjare och för dig som
har åkt lite mer sen innan. Vi kör både is- och fysträning tillsammans.
Vuxengrupp nybörjare lördagar kl. 10–11. 1 gång/vecka 1 200 kr.
Vi håller till i Vaxholms ishall och startar vecka 39.
Anmälan och mer info: anmälan@waxholmskk.se
www.waxholmskk.se

Vaxholms folkdansgille
Lions höstfest
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Magda Almberg: Tel: 08-541
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Det finns plats för fler! Måndagar
19:30–21:00 i Norrbergsskolans
aula har du möjlighet att träna
folkdans och samtidigt vara med
och förvalta en viktig del av vårt
kulturarv. Vi tränar till största
delen danser som grundar sig på
till exempel vals, schottis, polka
och hambo under ledning av vår
duktiga instruktör. Du behöver
inte ha folkdräkt. Folkdansgillet

har dräkter som
du kan låna vid
dansuppvisningar. Du
behöver inte heller ha en partner
med dig, alla är välkomna!
Mer info: Gittan Hultberg
Tel: 0709-574 535
E-post: gittan.h@live.se
www.facebook.com/waxholmsfolkdansgille

Vaxholms
stadsbibliotek

Vaxholms
konstförening
12 november kl 15.15
Föreningens årliga konstutlottning
på Vaxholms bibliotek.
Observera att du måste lämna fullmakt om du inte själv kan närvara vid
utlottningen. Konstverken är utställda i
bibliotekets skyltfönster cirka 2 veckor
före utlottningen och fullmakter finns
att hämta på biblioteket.
24 november kl 18–21
Stockholms ljusstöperi – vi lär oss
stöpa ljus. Besök på Stockholms ljusstöperi. I en inspirerande miljö får vi
lära oss att stöpa våra egna adventsljus. För 450 kr får var och en stöpa
tre ramar ljus och inta en enkel måltid.
Max 12 deltagare. Anmälan senast
14 november.
Ullabritt Skeppstedt 070-432 83 30
ullabritt.skeppstedt@gmail.com
19 januari 2017 kl. 18.30
Ateljébesök hos konstnär Carita
Fehrm, Stockholm. Välkomna till ett
återseende med Carita och hennes måleri i ateljén och hemmet på Dalagatan.
Carita bjuder på enkel förtäring och
berättar om sitt konstnärskap bland
annat ”Birds, birds, målningar i akryl...
Impressioner från Gotland” Max 12
personer. Anmälan senast 12 januari.
Ullabritt Skeppstedt 070-432 83 30
ullabritt.skeppstedt@gmail.com

Kvällshäng
i idrottshallen
I höst drar en ny verksamhet igång i
kommunen. Ungdomar från 13 år och
uppåt är välkomna att under två kvällar i höst komma och hänga i vår nya
idrottshall. Dörrarna är öppna och kom
förbi när det passar och gör det du
känner för. Hallen är öppen klockan
20–24 den 22/10 och den 26/11.
Mer info på www.vaxholm.se

Hamngatan 19

Tel: 08-541 709 45

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

Öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

14–20
10–17
10–20
10–17
10–17
10–14
Stängt
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Avvikande öppettider:
Fre 4/11: stängt från 15.
Lör 5/11: stängt.
Fre 14/10 under Kulturnatten
öppet till 20.

Några av våra tjänster
På biblioteket kan du surfa trådlöst. På
bibliotekets sidor på www.vaxholm.se
kan söka efter böcker, beställa böcker
och låna om. Du behöver en pin-kod
som du får vid ett besök på biblioteket.
Många nyare titlar finns även i digital
form. Läs mer på nätet eller kontakta
biblioteket så berättar vi mer. Daisy-tal
böcker kan lånas av dyslektiker, synska
dade och andra med läshinder och även
laddas ner via nätet. Boken-kommerservice erbjuds för dig som är långvarigt
sjuk, rörelsehindrad eller av liknande
anledning inte själv kan komma till bib
lioteket. Du får hem böcker utan kostnad
via biblioteket eller hemtjänsten.
LITE AV DET HÄNDER HOS OSS
• Advokatjour på biblioteket 14/11 och
12/12; en kostnadsfri mottagning där du
får träffa en advokat i 15 minuter för en
första vägledning.
• Släktforskningsjour lördagar kl 11–14.
Du får du hjälp att starta din släktforsk
ning.
Program för vuxna
• Öppen bokcirkel 19/10 kl 18.30
• DNA och släktforskning 8/11 kl 19.30
Magnus Bäckmark, författare till boken
Genvägar berättar om DNA-släktforsk
ning.

• Afternoon tea
15/11 kl 15.
Alexander Chamberlain
berättar om William
Shakespeares verk,
uppväxt, levnadsvillkor
och inspirationskällor.
Te och kakor serveras. Fri entré.
• Författarmingel 3/12 kl 12–14.
Författare med lokal anknytning visar
och presenterar sina senaste böcker.
Signering och försäljning.
• Bokcafé med Bokcirkeln Selma
7 december kl. 14–16.
• Kulturnatt i Vaxholm, fredag 14/10
Kl. 16: Pyssel för barn, försäljning av
gallrade barnböcker, avslutning som
marlovsboken, Roslagens släktfors
karförening hjälper dig komma igång
med din släktforskning.
Kl. 18: Visor och litteratur, musika
liska nedslag i den svenska litteratur
historien med Caroline Langenheim.
Underhållning med vackra visor och
en musikalisk frågelek om vår littera
turhistoria.
• Författarbesök lör 15/10 kl 14.
Maja Hagerman, författare och
vetenskapsjournalist, berättar om sitt
arbete med boken Käraste Herman,
om professor Herman Lundborg,
chef för Statens institut för rasbiologi
1922–1935.
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