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Träffa kommunalrådet
Välkommen att träffa Lars Lind-
gren (M) i Vaxholms rådhus. Ring 

Lars Lindgren och kom överens 
om tid på tel 072-234 54 88.

Reflektioner  
i brytningstid
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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
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Träffa Waxholmspartiet
Välkommen att kontakta Ingemar 
Wemmenhög eller Carl-Magnus 
Broström: ingemar.wemmenhog@
waxholmspartiet.se, carl-magnus.
brostrom@waxholmspartiet.se
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Året 2018 har varit speciellt på flera sätt . Vi minns hettan i 
somras med tropiska nätter och ett Östersjön som verkligen  
inbjöd till fina bad. Tyvärr till priset av uteblivna skördar, brända 
trädgårdar och utebliven svamp.

Nu är vi tillbaka i mer normala gängor vädermässigt men nu 
har vi just haft ett val med ett mycket speciellt utfall nationellt, 
regionalt och lokalt. I skrivande stund är det fortfarande oklart 
hur politiken formerar sig. Ett positivt tecken är att valdeltagan-
det var högt, i Vaxholms fall röstade 92,74 procent av de röstbe-
rättigade i riksdagsvalet och 90,74 procent i valet till kommun-
fullmäktige.

Under året har mycket fallit på plats. En ny inomhusbana för ten-
nis, upprustad lekplats i Ullbergska parken och nytt konstgräs på 

Skärgårdsvallen.
Beslut togs av kommunfullmäktige i juni att anta 

ny detaljplan för Norrberget och samtidigt god-
känna ett avtal om bebyggelse av detsamma med 
byggbolaget Besqab. 

Fullmäktiges möten har flyttats från rådhuset till 
Kronängsskolans aula och ny digital mötesutrust-
ning installeras.

I kommunen pågår digitalisering av dialog- 
service- och ärendehantering med fokus på  
medborgarnas behov av bättre tillgänglighet.

Med förhoppning att svampen trots allt  
kommer innan snön faller.

Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

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

Webbsändning från kommunfullmäktige 
Vill du hänga med när besluten som rör din vardag fattas? På kommunfullmäktiges 
möten är alla välkomna att lyssna. Nu kan du även se mötena live och i efterhand  
på Vaxholms stads webbplats. Du hittar sändningen på www.vaxholm.se under  
fliken Kommun och politik.

Förändringar efter 

valet 2018 hade ännu 

ej genomförts inför 

denna tidnings press-

läggning. Se aktuell 

information på  

www.vaxholm.se

Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad.  
Tel växel: 08-541 708 00. 
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Översiktsplanen är kommunens viljein-
riktning som ska beskriva den långsik-
tiga utvecklingen av den fysiska miljön 
i kommunen. Den är inte juridiskt 
bindande men ska vara vägledande och 
ge underlag för beslut om detaljplaner, 
bygglov och tillståndsprövning.

Arbetet med den nya översiktsplanen 
kommer att inledas under hösten 2018. 
Inriktningen kommer att förankras 
genom en tidig dialog med kommunens 

Ny översiktsplan  
i dialog med boende 
och verksamma  
i Vaxholm
Kommunstyrelsen har givit stadsbyggnadsförvaltningen 
i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan som omfattar 
hela kommunen.

invånare, fastighetsägare, näringsliv och 
övriga intressenter.

Nu gällande översiktsplan heter 
Vaxholm 2030 och antogs av kom-
munfullmäktige i december 2013. För 
att säkerställa planens aktualitet ska 
kommunfullmäktige pröva planen efter 
de krav som ställs på översiktsplaner i 
plan- och bygglagen minst en gång per 
mandatperiod.

Detaljplan  
Norrberget
18 juni beslutade kommun-
fullmäktige att anta den nya 
detaljplanen för Norrberget 
och samtidigt godkänna 
köp- och genomförandeav-
talet med Besqab, som avser 
marköverlåtelse och explo-
atering inom detaljplanen. 
Detaljplanen har därefter 
överklagats till mark- och 
miljödomstolen. 

Vid kommunstyrelsens 
sammanträde 30 juli beslu-
tades det att rivningen av 
Norrbergsskolan ska genom-
föras först när de båda för-
skoleverksamheterna flyttat 
från området. Planeringen för 
tillfälliga lokaler för verksam-
heterna pågår. 

Resarö mitt 
Kommunfullmäktige har be-
slutat att detaljplaneförslaget 
för centrala Resarö ska ställas 
ut igen med möjlighet för 
allmänheten att komma med 
synpunkter. Stadsbyggnads-
förvaltningen har också fått i 
uppdrag att pröva effekterna 
av en uppdelning av detalj-
planen i två delar. Utställning 
planeras genomföras under 
våren 2019.

Förra hösten röstade barnen i Vax-
holms förskolor om upprustningen 
av lekplatsen i Ullbergska parken. I 
somras öppnade lekplatsen igen och 
nu är det dags för invigning. Det blir 
tal och bandklippning samt gratis 
korv, juice, kaffe och bulle så långt 
lagret räcker. Varmt välkommen 
19 oktober kl 11. Lekplatsen ligger 
mellan Soldatgatan och Kungsgatan 
på Vaxön.

 Invigning av lekplatsen  
 i Ullbergska parken  
19 oktober 



Valdeltagandet har ökat i de flesta av Sve-
riges kommuner jämfört med valet 2014. I 
Vaxholm röstade 92,74 procent av de röst-
berättigade i riksdagsvalet och 90,74 procent 
i valet till kommunfullmäktige. Det placerar 
Vaxholm på första plats i länet och i toppen  
i landet när det gäller hur stor andel av  
kommuninvånarna som röstade i riksdags-
valet. 

Vad händer nu?  
Kommunfullmäktige i Vaxholms stad har 31 
ledamöter, vilket innebär att ett enskilt parti 
kan få egen majoritet om det har 16 mandat 
eller fler. I Vaxholm har inget enskilt parti fått 

egen majoritet och i skrivande stund pågår 
samtal mellan de politiska partierna för att 
forma det politiska styret under kommande 
mandatperiod.

Den nya mandatperioden börjar 15 oktober 
och den nyvalda kommunfullmäktige sam-
manträder första gången måndagen 22 okto-
ber, då ny ordförande och presidium väljs. 
Nuvarande nämnder och kommunstyrelse är 
valda fram till årsskiftet. Dock finns det en 
möjlighet för kommunfullmäktige att vid sitt 
första sammanträde välja en ny kommunsty-
relse, för att på så sätt få ett snabbare genom-
slag av valresultatet i kommunstyrelsen.

Rekordstort  
valdeltagande  
i Vaxholm
9 september genomfördes val till riksdag, kommun- och 
landstingsfullmäktige. Valdeltagandet bland Vaxholmsborna 
var högt, både i valet till riksdagen och kommunfullmäktige. 
Här intill redovisas resultatet för kommunfullmäktige i  
Vaxholms stad. Mer statistik hittar du på www.val.se.

VAL 2018
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92,74 %  
(90,6%)

Valdeltagandet i Stockholms län 
har ökat jämfört med valet 2014 
och allra högst är ökningen i 
Vaxholm, där hela 92,74 procent 
av de röstberättigade röstade i 
årets riksdagsval. 

90,74 procent av de röst- 
berätt igade Vaxholms- 
borna röstade i årets val  
till kommunfullmäktige. 



Det slutliga valresultatet för kommunfullmäktige i Vaxholms stad 
fastställdes 21 september.
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Valresultat i kommunfullmäktige

Mer information  
Håll dig uppdaterad om  

det aktuella läget på  
www.vaxholm.se. Vid frågor 

om valet till kommunfull-
mäktige, kontakta Vaxholms 

stads kansli, e-post  
kansliet@vaxholm.se,  
telefon 08-541 708 00.  

Röstfördelning

Mandat fördelning
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Röstfördelning i 
procent. Fördel-
ningen i förra 
valet visas inom 
parentes. 

Mandatfördelning i 
kommunfullmäk-
tige. Förändringen 
i mandat från 
förra valet 
visas under 
årets siffror.   
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Vandra på barrtäckta mjuka stigar, längs med 
glittrande fjärdar, under lindarnas ljusa löv-
verk. Det är höst på Bogesundslandet, natur-
reservat sedan 2013. Markerade vandrings-
leder bjuder in till de fria markerna och visar 
vägen till platser väl värda ett besök.

1  Dammstakärret
Solen lägger sina strålar mel-
lan tallarna ner mot Damm-
stakärret - en skogstjärn med 
vildmarks känsla. Under våren 
kan du höra storlommens 
ödsliga rop och under som-
maren kan du ha turen att få 
se den ovanliga ljust gul-
gröna orkidén myggblomster. 
Vid kärret, våtmarkerna och 
den skogsbevuxna myren 
trivs många olika växtarter. 
Därför är Dammstakärret ett 
Natura 2000-område och 
ingår i EU:s nätverk för skyd-
dad natur. Dammstakärret 
hittar du längs med Damm-
stakärrsrundan 10,8 km och 
Nässeldalsrundan 5,5 km.

3
5

4

Höst på Bogesundslandet
Strövtåg bland svamp, kärr och stortall

1 2
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5  Stortallen 
Stortallsrundan leder dig fram 
under tall- och granskog. Här 
trivs ormbunkar, gula kantarel-
ler och den röda flugsvampen. 
Den 350 åriga ’Stortallen’ lig-
ger numera i en skogsglänta. 
Visste du att tallar samarbetar 

2  Jordbrodammen 
och golfbanan
Svarta björkskelett sticker 
upp ur vattnet. Jordbrodam-
men var ursprungligen ett 
kärr som efter utdikning 
växte igen med björkskog. 
På 90-talet återskapades 
en våtmark för att ta hand 
om golfbanans bevattning. 
Nu är dammen också en 
omtyckt häckningsplats för 
flera sorters fåglar. Jord-
brodammen hittar du längs 
landsvägen, ungefär mitt på 
Bogesundslandet.

4  Tegelbrukshagen 
och Kvarntorps  
betesmarker
I den djungellika täta alm-
skogen syns spår av grävda 
gropar. Här bröts lera som 
sedan blev till tegel i det 
intilliggande tegelbruket, 
som sedan länge är rivet. 
En bit längre bort återfinns 
Kvarntorps betesmarker och 
Kvarnberget bjuder på en 
vacker vy som sträcker sig 
långt bortom fjärden till Kak-
nästornet. Tegelbruks hagen, 
Kvarntorps betesmarker och 
Kvarnberget hittar du längs 
med Frösviksrundan 7,1 km 
och Stortallsrundan 9,9 km.

3  Lindskogen
I närheten av Frösviks gård 
växer några av länets största 
lindar vilka sägs vara över 
300 år gamla. Lindarna är 
bevarade sedan 1916. Linden 
blommar allra sist av våra 
svenska lövträd och besöks 

2

1

Platserna finns med 
i fastighetsverkets 
folder ’Bogesunds-
landets naturreser-
vat” som finns att 
hämta vid infor-
mationstavlan intill 
Bogesunds slott. 
Från september 
kommer Naturkar-
tan (webb och app) 
att fyllas på med 
Vaxholms natur-
upplevelser. 

av bin som tillverkar lind-
blomshonung. Linden har ett 
mjukt träslag som lämpar sig 
väl till träsmide. Lindskogen 
hittar du längs med Frösviks-
rundan 7,1 km och Stortalls-
rundan 9,9 km.

med svamparna som växer 
på barken? Samarbetet kallas 
mykhorrhiza och gör så att 
trädet har lättare att ta upp 
mine raler från jorden. Stor-
tallen ligger längs med den  
9,9 km långa Stortallsrundan. 

K
Ä

L
L

A
: 

S
F

V

3

5

4
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Fina resultat 
i våra skolor
Eleverna i Vaxholms stads kommunala skolor visade fina resultat läsåret 
2017/2018. I årskurs 9 ökade det genomsnittliga meritvärdet, liksom andelen som 
uppnått kunskapskraven. Andelen elever som är behöriga att söka till gymnasiet 
är det högsta sedan de nya kunskapskraven i skolan började gälla 2011. 

Rektorernas kommentarer

– Det är många faktorer 
som påverkar att 
det går bra för en 
skola. Men ska 
man förbättra 
elevernas kunska-

per måste man satsa 
på lärarna. Meritvärdena 

för stadens sjätteklassare har 
ökat stadigt sedan den stora utbild-
ningssatsningen för lärare, Undervis-
ningslyftet, startade 2016. Vaxholms 
stad tog då ett krafttag om skolutveck-
ling och digitalisering. Tack vare en hög 
andel behöriga lärare, och en lärarkår 
som väljer att arbeta kvar, kan vi hålla 
hög kvalitet på undervisningen. Att 
skapa en ”skola för alla” är grundbulten 
och måste gälla för både sociala och 
pedagogiska aspekter. För att nå dit 
och skapa en skola som gör skillnad i 
samhället är det av stor vikt att föräld-
rar och skola sam arbetar.

– För att alla elever 
ska nå kunskapsmå-
len och sin fulla 
potential är det 
viktigt att indivi-
danpassa så långt 

det är möjligt, för 
både elever som behö-

ver utmanas i sitt lärande 
men också de elever som behöver stöd. 
För att möta alla elever använder vi oss 
av ett tvålärarsystem, en tätare vuxen-
kontakt. 

Vi har också tagit till oss det forsk-
ningen säger om vikten av god elev-
hälsa och tidiga insatser för elever som 
riskerar att inte nå kunskapsmålen. Vi 
har tre speciallärare, en specialpedagog 
och en aktiv elevhälsa med skolskö-
terska, skolpsykolog och skolkurator. 
Alla arbetar nära eleverna, lärarna och 
fritidspersonalen och samverkar kring 
hur man bäst kan möta varje elev. 

Årskurs 9:
• 97,7 procent av 

eleverna som gick ut 
årskurs 9 är behöriga 
till gymnasiet. 

• 94,6 procent uppnåd-
de kunskapskraven 
i alla ämnen (betyg 
godkänt eller högre). 
Förra året var siffran 
84,2 procent.

• Genomsnittligt merit-
värde ökade från 241 
till 256 poäng.

Louise Furness
Rektor på Söderfjärdsskolan, årskurs F-6

Christina Persson
Rektor på Resarö skola, årskurs F-6

Åsa Häger
Rektor på Kronängsskolan, årskurs 7-9 

– En god samverkan 
med Vaxholms f-

6-skolor ger fina 
övergångar och 
bidrar starkt till att 
eleverna fortsät-

ter prestera fina 
resultat.

I undervisningen tror jag 
på vikten av att alltid ha eleven i fokus 
och att systematiskt arbeta med anpass-
ningar. Det har stor betydelse att lärare 
som undervisar en årskurs tillhör samma 
arbetslag och att varje årskurs har en 
egen speciallärare. Alla yrkeskategorier 
bidrar till elevernas utveckling och det 
är värdefullt för ungdomar i högstadie-
åldern att ha tillgång till fler vuxna än 
lärare på lektioner och raster. Det gör 
det möjligt att i tid fånga upp elever 
som behöver stöd. Av den anledningen 
utvecklar vi bland annat mentorskapet 
på skolan. 

Vaxholms stads kommunala skolor har tillsammans 
med utbildningsförvaltningen arbetat intensivt de 
senaste åren med kvalitetsarbete kopplat till elevernas 
måluppfyllelse. Under föregående läsår har fokus 
legat på att öka lärares kunskaper i specialpedago-
gik för att ge alla elever större förutsättningar att nå 
kunskapsmålen. Den fysiska lärmiljön har rustats upp 
och olika digitala verktyg och läromedel har skapat 
större variation och förändrat undervisningen. In-
satser har även gjorts för att främja skolnärvaron och 
stärka den pedagogiska verksamheten i fritidshem-
men. Men det är förstås flera faktorer som ligger till 
grund för skolornas fina resultat. Vi frågade skolornas 
rektorer vilka exempel som de vill lyfta fram.  

Årskurs 6:
• Det genomsnittliga 

meritvärdet ökade 
från 229 till 233 
poäng.

• Andelen elever 
som har betyget 
godkänt eller 
högr e i alla ämnen 
ligger fortsatt 
högt: 92,7 procent 
i år jämfört med 
94,4 procent förra 
året.
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Viktigt mått på kunskap
Ett av de viktigaste måtten i den svenska 

skolan är andelen elever som uppnått  
kunskapskraven i alla ämnen (fått  

godkänt betyg eller högre). Måttet visar hur 
det går för eleverna och fångar upp de som 
riskerar att hamna efter. Dessa elever ska 

också erbjudas stöd enligt skollagen.  
Andelen elever som når kunskapskraven 

varierar stort mellan kommunerna,  
sett över hela landet är det cirka en  

fjärdedelav eleverna som i dag 
inte når kunskapskraven  

i alla ämnen.

– En god social miljö i 
skolan är viktig för 

lärandet. Rasten 
utgör 20 procent 
av skoldagen  
och är en arena  

där eleverna ut-
vecklas socialt  

genom delaktighet  
och samspel i leken. 

På Vaxö skola har vi kompletterat 
vuxna på skolgården med elever i 
fyran och femman som är rastvärdar. 
Elevrastvärdarna ordnar aktivite-
ter och är goda förebilder för yngre. 
Skolkuratorn träffar värdarna för att 
planera kommande aktiviteter och 
prata om vad som är viktigt att tänka 
på. Ett härligt inslag varje vecka är det 
rastdisco som värdarna arrangerar. Det 
har utvecklats till en glad samlings-
punkt på skolgården där elever rör på 
sig tillsammans till musik.

Charlotta Skarelius
Rektor på Vaxö skola, årskurs F-6

Snart dags  
att ansöka om 
skolplacering

I december är det dags 
att ansöka om skolpla-
cering i Vaxholm om du 
har barn som ska börja 
i förskoleklass nästa 
läsår. 

I slutet av november får du 
hem en broschyr i brevlå-
dan, som berättar mer om 
Vaxholms skolor och hur du 
ansöker. Informationen hittar 
du även på Vaxholms stads 
webbplats.

Du som har barn som ska 
börja i årskurs 7 och i dag går 
på en skola i Vaxholm behö-
ver inte ansöka om skolpla-
cering om du vill att ditt barn 
ska fortsätta sin skolgång på 
Kronängsskolan. Samma gäl-
ler om ditt barn ska gå kvar 
i sin nuvarande skola under 
nästa läsår.

Om ditt barn ska välja en 
annan skola inför årskurs 7 
behöver du som vårdnadsha-
vare registrera ett skolbyte i 
december. Det gör du för att 
skolpengen ska riktas till rätt 
skola. Barnet kan till exempel 
välja att börja på ett högsta-
dium utanför kommunen efter 
avslutad skolgång på någon 
av våra skolor i Vaxholm, 
eller välja att avsluta sin 
skolgång utanför kommu-
nen för att i stället börja på 

Kronängs skolan. 
Skolbyte görs 
på vår webb:  
www.vax-
holm.se

Ann Lisinski
Rektor på Rindö skola, årskurs F-6

– Skolans värdegrund
spelar stor roll för 

elevernas lärande 
och utveckling. På 
Rindö skola har vi 
fokus på förhåll-

ningssätt och skolans 
värdegrund ”Lärande i 

trygghet, glädje och re-
spekt”. Bland annat har vi värdegrunds-
veckor med eleverna där vi använder 
oss av rollspel och dilemman och vi 
ordnar temakvällar för vårdnadshavare 
där vi diskuterar hur vi kan stötta våra 
barn. Det har bland annat resulterat i en 
handlingsplan och ett sjyst språk med 
varandra. I hösthöst fortsätter vi med 
andra aktuella ämnen; ”Näthat, nätprat, 
nät smart – hur var det på nätet i dag?”. 
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Häll bara i smeten och ut kommer 
färdigrullade köttbullar på löpande band. 
Upp till 3 000 perfekt rundade köttbul-
lar klarar maskinen av att göra i timmen 
och det går lika bra med fisk-, fågel- eller 
vegobullar. Och förstås olika former av 
biffar eller hamburgare. 

Tanken med maskinen är att kunna 
laga även köttbullar från grunden, något 
som tidigare varit omöjligt rent praktiskt. 
Från höstterminen är målen nämligen 

Vi känner oss  
trygga i våra  
förskolor  
och skolor 

Vaxholms stad genomför 
årliga enkätundersökning-
ar med föräldrar som har 
barn i förskola eller famil-
jedaghem samt med elever 
och föräldrar i årskurs 2, 5 
och 8. 

Svaren ligger till grund för 
ut värderingar och framtida prio-
riteringar i verksamheten. 

Väl värt att uppmärksamma 
i årets undersökning är den 
höga upplevelsen av trygghet i 
både våra skolor och förskolor. 
I förskolan är det 95 procent 
av föräldrarna som känner sig 
trygga med verksamheten och 
97 procent upplever att barnen 
trivs. I skolan uppger 95 procent 
av eleverna i årskurs 2 att de kän-
ner sig trygga och i årskurs 5 och 
8 är motsvarande siffror 96 res-
pektive 94 procent. Nästan lika 
stor andel av elevernas föräldrar 
uppger att de också känner sig 
trygga med skolans verksamhet. 

Visste du att… 
…en stor andel av eleverna i års-
kurs 2, 5 och 8 är aktiva och rör 
på sig flera gånger i veckan. De 
allra flesta uppger att de deltar 
aktivt på idrottslektionerna och 
många är med i en idrottsfören-
ing eller idrottsklubb. Enkäten 
visar också att barnens skärmtid 
är begränsad, även om den för-
stås ökar något på helgerna och 
ju äldre de blir. 

Fritidsverksamheten för 13 till 
18-åringar har varit vilande 
under en tid men senare i höst 
startar den igen i delvis ny tapp-
ning. 

Tanken är att aktiviteterna ska bedrivas 
där ungdomarna är och anpassas efter 
deras önskemål. Verksamheten kommer 
att smygstarta på fredagskvällar fram till 
jul för att sedan utökas till fler eftermid-
dagar och kvällar under vårterminen. 
För de elever som går på Kronängssko-
lan håller också skolans kafé öppet vissa 
eftermiddagar, för den som vill fika med 
sina kompisar, spela spel eller låna bollar 
till olika utomhusaktiviteter.  

Köttbullemaskinen lagar 
maten från grunden

Fler mål! 
Av livsmedel som köps in 
till stadens verksam heter 
ska minst 40 procent vara 
ekologiskt. Växtgasutsläp-

pen livsmedlen orsakar 
ska på sikt minska till 2,1 

koldioxidekvivalenter.

Det skulle kunna ha varit en av Skalmans uppfinningar 
i Bamse, men måltidsenhetens nya köttbullemaskin är 
högst verklig. 

Uppsökande fritids
verksamhet startar i höst 

högt ställda i Vaxholms stads skolor och 
förskolor. I princip all mat ska lagas från 
grunden med undantag för potatisbul-
lar, blodpudding och fiskpanetter. F-6 
skolorna har också infört fredagsbuffé 
var tredje vecka för att ta tillvara på 
nedfrysta rätter från tidigare matlag-
ning, och all mat som slängs i skola och 
förskola kommer att vägas och följas upp 
för att på sikt minska matsvinnet. 

Den nya köttbullemaskinen kan förstås också göra biffar 
eller hamburgare.
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Här är årets unga 
entreprenörer

För andra sommaren i rad fick några utvalda Vaxholmsungdomar möjlighet 
att utbilda sig i entreprenörskap och prova på att driva eget företag. 

Satsningen är en insats inom kommunens ak-
tivitetsansvar och vänder sig till alla ungdomar 
i Vaxholm mellan 15 och 17 år. Deltagarna fick 
2 500 kronor i startbidrag att använda fritt och de 
pengar som företaget tjänade behöll deltagarna 
själva. 

K9CANDY
Maja Löfmark

... säljer hemmatillverkat 
hundgodis. Genom att pre-
sentera sin produkt på forum 
och sociala plattformar där 
hundägare vistas kunde Maja 
attrahera köpare som online 
beställde produkter och fick 
de levererade med postpaket.

HEMBAKAT  GJORT 
AV DIG OCH MIG
Wasima Mohammad Aga

... säljer dekorerade burkar 
med precis rätt mängd torra 
ingredienser för att skapa 
utsökta bakverk. Kunden 
tillsätter bara de blöta  
ingredienserna. 

VAXHOLM IT
Thomas Gustafsson

... erbjuder allmän dataser-
vice. Företagets första kund 
var en lokal entreprenör 
som önskade hjälp att skapa 
en hemsida. Thomas fick 
uppdraget och byggde en 
hemsida från start till mål 
med gott resultat.

HELLMANS  
BRÖDLEVERANS
Malin Hellman

... hjälper boende på  
Resarö att njuta lite extra  
av helgmorgnar genom 
att på beställning leverera 
hem bakat bröd med cykel.

STAY FRESH
Naqib Sharifi

... skapade på beställning 
glass i det egna köket och 
levererade till lokala kunder. 
Den hemmagjorda snickers-
glassen bedömdes kunna 
säljas till bland annat kalas 
och andra festligheter.

VAXHOLMS GLASS
Morteza Karimi

... sålde glass och vatten på 
stranden och andra sam-
lingsplatser. I samband med 
att Morteza berättade om 
projektet tillfrågades han om 
han kunde bredde verk-
samheten till tomtarbete, 
vilket resulterade i nära två 
veckors arbete.

MASIS CARWASH 
AND GARDENING
Masis Avedisian

... byggde sin affärsidé på 
att han mot en billig peng 
hjälpte tomt- och bilägare att 
göra sådant som de ”borde” 
göra men inte riktigt orkar, 
t.ex. att fixa trädgården och 
tvätta bilen.

ANITAS  
BAKVERKSTAD
Anita Avedisian

... har som specialitet att 
skapa detaljrikt dekorerade 
tematårtor. Företagets första 
leverans var till projektet av-
slutning och syn på bilden här 
intill. Utöver att skapa tårtor 
på beställning stod Anita även 
på stan och sålde bakverk.

Projektet heter  
Projekt Entreprenör  
och genomförs av  
AB Coachgruppen.  
Läs mer på  
www.projektentreprenor.se



I september invigdes den nya  
tennishallen – en upprustad  
och utökad tennishall som nu  
ger möjlighet för fler tennis- 
intresserade att utöva sin idrott.

Invigningsdagen lockade 150 personer. 
Alla barn och ungdomar bjöds på prova-
på-tennis, lekar och tävlingar med fina 
priser, fika och glass. Klubbens ordförande 
talade och klippte invigningsbandet med 
hjälp av klubbens ungdomar.

På kvällen välkomnades alla vuxna med 
uppvisningsmatch, mat och tårta.

Vaxholmstennisens historia
Under kvällen pratade ordförande 
Tommy Svensson om klubbens 
historia och framtid. Vaxholms 
tennisklubb grundades 1936 

Den gamla anrika 
byggnaden vid Lägret 
har fått en ansikts-
lyftning. Taket och 

dörrarna är nya 
och panelen 

har bytts ut 
runt hela 
huset. Pa-

nelen 
har 

i sin tur målats med 
linoljefärg för att så 
långt som möjligt 
efterlikna originalet. 
Kulören är densamma 
som den alltid varit 
men har nu återfått 
sin forna lyster. Missa 
inte heller den nya 
fasadbelysningen i 
gammal klassisk stil. 

SL:s period biljetter 
i Waxholms
bolagets trafik
Fram till 9 december  
2018 är det 
möjligt att 
använda SL:s 
30-dagars-, 
90-dagars- och 
årsbiljett i Wax-
holmsbolagets trafik. 
De nya biljettreglerna 
har införts i försöksform 
och testades för första 
gången i våras. Syftet med 
försöket är att underlätta 
pendling samt att locka fler 
besökare till skärgården 
under lågsäsong. Läs mer 
på www.sl.se

Varsam renovering 
av Storstugan

Nya hallen
Avtalsservitut  
äldre än 50 år?
Avtalsservitut eller 
nyttjande rätter som 
beviljats före 1 juli 1968 
kommer att tas bort från 
fastighetsregistret. Har du 
fortfarande nytta av servi-
tutet eller nyttjanderätten? 
Då ska du anmäla om för-
nyelse innan 31 december 
2018. Du gör din förnyelse-
anmälan på Lantmäteriets 
webbplats. Där kan du 
också ta reda på vilken typ 
av servitut din fastighet har 
samt få mer information.

Upplyst på bibblan 

Du som besöker Vaxholms 
stadsbibliotek kan nu bli 
upplyst i dubbel bemärkelse. 
Förutom alla spännande och 
givande böcker har lokalerna 
fått sprillans ny belysning. 
Belysningen är energisnål 
och ljusstyrkan anpassad för 
läsning även under mörka 
höstkvällar. 

Nu när utbyggnaden av tennishallen är 
klar kommer utomhusbanan vid Lägret 
att prövas för att tillmötesgå behovet av 
parkeringsmöjligheter centralt på Vaxön. 
Detaljplanearbetet för en ny parkerings-
plats pågår just nu och förhoppningen är 

att den nya detaljplanen ska  
kunna antas till hösten 2019.

av Bertil Maurin, ägare och källarmästare 
på Vaxholms Hotell. Banan på Lägret som 
byggdes samma år var då en mittpunkt och 
naturlig samlingsplats för tennisentusiaster. 
I mitten av 60-talet var intresset så stort 
att man byggde en asfaltbana intill, med 
tillhörande Barracuda-tält. 1991 flyttades 
inomhusspelet till nybyggda Dialhallen, 
(If-hallen).

De senaste tio åren har tennisintresset 
vuxit betydligt. Därför är det extra roligt att 
kunna inviga en andra inomhusbana och 

därmed fördubbla klubbens kapacitet. 
Så på många sätt var det en 

stor dag, en viktig milstolpe, för 
Vaxholms Tennis klubb och starten 

på ett nytt kapitel i klubbens 
historia.
TEXT OCH FOTO:  

VAXHOLMS TENNISKLUBB

– en viktig milstolpe för Vaxholms tennisklubb

Parkerings möjligheter 
på utom husbanan
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Under sommarledigheten passade jag på 
att besöka en kamrat i Karlskrona, och fick 
där bevittna stadens imponerande och väl 
bevarade arkitektur (som blev klassat som 
världsarv i slutet av 1990-talet). Vid ett till-
fälle fick jag höra en historia med anknytning 
till Söderfjärdsskolan i Vaxholm, som också 
berättats av en kollega på tekniska enheten 
för inte så länge sen. Historien förtäljer att 
man från början planerat och ritat upp en 
kasern avsedd för två kompanier i Vaxholm. 
Detta upprörde folket i Karlskrona som ansåg 
sig ha ett minst lika strategiskt viktigt läge för 
placeringen av kompanierna. Lösningen blev 

Söderfjärdsskolan på Vaxön. (Bilden till vänster) 

Ingenjörskasernen i Karlskrona. (Bilden till höger) 

Kompanierna  
som klipptes itu

att man helt sonika klippte itu 
ritningen och uppförde vardera 
halvan i de två städerna. Båda in-
genjörskasernerna stod klara samtidigt 
år 1908 och enligt historien ritades byggna-
den av arkitekten Erik Josephson. Likt kasernen i 
Vaxholm huserade byggnaden i Karlskrona olika 
typer av militär verksamhet under större delen av 
1900-talet (det sägs också att det var i kasernen 
i Karlskrona som FRA först bildades). Lite kul 
kuriosa i sammanhanget är att båda byggnaderna 
i dag nyttjas för skolverksamhet.

Visste du att…
…det inte bara är elever 
och lärare som pratar om 
vår nya högstadieskola. I 
somras publicerade den 
prestigefyllda tidningen 
Arki tektur ett långt repor-
tage om skolan med 
byggnaden som omslags-
bild. Reportaget hittar du i 
numret som utkom 7 juni. 

…i september fick Kron-
ängsskolan besök av Jord-
bruksverkets projektgrupp 
MATtanken och en delega-
tion från USA. Anledningen 
var att amerikanerna vill 
titta närmare på hur vi i 
Sverige jobbar med skol-
mat. Den första kontakten 
togs med Jordbruksverket 
som i sin tur tipsade om 
att besöka Kronängsskolan 
med sitt nya buffékoncept. 

JOHAN SILVERFRED, STADSARKIVARIE I VAXHOLMS STAD.
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Besökarna passade också 
på att spela in en podd, där 
de diskuterar skillnader och 
likheter mellan skolmaten 
i länderna. Poddavsnittet 
kommer bland annat finnas 
på www.mattanken.se. 
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Sofie Stone är 
personligt om-
bud i Vaxholm. 
Ett personligt 
ombud lotsar 
dig som riske-
rar långvarig 
psykisk funk-

tionsnedsättning 
till rätt stöd och 

hjälp i samhället. 
Stödet är kostnadsfritt.

Hur skulle du beskriva det du gör?  
– För den som lider av psykisk funk-
tionsnedsättning kan det vara tufft att 
själv ta reda på vilket stöd och vilken ser-
vice som samhället erbjuder och vilken 

Stöd och hjälp 
i vardagen

MÖT TRE PERSONER SOM FINNS DÄR FÖR DIG 

Personligt ombud för 
bättre livssituation Bra att  

känna till 
• För att få ett 
personligt ombud 
krävs att du är över 
18 år och skriven i 
Vaxholm. 
• Personligt ombud 
är fristående verk-
samhet inom kom-
munen och arbetar 
på uppdrag av dig 
som söker stöd. 
• Det personliga 
ombudet har tyst-
nadsplikt. 
• Mer information 
och kontaktupp-
gifter hittar du på 
www.vaxholm.se

myndighet som ansvarar för vad. Som 
personligt ombud ser jag till att personen 
får den hjälp som den har behov av och 
laglig rätt till. Jag vägleder även i kon-
takten med till exempel socialtjänsten, 
försäkringskassan och sjukvården.

Hur går det till? 
– Vanligtvis träffas vi på mitt kontor i 
centrala Vaxholm. Vi börjar med att 
tillsammans identifiera och formu-
lera behovet av vård, stöd och service. 
Målsättning är att skapa en förbättrad 
livssituation och ökad självständighet 
utifrån varje persons individuella behov 
och önskningar. Beroende på situation 
kan det behövas allt från ett till flera 
möten under en längre period. 
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Gunilla Sävenmark är anhörig-
konsulent och erbjuder olika for-
mer av stöd till den som vårdar 
eller stöttar någon i sin närhet. 
 

Vilka vänder du dig till?  
– Mitt uppdrag är att ge stöd till anhöriga 
som finns där för någon som drab-
bats av till exempel psykisk 
ohälsa, missbrukspro-
blem, långvarig sjuk-
dom eller funktions-
nedsättning. Att 
vara anhörig kan 
vara nog så tufft 
och därför kan 
det vara bra att 
veta att det finns 
kostnadsfri hjälp 
att få. Ofta är det 

Torgny Pettersson har jobbat 
inom brandförsvaret i 47 år men 
som nybliven pensionär hjälper 
han Vaxholms seniorer med sa-
ker som behöver fixas i hemmet. 

Vad kan du hjälpa till med?  
– Jag gör allt från att byta glödlampor 
och sätta upp gardiner till att hämta 
saker från förrådsutrymmen och lufta 
element. Egentligen det mesta fix som 
inte fastighetsskötaren ska stå för eller 
arbeten som kräver fackman. 

Varför är du inte pensionär på heltid?  
– Jag trivs med att träffa människor och 
ha något att syssla med. När man blir 
äldre är det lätt att tappa den sociala 
biten och både jag och de jag besöker 
brukar uppskatta att växla några ord om 
väder och vind medan jag jobbar. 

Varför är det viktigt att be om hjälp? 
– Med åren blir balansen sämre och 
det är lätt att skada sig om man bär för 

tungt eller står på stegar. En vanlig 
skadeorsak som fallolyckor kan 
undvikas genom att få hjälp med att 
byta glödlampor till exempel. Som 
gammal brandman värnar jag förstås 
också om att alla har en fungerande 
brandvarnare och jag passar alltid på 
att kolla att den fungerar när jag är 
på besök.

bättre ju mer kunskap den anhöriga 
har och ju tidigare vi får kontakt 
desto bättre.

Vilken typ av stöd kan man få? 
– Vi erbjuder bland annat enskilda 
samtal, där vi kan prata om hur 
vardagen fungerar och informera om 
det stöd som finns att få av kommun 

och landsting. Men vi erbjuder 
också olika utbildningar och 

möjligheter att delta i an-
höriggrupper, som ger till-

fälle att utbyta erfarenheter, 
kunskap, bekymmer och 
glädjeämnen med andra 
anhöriga.

För dig som är anhörig
Om anhörig
stödet
• Vänder sig till dig 
som vårdar eller 
stöttar någon i din 
närhet. Du kan till 
exempel vara make, 
maka, släkting, vän 
eller nära granne.
• Det är en 
kostnads fri service. 
• Anhörigkonsu-
lenten för inga 
journaler och har 
tystnadsplikt.
• Mer information 
och kontaktuppgifter 
hittar du på  
www.vaxholm.se.

Fixarservice, för dig 
som fyllt 67 år 

Fakta 
• Fixarens tjänster 
är kostnadsfria 
men allt material 
som behövs står 
du själv för. 
• Fixaren har giltig 
legitimation från 
Vaxholms stad.
• För att boka 
tid kontaktar du 
Carina Hedman 
på telefon 08-
541 708 92.
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Agenda 2030: Globala mål antagna av FN 2016 
som alla nationer som undertecknat dokumen-
tet ska arbeta utefter nationellt och lokalt.

Kartläggning av biologisk mång-
fald görs på olika vis. Avsikten 
är att följa utvecklingen genom 
att få ett värde att jämföra mot i 
kommande mätningar. 

Under 2017 kartlade Vaxholms stad 
växter, 2018 fåglar och planen för 2019 är 
att även kartlägga förekomsten av fjärilar. 
Årets fågelinventering genomfördes 

Arter
Tot. ant.  
indi vider

Bofink 64

Koltrast 60

Lövsångare 58

Stare 55

Talgoxe 53

Pilfink 41

Ringduva 40

Gråtrut 35

Skäggdopp 34

Blåmes 34

Svarthätta 32

Fiskmås 31

Grön  
infrastruktur
... definieras som ett 
ekologiskt funktionellt 
nätverk av livsmiljöer och 
strukturer, naturområden 
samt anlagda element 
som utformas, brukas och 
förvaltas på ett sätt så 
att biologisk mångfald 
bevaras och för samhället 
viktiga ekosystemtjänster 
främjas i hela landskapet.
Grön infrastruktur ställer 
frågor som vi inte ställt 
förut, genom att lyfta 
ekosystemens funktiona-
litet, fokusera på kvalitet, 
sammanhang och avstånd 
i landskapet samt på 
möjligheter för arter att 
sprida och förflytta sig i 
landskapet. 

Fågelinventering

Bakgrunden, landskapet, är något man ofta tar för 
givet, med öppna vattenytor, beteshagar, utsikt, 
träd, fågelsång. Många väljer naturen för själslig 
ro och rekreation. Av naturen får vi ekosystem-
tjänster, som är gratisservice i form av pollinering, 
vattenförsörjning eller luftrening som vi inte alltid 

tänker på innan den hotas eller till och med 
har försvunnit.

Att bibehålla landskapet och den biolo-
giska mångfalden förutsätter en medve-

ten planering och skötsel av grönytor och 
vatten genom arbete med grön infrastruk-

tur. I Vaxholms stads planarbete är målet att 
inkludera en planering för att grönytor ska hålla 
hög kvalitet, både i samarbete med fastighetsägare 
och på kommunens egen mark.

under en vecka i maj vid 61 punkter som 
även inventerats året innan. 

Metodiken som användes är svensk 
fågeltaxerings sommarpunktrutter 
där varje punkt undersöks under fem 
minuter. Under mätningen identifierades 
sammanlagt 1089 fåglar fördelade på 88 
arter. Det finns fler fågelarter i Vaxholm, 
men detta är en bild av fågellivet på sär-
skilda platser under mätveckan. 

Attraktivt och artrikt Vaxholm
PLATSENS BETYDELSE FÖR ETT

Många bor, verkar i eller besöker 
Vaxholm, för att ta del av staden, 
skärgårdslandskapet eller de vackra 
omgivningarna. 

Rödhake 29

Sv-v flugsn. 27

Grågås 25

Gräsand 24

Björktrast 23

Vitkindgås 19

Sothöna 18

Resultatet visade att de vanligaste arter 
var: bofink, koltrast, lövsångare och 
stare. Staren är som fler funna arter i 
Vaxholm hotade enligt EU:s rödlistning. 
Detta innebär att skyddsvärda arter har 
kategoriserats. 

Varje art har speciella krav på livsmil-
jö. Mätningen av fåglar visar hur varierad 
ekosystemen är. Sly, buskar, död ved eller 
löv påverkar fåglarnas livsbetingelser.

Av dessa arter fann man flest exemplar

Taltrast 18

Trädpiparlärka 17

Havstrut 16

Fisktärna 16

Kungsfågel 15

Storskrake 14
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Sommaren 2017 genomförde 
Vaxholms stad en växtinventering 
som ett led i kartläggningen av 
kommunens biologiska mångfald. 

63 platser undersöktes, fördelade på 
olika öar och ekosystem såsom åker, 
betesmark, barrskog, lövskog, blandskog, 
strand, park, våtmark och vägkant.

Resultatet visade att sju av de tio mest 
värdefulla platserna för biologisk mång-
fald finns på Bogesundslandet. Där fanns 
värdefulla platser främst vid en åkerkant 
vid Bogesunds slott och lövskogen vid 
Monte Bello och några beteshagar och 
strandkanter vid dammarna. Ytter-

Växt inventering

ligare två fanns på Vaxön; Eriksömaren 
och gräskanten vid Eriksö tältplats. På 
Rindö fanns ytterligare en och det var en 
vägkant. 

Av 195 funna arter var kommunens 
vanligaste växter maskros, blåbär och 
skogsklöver. Växtlistan gav också en 
ögonblicksbild av hur arter är fördelade i 
naturen. Antalet avtar snabbt, vilket visar 
att de flesta arter är sällsynta. 

Pris till 
Kronängs
skolan 
Vaxholms högstadieskola 
har arbetat med miljöfrå-
gor kopplade till Östersjön 
sedan 2014. I maj i år upp-
märksammades arbetet när 
Kronängsskolan fick motta 
pris som 2017 års vinnare 
av Årets Vattenskola. För-
utom äran belönades skolan 
med ett pris på 30 000 
kronor som stöd för fortsatta 
satsningar inom området.

Tillsammans med Vax-
holms stads miljöstrateg har 
Kronängsskolan utvecklat 
ett arbetssätt där vatten-
frågor återkommer i flera 
ämnen under hela högsta-
diet. I årskurs nio genom-
förs ett större Östersjötema, 
då eleverna undersöker 
vattenkvalitet och djurliv, 
lyssnar på föreläsningar och 
gör studiebesök. 

Utmärkelsen ”Årets vattenskola” 
delas ut av Stockholm interna-
tional water institute, SIWI.

Arter
Tot. ant.  
indi vider

Sångsvan 2

Ormvråk 2

Korp 2

Svartmes 2

Trädkrypare 2

Grå flugsn. 2

Järnsparv 2

Minst antal fåglar fann man bland dessa arter

Storlom 1

Fiskgjuse 1

Fasan 1

Trana 1

St strandpip. 1

Tamduva 1

Tornseglare 1

Spillkråka 1

Göktyta 1

Entita 1

Sävsångare 1

Härmsångare 1

Ångspiplärka 1

Törnskata 1

Utmärkelsen ”Årets 
vatten skola” uppmärk-
sammar lärares och 
skolors engagemang i 
vatten- och miljöfrågor 
och delas ut av Stock-
holm international
water institute, SIWI.
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Lena Wannerus fick 
årets förtjänsttecken
Vaxholms stads förtjänsttecken 
delas ut till personer som stått 
för betydande gärningar som 
utvecklat Vaxholm. I år gick för-
tjänsttecknet till Lena Wannerus 

med följande motivering från 
kommunstyrelsen: 
”Lena Wannerus har med 
stor empati och enastå-
ende engagemang varit 
med och organiserat och 
genomfört integrering av de 

nyanlända som kommit till 
Vaxholms stad. Lena är delaktig 
i organisationen ”En hjälpande 
hand” som bland annat anord-
nat språkkafé, klädinsamlingar 
och annan praktisk hjälp för de 
nyanlända i Vaxholm.”

Här kan Rindöbor 
slänga elavfall 
Roslagsvatten har placerat en så 
kallad samlare på parkeringen 
vid matbutiken Handlarn på 
Rindö. Där kan du bland annat 
lämna: 
• småelektronik som eltand-
borste, mobiltelefon och små 
leksaker med inbyggda batterier
• småbatterier
• ljuskällor, det vill säga låg-
energilampor, glödlampor och 
LED-lampor. Bland resultaten i Stockholmsenkäten i 

Vaxholm märks bland annat:
• 14 procent av eleverna i årskurs 9 och 

23 procent av eleverna i år 2 på gymnasiet 
nyttjar tobak regelbundet. Men rekordfå 
ungdomar uppger att de själva har möj-
lighet att köpa tobak eller folköl i butik.

• 9 procent av pojkarna och 10 procent 
av flickorna i årskurs nio har provat 
narkotika. Var femte elev av de som inte 
provat har haft möjlighet att göra det. 

• I årets nya fråga om sexuella trakas-
serier uppgav 4 procent av pojkarna  och 
47 procent av flickorna i årskurs 9 att det 
utsatts. 20 procent av tjejerna angav även 
att de utsatts för kränkande behandling.

– Resultaten indikerar en fortsatt  
relativ hög drogkonsumtion bland unga  
i Vaxholm. Det finns ett fortsatt behov  
av att aktivt arbeta för att främja skydds-
faktorer som goda relationer mellan 
föräldrar och barn, trivsel i skola och  

Rekordmånga ungdomar i Vaxholm avstår helt från att dricka 
alkohol eller prova narkotika. Även debutåldern har höjts. 
Oroande är skillnaderna mellan pojkars och flickors upplevda 
psykiska hälsa, där pojkar skattar sin hälsa betydligt högre. 

Trafikverkets planer på att bygga 
om Engarns korsning till cirku-
lationsplats kommer inte att bli 
verklighet efter årsskiftet som 
förhoppningen tidigare varit.
Just nu pågår kompletterande utredning-
ar som först måste färdigställas innan 
vägplanen kan fastställas. Trafik- 

Byggstart för cirkulationsplats 
tidigast hösten 2019

Stockholmsenkäten
Stockholmsenkäten genomfördes
i mars bland elever i årskurs 9 och
år 2 på gymnasiet i 24 av länets  
26 kommuner.
Läs mer: www.vaxholm.se

att minska riskfaktorer som tillgänglighet 
till droger, säger Madeleine Larsson, håll-
barhetschef Vaxholms stad. 

Bland niondeklassarna är nykterhet en 
tydlig norm, där 64 procent av pojkarna 
och 56 procent av flickorna helt avstår. På 
gymnasiet avstår nästan var fjärde elev från 
alkohol. Andelen Vaxholmsföräldrar som 
inte tillåter sina barn att dricka alkohol är 
den högsta sedan mätningarna startade 
2008. Dock syns en högre konsumtion i de 
mer socioekonomiskt starka kommunerna 
såsom Danderyd, Lidingö och Vaxholm.

Redkordfå unga 
drogkonsumenter
– men långt kvar till ett drogfritt Vaxholm

verket uppskattar i dagsläget att  
byggstart kommer att ske tidigast  
hösten 2019. Du kan läsa mer om arbetet 
med vägplanen och hålla dig uppdaterad 
på www.trafikverket.se

Vaxholms stad kommer under hösten att  
börja projektera för den utökade infarts-
parkering som planeras i området. 
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Vaxholms 
stadsbibliotek

ÖPPETTIDER 
Måndag  14–20 
Tisdag  10–17
Onsdag  10–20 
Torsdag  10–17 
Fredag  10–17 
Lördag  10–14

Program 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.

Program för barn 

Sagostund.  

Barnbibliotekarie Mari läser  

sagor för barn från 3 år. 

Lördag 27/10, 24/11  

och 15/12 kl 11 

• Höstlov = läslov 29/10 – 2/11 

Frågesport med fina bokpriser 

hela veckan. 

• Pyssel med PINS-tillverkning.  

Onsdag 31/10 kl 15 – 17 

• Barnboksveckan 12 – 17/11 

• Mulle Meck-frågesport hela 

veckan. 
• Lördag 17/11 kl 11 – 13  

Kalas på biblioteket! Vi firar 

Mulle Meck och hans hund Buffa. 

• Julsaga och pyssel 

Lördag 15/12 kl 11 – 13

Program för vuxna

• Författarbesök Viveca Sten  

13/10 kl 14.00. Biljettsläpp 1/10.

• Drömmen om Mont Blanc  

20/10 kl 13.00 Halvar Johansson 

berättar och visar bilder hur han 

förverkligade sin dröm om att 

bestiga Mont Blanc. Fri entré.

• Öppen bokcirkel 7/11 18.30  

För dig som älskar att läsa och 

vill samtala med andra om dina 

läsupplevelser. Boken vi ska läsa 

annonseras senare på biblioteket 

och på vår hemsida. 

• Afternoon tea 27/11 kl 15.00  

Alexander Chamberlain berättar 

om de sex systrarna Mitford. Vi 

bjuder på te och kakor. Fri entré.

• Mördare och banditer i Östra Ryd 

29/11 kl 19.00. Lennart Lenke 

berättar om socknens ruskiga 

historia. Fri entré.
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OKTOBER
12/10: Kulturnatt i Vaxholm, se programmet 
på sidan 20 och på www.vaxholm.se 
26/10 och 27/10: Nattvandringar och teater-
kvällar på Vaxholms kastell
29/10 och 30/10: Höstlovsöppet på Vaxholms 
fästnings museum

NOVEMBER
1/11 och 2/11: Höstlovsöppet på Vaxholms 
fästnings museum
11/11: Liveföreställning "Sylfiden"  
på Vaxholms bio kl 16

Avvikande öppettider:
Fredag 2/11 stänger  
biblioteket kl. 15
Lördag 3/11 stängt

• På kulturnatten 12 oktober är 

biblioteket öppet till kl 20.00.  

Se programmet på sista sidan i 

denna tidning. 

• Kulturnatten fortsätter på 

biblioteket även dagen därpå! 

Författarbesök lördag 13 oktober 

kl 14.00
 Författaren Viveca Sten berät-

tar om sitt skrivande och om hur 

kriminalhistorierna om Sandhamn 

kom till. Gratisbiljetter från 1 okto-

ber.

• Advokatjour är en kostnadsfri 

mottag ning där du får träffa en 

advo kat i ca 15 minuter för en 

första vägledning: 7/11 och 3/12 kl 

18.00, kölista från 10.00.

• Släktforskningsjour  

Lördagar kl 11-14 till  

och med 15/12. 

Eböcker och Eljudböcker

• Många av bibliotekets titlar finns 

att låna i digital form via bibliote-

kets katalog. Du kan även låna till 

exempel språkkurser. Instruktioner 

finns att hämta på biblioteket eller 

via bibliotekets hemsida.

• Daisy-talböcker kan lånas av 

dyslektiker, synskadade och andra 

med läshinder.

• Är du Daisy-låntagare kan du nu 

själv ladda ner dina böcker via 

Internet.

EVENEMANG  
HÖSTEN 2018

Se hela höstens program för Vaxholms konst-
förening på www.vaxholmskonstforening.se. 
De finns även på facebook. 



* Boka din gratisbiljett på 08–541 314 80, 
eller hämta på Turistbyrån eller Biblioteket, 
från 1 oktober.

KULTURNATT  
VAXHOLM
 12 OKTOBER

EN KULTURELL HELKVÄLL 
FÖR ALLA ÅLDRAR 

MUSIK
Biblioteket • Musikpoesi: Timmen innan  
gryningen med Duo Cantilena, kl 18–19*
Bion • Barbershop & Beautyshop med  
Trocadero och Timbre, kl 20–21*
Kronängsskolan • Barnkör, kl 18.30–19.30
• Staffan Hellstrand, 21.30–22.30*

HISTORIA
Fästningsmuseet • Sjöminans historia,  
kl 14.40–15.50, W-båt Silverö avgår kl 14.25
Hembygdsmuseet • Öppet kl 16.00–19.00
• Kåseri: Fiskekärringar och andra yrkes-
kvinnor i Vaxholm på 1800-talet, kl 17.30–18.15

UTSTÄLLNINGAR
Hembygdsgården • Fotoutställning, kl 16–19
Rådhuset • Årets kulturstipendiater samt  
Kajsa Svensson (tovning och akvarell), kl 16–19  
• Konstföreningen på plats, Turistbyrån  
öppen, kl 14–19.30

ALLT ÄR 
GRATIS,  

men ibland  

behövs  
biljett*

STAFFAN 
HELLSTRAND

Kronängs-
skolan

kl 21.30

Fo
to

: T
ro

cad
ero

Utdelning  
KULTUR- 

STIPENDIUMKronängsskolan  
kl 19.30

TEATER OCH BERÄTTELSER
Biblioteket • Höstsagor: Bu och Bä, kl 17–17.30
Bion • Storytelling: Idun nordisk mytologi,  
5–12 år, kl 17–17.45* 
• Storytelling: Frankenstein,  
från 13 år, kl 18.30–19.30*
Kronängsskolan • KIVI och  
drakbrakaren, interaktivt  
teateräventyr med Fria teatern,  
4–10 år, kl 16–16.30 och 17.30–18*

PROVA PÅ!
Biblioteket • Gör ditt eget bokmärke, kl 14–18 
• Släktforskning, kl 16–19
Hembygdsgården • Förgyllning med  
slagmetall på eget föremål, kl 18.30 samt 19.30*
Kronängsskolan • Instrumentdemo och 
Öppet Hus på Kulturskolan, kl 17–19
• Gör din egen film, leranimation,  
kl 17.30–19.30, drop in
Rådhuset • Tovning, från 6–12 år,  
kl 16.45–18.15 och från 13 år, kl 19.15–20.45*
Storstugan • Dansworkshop, från 13 år,  
kl 17–17.45 och 6–12 år, kl 18.15–19

Mer info på vaxholm.se


