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VAXHOLM
Vaxholmselever

i topp i matematiktävling

Stadsbyggnadsprojekt

Vaxholm fortsätter
att växa

Flyktingmottagning

Start för ett liv i
det nya samhället

Missa inte
namntävling
en
på baksidan!

Bogesundslandet

– utflyktsmål för alla åldrar

Träffa kommunalrådet

Vikten av kontraster
Så här i sommartider rör vi oss runt i vår närmiljö mer än under
övriga året. Vi upplever för oss kända platser, men också nya.
Vårt Vaxholm rymmer det stora Bogesundslandet som med
sina 3 400 hektar är en tillgång för oss men som många andra
bara kan drömma om.

Våra fjärdar är själva låset mellan Stockholm och skärgården.
Vaxholm är navet i mellanskärgården och vaxholmsbåtarna tar
oss till såväl storstaden som till öarna.
Vaxholms centrum definieras av såväl Vaxön, västra Rindö som
Kastellet. Att införliva och tillgängliggöra Kastellet är viktigt för
ett sammanhållet centrum som lever.
Vaxholms attraktivitet bygger mycket på dess kontraster. Tänk
Norr-hamnen och Tynningö. En bevarad fiskeby med sin charm
och ön med drag av Karibien. Vild, grön, våghalsig topologi och
spännande vikar.
En historisk och omistlig del är det militära arvet i Vaxholm. Allt

ifrån Oskar-Fredriksborg till Rindö redutt och andra bevarade
delar samt regementsområdet som nu är under omvandling. Nya
kontraster skapas.
Vaxholm består helt av öar. Många öar. Stränderna och tillgängligheten till dessa är en stor del av totalupplevelsen av Vaxholm.
Strandpromenader, kajer och badplatser prioriteras just därför.
God livsmiljö bygger på mångfald och kontraster. En-

formighet ger bara enfald. Vårt Vaxholm är både landsbygd, villabebyggelse, tätort och skärgård. Allt samlat
under begreppet: Vaxholm – skärgårdens huvudstad.
Trevlig sommar!
Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

Välkommen att träffa Lars Lindgren
(M) i Vaxholms rådhus. Ring Lars
Lindgren och kom överens om tid
på tel 072-234 54 88.

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 0763-08 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

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

Viktigt i

VAXHOLM
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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),
Vakant i detta nummer (S)

Trydells, Laholm

Ansvarig utgivare Lars Lindgren (M)

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Omslagsbild
Lennart Frykskog
Nästa nummer utkommer 10 oktober.
Manusstopp 5 september

Street-food på skolgården
En dag i maj fick eleverna på tre av
Vaxholms skolor lunchen serverad från
en Food-Truck. Initiativet kom från
Vaxholms stads måltidsenhet som ville
ge skolbarnen en kul och annorlunda
upplevelse. Maten från Food-Trucken
tillagades och serverades av skolans
egen kökspersonal. Att erbjuda en
varierad skollunch är ett av måltidsenhetens mål. Det handlar om god och
näringsriktigt kost men också att kunna
ge barnen en annorlunda och inspirerande matupplevelse.

Dags att söka
årets kultur
stipendium

Vaxholms skolor står sig
starka i nationell jämförelse

Vaxholms stads kulturstipendiums
syfte är att stödja och uppmuntra
personer eller grupper med doku
menterad konstnärlig begåvning.
Stipendiet delas årligen ut till
personer eller grupper som är
födda, uppvuxna eller bosatta
inom Vaxholms kommun och vars
arbeten kommer till gagn för
Vaxholms stad och dess medborgare. Stipendiesumman är 25 000
kronor. Det kan även delas mellan
flera mottagare.
Sista ansökningsdag för
kulturstipendiet är 19 augusti
2016. Ansökan görs genom ett
personligt brev till:
Kulturstipendium, Nämnden för
teknik fritid och kultur, Vaxholm
stad, Box 1, 185 21 VAXHOLM.

Vaxholm rankas på 35:e plats bland
landets 290 kommuner när Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) gör sin
årliga öppna jämförelse av kommunernas skolor.
Jämförelsen görs på kommunnivå och
resultaten beskrivs utifrån elevernas
betyg i årskurs 6 och 9, ämnesprov
i årskurs 3 samt skolornas resurser
utifrån uppgifter om kostnader och personal. Syftet med jämförelsen är bland
annat att ge en översiktlig bild av
resultaten i grundskolan och bidra med
underlag för diskussion om åtgärder för
förbättring.
Årets rapport grundar sig på resultat
från läsåret 2014/2015 och placerar

Beslut tas i
nämnden för
teknik, fritid
och kultur.
Kulturstipendiet delas ut på
Kulturnatten 14
oktober 2016.
Mer info:
Mikaela
Lodén,
Vaxholms stad
Tel: 08-541 314 80,
E-post:
mikaela.loden@vaxholm.se

alltså Vaxholm på en hedrande 35:e
plats bland landets kommuner. Vaxholms skolor utmärker sig också lite
extra inom följande delområden;
• 9:e plats för andelen elever i årskurs
9 som uppnått kunskapskraven i alla
ämnen
• 3:e plats för andelen elever i årskurs 9
som når kunskapskraven i matematik
• 2:a plats för betygspoängen i matematik i årskurs 6
• 3:e plats för betygspoängen i svenska
i årskurs 6.
Mer info: Läs mer om resultaten på
Sveriges kommuners och landstings
webbplats: www.skl.se

Vaxholmselever skapar
tillsammans med konstnär
Vaxholms stad har fått bidrag från Statens kulturråd till ett projekt inom
skapande skola med temat "Mångfald i skapande och skapandets mångfald”.
I spännande och inspirerande miljöer på Redutten – den före detta militära
fästningen på Rindö och numera ateljéhus – ska förskoleklasselever få
arbeta tillsammans med en konstnär under en hel dag.
Syftet är att ge eleverna möjlighet att möta kultur,
konst och historia på Rindö Redutt samt ta del av
estetiska och konstnärliga läroprocesser, utveckla
kreativitet och konstnärligt uttryck och arbeta med
återbruk och mångfald av uttryck.
Projektet pågår under hösten och våren och
avslutas med en utställning för allmänheten
i maj 2017.
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Mikaela Lodén arbetar på Turistbyrån och har även guidade
visningar av slottet och de fornlämningar från Vikingatiden
som finns på Bogesundslandet.

Både hundägare och hundar trivs på Bogesundslandet.

Bogesundslandet
– ett utflyktsmål för alla åldrar
Den 26 maj 2016 invigdes Bogesundslandet som naturreservat. Ett omväxlande
landskap med spår av både vikingar och
grevar väntar den som ger sig ut på någon
av de vandringsleder som finns i området.
TEXT OCH BILD: JOEL BIXO

”Välkommen till Bogesundslandet” står det på skylten när
jag svänger av väg 274 och kör in på Bogesundsvägen. Jag är
på väg för att träffa Mikaela Lodén som arbetar på Turist
byrån och som har lovat att visa mig runt i detta omväxlande
landskap.
Bogesundslandet är med sin storlek och närhet till Stockholm unik i sitt slag. På en yta nästan lika stor som övriga
kommunen tillsammans finns jordbruk med åkrar och beteshagar, gammalgransskogar, lövsskoglundar, skärgårdsklippor
samt en mängd små våtmarker och sjöar. Kombinationen av
olika typer av skog och naturbetesmarker bidrar till ett rikt
djurliv, inte minst många fågelarter.
Lilla slottsrundan
Mikaela möter upp vid parkeringsplatsen vid Fridhemsbadet.
– Här är det proppfullt med bilar på sommaren och många
får ställa sig i skogen, berättar hon. Näst efter badet på Eriksö
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är detta ett av de mer populära badställena bland Vaxholmsborna. Det finns ingen hytt för ombyte eller servering men
det är långgrunt och barnen brukar uppskatta vågorna från
Finlandsbåtarna och Waxholmsbåtarna som passerar ute i
farleden.
En orange markering på trädet visar att här går ”Stora
slottsrundan”. Men jag och Mikaela har valt att gå den lite
kortare ”Lilla slottsrundan”, som ska ta oss förbi Bogesunds
slott, caféet och vandrarhemmet och sedan runt en cirka tre
kilometer lång slinga.
– Vill man inte gå så långt är denna led en av de bättre att
börja med. Den är lättvandrad och det finns mycket att se
längs vägen. Även området kring raststugan i Ellboda är bra,
där finns en skogsväg som är framkomlig med barnvagn och
rullstol, säger Mikaela.
Bland gravar och runstenar
Mikaela är uppvuxen i Vaxholm och förutom jobbet på Turistbyrån har hon guidade visningar av slottet och av de fornlämningar från Vikingatiden som finns på Bogesundslandet.
– År 800 efter Kristus var hela åkern här fylld med vatten
berättar hon medan vi går upp längs allén mot slottet. Vikingarna kunde segla in via ett sund från Östersjön ända fram
hit till vägen där vi går nu. Ser du resterna av runstenen och
gravarna, frågar hon och pekar ett tiotal meter in i skogen. Jag
får anstränga mig för att upptäcka gravarna som delvis dolts

av naturen genom årens lopp.
– Vikingarna begravdes gårdsvis enligt asatron. Förmodligen var det också en liten hamn där vi står nu eftersom
runstenar oftast placerades så att de skulle ses av anländande
skepp, fortsätter hon.
Efterforskningar har visat att det var vikingen Gunne som
ägde hela Bogesundslandet och det var också han som tog
gårdarna in i kristendomen och reste de två runstenar som
finns i området.
Det vilar en förbannelse över slottet
Vi fortsätter upp mot Bogesunds slott med anor från stormaktstiden. Slottets äldsta delar uppfördes på 1640-talet av
greven Per Brahe den yngre – en av Sveriges rikaste män vid
den tiden. Han avslutade bygget med att låta skriva en förbannelse på en sten utanför slottet.
– Kortfattat står det att djävulen kommer att härska i huset
om byggnaden ändras. Det kusliga är att Nils Albrekt von
Höpken, som lät bygga till tornen på slottet år 1864–1867,
begick självmord strax efteråt och arkitekten, Thor Medelplan,
avled innan projektet var färdigt, säger Mikaela. Visst, vi guider lägger på lite fortsätter hon och ler men det händer så pass
mycket hemskheter att Nils barnbarn övergav slottet 1916 och
flyttade in till Stockholm.
– Jag är uppvuxen med rykten och spökhistorier kring slottet berättar hon. Till exempel gravkoret, där Nils begravdes,
plundrades och kistorna flyttades till Östra Ryds kyrkogård
1967. Men när jag var liten gick det historier om att de fanns
kvar och att det vuxit ut naglar genom locket på kistorna.

sina två hundar stannar upp och tittar nyfiket på oss när vi
står och gestikulerar innan de strosar vidare längs stigen.
Bland svampar och bär
Efter ett tag går vi förbi Mista camping och kommer in i lite
tätare tallskog med mossbeväxta stenhällar blandat med
blåbärsris och lingonris. Lite längre in på sommaren fylls
skogarna här med svamp. Enligt Mikaela är de flesta väldigt
hemliga med sina svampställen men efter lite lirkande avslöjar
hon ändå att hon något år fått med sig flera kassar kantareller
vid blå leden i närheten av Sundby.
Efter att ha korsat Bogesundsvägen leder stigen oss ner mot
vattnet vid Karlsuddsviken. Promenaden börjar närma sig sitt
slut och när vi är tillbaka har vi varit ute i över en timme. Vid
parkeringen möter vi två vandrare som precis plockat åt sig en
av kartorna som finns vid informationstavlan. De hälsar glatt
innan de ger sig av in i skogen.

Parkvillan och vandrarhemmet
Det börjar bli hög tid att lämna slottet och fortsätta ner för
slottsparken bort mot vandrarhemmet och den gamla trädgårdsmästarbostaden ”Parkvillan”. Vandrarhemmet kanske
är mest känt för att det tidigare var en anstalt och att ett antal
kändisar har suttit där för mindre förseelser, bland annat
Cornelis Vreeswijk. Trädgårdsmästarbostaden i sin tur är idag
ett café som har öppet på helgerna.
– Det har blivit ett populärt ställe som bakar och tillagar
allt på plats. Men det är småskalig verksamhet, så när bullarna är slut så är de slut, säger Mikaela och påpekar att det
är lite av charmen. Bredvid caféet finns också sista chansen
till en riktig toalett innan leden fortsätter in i skogen en bit
längre bort.

Fakta om naturreservatet

In i skogen
Väl inne i skogen delar sig vägen på några ställen och vid ett
tillfälle blir det för en stund en viss osäkerhet kring vilken stig
som är rätt innan vi upptäcker en röd markering en bit bort
på ett träd.
– En del markeringar kan vara lite svåra att se, konstaterar
Mikaela, det gäller att vara observant och det är aldrig fel att
ha en karta med sig.
Vi kommer upp på en höjd och blickar ner i en sänka med
en liten bro längst ner. För drygt 1 000 år sedan var sänkan
fylld med vatten och utgjorde inloppet där vikingarna kom in
med sina skepp från Östersjön. Uppe i backen till vänster om
oss ligger ett annat gravfält berättar Mikaela och pekar på två
gräsbeklädda kullar närmast stigen. Ett par som är ute med

www.sfv.se/bogesundslandet, www.vaxholm.se

På en sten utanför slottet har
greven, Per Brahe den yngre, låtit
skriva in en förbannelse.

Bogesundslandets naturreservat bildades 2013. Beslutet
överklagades dock till regeringen och reservatet vann
laga kraft först i maj 2015, för att invigas ett år senare,
den 26 maj 2016. Reservatet ägs och förvaltas av Statens
fastighetsverk. Gränser och skötselföreskrifter har fastställts av Länsstyrelsen som även är tillsynsmyndighet.
Syftet med reservatet är att bevara och vårda ett område
av stor betydelse för friluftslivet och naturvården.
Området har också ett stort värde för kulturmiljövården.
Särskilda naturvärden är knutna till de gamla grova ekar
som växer i området och till våtmarkerna runt Dammsta
kärret, som tillsammans med kärret, utgör ett Natura
2000-område.
Läs mer på www.lansstyrelsen.se
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Vandringsleder
på Bogesundslandet
Blå leden
(ljusblå) ca 12 km inom reservatet
+ Naturstigen
Start: Vandringsled från Vaxön (Söderhamnen till Kulla vägskäl), därefter anslutning av Blå leden inom Österåkers
kommun till Domaruddens friluftsgård.
Terräng: Lätt till medelsvår.
Rastplatser: Fem närliggande rastplatser utmed leden inom reservatet.
Missa inte: Naturstigen från
Pålsundsbron via Montebello
till Tenöbadet. Längs med
stigen finns trädslagsskyltar
uppsatta som informerar om
de olika arterna.

Råholmastigen
(blå) ca 2 km enkel väg
Start: Från parkeringsplats
vid vägen mot Hällesund.
Terräng: En del branta avsnitt
– halkvarning vid regn!
Rastplatser: Rastplats med vindskydd
och grillplats på Råholmen.
Missa inte: Gravröset från bronsåldern
på berget norr om Holminge.

Frösviksrundan
(röd) ca 7 km
Start: Från parkeringsplats med informationstavla vid korsningen Frösviksvägen och skogsvägen mot Hagstugan.
Terräng: Lätt till medelsvår.
Rastplatser: Rastplats vid parkeringsplatsen.
Missa inte: Underbar utsiktsplats
vid Kvarnberget samt Kvarntorps
betesmarker.

Stortallsrundan
(orange) ca 10 km
Start: Samma som Frösviksrundan eller
från parkeringsplats vid Träsksjön.
Terräng: Lätt till medelsvår.
Rastplatser: Samma rastplats som
Fröviksrundan samt en rastplats med
vindskydd och grillplats vid Västerhaga
fyr.
Missa inte: Den numera nedfallna
350-åriga Stortallen norr om Österhaga.
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Lilla Ladviksrundan
(blå) ca 4 km
Start: Från parkeringsfickor efter Vax
holmsvägen vid Ladvik eller Nibble.
Busshållplats finns vid både Nibble
och Ladvik.
Terräng: Lättgången.
Rastplats: Rastplats med vindskydd
och grillplats vid Ekudden, intill
Karlslunds torpruin.
Missa inte: Utsikten mot Skåvsjöholmssundet.

Terräng: Lätt till medelsvår.
Rastplatser: Fyra rastplatser, varav
vindskydd och grillplats vid Uteke såg
och Hejesjön.
Missa inte: Dammstakärret som tillsammans med våtmarkerna utgör ett
Natura 2000-område.

Dammstakärrsrundan
(orange) ca 11 km

Nässeldalsrundan
(blå) ca 5 km

Start: Från parkeringsplats med informationstavla efter Bogesundsvägen
mellan Ladvik och Sundby. Alternativ:
Parkeringsplats vid Nibble, Ladvik och
vid Dammstakärret. Busshållplatser
finns vid Ladvik, Nibble samt vid infarten mot Broknäs.

Start: Från parkeringsplatsen vid Broknäsvägen mellan Uteke och Broknäs.
Terräng: Lätt till medelsvår.
Rastplatser: Rastplats med vindskydd
och grillplats vid Uteke såg samt grillplats öster om sjön.
Missa inte: Dammstakärret.

Ordningsföreskrifter
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och
andra författningar är det för allmänheten
förbjudet att:
• förstöra eller skada berg, jord eller sten
genom att borra, hacka, rista, gräva,
måla eller liknande
• bryta kvistar, fälla eller på annat sätt
skada levande eller döda träd och
buskar eller att skada vegetationen
i övrigt genom att gräva upp växter
• medföra okopplad hund
• tälta mer än två dygn i följd annat
än på anvisad plats
• ställa upp husvagn eller annat
campingfordon utanför campingplats
• förankra båt vid samma strand för
längre tid än två dygn i följd
• elda annat än på anvisad plats
• sätta upp skylt, affisch eller liknande
• cykla i terrängen och på markerade
vandringsleder och markerade ridstigar
• rida annat än på vägar och på anvisade
ridstigar.

Godkänd för spridning ur sekretessynpunkt
© Lantmäteriet 2001. Ärende M52006/1937.
Ortofoto M2002/6059.
Kartproduktion: Informationsbyrån/SFV

Stora slottsrundan
(orange) ca 8 km
Start: Från parkeringsplats med informationstavla vid Bogesunds slott,
Ellboda, Slottsvandrarhemmet eller
infarten mot Karlsudd. På samtliga
platser utom vandrarhemmet finns
busshållplats.
Terräng: Mestadels lättgången.
Rastplatser: Fyra grillplatser finns
längs leden, tre med vindskydd och
vid Ellboda finns raststuga.
Missa inte: Bogesunds slott, vikingalämningar och Fridhemsbadet.

Lilla slottsrundan
(röd) ca 3 km
Start: P-platserna vid Bogesunds slott,
slottsvandrarhemmet eller vid infarten
mot Karlsudd. Förutom vid vandrarhemmet finns även busshållplats.
Terräng: Lättgången
Rastplatser: Parkvillans café, vid
slottsvandrarhemmet.
Missa inte: Bogesunds slott med
sin lindallé och ädellövskogen söder
om Bogesundsvägen.

Askrikerundan
(röd) ca 6 km
Start: Från parkeringsplats vid
Ellboda, där det också finns
busshållplats.
Terräng: Mestadels lättgången.
Rastplatser: Grillplats med
vindskydd vid Knäviken och med
raststuga vid Ellboda.
Missa inte: Utsikt mot Askrike
fjärden.
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Vaxholmselever i topp
i matematiktävling
Fyra elever från Söderfjärdsskolan presterade bland de bästa i Sverige i den internationella tävlingen
Kängurun – Matematikens hopp. Allan Hesslin, Anton Gentzel och Nora Palm, tre kompisar i årskurs 4,
samt Greta Bäck i årskurs 6 hamnade alla på topplistan när det nationella resultatet i Kängurutävlingen
presenterades i mitten av maj.

Hur känns det att vara
med på topplistan?

Allan Hesslin,
klass 4B

Anton Gentzel,
klass 4A

Nora Palm,
klass 4A

Greta Bäck,
6B
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Hur blir man bra
på matematik?

Det känns kul! Någon kom
fram till mig och sa grattis
och att jag var topp i Sverige. Fast jag såg inte resultatet själv förrän en vecka
senare. Jag trodde att det
skulle vara fler med alla rätt
men det var inte så många.

När jag var liten körde jag
och mormor ett kortspel där
man skulle addera tal. Fast
jag inte kunde från början
fortsatte jag att träna. Så det
är tack vare mormor. Fast
skolan är ju också bra!

Bra! Fick reda på det förra
veckan när jag såg mitt
namn på listan. Sen var
jag tvungen att springa på
lunch och hann inte tänka
på det. Hemma sa de grattis
men det här är tredje gången,
så de är nog lite vana.

Lyssnar på lektionerna och
gör läxorna antar jag. Men
också tips från kompisar,
till exempel Nora och Emil
har lärt mig gångertabellen.
Och en annan Anton hjälpte
mig idag på lektionen – vi
hjälper varandra!

Jättebra! Jag blev jätteglad
och stolt när jag fick reda
på det. Jag berättade för
mamma och pappa men de
förstod inte först att jag var
med på topplistan. Sen blev
de jätteglada när jag sa det.

Man måste gilla att lära sig
saker. Jag har nog alltid
tyckt att matte är roligt, då
blir det enklare. Mamma
och jag brukade träna på
multiplikationstabellen när
jag var liten och nu tränar
hon med lillebror.

Det känns roligt! Jag blev
både glad och förvånad när
jag fick reda på det. Jag
hade inte förväntat mig att
komma med.

Det handlar nog mest om
att tycka att det är roligt.
Jag har flera matteböcker
hemma, och jag tycker att
det är roligt att öva i dem.
Mina föräldrar tycker också
att det är roligt, så det är
nog från dem det kommer.

Det här är
Kängurutävlingen
Kängurun – Matema
tikens Hopp är en internationell rörelse som
årligen genomför
en matematiktävling
med inriktning på alla
elever. Verksamheten
startade i Frankrike 1994
och Sverige deltog första
gången 1999, initierat av
SKM, Svenska kommittén för matematikutbildning. Numera genomförs
den av NCM, Nationellt
Centrum för Matematikutbildning. Avsikten med
Kängurun är att stimulera intresset för matematik genom problem som
är tänkta att väcka
nyfikenhet och lust att
lära. Förutom tävlingsdelen är tanken att problemen även ska utgöra
underlag för lektioner
och diskussioner i klassrummet.

PE R JO HANS SO N,
lärare klass 4A
Hur kommer
det sig att så
många elever
på Söderfjärds
skolan finns med
på topplistan?

Upprustningar
på stan
Upprustning på hembygdsgården och nya offentliga toaletter
På hembygdsgården har verandan runt huset rustats upp. Toaletterna utökas
och nu finns här två nya toaletter som ersätter den tidigare bajamajan.

I kommunen har vi under flera år
arbetat aktivt för att öka lärarnas
kompetens. För närvarande deltar
matematiklärarna på Söderfjärdsskolan i det nationella projektet ”Matematiklyftet” som bygger på kollegial
fortbildning. Den här terminen har vi
arbetat specifikt med problemlösning,
vilket vi har tagit med oss i undervisningen.

Hur blir man bra på matematik
och vad är viktigt i undervis
ningen?
Den viktigaste faktorn är kunniga
och inspirerande lärare. Att ha goda
kunskaper i ämnet är viktigt men
också förmågan att använda varierade
metoder och att kunna presentera
lämpliga uppgifter för eleverna. Jag
vill också lyfta fram vikten av det matematiska samtalet i klassrummet och
andra miljöer.

Nya duschar i gästhamnen
I Vaxholms gästhamn har duschutrymmena både totalrenoverats och
utökats. Fyra duschrum har blivit fem helrenoverade och fräscha utrymmen. Även belysning på kajområdet har setts över och fasadbelysning har
delvis bytts ut till energieffektiv LED-belysning.

Hur ser du på Sveriges ”konkur
renskraft” inom matematik i
skolan jämfört andra länder?
Svenska elevers matematikkunskaper
har rankats ganska lågt i olika mätningar under en längre tid. De senaste
åren har dock olika satsningar gjorts
på både nationell och lokal nivå för
att höja matematikundervisningens
kvalitet och på så sätt öka elevernas
kunskaper. Jag hoppas och tror att vi
inom några år kommer att börja se
resultat av dessa satsningar.

Tillgänglighetsramp till Eriksöbadet
Inför badsäsongen monteras en
tillgänglighetsramp på Eriksöbadet.
Rampen gör det möjligt för rullstolar
att komma ända ner till vattnet.

Upprustning på campingen
Markarbeten har genomförts under
våren på campingen på Eriksö. Alla
gräsytor för husvagnsparkering har
renoverats och jämnats ut.

Läs även mer på sidan 21 där vi berättar om ansiktslyftningen i Norrhamnen.
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Tränar sig för ett liv
i det nya samhället
Tio tonårspojkar i en villa i Vaxholm. På dagtid går
alla i skola och lär sig svenska. Steg för steg tränar
de upp sig för att klara livet i samhället.
TEXT OCH BILD: LENNART FRYKSKOG

Det är självhushåll i boendet som
det kommunala bolaget AB Vårljus
driver på uppdrag av Vaxholms stad.
Pojkarna (ensamkommande flyktingbarn) gör själva inköpen, lagar mat
och tecknar sig för tider i tvättstugan.
Det är rent i köket och välordnat
vid diskbänken när matlagningen så
sakteliga drar igång på eftermiddagen. Löken puttrar med mycket olja
på svag värme i pannan. Squashen är
uppskuren.
– Vi jobbar för att de ska bli självständiga och lära sig allt man behöver
klara av i ett vanligt hushåll, säger
handledaren Emma Stångberg.
Språket är en utmaning. Ungdomarna

går i förberedelseklasser innan de slussas ut i den vanliga undervisningen.
På boendet talar personalen enbart
svenska, och för att underlätta skolarbetet erbjuder man läxstöd.
– Skolan är så oerhört viktig för
integrationen, säger boendechefen
Susanne Carlsson och berömmer
Norrbergsskolan för det mottagande
pojkarna har fått där.
Föreningslivet har ställt upp. Lions
har gett matlagningskurs, Rädda
Barnen har ordnat fram cyklar, IFK
Vaxholm och andra klubbar har
välkomnat pojkarna på träning och
matcher. För att nämna några.
– Det har varit ett överväldigande
mottagande, vilket gör att barnen kän-

ner sig välkomna och att de trivs, säger
Susanne Carlsson.
Utan föräldrar på plats blir boendet
och personalen viktig. Struktur och
ordning är ledstjärnor. Vårljus arbetar
miljöterapeutiskt. Det ska vara tyst
och lugnt i huset klockan 22 på vardagar och 23 på helger.
– Det måste finnas förutsägbara
strukturer, som skapar trygghet, säger
Emma Stångberg.
Vid vårt besök återstår några veckor
till sommarlovet och personalen
planerar för ett program, som skapar
innehåll åt pojkarna.
– Det är en utmaning för alla som
har tonåringar. Inför sommaren krävs
en gedigen planering av aktiviteter
för att dagarna ska vara meningsfulla,
säger Susanne Carlsson.
Vad gör då intryck i det nya landet?
– Alla lagarna och jämställdheten,
säger Mohsen. Alla har samma värde.
Jag blev behandlad med samma respekt som alla andra när jag var ny här
och inte kunde språket.
Nu behärskar 15-årige Mohsen
svenska allt bättre och har målet klart:
satsa på utbildning för att så småningom skaffa sig ett yrke och inkomster.
Vilket yrke?
– Jag vet inte än, har tid än att fundera på programvalet för gymnasieskolan. Men matematik och teknik är
de ämnen jag gillar bäst.

Fakta/Pojkarna
Elva platser för ensamkommande flyktingbarn finns vid Vårljus boende
i Vaxholm. Tio platser var fyllda vid tidningens besök. Nio pojkar är från
Afghanistan, en från Eritrea. De flesta ensamkommande som Vaxholm har
ansvaret för finns placerade i andra kommuner. Ett antal finns dock på
Vårljus boende och i familjehem i Vaxholm.
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Susanne Carlsson, Mohsen, Mohammed
och Mustafa.

Fakta/Vårljus
AB Vårljus samägs av de 25 kranskommunerna i länet. Bolaget bildades 1994
för att tillhandahålla stöd, råd, behandling och vård i första hand för barn och
unga. Sedan 2006 drivs verksamhet för
ensamkommande. Ungdomsboendena är
ständigt bemannade med vuxen personal.

Vaxholm förbereder
sig för att ta emot
fler flyktingar
Vaxholm fortsätter att ta emot nya flyktingar. Fyra syri
anska familjer och ett tiotal ensamkommande barn från
Afghanistan hade fram till i maj fått boende i staden.
TEXT OCH BILD: LENNART FRYKSKOG

För att kunna ta emot fler nyanlända senare i år fortsätter staden
att annonsera och med full energi söka efter lediga lägenheter
eller hus. Staden arbetar också med att uppföra permanenta
lägenheter och ser över möjligheten att hyra eller köpa färdiga
paviljonger. En projektledare med ansvar för dessa uppgifter har
nyligen anställts.
Prognosen i våras pekade mot att Vaxholm i år skulle ta emot
cirka 100 flyktingar, varav 54 ensamkommande barn. Men om
det verkligen blir det antalet är högst tveksamt eftersom antalet
asylsökande till Sverige (i skrivande stund) väntas bli betydligt
lägre.
Pernilla Ivier är flyktingsamordnare på Vaxholm stad och håller

ihop arbetet med att få tekniska och sociala frågor att fungera. Alla barn ska ha skolplats och samtliga nyanlända ska få
svenskundervisning (SFI). De vuxna som anländer till Vaxholm
är redan vid ankomsten inskrivna på arbetsförmedlingens
etableringsprogram med sikte på att klara en egen försörjning
längre fram.

Pernilla Ivier är glad över att så många enskilda och föreningar
har velat bidra till att ordna ett bra mottagande.
– Många ville hjälpa till omedelbart, ställa upp som fadderfamiljer, låna ut cyklar, ordna utflykter. Det var nästan frustrerande att det fanns så mycket vilja samtidigt som så få ännu hade
kommit till Vaxholm, säger hon.
– Samtidigt är det klart att det finns både en del oro och undran över vad det här innebär.
För några veckor sedan öppnade i kommunens lokaler en
mötesplats, som är bemannad av flera frivilliga föreningar dit
alla intresserade – nyanlända, faddrar och andra – är välkomna.
Mötena äger rum varje söndag eftermiddag.

Fakta
Från den 1 mars ger en ny lag staten rätt
att fördela flyktingkvoten bland landets
kommuner utifrån ett antal kriterier. Eftersom prognoserna för antalet asylsökande
skiftar snabbt är det svårt att slå fast ett
exakt antal för Vaxholm. Prognosen har
under året skrivits ned kraftigt.

Kommunen ser över alla möjliga slags boende för
att ta emot flyktingar på kort och lång sikt. Har du
en lägenhet eller ett hus att hyra ut för minst ett
år så tar staden gärna emot förslag.
Kontakt: pernilla.ivier@vaxholm.se,
tel 08-522 426 39.
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Flitiga och entusiastiska iPad-användare: Jaqueline Adolfsson, Dylan Wesslund Thimrén och Matilda Bergström.

En lärplatta för alla
På Rindö skola har alla elever på mellanstadiet egen
lärplatta, en iPad. Det har stärkt motivationen och ökat
likvärdigheten, men det innebär också nya utmaningar
för lärare och elever.
TEXT OCH BILD: LENNART FRYKSKOG

De positiva reaktionerna överväger när
Viktigt i Vaxholm frågar femteklassarna
vad de tycker om lärplattorna. Många
viftar ivrigt med händerna i luften.
– Det är lättare att dokumentera
genom att ta ett foto. Det är enkelt att
spara och ha koll när man skriver på
”paddan”. Autostavningen hjälper de
som har svårt att stava. Det finns många
bra inlärningsappar.
Men några säger också att de har
blivit sämre på att skriva för hand, och

att det frestar att ägna sig åt spel i stället
för skoluppgifter.
– Så är det. Helt plötsligt har vi fått
nya saker att hålla ordning på. Vi måste
skapa regler kring hur och när plattorna
ska användas. Nätetik är också viktigt,
säger läraren Gabriella Gustafsson.
Hon och rektorn Ann Lisinski är
överens om att lärplattan har inneburit
ett lyft i undervisningen. Trängseln och
strulet som tidigare uppstod kring en
begränsad uppsättning datorer är borta.

iPaden är ett läroverktyg, men vi rustar
också eleverna för
användning av digitala
verktyg i framtiden.

En stor vinst är också likvärdigheten,
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att skillnaden mellan de som har och
inte har tillgång till bra datorer hemma
jämnas ut. Gabriella Gustafsson:
– Vi vet att iPad och datorer skapar
större motivation, eleverna blir taggade.
Ett tecken är att de sätter igång att googla så fort man säger att man inte vet.
– Men det gäller också att vi ser till
att det blir kunskap till slut. Att vara
flink vid en dator betyder inte att
man behärskar alla aspekter av
information.

Åse Larsson är lärare och var pionjär för ett
tidigt iPad-projekt i förskolan.

På Rindö uppmuntrar man analys och
reflektion. Skolan vänjer eleverna vid
att snabbt skriva ned sina tankar och
reflektioner, och man fäster stor vikt vid
källkritik, att fundera på trovärdigheten
hos exempelvis Wikipedia.
– Det handlar om att göra oss mer
vaksamma på att allt som är snyggt
upplagt inte behöver vara sant. iPaden
är ett läroverktyg, men vi rustar också
eleverna för användning av digitala
verktyg i framtiden, säger Ann Lisinski.
Individuella lärplattor infördes på mellanstadiet i februari 2015. Men det var
på lågstadiet de introducerades. Läraren
Åse Larsson blev pionjär på Rindö för
ett iPadprojekt efter en utvecklingsdag
med förskolepersonal i staden.
– Sedan har det spridit sig på skolan.
Vi har fortsatt att jobba så även med de
äldre barnen, berättar hon.

En rastlek för alla
Enkla lekar med få regler, som plockepinn eller
boule. En fritidspedagog bjuder in till leken.
TEXT OCH BILD: LENNART FRYKSKOG

Så ser det ut på Rindö skola, fyra
gånger i veckan, när det ringer ut till
förmiddasrasten. Skolan får hjälp av
fritidspedagogerna att organisera
lekarna. I hallen finns veckans aktivitet, plockepinn, tydligt anslagen på
en plansch.
Anna Knautz, som leder verksamheten och introducerade modellen
i höstas, säger att det ska vara enkla
lekar, bara att hoppa in.
– Det ska finnas en fast punkt på
skolgården dit alla är välkomna om
man vill. Alla barn tycker om vuxennärvaro på det här opretentiösa
sättet.
Leken kompletterar skolan, både
pedagogiskt och socialt, berättar
hon. Den välkomnas ofta av barn

som kommer för sent till rasten eller
vars bästis är borta just den dagen.
Inkludering alltså. Leken är också
en träning i annat som skolan lär ut.
– Att räkna pinnar och avstånd,
som man gör i boule och plocke
pinn, är en praktisk övning i matte,
säger Anna Knautz.
Alla verksamheter mår bra av
utvärdering efter en tid. Några
reflektioner efter det första året? Ja,
enkla spelregler är en idé som håller.
Sedan är det bättre att ha veckans
aktivitet i stället för att byta aktivitet
hela tiden.
– Några vill stå bredvid och kolla
en gång innan de hoppar in under
nästa rast eller vid tredje tillfället.

Skolpoliser behövs
Vaxholm behöver fler skolpoliser
som bidrar till trafiksäkerheten för
våra barn på väg till skolan.
Vill du bli skolpolis på Vaxön
kontakta:
• Ann-Sofie Gustavsson Lundström,
ann-sofie.lundstrom@polisen.se,
tel: 070-321 40 14
• Gittan Hultberg, gittan.h@live.se,
tel: 070-957 45 35

Taltidning
Vaxholms stad ger ut en taltidning
för synskadade och andra, som av
olika skäl inte kan läsa en vanlig
tidning.Taltidningen utkommer var
14:e dag, förutom under sommaruppehållet, och är kostnadsfri.
Är du synskadad eller har du
någon synskadad anhörig, eller
känner du någon som kan vara
berättigad till taltidningen? Ett
kriterium för att få tidningen är
att sökande är inskriven vid
syncentralen.
För mer information välkommen
att kontakta Syn- och hörselinstruktör Carina Hedman,
08-541 708 92 eller e-post
carina.hedman@vaxholm.se eller
Inga Englund 0708-714 685 eller
e-post inga.englund@vaxholm.se
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Ny förbindelse
till Kastellet
Vaxholms nya linfärja och Kastellet
leden invigdes den 29 april.

Kort om Kastelletleden:

Gloria Romlin, pedagog på förskolan Lekhagen.

Satsning på
mångfaldsmaterial
i Vaxholms förskolor
Ett språkutvecklande material med fokus på mångfald
ska stimulera samtal om olikheter och föra in mångfald
på ett naturligt sätt i barnens vardag.
Vaxholms stad har tagit fram ett nytt
mångfaldsmaterial till kommunens
förskolor och övriga verksamheter
som arbetar med barn i förskoleåldern. Materialet innehåller barnböcker och leksaker som utmanar det
som är stereotypt och normativt och
därmed synliggör olikheter hos oss
människor.
På förskolan Lekhagen har det nya

materialet redan blivit en självklar del
i barnens lekar och Gloria Romlin, en
av pedagogerna, berättar att de olika
människofigurerna fanns med i toppen på deras önskelista.
– Figurerna blev direkt olika ”familjer” och meddragna i underbara lekar
och äventyr. Allra populärast är nog
figuren i rullstol – det ligger extra
nära barnens vardag eftersom de rätt
nyligen haft en kompis i rullstol på
avdelningen.

Leken skapar unika tillfällen att tala

med barnen om olikheter och att
man kan drabbas av nedsättningar.
– Det handlar inte om att föreläsa
för barnen i första hand, det handlar om att hitta och dela de gyllene
stunder där diskussioner och iakt-
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”Det handlar om att
hitta och dela de
gyllene stunder där
diskussioner och iakttagelser kring mångfald kan uppstå.”
tagelser kring mångfald kan uppstå.
Det är viktigt att vi som pedagoger
är delaktiga. Barnen ”läser av” våra
reaktioner och förhållningssätt kring
allt som händer i vardagen. Alla
vuxna har faktiskt stor möjlighet att
påverka våra barn och därmed skapa
en bättre och mer jämställd värld,
påpekar Gloria.
Satsningen på mångfaldsmaterialet
har finansierats med kulturmedel och
omfattar samtliga verksamheter som
arbetar med barn i förskoleåldrarna.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafikerar Vaxön-Vaxholmen (Kastellet)
Restid: cirka 2 min
Turtäthet: 2-4 turer per timme
Dygnstrafikering: kl. 10-22
Kapacitet: 130 personer
Trafikeras av linfärja
Fossilfri eldrift via kabel
Biljettförsäljning: via automat på kaj
Trafik: maj-september (med möjlighet
till förlängning)

Tidtabeller och biljettpriser
Biljetter för överfart till Kastellet köps i
automat vid färjeläget. Aktuella tidtabeller och biljettpriser hittar du i tidtabellen
på Trafikverket Färjerederiets webbplats.

Att passera en linfärja
För dig som är båtburen: passera inte
en linfärja i rörelse. Turerna körs enligt
tidtabell från maj till september med möjlighet till säsongsförlängning. Färden tar
2 minuter från kaj till kaj och under dessa
minutrar ska inga andra båtar passera i
sundet. När linfärjan körs spänns vajern
i vattenbrynet. Så snart färjan angjort
kajen släcks varningsljus, vajern ligger
då djupt ner på botten och det är helt
riskfritt att köra förbi.

Goda råd från Trafikverket
Färjerederiet
• Fritidsbåtar ska passera på östra sidan
om Vaxholms kastell
• Färjans lina löper strax under vattenytan
om en linfärja som kör. Låt därför linfärjan lägga till innan du passerar
• Håll noga uppsikt när du närmar dig en
gul färja!
• Linfärjan är försedd med ljus och texten
LINFÄRJA tydligt målad på sidorna
• Linfärjan kan inte tvärnita eller väja
• Lämna alltid företräde till yrkestrafik
• Var rädd om dig själv och din båt
• Ha en jättehärlig dag på sjön!

Information från SRMH

– södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
Båtbottentvätt – för mer
miljövänligt båtliv

Tillsyn av enskilda
avlopp i Vaxholm

För att båtbottentvätt ska fungera som
alternativ till att måla båtbotten rekom
menderas att tvätt sker vid tre till fyra
tillfällen under säsongen.

Otillräcklig rening av avloppsvatten
från små avlopp bidrar till övergöd
ning och innebär en risk för smitta om
dricksvatten eller badvatten förorenas.

Säkraste sättet att avgöra när båten ska tvättas är att med
handen kontrollera påväxt på båtens undersida. Med hjälp
av Skärgårdsstiftelsens havstulpanvarning kan du dessutom
få ett kostnadsfritt tips om när det är dags att tvätta din båt
i form av ett sms till din mobiltelefon. Anmäl dig till tjänsten på skargardsstiftelsen.se

Den tidigare vanliga tekniken, trekammarbrunn med efterföljande markbädd eller infiltration är inte längre tillräcklig
för rening av avloppsvatten från enskilda anläggningar i
områden med hög skyddsnivå, till exempel vid tillrinningsområde till känsliga sjöar och vattendrag, i omvandlingsområde (tätbebyggt med enskilt VA), vid strandskydd och i
naturreservat.

Vaxholm har en båtbottentvätt i Norra Vaxholmsfjärden.
Villkor för tvätt är att båten inte har målats med båtbottenfärg i år.
Info om öppettider: www.boatwasher.se/vaxholm.

Dricksvattenprovtagning
– av enskilda brunnar
Hos SRMH kan du få råd och hjälp vid
provtagning och skötsel av din dricks
vattenbrunn.
Flaskor och följesedlar kan du hämta i receptionen i Vaxholms kommunhus vardagar mellan
kl 8.00-11.45 och kl 12.30-16.00. Inlämning av prover
görs i receptionen senast kl 13.00. Under perioden maj till
augusti kan du lämna in ditt dricksvattenprov alla helgfria
måndagar.
Du kan också hämta flaskor och följesedlar på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, Kemistvägen 8 i Täby
vardagar kl. 8.00-16.00. Inlämning av prover görs senast
klockan 13.00 på Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor alla helgfria måndagar under 2014. Perioden majaugusti sker hämtning även alla torsdagar.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd fattade 2014
beslut om att ställa krav på att bristfälliga avlopp åtgärdas,
så att samtliga enskilda avlopp i Vaxholm uppfyller dagens
krav på funktion senast vid utgången av år 2020. Enskilda
avlopp som ligger i områden med hög skyddsnivå ska prioriteras. Områden där tidsplanen för anslutning till allmänt
VA-nät enligt kommunens VA-plan är mindre än fem år
kommer inte att prioriteras.
Genom Vaxholms VA-plan klargörs i vilken takt olika områden i Vaxholm planeras anslutas till ett gemensamt VA-nät.
Mer info:
• VA-planen: www.vaxholm.se
• Info för dig som ska göra ett nytt eller göra om en befintlig
avloppsanläggning: www.taby.se/SRMH/Invanare/Enskiltavlopp.
• Roslagsvatten AB erbjuder kostnadsfri rådgivning för fastighetsägare som har frågor om enskilda avlopp i Vaxholm,
telefon 08-54083595
• Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
www.srmh.se
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Vaxholm fortsätter
Nu är det tre år sedan
kommunfullmäktige antog den översiktsplan
som beskriver Vaxholms
utveckling fram till 2030.
Och idag byggs det eller
planeras det att byggas på
flera håll i kommunen.
Vaxholm växer och under de närmaste
åren kommer det att pågå byggprojekt
på Vaxön, Rindö, Resarö och Kullön.
År 2030 beräknas vi vara cirka 16 000
invånare i kommunen. Susanne Edén,
stadsbyggnadschef i kommunen, säger
att det är en positiv och nödvändig
utveckling för att Vaxholm ska fortsätta
vara en levande och attraktiv stad och
samtidigt ha möjlighet att möta invånarnas behov av och förväntningar på
kommunal service.
– En av de största utmaningarna vi
har framför oss är att vi blir allt äldre,
vilket innebär att en ökad andel av kommunens invånare kommer att behöva

Vi ska ta tillvara på
och vara stolta över
att så många vill bo
här i Vaxholm.
stöd och hjälp i vardagen. Därför planerar vi för fler verksamhetslokaler för
äldre men också fler bostäder med hög
tillgänglighet för de som kan och vill bo
kvar hemma. Det finns också ett stort
behov av nya verksamhetslokaler för
våra yngre invånare, som ska ersätta de
tillfälliga lokaler som flera förskolor och
skolor har idag.
Nya bostäder ger nödvändiga intäkter
Enligt Susanne är kommunens attraktionskraft och välfärd beroende av att vi
investerar i nya bostäder och verksamhetslokaler.
– Nya bostäder och fler invånare ger
kommunen intäkter som är nödvändiga
för att möta de utmaningar vi står inför
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och skapar förutsättningar för en ekonomi i balans. Vi ska ta tillvara på och
vara stolta över att så många vill bo här i
Vaxholm, framhåller Susanne.
Fler invånare bidrar också till en levande stad, där arbetstillfällen kan skapas genom att fler handlar i våra butiker,
äter på våra restauranger och efterfrågar kultur, aktiviteter och upplevelser.
Även kollektivtrafiken påverkas positivt
då fler resenärer skapar underlag för

satsningar på förbättrade kommunikationer.
– Det är också en viktig pusselbit i
samspelet med övriga Stockholmsregionen, som förväntas växa med en
halv miljon nya invånare fram till år
2030. Här behöver och vill Vaxholms
stad vara med och ta ansvar för att lösa
bristen på bostäder.

att växa
FOTOGRAF: MICHAELA ANDERSSON
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”Vad är attraktiv
stadsmiljö i Vaxholm för dig?”

Vi vill veta vad du tycker! Skriv några rader, ta bilder eller
varför inte filma med telefonen. Mejla sedan ditt bidrag till
stadsbyggnad@vaxholm.se, så publicerar vi ett axplock av bidragen
på kommunens webbplats efter sommaren.

Hur kan jag som bor i Vaxholm
vara med och påverka planerna?
Varje större byggprojekt följer en planprocess, där det under det så kallade samrådet och granskningsskedet finns möjlighet för de som berörs att
tycka till om och påverka planerna. Vaxholms stad har även andra former för dialog tillsammans med olika myndigheter, skolor, föreningar och
andra intressegrupper. Mer information om hur du kan påverka hittar du på
Vaxholms stads webbplats www.vaxholm.se under rubriken Bygga, bo och
miljö/Kommunens planarbete/Planprocessen.

Pågående
byggprojekt
i Vaxholm
För att göra det lättare att hålla
koll på alla pågående planer, så
hittar du även projekten under
Bygga, bo och miljö på Vaxholm
stads webbplats. Där kan du se
status och ta del av alla hand
lingar som rör projekten.

Norrberget – Vaxön
Där Norrbergskolan ligger idag planerar
vi för cirka 200–300 bostäder i fler
bostadshus.
Status: Planarbete pågår och projektet
planeras att stå färdigt år 2020.

Campus Vaxholm – Vaxön
Intill Vaxö idrottsplats bygger vi ett helt
nytt campus med ny högstadieskola
och idrottshall för våra nuvarande och
framtida ungdomar.
Status: Idrottshallen är färdigställd och
används redan. Byggnationen av skolan
pågår och planeras vara färdig till höstterminens start 2017.

Fler projekt på nästa uppslag

»

»

Pågående byggprojekt i Vaxholm

SMÅA

Program för Vaxholms
kajer – Vaxön
Vi planerar för en utveckling av kajområdet vid stadskärnan, där möjligheten
att rymma nya lokaler, verksamheter
och bostäder ska prövas. Även utformning av utemiljön och placeringen av
kollektivtrafiken behandlas.
Status: Programmet visades upp för
allmänheten på samråd under 2015.
Nu sammanställs inkomna synpunkter
och därefter ska beslut fattas om hur
förslaget ska tas vidare.

Skutvikshagen – Vaxön

Storäng – Resarö

Vid korsningen Eriksövägen/Ullbergs
väg bygger SMÅA 101 nya bostadslägenheter i sju flerbostadshus. Längs
vattnet iordningsställs en strandpromenad för allmänheten.
Status: Byggnation pågår och inflyttning
sker preliminärt från hösten 2017.

I Storäng planerar vi för cirka 60-90
nya bostäder i småhus, radhus eller
kedjehus samt en ny förskola. I detalj
planen möjliggörs även kommunalt
vatten och avlopp till området.
Status: Förslaget har visats på samråd
under 2015. Ett bearbetat förslag ska
visas upp för allmänheten i granskningsskedet under 2016.

SMÅA

Östra Kullön – Kullön
Vid bron mellan Kullön och Vaxön
bygger SMÅA 72 nya bostadslägen
heter i två flerbostadshus. Längs vattnet
iordningsställs en strandpromenad för
allmänheten.
Status: Inflyttning pågår fram till
vintern 2016.

Vitsippan – Vaxön
Vid korsningen Snäckvägen/Eriksövägen planerar vi för ett särskilt boende
med plats för 54 boende.
Status: Planen är antagen av kommunfullmäktige men överklagad till
mark- och miljödomstolen. Inflyttning
planeras till hösten 2019.

Engarns vägskäl – Resarö
SMÅA

Pålsundsstrand – Vaxön
Vid Pålsundsbron bygger SMÅA 16 nya
bostäder i parhus. I anslutning till området byggs allmänna p-platser.
Status: Byggnation pågår och inflyttning sker preliminärt i början av 2017.
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Trafikverket planerar att bygga om
nuvarande korsning till en cirkulationsplats (rondell). Parallellt arbetar Vaxholms stad aktivt för att utöka befintlig
infartsparkering söder om Resarövägen.
Status: Byggstart av cirkulationsplatsen
är planerad till 2017. Preliminärt kan
parkeringsplatserna stå färdiga samma
år.

Resarö mitt – Resarö
På centrala Resarö planerar vi för nya
bostäder, en utbyggnad av Resarö
skola, förbättrad trafiksituation och ny
busshållplats.
Status: Planarbete pågår och förslaget ska visas upp för allmänheten på
utställning under 2016.

om
Här kan du läsa mer
g
Vaxholms utvecklin detalj-

gående
Översiktsplanen och på
xholms stads
planer hittar du på Va
en Bygga, bo
webbplats under rubrik
också läsa mer
och miljö. Där kan du
gier för att nå
om kommunens strate
r vi ska realisera
hållbar tillväxt och hu
utveckling.
visionen för Vaxholms

Rindö hamn etapp 1 – Rindö

Fördjupad översiktsplan
– Tynningö

Vasallen omvandlar tidigare kasernbyggnader till bostäder samt bygger
nya bostäder i flerbostadshus och
radhus. Även verksamheter i nya och
befintliga lokaler tillkommer.
Status: Delar av området är färdigställt
och inflyttning har skett. I övriga delar
pågår eller planeras byggnation av
både bostadsrätter och hyresrätter.

På Tynningö planerar vi för en hållbar
utveckling genom att beskriva visionen
för kommande mark- och vattenanvändning.
Status: Arbete med översiktsplanen pågår. Utredningar ska troligtvis genomföras innan förslaget kan visas upp för
allmänheten på samråd.

Rindö hamn etapp 3
– Rindö

Rindö hamn etapp 2 – Rindö
Vid Oskars-Fredriksborgsvägen/Rindövägen ska vi bygga en ny grundskola
som ska ersätta nuvarande Rindö skola.
Status: Planen vann laga kraft våren
2016 och planering för nya skolan
pågår. Skolan planeras tas i bruk höstterminen 2019.

Strax väster om hamnen planerar vi
för cirka 25 nya bostäder i småhus
samt en ny anslutningsväg från
Rindövägen till Oskar-Fredriksborgsvägen.
Status: Planarbete pågår och förslaget ska visas upp för allmänheten på
samråd under 2016.

Program för Rindö smedja
– Rindö
På västra delen av Rindö prövar vi möjligheten för bostäder och verksamheter,
ett ytterligare färjeläge och ny väg till
Skarpö.
Status: Programmet har visats för
allmänheten på samråd under 2015.
Arbete pågår med att bearbeta förslaget
och därefter ska beslut fattas om hur
förslaget ska tas vidare.

Skarpö etapp 1–3
– Skarpö
På Skarpö planerar vi för att möjliggöra utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp, värna områdets
kulturmiljövärden samt säkerställa
en säker och fungerande trafikmiljö.
Status: Etapp 1 och 2 har vunnit
laga kraft och projektering pågår
för utbyggnad av vatten och avlopp.
Etapp 3 är antagen av kommunfullmäktige men överklagad till länsstyrelsen.
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Globala hållbarhetsmål
Världens befolkning växer samtidigt som konflikter och klimatförändringar med torka och vattenbrist driver iväg många från sina områden. Det gör det allt tydligare att globala resurser som
vatten och jordbruksmark kommer att behöva delas på fler individer på mindre markutrymme.
TEXT: AMMI WOHLIN, STRATEG EKOLOGISK HÅLLBARHET, VAXHOLM & MADELEINE LARSSON, STRATEG SOCIAL HÅLLBARHET, VAXHOLM

Världens alla länder har skrivit under
två globala ambitioner under 2015, som
ska skapa riktning och mobilisering
tillsammans med nationell ekonomisk
planering.
Den första är FN:s milleniemål, som
ersattes under hösten med 17 globala
hållbarhetsmål, som ska ge förändringar
fram till 2030. Målen sträcker sig från
sociala områden som utrota fattigdom,
säkerställa hälsa, god utbildning och
uppnå jämställdhet till ekologiska delar
som vatten och sanitet, hållbar energi
och ekosystem och biologisk mångfald.
Att bygga hållbara städer och samhällen

kommer att kräva genomförande och
partnerskap.
Den andra är Klimatavtalet, som i slutet av året beslutade att med målet högst
1,5 graders uppvärmning visa att alla
länder vill ta ett ansvar för att minska
klimatförändringarna.
Vaxholms stads hållbarhetsredovisning
Stadens hållbarhetsredovisning är ett
led i ett systematiskt arbete med styrning mot ett attraktivt hållbart Vaxholm. Avsikten är att alla ska kunna ta
del av vad som genomförts och vilka
utmaningar vi står inför i arbetet med

hållbar utveckling.
Grunden till rapporten är Global
Reporting Inititiatives, GRI.s ramverk,
vilket är ett redovisningssystem, vars
syfte är att jämföra resultat över tid och
med andra kommuner.
Intressenter är alla som påverkas
av vår verksamhet, men även de som
kan påverka den. För att vi skall kunna
leverera god kvalitet i all vår verksamhet är intressentdialoger av högsta
betydelse.
Ta del av Vaxholms stads hållbarhetsredovisningen på www.vaxholm.se
under fliken kommun och politik.

Vaxholms blåplan – ett verktyg
för en bättre vattenkvalitet
TEXT OCH FOTO: MIA SKLENAR, VIK. KOMMUNEKOLOG, VAXHOLMS STAD

Länderna i Europa arbetar med
en gemensam vattenpolitik med
målet att uppnå en god vatten
kvalitet i alla EU:s vatten senast
år 2027. I Vaxholms blåplan be
skriver staden vad som behöver
göras för att förbättra kvaliteten i
kommunens vatten.
Vaxholms blåplan är ett tillägg till
Vaxholms översiktsplan ”Vaxholm
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2030”. Planen beskriver bland annat
vad som behöver göras för att förbättra
vattenkvaliteten i kommunen samt hur
vi minimerar risken för att tillståndet i
kommunens vatten försämras och att
natur- och rekreationsvärden minskar.
Åtgärdsförslagen handlar om restaurering av våtmarker, utökning av
avloppsreningskapacitet och hantering
av marint avfall. Det pekas även ut

områden där mer kunskap behövs, som
till exempel marina kulturmiljöer och
förutsättningar för utökad kollektivtrafik på vatten.
Nästa steg är att planen ska ut på
granskning under hösten 2016 med
möjlighet för allmänheten att lämna
synpunkter.

Biologisk
mångfald
Konsumtion av naturresurser och förstörelse av ekosystem är den
främsta orsaken till klimatförändringarna. Planetens gränser (en
modell från Resilience center med forskare Johan Rockström) visar
att minskning av den biologiska mångfalden är det största hotet.
TEXT OCH FOTO: AMMI WOHLIN, STRATEG EKOLOGISK HÅLLBARHET, VAXHOLMS STAD
OCH PIA SILINS, TRÄDGÅRDSMÄSTARE, GREEN LANDSCAPING

Vad görs för biologisk mångfald i Vaxholm?
Parkerna kommer successivt framöver att förnyas med plantor som lockar till
sig pollinatörer samt sprider frön, två viktiga ekosystemtjänster. Denna vår har
Norrhamnen och Österhamnen fått nya planteringar.
Österhamnens växtförslag är framtaget för att klara av ett oskyddat österläge
med vindar från havet. Växterna här ska vara torktåliga, robusta, ha en lång
blomning och täcka ytan. Mot gatan är tänkt en halvmeter hög robust buske
med en grå ton på bladen som får gula små och oansenliga blommor och ätliga
blådaggiga bär på sensommaren.
Norrhamnen har fått en ansiktslyftning med nya bänkar och planteringar
med perenner och gräs. Hamnplanen är ljus och inbjudande och växterna har
valts ut för att knyta an till skärgård och hav. Med vackra grästuvor som omfamnas av blåblommande salvia och ståtliga solhattar i purpurrött är båda fina
foderväxter och drar till sig mängder av fjärilar, humlor och bin.

Vaxholms förskolor
skärper kraven på
giftfria leksaker
Arbetet med att säkerställa en giftfri miljö för barnen i Vaxholms stads
förskolor pågår och innebär en långsiktig utfasning av tveksamma material.
Personalen är engagerade i att lära sig
mer om skadliga kemikalier och får nu
handledning i sitt arbete.
Vi vill självklart inte att våra barn ska
utsättas för skadliga ämnen men det är
dessutom ett viktigt ställningstagande
att inte heller andra barn i världen
ska utsättas. Därför är även miljöbelastningen vid framställan av material
viktiga aspekter. Vaxholms stad höjer
därför kraven på våra leverantörers
utbud av giftfritt och fairtrade-material.
En stor mängd material som inte
uppfyller kraven har redan kasserats.
Bespisningkärl i plast fasas ut och äldre
sovmadrasser och leksaker
kontrolleras och byts ut.
Mer info om gifter i vardagen:
www.naturskyddsforeningen.se
TEXT: KATINKA LEO; UTVECKLINGSL EDARE,
VAXHOLMS STAD

Vi vinner på att satsa på social hållbarhet
Arbetet med social hållbarhet i staden
fortgår, i flera frågor i nära samverkan
med polisen. En trygghetsinventering
har genomförts och ligger till grund
för arbetet under året. Samverkan sker
inom fokusområdet föräldrastöd och
inom nätverket Familjecentrum. Riktat
stöd via ”caféer på svenska lätt” har
startat och en föreläsning har genomförts kring positiv anknytning med
80 föräldrar på plats. Inom det
drogförebyggande arbetet kommer
en kommunal drogstrategi tas upp
i kommunfullmäktige och sedan

ligga till grund i stadens arbete mot
alkohol, narkotika, tobak och doping.
Vaxholms stad har även tillsammans
med Österåkers kommun och polisen

inlett ett arbete med båtsamverkan i
syfte att minska antalet båtrelaterade
brott.
Följ arbetet med social hållbarhet
på Facebook; Social hållbarhet
Vaxholms stad.
TEXT OCH FOTO: MADELEINE LARSSON,
STRATEG SOCIAL HÅLLBARHET,
VAXHOLMS STAD
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Ny rektor med bred kunskap
Louise Furness började 2002 sin karriär som
lärare i matematik och idrott. Den mesta tiden
sedan dess har hon ägnat åt strategiska uppgifter
på nationell nivå eller inom utbildningsförvalt
ningar, de två senaste åren i Vaxholms stad,
bland annat som ansvarig för den digitala
agendan och som stöd åt rektorer.
TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG

Nu är Louise Furness åter tillbaka i ett verksamhetsnära uppdrag. Sedan den 1 april är hon rektor på Söderfjärdsskolan.
– Jag tycker att det är väldigt spännade. Jag har fått ta över
en väl fungerande skola med goda kunskapsresultat och hög
trivsel och trygghet för både lärare och elever. Nu hoppas jag
bidra till att höja kvaliteten ytterligare, säger Louise Furness.
Hennes olika uppdrag tidigare har handlat om att höja kvali-

teten på skolundervisningen. Bland annat har hon varit sakkunnig kring de nationella proven i matematik, på uppdrag
av Skolverket. Hon har också varit arbetslagsledare kring barn
med autism i Danderyd.
– Jag tycker att jag har goda och breda kunskaper om svensk
skola och hoppas kunna tillföra det till Söderfjärdsskolan,
säger hon.

Louise Furness tillträdde under våren som rektor på Söderfjärdsskolan – en skola på Vaxön med goda kunskapsresultat och hög
trivsel.
Fritidsintressen? Ja, med tre barn i åldrarna 5 till 12 år och ett

engagerande arbete blir det inte så mycket tid över till annat.
Men hon försöker hålla sig i god fysisk form, berättar hon, väl
medveten om att det är en bra investering för framtiden, för
ett långt och hållbart arbetsliv.

Många rekord i Strömmingsloppet i år
Sjätte upplagan av Strömmingsloppet i Vaxholm
satte rekord på många sätt:

• rekordbra väder
• nytt deltagarrekord: 734 personer genomförde loppet,
12 procent fler än förra året
• rekordmånga elever från Norrbergsskolans Run for Life:
80 elever från årskurs 9
• tre nya banrekord! Max Österberg i P10, Linnea Sennström
i F16 och Sandra Eriksson på 5 km damer. Sandra kommer
att springa OS för Finland i sommar och satte ett rekord på
5 km på tiden 16 minuter och 30 sekunder, vilket är bättre
än herr-rekordet och lär bli svårslaget.
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Vinnarna i lagtävlingen:

• Lilla Strömmingsloppet: Waxholms
Gymnastikförening
• Lagtävling 5 km: Norrbergsskolan 9A
• Lagtävling 10 km: Österåkersmilen
En del av startavgiften går direkt till
WaterAid som hjälper de fattigaste i
världen med rent vatten och sanitet. I
år sprang deltagarna in 11 806 kronor
till WaterAid som hälsar och tackar
så mycket för bidraget.

Provfiske
i Vaxholms vatten
Vaxholms fiskevårdområdesförening
och Länsstyrelsen i Stockholm ska i
samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet utföra provfisken i Vaxholms
vatten i slutet av augusti 2016.
Det unika med Vaxholms område är
att det redan finns provtagning av vatten och sediment. Årets fiske är starten
på en förhoppningsvis lång tidsserie
som kommer att vara till hjälp för att

förstå fisksamhällets variation och
också kunna ge underlag till eventuella
åtgärder. Förhoppningsvis kommer
fisk även att samlas in för miljögiftsanalys.
Information om provfisket kommer
att ges ut till allmänheten genom en
enklare rapport. I denna kommer det
även finnas jämförelser med provfisken
från andra delar av Östersjökusten.

För frågor kring fisket kontakta:
Niklas B. Sjöberg, Länsstyrelsen,
tel: 010-223 15 59
Lars Lindqvist, Vaxholm Fiskevårds
områdesförening, tel: 073–026 97 62

Årets Företagare 2016
Mottagare av utmärkelsen Årets företagare i Vaxholm är
Roy Lagerroos med team-partner, tillika hustrun, Helena.
FOTOGRAF: PETER NERSTRÖM

Utdrag ur Företagarna Vaxholms motivering:
”Roy Lagerroos driver sedan 1987 – numera tillsammans med sin fru Helena
och 10 helårsanställda – ett väletablerat företag som ”alltid” funnits lätt tillgängligt
i Vaxholm. Först i form av några bensinpumpar nere på Söderhamnsplan, som
senare blev en fin station med vackert ”måsvingetak” på Stockholmsvägen.
Roy och Helena är mycket serviceinriktade och bemöter kunderna på ett
fantastiskt engagerat och personligt sätt. Öppettiderna är också generösa, med
Vaxholmsmått mätt. Säkert ingår det inte i affärsidén, men Statoil/Circle K
har med åren blivit lite av en samlingsplats för ungdomar, när allt annat
stängts för kvällen. Här ser Roy och Helena med personal till att alla
kan värma sig, köpa kaffe och prata en stund.
Roy är en viktig arbetsgivare i Vaxholm och många
Vaxholmsungdomar jobbar där som fast- eller sommaranställda.”
Den officiella uppvaktningen sker på skärgårdsmarknaden
i Vaxholm 20 augusti.
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Det händer på
Bogesunds slott
Statens Fastighetsverk (SFV) har
under ett antal år, i samarbete
med Bogesunds slott AB, varsamt
restaurerat valda delar av Bogesunds slott. Nu reser sig denna
kulturskatt åter stolt över Bogesundslandet.
I år har fokus lagts på matsalen en våning upp, där ett
nytt golv med breda tiljor av
schwarzwaldsfuru lagts in under
våren. Denna matsal, byggd i
forngotisk stil under den stora
slottsrenoveringen på 1860-talet,
skadades svårt av vatteninträngning under förfallets 1900-tal,
men kommer nu förhoppningsvis att rustas upp. Bland annat
hoppas man få upp kopior av de
ursprungliga sidentapeterna, samt
även renovera och komplettera
de skadade takstuckaturerna.
Därmed skulle matsalen återigen
kunna användas såsom festlokal.
Dramatiserad konsert 2 augusti
Ett utmärkt sätt att upptäcka slottets suggestiva miljöer är att besöka den dramatiserade konsert
som äger rum där den 2 augusti
kl 19. Operasångarna Maria Sanner och Eric Thorslund kommer
då att göra ett antal nedslag i
slottets historia och ledsaga oss i
en musikalisk resa i tid och rum, I
Grevarnas Tid. Biljetter: Vaxholms
turistbyrå.
Guidade turer sommaren 2016
Följ med de kunniga guiderna på
en rundtur genom 1600-, 1700och 1800-talets våningar, lär
känna slottets forna ägare samt få
en återblick av stormaktstiden.
När: lördagar och söndagar kl
15.00 under perioden 5/6 –10/9,
observera att det inte är några
turer 25-26/6.
Pris: 60 kr/person. Biljetter köps
på plats strax innan guidningen
startar. Kontant betalning.
TEXT: ERIC THORSLUND
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Ytterby gruva är världsunikt
– ett svenskt kemiunder
På Isterbergets topp, vid Resarös östra kustlinje, ligger sedan 1700-ta
let en kvarts- och fältspatsgruva. Fram till 1900-talets början levere
rades förstklassigt råmaterial härifrån till Rörstrands Porslinsfabrik i
Stockholm. Otaliga är bland annat de matserviser som framställts av
gruvans ovanligt rena vita fältspat.
Efter nedläggningen 1933 påbörjades
gruvans andra pånyttfödelse 1955, nu
som militärt drivmedelsförråd under
kalla krigets dagar. Det 170 meter djupa
schaktet fylldes då med flygfotogen som
försåg dåtidens Draken och Viggen med
bränsle. Även denna verksamhet fick ett
slut, och gruvschaktet står nu vattenfyllt,
sanerat och oanvänt.
Men det är andra orsaker som gör gruvan unik och känd världen över, framför
allt i kemiska och geologiska kretsar.
1787 upptäckte artilleriofficeren
Carl Axel Arrhenius en tung svart sten
bland all den vita fältspaten i gruvan.
Denna upptäckt blev början på en drygt
hundraårig period där svenska kemister definierade och namngav 23 av de
c:a 92 stabila grundämnen som bildar
det periodiska systemet. Tio av dessa
kunde härledas ur mineral från Ytterby
gruva. Detta brukar rubriceras som
det svenska kemiundret, och är något
världsunikt!

Passa på att besöka denna vackra och
unika plats
Gruvans dagbrott var länge svårtillgängligt, men sedan 2014 finns tack vare
Rotary och Stiftelsen ”till Anna-Lisa och
Hugo Dahlbergs minne” en trappa som
leder dig uppför berget från Ytterbyvägen nära Ytterby brygga.
I sommar sätts även skyltar upp som
guidar dig runt på platsen. Skyltarna tas
fram av Vaxholms kommun i samarbete
med föreningen Ytterby gruva och Sveriges geologiska undersökningar (SGU).
TEXT: ERIC THORSLUND

Två alternativ för att
komma hit:
• Waxholmsbåt till Ytterby brygga
• SL-buss till Ytterby + 15 minuters
promenad
Kontakta turistbyrån (08-541 314
80) för mer information. Där kan du
även boka en visning.

Föreningen Ytterby gruva
Gruvan ägs för närvarande av Fortifikationsverket. När nu gruvan sanerats
färdigt efter år som drivmedelsförråd, söker Fortifikationsverket att lämna över
gruvan till en annan part. Därför grundades 2015 föreningen Ytterby gruva av
ett antal eldsjälar, med syfte att hitta en långsiktig lösning för hur gruvan skall
kunna förvaltas i framtiden och sprida sin historia även för kommande generationer. Mer info på www.ytterbygruva.se.

Parkteatern till Vaxholm
den 18 augusti
I sommar kommer Parkteatern till Vaxholm. Notera datumet 18/8 för ett kvällsbesök på Kastellet
då Parkteatern ger föreställningen Dollywood –
en teater om Dolly Partons musik och livsresa.
Parkteatern är en verksamhetsgren inom Kulturhuset Stadsteatern, som genom turnerande
föreställningar sommartid erbjuder Stockholms
stads invånare scenkonstupplevelser med fri
entré. Möjligheten att kunna erbjuda parkteaterföreställningar har efterfrågats av flera kommuner
i länet och i år kan Vaxholms stad glädjande nog
välkomna Parkteatern till Vaxholm.
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Turistbyrån guidade
stadsvandringar
under sommaren

10 år med konståkning i Vaxholm
I mars firade Waxholms konståkningsklubb 10 år med en sprakande jubileumsshow på is. Alla klubbens medlemmar deltog i en kavalkad av nya
och gamla shownummer. Det var glädje, fest och fartfyllt på den välbesökta
isshowen.
Konståkningen i Vaxholms startade som sektion i IKW, men sedan tre år
tillbaka står klubben på egna ben. Antalet medlemmar är närmare 100 i
åldrarna 4 till 55 år. Verksamheten består av skridskoskola för de minsta,
konståkningsträning för de som vill och vuxengrupper för både erfarna och
nybörjare. Klubben har flera tävlingsåkare och fick i år sin första
A-åkare som tävlar i näst högsta tävlingsklassen.

Vandra genom stadskärnan, förbi
Waxholms Hotell, det gamla tullhuset och genom fiskarkvarterens
snirkliga gränder och hör guiden
berätta om Vaxholms historia,
blandat med anekdoter från svunna
tider.
På engelska: onsdagar kl 14.00
På svenska: onsdagar kl 15.30
Start och stopp: vid rådhustorget
Tid: 1 timme
Biljetter: köpes på turistbyrån
22/6–10/8
Pris: vuxna 60 kr, 8–15 år 30
kronor
Kontakta turistbyrån
tel: 08-54131480,
E-post: turistbyran@vaxholm.se
www.destinationvaxholm.se
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Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19 Tel: 08-541 709 45
E-post: biblioteket@vaxholm.se Fax 08-541 709 48 Hemsida www.vaxholm.se
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

finns att hämta på Vaxholms stadsbibliotek eller
på hemsidan.

Öppettider:
Till och med 21 augusti:
Måndag
14–19
Tisdag
Stängt
Onsdag
10–19
Torsdag
10–15
Fredag
10–15
Lör-sön
Stängt

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

Från och med 22 augusti:
Måndag
14–20
Tisdag
10–17
Onsdag
10–20
Torsdag
10–17
Fredag
10–17
Lördag
10–14
Söndag
Stängt
På bibliotekets webbplats på
www.vaxholm.se finns bibliotekets katalog där du kan
söka efter böcker, beställa
och låna om.
E-böcker och
E-ljudböcker
Många av våra titlar, och
även språkkurser, finns att
låna i digital form via bibliotekets katalog. Lathundar

Boken kommer
Biblioteket har Boken-kommer-service för dig som är
långvarigt sjuk, rörelsehindrad eller av liknande anledning inte själv kan komma
till biblioteket. Du får hem
böcker och talböcker utan
kostnad via biblioteket eller
hemtjänsten.
Advokatjouren
På biblioteket följande måndagar: 5/9, 3/10, 14/11 och
12/12 kl. 18. Kölista från
kl. 17. Advokatjouren är
en kostnadsfri mottagning

Uppvisningar med
Vaxholms folkdansgille

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Högläsningspaket
För barn i olika åldrar finns
att låna på biblioteket.
Sommarlovsboken
Låna och läs fem böcker
under sommarlovet! Alla
som deltar får en prisbok.
För barn i årskurs 1-9.
Sommarbokshäfte finns att
hämta på biblioteket.
Öppen bokcirkel
Onsdag 7/9 kl 18.30
För dig som älskar att läsa
och vill samtala med andra
om din läsupplevelse.

Afternoon tea på biblioteket. Tisdag 20/9 kl 15.00.
En eftermiddag i klassisk
stil. Alexander Chamberlain berättar om klassiska
författares verk och deras
uppväxt, levnadsvillkor och
inspirationskällor. Vi bjuder
på te och kakor. Fri entré.
Kulturnatt i Vaxholm
fredag 14/10. Biblioteket
öppet till 20.00.
I programmet bland annat:
Musikaliska nedslag i litteraturhistorien - en kombination konsert, föredrag,
frågesport med Caroline
Langenheim

Vi önskar Vaxholms
två kanotister lycka till
i OS i Rio!

11:00 Borgmästargården
12:00 Askrike camping
13:00 Mista camping
14:45 Resaröpaviljongen
16:00 Lägret

Vaxholms folkdansgille dansar
även på Skärgårdsmarknaden
i Vaxholm lördag 20 augusti.
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Sommarläsning
Inspiration till sommarens
lata dagar i hängmattan.
Låna färdiga bokpaket med
våra bästa lästips. Sommarlån 6 veckor från 13 juni.
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Vi dansar på
midsommarafton
24 juni

som Sveriges Advokatsamfund driver. Du får träffa en
advokat i ca 15 minuter för
en första vägledning.

Linnea Stensils,
Vaxholms kanotsällskap

Petter Menning,
Vaxholms kanotsällskap

EVENEMANG
JUNI
24/6 Midsommarfirande på Lägret
JULI
Onsdagar Turistbyråns stads
vandring

Sommarutställning
med Vaxholms
Grande Dame
Astrid Munthe de Wolfe är en välkänd konstnär
för alla Vaxholmare och sedan flera decennier
väl etablerad i den svenska konstvärlden. Hon
är en skicklig kolorist och hennes figurmålningar,
landskap och stilleben präglas av färg och intensitet.
Astrid Munthe de Wolfe fyllde nyligen 90 år och
firar hela sommaren med en utställning på Vaxholms rådhus, i samarbete med
Vaxholms konstförening. I utställningen kommer vi
bl.a. att få se motiv hämtade från Vaxholm med omnejd och från Madeira.
För sitt konstnärsskap har hon erhållit flera utmärkelser bl a Konstakademiens
Inez Leanderpris, ur Konungens hand.
Astrid finns representerad vid bl.a. Moderna Museet och Nationalmuseum i
Stockholm samt vid Kalmar Konstmuseum, Statens Konstråd och i Riksdagshuset.
11 juni–14 augusti Astrid Munthe de Wolfe, sommarutställning på Vaxholms
rådhus. Vernissage 11 juni 12.00–16.00 i Vaxholms rådhus. Samtal med konstnären kl.13.00. Öppettider under sommaren, se anslag.

1-31/7 Konstutställningar
i Roddarhuset
3/7 Konst och historia på Rindö
Redutt
6/7 Kullehusteatern på Kastellet
– ”Fröken Julie” kl 19.00
14/7 Musik i sommarkväll i Resarö
kapell
15/7 Evenemang kring miljön
i Östersjön i Waxholms Gästhamn
17/7 Visning av Oskar Fredriksborg
AUGUSTI
Lördagar o söndagar guidningar på
Bogesunds slott kl 15.00
1-30/8 Konstutställningar
i Roddarhuset
3/8 Kullehusteatern på Kastellet
– ”Fröken Julie” kl 18
11/8 Musik i Sommarkväll
Bogesunds slottskapell
17/8 Kulturhistorisk vandring på
kyrkogården kl 16
18/8 Stockholms Parkteater på
Kastellet – ”Dollywood” kl 19
18/8 Musik i sommarkväll Resarö
Kapell
20/8 Skärgårdsmarknad
27/8 Skördemarknad vid Engarns
kolonilottsområde
27/8 Fackelrodd
SEPTEMBER
1-8/9 Konstutställningar
i Roddarhuset

Vaxholms stad arrangerar i samarbete med Vaxholms kulturråd
även i år Kulturnatt.
Upplev kultur i olika former och på olika platser denna speciella kväll. Musik i kyrkan, konst på stan, litteratur på biblioteket, en mordgåta i rådhuset, barnteater och mycket mer.
Program kommer att finnas bland annat på Vaxholms stads
webb, och på facebook Kulturnatt Vaxholm.

3/9 Konsert i Roddarhuset
11/9 Per Brahe dag på
Bogesunds slott
17-18/9 Vaxholm Boatshow
i Waxholms Gästhamn
24/9 Bilfri dag

Kontakt: carina.schinkler@vaxholm.se
eller mikaela.loden@vaxholm.se
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Vad ska den
nya skolan heta?
Hjälp oss att döpa den nya skolan på
Campus Vaxholm. Välkommen att lämna
ditt tävlingsbidrag 1 juni–1 augusti.

Namntävling:

Campus Vaxholm är det gemensamma namnet för Vaxholms stads nya skol- och idrottsområde. Nu har projektet kommit så långt att
det är dags att ta fram det officiella namnet
för den nya skolan, med plats för Kultur
skolan och ca 500 elever i årskurserna 7–9.
Vi behöver ditt tävlingsbidrag senast den
1 augusti till: Stadbyggnadsförvaltningen,
Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm
E-post: bygglov@vaxholm.se (skriv gärna
"tävlingsbidrag" i ämnesraden)
Läs mer på www.vaxholm.se

Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad
Kontakta Vaxholms stad: Öppettider: kl 08.00–16.00 alla vardagar året runt • lunchstängt: 11.45–12.30
Växel: 08-541 708 00 • Besöksadress: Eriksövägen 27 • Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm • www.waxholm.se

