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VAXHOLM
Ett stort konstverk räddas
Birgit Broms stora verk flyttat

Nobel mat

för Vaxholmsbarn

Engarn

Samverkan kring kulturplatsen

Trygghetstelefoni
- för säkerhets skull

Förbättringsarbete
för säker och trygg vård
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Tillväxt – en förutsättning
för tjänsteutbudet
Vaxholms stads årsredovisning för 2013 är nu klar. 2013 var ett gott år.
Ett antal viktiga steg togs för att förverkliga vår vision om ett Vaxholm
med tillväxt och hållbar utveckling som ledord. Vaxholms nya översiktsplan antogs av fullmäktige i december 2013 och är viktig för vårt
vidare arbete.
Hållbar utveckling innebär att arbeta för och uppnå en god miljö
och livskvalitet. Under året gjordes framsteg med vårt miljöprogram,
energiplan och den kommande blåplanen. Beslut togs om matavfallsinsamling från år 2014. Inom ramen för vår vatten- och avloppsplanering fortsatte vårt och Roslagsvattens arbete med ansökan om
uppgradering av Blynäsverkets kapacitet och prestanda.
Parallellt med detta fortsätter ansträngningarna att få tillstånd för
anslutning till Käppalaverket.
Hållbar utveckling förutsätter en god ekonomi. Vaxholm tog under
2013 inga nya lån och driftsekonomin utvecklades mycket positivt
med ett överskott på 20,4 mkr (9,5 mkr över budget) motsvarande en
resultatmarginal på 3,7 %. Under de senaste 9 åren har driftsresultatet
varje år varit positivt.
Tillväxt är en absolut förutsättning för att åstadkomma uthållighet,
bättre tjänsteutbud, skolor, social omsorg och övrig service. Vaxholm
har ett antal nya detaljplanerade bostadsprojekt på Vaxön
och Rindö som är klara att byggstartas och under 2013
inleddes detaljplanering av området Storäng på Resarö.
Verksamheternas kvalitet är överlag goda och förvaltningarna har handlingsplaner för de enskilda områden där förbättringar måste till. Ett av de områden som är prioriterade
är bemötande. Den kommunala organisationen finns till på
medborgarens villkor och politiken och förvaltningen är
väl medvetna om detta.
Jag vill tacka alla tjänstemän och politiker för ett gott arbete och vi har anledning att blicka framåt med tillförsikt.
Lars Lindgren, kommunstyrelsens ordförande

Vaxholms kommunfullmäktige sammanträder 2014:
7 april, 23 juni, 13 oktober, 17 november och 15 december.
Sammanträdena är öppna för allmänheten och börjar kl 19.00.

Öppet hus –
träffa kommunalrådet
Välkommen att träffa Lars Lindgren (M) i Vaxholms rådhus!
Observera att den nya tiden är kl
17–19 på följande datum: 28/5.
Tider från juni och framåt: se
www.vaxholm.se

Möt oppositionsledaren
Du är välkommen att träffa socialdemokraternas oppositionsledare
Katherine Angelo Lindqvist på socialdemokraternas kontor i Rådhuset.
Katherine finns tillgänglig i rådhuset, men ring först och boka tid på
telefonnummer 0709-36 03 56.

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

Kontakta Miljöpartiet
Välkommen att ringa Ingegerd
Berggren, 070-733 18 05, eller
Bertil Ivarsson, 070-768 89 09.

Träffa Centerpartiet
Välkommen att kontakta
Mailis Dahlberg, 070-524 09 22,
e-post:
mailis.dahlberg@centerpartiet.se

Träffa Vänsterpartiet
Välkommen att kontakta
Gunilla Lauthers, 0707-56 73 56,
e-post: gunilla.lauthers@telia.com

Viktigt i

VAXHOLM

Redaktör

Redaktionsråd

Tryck

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

Lars Lindgren (M), Mailis Dahlberg (C),
Michael Baumgarten (FP),
Katherine Angelo Lindqvist (S)

Trydells, Laholm

Ansvarig utgivare
Lars Lindgren (M)
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The Factory of Design
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Omslagsbild
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Trälhavet

Täby
Kyrkfjärden

Säbyvik
Ladvik

Överbyfjärden

RESARÖ

Nibble

Stora Värtan

Skutvikshagen

Kullö terrass

Bullerholmen

Österåker

Kodjupet

STEGESUNDSÖARNA

EDHOLMA

KULLÖN

Värmdö

SKARPÖ
Norra Vaxholmsfjärden

Tallaröfjärden

Rindösundet

VAXÖN

BOGESUND

Rindö Hamn
Treudden

RINDÖ
Södra Vaxholmsfjärden

Pålsundsstrand
RAMSÖ

KARLSUDD

Rindö Hamn
Grisselmaren
Solöfjärden

Nya bostäder
planeras i Vaxholm
TYNNINGÖ

Lidingö

GRANHOLMEN

Nacka

Askrikefjärden

SKOGSÖ

Värmdö

Torsbyfjärden

Kullö

Rindö

Sedan årsskiftet pågår förberedelserna
på plats inför byggnation av Kullö terrass där 72 nya bostäder ska byggas.

Inom tidigare regementsomåde på
östra Rindö har en kasernbyggnad
redan förvandlats till bostäder och
ombyggnad av nästa kasern till 44 nya
bostäder pågår. Inflyttning beräknas
kunna ske hösten 2014.
På regementsområdet planeras även
byggnation av 13 radhus; Bostadsrättsföreningen Treudden påbörjas 2014.

Vaxön
På Vaxön planeras åtta parhus i sluttningen vid Pålsundsstrand och flerfamiljshus med 105 bostäder i suterräng
i Skutvikshagen. Bygglov för projektet
hade vid denna tidnings pressläggning
ännu inte sökts.

Läs mer på: www.vaxholm.se

VA-plan för Vaxholms stad
nuvarande verksamhetsområde
• Dagvattenstrategi.

Nu finns ett förslag på VA-plan (vatten
och avlopp) för Vaxholms stad. Planen
har tagits fram i samverkan mellan
Vaxholms stad, Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddskontor och Roslagsvatten AB. Under perioden 10 februari–10 mars var den ute på remiss.
VA-planen innehåller följande
dokument:
• VA-översikt
• VA-policy
• Plan för VA-försörjning inom
nuvarande verksamhetsområde
• Plan för VA-försörjning utanför

Vilka områden kan komma att få
kommunalt vatten och avlopp?
Störst intresse har troligen VA-planen
för de som i dag har enskilda avlopp. I
avsnittet om plan för VA-försörjning
utanför nuvarande verksamhetsområde
redovisas övergripande vilka av områdena som i dag inte har kommunalt VA och
som bedöms kommer kunna få det.
Utbyggnadsplanen bygger på det behov
som utbyggnaden av planerade bostadsprojekt ger tillsammans med den bedömda befolkningsökningen, men även
på hur områden kan försörjas tekniskt på
bästa sätt. I plan för VA-försörjning inom
nuvarande verksamhetsområde redovisas hur tillkommande bebyggelse inom
verksamhetsområdet kan hanteras.
Handlingar finns att läsa på:
www.vaxholm.se

Initiativ för att
stärka insatserna
för Östersjön
Vaxholms stad medverkar i
ÖstersjöInitiativet, som är ett
samarbete mellan sju svenska
regioner – alla beroende av
ett friskt hav för livskvalitet och näringsverksamhet.
ÖstersjöInitiativet handlar om
samverkan för att stärka insatserna för Östersjöns miljö
och ekonomiska utveckling.
I början av februari höll ÖstersjöInitiativet och KTH ett seminarium
på temat ”Havet som Resurs” som
samlade forskare, representanter
kommuner, nationella myndigheter
och miljödepartementet.
Deltagarna var överens om att det
är på den lokala nivån som internationella och nationella policys som
Östersjöstrategin ska omsättas till
verkstad. Samverkan mellan akademin och offentliga sektorn, näringslivet och invånare behöver utvecklas
liksom samverkan med och inom de
nationella myndigheterna.
En planeringsgrupp arbetar nu
vidare och resultatet ska presenteras
under Östersjöveckan som ingår i
Almedalsveckan 2014. Representanter från Vaxholms stad kommer att
medverka i Visby i samband med
detta.

ÖSTERSJÖINITIATIVET
F RÅN VAX H O LM TI LL TR E LLE B O R G
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Frågsortan
på

Årstiderna i Vaxholm
TEXT OCH BILD: ANNA NORRBY

PAULA MOREIRA
Nyligen utflyttad från
Vaxholm
Vad tycker du om Vaxholm
mitt emellan vinter och
sommar?
– Det är dödstrist här, inte
en människa på gatorna. Nu
är jag på väg för att köpa en
present men oroar mig för
om butiken kommer att ha
öppet eller stängt. Det kan
man aldrig vara säker på. De
flesta drar sig till Täby eller
Stockholm för att handla.
Dessutom är det dyrt att
handla här. De som bor här
borde kunna få lite lägre
priser, det går inte att hålla
turistpriser året runt.

ANNA-STINA TÖRNEQVIST
Fredrikstrand
När på året trivs du bäst
i Vaxholm?
– Jag föredrar egentligen inte
vintern, men jag gör det i
Vaxholm för det är så svårt
att parkera sommartid och
parkering är viktigt för mig
som är pensionär. Men jag vet
att det är svårt att få fram fler
p-platser.
– På vintern finns det mycket
att göra här. Jag spelar bridge
och promenerar. Bogesund och
Rindö är fina utflyktsmål.

ELISE ROBRANDT,
Bor mitt på Vaxön
Hur ser du på utbudet i Vaxholm: finns det du vill göra
och är intresserad av här?
– Nej, inte allt, men det är ju
lätt att bara hoppa på bussen
och åka dit. Det kan handla om
shopping eller att gå ut, träffa
kompisar. Annars är det bra här.
GUSTAV ÅMAN,
Centrala Vaxholm
Vilka är dina favoritutflyktsmål i Vaxholm
under de olika årstiderna?
– Kastellet är väldigt fint, men det är lite problematiskt att
ta sig dit. Jag tycker också att stadshotellets jugendstil är
sevärd. Det är byggt 1902. Titta på bågarna över
fönstren där uppe, typisk jugend, säger Gustav
Åman medan han pekar och berättar att han har
varit guide. Det märks, Gustav har hur många tips
som helst om Vaxholm.
– Gå upp på Batterikullarna även på vintern, där finns
den fina utsikten över norra Vaxholmsfjärden.
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AXEL ÅHLANDER
Resarö
När på året trivs du bäst
i Vaxholm?
– På sommaren! Då är det
mycket mer folk här, och
träden är finare än så här
års. Fast jag är nöjd om
vintrarna också, men det
är skönare på sommaren.

SUZANNE SKEPPSTRÖM,
Rindö
Vilken period på året
uppskattar du Vaxholm
mest?
– Jag trivs med alla årstider.
Just nu på vårvintern är det
verkligen lugn och ro här.
Det känns som att bo i en
småstad. Men på sommaren när det är ganska fullt,
då seglar jag iväg.

DAVID PLANHEM,
Kullön
Sommar eller vinter, vilken
period på året gillar du bäst
i Vaxholm?
– Jag gillar nog sommaren bäst.
Det är trevligt med mycket folk
och det gatuliv som vi med
kontor på Hamngatan blir en
del av. Men skulle det alltid
vara så vore det kanske inte
lika roligt? På vintern är
det fint att promenera på södra sidan,
längs vattnet, där
är det soligt.
ULLABRITT
Centrala Vaxholm

KATARINA MALMQUIST
Kullön
Sommar eller vinter,
vilken period på året gillar
du bäst i Vaxholm?
– Vaxholms charm ligger i
omväxlingen. Folklivet på
sommaren, lugnet
och närheten
till naturen på
vintern. Vi är
ofta bortresta
i juli när det är
som mest folk
här, men
det är ingen
flykt – bara
semester.

Vilken period på året
uppskattar du Vaxholm mest?
– Jag är ute med hunden tre gånger om dagen året
runt här i Vaxholm, och måste säga att varje årstid
har sin tjusning. Här finns en närservice som är
underbar och vi har jättebra bussförbindelser och
med båt också när vårtidtabellen kommer. Jag är en
lojal person som försöker handla allt jag behöver
här, annars kan inte handlarna överleva. De behövs
om man ska kunna åldras här.
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Britta Borgman är en av närmare 200 personer i Vaxholm som har trygghetstelefon. Vitsen är att lätt kunna larma om något händer, till exempel om hon
ramlar.
– Det var mina barn som ville att jag skulle ha larmet. De vill inte att jag ska
behöva ligga länge om jag trillar, säger Britta Borgman.

Trygghetstelefon – för
TEXT OCH BILD: ANNA NORRBY

Vaxholms trygghetstelefon är bemannad dygnet runt. Britta Borgman är en alla av kunder
som snart får en ny knapp och dosa när trygghetstelefonin moderniseras i kommunen.

Trygghetslarmet är en röd knapp som
hänger i ett snöre runt Britta Borgmans
hals. Om hon trycker på knappen
kopplas ett samtal upp till en telefon
som alltid är bemannad av Vaxholms
stad. När de svarar i andra änden slås
Brittas Borgmans högtalartelefon på
hemma. Hon ska alltså kunna både höra
och prata även om hon ligger illa till i
hemmet.
Om uppringaren inte hör att Britta
Borgman svarar, så rycker de ut ome-
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delbart. Kan de däremot prata med
varandra är det kommunens löfte till
kunden att infinna sig inom 60 minuter.
Står det klart att läget är illa tillkallas
ambulans direkt.
–Sen är det ju inte säkert att jag
förstår att larma när jag behöver det. Jag
fick en stroke en gång, utan att larma.
Som tur var ringde högtalartelefonen
och när jag svarade konstigt förstod den
som ringde att något hade hänt, berättar
Britta Borgman.

Trygghetslarmet är en röd
knapp som hänger i ett snöre
runt Britta Borgmans hals.

Trygghetstelefonin moderniseras
Hon har haft trygghetstelefon i fem
år. Hemtjänsten kommer två gånger
om dagen och då och då testar de att
trygghetstelefonen fungerar. Men en
annan gång ringde hemtjänsten och
berättade att de upptäckt att larmet inte
fungerade.

säkerhets skull
– Då fixade de det förstås. Det känns
bra att ha trygghetstelefonen, konstaterar Britta Borgman och halar fram den
röda knappen som hängde dold under
hennes randiga tröja.
Under 2014 ska kommunen modernisera det nuvarande systemet för
trygghetstelefoni. Det har politikerna
beslutat. Alla kunder kommer i god
tid att få besked om när det är deras
tur att få ny utrustning. Nyheten är att
trygghetstelefonen framöver inte använder det fasta telefonnätet utan använder
modern teknik. Det innebär att kunden
inte längre behöver ha abonnemang för
fast telefoni.
Varken dator,
internet eller
till exempel
mobiltelefon
behövs heller.
–Alla
kunder får en
ny knapp och
en ny dosa. Trygghetstelefonin kommer
att använda gsm-nätet, men kunden
behöver inte fundera över hur larmet
överförs rent tekniskt, det fixar vi, säger
Karin Wigstrand, enhetschef inom
Vaxholms stads äldreomsorg.

Som ett led i anhörigutbildningen
”demensresan” startar våren 2014
ett nätverk för anhöriga till personer med demenssjukdom.
Var och när?
Tisdag 15 april kl 17.30–19.30
Lokal: Hamngatan 50

Karin Wigstrand är enhetschef inom
Vaxholms stads äldreomsorg.

” Trygghetstelefonin kommer att använda gsm-nätet,
men kunden behöver inte
fundera över hur larmet
överförs rent tekniskt.”

Är de nuvarande larmen osäkra?
–Nej, tillgängligheten blir bättre då det
nya systemet inte är beroende av vilket
abonnemang för telefoni som kunderna
har. Vaxholm är långt ifrån först med att
införa det nya systemet, och det innebär
att de barnsjukdomar som ett nytt
system kan ha, de har andra kommuner
redan gått igenom åt oss, säger Karin
Wigstrand.

Nätverk för
anhöriga till
personer med
demenssjukdom

Trygghetstelefoni
• Den som behöver trygghetstelefon ska ansöka om det hos
kommunen.
• Inget krav om att även ha
hemtjänst.
• Kan vara en avlastning för
den som till exempel vårdar
en anhörig i hemmet.
• Serviceavgiften är 175 kr per
månad, maxtaxa tillämpas.

Nätverkets syfte är att sprida
kunskap och förståelse för
anhörigas situation och därmed
öka tryggheten för dem som vårdar
en person med demenssjukdom.
I nätverket träffar du andra
personer i liknande situation.
Mer information
och intresseanmälan:
Madelaine Wallen,
anhörigkonsulent Vaxholms stad
E-post: madelaine.wallen@
vaxholm.se
Tel: 08-541 709 86

Attendo ska driva
LSS-verksamheten
Efter avslutad upphandling av LSSverksamhet har uppdraget gått till
Attendo.
Vaxholms stads LSS-verksamheter är Solbacken och Fredriks
strands som är serviceboende
samt de dagliga verksamheterna
Återbruksaffären, Paviljongen och
Växthuset.
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Norlandia Care och Vaxholms stads äldreboende

Ett omfattande förändrings
arbete har startat
Under 2013 påtalade närstående bristande vård och omsorg på Vaxholms stads boenden.
Samtidigt kunde man under flera veckor läsa artiklar om vården i lokala media. Ett intensivt förbättringsarbete för säker och trygg vård har pågått under hösten, vintern och
våren. En förändring som genomförts är att enhetschef och en teamsamordnare finns på
varje enhet för att ett nära ledarskap i det dagliga arbetet ska uppnås.
rad nödvändiga åtgärder identifierades
Vaxholms stads tre äldreboenden Cyriloch handlingsplaner för att komma
lus, Framnäshagen och Borgmästargårtillrätta med situationen upprätden drivs sedan 2009 av Norlandia
tades.
Care. Efter en orolig tid präglad
I augusti förra året tillsatte
av täta chefsbyten och vakanser
Norlandia Katarina Rilegård
i personalgruppen fick både
som verksamhetschef för de
Vaxholms stad och media unäldreboenden som Vaxder hösten 2013 klagomål från
holms stad gett Norlandia
närstående om bristande vård
uppdrag att driva.
och omsorg. Både Vaxholms stad
– Det har varit en komplex
och Norlandia Cares koncernledning Katarina
situation på boendena, bekräftar
tog situationen på största allvar. En
Rilegård
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Katarina. Inför min anställning beskrev
Norlandias ledning situationen för mig
och gav mig ett tydligt uppdrag, ”Gör en
analys av verksamheten, se över organisationen och öka takten på förbättringsarbetet.”
Norlandia gav just Katarina Rilegård
uppdraget för att hon vid flera tillfällen tidigare haft uppdrag som chef där
det funnits behov av att genomföra
förändringar och bygga välfungerande
verksamheter.

Katarina berättar att det från Norlandias sida inte funnits någon ovilja mot
eller ekonomisk begränsning för att lösa
situationen i Vaxholm. Nu när Katarina
varit igång i sex månader har hon gjort
en analys av verksamheten och situationen på plats. Med hög fart har ett omfattande förändringsarbete inletts. För att
ge medarbetarna ett bättre stöd och
trygga omvårdnaden för våra boende
är en ny organisation på plats från och
med 10 februari.
Katarina beskriver det systematiska
kvalitetsarbetet, som måste finnas i en
omsorgsverksamhet, som ett skyddsnät
som ska säkra att de boende får sitt
dagliga behov av god vård och omsorg
tillgodosett.
– Vi fortsätter nu implementera
Norlandias kvalitetsledningssystem fullt
ut, för att täppa till de hål som tidigare
funnits. Vi är inte helt klara ännu, men
det finns ingen anledning för närstående
att vara oroliga, säger Katarina.
Behövde närstående vara oroliga
tidigare?
– Sommaren 2013 var det brister i
sommarplaneringen och det var flera
vikarier som med kort varsel tackade
nej. Tyvärr hade vi stora problem att
rekrytera ersättare. Jag förstår att belastningen blev för stor på ordinarie personal, men alla försökte verkligen göra allt
de kunde för att våra boende skulle få
den vård och omsorg de behövde, berättar Katarina.
Norlandia har verksamhet över hela
landet. Det finns ett väl inarbetat kvalitetsledningssystem som enligt Katarina är välkänt bland medarbetare och
fungerar bra på Norlandias boenden på
andra orter.
Norlandia har haft uppdrag i Vaxholm
sedan 2009, så varför har kvalitetsledningssystemet inte fungerat i Vaxholm?
Det kan Katarina inte på rak arm svara
på, efter sin relativt korta tid här. Men
hon har en teori. Hon beskriver att hon
fått en bild av en tidigare situation där
chefer haft för stora ansvarsområden
och därmed inte räckt till i den dagliga
arbetsledningen. Under hösten fanns
hela tolv vakanser på underskötersketjänster. Vid sidan av att det varit svårt
att rekrytera har brister i personalplaneringen gett ytterligare underbemanning.
Och överlämningen i samband med att
chefer och medarbetare slutat har inte
varit tillräcklig.

Vaxholms stads särskilda boenden
som drivs av Norlandia

Cyrillus

Framnäshagen

Vid kommunens årliga uppföljningar
har Vaxholms stad uppmärksammat behovet av att säkra kvaliteten i verksamheten och haft en dialog med Norlandias
verksamhetsansvariga kring detta.
– Jag har tillsammans med stadens
kommunalråd under hösten 2013 och
i år träffat Norlandias sverigeledning
för uppföljning av kvalitén. Våra möten
fortsätter så länge vi anser att det behövs. Vi har även medverkat på anhörigoch personalträffar. Det har skett stora
kvalitetsförändringar under den korta
tid som Katarina varit chef , en kvalité
som måste finnas i en omsorgsverksamhet. Socialnämnden följer upp verksamhetens kvalité och handlingsplan på
vartannat nämndmöte, säger Annicka
Hörnsten Blommé, socialnämndens
ordförande.
Men hur är det nu?
Sedan hösten har stora förändringar genomförts. Det pågår nu ett omfattande
arbete med att bygga den inre strukturen, och resultatet av detta arbete har
man ännu så länge enbart börja skönja.
En nyinrättad administratörstjänst har
redan varit till mycket stor hjälp. Administratören har hand om all personalpla-

Planerade
anhörigmöten
Norlandia planerar att under april
månad bjuda in närstående till
dialogmöten, där man informerar
om vad som är på gång i verksamheten, bygger relationer och där
de anhöriga får lära känna medarbetargruppen, teamsamordnarna
och enhetschef för respektive
boendeenhet.

Borgmästargården

”Alla försökte verkligen göra allt de
kunde för att våra
boende skulle få den
vård och omsorg de
behövde.”
nering – en stor avlastning för samtliga
chefer. Det har skapats en ny rutin för
rekrytering, där intervjuer och referens
tagning är viktiga moment för att få in
behörig och kompetent personal till
samtliga boenden.
Vaxholms stad har i avtalet med Norlandia ställt krav på att omvårdnadspersonal ska ha minst undersköterskekompetens eller annan likvärdig utbildning.
– Vi har nu headhuntat i våra egna
nätverk, haft kontakt med olika vårdutbildningar och uppmuntrat duktiga
medarbetare att vidareutbilda sig för att
kunna jobba kvar. Nu är samtliga tolv
vakanser tillsatta med behörig personal,
säger Katarina nöjt.
Ytterligare organisationsförändringar är
satsningar på ett utökat dagligt ledarskap
närmare verksamheten. Varje enhet
har nu därför både en enhetschef och
en teamsamordnare. Administratören
avlastar dem från personalplanering, och
tillsammans kan enhetschef och teamsamordnare kvalitetssäkra vardagsarbetet.
Kvalitetsledningssystemet, som
innehåller bland annat policies och
rutinbeskrivningar, ska fungera som ett
skyddsnät kring den boende. Det räcker
inte att ha rutiner i en pärm – de ska
följas. Nu har man tagit fram en tydlig
struktur för organisation och planering
av veckans aktiviteter. Uppföljningar

»
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»

ska ständigt göras och avvikelser ska
dokumenteras och åtgärdas.
– Nya medarbetare får introduktion,
och vi ser samtidigt till att även alla
medarbetare som arbetar här sedan
tidigare får samma information – annars
skapar vi ”kvalitetshål” i skyddsnätet.
Efter att samarbetet mellan Vaxholms
stad och Norlandia kring kvalitetsutveckling intensifierades hösten 2013,
följer Vaxholms stad varje månad upp
verksamheterna. I socialnämnden följs
handlingsplanen upp varannan månad.
Det som den politiska nämnden tittar
på är om de åtgärder Norlandia och
Vaxholms stad kommit överens om har
genomförts.
Med den stärkta organisationen, full
bemanning på plats, enhetschefer och
teamsamordnare på varje enhet, en
ny aktivitetsansvarig och en förstärkt
administration kring personalfrågor är
Katarina Rilegård nu övertygad om att
arbetet med att höja kvaliteten på den
dagliga vården och omsorgen kommer
att lyckas.
Hur ska närstående märka av
förändringarna?
Boende och deras närstående kommer
att märka av det arbetet som aktivitetsansvarig arbetar med, att mängden dagliga aktiviteter ökar och engagemanget
från övriga medarbetare kring detta blir
större, menar Katarina.
– Jag hoppas man ser och upplever att
det händer mycket här nu. Min förhoppning är att anhöriga respekterar att vi
behöver ge den nya organisationen lite
tid. Vi arbetar intensivt och det inre
arbetet kring de boende måste få all vår
kraft nu. Jag kommer fortsätta att skicka
ut informationsbrev till närstående
angående vad som händer på boendet
nu, och vad som kommer att hända
framöver. Vi vill fortsätta ett positivt och
nära samarbete med Vaxholms stad och
vi vill öppna upp boendet så att alla närstående och övriga invånare i Vaxholm
alltid känner sig välkomna!
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Kundvalet inom
hemtjänst har utökats
Vaxholms stad har utökat
kundvalet inom hemtjänst
enligt Lag Om Valfrihetssystem, LOV. Kundvalet
omfattar nu både serviceoch omsorgsinsatser.
Vad innebär LOV?
LOV, lagen om valfrihetssystem,
innebär att företag som vill utföra
hemtjänst i Vaxholms stad kan ansöka
om att göra det. För att bli godkänd
måste utföraren uppfylla ett antal krav
som socialnämnden beslutat om. På
så sätt kan du vara säker på att den
omvårdnad och service du får håller
en hög kvalitet.
Från den 1 april 2014 finns det möjlighet att välja vilken utförare du vill
ha. Du väljer mellan stadens utförare
för hemtjänst och de utförare som
staden skrivit avtal med.
Vilka insatser omfattas?
Insatserna är indelade i omvårdnad
och service. Vissa utförare kommer
att erbjuda båda delarna, och andra
endast någon av dem. Du kan välja en
utförare för omvårdnadsinsatser och
en annan för serviceinsatser om du
önskar.
Det finns dock vissa undantag
från möjligheten att välja utförare.
Nedanstående insatser ingår inte i
kundvalet, utan utförs av Vaxholms
stads egen regi:

• Trygghetslarm
• Matdistribution
• Nattinsatser kl 22–07
Hur väljer jag?
När du har bestämt vilken utförare du
vill anlita för din hemtjänst kontaktar
du din biståndshandläggare. Anlitar
du redan Vaxholms stads egen regi
och vill fortsätta med samma utförare
behöver du inte göra någonting.
Du kan bara välja utförare (företag),
inte en speciell person. Den utförare
som du väljer kommer att ansvara för
dina beviljade insatser.
Måste jag välja?
Det är inte nödvändigt att aktivt välja
utförare. Om du inte vill eller kan
välja hemtjänstföretag kommer du att
få din hjälp från ett av företagen enligt
en turordningslista.
Från 1 april 2014 finns det möjlighet att välja vilken hemtjänstutförare
du vill ha. Du väljer mellan stadens
utförare för hemtjänst och de utförare
som staden skrivit avtal med. Om du
inte gör ett aktivt val tilldelas du en
utförare enligt turordningslista.
Du har alltid rätt att välja och byta
utförare enligt valfrihetssystemet. Om
du vill välja eller byta utförare tar du
kontakt med ansvarig biståndshandläggare.
Anlitar du redan Vaxholms stads
egen regi och vill fortsätta med
samma utförare behöver du inte göra
någonting.

Vaxholms stad satsar på öppna förskolan
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att utöka
anslaget till öppna förskolan för att möjliggöra en
utökning av förskollärartjänsten där. Detta innebär att
öppettiderna utökats. Öppna förskolan drivs av Vaxholms
stad och är avgiftsfri.
Syftet med öppna förskolans verksamhet är dels att erbjuda social träning
för barnen, dels att skapa nätverk kring
föräldraskapet – en mötesplats där du
och ditt barn kan lära känna andra barn
och vuxna.
Här kan ni leka, måla, baka och läsa
saga, delta i sångstund, köpa secondhandkläder, grilla korv i Ullbergska
parken och fika till självkostnadspris.
På de allmänna
öppettiderna

Även små
barn skapar nätverk

Öppna Förskolan
... är en viktig del i stadens
folkhälsoarbete under rubriken
”Trygga, friska Vaxholm”. Stockholms läns landstings senaste
barnhälsorapport visar att föräldrar i Vaxholm är bäst på att delta
i de olika föräldrastödsaktiviteter
som erbjuds.

behövs ingen föranmälan och man kommer och går när man vill.
En förskollärare med lång erfarenhet
ansvarar för verksamheten. Här finns
möjlighet att få stöd i föräldraskapet och
råd om barns utveckling i samvaro med
andra föräldrar och personal.
Du blir erbjuden att delta olika föräldragrupper i samarbete med BVC och
får möjlighet att delta i ABC:s föräldrastödsprogram.

Öppettider på
Skeppets öppna förskola
på Ullbergs väg 1 A:
Måndag

09.00–12.00, 13.00–16.30
Tisdag

09.00–12.00 babylunch (0–2 år)
13.00–16.30 babyträff (0–1 år)
Onsdag

09.00–12.00 (samtidigt pågår
föräldragrupper i samarbete med BVC)
13.00–16.30 endast öppet för bokade
grupper
Torsdag

09.00–12.00, 13.00–16.30 (0–2 år)
Fredag

09.00–15.00
Kl 11.00 korvgrillning i parken
(mars–oktober)

Öppettider
i Ullbergska parken
Måndag–fredag

09.00–16.30

Miljötips för våren
Inför våren kommer här lite rekommendationer och tips
från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.
Trädgårdsavfall
När du vårstädar trädgården är det bäst
för både miljön och din trädgård att
kompostera trädgårdsavfallet. Ska du
elda i trädgården måste det vara torrt,
vedartat trädgårdsavfall. Eldning av
trädgårdsavfall är inte tillåten perioden
3 maj–29 september. Gräs och löv ger
upphov till störande rök och får inte
eldas utan ska komposteras eller köras
till avfallsanläggning.
Du kan utan kostnad lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen på
Eriksövägen.

Kontakt oss om du blivit sjuk efter
restaurangbesök
Blir du sjuk efter att ha ätit på en servering bör du anmäla det till miljö- och
hälsoskyddskontoret. Gör det så fort
som möjligt, så att vi kan ta prover på
överbliven mat innan den kasseras.

Kontakta Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor:

Inför kommande båtsäsong
Södra Roslagens miljö- och hälso
skyddskontor ger följande råd till
båtägare:
• Undvik giftiga båtbottenfärger som
sprider farliga ämnen i våra hav och
sjöar. Tvätta i stället båten i en borsttvätt
eller för hand ca 3–4 gånger per säsong.
• Om du använder båtbottenfärger
bör båten inför vinterförvaring spolas av
på spolplatta med efterföljande rening.

Tel: 08-578 663 00
E-post: miljokontoret@srmh.se
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En resa för livet
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”Det här är en resa
vi alla kommer
minnas resten
av våra liv.”
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Redan i årskurs sex började man prata om
det. I sjuan startade förberedelserna och i
början av vårterminen i nian blev resan av.
Målinriktat arbete på fritiden med loppmarknader, korv- och fikaförsäljning gjorde till
slut studieresan till Krakow-Auschwitz-Birkenau möjlig. Resan är nu över, men minnena finns kvar. Det här är en resa som alla
borde göra, tycker Norrbergsskolans nior.

En tidig, gråmulen morgon i februari
samlades Vaxholms samtliga elever från
årskurs nio på Norrbergsskolans skolgård. Två stora bussar fylldes av elever,
medföljande lärare och några föräldrar.
Det var dags för Norrbergsskolans årliga

studieresa till Auschwitz-Birkenau.
En fyra dagars studieresa är inget man
bara får. Alla elever har arbetat målilnriktat i tre år för att tjäna in så mycket
pengar att det räcker till flygresa, buss,
hotell, måltider, guider och inträdesav-

FOTO: ESMERALDA BILLINGHURST

Norrbergsskolan har gjort det igen

”Hit deporterades 1,3 miljoner människor.
1,1 miljoner dog i lägret. 90 procent av dem var judar.”
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Omsorgsfull planering
Den berömda trappan från filmen
fick de se i verkligheten
Under och efter resan har man
haft samlingar och pratat om det
man upplevt tillsammans.
– Det har varit mycket tårar
och skratt, berättar Conny
Lindberg som var en av lärarna som följde med på resan.
– Jag är imponerad över
eleverna, allt har fungerat
jättebra. Men programmet
har också varit planerat ner
till minst detalj, och det
krävs när det är ett gäng
på 90 personer som ska
bo, äta och göra studiebesök tillsammans. Det
har varit mycket hårt
jobb för både elever,
lärare och föräldrar.
Men det är en resa vi
alla kommer minnas
resten av våra liv.

Y L IN
DB

Vid dödsporten blev det tungt
Det var lärorikt. Och tungt. Frida berättar att hon hade svårt att skratta och
prata på bussresan direkt efter studie
besöken.
– Det var mycket att ta in, säger Frida.
Victoria och Esmeralda håller med. Svårast var nog att se alla personliga saker,
kläder och barnskor. Och saker som
hade gjorts av människohår och hud.
De berättar om promenaden till
lägren. Det var en så fin dag när de
vandrade och småpratade tillsammans.
Fåglarna sjöng och det var inte så grått,
hemskt, lerigt och fult som de hade
förväntat sig. Träd och gräs växte – det
stämde inte med den förväntade bilden,
det var för vackert.
– Men plötsligt kom vi till järnvägsspåren och ”dödsporten”, då ändrades
det. Och staketen och taggtrådarna, det
kändes hemskt, säger Esmeralda.
En svensktalande guide fanns med
dem hela tiden och de gavs en bild av
massförintelsen, fångarnas liv i lägret,
gaskamrarna, bostads- och latrinba-

Minne för livet
Inför resan har Norrbergsskolans lärare förberett elevernagenom att inkludera temauppgifter i undervisningen.
På SO-lektionerna har man
arbetat med andra världskriget. Skolan har ordnat
seminarier om förintelsen
och på svenskundervisningen
har eleverna läst och diskuterat litteratur om kriget. Några
dagar innan avresan samlades
alla för att se ”Schindlers list”.
– Det var en stark film, säger
Esmeralda.

: CO N
N

Förintelseläger
Auschwitz var namnet på Nazitysklands
största koncentrations- och förintelse
läger under åren 1940–1945. Hit
deporterades 1,3 miljoner människor.
1,1 miljoner dog i lägret. 90 procent av
dem var judar.
Niornas studieresa till Polen har
genomförts under flera år och brukar ge
starka bestående intryck.
Fredagen var resdag till Krakow. Men
tidigt på lördagsmorgonen startade
bussresan mot en hel dags guidat besök
på Auschwitz och Birkenau. Under fem
timmar guidades eleverna i mindre
grupper genom stora delar av mass
förintelselägren.

rackerna. Guiden frågade hur
många elever som går i Norrbergsskolan. ”261 elever – det
hade varit en ganska liten grupp.
Här inne var de 400!”, berättade
guiden. Och det var en av många
baracker på rad.
– Vi som varit i Auschwitz
och Birkenau har fått en större
inblick. Just förståelsen för hur
många människor det var som
avrättades, säger Victoria.

F OTO

gifter för alla skolans nior.
Var det värt det?
– Definitivt!
Victoria, Frida och Esmeralda från 9B
och 9D är helt överens. Och i efterhand
var känslan snarare: ”Tänk att vi fick
uppleva så mycket för pengarna vi jobbat ihop!”
– Alla borde göra den här resan också.
Det har varit lärorikt, säger Victoria.
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ILLUSTRATION: GREITZ ARKITEKTKONTOR AB

En skiss av entrén till den nya skolidrottshallens där konstverket kommer att sättas upp.

Att flytta ett konstverk
på 10 x 2 meter
Det var på vippen att målningen i militärmatsalen förstördes. Men ett brev riktat
till Statens konstråd, från en före detta militär, startade den process som räddade
konsten. I dag skulle skapelsen ha kostat nära 1 miljon kronor.
TEXT: GISELA GRANBERG
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– Om ett hus ska rivas där det finns
en stor målning som sitter fast i väggen
är det inte så enkelt att bevara den.
Kostnaden är så pass stor att det bara
kan försvaras om konstverket kan anses
ha ett bevarandevärde som är större än
flyttkostnaden, säger Fredrik Brehmer.
Insåg tavlans värde
Försvarsmakten beställde tavlan av Birgit Broms på 80-talet. Statens konstråd
betalade. Men Försvarsmakten lämnaden Rindö helt år 2005 och Vasallen AB
övertog förvaltningen av det militära
området och fastigheterna. Det var också då den problematik uppstod, vilken
Statens konstråd skrivit en bok om; det
finns en lucka i upphovsrättslagen. Bir-

git Broms och hennes efterlevande har
ensamrätt att bestämma över åtgärder
som berör deras konstverk 70 år efter
konstnärinnans död. Men det finns inte
något skydd via lagen då det gäller total
FOTO: VASALLEN AB

Birgit Broms hette den kända konstnärinnan vars konstverk på 1,93 x 10 meter
var på väg att försvinna helt. Detta i
samband men en rivning 2007 av före
detta kustartilleriregementets militärmatsal på Rindös gamla militärområde.
De nya ägarna av militärens fastigheter, Vasallen AB, hade då planer på
uthyrning av lokalerna där målningen
fanns. En mindre rivning inne i matsalen skulle ske för en hyresgäst inom
livsmedelsproduktion. Problem uppstod
med var verket skulle ta vägen. Rivningen blev då aldrig aktuell. 2011 tillrädde
Fredrik Brehmer som chef på Vasallen. Planer på förändring av lokalerna
uppstod igen. Vasallen hade dessutom
ingen lämplig lokal att inhysa verket i.

Flygfoto av Rindö. Den inringade byggnaden är platsen där Birgit Broms konstverk
tidigare var placerad.

FOTO: VASALLEN AB

Birgit Broms
Svensk tecknare och bildkonstnär (1924–2008). Friheten och rörelsen var uttryck
i hennes måleri. Motiven var
skridskoåkare, skärgårdsbåtar,
husfasader eller kulturpersonligheter som Ingmar Bergman,
Erland Josephson eller Benny
Andersson. ”Jag försöker ... se
hur långt det går att med hjälp
av former och mellanrumsformer skapa en rörelse som
skulle kunna fortsätta utanför
ytans begränsningar”, sade
hon själv. Hon studerande
bland annat vid Beckmans reklamskola, Belle Arti i Venedig
och Academie Julien i Paris.
Hon reste ofta till Italien och
studerade frescomåleri.

Bild av Östersjöfiskar som det såg ut i den före
detta militärmatsalen på Rindö. Birgit Broms
målning påminner om marmor och är gjord
med den snart utdöda kalkmålningstekniken
stucco lustro. Den målades direkt på och i
väggen i flera lager som vaxas och poleras med
heta järn. Konstnärinnan hade en förkärlek
för frihet och rörelse i sina verk. Just denna
tavla visar fiskar från Östersjön i turkos- och
silveraktig ton.

förstörelse av ett offentligt, byggnadsanknutet konstverk då byggnaden är under
förändring. Till exempel då den ska rivas
eller byter ägare.
I samma veva som en vägg skulle rivas
i matsalen 2007 skrev en före detta regementsanställd till Statens konstråd med
anledning av förstörelsen av konstverket,
som då var på tapeten: ”Får dom det?”,
undrade han. En intendent från konstrådet tog kontakt med Vasallen, beskrev
Birgit Broms konstnärsskap och aktuella
priser på auktionsmarknaden. Intendenten menade att den ”tekniskt avancerade” tavlans egentliga värde skulle vara
högre än 1 miljon kronor. ”Birgit Broms
Östersjöfiskar är ett unikt konstverk
med mycket högt nationellt kulturvärde”,
skrev intendenten Henrik Orrje.
Vaxholms stad räddade konstverket
Fredrik Brehmer menar att Statens
konstråd bidrog till viktig kunskap om
konstverket för Vasallen redan vid första

Statens konstråd
Statens konstråd har som roll att
undersöka och utveckla de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Rådet har också hand
om tillsyn av statlig konst

rivningsplanerna. I dagsläget planeras
ett spa- och konferenshotell i den gamla
militärbyggnaden. Rådet påverkade
även Fredrik Brehmers syn på målningen inför den aktuella rivningen.
– De fick mig att förstå dess värde.
Personligen tyckte jag inte målningen
var så speciell vid ett första ögonkast.
Men i takt med att jag fick mer kunskap
om tekniken och Birgit Broms så växte
den i mina ögon. När vi bestämt oss för
att riva byggnaden började vi aktivt söka
efter en ny mottagare eftersom vi inte
hade någon lämplig lokal för målningen,
säger Fredrik Brehmer.
”Östersjöfiskar”, som konstverket
heter, var tidigare inte känt i kommunförvaltningen. Men kommunen fick nu
upp ögonen för den.
– Vaxholms stad var den mottagare
som föreföll mest naturlig, då målningen kan sägas ha en historisk förankring
i det tidigare regementet som var en
viktig del i kommunen, säger Fredrik
Brehmer.
Vaxholms stad beslutade att konstverket skulle räddas och bevaras.
– Vi är mycket tillfreds med att inte
behöva förstöra konstverket, fortsätter
Fredrik Brehmer
På nästa sida kan du läsa mer om
arbetet med att montera ner tavlan.

Vasallen AB
Vasallen AB är ett statligt
helägt aktiebolag som funnits
sedan 1997. Bolagets uppgift
är att förvalta fastigheter och,
tillfälligt, ta över fastigheter
som bland annat Fortifikationsverket tidigare ägt.
Fortifikationsverket förvaltar
försvarets fastigheter sedan
1635. Vasallens uppgifter är
att ge avkastning som vilket
annat aktiebolag som helst. De
ska även arbeta med historiska värden, förädla och utveckla de fastigheter de tagit
över. De ska samarbeta med
kommuner och näringsliv för
att slutligen sälja fastigheterna
”på kommersiella villkor”.
Vasallen har genom åren haft
24 fastighetsbestånd på 20
orter. En liten del av bestånden är bostadsrätter, och före
byggstart överlåts de vanligen
till bostadsrättföreningarna.
En detaljplan medger framtida
byggnation av 450 bostäder
på östra Rindö. Det finns lediga lokaler för ny verksamhet
på det tidigare regementsområdet KA1/Amf1.

»

Ett regelverk, byggt på plats, har satts fast på baksidan av målningen. Första biten har här
tagits bort från väggen i gamla militärmatsalen på Rindö.

»

Den 13 februari beslutade Vaxholms
stads nämnd för teknik, fritid och
kultur att ”Östersjöfiskar” ska placeras
i entrén till Vaxholms nya idrottshalls
som ska stå klart i höst.
Konservator Isac Larsson, under
projektledning av konservatorn Susanne
Klemeyer Garcia, fick till uppgift att
montera ned tavlan och sätta upp den i
den nya lokalen.
– Man kan flytta väggfasta kalkmålningar på två sätt: antingen rycker man
bort måleriskiktet och en del av putsen
med hjälpa lim och duk. Eller tar med
sig hela väggen. Vi valde metod två. Det
blev enklare eftersom målningen har
en blank yta, vilket gör att limmet inte
fastnar ordentligt, säger Isac Larsson,
konservator.
Specialkonsruktion behövdes
Det tre veckor långa arbetet med att
ta ner verket inleddes i januari i år.
Målningen rengjordes noggrant. Sedan
klistrades framsidan in med ett särskilt
vax och en glasfiberväv för att skydda
konstverket.
– Om det går sönder så håller fram-
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sidesinklistringen kvar målningsskiktet
på plats, berättar Isac.
Inklistringen förstärktes med styva
skivor. Teamet sågade det 10 meter
långa och 2 meter höga konstverket
i fem stycken på 2 x 2 meter. Detta
förenklade transporten. Men trots att
väggen var i lättbetong visade det sig att
bitarna var på tok för tunga.
– Vi visste inte riktigt hur det skulle gå.
Vi fick känna oss fram. Jag var osäker på
om väggen skulle hålla. Jag trodde den
skulle gå sönder lättare. Men den tålde
mer än jag förväntat mig, säger han.
De blev tvungna att karva bort
cirka 2/3 av väggen bakifrån. Därefter
klämdes väggbitarna fast i en regelkonstruktion i trä som byggdes på plats.
Allra sist gjorde de hål i väggen under
denna konstruktion. På så vis kunde en
gaffeltruck sticka in sina gafflar och lyfta
bort hela paketet.
– Det hela har hittills gått bra, säger
Isac Larsson.
Efter nedmonteringen fördes konstverket till den tilltänkta förvaringen i
någorlunda tempererad luft utan alltför
mycket fukt.

Nedmonteringen gick bra och konstverket
kunde transporteras till en lagom tempe
rerad förvaringsplats.

Kristina Dahl är
ny ekonomichef
Konstverket fick ett regelverk på baksidan
och på framsidan sattes styva skivor inför
nedmontering

Kan ses i nya skolidrottshallen
Nu återstår att mura fast tavlan i entrén
till den nya skolidrottshallen inför
invigningen i höst. Allra sist kommer
framsidesinklistringen tas bort.
– Det finns såklart en viss oro då målningen ska upp igen. Det gäller speciellt
att få tavlornas bitar i nivå med varandra
så det inte blir ojämnt. De där klumparna väger ju 300 kilo.
De slipper visserligen såga igen. Men
sågslingorna ska fyllas igen.
– Fast vi funderar på att inte göra
skarvarna helt osynliga. Förut på den
gamla goda tiden var man ju rädd för
att visa sådana skavanker. I dag, enligt
många byggnadsantikvarier, är det lite
modernt. Att man ska kunna läsa av
historien i skavankerna. Först när tavlan
är på plats igen kan man syna av om det
hela gått så bra som man hoppas, säger
Isac.
– Jag tycker det är väldigt kul att
bevara tavlan. Även hela processen med
att plocka ner den och montera upp
den igen är kul, säger Roland Karlsson,
Vaxholms stads projektledare för nya
skolidrottshallen.
– Det var först lite funderingar tillsammans med arkitekten hur den skulle
placeras. Men nu är det klart vart den
ska upp.

Kristina Dahl tillträdde under hösten som ekonomichef
för Vaxholms stad efter Marie Wiklund, som nu är
kommunchef.
Kommunekonomi är ingen ny syssla
för Kristina Dahl, som har elva års
ekonomerfarenhet från kommunal
förvaltning. Närmast kommer hon
från en tjänst som kommuncontroller i Vallentuna och dessförinnan en
liknande tjänst i Österåkers kommun.
– Jag har arbetat med ekonomi i
olika former under hela mitt yrkesverksamma liv, både på bank och i
privata företag, berättar Kristina.

i balans och att man har en genomtänkt målstyrning. Jag kommer att
använda min erfarenhet och kunskap
till att skapa de rutiner och den struktur som krävs för att Vaxholm ska nå
sina mål. Jag ser med stor tillförsikt
och förväntan fram emot att vara en
del i detta, säger Kristina.

Från havsstad i norr till norrort
vid havet
Kristina är född och uppvuxen i en
annan ort vid havet – i glada Hudik.
Hon har bott i Stockholmstrakten
sedan hon som 21-åring flyttade för
att studera på Stockholms Universitet.
Till Vaxholm flyttade hon med sin
familj för sju år sedan, efter att ha bott
några år i Svinninge.
-Min man har under hela livet varit
sommarboende på Ramsö utanför
Vaxholm, där vi tillbringat mycket tid
under barnens uppväxt. Vaxholm är
en levande och mysig skärgårdsstad
där vi känner oss hemma.
Målstyrning och balans
Ekonomi i balans och en genomtänkt
målstyrning är två viktiga hörnstenar
i Kristinas jobb på Vaxholms stad.
– För Vaxholm, som står inför stora
utmaningar med stora planer och
tillväxt, är det viktigt att ekonomin är

Kristina Dahl är Vaxholms stads
ekonomichef.
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Unik samverkan kring kulturplatsen Engarn i Vaxholm
En unik samverkan kring kulturplatsen Engarn inleddes i
mars, då en rad namnkunniga personer samlades tillsammans med lokalbefolkning, politiker och tjänstemän för en
workshop om platsen Engarn.

Åke Axelsson välkomnade deltagarna till
sin ateljé i Engarn.
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Initiativtagare var Åke Axelsson, välkänd inredningsarkitekt och professor.
Åke Axelsson verkar i Engarn, där han
har sitt hem, möbelverkstad och ateljé
i samma fastighet. Det var också i Åkes
ateljé och hem man samlades för att
sätta fokus på frågan om platsen Engarn
i dag och i framtiden.
Bland deltagarna fanns välkända
yrkespersoner verksamma inom områden som trädgård, stadsplanering
och möbeldesign. Tillsammans med
lokalbefolkning, tjänstemän och politiker resonerade man kring olika idéer
om hur platsen Engarn kan användas
i framtiden. Hur kan man göra den till
en attraktiv port till Vaxholm? Kan man
vidareutveckla platsen och då knyta an
till Åke Axelssons världskända möbeldesignverksamhet som redan finns här?
En av Åkes funderingar var om Engarn skulle kunna vara en plats för en
utställningslokal för möbeldesign, vilket
är något han menar saknas i landet. En
sådan verksamhet, menade Åke, skulle

Engarn
På Resarö bor drygt 3 000 av
Vaxholms totalt 11 200 invånare.
Engarn, den västra delen av Resarö, ligger nära Vaxholms stadskärna och en halvtimmes bilväg
från Stockholms city. Här finns i dag
ett tiotal bebyggda och bebodda
fastigheter och några verksamheter. Området är beläget i en
sydsluttning ner mot stranden och
har varit bebyggt och brukat under
mycket lång tid. Den största delen
av marken, som inte utgörs av bostadsfastigheter, ägs av Vaxholms
stad.
Sedan mitten av 60-talet, då
väg 274 byggdes till Vaxholm,
utgör Engarn en entré till Vaxholm.
Området är delvis genomskuret
av Resarövägen, där Resaröborna
svänger av när de kommer från
Stockholm. Engarn är en viktig omstigningshållplats för stombussar
till och från Stockholm. Trafikplatsen är hårt trafikerad och Vaxholm
har länge arbetat för en bättre
korsning. Trafikverket har nyligen
tagit ställning till att en cirkulationsplats behövs och arbete för att
förverkliga detta pågår.

Lars Krantz, grundare av Wij trädgårdar
i Ockelbo var en av deltagarna.

vara möjliga att naturligt förena med
till exempel trädgårds- och caféverksamheter.
Stipendiatplatser i Vaxholm?
Johan Knutsson är professor på
Linköpings universitet inom Carl
Malmstensskolan och hade rest till
Engarn för att delta. Han uttryckte
ett behov av att inom landets gränser
kunna erbjuda möbeldesigners utbildning på mastersnivå.
-Det finns ett sug efter detta bland
våra studenter, och det vore mycket
värt att kunna erbjuda stipendiatplatser här i Vaxholm; en termins mastersarbete i Åkes ateljé.
Om Engarn utvecklas – på vilket
sätt ska den då utformas? Många
betonade vikten av att ta fasta på
småskaligheten och landskapet i byn,
och bygga upp platsen i enlighet med
det som redan finns här. Och att vad
man än inrättar här så är det viktigt att
börja i liten skala, och kanske sträva
efter att få flera aktörer som bidrar till
att locka kunder och tillsammans får
det att gå runt.
En av de medverkande var Lars
Krantz som grundat Wij trädgårdar i
Ockelbo och tidigare uppmärksammats för biodynamiska odlingar på
Rosendals trädgård i Stockholm. I
slutet av dagen betonade Lars Krantz
vikten av att det efter en så givande
dag utses en grupp som tar arbetet
vidare.
”För varför sitter vi här, landslaget
i trädgård och kommun? Jo, här finns
något som vill bli gjort!”

Vaxholms
nya utbildningschef
Vaxholms stads nya utbildningschef har erfarenhet
från många olika lärmiljöer.
– Skolan är en intressant mötesplats med ett flertal
olika uppdrag, säger Ulrika Strandberg.
TEXT OCH BILD: GISELA GRANBERG

Ulrika Strandberg har tidigare arbetat
som rektor och förskolechef i friskoleföretaget Academedia. Hon har även ett
förflutet som lärare.
– Det har alltid funnits ett intresse för
lärande och pedagogik och jag tyckte
själv om att gå i skolan.
I sina tidigare roller har hon haft en
mer operativ roll. Nu, som förvaltningschef, blir uppgifterna av mer strategisk
karaktär. En utbildningschef styr, stödjer och följer upp arbetet i förskolor och
skolor. Samarbete sker med rektorer,
förskolechefer, skolchef, politiker och
andra tjänstemän.
– Ambitionen är att skapa bästa möjliga förutsättningarna för pedagoger och
skolledare att utföra sina uppdrag – allt
inom ramen för de juridiska, ekonomiska och politiska direktiv som finns.
Ulrika Strandberg har haft nytta av
åren som lärare, rektor och förskolechef.
Hon har även erfarenhet från resebranschen och utbildning som personalvetare.
– Åren som anställd inom skolan
gav mig förståelse för de utmaningar,
svårigheter och glädjeämnen som man
möter dagligen, säger hon.
– Men det är nog nyttigt att ha jobbat
med annat också. Annars är det lätt att
man blir kvar i samma bransch hela livet.

Digital agenda
Just nu är det aktuellt med den så kal�lade digitala agendan i Vaxholms kommuns skolor och förskolor. Det innebär
att allt digitalt, från datorer till lärplattor
och smartphones, ska blir mer tillgängligt i undervisningen.
– Vi lever i ett informationssamhälle
och skolan har en viktig roll att fylla.
Det är stora förändringar som sker
och de digitala verktygen ger helt nya
möjligheter som bör tas tillvara, säger
Ulrika.
– För mig är en hög kvalitet till
syvende og sist att alla får möjligheten
att utvecklas efter sin fulla potential. Att
skolan möjliggör för varje individ att
utvecklas på bästa sätt, vilket i sin tur
kan öka möjligheterna i livet och bidra
till samhällsutvecklingen, säger Ulrika.

Den digitala agendan
Den digitala agendan består av
fyra delar: Pedagogik, information/kommunikation, infrastruktur
och ledning.
Kort och gott är syftet att införliva
digitala verktyg i skolorna. Agendan är till för att vägleda dem som
jobbar inom skolväsendet.
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Förberedelser
inför valen i Vaxholm
Valåret 2014 har kommit att kallas för supervalåret då
totalt fyra val ska genomföras; till Europaparlamentet,
riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. På Vaxholms
valkansli pågår förberedelserna sedan en tid tillbaka.
Supervalåret 2014
• 25 maj: val till Europaparlamentet
genomförs.
• 14 september val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige.
Valmyndigheten samordnar
– kommunerna genomför
I Sverige är det Valmyndigheten som
ansvarar för att planera och samordna

genomförandet av allmänna val. Kommunerna ansvarar för genomförandet.
Förberedelserna har redan pågått en tid
och det handlar bland annat om planering av vallokaler och rekrytering av
röstmottagare som även ska utbildas.
Valkansliet i Vaxholm
Vaxholms stads valarbete sköts av valnämnden och valkansliet. Valkansliet i

Vilken vallokal ska du gå till

supervalår

2014
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På ditt röstkort kommer det
stå till vilken vallokal du
ska gå till om du väljer att
rösta på valdagen. Vallokalerna kommer vara väl
utmärkta och där finns utbildade röstmottagare som
är behjälpliga hela dagen.

Mer information
om valen

EU -upplysninge

www.eu-upplysn

ns hemsida:

ingen.se/eu-vale

Valmyndigheten

s hemsida:

t

www.val.se

Vaxholm består av David Florman som
är nytillträdd valkoordinator, kommunsekreterare Annica Pellnor och kommunjurist och kanslichef Johan Larsson.
Ordförande i valnämnden är Anne
Losman Flood (M).

Vallokalerna i Vaxholm 2014

Kommunhuset

Träffpunkten Kanonen

Norrbergsskolan (aulan)

Eriksövägen 27

Hamngatan 50

Hamngatan 54

32,02 %

Resultaten sett efter de senaste valen till EU-parlamentet i Vaxholm
(färgade kolumner är från 2009 års val och de gråa från 2004).
21,20 %
13,00 %

10,77 %
4,12 %

3,81 %

M

C

FP

KD

5,68 %

3,23 %
C

FP

2,69 %
MP

JL

2,06 %

1,26 %
SD

PP

FI

0,15 %
ÖVR

Val till Europaparlamentet
söndagen den 25 maj 2014
Val till Europaparlamentet (EUparlamentet) inträffar vart femte
år. Här väljs vilka 20 ledamöter
som ska representera Sverige i
Europaparlamentet. Ju större ett
lands befolkning är desto fler
ledamöter representerar landet.
Som väljare i valet till Europa
parlamentet kan du:
•   rösta på det parti som du vill ska
representera Sverige
•   personrösta
EU-parlamentet blir alltså väljarens
röst i EU medan EU:s ministerråd å
andra sidan representerar de 28 sittande
regeringarna i unionen. Ledamöterna
i EU-parlamentet har bland annat
som uppgift att tillsammans med EU:s

ministerråd lagstifta om de regler som
kommer att gälla i EU, men även att
granska EU-kommissionen och se till att
den sköter sina uppgifter.
Efter några år av fallande intresse för att

rösta till Europaparlamentet har det nu
blivit allt mer populärt. 2009 syntes både
en nationell ökning i valdeltagandet i
Sverige, men även lokalt här i Vaxholm,
där valdeltagandet blev 8,74 % högre än
2004.

»

Vallokalernas öppettider

•   25 maj – val till Europarlamentet:
Öppet kl 08.00–21.00
• 14 september – val till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige
Öppet kl 08.00–20.00
Resarö skola (matsalen) Överby förskola, Resarö Rindö skola (huvudbyggnaden)

Överbyvägen 1

Överby skolväg 2

Rindövägen 82
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Vill du jobba med
de kommande
valen i Vaxholm?
Tycker du om att träffa människor och vill göra ett viktigt
arbete för demokratin i Sverige? Vaxholms stad söker röstmottagare som kan jobba i vallokalerna vid valet till Europa
parlamentet den 25 maj, men även till valen till riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige den 14 september.
Arbetet pågår hela dagen och avslutas
med rösträkning efter att vallokalerna
har stängt. För detta får du ett arvode,
mat och ett intyg på att du arbetat som
röstmottagare.
För att arbeta som
röstmottagare ska
du vara 18 år,
För frågor kring
tycka om att
arbetet som röstmothjälpa till och
tagare går det bra att
informera
ringa David Florman,
människor
valkoordinator, på tel:
samt vara

I januari besökte Leif Gannert från
NHR (ej med på bild), valnämndens ordförande Anne Losman
Flood (M) och Vaxholms stads
valkoordinator, David Florman
några av de lokaler som kommer
användas som vallokaler. Syftet var
att säkerställa att vallokalerna är
tillgängliga för alla. Några nödvändiga åtgärder identifierades som ska
vara genomförda inför valdagarna,
men därefter ska vallokalerna i Vaxholm vara tillgängliga för alla.

noggrann. Du kommer att få gå en obligatorisk utbildning på kvällstid i slutet
av april. Rekrytering sker löpande.

08-541 709 06.

Förtidsröstning

Öppettiderna för förtidsröstning

Årets förtidsröstning för de
båda valen kommer att ske i
rådhuset i Vaxholm. Rådhuset
ligger centralt beläget på torget i Vaxholm och är tillgänglighetsanpassat med bland
annat en ramp i huvudentrén
och hiss upp till röstlokalen.

Val till Europaparlamentet:
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Vallokalerna
besiktas

Välkommen med
din intresseanmälan
E-post: valkansliet@vaxholm.se
Post: Valkansliet, Vaxholms stad,
185 83 Vaxholm
Vi behöver din intresseanmälan
snarast inför valet till Europarlamentet. Meddela även om du är
intresserad av att arbeta endast vid
ett av valen eller båda.

Vardagar 7–9 maj .............................................. kl 11–14
Helgen 10–11 maj .............................................. kl 12–15
Vardagar 12–16 maj:	������������������������������������������ kl 11–14
Helgen 17–18 maj............................................... kl 12–15
Vardagar 19–23 maj	������������������������������������������ kl 15–19
Lördag 24 maj...................................................... kl 12–15
Söndag 25 maj (valdagen)................ kl 9–13 och 17–21

Öppettiderna för förtidsröstning inför valet till
riksdag, kommun- och
landstingsfullmäktige den
14 september kommer i
nästa nummer av Viktigt i
Vaxholm, och finns dessförinnan på www.vaxholm.se

Margareta Andersson är enhetschef och brinner för att
arbeta med kvalitetssäkring
kring måltidsverksamheten
i Vaxholms stads skolor och
förskolor.

Måltiden en viktig
lektion i skolan
Inom Vaxholms kostenhet har hon 14
medarbetare. Som inspirationskälla och
bollplank finns även ett matråd på varje
skola. Där deltar 1–2 representanter från
varje klass.
Margareta har tidigare arbetat med
mat- och kvalitetsfrågor inom både
landsting och kommun. Inom Vaxholms
stad vill hon tillsammans med medarbetarna inom kostenheten arbeta utifrån
FAMM-modellen. Modellen har förfinats vid restaurang och hotellhögskolan
Grythytte akademi och idén kommer
ursprungligen från den utvärdering som
Guide Michelin bygger på. Den innebär
att man bryter ner hela området ”mat”
i de fem delarna: maten på tallriken,
mötet, miljön (rummet), atmosfären
och styrsystemet (ramverket med lagar,
avtal och organisation).
– Hur man arbetar med var och en av
dessa delar påverkar upplevelsen kring
mat i skol- och förskola, menar Margareta.
Hemlagat från grunden
I Vaxholms stad har varje förskola ett
eget tillagningskök och skolorna har tre.
Norrbergets kök lagar mat enbart till
högstadieskolan. I Söderfjärdsskolans
kök lagas mat till både Söderfjärd, Vaxö
och Rindö skola och på Resarö lagar
man mat bara åt den egna skolan.
-Så mycket som möjligt av maten lagar vi alltid själva från grunden. Vi lagar,
steker och panerar själva. Men sedan
kan vi till exempel köpa in färdigskalad
potatis som är av lika hög kvalitet som
om vi skalat den själva.
Att det finns så många tillagningskök
på ett så relativt litet antal skolor menar
Margareta är smått unikt. I betydligt
större kommuner hon arbetat i har all

Margareta Anderson är enhetschef för Vaxholms stads kostenhet. Johnny är en av medarbetarna. Han är kock och kvalitetssäkrar alla recept som används inom Vaxholms skolor.

mat tillagats i ett kök och transporterats
vidare inom hela kommunen.
Hon menar också att det idag inte går
att motivera centralisering av vare sig
kvalitets- eller kostnadsskäl. Utvecklingen går mot att skolkök anpassas till att
bli egna tillagningskök istället för som
tidigare; mottagningskök.
– Det ger helt andra möjligheter att
tillvarata överbliven tillagad mat, som
kan bli en alternativ rätt nästa dag.
För Margareta är måltiden i skolan en
minst lika viktig ”lektion” som övriga
ämnen,
– Skolan har ett utbildningsansvar i att
lära barnen att våga prova olika smaker,
konsistenser och dofter.
– Lunchen är den enda lektionen som
står på schemat varje dag, säger Margareta.
Olika åldrar bjuder på olika utmaningar för dem som planerar måltiderna.
– För elever i låg- och mellanstadiet
är den största utmaningen att servera
grytor och blandade rätter, eftersom
barnen gärna vill se vad det är de äter.
Men för ungdomar på högstadiet, som

De mest efterfrågade
maträtterna i skolan
• Pannkakor
• Köttbullar
• Spagetti och köttfärssås

lärt sig mer, är det oftast inget problem.
De som de efterfrågar är variation och
fler alternativ.
Nio olika rätter per vecka
Elever i Vaxholms skolor serveras alltid
två alternativa maträtter, varav den ena
är miljösmart. Till detta finns alltid en
salladsbuffé. Men en dag i veckan har
man bara ett alternativ och då är det ett
miljösmart alternativ.
– Sammanlagt planeras och lagas nio
olika rätter per vecka, utöver specialkost. Men jag tycker att man också kan
se salladsbuffén som ännu ett alternativ – en kall rätt. Ingen ska behöva gå
hungrig i skolan, säger Margareta.

Vaxholms kostenhet
Vaxholms stad har idag en egen
kostenhet för hela utbildningsverksamheten. Denna organisationsförändring trädde ikraft
vid senaste årsskiftet. Margareta
Andersson är chef för kostenheten, och idag är det hon som har
budget- och personalansvar för
skolornas och förskolornas måltider och måltidspersonal. Tidigare
var det rektorerna. 15 personer
totalt arbetar idag inom kostverksamheten.
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Nobel mat för barn
Andreas Hedlund är vinnare av Årets kock
2002, utsedd till Nobelkock både 2012 och
2013 och gastronomiskt ansvarig för Stadshusrestauranger. I denna fina meritlista kan han
nu även skriva in ”Ansvarig för Nobellunch på
förskolan Båten i Vaxholm”.
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Vaxholms stads
kulturstipendium
Hantverk och action – det var det som
lockade in Andreas Hedlund i kock
yrket. Farmor jobbade i skolmatsal och
där hängde han en del.
– Även om jag då var jag mest intresserad av disken, säger Andreas.
Men diskavdelningen lämnade han
tidigt. Två år i rad har han nu, i konkurrens med svenska kockeliten, utsetts
till nobelkock och stått för planering av
menyn.
Förberedelserna inför nobelmiddagen i december pågår i månader. Det
börjar med två menyer som komponeras och provsmakas av nobelstiftelsens
två kockar. Därefter väljs den slutliga
menyn, som sedan provlagas i olika
omgångar tills allt är perfekt. På nobeldagen står slutligen drygt 40 mcyket väl
förberedda kockar redo för att tillaga
exceptionellt fin mat för 1 300 nobelgäster. Kungafamiljen är alltid på plats.
Nobelpris och fredspris
till alla barnen
När Andreas Hedlund kom till förskolan Båten för att laga nobellunch var
förväntningarna höga. Medan maten
förbereddes gick barnen upp för trappen till en nobelprisceremonin. Barnen
visade prototyper av sina uppfinningar
som var precis sådana saker som barn
alltid har önskat sig; målarfärg som
aldrig tar slut, en magnetbilbana, en
blomma som inte kan dö och bilar som
kan gå på både på land och i vatten. Alla

belönades med nobelpris och en avdelning fick fredspris, för att de alltid är så
hjälpsamma mot varandra.
Sedan var det dags för en tvårätters
nobellunch. Andreas Hedlund hade
redan dagen innan arbetat med förberedelser tillsammans med Helena
Ekström, som i vanliga fall är ensam
kock på Båten.
– Det är riktigt stort att få laga mat
tillsammans med en så berömd kock,
säger Helena Ekström, förskolans ordinarie kock.
– Maten vi lagar här i dag håller lika
hög klass som min restaurangmat, säger
Andreas. Men för barnen har vi använt
lite mindre salt och fett, och så borde
egentligen all mat tillagas.
Wallenbergare gjord på svensk
kalvfärs, spritsat potatismos med skirat
smör och ärtsallad följdes av dessert;
hemgjord hallonsorbet, fruktsallad och
maränger.
När huvudrätten serverades hördes
en barnröst tydligt:
– Det här var HIMLA gott!
Barnen åt med mycket god aptit, allt
gick åt och efter maten fick kockarna
komma in och ta emot applåder.
– Man vill att alla som serveras ska
bli nöjda. Att misslyckas med maten
här hade varit lika tråkigt som på andra
tillställningar, menade en nöjd Andreas.

Stipendiesumman för Vaxholms
stads kulturstipendium är 10 000 kr.
Kriterierna för att söka är ändrade.
Nu är det fritt för alla, inte bara ungdomar, att söka kulturstipendiet.
Syftet med stipendiet är att uppmuntra personer eller grupper med
dokumenterad konstnärlig begåvning. Aktuella områden är teater,
dans, musik, film, litteratur, journalistik, bild och form inklusive fotografi, formgivning, industridesign
och konsthantverk. Även personer
eller grupper med dokumenterade
insatser eller djupt intresse för annat jämförligt kulturellt område som
miljövård, arkitektur och bildningsverksamhet är välkomna att söka.
Kulturstipendiet delas ut till personer födda, uppvuxna eller bosatta
inom Vaxholms kommun och vars
arbete kommer till gagn för Vaxholms stads medborgare. Ansökningstiden är maj–augusti 2014.
Välkomna in med er ansökan då.
Mer information: Lena Strand,
kulturhandläggare Vaxholms stad
Tel: 08-541 708 00
Mail: lena.strand@vaxholm.se

Blåplanen
– ytterligare ett
steg i översikts
planeringen
I arbetet med att ta fram Vaxholms
stads översiktsplan har ett stort
antal seminarier genomförts. I
februari deltog politiker och tjänste
män i ytterligare ett seminarium om
Vaxholms stads vattenförvaltning
och den så kallade blåplanen.
Blåplan är benämningen av det
vattenplaneringsdokument som nu
tas fram. Vid seminariet höll konsulten Henrik Schreiber ett föredrag
om olika riktlinjer man behöver ta
hänsyn till i arbetet med vattenplanering. Deltagarna diskuterade
områden med känslig natur, placeringar för latrintömningsstationer
för småbåtar, båtbottentvättar och
småbåtshamnar.
Materialet från seminariet kommer
att användas i det fortsatta arbetet
med blåplanen.
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Vaxholms fokusområde

Biologisk mångfald
Biologisk mångfald varierar över
tid. Sedan mer än hundra år tillbaka har drygt 200 arter försvunnit i Sverige, men det har också
tillkommit cirka 800 nya växtoch djurarter.
TEXT: AMMI WOHLIN, MILJÖSTRATEG VAXHOLMS STAD
FOTO: JAN JORÅD (BILDER PÅ FÅGLAR)

I dag trängs vanliga arter undan och minskar i antal. Det moderna skogsoch jordbruket har förstört många arters livsmiljöer. Vår vardagsmiljö har
blivit artfattigare. I dag ger skogspromenaden en skön och avkopplande
känsla, men är inte lika rik på fågelsång och synliga arter som i 1800-talets
skogar.
För att se förändringarna har Sverige ett väl utbyggt miljöövervakningssystem. Det dokumenterar landets miljötillstånd genom att data om biologisk mångfald samlas in.
Du som Vaxholmsbo kan delta i det arbetet genom att rapportera in till
exempel växter, småkryp, fåglar på artportalen: http://www.artportalen.se/
birds/dagens.asp
Fåglar är bra indikatorer på miljötillståndet genom att de har kort generationstid, befinner sig högt på näringskedjan, är lätta att studera samt att det
finns stor kunskap om deras ekologi. På Lantbruksuniversitet, SLU, sammanställs en så kallad rödlista med arter som riskerar att försvinna.
I staden finns ett antal arter som är känsliga och kopplade till kustvatten
med icke god vattenkvalitet, och andra som lever i Natura 2000-området,
Dammstakärret på Bogesundslandet. Intressanta arter att följa är silltrut
(NT), ejder (NT), svarthakedopping (NT), skogssnäppa.
Läs mer: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/
artdatabanken/rodlistan/

Rödlistans kategorier:
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Livskraftig
LC

Nära hotad
NT

Sårbar
VU

Starkt hotad
EN

Akut hotad
CR

Nationellt utdöd
RE

Spridningssamband
i naturen

FOTO: AMM WOHLINI

En förutsättning för biologisk
mångfald är att arter kan röra sig
mellan olika grönområden genom så kallade spridningssamband. I stadsmiljöer är grönområdena ofta för små för att rymma
livskraftiga populationer av arter.
Med fler grönområden kan arter
röra sig till andra populationer
och livsmiljöer. Det gör att arter
på lång sikt klarar sig i ett begränsat område.
Olika arter har olika krav på spridningsförhållanden. Djur kan gå, simma,
hoppa eller flyga medan växter använder
vind, vatten eller djur för att sprida sina
frön.
Lättspridda arter som exempelvis
rådjur och talgoxe är inte så känsliga
för om barriär uppstår mellan grönområden. En barriär är ett hinder som
försvårar eller hindrar förflyttning och
kan utgöras av exempelvis vägar, täta
bostadsområden eller vatten. Flera arter
kan ha större svårigheter att förflytta sig
om sträckan mellan grönområdena blir
för lång. Många sällsynta och hotade

arter är svårspridda med korta spridningsavstånd vilket gör dem sårbara för
förändringar.
Alla arter drabbas förr eller senare av
olika katastrofer, exempelvis kalla vintrar eller torra somrar, som medför att de
dör ut från enskilda områdena. Att bibehålla gröna inslag på regional och lokal
nivå är därför viktig för att förhindra
förlusten av biologisk mångfald. Parker,
alléer, gårdar, gröna tak och bebyggelsens utformning kan vara en förutsättning för upprätthålla ett spridningssamband. Inslag av grönområden,
exempelvis parker och planteringar, i stadsmiljöer bidrar även
till att förbättra luftkvalitén och
därmed folkhälsan.
Blommorna i din balkonglåda eller busken i din trädgård
kan utgöra en viktig del i de
spridningssamband som finns i
stadsmiljön.
TEXT: ISABELLE ERIKSSON,
KOMMUNE KOLOG

Johan Rockström, professor
vid Stockholms Universitet har
lett forskningsprojektet ”Planetens gränser”.
Resultatet visade att mänskligheten
måste hitta ett säkert handlingsutrymme i de nio områdena. Idag har
vi överskridit redan tre av dem, där
biologisk mångfald har den största
störningen.

Vaxholm får del av klimatmiljonen
Energiarbetet har fokus på fastigheter och transporter för att kunna
nå miljömålen i Stockholms län. Länsstyrelsen utlyste en miljon
kronor, Klimatmiljonen, till projekt som kan bidra till energieffektivisering och övergång till förnybar energi. Vaxholm ingår i ett
nystartat miljönätverk för nordost-kommunerna. Transportfrågan
är prioriterad. Nätverket har ansökt om bidrag till ett projekt
med el-laddstolpar, vilket beviljades i konkurrens med andra.

Under 2013 inleddes arbetet med
att ta fram en ny energiplan för
Vaxholms stad. Energiplanen
beräknas vara färdig för antagande i slutet av 2014.
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Informationsmöte
lockade många
Tynningöbor
I början av mars ordnade Vaxholm stad ett informationsmöte
på Tynningö. Det som presenterades var VA-planen (remissversionen) och arbetet med den
fördjupade översiktsplanen som
berör enbart Tynningö. Alla
intresserade var välkomna och
78 Tynningöbor kom till mötet i
bygdegården.
Utöver Vaxholms stads stadsbyggnadsförvaltning medverkade
även representanter från Södra
Roslagens miljö- och hälsosÅrets jubilarer var stående från vänster: Christina Josephsson, Tove Åsblom, Anette Jakobskyddskontor (SRMH), Roslagsson, Birgitta Syren, Eva Rundlöv Ericson, och Carina Lööf Wretborg. Sittande från vänster:
vatten och konsultföretaget
Ingrid Öster och Lena Rodin Larsson. Samtliga från Barn- och utbildningsförvaltningen
Tyréns. Tynningöborna fick en
förutom Ingrid Öster som arbetar inom Socialförvaltningen.
introduktion till den fördjupade
översiktsplanen där Vaxholms
stad nu under våren tar fram samrådshandlingar inför hösten 2014.
Målet med den fördjupade
översiktsplanen är att utreda och
skapa strategiskt långsiktiga lösningar på en rad frågeställningar
som är specifika för Tynningö.
Planen kommer även att fungera
Varje år firar Vaxholms stad man sedan äter en gemensam middag
som underlag för bland annat
på Kastellet.
sina medarbetare som varit
kommande detaljplaner. FördjuDecembermörker, storm och guppade översiktsplaner har tidigare
anställda 25 år i staden.
pig sjö uppvägdes av ljus och värme
tagit fram för bland annat Rindö,
inomhus, god mat, fina tal och god
Resarö och Kullön. Arbetet har
I december 2013 var det dags igen för
stämning. Presenterna som delades ut
som ambition att ske i samarbete
festligheter och utdelning av minnesbestod av gåvor vardera värda högst
med de boende innan samrådsgåva. Enligt tradition inbjuds berörda
4 450 kr. Varje jubilar hade i förväg gjort
skedet för att ge arbetsgången en
medarbetare till en ceremoni med tal av
sitt individuella val.
lokal förankring.
kommunfullmäktiges ordförande, beVaxholms stad tackar än en gång jubiI VA-planen framgår i vilken
rörda chefer. En gåva överlämnas innan
larerna för lång och trogen tjänst.
takt utbyggnaden av VA-nätet
beräknas ske. För Tynningös
del beräknas arbetet kunna påbörjas runt 2025.
Mötesdeltagarna hade
många frågor, främst kring
VA-planen och dess
betydelse för Tynningö.
Ett ärende på en kommun kan inledas på olika sätt:
Så bereder
Det förtydligades ifrån
genom ett politiskt initiativ, en inkommen skrivelse
i
n
Vaxholms stads sida att
vi ärende
eller ett förslag från kommunens tjänstemän.
VA-planen var en remissVaxholms stad
Vaxholms stad har som målsättning att ha en öppen beredversion.
ningsprocess för alla ärenden. Den ska lätt att förstå och
använda, leda till bra beslutsunderlag, stärka rättsäkerheten
Fotnot: Remisstiden för
och utveckla den lokala demokratin. Du kan läsa mer om VaxVaxholms stads VA-plan
holms stads beredningsprocess i vår nya folder i fickformat,
pågick under perioden
som du kan beställa från kansliet.
10 februari–10 mars.
Beslut tas i kommunfull
Vaxholms
Kontakta kansliet@vaxholm.se så postas foldern till dig.
Beskrivning av
sprocess
stads beredning
mäktige 7 april.
Den finns även att läsa på www.vaxholm.se

Vaxholms stad
tackar jubilarer

Vill du veta mer om Vaxholms
stads beredningsprocess?
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Trygga friska Vaxholm
Ett av Vaxholms sex kommunövergripande mål är ”Trygga och friska Vaxholm”. Verksamhetsmålet handlar om
att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor.
Madeleine Larsson är Vaxholms stads
folkhälsostrateg sedan augusti 2013.
Inom i stort sett varje kommun finns
minst en person med liknande uppdrag,
och närmast kommer Madeleine från
en tjänst som folkhälsosamordnare i
Norrtälje kommun.
Området som verksamhetsmålet spänner över är brett. För att nå fram till en
konkret bild av hur arbetet ska bedrivas
framåt görs just nu en utvärdering. Efter
sommaren ska en ny strategi för Trygga
friska Vaxholm vara klar.
Madeleine Larsson är Vaxholms
– Min roll handlar mycket om att stötstads folkhälsostrateg.
ta verksamheterna inom Vaxholms stad
i att sätta realistiska
Ett annat viktigt
delmål, samordna
område inom ramen för
aktiviteter och skapa
Trygga och friska Vaxrutiner både internt
holm är arbetet med att
och tillsammans med
stärka föräldrar i deras
externa samarbetsföräldraskap. Familje
partner.
centrum är ytterligare
ett gott exempel på en
Anonym enkät
samverkansgrupp med
Viktiga samarbetsrepresentanter från flera
partners är bland
verksamheter som möter
andra polisen, ideella
föräldrar och små barn i
organisationer, föräldett tidigt skede.
raföreningar, skolråd, idrottsföreningar,
– Att vi folkhälsostrateger ser arbetet
kyrka och nattvandrare. Ett exempel på
med föräldrastöd för de yngre barnen
bra samverkan inom ramen för Trygga
och friska Vaxholm är samverkansgrup- som otroligt viktigt, det beror på att
det i dag finns så mycket som tydligt
pen där flertalet aktörer som arbetar
visar sambandet mellan barns tidiga
förebyggande med barn och unga finns
relationer och hur det går senare i livet.
representerade. Inom den pågår det arbete just nu med att nå ut till befolkning- Risken för att ungdomar far illa, hamnar
en, skapa gemensamma handlingsplaner, i konflikt- och drogproblematik är högre
om tryggheten saknats i de nära relatioidentifiera och samordna insatser.
nerna under uppväxten.
Stockholmsenkäten är en viktig och
För Madeleine är arbetet med folkomfattande undersökning som mäter
hälsofrågor inom Vaxholms stad en
ungdomars drogvanor. Vartannat år får
samtliga elever i årskurs nio och årskurs naturlig förlängning av ett av hennes
största intressen.
2 på gymnasiet svara på en anonym
– Jag har alltid varit intresserad av
enkät. Resultatet jämförs över landet.
kropp och själ och även idrottat mycket.
Enkäten har under de senaste åren visat
en oroväckande hög alkoholkonsumtion Det är härligt att jobba strategiskt med
frågor som man brinner för även privat,
och droganvändning bland Vaxholms
säger Madeleine.
ungdomar.

”Risken för att
ungdomar far
illa är högre om
tryggheten saknats i de nära relationerna under
uppväxten.”

Vaxholmsföräldrar bäst
på att delta
i kommunens
föräldrastöd
En av de största riskfaktorerna
för att må psykiskt dåligt och
hamna i kriminalitet som vuxen
är att råka i konflikter som barn.
Därför satsar samhället och
Vaxholms stad så mycket på
att stärka föräldrar i deras
föräldraskap. Och det har gett
resultat.
Nu visar Stockholms läns
landstings senaste barnhälsorapport att föräldrar i Vaxholm
är bäst på att delta i vårt
föräldrastöd. Deltagandet totalt
skiljer sig stort mellan olika
områden: från under
10 procent i Rinkeby–Kista
till 85 procent i Vaxholm.

Förtjänsttecken
- för betydande
gärningar som
utvecklat Vaxholm
Känner du till någon som gjort något extra bra för Vaxholm? Då kan
du nominera honom eller henne till
Vaxholms stads förtjänsttecken.
Förtjänsttecken kan tilldelas:

• den som genom speciellt förtjänstfulla insatser gagnat Vaxholms stad
• den som i egenskap av föreningsledare utfört ett framgångsrikt
ledarskap med anknytning till
Vaxholms stad
För 2014 måste nomineringstexten
ha inkommit till Vaxholms stad
senast 15 april.
Läs mer på www.vaxholm.se
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Varje enskild individ
sätter avtryck i historien
Vaxholms stadsarkiv inrymmer bland mycket annat även
skolans arkiv, som är en viktig källa till kunskap om hur
ungas liv sett ut i Vaxholm genom åren. Här finns fotografier, nationella prov och betyg. Att bläddra i äldre skolkataloger är ett mycket uppskattat inslag då elever kommer
på studiebesök.
Stadsarkivet i Vaxholm fick nyligen
besök av ett gäng trevliga elever med
elevassistent, från Söderfjärdsskolan.
Eleverna går i årskurs 6 och kom till arkivet för att få en inblick i hur verksamheten fungerar.
På stadsarkivet förvaras mängder av
dokument som utgör primärkällor om
kommunens historia. De kommunala
handlingarna visar hur vi under de
senaste 150 åren valt att hantera olika
samhällsfrågor. Att kritiskt kunna granska och värdera information är viktigt
för alla och på arkivet kan man studera
både nutida och historiska texter.
Alla sätter avtryck i historien
Varje enskild individ sätter sina avtryck
i historien. Vi bidrar alla till att skapa
den information som finns i arkiven.
I primärkällorna kommer vi därför i
kontakt med verkliga händelser och
människor. För att få en förståelse för
detta fick eleverna titta på handlingar
från olika typer av arkiv.

Hur samhället tar hand om utsatta
människor och barn är en viktig fråga.
En gammal liggare från barnavårdsnämndens arkiv hade därför plockats
fram. I liggaren, som upprättades i
början av 1900-talet, skrev personalen
korta noteringar när det gjordes inspektioner hos fosterfamiljer där barn blivit
placerade. Boken ger oss på så vis värdefull information om hur myndigheten
arbetade för att kontrollera barnens
hälsa och levnadsförhållanden.
Gamla skolfotografier och betyg
Skolans arkiv utgör också en viktig
källa till kunskap om barns och ungas
liv i kommunen. Här finns många olika
dokument som berättar om skolans
verksamhet genom tiderna och om alla
skolans elever. Fotografier, nationella
prov, betyg, journaler och skolkataloger är exempel på handlingstyper som
bildar skolans arkiv.
Ett uppskattat inslag under studiebesöket var att få bläddra i äldre skolka-

taloger. Eleverna fick även tillfället att
granska elevassistentens utmärkta slutbetyg från Norrbergskolan, eftersom
dessa finns bevarade på arkivet.
Inte enbart kommunala handlingar
Stadsarkivet förvarar i huvudsak
kommunala handlingar, men tar även
in annat material med lokalhistorisk
anknytning. Under hösten 2013 valde
arkivet att ta emot ett exemplar av Karl
den XII:s bibel från år 1703. Eleverna
fick därmed ta ett stort kliv tillbaka i
historien och bekanta sig med detta
massiva, och rikt illustrerade, bokverk.
Bibeln lämnades över till Vaxholms
stads rådhus i början på 1900-talet,
i anledning av borgmästare Björn
Hazelius 60-års dag, men finns numera
att tillgå på stadsarkivet för den som
vill titta.

Kommunala handlingar
Vaxholms stadsarkiv förvarar kommunala handlingar från slutet av
1800-talet, och hanteringen av
dessa är styrd av lagstiftning. Detta
innebär att alla har rätt att ta del
av allmänna handlingar som är
offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess.
Enskilda arkiv
I stadsarkivet förvaras även
enskilda arkiv med lokal anknytning som deponerats eller skänkts
till Vaxholms stad.
Öppet för allmänheten
Stadsarkivet finns på på Ullbergs
väg 9D. Öppet för allmänheten på
onsdagar klockan 12.30–15.30.

Studiebesäkande elever från årskurs 6 kunde bland annat titta skolkataloger genom åren
och på lärares betyg. Detta och mycket annat finns i Vaxholms stadsarkiv.
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Studiebesök
Om du vill göra ett studiebesök
i arkivet är du välkommen att kontakta stadsarkivarien.
Tel: 08-541 709 03
www.vaxholm.se

Bilder från Norrbergsskolans Nobeldag december 2013. Menyn denna dag, då eleverna bjöds till blomster- och pärlbeströdda festbord, bestod av helstekt marinerad
biffrad, potatisbakelse och rosmarinkryddad gräddsås som serverades tillsammans
med sauterade grönsaker. Till efterrätt bjöds på gino med vaniljgrädde.

NOB-dagen på Norrbergsskolan

Ett uppskattat och
återkommande
arrangemang
Vaxholms högstadieskola, Norrbergsskolan, firar varje
år under högtidliga former sin egen Nobeldag.

Elever och lärare är högtidligt uppkläddaoch en finare lunch serveras.
Dagen avslutas med att alla skolans
elever och lärare samlas i aulan där det
blir prisutdelning. I SO-ämnena delas
det ut pris i retorik och i kategorin
svenska utses nobelpristagare i ämnena dikt, saga och stilimitation. Juryn
hemlighåller pristagarna in i det sista
och ackompanjerade av fanfarer och
inför fullsatt aula får pristagarna motta
pris uppe på scenen.

Ett arrangemang som NOB-dagen
kräver stort engagemang från både
lärare och elever under flera veckor i
förväg. Ett stort antal arbetslag arbetar
med förberedelser. Festmenyn komponeras, elevernas bidrag gås igenom och
diskuteras av jurygruppen. Nomineringstexter formuleras, fanfarer övas
in och ljud- och ljussättning under
prisutdelningen arrangeras för att
ytterligare bidra till en stämningsfull
inramning.
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Strömmingsloppet
i Vaxholm lördag 10 maj
Lördagen den 10 maj är det tävlingsdags och folkfest
i Vaxholm igen. Alla får medalj och goodiebag vid
målgång. Det blir roliga aktiviteter, tävlingar, fika och
lokal försäljning på Lägret i samband med loppet.
Klasser:
Knattelopp, utan tidtagning
Pojkar och flickor födda 2008 och senare

Distans

Starttid

400 m

10.30

900 m
1 800 m
1 800 m

10.40
10.50
11.10

Ungdomsklasser
Pojkar/Flickor födda 1998 och senare
Pojkar/Flickor födda 1998 och senare

5 km
10 km

12.00
12.00

Tävlings- och motionsklasser
Herrar/Damer
Herrar/Damer

5 km
10 km

12.00
12.00

Barnlopp med tidtagning
Pojkar/Flickor födda 2006 - 2007
Pojkar/Flickor födda 2004 - 2005
Pojkar/Flickor födda 2002 - 2003

Lagtävling
Sätt ihop ett lag med jobbkollegorna, idrottsklubben eller kompisarna och
tävla om vandringspriserna! Här premieras både snabbhet och bredd.

Gemensamma löpträningar
Prova på banan inför loppet och få lite tips! Waxholms Orienteringsklubb och
Fysio+ anordnar tillsammans gemensamma löpträningar. Onsdagar kl 19.30
från 2 april-7 maj (ej Valborg). Samling på Lägret i Vaxholm.
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Ditt deltagande gör skillnad!
Strömmingsloppet har sedan starten
2011 skänkt pengar till välgörenhet
och haft ett tydligt fokus på miljö. Det
blev det första löparloppet som fick Håll
Sverige Rents miljömärkning Miljömärkt
Event. Strömmingsloppet kommer att
skänka 10 procent av alla startavgifter
till WaterAid som gör det möjligt för
världens fattigaste att få tillgång till rent
vatten, sanitet och kunskap i hygien.

Anmälan
www.strommingsloppet.se

Norrbergsskolans träningsutmaning

Run for Life
Alla elever i åk 9 i Vaxholm har
under vårterminen möjlighet att
vara med på en träningsutmaning som Vaxholms stad och
Norrbergsskolan anordnar i
samarbete med Waxholms orienteringsklubb. Detta är ett led i
arbetet för ett friskare Vaxholm.
48 elever har antagit utmaningen. Alla
deltagare får möjlighet att vara med
på olika varianter av gemensamma
löpträningar, en serie inspirerande föreläsningar under våren och får en gratis
startplats till Strömmingsloppet 10 maj.
Många av eleverna tränar eller har
tränat någon idrott i en förening. För
många är löpning och löpartävling något
helt nytt och en spännande utmaning.
– Det här är ett fantastiskt tillfälle
att få ungdomarna att uppleva glädjen
i löpningen. Vår förhoppning är att
Strömmingsloppet bara är början till ett
liv med löpning säger Rebecca Thomsson, idrottslärare på Norrbergsskolan.
– Jag ser fram emot Strömmingsloppet, det ska bli kul att tävla tillsammans
med klassen och utmana de andra
klasserna. Det skapar sammanhållning!
säger Matilda.

Lagtävling på Strömmingsloppet
På Strömmingsloppet finns det lagtävlingar där både snabbhet och bredd premieras. De fyra främsta löparna i laget
räknas ihop till en sammanlagd tid. För
övriga löpare i laget (ytterligare max 6
stycken) dras två minuter per löpare
ifrån den sammanlagda tiden. Bästa lag
vinner vandringspriset, blir det en av
klasserna i Norrbergsskolan eller finns
det någon annan som kan utmana dem?
Waxholms OK och Fysio+ anordnar
gemensamma löpträningar för alla som
vill träna inför Strömmingsloppet. Hit
är både elever andra som vill träna i
grupp välkomna: Onsdagarna 2 april,
9 april, 16 april, 23 april och 7 maj kl
19.30 från Lägret.

Vaxholms OK

Vaxholms stad på
Strömmingsloppet
i år igen
Vaxholms stad har de senaste åren
medverkat som utställare på lägret
i samband med Strömmingsloppet.
Förra året välkomnade vi löpare
och övriga besökare till tältet där vi
bjöd på blåbärssoppa och choklad.
Vi samlade även Vaxholms stads
egna löpare på lägret och ordnade
picknick efter loppet. Vi hoppas
vädret ger oss samma möjligheter i
år under denna folkfest.
För att sporra så många som möjligt att springa Strömmingsloppet
subventionerar vi inom Vaxholms
stad varje år alla medarbetares
anmälningsavgift till Strömmingsloppet. Det är en av de satsningar
vi gör för att uppmuntra stadens
medarbetare till en hälsosam livsstil. Vi hoppas också på detta vis
kunna bidra till att det totala deltagarantalet i Strömmingsloppet ökar
från år till år, så att Vaxholms eget
stadslopp blir ett återkommande
inslag i ett levande Vaxholm.
Vi ses på Strömmingsloppet även
i år!

Waxholms OK har tidigare
varit delarrangörer till Strömmingsloppet men nu står de
för hela arrangemanget.
-Vi vill ordna ett arrangemang för alla Vaxholmare,
både de som springer själva
och publiken som hejar fram
löparna. Vi hoppas också
kunna locka både barn och
vuxna till orienteringsklubben. Vi erbjuder en fantastisk
sport som passar alla oavsett
tidigare träningsbakgrund och
erfarenhet säger Annalena
Lövkvist-Andersen, ordförande
i Waxholms orienteringsklubb.

Många hämtade näring i Vaxholms
stads tält på Lägret under förra årets
Strömmingslopp. Vi finns på plats även
i år – vi ses!
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Undersökning
för att förebygga
riskbeteenden
bland ungdomar
I mars genomfördes Stockholms
enkäten i Vaxholms stad. Det är
en undersökning som genomförs
vartannat år bland ungdomar i
årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Stockholms stad och ett flertal
kranskommuner deltar också i
undersökningen. Syftet är att få en
bred och nyanserad bild av skolklimat och riskbeteenden bland
ungdomar. Resultatet ska ligga till
grund för förebyggande insatser i
skolor, stadsdelsförvaltningar och
andra instanser. När undersökningen genomfördes senast 2012 deltog
ungefär 10 000 elever.
Undersökningens resultat bidrar
till att skapa mobilisering runt
aktuella problem i ungdomarnas
liv. Frivilligkrafter, socialtjänst,
polis och skola har i uppdrag att
samverka och resultaten är ett bra
underlag för denna samverkan.
År 2014 utförs datainsamlingen
av Markör AB. Enkäten är kopplad
till skola och klass och inte till enskilda elever, den besvaras därmed
helt anonymt. Eleverna fyller i
enkäten på skoltid.

Bakgrund
Verksamheten är ideell och
kommunen upplåter lokalen.
Huvudman är Föreningen
Rindöborna med stöttning
av idrottsföreningen KA1IF.
Ett ungdomsråd är delaktigt i
planeringen. Vuxna närvarar
under varje verksamhetskväll. Möbler, micro och annat har skänkts av privatpersoner, Lions, Systembolagets
lärcenter på Skarpö med
flera.

Ungdomsgården
på Rindö lockar
många unga
En samlingsplats för unga på
Rindö har nu blivit verklighet. I
januari invigdes verksamheten
med ett öppet hus som lockade
100 personer. Två kvällar i
veckan välkomnas nu ungdomar
till ungdomsgården.
Den gamla lärarbostaden har rustats
med sköna soffor och annat för att möta
ungdomars behov av att hänga ihop
på ett tryggt och lättsamt sätt. Här kan

Vet du att du även
kan läsa Viktigt i
Vaxholm på nätet?
Du kan även läsa kommunens tidning "Viktigt i Vaxholm" på kommunens hemsida. Där finns både
den senaste tidningen och tidigare
nummer.
Tidningen på webben: Du hittar
tidningen under rubriken "Viktigt i
Vaxhom" på: www.vaxholm.se
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man köpa fika, läsa serietidningar och
böcker, spela biljard, minipingis och
spel.
Pst! Det finns även planer på att starta
aktiviteter för äldre i lokalerna på övriga
lediga tider. Lokalerna kan också nyttjas
av Rindö och Skarpös olika föreningar
för till exempel möten. Vi ser gärna att
huset kommer till användning för fler
aktiviteter. Välkommen att kontakta oss
med förslag.

Kontakt

Öppettider

Aktivitetshuset Rindögården finns i den
gamla lärarbosaden på Rindövägen 79
Busshållsplats: Lupinvägen-Rindövägen
79 (gamla lärarbostaden)
Tel 0723-30 60 10
(endast vid verksamhet)
E-post: rindogarden@gmail.com
Har du frågor om verksamheten är du välkommen att kontakta projekt
ledare Cathrin Axelsson på
tel 070-713 17 79

Onsdagar kl 18–21

• för årskurs 4–5: kl 18-20
• för årskurs 6 och uppåt:
kl 18–21
Fredagar kl 18–23

• för årskurs 4–5
kl 18–21
• för årskurs 6
och uppåt:
kl 18-23.

Nybörjarkurs i orientering
Nu kan golfarna
i Vaxholm andas ut

Är du nyfiken på orientering är
du välkommen till Waxholms
orienteringsklubbs skogsskola.
Orienterare springer i skogen
och använder huvudet för att
hitta till kontroller med hjälp av
karta och kompass.
Vi vänder oss till dig som vill få motion och eller tävla. I Vaxholm har vi en
verksamhet för alla i familjen, ung som
gammal. Waxholms OK erbjuder regelbundna träningstillfällen, tävlingar samt
sociala aktiviteter som läger, resor och
annat skoj. Alltid med glimten i ögat där
det finns plats för alla.
Priser:

2.
ri 2014 Utgåva
xlucid.com Februa
produktion: www.lu
Formgivning och

22 april (tisdag)
29 april (tisdag)
6 maj (tisdag)
13 maj (tisdag)
20 maj (tisdag)
22 maj (torsdag)
27 maj (tisdag)

Tenö-badet
Tenö lada
Tenö lada
Ungdomsserien I
Tenö
Ungdomsserien II
Tenö lada

30 maj–1 juni: sommarläger
(Stockholms orienteringsförbund)
Träning med bad:

3 juni (tisdag)
10 juni (tis)
17 juni (tis)

Mer info och anmälan

Nybörjarkursen inklusive medlemskap
kostar 300 kr för barn och 300 kr för
vuxna. Om hela familjen vill vara med
kostar det 600 kr.

i
Möt framtiden
r!
Vaxholms skolo

Hela vårens schema:

Susanne , tel: 073 9599 133
Annalena, tel: 073 7610 596
E-post: info@waxholmsok.se
www.waxholmsok.se

Bli redo för framtiden
i Vaxholms skolor
Elever som känner sig trygga i skolan,
resultat som är bland de bästa i landet, engagerade lärare och skolor nära
hemmet.
Det är några av de basfakta om Vaxholms
skolor som du kan läsa om i Vaxholms stads
skolfolder. Läs mer på www.vaxholm.se eller
kontakta utbildningsförvaltningen om du vill
få foldern postad hem till dig.

Överskottet på golfbanor i Stockholm
och efterfrågan av nya medlemsformer ställer helt andra krav på de
föreningsdrivna golfanläggningarna.
Det kräver en annan typ av kompetens att driva golfanläggningen
än idrottsverksamheten när man är
starkt konkurrensutsatt. Det är som
att driva ett företag inom upplevelseindustrin.
-Waxholms golfklubbs styrelse
har mot denna bakgrund under de
senaste två åren jobbat med analyser och utvärderingar av flera olika
projekt för att möte den nya marknadssituationen. Målet är att stärka
klubbens långsiktiga utveckling
och ekonomiska överlevnad så att
medlemmarna ska kunna fortsätta att
spela på den natursköna golfbanan
på Bogesundslandet, säger SvenGunnar Hjorth, klubbens ordförande.
Den 14 februari blev Unipeg ny
arrendator av kommunens mark
och köpte Waxholms golf AB som
ska sköta driften av anläggningen.
Golfklubben har tecknat ett nyttjandeavtal med Unipeg för sin idrottsliga
verksamhet som löper under arrendetiden.
För klubben och dess medlemmar
betyder den nya samarbetslösningen
ekonomisk trygghet, långsiktighet
och bättre möjligheter att utveckla
den idrottsliga verksamheten. Unipeg
erbjuder fler medlemsformer till lägre
avgifter och fritt spel på Unipegs
övriga sju golfbanor.
Välkommen till Waxholms
Golfklubb! www.waxgk.se

00
Tel: 08-541 708
se
www.vaxholm.
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Lions Club Vaxholm
stipendium
Stipendiet är instiftat för ungdomsverksamhet i Vaxholm. Syftet
är att befrämja, uppmuntra och
stimulera ungdomar till en sund
och meningsfull fritidssysselsättning eller utbildning (dock ej
direkt yrkes- eller skolutbildning)
genom att premiera framstående
resultat, insatser och färdigheter
inom konst idrott eller kultur.
Stipendiat kan även vara en
grupp, förening eller ungdomsledare som uträttar ett värdefullt och
oegennyttigt arbete inom kommunen. Det är inget hinder att man
sökt eller varit på förslag tidigare.
Ansökan ska vara inne senast
15 april 2014 till:
Lions Club, Vaxholm c/o Leopold
Granquist, Kulladalsvägen 38,
185 37 Vaxholm

Waxholms Rotaryklubbs stipendium
– 10 000 SEK
Resestipendium som i första hand
är avsett för utlandsstudier kan
sökas av ungdomar mellan 17
och 25 år företrädesvis boende i
Vaxholm. Stipendiet utdelas under
hösten 2014. Bifoga en kalkyl för
tilltänkt utbildning.
Ansökan skall ha inkommit
senast 1 juni 2014 till:
Waxholms Rotaryklubb c/o Pontus
Holmström
Box 64
185 21 Vaxholm
Senaste års
stipendiater
var Olivia
Nilsson för
studier i
Taiwan och
Anna Enström
för studier i Chile.
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Vill du bli nattvandrare på Vaxön?
Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Vi finns där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga
på gator och torg. Vi skapar förtroende
och trygghet genom att ställa upp för
ungdomar som behöver stöd. Det kan
handla om att lyssna, medla, plåstra
om eller bara låna ut mobilen.
Nattvandrare skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer.
Du bidrar till ett tryggare Vaxholm.
Även den som normalt har det tryggt
och bra hemma kan tillfälligt hamna i
situationer där de behöver ditt stöd. Andra kanske helt saknar trygga vuxna i sin
tillvaro. Sammantaget leder din närvaro
till tryggare unga och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning
minskar.

Vuxna som vågar vara vuxna
Som nattvandrare är vi varken poliser,
vakter eller sociala myndigheter. Vi är
bara vuxna som vågar vara just vuxna,
som bryr oss om och tar vårt ansvar.
Du kan bli nattvandrare om du är över
18 år, bryr dig om och vill vara en förebild för unga.
Även ungdomar nattvandrar
I några nattvandrargrupper finns det
även ungdomsgrupper som nattvandrare. Då är de alltid tillsammans med
vuxna, erfarna nattvandrare. Som nattvandrare är det viktigt att vara social
och flexibel, varje natt och varje ung
människa är unik.
Kontakt: Janne Lundholm,
tel: 070-962 35 31

Studiebidrag till körkortsutbildning
Stiftelsen Till Anna-Lisa och Hugo
Dahlbergs minne inbjuder härmed
ungdomar skrivna i Vaxholms
kommun, födda 1996 eller tidigare, att ansöka om studiebidrag
till körkortsutbildning.

och en kortfattad berättelse om behovet
av körkort och möjligheten att bekosta en
körkortsutbildning. Skicka in din ansökan senast 30 april 2014.

Adress för ansökan: Stiftelsen Till AnnaLisa och Hugo Dahlbergs Minne , c/o
Ansökan med namn, födelse
Advokatfirman Nordia KB, Box 703 89,
datum, adress, gärna e-postadress, 107 24 Stockholm

Turistbyråns
stadsvandringar
sommaren 2014
Turistbyrån anordnar under sommaren guidade stadsvandringar genom
stadskärnan, förbi Waxholms Hotell,
det gamla tullhuset och genom fiskarkvarterens snirkliga gränder.

Hör guiden berätta om Vaxholms historia, blandat med anekdoter från svunna
tider. Vandringen startar och avslutas
vid Rådhustorget och pågår en timme.

Stadsvandringar
25 juni–13 augusti 2014

Två gånger per vecka:
onsdagar kl 14.00
söndagar kl 16.00
Pris:
Vuxna 60 kronor
Barn 8–15 år: 30 kronor
Köp biljetter på:
Vaxholms turistbyrå Rådhustorget
Tel: 08-541 314 80
E-post: turistbyran@vaxholm.se
www.vaxholm.se

Waxholms scoutkårs årliga loppis

Kultur, djur, skärgårdsbåtar...
Textilkonst på Rindö
Redutt
20 mars kl 18.30
www.redutten.se
Veterinärkväll
på Waxholms
brukshundsklubb
Tenö, 25 mars
kl 19.00–20.30
utbildning@waxholmsbk.se
Föredrag om yoga
Torbjörn Rutström håller
föredrag om yoga.
Biblioteket, 8 april kl
18.00. Fri entré.
Arrangör: Vaxholms
reumatikerförening.

Valborgsmässofirande
30 april kl 19.00. Vårtal
och sång vid Rådhuset,
därefter valborgsmässo
eld vid Hembygdsgården.

Barnens dag på
Vaxholms fästnings
museum
8 juni
www.vaxholmsfastning.se

Plantbytardag på
Resarö bygdegård
Söndag 11 maj kl 14.00

Skärgårdsbåtens
dag i Vaxholm
11 juni

Gröna kilarnas dag
Söndag den 18 maj
kl 10.30
Info: Jan Holmbäck,
070-719 22 00.
Invigning av Vaxholms
skulpturpark
7 juni
www.roddarhuset.se

Fler aktuella program
Vaxholms biografteater

www.vaxholmsbion.se
Galleri Roddarhuset:

www.roddarhuset.se
Vaxholms hembygdsmuseum:

www.hembygd.se/vaxholmshembygdsforening/museet/
Vaxholms kyrka
och Andreaskyrkan:

www.svenskakyrkan.se/
vaxholm
www.missionskyrkan.se
Naturskyddsföreningen:

www.vaxholm.
naturskyddsforeningen.se

Lördagen 17 maj kl 9–15.
Rådhustorget i Vaxholm.

Precis som tidigare är vi beroende
av generösa och givmilda människor
som vill skänka saker. Vi kommer
knacka dörr och samla in prylar på
delar av Vaxön, Kullön & Resarö
under v 19 & 20. Du är också mycket
välkommen att lämna saker på vår
scoutgård, Björkstigen 7 någon helgfri vardagskväll från 5 maj. Vi kan
tyvärr inte ta emot skrymmande eller
tunga föremål. Tack alla ni som är
med och stöder vår verksamhet för
barn och ungdomar i Vaxholm!
Kontakta oss:

loppis@waxholmsscoutkar.se
08-541 329 53 (telefonsvararen
lyssnas dock inte av så frekvent)
www.waxholmsscoutkar.se

Bogesunds slott sommaren 2014
Säsongsstart
söndag 1 juni 2014
kl 12–15

Guidade visningar
varje halvtimme
från kl 12.00–14.30.
Dramavisning kl 13.30.
Föredrag av Lennart
Palm om adelns gravkammare och gravkor
kl 15.
Kaffeservering.
Slottsguidningar
för allmänheten

Från söndag 1 juni till

och med söndagen den
14 september 2014 hålls
allmänna visningar varje
lördag och söndag kl. 14
(ej midsommarhelgen
21–22 juni).
Kostnad för allmänna
visningar

grupper kan bokas året
runt.
Kontakt

Tel: 0734-34 36 02
info@bogesundsslott.se
www.bogesundsslott.se

Vuxna, 60 kr per person
Barn 8–16 år priset 30 kr.
Biljett köpes kontant på
slottet strax innan guideturens början. Visningen
tar 1 timme. Guidning av
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Vaxholms rådhus
– en mötesplats för konst
Poesi, berättande måleri, ordlösa
insikter i form och färg är några av
de begrepp som följer vårens utställningar på Vaxholms rådhus. I samarbete med Vaxholms stad arrangerar
Vaxholms konstförening utställningar
i rådhuset. Vi gör musei- och konstnärsbesök och har en uppskattad årlig
konstutlottning. Här är det återstående programmet för säsongen och en
försmak av sommarens utställningar.
Missa inte vår färgsprakande vårsalong!

Storstugans fritidsgård –
verksamhet för barn och
ungdom

ÖPPETTIDER
Fritidsgården
Fredagar kl 14–23 för årskurs 7 och
uppåt.
Café1
Övervåningen öppen för årskurs
7–9 måndag–onsdag kl 14–17 och
torsdag kl 14–19 för åk 6–9.
Fredagar kl 14–23 för år 7 och uppåt
(café eller gård)
Fritidsklubben
Inskriven verksamhet för årskurs
4–6. Öppen måndag–fredag kl
13–17. Maxtaxa, mellanmål.
DISKOTEK VÅRTERMINEN 2014
Fredag 9 maj
Åk 4–6, kl 19–22. Entré 30 kr

29 mars–27 april
Lars Oluf Kolsrud – ordlösa insikter,
måleri
”Min ambition är att varje målning skall
bli en plats där form, färg, innehåll samverkar – för att uttrycka de ordlösa insikter vi alla är bärare av. Det stora trots
allt, som trots allt håller oss levande.”
Vernissage 29 mars kl 12–15 på Vaxholms rådhus. Samtal med konstnären
kl 13. Utställningen är öppen lördag–
söndag kl 12–15.
24 april 18.00–20.30
Besök på Olle Olsson
Hagalund-museet
Vi får en personlig visning
av dottern Lena Olsson Petrén och får se
en kortare film om
konstnären. Konstföreningen bjuder på visning och entréavgift.
Anmälan senast 22 april
till vaxholmskonst@hotmail.
com. Max 18 deltagare.
10 maj–8 juni

Vaxholms vårsalong
Intresserade Vaxholmsbor, amatörer
som professionella konstnärer kan från
1 mars hämta anmälningsblanketter och
utställningsinformation på Vaxholms
bibliotek eller från konstföreningens
hemsida i form av en PDF. Vernissage
10 maj kl 12–15 på Vaxholms rådhus.
Utställningen är öppen torsdag–söndag
kl 12–15. För frågor ring 0705-42 33 50.
14 juni–6 juli
Silver & textil
Den japanske textilkonstnären Rieko
Takahashi och silversmeden Lisa
Malmgren Åberg inleder sommaren på
Vaxholms rådhus.
12 juli–17 augusti
Sommarutställning med rakubränd
keramik
Konstnär Maria Cotellessa med vänner
visar rakubränd keramik. En dramatisk bränningsmetod genom de fyra
elementen med sitt ursprung i öster och
nytolkning i väst. Snabbt – spännande
och nyckfullt.
Vill du bli medlem?
Anmäl dig till Vaxholms konstförening genom att sätta in medlemsavgiften
200 kr på postgiro 15788-3
Mer info:
www.vaxholmskonstforening.se
Kontakta oss:
vaxholmskonst@hotmail.com.
Följ oss även på facebook.

Se www.vaxholm.se
för specialarrangemang
KONTAKT
Hamngatan 52
Tel: 08-541 708 87
Tel Café1: 08-541 708 88
E-post: storstugan@vaxholm.se
www.facebook.com/storstugansfri
tidsgard
VÄLKOMNA TILL STORSTUGAN
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Vaxholms bridgesällskap
Vaxholms bridgesällskap bildades 1950 och var under
många år en aktiv förening med spel och tävlingar.
Nu träffas vi en gång per vecka på Kanonen för lättare
tävlingsspel.
Vi vill gärna att kretsen av bridgespelare utökas
och ber dig som är intresserad kontakta:
Anna Ditzinger, tel. 070-878 31 44
anna.ditzinger@telia.com

Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19

Tel: 08-541 709 45

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

Öppettider:
Måndag: 14–20
Tisdag: 10–17
Onsdag: 10–20
Torsdag, fredag: 10–17
Lördag: 10–14

Daisy-talböcker:
Kan lånas av dyslektiker, synskadade
och andra med läshinder. Är du Daisylåntagare kan du nu själv ladda ner dina
böcker via Internet. Kontakta oss på
biblioteket så får du veta mer.

Ändrade öppettider under helgerna:
Skärtorsdag 17 april: 10–15
Långfredag, påskafton, påskdagen och
annandag påsk: Stängt
Valborgsmässoafton 30 april: 10–15
Torsdag 1 maj: Stängt
Onsdag 28 maj: 10–15
Kristi himmelfärds dag 29 maj: Stängt

Boken kommer-service
För dig som är långvarigt sjuk, rörelse
hindrad eller av liknande anledning
inte själv kan komma till biblioteket.
Du får hem böcker och talböcker utan
kostnad via biblioteket eller hemtjänsten.

Från och med 1 juni: Lördagar stängt
Sommartider från och med 9 juni.
Origami för påsklovslediga
Lördag 12 april kl 11–13 kommer
Xiomara Holmbäck hit och lär ut hur
man viker origami och klipper pappersfigurer.
E-böcker och E-ljudböcker
Många av bibliotekets nyaste titlar finns
att låna i digital form på hemsidan.
Naxos Music Library och
Naxos Spoken Word Library
Lyssna på musik och engelska ljudböcker online via bibliotekets hemsida.
Övertidsvarning
Få en påminnelse om att lånetiden
håller på att gå ut via e-post. Kontakta
biblioteket för att aktivera tjänsten.
Surfa trådlöst på biblioteket
Välkommen att hämta inloggnings
uppgifter vid infodisken.

Advokatjouren
Är en kostnadsfri mottagning som Sveriges Advokatsamfund driver. Du får
träffa en advokat på biblioteket i ca 15
minuter för en första vägledning onsdagarna 2/4 och 14/5 kl 18.00 (kölista
från kl 17).
Släktforskningsjour lördagar
kl 11–14 till och med 26/4
Starta din släktforskning på biblioteket.
Du får hjälp av jourhavande släktforskare från Södra Roslagens släktforskar
förening. Sommaruppehåll maj–augusti.
Månadens konstnär
Presenteras i bibliotekets fönster.
April–maj: Christina Bergman
Katalog på nätet
Biblioteket finns på finns på www.
vaxholm.se under fliken ”För invånare”.
Här hittar du bibliotekets katalog där
du själv kan söka efter böcker, beställa
och låna om. För att kunna utnyttja
alla tjänster på hemsidan behöver du
en pin-kod som du får vid ett besök på
biblioteket.

Sagostund
Sagostund för 3-4 åringar i sagokojan på biblioteket
kl. 09.30 fredagarna 28/3, 11/4 och 25/4

Några av våra övriga
tjänster:
• Surfa trådlöst på biblioteket.
Inloggningsuppgifter får du i
infodisken.
• Daisy-talböcker kan lånas av synskadade och andra med läshinder.
Daisy-låntagare kan själv ladda
ner sina böcker via Internet. Registrera dig först på biblioteket.
• E-böcker och E-ljudböcker –
många av bibliotekets nyaste titlar
finns att låna i digital form på
hemsidan.
•Naxos Music Library och Naxos
Spoken Word Library – lyssna på
musik och engelska ljudböcker
online via bibliotekets hemsida.
• På bibliotekets hemsida kan
du själv söka efter böcker i vår
katalog, beställa och låna om. Du
behöver en pin-kod som du får
vid ett besök på biblioteket.
• Övertidsvarning – få en påminnelse om att lånetiden håller på att
gå ut via e-post. Kontakta biblioteket för att aktivera tjänsten.
• Biblioteket har Boken-kommerservice för dig som är långvarigt
sjuk eller av liknande anledning
inte själv kan komma till biblioteket. Du får hem böcker och
talböcker utan kostnad.
• Välkommen att ta del av månadens konstnär och olika utställningar i bibliotekets fönster.
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