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VAXHOLM
Vaxholms skolmat gör succé
– nu även bland yngre elever

Ytterby gruva

får internationell utmärkelse

Vi minns 2018
– ett händelserikt år

Hemtjänsten
firar framgångar

SCB-enkäten:

– ökad nöjdhet inom flera områden

Tillsammans för Vaxholm

Sedan årsskiftet bär jag det förtroendefulla uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Jag känner ödmjukhet men också stort engagemang
och iver inför uppgiften. Efter höstens förhandlingar landade vi i ett politiskt minoritetsstyre bestående av Centerpartiet, Socialdemokraterna
och Liberalerna. Det kräver dialog, minst ytterligare ett parti behövs för
att vi ska få majoritet i olika beslut. Jag ser fram emot att utveckla nya
sätt att jobba med samarbeten och samtal, där transparens, delaktighet
och utveckling är ledord.
Det finns många som engagerar sig i vår stad och engagemanget som
kommer till uttryck inom politiken, vårt starka föreningsliv och företagsamheten är vår absoluta styrka.
Snart börjar arbetet med att formulera en ny översiktsplan för Vaxholm, den plan som beskriver i vilken riktning Vaxholm ska gå och hur
vår stad ska se ut. Det är ett arbete som tar lång tid, beslut väntas fattas
först i slutet av 2021. Men under året kommer alla som vill ges möjlighet
att påverka och vara delaktiga. Såväl i arbetet kring översiktsplan som
i det arbete som kommer att ske parallellt, framtagandet av en hållbarhetsstrategi. För Vaxholms utveckling framåt ska givetvis vara hållbar
och vi utgår från FN:s globala mål.
I detta nummer av Viktigt i Vaxholm finns många glädjande och
spännande nyheter. Vi kan läsa att vår mycket populära högstadieskola
tillfälligt, under ett par år, behöver kompletteras då vi har några år
med stora barnkullar, samtidigt som många elever i och med nya
Kronängsskolan återvänt till Vaxholm. Dessutom lockar skolan
ungdomar från andra kommuner. Läs om vår utökade satsning på
ungdomars fritidsverksamhet, vår fantastiska måltidsenhet som
presenterar ytterligare steg för att erbjuda våra barn och unga
högklassig varierad som är näringsriktig och hållbar. Vårt arbete
går framåt.
Mycket god läsning. Vi ses!
Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande

Politiker i Vaxholm
På Vaxholms stads webbplats
hittar du förtroendemannaregistret med kontaktuppgifter till alla
politiker. Där ser du också vilka
uppdrag de har nu och vilka de
tidigare haft.

Moderaterna
Gruppledare: Lars Lindgren

Liberalerna
Gruppledare: Michael Baumgarten

Centerpartiet
Gruppledare: Malin Forsbrand

Socialdemokraterna
Gruppledare: Bengt Sandell

Vänsterpartiet
Gruppledare: Sara Strandberg

Miljöpartiet
Gruppledare:
Anne-Charlotte Eriksson

Waxholmspartiet

Insynsplatser i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige (KF) beslutade vid sammanträdet i februari att insynsplatser ska
införas i kommunstyrelsen (KS) för partier som är representerade i KF men inte i KS.
Vid samma möte valdes två representanter vardera från Kristdemokraterna och
Sverigedemokraterna. Syftet med insynsplatser är att ge alla möjlighet att förbereda
sig inför KF och få tillgång till KS handlingar.

Gruppledare: Ingemar Wemmenhög

Kristdemokraterna
Gruppledare: Kjetil Rindal

Ta del av frågor som hanteras i Kommunfullmäktige (KF)
Återstående möten i KF sker på följande dagar kl 18.30 i Kronängsskolans aula om
inget annat anges: 8/4, 17/6, 23/9, 11/11 och 9/12. Välkommen att lyssna på plats
eller via webbsändning.
Ta del av kallelser, protokoll och webbsändning från KF på www.vaxholm.se

Viktigt i

VAXHOLM
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Tel växel: 08-541 708 00.

Redaktionsråd

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

Redaktionsrådet väljs vid KF 8 april 2019.

Marie Wiklund, kommunchef

Gruppledare: Klas Beskow

Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad.

Redaktör

Ansvarig utgivare

Sverigedemokraterna

Tryck: Trydells, Laholm
Omslagsbild: Utsikt från Råholmen

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Fotograf: Åsa Dry Larsson
Nästa nummer utkommer strax innan
midsommar. Manusstopp: 17 maj 2019
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Allmänheten välkomnas:

Ytterby gruva
får europeisk utmärkelse

Vid Ytterby gruva på Resarö påträffades
för drygt 200 år sedan en tung svart
sten. Det blev början till en enastående
utveckling inom svensk kemisk forskning. Här hittades 23 grundämnen,
varav fyra har fått namn efter platsen;
yttrium, ytterbium, terbium och erbium.
Det världsunika Ytterby besöks varje år
av nobelpristagare och vetenskapsmän.
Ytterby gruvas betydelse för kemins
historia, och hur platsen har bidragit till
att kemin ingår i nordens kulturarv, fick
European Chemical Society (EuChemS)
att välja platsen som en av två mottagare av priset ’Historical landmark’. Syftet
är också att öka kännedomen om olika
platsers betydelse för kemins historia.
Trots att platsen är unik är det många
som inte känner till dess historia. Det
vill Kronängsskolan ändra på. I samband med prisutdelningen arrangeras
föreläsningar om Ytterby gruva och det

FOTO: ÅSA DRY LARSSON

I slutet av april tilldelas Ytterby gruva
pris för sin roll som viktigt historiskt
landmärke. Vaxholms stad bjuder in
till en heldag med föreläsningar på
Kronängsskolan och båttur till ceremonin och för den som önskar ges en
guidad tur i gruvan.

periodiska systemets 150-årsjubileum.
– Vi vill engagera eleverna i att detta
händer, och att de förstår det speciella
med Ytterby gruva, berättar Inga Höglund, förstelärare MaNOTk , och tillägger att eleverna redan är kunniga om
platsens historia.

Vaxholms stad bjuder in!
Föreläsningarna på Kronängsskolan
och prisutdelningen vid Ytterby gruva
är öppna för allmänheten och går av
stapeln lördagen den 27 april.
Föranmälan och program på
www.vaxholm.se

Ta dig ut med
Naturkartan
i vår
Vaxholms stads information i den digitala Naturkartan har under hösten
utvecklats. Nu har vi alla tillgång till
en intressant guide ut till de storslagna natur- och friluftsområden
som Vaxholm erbjuder. Naturkartan
är en app du laddar ner och har med
dig. Här kan du navigera med enkla
kartor. Bilder och beskrivningar
leder dig till vandringsleder, kulturlämningar och rastplatser. Rör du dig
utanför Vaxholms kommungränser
så är chansen stor att även den
kommunen du befinner dig i också
har fyllt innehållet i sina delar av
Naturkartan, för allt fler kommuner
ansluter sig kontinuerligt.
Ladda ner mobilappen
gratis eller titta in på webbguiden
www.naturkartan.se

Teater väcker nya tankar
Under årets första månader har Vaxholms stad bjudit barn
och unga till teaterföreställningar.
Teater Pero gav föreställningen ”Vad vet man” och nya tankar väcktes om vad som
egentligen är sant. Föreställningen är baserad på forskares tankar om vad som
är sant just nu, att världen är full av forskning och fakta vi kan ta del av samma
stund som den presenteras. Det som var rykande
färskt i går kan vara daterat imorgon.
För alla elever i årskurs 1–3 bjöd
Vaxholms stad i början av
februari på en mångbottnad
teater i Storstugan. Det var
föreställningen Sabelles Röda
klänning av Teater Fredag som
tog med sig barnen på en berättelse
om att hitta sin plats i en ny värld.
Här iscensattes ett flyktingbarns
resa till ett nytt liv.
Senare i vår besöks Vaxholm av
Pygméteatern och föreställningen
Sagan som rymde för åldrarna 3 till 6
år. Under hösten blir det ytterligare
teatertillfällen.

18 maj startar
linfärjans säsong
Efter att den treåriga provperioden
avslutats har kommunstyrelsen beslutat att efter ny upphandling låta
Antrophia rederi AB sköta driften av
linfärjan i sundet mellan centrala
Vaxholm och Vaxholms Kastell.
Avtalstiden omfattar tre sommarsäsonger med option på
två vintersäsonger. Vi hälsar
Antropia rederi välkommen
och gratulerar linfärjan till
redkordsiffror vad gäller antal
resande tidigare säsong.
Läs mer på ww.vaxholm.se
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SCB:s MEDBORGARUNDERSÖKNING:

Klart förbättrade
Vid årsskiftet kom resultatet för den medborgarundersökning som
Statistiska centralbyrån genomförde i Vaxholm hösten 2018. Resultatet
för Vaxholms stad visar en klar förbättring av både den totala nöjd
heten och de delområden som undersöks.
Vaxholms stad deltar i medborgarundersökningen varje år. Resultatet utgör sedan en del av underlaget som
stadens förbättringsarbete tar utgångspunkt i. Att nu kunna se att det kontinuerliga utvecklingsarbetet gett effekt är förstås något som kommunchef, Marie Wiklund, gläds åt.
– Det är fantastiskt roligt att vi tagit så stora kliv i samtliga delområden vi utvärderats i. Resultatet visar att vi
är på rätt väg, och hur viktigt det är att hålla i ett strukturerat och målinriktat utvecklingsarbete.
Resultatet analyseras nu mer noggrant och ger ett antal utvecklingsområden framåt. Under hösten är det
sedan dags för nästa mätning.

Stort tack till alla Vaxholmsbor som tagit sig tid att svara på SCB:s medborgarenkät!

Nöjd-Region-Index
Höjning och
resultat över snittet
I det sammanfattande betygsindexet
NRI bedömer medborgarna Vaxholms
stad som en plats att bo och leva på.
Vaxholms värden blev här 68 (index
0–100), vilket är en höjning sedan 2017
då NRI hamnade på 65. Vaxholms stad
ligger därmed över NRI-snittet (62).
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Nöjd-Medborgar-Index
Stora förbättringar
och precis som
genomsnittet i landet
NMI mäter hur medborgarna i Vaxholm
ser på kommunens verksamheter. NMI
för Vaxholms stad blev 56, vilket tangerar genomsnittet för samtliga kommuner. 2017 var Vaxholms NMI 46, så årets
resultat är en stor förbättring.

På SCB:s
webbplats kan
du ta del av
resultatet.

ÅRET
SOM GÅTT

resultat
Om SCB:s medborgar
undersökning 2018
• Pågick 23/8–5/11 och genomfördes
som en urvalsundersökning bland Vaxholms stads invånare 18–84 år.
• Ett obundet slumpmässigt urval drogs,
vilket innebär att varje medborgare
i kommunens åldrar 18–84 år har
samma chans att komma med.
• 800 personer i Vaxholm fick enkäten,
376 har svarat vilket är 47 procent. Den
genomsnittliga svarsandelen för de 111
kommunerna uppgick till 41 procent.

Under 2018 introducerade vi småkockarna i våra lunchrestauranger, och det blev så klart succé. Överby förskola var först ut med att
låta barnen vara kockar i köket. Ett roligt sätt för barnen att lära
sig mer om mat och om våra medarbetare som lagar den.

Nöjd-Inflytande-Index
Höjning, men
fortfarande
under snittet
NII visar hur medborgarna ser
på sitt inflytande i kommunen
och blev i år 38, vilket är en klar
förbättring sedan 2017 då NII var
31. Resultatet är dock lägre än
genomsnittet 42.

Ett händelserikt 2018
Det är lätt att bara titta framåt, men ibland är
det också nyttigt att stanna upp och summera
det som varit. På följande sidor får du en
kort-kort resumé av några av de händelser
vi noterade inom Vaxholms stad 2018.

»
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ÅRET SOM GÅTT »

Rekordmånga av oss deltog i valet Vi Vaxholmsbor kan vara stolta över andel röstande; hela
92,74 procent i riksdagsvalet! Det placerar Vaxholm på första plats i länet och i topp i landet.

Vaxholm fick nytt politiskt
styre
Precis innan årsskiftet blev
det klart med Vaxholms nya
styre; en mittensamverkan
bestående av Centerpartiet,
Socialdemokraterna och
Liberalerna.

E-tjänster underlättar för
Vaxholmsborna
Nya e-tjänster lanserades och
finns nu samlat i en gemensam e-tjänsteportal, där
utbudet stadigt växer.

Vi sa ”Välkomna!” till våra
nya medborgare
Vaxholms nya svenska medborgare hälsades välkomna
vid en ceremoni på Skärgårdsbåtens dag.

Ny möteslokal
Kommunfullmäktige flyttade
från rådhuset till Kronängsskolans nya, toppmoderna
aula.
SCB-enkät visar förbättringar inom alla frågeområden
SCB:s medborgarundersökning visade att Vaxholmsborna ger bättre betyg åt
kommunens verksamheter,
medborgarnas möjlighet till
inflytande och staden som en
plats att leva och bo på.
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skolan som omslagsbild.
Skolan fick pris av Stockholm
international water institute
för sitt arbete med miljöfrågor.
USA kom hit och ville äta
vår skolmat
Besökare från USA kom till
Kronängsskolan för att få
veta mer om vårt bejublade
lunchbuffékoncept – skol
maten som eleverna älskar.

Se kommunfullmäktige
hemifrån
Kommunfullmäktiges möten
började sändas live på Vaxholms stads webbplats.

Ullbergska parken
renoverades
Lekplatsen Ullbergska parken
öppnades igen efter upprustning. Högst delaktiga i
utformningen var barnen i
Vaxholms förskolor, som röstat på sitt favoritförslag.
Kronängsskolan fick mycket
uppmärksamhet
Vaxholms nya högstadieskola
hamnade i strålkastarljuset
flera gånger. Prestigefyllda
Arkitektur publicerade ett
långt reportage och hade

Lilla Johanna föddes och blev
Vaxholms 12 000:e invånare.

Välbesökta aktiviteter
under loven
Under skolloven genomfördes
flera aktiviteter; gratis bio,
prova på höghöjdsbana och
fångarna på kastellet. Sommarlovet firades in nyktert
med festivalen FEAST.
På väg mot ny översiktsplan
i dialog med invånare
Arbetet med en ny översiktsplan för hela kommunen
inleddes.
Detaljplanen för Norrberget
antogs
Kommunfullmäktige antog
nya detaljplanen för bebyggelse på Norrberget och
godkände köp- och genomförandeavtalet med exploatören Besqab. (Detaljplanen
har därefter överklagats till
mark- och miljödomstolen.)

Rekordmånga ville åka
med linfärjan
Linfärjans trafik nådde rekordsiffror och beslut togs om
att färjetrafiken ska fortsätta.
Vi startade uppsökande
verksamhet hos äldre
Socialförvaltningen erbjuder
nu stadens äldsta invånare hembesök, då de i lugn
och ro får information om
Vaxholms stads stöd- och
serviceinsatser.
Framgångar för
hemtjänsten fortsatte
Vår hemtjänsts nya arbetsmodell har lett till att
Vaxholms stad har bäst personalkontinuitet i landet hos
brukare i hemtjänsten.
Hurra, hurra, hurra, hurra!
Vår omtyckta mötesplats för
seniorer, Träffpunkt Kanonen,
firade femårsjubileum med
pompa och ståt.

Eriksömaren restaurerades
Efter renoveringen förbättrar nu våtmarken vattenkvaliteten i kustvattnet, fungerar som ett biologiskt
filter och bidrar till att upprätthålla den biologiska
mångfalden.

Vaxholms kulturnatt lockar
allt fler. För sjunde året i rad
fick alla intresserade njuta
av ett program späckat med
musik, konst, film, teater och
historia.

Unga affärsidéer testades
Vaxholms stad bjöd in ungdomar till Projekt entreprenör.
Under sommaren fick de lära
sig att driva företag och testa
egna affärsidéer IRL.

Nya strandpromenader
att upptäcka
Strandpromenaden vid Skutvikshagen och en ny delsträcka på strandpromenaden
vid Rindö hamn invigdes.

Vi känner oss trygga i våra förskolor och skolor
95 procent av förskolans föräldrar kände sig trygga med verksamheten. 97 procent upplevde att barnen trivs. 95 procent
av eleverna i årskurs 2 uppgav att de känner sig trygga. I årskurs 5 och 8 är motsvarande siffror 96 respektive 94 procent.
Finfina siffror som vi gläds åt!

Våra grundskolelever i topp i landet
Det blev resultatet när SKL jämförde resultaten i landets
kommunala skolor. Eleverna i 9:an kom på andra plats i
landet sett till hur stor andel som klarat kunskapskraven.
Andel elever behöriga att söka gymnasiet var den högsta
i Vaxholm sedan de nya kunskapskraven började gälla.

Vaxholmsbornas trygghet
fortsatte öka
82 procent upplever att de
är trygga i Vaxholm – det är
både en ökning och en högre
siffra än i grannkommunerna.
Vaxholmsbor bjöds in till
trygghetsjogg och hundägare fick lära sig bidra till att
minska inbrott.

Bli extra upplyst på bibblan
Vi införde sprillans ny,
energisnål belysning.

Vi uppmuntrade till goda
levnadsvanor
Vi bjöd högstadieungdomar
på gratis träningspass och
mellanmål efter skolan.

Ingen vila på Campus
Vaxholm
Ny tennisplan, nytt konstgräs och ny gymlokal –
Campusområdet har blivit
en naturlig mötesplats för
Vaxholmsbor.
Beslut om utbyggnad
av Vaxö skola
Beslut togs om att ge
Vaxö skola nya permanenta lokaler som ska
utformas i samklang
med huvudbyggnaden.

»
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Ny skulptur
i Skutvikshagen

Arkivens dag var extra populärt
Vårt stadsarkiv bjöd in till en spännande
eftermiddag på temat fest och glädje
genom tiderna.
Gratis teater för alla barn
Vi bjöd på en uppsjö av föreställningar
för alla barn i Vaxholm.

Vi blev med köttbullemaskin
I alla våra skolor ska maten lagas från
grunden. Vår uppskattade köttbulle
maskin hjälper oss att nå det målet.

Söderfjärdsskolan fick nytt tak
Den ståtliga Söderfjärdsskolans fick
nytt tak för att säkra en frisk och vacker
byggnad i minst 100 år till.
Några av våra stjärnor blev stjärnmärkta
Vår hemtjänst och dagverksamhet
utbildade samtliga medarbetare enligt
en modell som svenskt demenscentrum
tagit fram. Nu är de stjärnmärkta!
Ladda för elbilar
Vi satte upp publika laddstationer i
Vaxholm; vid gästhamnen och vid
kommunhuset.

Storstugan fick ansiktslyftning
Den anrika byggnaden genomgick en
varsam renovering, fick nytt tak, nya
dörrar och ny panel som målats med
linoljefärg för att efterlikna originalet.
Och ny fasadbelysning i klassisk stil.

Nu finns en bronsskulptur att se vid
de nya lägenheterna i Skutvikshagen. Konstnären Torgny Larsson
har på uppdrag av SMÅA skapat en
skulptur utifrån mottot samarbete.
Den föreställer en familj som förbereder en kanotfärd.
– Samarbete betyder för mig det
finaste och det svåraste. Det kan
vara lätt men också nästan omöjligt.
Vår förmåga att samarbeta är en
förutsättning för liv och överlevnad.
Ju mer vi ökar vårt medvetande,
ju bättre samarbetar vi med andra
människor, med andra varelser och
med hela vår planet, berättar Torgny
Larsson.
Torgny Larsson har varit verksam
sedan 80-talet och skapat offentlig
konst på flera orter i Sverige. Att
temat blev kanot föll sig naturligt då
Vaxholms kanotsällskap drivit sin
verksamhet här i decennier.

Kommentar kring årets resultat:
– När vi summerar året som gått
och blickar tillbaka på vad vi
har åstadkommit, tycker jag att
vi kan vara stolta och
känna att vi har fått
bra nytta för skattepengarna, säger
Koray Kahruman,
ekonomichef i
Vaxholms stad.
8 april fattar kommunfullmäktige beslut
om årsredovisningen 2018. Vaxholms
stad redovisar ett positivt resultat men
når inte riktigt målet på 2,5 procent av
skatteintäkterna.
– Vi redovisar ett positivt resultat på
14,6 miljoner kronor. Resultatet som
andel av skatteintäkterna uppgår till
2,3 procent, vilket är 0,2 procent under
vårt finansiella mål. Att vi inte riktigt
når ända fram beror till största del på
KPA:s revidering av pensionsskulden
som belastar resultatet. Samtidigt är jag
nöjd med att vi överträffar 2 procent
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som SKL använder som tumregel för god
ekonomisk hushållning. Vi har stärkt vår
ekonomiska ställning under en längre
period, vilket har bidragit till att vi har
kunnat självfinansiera våra investeringar
och förbättra soliditeten gradvis.
Vilka utmaningar ser du framöver?
– Alla kommuner står inför stora utmaningar, dels med anledning av ökade
pensionskostnader. Men även på grund
av den demografiska utvecklingen, där
andelen yngre och äldre ökar i snabbare takt än andel invånare i arbetsför
ålder. Det innebär en svagare utveckling av skatteintäkter samtidigt som
kostnaderna för barnomsorg, skola och
äldreomsorg ökar snabbare. Det finns
inga enkla lösningar utan vi behöver
jobba inom flera områden samtidigt. Vi
behöver samarbeta mellan kommunerna
och andra myndigheter, dra nytta av
digitaliseringens möjligheter och arbeta
med förebyggande åtgärder för en frisk
befolkning.

Skärpta straff
Vi konsumenter skall kunna lita på
maten vi äter. Därför har straffen skärpts för vissa brott mot
livsmedelslagen, och kan ge fängelse eller höga sanktionsavgifter.
Företagen har ansvar för sin
produkt, vad som står på förpackningen och vad som serveras på
tallriken. Livsmedelsverket hoppas
att det hårdare regelverket ger
ansvariga myndigheter bättre möjlighet att ingripa mot företag som
bryter mot reglerna.
Södra Roslagens miljö- & hälso
skyddskontor är den myndighet
som bedriver livsmedelskontroll i
Vaxholm.
Läs mer på livsmedelsverket.se

Så används
surfplattorna i förskolan
Föräldrar har ofta en tudelad syn på barns användande av surfplattor och smartphones. Samtidigt som det för många ses som bra i underhållningssyfte och skapar en stunds lugn och ro,
brottas många med skärmtider och frågan om vilka appar och program som är bra för barnen.
Vi frågade Myrna Selenius, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen och Sara
Krokström, förskollärare på Rindö förskola, hur det ser ut i förskolan. Hur kan vi använda
digitala verktyg på ett pedagogiskt sätt?
Digitaliseringen i förskolan har fått en
mer central roll sedan läroplanen reviderades. Vad innebär det för verksamheterna?
MYRNA: Digitala verktyg

medför en ny dimension
till barns möjlighet att
utforska och förundras.
Men det är viktigt att vi
utbildar våra pedagoger, så
att de får den påfyllning som
just de behöver.
SARA: Att alla barn ska

få möjlighet till adekvat
digital kompetens innebär
att vi inte längre kan
välja bort digitala verktyg,
utan behöver förstå hur vi
använder dem på rätt sätt.
”Lärplattor”, som vi kallar dem, finns idag
på de allra flesta avdelningar och förskollärarna har ett tydligt syfte med hur de
ska användas.
På vilka sätt används de?
SARA: Vi använder oss i huvudsak av ap-

par där barnen blir producenter och inte
konsumenter. Det kan handla
om att skapa musik eller

Sara tillsammans med barnen Tom och Wilton.

egna sagor, spela teater eller arbeta med
programmering. Barnen tycker förstås
att lärplattorna är spännande i början,
men efter ett tag blir de en lika naturlig del av utbildningen som allt annat.
Det digitala utforskandet är ett
komplement så totalt blir
det inte långa stunder
framför en skärm.
Har ni några tips till
föräldrar som vill börja använda surfplattor hemma på
ett mer pedagogiskt sätt?
MYRNA: Lämna inte barnen
att utforska nätet på egen hand
i en föräldrafri miljö. Att

använda internet är som att cykla – det
är lätt att lära sig trampa, men att ha koll
på var man själv befinner sig i trafiken
kräver träning och hjälp från vuxna.
Kika gärna på pappasappar.se, där finns
det både kloka råd kring föräldrakontroll
och tips på bra appar.
SARA: Leta efter appar där barnen själva

får skapa och undvik de som bara är att
trycka på skärmen och få snabba belöningar. Äldre barn kan gärna uppmuntras att använda lärplattorna för att söka
information tillsammans med en vuxen.
Ett tips till Ipad är att använda funktionen ”guidad åtkomst” som säkerställer
att barnen inte kan byta app eller ta sig
ut på nätet själva.
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Vagnarna har vridits så att fler barn kan ta samtidigt och slipper stå i kö. Det ska vara lite restaurangkänsla, belysningen är medvetet
dämpad och prydnadslampor utplacerade lite här och var.

Fler rätter att välja på i Vaxho
Förra året var det premiär för den
populära buffén i lunchrestaurangen på Kronängsskolan. Det
blev succé på många sätt. Nu har
Vaxholms stad utökat med ett
buffékoncept även för yngre.

”Vad mumsigt det ser ut” säger en tjej i
sexårsåldern när Viktigt i Vaxholm hälsar
på i restaurangen på Söderfjärdsskolan.
”Min favvofisk” säger en annan.
Tidigare serverades alltid en rätt plus
en vegetarisk. Nu är det tre-fyra rätter

att välja på, alltid en vegetarisk. Och
salladsbuffén har utökats med kall pasta,
ris eller nudlar, så att det går att kombinera sin egen sallad. Linda Wilhelmsson,
1:e kock och hållbarhetssamordnare,
berättar att det är ett medvetet val att inte
ha lika många rätter som på Kronängsskolan.
– Yngre barn behöver styras lite mer.
Annars skulle de bara välja pasta. Samtidigt gör urvalet att fler elever äter mer och
bättre än vad de annars skulle ha gjort.
Positiv respons

Salladstillbehören varieras med olika röror, inläggningar, rostade bönor och rotfrukter. Det
nya är framförallt presentationen i smakfulla byttor och burkar som skapar nyfikenhet och
matlust. I glasburkarna finns: parmesancreme, picklade morötter, kalamataoliver, rostade
solroskärnor, marinerade sojabönor, sikrom, hummus, salsasås, vitkålsfyllda paprikor,
ajvarcreme, picklad blomkål.
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Enligt Linda är det för tidigt att säga något
om alla effekter men flera lärare har sagt
att eleverna blir mättare och orkar mer på
eftermiddagen, och eleverna är nöjda.
– Det intressanta är att det är samma
budget som innan. Det går att göra så
mycket olika saker med samma råvaror
som gör maten intressant och lockar
barnen att testa. Nu ska vi hålla i
det här men också fortsätta att
utmana, till exempel när det gäller
att minska på tallrikssvinnet.

Nu startar
fritidsverksamheten
för ungdomar
Fritidsverksamheten för Vaxholms ungdomar har varit
vilande under en tid men nu startar den äntligen upp igen i
delvis ny tappning.
Tanken är att ta tillvara på ungdomarnas önskemål och intressen. Aktiviteterna ska utgå från Storstugan men även kunna bedrivas på andra platser
och i samverkan med lokala verksamheter och de ideella fritidsgårdar som
finns i Vaxholm.
Tiderna på Storstugan kommer att vara tisdagar kl 17–19,
torsdagar kl 17–19 och fredagar kl 17–23, med premiär 29 mars. Det är
också klart att det blir grillkväll på Eriksö på Valborg och FEAST på skolavslutningen även i år.
För elever som går på Kronängsskolan håller skolans kafé öppet vissa
eftermiddagar under våren, för de som vill fika med sina kompisar, spela
spel eller låna bollar till olika utomhusaktiviteter.

lms skolor

Vill du vara med?

Fritidsverksamheten för ungdomar vänder sig till dig som går på högstadiet eller gymnasiet. Vill du vara med är det bara att dyka upp på Storstugan eller till de aktiviteter som anordnas på andra platser. Vid frågor eller
förslag på aktiviteter, skriv till sara.sandbacka@vaxholm.se. Sara kommer
även att finnas på plats i Kronängsskolan vissa tider för frågor.
Inledningsvis kommer information om fritidsverksamheten att skickas
ut via Unikum och affischeras på skolorna. Det kommer också gå att följa
verksamheten via instagram och på snapchat ”handerivaxholm”.
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Vaxholms hemtjänst
uppmärksammas
– Det är den personliga kontakten som gör Vaxholm så bra. Det här är en liten ort och alla känner alla. Uffe till exempel, han är ju en
kompis. Vänner som bor i större städer klagar ofta på att det är nya som kommer från hemtjänsten, och det är klart att det kan kännas
oroligt om man är gammal och värnlös.”, säger Carl-Uno Sjöblom till höger i bild. Här tillsammans med Ulf ”Uffe” Plath från hemtjänsten.

I början av året uppmärksammades Vaxholms hemtjänst i flera lokaltidningar
runt om i landet. Anledningen var att hemtjänsten har lyckats väl med att
minska antalet personal som äldre möter i hemmet. Idag är personalkontinuiteten högst i landet när kommunernas egna siffror jämförs.
Det var för snart tre år sedan som Vaxholms stads hemtjänst tog beslut att
göra någonting åt stressen i det dagliga
arbetet. Kunder, anhöriga och personal
önskade mer tid för varje möte och att
hembesöken skulle ske av samma personal i högre utsträckning än tidigare.
Med avstamp i en arbetsmodell från
Sundsvalls kommun ändrades rutinerna.
– Redan första året kunde vi märka att vi
fick högre kontinuitet och mer tid över för
samtal. Det gör det lättare för personalen
att lära känna våra äldre, vilka intressen
och vanor de har och vad de vill ha med på
handlingslistan, berättar enhetschef Marie
Sagrelius.

Enligt Marie är målet att ligga på
max sex till åtta olika personal
per kund under en 2-veckorsperiod. Under mätperioden,
hösten 2018, låg genomsnittet
på sex olika, vilket är lägst bland
de 232 kommuner som rapporterat in sina uppgifter.
– Nyckeln är att vi har delat in hemtjänsten i tre team med fasta medarbetare. Varje
team täcker ett specifikt geografiskt område
och fördelar själva sina schemalagda turer
sinsemellan. Förutom att modellen bäddar för
kontinuitet och kortare resor, har det inneburit att personalen har fått ett ökat inflytande
över arbetet.
– Jag gillar att det kommer lite olika människor,
då blir det mer variation på nyheterna och
samtalsämnen. Men det är viktigt att de lyssnar.
Den sociala biten betyder minst lika mycket som
själva hjälpen. Ibland kan de vara upptagna på
andra ställen och då har de inte så mycket tid,
men för det mesta brukar de sätta sig ner och
prata en stund. För mig som inte kan se på TV
eller läsa längre är det väldigt värdefullt, säger
Rune Wennerström.
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Här kan du
läsa mer
Statistiken är hämtad från kommunoch landstingsdatabasen Kolada och
bygger på kommunernas egna
mätningar av hur
många olika hemtjänstpersonal som
besöker äldre, från
65 år och uppåt,
som får minst två
besök om dagen.
Läs mer på
www.kolada.se

Digitalisering ska ge ökad
kvalitet och effektivitet
inom socialförvaltningen
Nyckelfria lås i hemtjänsten, digital nattillsyn i äldreomsorgen och automatiserad beräkning för ekonomiskt bistånd. Det pågår flera intressanta digitaliseringsprojekt inom socialförvaltning och på sikt är det mesta möjligt.
Vad sägs till exempel om drönare som levererar matlådor och
andra nödvändigheter till invånare på öar utan vägförbindelse?
Riktigt där är vi inte ännu enligt Angelica Svensson, e-strateg
i Vaxholms stad, men hon är övertygad om att vi måste följa
med i utvecklingen för att kunna möta behoven hos en allt
äldre befolkning och en ökad andel digitala invånare.
Hur långt har vi kommit när det gäller digitalisering
i Vaxholms stad?

– Vi har kommit långt när det gäller infrastruktur och kompetensutveckling hos personalen. Det ger goda förutsättningar att införa ny teknik och
digitala tjänster som underlättar invånares vardag. Idag har vi till exempel ett
antal e-tjänster som förenklar ansökan om stöd och omsorg och underlättar
kontakten med handläggare. Det minskar också administrationen och handläggare kan istället fokusera på att hjälpa individen.

Telia utbildar äldre
i skärgården
Länsstyrelsen i Stockholm kommer att
genomföra utbildningssatsningen Mer
digital tillsammans med Telia i Vaxholm
och ytterligare sju skärgårdskommuner.
Satsningen innebär att kommunernas
äldre invånare får gå kurser i digital
teknik för att bland annat lära sig använda kommunernas tjänster i vardagen. Läs mer på telia.se

Vad är på gång just nu?

– Något vi nyligen genomfört är nyckelfria lås inom hemtjänsten. Istället
för att administrera hundratals nycklar öppnar vi med en behörighetsstyrd
tagg. Hemtjänsten behöver inte åka fram och tillbaka till kontoret för att byta
nycklar, vilket ger mer tid hos varje kund. De kan också vara snabbare på
plats om någon larmar med sitt trygghetslarm, till exempel om de har ramlat.
– Under året kommer vi också erbjuda digital nattillsyn inom äldreomsorgen. Hos de som har nattillsyn idag kontrollerar hemtjänsten genom hembesök att de sover tryggt i sina sängar. Det är inte ovanligt att kunderna vaknar
och blir oroliga när de hör dörren öppnas mitt i natten. En digital nattillsyn
innebär att en kamera eller sensor istället installeras i hemmet. Den startas
vid förbestämda tider så att personalen kan kontrollera att kunden mår bra.
Undersökningar visar att kameran ger trygghet utan att störa sömnen. Och
hemtjänsten kan lägga mer tid på de som är vakna och behöver stöd eller
omsorg under natten.
Vilka utmaningar ser du med den nya tekniken?

– Vid införandet av ny teknik analyseras alltid hur tekniken kan påverka
användarna och deras integritet. När det gäller digital nattillsyn sker ingen
inspelning och ingen data sparas. Det är faktiskt inte ovanligt att den nya
tekniken upplevs som mindre integritetskränkande än den vanliga hanteringen. Den nya tekniken är också frivillig, så i slutändan handlar det om fler
valmöjligheter för kunden. Sedan är det förstås viktigt att ställa tydliga krav i
upphandlingarna av ny teknik samt att utbilda personal och kunderna.

Vaxholms hemtjänst
och dagverksamhet
blev stjärnmärkt
Vaxholms stads hemtjänst och dagverksamheten Kransen har blivit stjärnmärkt.
Stjärnmärkt är ett bevis för att minst 80
procent av medarbetarna i verksamheten har fått grundläggande kunskap
om demenssjukdomar och verktyg för
att arbeta personcentrerat, något som
socialstyrelsen betonar vikten av i de
nationella riktlinjerna.
Medarbetarna utbildas enligt en
modell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum och som främst vänder sig
till demensboenden, hemtjänstenheter,
dagverksamheter men även till biståndshandläggare. Stjärnmärkningen gäller
under ett år.
För att förnya märkningen ska
verksamheten kunna visa att minst 80
procent av medarbetarna har genomgått
utbildningen och att de arbetar kontinuerligt med checklistan demens, svedem
(gäller endast särskilt boende) och
nollvision.
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Förenklade
regler kring
boendeparkering
Nu har det blivit smidigare för dig
som önskar boendeparkering i
Vaxholm. Från och med i år
kan du ansöka om tillståndet
digitalt via stadens e-tjänster på
www.vaxholm.se. Nytt är också
att den tidigare timtaxan för
boendeparkering har tagits bort.
Det innebär att priset på själva
tillståndet har höjts men att du
istället inte betalar en extra avgift
varje gång du parkerar.
Läs mer om boendeparkering på
www.vaxholm.se

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder
längs Rindövägen
Det ska bli säkrare för gång- och
cykeltrafikanter längs Rindövägen. Nu pågår utredning för att se
vilka åtgärder som skulle kunna
vara aktuella och möjliga att
genomföra.

Vad händer med
Engarns vägskäl?
Det pågår arbete för en ny
infartsparkering vid Engarn, men
cirkulationsplatsen dröjer ännu
en tid.
Trafikverkets vägplan för
Engarns vägskäl fastställdes i december men har sedan dess blivit
överklagad. Projektet är därför
vilande i väntan på regeringens prövning. Under hösten har
Vaxholms stad projekterat för den
utökade infartsparkeringen och
förhoppning är att den ska kunna
stå klar under året.
Du kan läsa mer om
arbetet med vägplanen
och hålla dig uppdaterad
på www.trafikverket.se
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Telefonlinje för att minska
våldet i nära relationer
Nu finns telefonlinjen ”Välj att sluta”.
Länsstyrelsen i Stockholm har fått i uppdrag
från regeringen att starta en telefonlinje dit
personer som utövar våld, eller som riskerar
att utöva våld i en nära relation, kan vända
sig för att få hjälp. I dag inriktas en stor del
av arbetet på att skydda och ta hand om de
personer som blivit utsatta för våld. Men
för att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att personer som utövar våldet
slutar. Med telefonlinjen kan personer som
utsätter andra för våld fångas upp och få
stöd att söka hjälp. Det finns redan goda
resultat från den här typen av tjänster
utomlands.
De kommande två åren drivs telefonlinjen som pilotprojekt i Stockholms och
Skånes län.
”Välj att sluta-linjen” har numret 020555 666 och bemannas av personal med
stor vana av att prata med personer som har
en våldsproblematik. Alla som ringer in får
vara anonyma och alla kommer att bemötas
med respekt.

Mer
information
hittar du på
väljattsluta.se.

Många vill gå på Kronängsskolan
Kronängsskolan växer så det knakar. Under de närmaste tre åren väntar en
befolkningstopp bland elever i högstadieåldern, vilket gör att skolan under en
period behöver ytterligare lokaler. Samtidigt är intresset för att gå på skolan
stort, både bland ungdomar i Vaxholm och från andra kommuner.
De nya lokalerna kommer att tillskapas i en befintlig byggnad i anslutning
till skolan och ritas av Mattias Palme, arkitekten bakom Kronängsskolan.
Tanken är att lokalerna sedan ska kunna användas för kontorsverksamhet.
Med anledning av det ökade elevantalet kommer Kronängsskolan också
anställa fler lärare under våren.

Vad är status i frågan om Norrberget?
Sedan kommunfullmäktige antog den nya detaljplanen för Norrberget i somras
har detaljplanen överklagats och är nu under prövning hos Mark- och miljödomstolen. Fram till dess att beslut om överklagan avgjorts fullföljs överenskommelserna i det köp- och genomförandeavtal som finns med Besqab Projekt
och Fastigheter AB, vars förslag på bebyggelse legat till grund för den nya
detaljplanen.
I enlighet med avtalet och inför fastighetsbildning behöver marken vara fri
från byggnader under hösten 2019. Det innebär att rivning
av de byggnader som finns på Norrberget idag behöver
inledas sensommaren 2019. En förutsättning för att
Håll dig
rivningen ska kunna ske är att båda förskoleverkinformerad!
samheterna flyttat från området. Iordningställande
Kallelser och protokoll
av tillfälliga lokaler för dessa verksamheter pågår.
från stadens politiska
I samråd med utbildningsförvaltningen uppför
möten hittar du under
stadbyggnadsförvaltningen bland annat pavilKommun och politik
jonger som rymmer förskoleverksamhet med sex
på www.vaxholm.se.
avdelningar på tomten Vitsippan på Vaxön.

Sök bygglov för ditt
semesterprojekt före 16 april
Det är många som vill bygga under våren och sommaren. Under våren ökar därför mängden bygglovsansökningar, vilket också innebär längre handläggningstider. Ansöker du om bygglov före 16 april,
och det gäller ett enklare ärende, har vi som mål
att hinna handlägga detta innan semesterperioden.
Vissa bygglovsansökningar kräver dock yttranden
från andra myndigheter, eller berörda grannar, vilket gör att handläggningstiden blir längre.

Vad gäller för mig? Känner du dig osäker på vilka åtgärder som kräver
bygglov eller vilka handlingar du ska skicka in? Kontakta Vaxholms
stads bygglovsrådgivning. På www.vaxholm.se hittar du kontaktuppgifter, blanketter, e-tjänster och svaren på de vanligaste frågorna.

Nytt gym på
Campus Vaxholm
I januari blev det klart att Fysio+ kommer att driva det nya
gymmet högst upp i sporthallen
på Campus Vaxholm. Fysio+
har sedan tidigare anläggningar på Vaxön, Rindö och i
Hemmesta. I gymmet på Campus
Vaxholm kommer de att erbjuda både en
blandning av kondition och styrka med
maskiner och fria vikter samt personlig
träning, naprapati och massage. När
denna tidning skrivs är förhoppningen
att kunna öppna i början av mars 2019.

Vi utvecklar
kontinuerligt
nya e-tjänster
Vaxholms stad arbetar långsiktigt med
att utveckla e-tjänster för att underlätta
för våra medborgare. Du hittar e-tjänsterna samlade under en ny flik på
www.vaxholm.se. Här kommer vi att
fylla på med fler och fler e-tjänster i takt
med att de utvecklas.
En ny E-tjänst som vi vill marknadsföra lite extra är ”Skriv till oss”. Här kan
du till exempel göra en felanmälan och
samtidigt markera på en karta var felet
finns. Det finns också möjlighet att ladda
ner en bild på felet direkt
från mobilen. Vill du bara
lämna en synpunkt går det
också bra.

Få hjälp i ditt
jobbsökande
Vill du ha hjälp med att söka ditt första jobb eller ta
ditt jobbsökande till nästa nivå? Hos Vaxholms stads
jobbcoach kan du få personlig rådgivning och hjälp
med allt från CV-skrivning och intervjuträning, till tips om
fortbildning och kontakter till lokala och regionala arbetsgivare.
Rådgivningen är en ny kostnadsfri tjänst hos Vaxholms stad
och vänder sig till både unga och äldre. Även arbetsgivare är välkomna för att
knyta kontakter inför framtida lediga tjänster på sin arbetsplats.
När: Drop-in varje tisdag kl. 13–16 Var: Vaxholms rådhus, Torget 1
Mer info: Kontakta Clas-Henric Wallgren, clas-henric.wallgren@vaxholm.se

Stöd i ditt föräldraskap
Familjecentrum i Vaxholm erbjuder dig
med barn i åldrarna 3–12 år att kostnadsfritt delta i ABC föräldraträffar.
Datum för kommande ABC-träffar:
9/4, 23/4
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Nu laddar vi för fler
Fem miljoner personbilar rullar på våra svenska vägar. Antalet bilar som är eldrivna
är 64  000 – ett antal som förväntas öka. Två tredjedelar är laddhybrider och resten är
renodlade elbilar. När antalet elbilar ökar så ökar förstås även behovet av laddning.

Ladda bilen: Hemma i villan
De flesta elbilsägare vill ladda vid bostaden. Med garage,
carport eller parkering invid en vägg är det ofta lätt att
ordna laddplats genom att dra fram el och skaffa en
laddbox. En fristående laddstolpe kräver ofta mer kabeldragning och markarbeten.

Fakta laddningsplatser
• Utförlig information för bostadsrättsföreningar och
småhus finns på fixaladdplats.se
• Offentliga laddplatser hittar du på miljofordon.se
eller på uppladdning.nu. Du behöver ladda ner en
app eller få ett laddkort/laddbricka av operatören
för att kunna ladda och betala.

Ladda bilen:
Hemma i bostadsrättsföreningen
Undersök intresset hos medlemmarna i föreningen. Om
föreningen inte äger marken måste ni komma överens med
markägaren om vem som ska äga laddstationen.
Investeringskostnaden för laddstationen kan fördelas på
olika sätt. Det vanligaste är att föreningen står för kostnaden
och tar ut en förhöjd parkeringsavgift. Andra alternativ är att
användarna bekostar laddplatsen, eller att föreningen köper
eller hyr en laddstation med service. Användarna tecknar då
egna ladd-abonnemang med laddoperatören.
Även elkostnaden för laddning kan fördelas på olika sätt,
till exempel som schablonkostnad på p-avgiften eller faktisk
kostnad per kWh. Elbilsägaren kan också teckna ett eget
elnätsabonnemang och elavtal. Om föreningen köper eller hyr
en komplett laddlösning, faktureras användarna direkt via ett
laddabonnemang.
En enskild boende i bostadsrättsföreningen kan inte kräva
att få installera en laddplats utan fastighetsägarens tillåtelse.
I samfällighetsföreningar avgör Lantmäteriets anläggnings
beslut om laddplats kan ingå i gemensamhetsanläggningen.

Miljönyttan
Även elbilars resursanvändning påverkar miljö och
klimat, exempelvis finns ännu
ingen lösning för återvinning av
batterier. Driftsfasen när bilen
körs har störst påverkan och då
är elen betydligt bättre för miljön
än bensin och diesel. Välj miljömärkt el och inte fossilt.
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elbilar
Olika elbilar
Elbilen: har ett batteri och drivs bara med
el. Den kan köras 15–50 mil beroende
på bilmodell, körstil och årstid.

Agenda 2030: Globala mål
antagna av FN 2016 som alla
nationer som undertecknat
dokumentet ska arbeta utefter
nationellt och lokalt.

Vaxholms stad växlar upp
hållbarhetsarbetet
Nyligen blev Vaxholm utvald, som en av 90 kommuner
och regioner, att delta i projektet Glokala Sverige – en
kommunikationssatsning för att stärka arbetet med att
uppnå de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Laddhybridbilen: har ett mindre batteri. Det kan laddas från elnätet och
klarar 2–8 mils körning på el. Laddhybriden kan också köras på bensin eller
diesel vid längre resor.

Redan nu görs det mycket inom hållbarhetsområdet i kommunen. De 90
kommuner som deltar i Glokala Sverige har alla kommit olika långt, och
Vaxholms stad är en av dem som har kommit en bra bit på väg. Förra året
genomfördes ett arbete med att implementera målen i alla verksamhetsområden och de goda resultaten har inte låtit vänta på sig. Nu fortsätter
arbetet med en gemensam hållbarhetsstrategi för staden.

Elhybridbilen: har ett batteri men
kan inte laddas från elnätet. Batteriet
laddas med bilens överskottsenergi
till exempel vid inbromsning. Den kan
ses som en snål bensinbil med cirka
30 procents bränslebesparing

Så gjorde bostadsrättsföreningen Minören

Kostnader
Ta in minst två offerter på helhetslösning med laddbox eller laddstolpe
med installation. Begär referenser.
Låt en behörig elektriker kontrollera
säkringsstorlek och kablar. Finns det
motorvärmare eller vanliga uttag kan
dessa ibland byggas om eller ersättas
med laddstationer på ett enkelt sätt.
En väggmonterad laddbox inklusive
installation kostar mellan 12–20 000
kr, och en fristående laddstolpe mellan 20–50 000 kr.
Genomsnittsbilen i Sverige körs ca
1500 mil om året. En elbil drar ca 1–2
kWh/mil. Med ett elpris på 1,50 kr blir
årskostnaden ungefär 3 500 kr.
Fotnot: Inga medel finns i statsbudgeten för 2019
till Ladda-hemma-stödet och Klimatklivet, två
bidrag som tidigare kunnat sökas för installation
av laddplatser.

Inspireras till
en hållbar livsstil
Bli inspirerad till en hållbar livsstil! På www.vaxholm.se har vi
sammanställt enkla tips på hur vi
alla kan bidra till en mer hållbar
framtid. Där kan du också läsa mer
om de globala hållbarhetsmålen.

En vinst för miljö
och människor

Bostadsrättsföreningarna i Fredriksberg har ordnat laddplatser för elbilar. Det är bra ur miljöperspektiv och ett fint
erbjudande för föreningens medlemmar, tycker Sissi
Johansson, som är en av de drivande bakom satsningen.
Förslaget om att ordna laddplatser
för elbilar kom från medlemmar i
Bostadsrättsföreningen Minören 2
i Fredriksberg. Miljövänliga lösningar är också en genomgående
tanke i föreningen. Tillsammans
med grannen Minören 1 bildades en
projektgrupp som undersökte olika
alternativ.
Deltagarna hämtade information
bland annat på ett fixaladdplatsmöte som Energi- och klimatrådgivningen bjöd in till.
– Jag tycker att processen gick ganska smidigt, berättar Sissi Johansson.
Det svåra var att välja vilken sorts
laddare vi skulle ha och att få svar på
en del frågor om elförsörjningen.
Från offert till laddstolpar

Några olika företag kontaktades,
gjorde platsbesök och lämnade
offerter. Sedan valdes ett installationsföretag. De hittade tillsammans
de lämpligaste platserna för laddboxarna.
Föreningarna beslöt att ta ut en

schablonkostnad för elförbrukningen, så det behövdes ingen
särskild mätutrustning. Beslut togs
i respektive styrelse och valet blev
en paketlösning med laddboxar och
installation.
Sex laddplatser kostade föreningarna 50 000 kr efter att halva
kostnaden täckts av statligt bidrag
från Klimatklivet (inga medel i
stadsbudgeten för 2019). De bilägare
som använder ladd-platserna betalar
något mer än vad elen kostar, vilket
gör att de själva täcker investeringskostnaden och framtida underhåll.
Än så länge räcker platserna till.
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Evenemang
våren 2019
APRIL
19

20
30

I vikingarnas fotspår – guidad
visning på Bogesund
Påskfirande – se program på
www.destinationvaxholm.se
Valborgsmässofirande med Vaxholms kyrkokör på Rådhustorget
och i Resarö paviljong

MAJ
11–26 Vaxholms vårsalong – Galleri
roddarhuset
11
Strömmingsloppet
12
Beredskapsdagen – kastellet
12–31 Lilla galleriet öppet – Galleri
roddarhuset
18
Miniutställning om Radio nord –
Vaxholms fästningsmuséum
26
Liten slottsdag på Bogesunds
slott
30
Gökottegudstjänst, sång och
Berga brass – Bogesunds 		
slottspark
30/5– Stora galleriet öppet –
13/6
Galleri roddarhuset
JUNI
1–13

2

6

6
7
9
12
15/6–
3/7
16
21
22
30

Stora galleriet (måleri) –
Galleri roddarhuset
Invigning av utställningen 		
”Sjöminan” etapp 2 – Vaxholms
fästningsmuséum
Nationaldagskonsert med 		
Vaxholms kyrkokör & Swing
sling brass m.fl. – Vaxholms
kyrka
Rindödagen i Rindö hamn
Hembygdsmuséet öppet fre–sön
i juni–aug
Barnens dag på kastellet
Skärgårdsbåtens dag
Stora galleriet (måleri och
skulptur) – Galleri roddarhuset
Konst och historia på Rindö
redutt, historiskt föredrag
Midsommarfirande på Lägret
Sommarkör och Rådmansö spelmän – Skarpö utkiksberg
Sommargästernas Vaxholm –
guidad visning på Vaxön

För information om ändringar i
programmet. Se respektive arrangörs
webbsida.
Håll koll på vad som händer i Vaxholm på
turismwebben www.destinationvaxholm.se
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Ansökan om
skolskjuts

genom SL-kort, taxi med mera
För att få beslut innan skolstart behöver du ansöka
om skolskjuts senast 20 maj 2019. Du kan skicka in
din ansökan redan nu via e-tjänsten för skolskjuts på
Vaxholms stads webb på www.vaxholm.se. Elever i
gymnasieskolan får automatiskt SL-kort utdelade av
respektive skola.
Läs mer om vad som gäller för skolskjuts
på www.vaxholm.se

Scoutkårens loppis
Lördag 18/5 kl 9–15 är det dags för Waxholm scoutkårs årliga loppmarknad på Rådhustorget. Hela
torget fylls med saker att fynda. Vi är beroende av generösa människor
som vill skänka saker och
knackar dörr för att samla in prylar i delar av
Vaxholm v 19. Missar vi din dörr eller om du
bor någon annanstans är du välkommen att
lämna saker vid vår scoutgård, Björkstigen
7, vardagskvällar från 6/5. Vi kan tyvärr
inte ta emot skrymmande föremål.
Tack till alla som är med och stöder vår
verksamhet för barn och ungdomar i
Vaxholm! Just nu samlar vi pengar för att
bygga ny scoutgård på Eriksö.
Kontakt: loppis@waxholmsscoutkar.se
www.waxholmsscoutkar.se

På Kanonen möts seniorer i alla åldrar
Kanonen är Vaxholms stads träffpunkt där seniorer i alla åldrar möts, tar
en fika, deltar i aktiviteter eller hittar på roligheter tillsammans. Kanonen
erbjuder aktiviteter i samarbete med SPF-seniorerna, PRO och Väntjänsten. Föreningarna samarbetar även med ABF och Studieförbundet vuxen
skolan. Du behöver inte vara med i någon förening för att besöka träffpunkten. Kaffe med dopp serveras för en kostnad av 10 kronor måndag till
onsdag.
Några av vårens aktiviteter:
• Sittgympa till musik onsdagar klockan 10.30 och fredagar klockan 10.00.
Kostnadsfritt, ingen föranmälan.
• Sittande-stående thai chi tisdagar klockan 10.30 till dvd på storbild.
Anpassad för seniorer, bra för balansen. Kostnadsfritt, ingen föranmälan.
• 14 maj: Örats dag. Träffpunkt Kanonen bjuder in till
hörseltest och möjlighet att prova ut hjälpmedel.
Välkommen klockan 13–16.

Läs hela
programmet på
www.vaxholm.se
Träffpunkt Kanonen
på Hamngatan 50,
vardagar 9–16.
Välkomna!

Säsongsstart på
Bogesunds slott
söndag 26 maj kl 11–15
Försäljning av fika och varmkorv.
Guidade visningar varje halvtimme kl
11.30–13.30. Tapetv isning i slottet kl 14.
Guidningar för allmänheten
på Bogesunds slott
1/6–7/9: allmänna visningar varje lördag
och söndag kl. 14.00 (Obs! ej midsom
marhelgen 22–23 juni).
60 kr/person, 30 kr/barn 8–15 år.
Biljett: kontant betalning på plats på slottet, strax innan guidningen. Tid: 1 timme.

Författare och
konstnärer i Vaxholm!
Välkomna att delta under årets Kulturnatt
fredag 11 okt. Utställning och mingel på
stadsbiblioteket och i rådhuset. Reservera
en plats där du kan presentera dig och ditt
konstnärsskap eller författarskap.
Information och intresseanmälan
på tel: 08-541 709 45, e-post:
biblioteket@vaxholm.se

Boka in Kulturnatt Vaxholm 2019
fredag 11 oktober.

Stipendier inom
idrott och kultur
Lions Club i Vaxholm delar varje år ut
stipendier till ungdomar, som har gjort en
bra insats eller har utvecklats vidare inom
idrott och kultur. Ett stipendium går till
idrott och ett till kultur. Utdelning sker i
Vaxholms kyrka den 6 juni.
Ansökan skickas senast den 30 april 2019
till: Kjell Hjalmarsson, Grenadjärvägen 12,
185 41 Vaxholm.

Studiebidrag till
körkortsutbildning
Stiftelsen till Anna-Lisa och Hugo Dahlbergs minne inbjuder härmed ungdomar
skrivna i Vaxholms kommun, födda 2002
eller tidigare, att ansöka om studiebidrag
till körkortsutbildning.
Ansökan med namn, födelsedatum, adress,
gärna e-postadress, och en kortfattad
berättelse om behovet av körkort och möjligheten att bekosta en körkortsutbildning,
ska senast 2019-04-30 vara insänt till:
Stiftelsen till Anna-Lisa och Hugo Dahlbergs minne, c/o Advokatfirman Carl-Oskar
Klint, Box 61, 185 21 Vaxholm

Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19 Tel: 08-541 709 45
E-post: biblioteket@vaxholm.se Fax: 08-541 709 48. www.vaxholm.se
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

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

Avvikande öppettider:

För mer info se
www.vaxholm.se
Här finns även
bibliotekets katalog där du kan
söka efter böcker,
beställa böcker
och låna om.

Kristi himmelsfärd 29/5:
10–15

• E-böcker och E-ljudböcker
finns att låna via bibliotekets
katalog. För ljudböcker finns
en app: biblio.

skärtorsdag 18/4: 10–15
långfredag, påskafton,
påskdagen och
annandag påsk: stängt
tis 30/4: 10–15

• Cineasterna – en värld av
film. Låna strömmande film
gratis via biblioteket. Läs
mer på www.cineasterna.se

ons 1/5: stängt

tors 30/5: stängt

• Advokatjouren är en
kostnadsfri mottagning där
du får träffa en advokat i 15
minuter för en första vägledning: 1/4, 8/5 och 3/6 kl.
18.00. Kölista från kl. 10.

tors 6/6: stängt
Från och med 6 maj har
vi ändrade öppettider
över sommaren.

Delar av program – komplett inf
• 10/4 kl 18: Föredrag, Leif Öbri
nk
om sin båtmodell Cutty Stark.
Fri entré.
• 23/4 kl 15: Världsbokdagen .
• 5/5 kl 10–14: Plantbytardag. Ta
med dig växter du sått och byt.
• Sagostund: lör 6/4, 4/5 och 25/5
kl 11.00, för barn 3–6 år.

o hittar du på webben:

• Påsklov på biblioteket:
se www.vaxholm.se
• Barnteater: Pygméteatern: Sag
an
som rymde ons 8/5, tors 9/5, fre
10/5
kl. 9.30 och 10.45. Alla 3–6-åringa
ri
Vaxholm inbjuds. Privatpersoner
kan
hämta biljetter från 9 april hos oss.

Sök Vaxholms Rotaryklubb stipendium
Vaxholms Rotaryklubb stipendium för utbildning och internationell förståelse är i första
hand avsett för utlandsstudier
och kan sökas av ungdomar i
åldrarna 17–25 år, företrädesvis
boende i Vaxholms kommun.
Varje år utdelas 10 000 kronor
och stipendiet har blivit mycket
populärt bland Vaxholms ungdomar.
Senaste dag för ansökan är
1 juni 2019. Till ansökan ska
bifogas en kostnadskalkyl för
den avsedda utbildningen.
Ansökan skickas till
Vaxholms Rotaryklubb,
c/o Pontus Holmström,
Box 64, Vaxholm.

Förra årets Rotarystipendiat:

Klara Lindström
2018 års stipendiat Klara Lindström beslöt
sig för att efter sin studentexamen vid
Marina läroverket i Djursholm fortsätta
sina studier inom marinbiologi i Australien vid det världsberömda forsknings
universitet James Cook University i
Townsville, intill Stora Barriärrevet.
Klaras målsättning med sin utbildning
är att i framtiden kunna påverka hur vi
använder våra resurser i haven samt
komma hem till Sverige och arbeta med
att förbättra miljön i våra hav så att eko
systemen blir friska igen utan mikroplaster och andra föroreningar.
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Europaparlamentsval 2019
Söndagen 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige.
I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera
dem i parlamentet de kommande fem åren. Har du rösträtt och finns upptagen
i röstlängden får du ett röstkort hemskickat från Valmyndigheten i början av
maj. På ditt röstkort står det vilken vallokal du ska gå till om du vill rösta på
valdagen samt vallokalens adress och öppettider. Har du inte möjlighet att rösta
i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta i rådhuset.

Allt du
behöver veta
inför
valet hittar d
u på
www.vaxholm
.se/
val2019

Rösta via bud eller ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till din
vallokal på valdagen, eller till röstningslokalen under förtidsröstningen, kan du rösta
via bud eller ambulerande röstmottagare. Ett bud måste vara minst 18 år gammal
och kan till exempel vara en närstående. Om du inte känner någon som kan vara
bud åt dig kan Vaxholms stad ordna med ambulerande röstmottagare. Ambulerande
röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där
du befinner dig för att ta emot din röst.
Förtidsröstning och öppettider

Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i landet. För att
kunna förtidsrösta behöver du ditt röstkort samt en giltig id-handling.

• vardagar 8–10 maj kl. 11–15
• lör–sön 11–12 maj kl. 11–15
• vardagar 13, 15 och 17 maj kl. 11–15,
14 och 16 maj kl. 15–19
• lör–sön 18–19 maj kl. 11–15
• vardagar 20, 22 och 24 maj k.l 11–15,
21 och 23 maj kl. 15–19
• lördag 25 maj kl. 11 –15
• söndag 26 maj (valdag) kl. 8–21

Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad
Kontakta Vaxholms stad: Öppettiderna för Vaxholms stads reception
och växel är vardagar 08.00–16.00.
Växel: 08-541 708 00 • Besöksadress: Eriksövägen 27
Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm • www.vaxholm.se

FOTO: ÅSA DRY LARSSON

I Vaxholms stad kan du förtidsrösta
i rådhuset 8–26 maj följande tider:

