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VAXHOLM
Lustfylld
lärmiljö

Sinneslabb byggs upp
på Överby förskolan

Polisen
flyttar in

Öppnar ny lokal
i kommunhuset

Sommaren i Vaxholm
Fyra sidor med tips på
evenemang och läsning

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

Möt Socialdemokraterna

Stolt men bekymrad
Jag är stolt men bekymrad.

Stolt över att se våra planer för Campus Vaxholm och att det nya
särskilda boendet för äldre blir verklighet.
Bekymrad över hur demokratiskt tagna beslut inte respekteras.
Bekymrad över hur allvarliga och ogrundade anklagelser riktas
mot tjänstemännen i vår stad i samband med behandlingen och
debatten kring folkinitiativet.
Jag uppmanar oss alla att motarbeta dessa yttringar som inte hör
hemma i en demokrati.
I dagarna pågår arbetet med budget 2016 och det är med stolthet och utan bekymmer jag kan konstatera att Vaxholms ekonomi
är god och hållbar.

Du har säkert noterat att den förre detta ”Shelltomten” nu förbereds för att så snart som möjligt kunna bebyggas. Detta projekt är
viktigt och är ett landmärke för vår stad. Dina tankar och synpunkter välkomnas!
Unga, vuxna och äldre har olika behov och upplevelsen av trygghet är också olika. Trygghet för de unga
är bland annat en bra skoldag och en möjlighet till ett
urval av fritidsaktiviteter som går från idrott till kultur
och ideell verksamhet.
Campus är med ett brett utbud av aktiviteter för alla
åldrar en viktig komponent i vår strävan att skapa det
trygga och goda livet.

Med önskan om en skön sommar!
Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

Du är välkommen att träffa
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
Rådhuset 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 kontakta AnneCharlotte Eriksson, 070-130 41 45
eller Karin Rutström 0763-08 47 13.
E-post: vaxholm@mp.se

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

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

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

Viktigt i

VAXHOLM

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

Ansvarig utgivare Lars Lindgren (M)
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Redaktionsråd

Tryck

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

Trydells, Laholm

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Omslagsbild
Lennart Frykskog
Nästa nummer utkommer i september.
Manusstopp 17 augusti 2015.

Årets företagare
Claes Zetterlund är årets företagare i Vaxholm 2015. Han tar
emot den formella utmärkelsen
på Skärgårdmarknaden den 15
augusti.

Claes Zetterlund driver företaget
Vaxholms Värmeservice AB. Han
startade som soloföretagare i början
av 2000-talet. I dag har
han nio anställda i
sitt företag samt en
anställd i dotterbolaget.
”Han har
förmågan att hålla
god kontakt med
sina kunder genom
sin positiva läggning, snabba respons och
sitt vänliga bemötande”, heter det
i pressmeddelandet som styrelsen
för Företagarna Vaxholm (som står
bakom priset) har skickat ut.
Det framhålls också att de anställ-

da kontinuerligt får utbildning och
att miljötänk är ledstjärna i verksamheten samt att Claez Zetterlund
är engagerad i lokalsamhället och
sponsrar ungdomsverksamhet. Inför
julen 2013 och 2014 hjälpte företaget
till att samla in och leverera flera
hundra julklappar till Skokartongsappellen, som hjälper hemlösa.
Företaget sysslar med el och vvs,
installation, service och skötsel
av fjärrvärme och värmepumpar samt fastighetsskötsel.

Claez Zetterlund, här med anställda,
uppvaktades i maj.

Dags att söka
årets kultur
stipendium
Shelltomten ligger mellan
färjeläget och Hamnkrogen.

Parkering på
Shelltomten
Shelltomten används i sommar som tillfällig parkering
och för en del andra ändamål. Rivningsarbetet pågick
under våren och var klart i
maj.

Tanken är att tomten (Matrosen 14) framöver delvis ska
användas för publika ändamål,
som restaurang, café eller
utställningshall. Tomten ingår
i det pågående arbetet med detaljplaneprogram för Vaxholms
kajer.

Drygt två månader återstår av ansökningstiden
till Vaxholms kulturstipendium.
Den 31 augusti ska samtliga ansökningar vara inne.

Stipendiet delas årligen ut till personer (eller grupper) som är födda, uppvuxna eller bosatta inom Vaxholms
kommun och vars arbeten kommer
till gagn för Vaxholms stad och dess
medborgare. Stipendiesumman är
25 000 kronor. Det kan även delas
mellan flera mottagare.
I fjol fick Lisa Karlsson, född och
uppvuxen i Vaxholm, ta emot stipendiet för sitt arbete med lapptäcksteknik. Det kan, hette det i motiveringen,
ses som en textil manifestation mot
konsumism och tidsbrist. Vidare
framhölls att tidigare generationers
arbeten lever vidare genom hennes
vackra arbeten.

Gågata på
Hamngatan
Sannolikt är Hamngatan delvis och tillfälligt förvandlad till gågata när du läser
detta. Planering och förberedelser var i
gång när tidningen skulle gå i tryck.

Tanken bakom förändringen är att göra
gatan trevligare och gynna de lokala handlarna. Den sträcka på Hamngatan det gäller
är den mellan Rådhusgatan och Kaptensgatan, alltså närmast hamnen.
En omvandling kräver dock eftertanke.
Boende måste kunna nå fram, varuleveranser måste ske och funktionshindrade behöver framkomlighet och parkeringsmöjligheter. Det handlar alltså om att begränsa
trafiken till det nödvändiga.
En utredning tidigare i år belyste olika
aspekter av en gågata. Som förslag på
tillfälliga åtgärder nämndes skyltning,
målning, möblering, cykelställ och
pollare.
Tidsramen för gågatan är den
15 juni till den 1 september. Beslutet
togs av Nämnden för teknik, fritid
och kultur.

Vaxholms stads
årsredovisning
Nu kan du läsa Vaxholms stads
årsredovisning 2013
på www.vaxholm.se

Årsredovisningen finns även
som tryckt folder. Du kan
hämta den i receptionen på
kommunhuset eller be att vi
postar den hem till dig.
Kontakta Vaxholms
stads kansli:

Tel: 08-541 708 00
E-post: kansliet@vaxholm.se
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Kastellet görs till en mer
levande del av Vaxholm
TEXT OCH FOTO: ANNA NORRBY

På håll ser Kastellet ut som det alltid har gjort, och så
lär det förbli eftersom byggnaderna är k-märkta. Men
bakom murarna med sina små gluggar jobbar nya
platschefen Egon Persson för att Kastellet ska bli en
mer levande del av Vaxholm.
– Ön har alltid känts lite onåbar, men
nu ska vi försöka göra så att den ska bli
en aktiv del av Vaxholm, säger Egon
Persson, Strömmas nya platschef på
Kastellet och Badholmen.
På Kastellet arbetar närmare 15
personer året runt, och på sommaren
betydligt fler. Det här året kan besökarna förvänta sig flera nyheter.
Bistro Kastellet är ett viktigt nav i

förnyelsen. Bistron har fått en helt ny
meny med möjlighet att
även ta med mat att äta

4

i gröngräset vid vattnet eller på fästningen. Bistron har uteservering i
ett vindskyddat hörn av borggården.
– Vi serverar härliga rätter med moderna smaker och försöker ha så många
lokala råvaror som möjligt, säger Egon
Persson, som innan han kom
till Kastellet sent i höstas
bland annat har arbetat
som driftchef på Stockholms stadshus.
Han har även varit
souchef på Operakällaren som har en stjärna
i Guide Michelin.

– Moderna smaker är idag det
svenska klassiskt genuina, som syltat,
saltat, rökt och inlagt, berättar Egon
Persson som i grunden är kock utbildad
på Grythyttan hos Carl Jan Granqvist.
Där skrev han också en magisteruppsats
om sensorik.
– Sensorik handlar om sinnesförnimmelser, om hur vi som individer tar in
upplever och smaker.
Vilka sinnesförnimmelser får du av

Kastellet och vad vill du att besökarna
ska uppleva?
– Här på Kastellet finns så mycket historia och kultur bevarad i byggnaderna och det vill jag ska återspeglas i gästernas upplevelser.
Därför präglas våra menyer
av läget i skärgården och det
unika historiska arvet.
Jobbet som platschef var
rena fullträffen för honom.
Han bor på Resarö, har barn
Egon Persson
i förskola och berättar att det

kunde vara slitigt att pendla in till
Stockholms stadshus var eviga dag.
– Kastellet förknippas med aktivite-

ten ”Fångarna på Kastellet”. Det kan
för vissa låta lite förlegat, men det är
endast för dem som inte besökt oss än.
Vi har inga planer på att avskaffa den
populära aktiviteten, utan satsar tvärt
om ännu mer på den.
”Fångarna” ger besökarna en chans
att se sig om i byggnaderna ledsagade
av en lekledare – annars skulle de
garanterat tappa bort sig. Hittills förknippas kanske ”Fångarna” mest med
skolresor och företagsevent.
– Vi vill erbjuda fler spontanaktiviteter för turister och Vaxholmsbor
som ska kunna hoppa på Fångarna på
Kastellet utan att ha bokat i förväg.
Andra nyheter för året är att köket
på restaurang Pansarbatteriet fått ny
kökschef och souschef.
Byggnaderna är k-märkta och
Strömma får till exempel inte sätta in
panoramafönster för att släppa in de
vackra omgivningarna.

Tillgängligheten för funktionsnedsatta

är inte heller optimal, enligt Statens
Fastighetsverk. Hissar saknas och

singelgruset på borggården kan vara
besvärligt, men man bör kunna rulla
utmed kanterna. Det går inte heller att
på ett säkert sätt med rullstol ta sig hela
varvet runt på utsidan.
– Det är ingen lätt resa att ta sig dit
med rullstol på egen hand. Fast med
hjälp av någon som skjuter på blir det
betydligt lättare, säger Lars-Erik Berglund på Statens Fastighetsverk som
förvaltar kastellet.
– Men att ta sig till bistron går bra,
säger Strömmas platschef Egon Persson.
Strömma får inte sätta upp några
stora skyltar för att påkalla uppmärksamheten, så även om verksamheten
växer de närmaste åren så kommer det
inte att synas på utsidan. Kanske blir
det istället någon av Egon Perssons
drömmar som kommer att sätta kastellet på en större skala?
– Min dröm är en ost som är lagrad
här i källarvalvet på Kastellet, som en
rip-off på Roquefortost! Sedan vore det
väldigt mysigt att återuppväcka visfestivalen och att ordna fler publikdragande
aktiviteter, gärna i stil med Robert
Wells Rapsody in rock.

Vaxholms kastell  
Från Gustav Vasas tid fram till
första världskriget var kastellet
en del av det svenska försvaret. Under stormaktstiden
förlorade dock fästningen sin
militära betydelse. I början av
1700-talet och framförallt när
Finland i början av 1800-talet
blev ryskt ökade åter Vaxholms strategiska betydelse.
En större ombyggnad resulterade i kastellets nuvarande
utseende.

Finns på kastellet:
Strömma som driver restaurang
Pansarbatteriet, Bistro Borggården, Fångarna på Kastellet,
konferens- och eventverksamhet. Vaxholms Bed&Breakfast.
Vaxholms Fästnings Museum.

Vaxholms Fästnings Museum
I sommar har Vaxholms Fästnings Museum barnen
i fokus med både festdag och spökjakt på programmet.
Men även det hårda livet på ön skildras i en ny utställning om tvångsarbetarna på kastellet.

Förr var livet hårt här ute,
säger Egon Himmelstrand.

Den sista söndagen i juni är det dags
för Sekelskiftesdagen på kastellet. Då
vankas uppvisning av allt från gamla
underkläder, sekelskiftesdanser och
brunnsmusik till äkta skarpskyttar.
– Många kommer att vara klädda
i 1800-talskläder, så den dagen kan
man få en känsla av hur det var här
ute på Kastellet en gång i tiden,
berättar museichefen Erik Himmelstrand. Men vardagen på ön har
också varit tung, och det skildras i
utställningen om kronarbetskarlar
som invigs samma dag.

När Viktigt i Vaxholm besökte museet
stod just spökjakt på programmet för
barn och det gör det även nu i sommar.
Dessutom går det rykten i Vaxholm om
att någon går igen på Kastellet.
– Förr var livet hårt här ute, med mycket
pennalism, och det var framför allt
tuffa tag på östra sidan där pansarbatteriet ligger. Här på västra sidan var det
lugnare för här vistades de med högre
ställning. Därför är min teori att finns
det någon olycksalig själ som går igen,
så är det på östra sidan, säger Erik Himmelstrand och plirar.
I sommar pågår även utställningen
Barnen på Kastellet som handlar om hur
barnen hade det på slutet av 1800-talet.
Läs mer: www.vaxholmsfastning.se
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Fyra nya chefer under
våren i Vaxholms stad
Barbro Nyström

Kristoffer Staaf

Agneta Franzén

Chef för Överby och
Ytterby förskolor på Resarö

Kanslichef och
kommunsekreterare

Chef för myndighetsutövning
vid socialförvaltningen

I januari fick Överby och Ytterby förskolor på Resarö
en ny chef: Barbro
Nyström. Det mindre sammanhanget
med möjlighet att
vara med och påverka lockade mig
till Vaxholm, berättar Barbro.

I januari tillträdde
Kristoffer Staaf som
kanslichef inklusive
kommunsekreterare.
Han är först ut i den
kombinerade rollen i
Vaxholms stad. Hans
senaste anställning var som kommunsekreterare i Solna stad.

Den 2 mars började
Agneta Franzén som
chef för enheten för
myndighetsutövning
vid socialförvaltningen. Agneta har arbetat
inom kommunal förvaltning sedan 1985 då hon blev klar
med sin socionomutbildning.

– Jag har fått ansvaret för två fina
enheter med nyfikna och glada barn
och mycket kompetens och engagemang. Fördelarna med det mindre
sammanhanget har verkligen infriats.
Här är det så nära till allt och alla.
Barbro kom till Vaxholms stad
från Pysslingen förskolor och skolor,
där hon varit anställd sedan 1996, de
sista sex åren som chef. Barbro har
erfarenhet och kunskap från motsvarande arbete.
– Det var spännande och lärorikt
att byta arbetsgivare efter så många
år. Jag kan mitt jobb men ändå inte.
Arbetet med utvecklingsområdena
kvalitet, pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete
pågår för fullt. Det är inspirerande
och roligt.
Hon bor i Täby med sambo och
har två utflugna barn. På fritiden
försöker hon vara ute i naturen så
mycket som möjligt. Nya intressen
är ridning och segling. Ett äventyr
inom kort är att segla hem en trimaran från Tyskland tillsammans med
sambon.

Erfarenhet och kunskap från det arbetet
var direkt överförbart till Vaxholm. Det
som tillkom var det övergripande ansvaret för kansliets arbete samt att vara chef
och ledare.
– Det var just bredden i uppdraget och
möjligheten att testa ledarskapet som
lockade mig till Vaxholm, säger Kristoffer. Här är jag nära det politiska arbetet
samtidigt som jag får rodda i operativa
frågor och ser resultatet av de beslut
som fattas.
Samtidigt som Kristoffer Staaf tillträdde togs ett nytt ärendehanteringssystem i bruk.
– Allt förarbete var redan avklarat. Jag
ser det som första steget i den digitalisering och införande av e-arkiv som vi
har framför oss. Det är ett spännande
utvecklingsarbete som både kommer
att effektivisera vårt arbete och öka
tillgängligheten för allmänheten.
Kristoffer berättar att han så länge
han minns varit intresserad av samhällsfrågor. Därför var det ett självklart val
att välja utbildningen statsvetare med
inriktning politik och förvaltning.
Kristoffer bor i Solna med familj. Just
nu har han ett speciellt uppdrag framför
sig. Han påbörjar sin föräldraledighet
med första barnet Filippa. Fyra månader
ska han vara ledig. Tidigare fylldes fritiden med sportaktiviteter. Nu känns innebandyn och fotbollen inte lika viktiga.
– Men jag ska försöka komma igång
med löpningen igen den här sommaren.

De senaste åtta åren har hon varit chef
inom olika områden inom socialtjänstens myndighetsutövning. Senast kommer hon från Upplands Väsbys kommun.
– Jag har under många år sneglat på
Vaxholm, säger Agneta. Dels för att det är
så vackert här men också för att jag från
olika håll hört så mycket gott om staden.
När det nu dök upp en ledig tjänst såg jag
chansen att få utnyttja min samlade erfarenhet i en och samma roll. Jag har jobbat
med alla olika områden inom socialtjänsten tidigare men aldrig på samma gång.
När Agneta började som socionom
vaknade tidigt intresset för juridiken. Hon
kompletterade studierna och 1995 hade
hon även en juristexamen. Bra kombination. Ett tag jobbade hon som kommunjurist men längtade tillbaka till verksamhetsfrågorna och gemenskapen.
Agneta utvärderar sina två första månader som inspirerande och roliga. Full fart,
nära till kollegor, varmt välkomnande och
så mycket vilja och engagemang, sammanfattar hon.
Agneta bor med sin man i Vallentuna
och har två vuxna barn. På fritiden blir
det umgänge med vänner, resor när det
ges möjlighet och så naturligtvis att hålla
sig i form med löpning och gymbesök.
Nästa utmaning i närtid är att delta i
kommungolfen i Vaxholm.
– Har tänkt så många gånger att jag
skulle testa, säger hon men det har aldrig
blivit av. Nu ska jag äntligen ta den chansen. Så får vi se sen vad det leder till.
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Derk de Beer
Ekonomichef
Den 4 maj började
Derk de Beer som
ekonomichef. Innan
dess arbetade han vid
Sveriges Kommuner och
Landstings sektion för
ekonomisk analys. Där
var han bland annat expert på det kommunala utjämningssystemet.

Det innebar att han har borrat i och tagit
fram förklaringar på vad och varför de
olika delarna i kommunal verksamhet
kostar som de gör.
– Det var dags för mig att återvända till
den praktiska verkligheten och få möjlighet att tillämpa all den kunskap, idéer och
verktyg jag fått under tiden på SKL, svarar
Derk på frågan om varför han kommit till
Vaxholm.
Att få komma till Vaxholms stad är perfekt, tycker Derk. Det är en liten greppbar
kommun med både stora och små frågor,
mycket som händer och en hög utvecklingstakt.
– Jag längtar efter praktisk tillämpning
där jag får vara med och skapa en transparant och tillgänglig förståelse av vad vi får
för våra skattepengar. Som ekonom tycker
jag att det intressanta är vad vi faktiskt
levererar, inte bara hur många kronor det
kostar, fortsätter han.
Det har varit full fart från start. Han började samtidigt som årets intensiva arbete
kring ram och budget startade.
– Det är jättekul och jag trivs, säger han.
Jag lär mig organisationen och verksamheterna och får en bra introduktion i vad som
är på gång, direkt.
Derk bor med familj i Vallentuna.
Familjen består av fru och fyra barn. Inga
större problem med fritidsintresse med stor
familj, ett 50-talshus under renovering och
en lägenhet i Thailand. Dit försöker
de resa på alla semestrar. Men
inte i sommar. Då blir det
renovering i Vallentuna.
– Vi gör inte allt själva,
men jag har en väldigt
händig fru som
hela tiden lär mig
nya färdigheter.

Polisen flyttar in
i kommunhuset
Polisstationen på torget i Vaxholm stängde
nyligen. Efter semestarna öppnar polisen en
ny lokal i kommunhuset.
TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG

Bakgrunden till rockaden
är en större omorganisation
inom polisen.
Från att ha varit en polisorganisation med fristående
myndigheter så bildar polisen från nyår 2015 en enda
nationell myndighet med sju
regioner, som i sin tur består
av länspolisområden.
Vaxholms stad var i den
tidigare organisationen,
tillsammans med Österåkers
kommun, ett närpolisom– Min målbild är att den nya kontorsråde. Nu ingår man i stället
lokalen ska var öppen för allmänheten
i ett större lokalpolisområde
lika ofta som tidigare, säger Daniel
tillsammans med fyra andra
Lövdahl.
kommuner: Danderyd, Vallentuna, Österåker och Täby.
Lokalpoliskontoret ligger i
Täby.
– Polisen har börjat bygga större enheter som ska bli mer slagfärdiga. Om man samlar större enheter kan man få mer polisarbete på
gatan. Det är en tanke bakom omorganisationen.
Det säger Daniel Lövdahl, som tidigare var närpolischef för Öster
åker och Vaxholm. Numera är han t f lokalpolisområdeschef.
Avvecklingen av stationen på torget, bredvid Rådhuset, har symbol-

värde, det är Daniel Lövdahl medveten om. Två halvdagar i veckan
har stationen varit öppen för allmänheten, för att lämna upplysningar och göra anmälningar
– Min målbild är att den nya kontorslokalen ska var öppen för
allmänheten lika ofta som tidigare, säger Daniel Lövdahl.
Under semestertiden är dock varken den gamla eller nya lokalen
öppen. Då är det polisens sommarorganisation som gäller. Exakt
datum för inflyttning var vid den här tidningens pressläggning inte
fastställd.
Vaxholms stad har varit angelägen om att ha en fast kontaktpunkt för polisen. Därför erbjuder man lokalen, ett tidigare
oanvänt väntrum på 24 kvadratmeter.
Staden anser att en lokal närvaro underlättar samverkan med polisen i arbetsgrupper och nätverk i det
förebyggande arbetet. Dessutom bidrar närvaron till
en upplevelse av stark trygghet i staden, heter det i
ett tjänsteutlåtande som föregick beslutet.
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Nystart för Campus Vaxholm
Skolan klar för invigning hösten 2017
Nu är skolbygget på Campus Vaxholm igång igen. Projektet har legat
nere en tid till följd av överklagan av bygglov och den tidigare byggarens
konkurs. Under dröjsmålet har en ny byggentreprenör – Erlandssons Bygg
Stockholm AB – upphandlats.
miljöer för olika typer av arbete, säger
han.
Campus Vaxholm är ett samlingsnamn för det område som ska ta form
och fyllas med liv under de närmaste
åren. En skola med plats för 500 elever
i årskurserna 7–9 samt en kulturskola
och en aula ska byggas. Aulan kommer
att ha fasta platser för 320 personer,
med möjlighet att komplettera med
ytterligare stolar på scenytan. Den
nuvarande aulan i Norrbergsskolan har
plats för 260 personer och 60 ytterligare
på läkaren.

Förseningen har medfört att tidsplanen
är framflyttad och skolan beräknas nu
vara klar hösten 2017. Per Ruthström,
som är ny rektor på Norrbergsskolan,
kommer att ingå i projektgruppen och
delta vid inredningen av lokalerna.
– Norrbergsskolan är byggd på
50-talet efter då gällande pedagogiska
idéer och idag ställer vi andra krav på
lärmiljöerna. Det är önskvärt att kunna
variera gruppernas storlek och forma

Den nya skolan ska förenas med idrotts-
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området intill. Den nya idrottshallen
står snart färdig.
Tanken med Campus Vaxholm är att
erbjuda ungdomar och övriga Vaxholmsbor ett attraktivt och sammanhållet utbud av skola-, kultur- och idrottsaktiviteter. En naturlig samlingsplats för
människor i olika åldrar och med olika
intressen.
Den nya skolan på Campus Vaxholm

möjliggör flera olika arbetssätt och
gruppstorlekar. Ljusinsläppet är stort
och glaspartierna många.
Glaset gör det möjligt för pedagogen att se vad som händer och ge stöd
vid behov. Eleverna får stor frihet att
välja arbetsplats, men ändå vara inom
synhåll. Med hjälp av rätt utformad
inredning blir ljudnivån dämpad.
– De nya lokalerna ger större öppenhet och trygghet, säger Per Ruthström.
Möbler och inredning är viktiga. Miljöer
som inspirerar och motiverar ska utformas. Utbildningsförvaltningen ledord
“tillsammans, engagemang, kreativitet,
variation” formulerades av en projektgrupp när ritningarna tog form. De
estetiska salarna ligger nära varandra
för ökad samverkan enligt läroplanens
intentioner. Salarna för NO och hemkunskap ska inspirera och stimulera till
att prova på.

ILLUSTRATION: LLP ARKITEKTER

Den 28 maj var det nystart och invigning av byggandet. Michael Baumgarten, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och byggbolagets VD Erik
Åredal höll tal. Kulturskolans elever
sjöng och elever från Söderfjärdsskolan
deltog tillsammans med politiker och
tjänstemän .
–Det känns bra att vara igång med
byggnationen igen. Elever och lärare är
i behov av nya och moderna arbetslokaler med god arbetsmiljö, säger Ulrika
Strandberg, chef för utbildningsförvaltningen.

Samråd om
Tynningö
Detaljförslag för
kvarteret Vitsippan
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med ett förslag till detaljplan för
kvarteret Vitsippan på Vaxön. Syftet
är att möjliggöra för byggnation av
ett särskilt boende.
Kommunens bedömning är att det finns
behov av fler platser för särskilt boende.
För att byggnation, rivning och flyttning av
befintliga platser ska ske på ett ekonomiskt
och socialt hållbart sätt är det lämpligt att
studera möjligheten att fördela särskilt
boende på två platser inom kommunen. Det
kan även underlätta för framtida drift om det
finns möjlighet för två utövare av särskilda
boenden.
Förslag till detaljplan för kvarteret Vitsippan är den ena platsen. Den andra är Landstinget 3 och 5 där det sedan tidigare finns ett
detaljplaneuppdrag för bland annat särskilt
boende och där nuvarande verksamhet finns.
Syftet med förslag till detaljplan för kvarteret Vitsippan är att skapa ändamålsenliga,
attraktiva och kostnadseffektiva lokaler för
särskilt boende.
Förslag till detaljplan tas fram i olika skeden: Samråd–Granskning–Antagande–Laga

kraft. Samråd genomfördes under januari–
februari 2015. Nästa skede är granskning.
Förslag till detaljplan innehåller bestämmelser som ger förutsättningar för utformning av bebyggelsen. Det särskilda boendet
och dess omgivning ska utformas i enlighet med kommunens kravspecifikation för
vård- och omsorgsboende som beslutats av
socialnämnden.
Detaljplanearbetet är ett delprojekt i ett
mer omfattande förvaltningsövergripande
projekt för särskilt boende med representanter från stadsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret.

Mer info: Håll utkik och läs mer på

www.vaxholm.se för senaste nytt planarbetet.
Upplysningar om förslag till detaljplan för
kvarteret Vitsippan lämnas av Paula Sund, tel
08-541 709 13.

Ett samrådsförslag för en
fördjupning av Vaxholms
stads översiktsplan, Vaxholm 2030, för Tynningö
går under sommaren ut
på samråd.
Till arbetet hör även en så kal�lad miljökonsekvensbeskrivning
(MKB), som visar på vilka effekter
på miljön ett genomförande av
planen kommer att få.
Arbetet beskriver Vaxholms stads
vision hur den framtida mark- och
vattenanvändningen på Tynningö
kan ske och hur ön kan komma att
utvecklas på sikt. Detta innefattar
frågor om trafik, säkerhet, ny bebyggelse med mera. Samtidigt ska
de värden som finns idag, på och
kring ön, tillvaratas och beaktas –
till dessa hör bland annat farleder,
strandskydd och kulturmiljö.
Planen ger en mer omfattande bild
av Tynningö och dess förutsättningar än vad tidigare arbeten har
gjort. Vissa frågor har behandlats i
tidigare utredningar och andra frågor är sådant som de boende själva
velat aktualisera och driva.
Den 16 juni är/var alla berörda
inbjudna till ett samrådsmöte på
Bygdegården på Tynningö för
att ta del och framföra synpunkter på förslaget. Nästa instans är

Tynningö ska utvecklas samtidigt som
värden som finns i dag ska bevaras.

granskningsskedet där åsikter och
synpunkter från berörda parter och
remissinstanser ska tillvaratas och
beaktas för att möjliggöra förbättringar av planen. Granskningsskedet förväntas ske till hösten 2015.
Mer info: Förslaget finns tillgängligt i sin helhet på Vaxholms stads
hemsida, kommunhuset, biblioteket
på Vaxön samt på Bygdegården på
Tynningö under samrådstiden.

Granskningsförslag
gällande Söderfjärdsskolan
För Söderfjärdsskolan pågår just nu granskningsskedet
mellan den 18 maj och 19 juni.
Syftet med planen är att möjliggöra en permanent skolverksamhet i den
gamla stabsbyggnaden samt att förbättra trafiksituationen i skolområdet.
Vidare avses att möjliggöra verksamhet i förrådshuset söder om skolområdet. Synpunkter på granskningsförslaget ska inkomma till kommunen
senast den 19 juni.
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Turistbyrån rustat
för sommaren 2015
Vaxholms turistbyrås nya hemsida lanserades strax innan påsk. Hemsidan riktar
sig både till Vaxholmsbor och besökare,
informerar bland annat om matställen,
boenden, sevärdheter och evenemang.
Informationen finns både på svenska och
engelska. www.vaxholmdestination.se

Turistbyråns hemsida är kopplad till Stockholms skärgårds gemensamma sida www.
stockholmarchipelago.se. Det gör att utländska turister som är nyfikna på skärgården
lättare kan hitta till Vaxholm och ta del av
Vaxholms utbud.
Intresset för Stockholms skärgård är stort
bland utländska besökare och har ökat
enormt de senaste åren, vilket delvis beror
på aktiv marknadsföring utomlands. Stockholms skärgård omtalas på många ställen –
i magasin, på nätet och i tv-program för att
nämna några exempel.
I mitten av maj lade Visit Stockholm ut en

bild från Rindö på sitt Instagramkonto och
taggade den #Stockholmarchipelago. Bilden
fick 1 461 gilla-markeringar och genererade
18 kommentarer. Flera av de engelska kommentarerna handlade om att folk ville åka till
skärgården eller redan hade bokat en resa hit.
Vaxholm passar utmärkt om man vill
paddla! I kommunen finns tre olika aktörer
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som hyr ut kanoter; på Resarö, Vaxön och
Rindö.
Överlag händer mycket i Vaxholm inom
besöksnäringen – nya idéer och företag
etableras. Aktörer samarbetar och hittar på
gemensamma aktiviteter.
Nytt i sommar är att båttävlingen Pokerrun
besöker Vaxholm. Tävlingen startar och
avslutar på Sandhamn och på eftermiddagen den 4 juli kommer cirka 70 snabba
powerboats att passera Waxholms gästhamn
för att hämta var sitt spelkort. Destination
Vaxholm håller i skrivande stund på att, tillsammans med flera företag, planerna dagen
och evenemanget.
Vaxholms turistbyrå kommer även denna
sommar att ha verksamhet i Waxholmsbolagets vänthall i Söderhamnen, dit turister
anländer med båt eller buss till Vaxholm.
Turistbyråns personal finns där mellan den
15 juni och 14 augusti. Självklart är turist
byrån i Rådhuset också öppen.
I år finns Vaxholmsfoldern på fem språk:
svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Dessutom finns broschyren om Vaxholms försvarsanläggningar nu på tre språk:
svenska, engelska och tyska. Nu finns även
en folder om Ytterby gruva på svenska. Kom
gärna in i turistbyrån och hämta någon av
dessa!

Intresset för Stockholms skärgård
har ökar enormt de senaste åren.

Vaxholms turistbyrå
Turistbyråns öppettider i
Rådhuset är juni–augusti:
måndag–fredag 10–18 samt
lördag–söndag 10–16.
Följ gärna Vaxholms
turistbyrå på facebook för att få tips om olika
aktiviteter och evenemang!

Namninsamling
till stöd för
folkomröstning
Den 28 april 2015 fattade kommunstyrelsen
beslut om att föreslå kommunfullmäktige att
avslå ärendet på grund av bristande formella
förutsättningar.

Kommunallagen ger invånarna möjlighet att väcka
ett ärende i kommunfullmäktige (kommunens
högsta beslutande instans) under vissa omständigheter. Förutsättningarna finns i kommunallagen
och innebär i korthet att om minst 10 procent
av de röstberättigade i kommunen skriver under
namnlistor till stöd för att folkomröstning ska
hållas i en viss fråga, så krävs att en kvalificerad
majoritet i fullmäktige röstar emot för att det inte
ska bli någon folkomröstning. Ett sådant ärende
kallas folkinitiativ.
Kommunallagen ställer också krav på att
namnlistorna ska innehålla uppgifter för varje
namnunderskrift, som verifierar att vederbörande
är röstberättigad i kommunen. Finns inte alla
uppgifter så kan inte underskriften räknas med när
antalet initiativtagare sammanställs.
Den 27 mars 2015 lämnades insamlade namnunderskrifter till kommunkontoret, mot bygget av
Campus Vaxholm och för bevarandet av Norrbergsskolan. Kommunledningskontoret har gått
igenom namnlistorna och konstaterar att det är 8,5
procent av de röstberättigade i Vaxholms stad som
stödjer initiativet om en folkomröstning. Ett stort
antal av de inlämnande underskrifterna saknar
obligatoriska uppgifter som exempelvis personnummer eller adress. Enligt kommunallagen krävs
att minst 10 procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna står bakom ett folkinitiativ, för
att en rådgivande folkomröstning ska genomföras.
Därför beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 28 april 2015 att föreslå kommunfullmäktige att avslå initiativet om
en folkomröstning.
Nästa steg är att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet.

Frågsatnan
på

Vilket är ditt
smultronställe?
ELIN ERICSSON OCH
EMMA ERICSSON
Fiket Gauteau är vår favorit!

NIKLAS JOHANSSON
Jag gillar hamnområdet.
Det är trevligt med allt
folkliv och rörelse här.

BOSSE EKVALL
Bagarn och Winbergs, det är
några ställen jag gillar. Och
Stadshotellet. De har bra mat.

PERNILLA MATTSSON
Jag gillar Magasinet och bistron intill,
och hembygdsgården. Eriksön med
campingen och motionsspåren är ett
fint område.

LENA RHODIN LARSSON
Bogesund. Jag bor där och
gillar naturen. Har mina
hundar och hästar där.

LEIF ÖBRINK
Hamnkrogen har en fin pyttipanna!
Vaxholm är en fin sjöstad där båtarna
kommer och går.

MADELEINE LARSSON
Jag tycker mycket om Kastellet, det har
blivit väldigt fint där och känns mycket
som Vaxholm. Jag gillar också aktiviteten
“Fångarna på Kastellet.”
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Kontrollera vattnet
i enskilda brunnar
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att sköta
brunnen och kontrollera kvaliteten.
Vi kan ge råd om lämplig undersökning.
Förutom bakteriehalt, kemiska ämnen och
eventuella metaller kan radonhalten behöva
kontrolleras – speciellt i djupa bergborrade
brunnar.
Du bör kontrollera vattnet med några
års mellanrum. Hämtning av flaskor och
följesedlar och inlämning av prover (15

Spara på
brunnsvatten!
Om du har egen brunn – var sparsam med
vattenuttaget. Annars är risken stor att saltvatten tränger in i brunnen. Bra spartips:
• Samla regnvatten för bevattning
• Använd vattensnål teknik.
• Tvätta bilen i tvätthall.
• Installera ett mjukt upptag
av grundvatten, en reservoar
som utjämnar stötvisa
vattenuttag.

maj–15 augusti 2015): Flaskor & följesedlar kan hämtas i receptionen i Vaxholms
kommunhus, Eriksövägen 27 B, vardagar
mellan kl 8.00–11.45 och kl 12.30–15.00.
Prover lämnas i receptionen senast kl. 13
alla helgfria måndagar.
Du kan också hämta flaskor och följesedlar på Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor, Kemistvägen 8 i Täby
vardagar kl. 8–16. Inlämning av prover görs
senast kl. 13 på Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor alla helgfria måndagar
och torsdagar.

Använd inte
förorenade jordoch schaktmassor
Om du tänker använda schaktmassor för
till exempel utfyllnad eller markförbättring är det viktigt att veta att dessa inte
är förorenade.
Ansvaret ligger på fastighetsägaren. Ta reda
på så mycket som möjligt innan köp, framför allt om ursprung. Vid behov kan du
bli skyldig att återställa underliggande
mark till ursprungligt skick.

Tvätta din bil utan att smutsa ner miljön
Biltvätt på gatan påverkar
miljön negativt. Tvätt- och
sköljvatten rinner ner i
brunnar och ut i sjöar och
vattendrag utan att passera
reningsverket.

• Även med ”miljöanpassat” schampo och
avfettningsmedel så lösgörs tungmetaller,
oljerester och lösningsmedel.
• Tvätta bilen i gör-det-själv-hall eller i
biltvätt med avskiljning av oljerester och
metaller.
• Vill du ändå tvätta hemma, gör det på
gräsmatta eller grusplan. Då filtreras vattnet. Tvättas bilen ofta krävs inte så starka
rengöringsmedel.
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Bygglov och mätningsuppdrag
under sommaren 2015
Från början av juni
fram till i slutet av
augusti har vi begränsad bemanning på
kommunen gällande
bygglov och mätningsuppdrag.

Det finns alltid någon på plats men handläggningstiden kan i vissa fall bli längre
än normalt. Vill du beställa mätningsuppdrag så bör du beställa denna i god tid. Vi
rekommenderar även att söka annan mätningskunnig för hjälp med i synnerhet utstakningar.
Bygglov- och GIS enheten önskar alla en trevlig
sommar!

Mejla helst så ringer vi upp
bygglov@vaxholm.se
för telefontider, se vaxholm.se

Tillsyn av enskilda
avlopp i Vaxholm
Otillräcklig rening från små
avlopp bidrar till övergödning i
vattendrag, sjöar och kustvatten.
Smittorisk finns om dricksvatten
eller badvatten förorenas.

Trekammarbrunn med efterföljande
markbädd eller infiltration räcker inte
längre i områden med hög skyddsnivå.
Dit räknas bland annat områden vid tillrinningsområde till känsliga sjöar/vattendrag, i omvandlingsområde (tätbebyggt med enskilt VA), vid strandskydd
(mindre än 100–300 meter från
strand) och i naturreservat.
Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd har
beslutat ställa krav på att

bristfälliga avlopp åtgärdas så att samtliga enskilda avlopp i Vaxholm uppfyller dagens krav senast vid utgången av
2020.
Enskilda avlopp i områden med hög
skyddsnivå prioriteras. Områden där
tidsplanen för anslutning till allmänt
VA-nät enligt VA-planen är mindre än
fem år kommer inte att prioriteras.
Vaxholms VA-plan klargör i vilken takt
olika områden planeras anslutas till
gemensamt nät.

Mer information och
kostnadsfri rådgivning
Mer information om Vaxholms
VA-plan finns på: www.vaxholm.se
Mer information för dig som ska
göra ett nytt eller göra om en
befintlig avloppsanläggning finns
på: www.taby.se
Roslagsvatten AB erbjuder kostnadsfri rådgivning för fastighetsägare med frågor om enskilda avlopp
i Vaxholm, tel. 08-540 835 95.
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Tre nya företagare, som tror på samverkan: Per-Eric Grön, Anna Kälvebrand och Kalle Wallin.

Nya företag växer
upp i Rindö hamn
Rindö hamnområde befolkas av nya småföretag. Först ett ostmakeri,
sedan ett brygghus och nu även ett ölbryggeri. Vi träffar tre entreprenörer med stark tro på att området har framtiden för sig.
TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG

Mötesplatsen är Anna Kälvebrands
ostmakeri, och det hela utvecklas till intervjuer i omgångar. Verksamheten kal�lar. Per-Eric Grön måste lasta bilen inför
färd söderut, Kalle Wallin har nyanlända
gäster att ta hand om, Anna Kälvebrand
har café och ystning att sköta.
Gruppbilden tas i flykten, när alla tre
råkar vara samtidigt på samma plats.
De tre nyföretagarna på Rindö har

sina egna bolag, men är överens om att
samverkan dem emellan, och även med
andra i den lokala besöksnäringen, ger
framgång. Alla gynnas av att besökarna
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på Rindö kan erbjudas fler upplevelser.
Paket av upplevelser lockar hit fler. Så
erbjuds exempelvis kajakpaddlarna
såväl ost som öl (alkoholfri) på färden.
Gästerna på det nyss öppnade Bed &
Breakfast kan också komma på både öloch ostprovning.
– Det har bara blivit bättre och bättre
under de tre år som jag har varit här,
det har hänt jättemycket på kort tid. Det
är många fler besökare nu, säger Anna
Kälvebrand.
Hon har varit igång längst av de tre,

drog igång Ostmakeriet i februari 2012,

efter att ha tidigare varit butikschef. I
grunden är hon dock florist berättar
Anna, men ställd inför ett vägval ville
hon lära sig ett nytt hantverk. Ostar
lockade och utmanade.
– Jag gillar ostar, förklarar hon. Men
det var inte slutprodukten som fascinerade mig mest utan själva processen,
hur man gör ostarna.
Anna Kälvebrand utbildade sig, hos
Eldrimner i Jämtland bland annat. God
hjälp att renovera lokalerna i hamnområdet har hon haft av maken. Kor för
mjölkning fanns i Riala och ystninggrytor köptes från Holland, gran att lagra
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Skarpö. Nya
ostar togs fram,
som mest fanns hela 19 sorter av cheddar och ädelostar i lagret. Nu har Anna
Kälvebrand gått ned till ett tiotal lokala
ostsorter, men utvecklar sig ständigt,
nyligen var det premiär för en ännu en
cheddar.
– Ysta och ostar kräver verkligen sin
tid, de ska vändas, packas och saltas,
säger Anna Kälvenbrand som är på plats
på Rindö nästan varje dag.
Försäljningen toppar på sommaren
och inför jul, men osten måste börja
tillverkas långt i förväg för att säljas
till gäster på Rindö och levereras till
skärgårdsrestauranger och återförsäljare.
Mellan fyra och sju månader är vanligaste lagringstiden, men en del ostar
kräver ett helt år.
Lagringen sker innanför murarna på
gamla Oskar-Fredriksborgs fästning.
Per-Eric Grön är nyast av de tre företa-

garna. Skärgårdsbo sedan födseln och
Resaröbo sedan 1987. Under flera år var
han verksam i resebranschen, med destinationer som Turkiet och Tunisien.
– Jag fick ett litet stopp i karriären
och började tänka på vad mer vi kan

göra hemma i Vaxholm, och då kom
jag på ölbryggningen igen, något jag
sysslat med för hemmabruk tidigare. Jag
luskade lite mer noggrant och såg att alla
destinationer i Europa med lite namn
om sig hade ett litet bryggeri – men inte
Vaxholm.
Planerna satte igång i februari 2014.
Per-Eric Grön utbildade sig till diplomerad bryggare i Danmark, fann lämplig lokal på Rindö, köpte in bryggverk
från Kina och tapplina från Italien. Det
som tidigare hade varit en hobby i liten
skala blev nu en näring för honom.
Målet är att brygga 40 000 liter öl under
första året. Lager i två styrkor, en Indian
pale ale (IPA; en överjäst ölsort) och
en typisk brittisk bitter ale med beska
på slutet. Till hösten kommer en mörk
stout (en närmast överjäst och nästan
svart ölsort).
– Framför allt är Vaxholms Bryggeri
ett destinationsbryggeri dit besökare
kommer på visning och provning, säger
Per-Eric Grön. Men han säljer också öl
till Systembolaget i Stockholms län och
en del lokala restauranger. Ambitionen
är att sälja öl över hela landet.
Kalle Wallin är veteranen i trion. En

energisk friluftsmänniska som var i
statlig tjänst ända sedan 1975. Han slog

sig ned i skärgården, Kullön, efter att
tidigare ha varit länspolismästare i Örebro och på senare år kanslichef på Rikspolisstyrelsen. Det är ett avslutat kapitel.
Nu satsar han helhjärtat på Brygghuset i
Rindö hamn.
– Det är kul att prova på något nytt
medan man är hyfsat frisk och Stockholms skärgård är fantastisk. Jag tror att
vi alla vill att folk ska få uppleva den här
alldeles speciella miljön, säger han.
Vaxholms Brygghus har två år på
nacken, drivs av två familjer, och
Kalle Wallin är engagerad i alla delar: i
kajakuthyrningen, i caféet och lunchserveringen samt ett Bed & Breakfast med
26 bäddar, och som öppnade så sent som
i maj i år. Verksamheten växer, och den
pågår året runt.
– Vi har en bra vintersäsong bakom
oss. Vi som har brygghuset paddlar året
runt. Så fort det passar sticker vi ut.
Ett passionerat fritidsintresse har
blivit en näring och en livsstil för Kalle
Wallin. Här anar jag ett förhållningssätt
som flera av företagarna på Rindö har
gemensamt. De gör det de brinner för.
– Det går inte bara att tänka på lönsamhet. Det måste finnas andra driv
fjädrar också, säger Per-Eric Grön.
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Johannesbergsparken
Vaxholms stads största park
(nästan 48 000 kvadratmeter)
har stora öppna gräsytor och tät
träd- och buskvegetation. Parken
används av barn och vuxna, särskilt på sommaren, då den är en
naturlig mötesplats för de som
vill bada, spela brännboll eller
ha en picknik.
Under krigsåren och en bit in på
1950-talet uppläts en del av parken
till Vaxholmsborna som där fick odla
potatis och grönsaker. Många av de
gamla träden som idag finns i parken
planterades av trädgårdsmästare som
var anställda av Krigsmakten, nuvarande
Försvarsmakten.
I parken gjordes en trädinventering av
Arbor Konsult AB 2007. Här upptäcktes
då många ädla lövträd som fransbjörk,
vårtbjörk, hägg, pelark, ask, klibbal,
lind, rödek, blodlönn, valnöt, fontänpil,
hagtorn, lön och ek.
För tjugo år sedan gjorde
studenter från Konstfack
inredning, Ultuna
landskapsplanering och KTH
arkitektur en

studie om parkens utvecklingsmöjligheter. De såg områdets potential som en
mötesplats i inbjudande närnatur, ett offentligt landskapsrum med hagmarkskaraktär för anländande gäster. Det skulle
vara ett andrum, ett vandrarhem med
café förlagt till båtfolkets färdled.
Parkens äldre historia. Vid Stora Slätten

låg år 1315 gården Waxholm Södra, i
nära anslutning till det som idag är Vintervägen i Ekuddskvarteret. Området
hade redan på 1700-talet, efter gården
Södra Waxöns nedläggning, kallats Johannesberg Öfre och Nedre. Vem Johannes var har inte kunnat klargöras.
År 1880 byggde kapten F A Sterky två
hus på fastigheten 259–263, vilket sedan
kallades för ”Monte Christo”. På Tenö
fanns redan ”Monte Bello” idag. Till
trähuset med snickarglädje och stora verandor anlades en trädgård med en rak
axel ner till ångbåtsbryggan. Till villan
fanns badhus, uthus och tvättstuga.
Fastigheten införskaffades av mili-

tären och blev bostad för olika befälhavare.
Kustingenjörskompaniets kasern (KAstaben) var färdig 1907. År 1908–1938
hyste byggnaden ett kompani från Svea
Ingenjörregemente, vilket kallades Ing 1
V eller Kustingenjörskompaniet. Under
åren1939–1940 internerades tre polska
ubåtsbesättningar i kasernen. Stabsplatsen för Stockholms Kustartilleriförsvar
(KA-staben) med stabsläkaren och
inköpsavdelningen fanns i byggnaden
1944–1994.
Försäkringsbolaget Dial tog över huset

och sedan 2004 är det Söderfjärdsskolans elever som vistas där. Ombyggnaden skapade det så kallade Vaxholmsfallet (eller Vaxholmsmålet) och handlade
om frågan vems anställningsavtal som
ska användas då gästarbetare är anlitade.

TEXT: HANS LARSSON, FRITIDSCHEF
FOTO: LENNART FRYKSKOG

Bogesundslandets naturreservat fast
ställt

Symbol för toatömningsstation.

Avfall från fritidsbåtar
ska tas om hand på land
Den 1 april 2015 infördes ett
förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i Sveriges
hav, sjöar och inre vattendrag.
Förbudet gäller alla fritidsbåtar,
förutom de som är k-märkta
(kulturhistoriskt värderade) och
är en del av Sveriges åtagande
att minska utsläppen av fosfor
och kväve i FN-samarbetet,
EU-förordningar och avtal med
övriga Östersjöländer.
Anledningen till förbudet är att
toalettavfall som sprids i hav och
sjöar påverkar miljön negativt, bland
annat genom att tillföra näringsämnen
som har en gödande effekt i vattnet.
Effekten blir större för att utsläppen
sker under begränsad tid i begränsade
områden.
Vad många inte vet är att det faktiskt
är urinen som innehåller högst halter
av näringsämnena fosfor och kväve.
Om det hamnar på land istället för
direkt i vattnet är mycket vunnet
då marken kan filtrera på naturlig
väg. Toalettavfallet kan även orsaka
sanitära problem genom att sprida
bakterier. Förbudet syftar också till
att skapa en attitydförändring kring
förorening av våra vatten och kommer bidra till en renare Östersjö och
ett attraktivare båtliv. Den som bryter
mot förbudet att släppa ut avfall (även
toalettavfall) kan dömas till böter eller

fängelse i högst två år.
För att kunna följa förbudet behöver
fritidsbåtshamnar ha mottagningsanordningar för att båtägare enkelt ska
kunna tömma sitt avfall. Detta gäller
för toalettavfall såväl som övrigt avfall
till exempel miljöfarligt sådant.
Det görs även åtgärder för att förbjuda
utsläpp från övrig sjöfart. Det är sedan
1990-talet förbjudet för all yrkestrafik
att släppa ut toalettavfall inom svenskt
sjöterritorium och svensk ekonomisk
zon. För kryssningsfartyg och andra
passagerarfartyg som färjor införs
dessutom ett förbud mot utsläpp av
toalettavfall på internationellt vatten i
Östersjöområdet. Förbudet gäller med
början 2016 för nya fartyg och 2018 för
befintliga fartyg.
Transportstyrelsen har också i uppdrag av regeringen att undersöka förutsättningarna för ett utsläppsförbud
av toalettavfall från alla andra fartyg på
internationellt vatten.
Transportstyrelsen är ansvarig för att
förbudet införs och för att det efterlevs.
Läs mer på www.transportstyrelsen.
se. Där hittar du även en lathund för
fritidsbåtshamnar som har frågor kring
mottagning av toalettavfall och formulär för att rapportera brister i hamnarnas avfallsmottagande.

Regeringen fattade nyligen beslut att
avslå överklaganden av Bogesundslandets naturreservat med undantag för en
mindre komplettering av bestämmelserna. Det innebär att Länsstyrelsens
beslut om det nya reservatet från 2013
nu gäller med dessa mindre kompletteringar.
Bogesundslandet har länge varit ett
attraktivt besöksmål för natur- och
friluftsintresserade. Området bjuder på
naturupplevelser året runt. På våren är
det fullt av häckande fåglar och under
sommartid erbjuds många härliga
klippor och stränder att bada vid. Varje
höst fylls skogarna av bär och svamp i
mängder och under vintrarna finns det
goda möjligheter till längdskidåkning
och långfärdsskridskor.
Runt om på Bogesundslandet finns
det fler vandringsleder med olika längd,
gott om rastplatser, vindskydd samt
grillmöjligheter. Genom att Bogesundslandet blivit naturreservat innebär det
att hälften av kommunens landyta nu
utgörs av naturreservat.
TEXT: ISABELLE ERIKSSON, KOMMUNEKOLOG
FOTO: AMMI WOHLIN; MILJÖSTRATEG

TEXT: MIA SKLENAR; PROJEKT
KOORDINATOR VATTENFRÅGOR
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Ny logga
för social
hållbarhet
Arbetet med Social hållbarhet i Vaxholm har
fått en ny logotyp: ett träd vars fyra olika ”löv”
representerar var sitt fokusområde: Drogförebyggande arbete, En trygg miljö, Föräldrastöd
och Hälsofrämjande förutsättningar.
Mer information:
Ta gärna del av populärversionen eller
strategin i sin helhet på: www.vaxholm.se

Följ med på natt
vandring i Vaxholm
Engagerade föräldrar och vuxna – kom

med oss och nattvandra för våra barn och
ungdomar!
Genom att nattvandra, cirka 3–4 timmar
vid varje tillfälle, skapas trygghet för alla som vistas
ute. Som nattvandrare finns man där ungdomarna är
och visar att vi är ett stöd och att vi bryr oss.
Nattvandringen är en samverkan mellan kommun,
polis och andra aktörer. Vi ingår i nätverket stiftelsen
nattvandring.nu och du är därmed försäkrad vid varje
nattvandring. Det finns även möjlighet som klassföräldrar eller förening att vandra och få ett bidrag
från kommun. Informations- och uppstartsmöte inför
hösten sker den 2 september klockan 19–21 i kommunhusets lokaler.

Följ gärna på Facebook:
Social hållbarhet Vaxholm.

Kvällshäng
i idrottshallen
I höst drar en
ny verksamhet igång.

Ungdomar
från 13 år och uppåt är
välkomna att under tre
kvällar i höst komma och
hänga i vår nya idrottshall.
Kom förbi när det passar och gör det du känner för. Hallen är öppen
mellan klockan 20 och 24
den 16/10, 14/11 och den
12/12. Mer info kommer
i höst.

Gå med oss på Facebook!

Nattvandrarna Vaxholm

Langarmytologi
Innan skolavslutningen skickades

ett vykort till alla 20-åringar i staden.
Vykortet är en del i kampanjen ”Hejdåalkoholskador” och syftar till att stoppa
langningen. Det har visats sig att målgruppen, de
mellan 20 och 25 år, är dem som i högst utsträckning
langar till minderåriga.
Läs mer på: www.hejdaalkoholskador.se
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Boken beskriver forskning
och ger konkreta verktyg.

Älskade
förbannade
tonåring
Vaxholms stad
erbjuder i höst
kostnadsfria
träffar för tonårsföräldrar. Träffarna riktar
sig till alla med barn i åldern
13–18 år, inte bara de som
upplever att de har problem,
och de utgår från Birgitta
Kimbers bok ”Älskade förbannade tonåring”. Boken
beskriver forskning om hur
tonåringars hjärnor fungerar
och ger konkreta verktyg för
föräldrar som vill lära sig att
samspela bättre med sina
ungdomar.
Temat för träffarna är:
grupptryck, jag-budskap, att
hålla reda på sina tonåring,
att vara uppmärksam på sig
själv.
Älskade förbannade
tonåring ingår i arbetet med
att utveckla föräldrastödet i
kommunen och genomförs
av ungdomspedagogerna
inom socialförvaltningen.
Träffarna är, som sagt, kostnadsfria. Både material och
fika ingår!
Intresseanmälan kan göras
till kommunens ungdomspedagog: angelica.svensson@

vaxholm.se

Norrbergsskolan hade
nyligen temadag om
tobak med filmvisning,
värderingsövningar och
tipspromenader. Som
avslutning arbetades det
fram förslag på Vaxholm
kommuns framtida antitobakskampanj.

En temadag om tobak
på Norrbergsskolan
Dagen inleddes med filmen
”Tobakens barn”, som tar upp

tobaksproblematiken ur nytt
perspektiv. När tobaksbruket
minskat i väst har industrin sökt sig till utvecklingsländerna med samma marknadsföring som i väst för 30 år sedan. Rökning
framställs som en symbol för frihet, lyx och
en cool livsstil. I dag lever 80 procent av
världens rökare i utvecklingsländerna – och
siffran stiger trots att många inte har råd
med mat för dagen.
Tobaken odlas under slavliknande
förhållanden. Bekämpningsmedel används
okontrollerat, vilket leder till miljöförstöring och ohälsa. I filmen fick eleverna möta
sex barn från tre världsdelar vilka genom
tobaksarbete tvingats till barnarbete, missad
skolgång, ökad fattigdom och sjukdom.
Efter filmen delades eleverna in i mindre
grupper för reflektion. Flera elever sade
att de inte hade haft någon aning om hur
mycket gifter som användes vid odlingen.
Starka reaktioner väckte det att så många
barn arbetar på fälten och att så många barn
drabbas av både tillverkningen och av bruket. Att föräldrarna är beroende av tobak
och spenderar så stor andel av inkomsten
på det fastän familjen knappt har mat för
dagen.

generellt att anledningen till att man börjar
röka eller snusa ändå handlar om grupptryck. Vissa kanske tycker det är coolt för
det finns inte några fördelar med att bruka
tobak, sade flera av dem.
Under hela dagen pågick en tipspromenad om tobaksfakta. Den lyckliga vinnaren
var Hampus i nian som utöver äran fick två
biobiljetter i pris.
Slutet av temadagen ägnades åt Vaxholms
stads antitobakskampanj. Smågrupper arbetade febrilt med att hitta en slående slogan,
en vinnande logotype, kampanjens huvudbudskap samt förslag på hur den skulle
spridas. Av flera bra och slående bidrag
valdes tre förslag ut.
Utifrån dessa tre fick kommunens
invånare i maj gå in via appen Instagram
på #antitobakvaxholm och rösta fram ett
vinnande bidrag. Slogans som ”Tobak får
dig att falla, Tobak påverkar alla”, ”Be smart,
don’t start” och ”Tjut ut ordet slut!” var
nominerade.
Många kloka tankar, åsikter och ny
kunskap kring tobak och dess konsekvenser
kom upp under dagen. Från kommunens
sida är vi väldigt nöjda och tackar alla ungdomar för aktivt deltagande!
MADELEINE LARSSON,

Därefter följde värderingsövningar av typen

”heta stolen” där tobaksförbud, kompisars
tobaksvanor och grupptryck ventilerades.
De flesta ansåg att tobak borde totalförbjudas, att man ska säga till kompisen om den
börjar röka samt att det inte är särskilt coolt
att snusa eller att röka. Dock ansåg eleverna

FOLKHÄLSOSTRATEG, VAXHOLMS STAD

Läs mer om Instagramtävlingen på:

www.vaxholm.se
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En kreativ miljö för
framtida forskare
Barnen upptäcker världen med alla fem (eller 28) sinnen. Barnens
vilja att lära är enorm. På Överby förskola skapas en lustfylld och
kreativ lärmiljö för alla sinnen – ett Sinneslab.
TEXT OCH FOTO: EVA TUVHAV GULLBERG, FÖRSKOLLÄRARE OCH ATELJERISTA PÅ FÖRSKOLAN

process. För varje dag har vi erövrat
rummet bit för bit. Vi vill att alla ska
vara delaktiga och ha inflytande; barn,
föräldrar och pedagoger. Demokrati tar
tid men vi tänker att ju mer delaktiga
barnen är desto mer ansvar känner de
för sin miljö. Barnen har tittat i kataloger för inköp. Vi har tryckt upp bilder
på det vi beställt så barnen vet vad som
ska komma och vi har packat upp tillsammans. Det kompetenta barnet står i
centrum.

Lärandet ska vara lustfyllt och byggas utifrån barnens egna sinnesintryck.

V

i kliver in i ett stort luftigt rum
med högt i tak. Fågelkvitter
hörs. Några barn bygger på stora
ljuskuber ett hus åt djuren. I ett hörn
doftar timjan, citronmeliss och oregano.
Bredvid porlar vattnet i en liten fontän
– en pojke undrar vart vattnet tar vägen.
Vi hör barnskratt inifrån den mörka
kubiken. Barnen kikar ut på oss med
ficklampor i händerna. I fönstret står
sensoriska block.
– Titta, säger ett barn, nu blir allting
rött.
Hon håller ett av blocken intill ögat
och tittar ut genom fönstret.
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– Nej min värld är blå, säger en annan.
Vid pianot experimenterar ett barn
med toner från tangenterna.
Vi är i Sinneslabbet på Överby förskola, en av Resarös kommunala förskolor.
Redan förra våren talade vi om att
fördjupa oss i temat sinnen. I slutet av
2014 sökte vi och fick projektbidrag
från Vaxholms stad för att bygga upp
en utforskande och interaktiv lärmiljö
som utgår från sinnena – ett Sinneslab.
Vi ville få in mer teknik och naturvetenskap på förskolan och samtidigt skapa
en lustfylld lärmiljö.
Att bygga vårt Sinneslab är en

Föräldrarna har fått kontinuerlig information och för några veckor sedan hade
vi smygpremiär för föräldrarna tillsammans med barnen. För oss var det ett
bra test för om miljön fungerade, vilket
den gjorde, och en bra vägledning för
hur vi kan gå vidare.
Att arbeta med sinnena handlar inte
bara att inreda ett rum utan också om
att kreativt hjälpa barnen att skapa
innehåll, förståelse, nyfikenhet för olika
begrepp. Att bygga lärandet utifrån
barnens egna sinnesintryck gör att de
upplever lärandet utifrån sina förutsättningar. Barbro Nyström, förskolechef på
Resarö förskolor, betonar att förskolan
numera har ett ansvar för undervisning.
– I det här rummet kan vi visa på
undren i flera bemärkelser. Det viktiga
är att vi är medforskande och närvarande pedagoger som stimulerar barnens
nyfikenhet och lust att experimentera
och utforska. Barnens vilja att lära är
enorm inom förskolan. Det är här vi
lägger den positiva grunden, säger hon.
Vi pedagoger har fortbildat oss inom
ämnet, exempelvis har vi besökt Tom
Tits Experiment, deltagit i kursen «Russinhissen» med Hans Persson där vi lärt
oss mer om teknik, fysik och kemi (se
www.hanper.se). Innan sommarlovet
åker vi till Artipelag, konsthallen på

Ny matsal
och nytt kök
planeras på
Resarö skola
En utbyggnad av Resarö
skola är på gång. I en första
etapp ska matsalen och köket byggas ut. Slånbärsgården rivs för att ge utrymme
åt det nya.

Att bygga ett Sinneslabb är en process. Rummet har erövrats bit för bit.

Värmdö. Att få förståelse för de estetiska
lärprocesserna är oerhört viktigt speciellt när vi bygger miljöer för sinnesintryck till hjärnan. Tillsammans med
min kollega Ulrika Jevbratt, ateljerista
och pedagog vid förskolan, diskuterar
vi ofta vad som behövs för att skapa en
lustfylld lärmiljö utifrån ett barnperspektiv. Vi är överens om att estetik,
fantasi och magi är viktiga ingredienser för att utveckla ett kreativt och
självständigt tänkande. Det abstrakta
tänkandet börjar i fantasin.
Vi söker också kontakter och samarbeten utanför förskolan. Ett sådant samarbete har vi med Tekniska museet och
Mariana Back, som bor på Rindö och är
intendent på museet. Som expert deltar
hon i arbetet med MegaMind – museets nya science center som öppnar till
hösten. MegaMind utgår från sinnena
och hjärnan. Andra förskolor, Vaxholms
konstförening med flera har också visat
intresse för vårt Sinneslab. Vi kommer
framöver ta emot studiebesök för att
inspirera och sprida våra tankar.
Tillsammans med barnen har vi gått
sinnespromenader ute och inne med
fokus på ett sinne i taget. Det blev
som meditationspromenader där alla
sinnena var öppna för intryck. Vi har
spelat ljudmemory, experimenterat med
play-dough och elektricitet, känt på
isballonger och känselbollar, forskat i
örats uppbyggnad, målat med fötterna,
undersökt mörker, skuggor, spindlar

och vattenvirvlar. Utifrån det har vi
reflekterat och diskuterat för att komma
vidare.
En dag räknade ett barn upp vilka
sinnen vi har. Känselsinnet, luktsinnet,
smaksinnet, synsinnet, hörselsinnet och
tåsinnet, sade barnet. Forskare anser att
vi inte bara har fem sinnen utan minst
27 sinnen och kanske är tåsinnet det
28:e.
Framtidens forskare finns i förskolan. Vi vill att Sinneslabbet ska
vara en laborativ och lustfylld lärmiljö
där forskning pågår.

Resarö skola byggdes 1980 och
antalet klassrum har successivt
byggts ut för att kunna ta emot fler
elever och fler årskurser. Elevtalet har sedan sekelskiftet ökar
från 281 till 452. Men matsalen
och köket är inte dimensionerat
för så många elever som i dag.
Sex klasser äter i dag i klassrum
och biblioteket, och arbetsmiljön
kunde vara bättre.
Prognosen för Resarö mitt,

Storäng och södra Resarö säger
att antalet elever i åldern 6 till 12
år är relativt stabilt de närmaste
tio åren.
Utbildningsförvaltningen och
tekniska enheten fick hösten 2013
i uppdrag att utreda en skolutbyggnad i etapper. Förslaget i
tjänsteutlåtandet lyder nu att
skolans matsal och kök byggs ut
i första etappen för att kunna ta
emot cirka 550 elever.

Förskolans läroplan
I förskolans läroplan, Lpfö 98
rev 2010, sägs bland annat att
barnen ska utveckla sin förståelse för naturvetenskap och
samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt
enkla kemiska processer och
fysikaliska fenomen. I förskolan
ska vi även tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen
aktivt ska delta. Det är viktiga
byggstenar för en pedagogisk
lärmiljö.
Mer om Sinneslab hittar ni på
Instagram #overbyforskolasinneslab. Välkomna!
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Inlärningen blir bättre
när bullret dämpas
i klassrummen
I Vaxholms grundskolor pågår sedan i fjol ett projekt,
kallat Hörselprojektet. Målet är bland annat att förbättra
ljudmiljön och hörbarheten i våra skolor.
Lokaler bullersaneras med exempelvis
mobila akustikplattor, som kan flyttas
vid behov. Vissa möbler byts ut mot
bord med ljuddämpande material i
bordsskivan och stolar och/eller tassar
för att undvika skrapljud.
Pedagogerna informeras om och
erbjuds utbildning och handledning,
för att bli mer medvetna och kunna
anpassa sin undervisning till elever med
hörselnedsättning. Det handlar både

”En förbättrad ljudmiljö har god effekt
på inlärning för alla
elever”

om pedagogiska förhållningssätt och
rumsliga förändringar. Även mindre
åtgärder påverkar hörbarheten och
tillgängligheten.
Fortbildning erbjuds skolpersonal
i bland annat TAKK, tecken som
alternativ och kompletterande kommunikation. Pedagoger och rektorer får
möjlighet att delta i fortbildning, som
anordnas av SPSM Specialpedagogiska
skolmyndigheten och Hörselhabiliteringen Karolinska sjukhuset i samarbete.
Det är viktigt att hörselskadade elever
får samma möjlighet till delaktighet,
som sina fullt hörande kamrater. Flera
aktörer kan bidra i arbetet och det krävs
samordning. Pedagoger som arbetat i
akustiksanerade klassrum vittnar om

Det är viktigt att hörselskadade elever får samma möjlighet till delaktighet
som sina fullt hörande kamrater.
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att röster dämpas och att atmosfären i
rummet blivit lugnare.
En förbättrad ljudmiljö har god effekt
på inlärning för alla elever. Forskning
visar att det är lättare att ta till sig kunskaper och att komma ihåg vad man lärt
sig i en god ljudmiljö. I en sådan miljö
minskar också stressen och de röstproblem som pedagoger ofta drabbas av.
Specialpedagogiska skolmyndigheten
har i samarbete med Hörselhabiliteringen Karolinska Sjukhuset nyligen gett
ut en rapport om ”Hörteknik och dess
användning i skolan”. I undersökningen
som ligger till grund för den framkom,
att fyra av fem klassrum i Stockholms
län har dålig ljudmiljö. Mätningarna
gjordes enligt boverkets normer. Vi har
idag mer kunskap om ljudmiljö och inlärning och ställer högre krav på miljön,
än man gjorde när de flesta av skolorna
byggdes.
Chefen för ESU, Enheten för stöd och
utveckling på Utbildningsförvaltningen,
har tagit initiativet i Vaxholm, genom
att söka statliga medel. I samband med
den nya lagen om anpassningar kom
möjligheten, att ansöka om medel för
”Kvalitetshöjande åtgärder för elever
med vissa funktionsnedsättningar”.
Medel har beviljats för båda åren och
bl.a. möjliggjort, att på ESU anställa en
hörselkonsultativ pedagog.
Med hjälp av det beviljade medlet och
kommunens egna satsningar, kommer Vaxholms stad i slutet av 2015 att
kunna uppnå minst ett akustiksanerat
klassrum på varje skola. Det kommer
att finnas akustiksanerade förskoleklassrum, som anpassats för barn med
hörselskada och ljuddämpade matsalar
och trapphus.

Vaxholm visar hur skolan kan
bli bra för funktionshindrade
TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG

Tova Lindeberg, Helene Torelm
och Emelie Boll på Norrbergsskolan har erfarenheter om
funktionsnedsättning att dela
med sig av. I mitten av oktober
deltar de i ett konvent i Europaparlamentets regi.

Tova Lindeberg och Emelie
Boll åker i höst till ett konvent i Luxemburg där ungdomar från hela Europa ska
diskutera hur elever med
funktionshinder bättre kan
inkluderas i skolan. Med på
resan är också pedagogen
Helene Torelm.
Trion representerar Vaxholm, och
Sverige, på konventet som arrangeras av
Europaparlamentet. De tre är utvalda
eftersom de har beprövade tankar och
metoder att förmedla till övriga Europa.
På Norrbergsskolan har man länge
arbetat med att anpassa läromedel och
lokaler till elever med funktionshinder.
Mycket har blivit så invant att knappt
någon tänker på det.
– Det ska bli intressant att höra hur det
fungerar i andra delar av världen. Kanske är det vi gör självklarheter för en del
och för andra inte, säger Tova Lindeberg.
Hon är blind sedan födseln och
levande bevis för att skolan kan fungera
utmärkt för elever med synnedsättning – om rätt förutsättningar ges.

sida på dagarna. Hon
Datorn och talböcker är
Bokstäver som känns
fungerar även som stöd
extra viktiga verktyg för
i fingrarna.
till de övriga lärarna (som
henne. Bilder får ersättas
även de har fortbildats)
med ord. Framför allt får
i upplägget av undervisningen. Även
undervisningen i den bildrika matten
Helene åker i höst till Luxemburg för
och laborationerna i kemi gestaltas på
att dela med sig och ta del av andras eralternativa sätt. Och idrottslektionerna
farenheter. En del av hennes ansträngär ofta individuellt utformade.
ningar handlar om att integrerera, eller
– Jag kan ju inte delta i fotbollen till
osynliggöra om man så vill, åtgärderna
exempel, men jag kan ta promenader
i skolarbetet.
och jag kan styrketräna.
– Jag blir glad när jag hör folk säga
att de inte tänker på de insatser vi gör
Tova Lindeberg går i 9 C och i parallellsom ett hinder eller något annorlunda.
klassen 9 A går kamraten Emelie Boll,
Det är rätt många bitar som ska falla på
som också åker till Luxemburg. Hon
plats och jag vill verka i kulisserna för
och Tova har känt varandra sedan föratt det ska flyta på. Just nu har jag konskolan på Kullön, och de har ofta bildat
takt med gymnasiet, som Tova har sökt
musikduo med sång (Emelie) och piano
till. Det gäller bland annat att beställa
(Tova) på skolans samlingar, nu senast
rätt böcker att ladda upp datorn.
på avslutningen i juni.
Umgänget med Tova har gett Emelie
Konventet i Luxemburg handlar om all
perspektiv.
funktionsnedsättning, även hörselned– Jag har fått förmånen att bättre
sättning och rörelshinder. En liknande
förstå att det kan fungera även med
sammankomst I form av en hearing
funktionshinder, det visar ju musiken
som ägde rum i Bryssel 2011 då 88 ungoch våra uppträdanden till exempel. Nu
domar med och utan funktionshinder
är jag tacksam över att få ta del över hur
samlades för att dela synpunkter och få
det kan fungera på andra håll.
inblick i de framsteg som görs. Fråga
Helene Torelm är matte- och NOom inkludering kom då ständigt upp i
lärare i grunden, men även specialpediskussionerna.
dagog, och finns vid Tova Lindebergs
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Evenemang i Vaxholm
Bistro Kastellet

JUNI

Bistro Kastellet, beläget på borggården, serverar hembakt fika och
bistromat. Besökarna kan välja
uteserveringen eller mysa inomhus
vid stearinljus. Man kan även köpa
med lokalt producerade deliprodukter hem. Öppet kl 11–17 under
sommaren.

29/5–11/6 Utställning på galleri
Roddarhuset – John Button.

Kronuddens Taxibåtar trafikerar
Vaxholm – Kastellet från Kajplats nr
9 var tjugonde minut kl 11–17 hela
sommaren. För mer information besök Bistro Kastellets Facebook-sida.

30/5–28/6 Vaxholms hembygdsmuseum öppet fredag, lördag och
söndag kl 12–16 OBS! Stängt
midsommarafton.
6/6–18/6 Vaxholms Fästnings
museum öppet kl 12–16.
6/6–13/9 Guidade visningar på
Bogesunds slott lördagar o söndagar
kl 15. OBS! Stängt midsommarhelgen.
6/6 Nationaldagsfirande i
Vaxholms kyrka och på Rindö.
7/6 Barnens dag på Kastellet.
Arr: Vaxholms fästnings museum.
7/6 Invigning av Skulpturparken
kl 14.
10/6 Skärgårdsbåtens dag.
Arr: Lions.
13/6–16/8 Sommarutställning
på Rådhuset med elever från Atelier
Stockholm. Arr: Vaxholms konstförening.
13/6–28/6 Utställning på galleri
Roddarhuset – Carl Bennerstedt.
OBS! Stängt på midsommarafton.
17/6–12/8 Allsång på Winbergs
med WAO, onsdagar kl 19.

Engarns koloniträd
gårdsförenings
skördemarknad
Lördagen den 8 augusti håller
Engarns koloniträdgårdsförening sin
årliga skördemarknad. Vid bommen
in till området säljer medlemmarna
grönsaker, bär och frukt som de
odlat på sina kolonilotter. Det brukar
även finnas blommor, sylt och saft
till försäljning. Ta chansen att handla färskt, närproducerat och ekologiskt! Kolonilotterna bidrar även till
att öka den biologiska mångfalden.
Försäljningen startar klockan 11.
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19/6 Midsommarfirande på Lägret
kl 16. Arr: Vaxholms Hembygdsförening.

19/6 Midsommarfirande på Resarö.
21/6–30/6 Vaxholms Fästnings
museum öppet kl 11–17.
24/6–12/8 Turistbyråns guidade
stadsvandringar, onsdagar kl 15.
25/6 Musik i sommarkväll
kl 19. Bogesunds slottskapell.
28/6 Sekelskiftsdagen på Vaxholms
Kastell. Arr: Vaxholms fästnings
museum.
28/6 Konsert ”A capella i sommarkväll” i Vaxholms kyrka kl 18.
30/6–30/7 Utställning på galleri
Roddarhuset – Samlingsutställning.

sommaren 2015
JULI
1/7–12/8 Turistbyråns guidade
stadsvandringar, onsdagar kl 15.
1/7–30/7 Utställning på galleri
Roddarhuset – Samlingsutställning.

19/7 Guidad visning på Oskar
Fredriksborg på Rindö kl 13.
Arr: Vaxholms fästnings museum.
23/7 Musik i sommarkväll kl 19.
Resarö kapell.

1/7–12/8 Allsång på Winbergs
med WAO, onsdagar kl 19.

AUGUSTI

1/7–31/7 Vaxholms Fästnings
museum öppet kl 11–17.

1/8–30/8 Vaxholms hembygds
museum öppet fredag, lördag och
söndag kl 12–16.

2/7–31/7 Vaxholms hembygdsmuseum öppet torsdag, fredag,
lördag, söndag och måndag
kl 12–16.
2/7 Musik i sommarkväll kl 19.
Vaxholms kyrka.
3/7–16/7 Utställning på galleri
Roddarhuset – Stefan J Petersén.
4/7 Pokerrun i Vaxholms
gästhamn.
4/7–13/9 Guidade visningar på
Bogesunds slott lördagar o söndagar
kl 15.00.
9/7 Musik i sommarkväll kl 19.
Vaxholms kyrka.
10/7 Storschlaget, schlagershow
i Vaxholms gästhamn.
16/7 Musik i sommarkväll kl 19.
Vaxholms kyrka.
18/7–30/7 Utställning på galleri
Roddarhuset – Karin Derland.

1/8–31/8 Vaxholms Fästnings
museum öppet kl 11–17.
1/8–13/9 Guidade visningar på
Bogesunds slott lördagar o söndagar
kl 15.
1/8–13/8 Utställning på galleri
Roddarhuset – Överbygruppen.
5/8–12/8 Turistbyråns guidade
stadsvandringar, onsdagar kl 15.
5/8–12/8 Allsång på Winbergs
med WAO, onsdagar kl 19.
6/8 Musik i sommarkväll kl 19.
Vaxholms kyrka.
8/8 Skördemarknad vid Engarns
koloniområde Arr: Engarns koloni
trädgårdsförening.
13/8 Musik i sommarkväll kl 19.
Bogesunds slottskapell.
15/8–30/8 Utställning på galleri
Roddarhuset – Gunilla Mourou.
15/8 Skärgårdsmarknad.
Arr: Vaxholms Hembygdsförening.
29/8 Fackelrodd.
Arr: Vaxholms roddförening.

om
Läs mer
olm
n i Vaxh
e
r
a
m
m
so

25

Guidningar på
Bogesunds slott
Guidningar för allmänheten på
Bogesunds slott
Mellan den 6 juni–2 september
hålls allmänna visningar varje lördag och söndag kl. 15 (Obs! stängt
midsommarhelgen 21–22 juni).
Söndag den 13 september hålls
minnesgudstjänst för Per Brahe d.y.
i slottskapellet kl. 11 och därefter
hålls en guidad visning i slottet med
inriktning på 1600-talet.

Sekelskiftesdagen 2015
Söndagen den 28 juni kl 11–17 bjuder fästningsmuseet på Kastellet med
pompa och ståt in till sin årliga sekelskiftesdag. Upplev hur det kunde
ha tett sig på fästningen i slutet av
1800-talet när fästningen var befolkad med officerare, officershustrur,
barn, soldater, pigor, tvätterskor och
grågubbar. Det blir ett fullspäckat
program under dagen med bland
annat musik, dans, 1800-talslek,
konst, picknick, guideturer, korta
historiker, uppvisningar, film, föredrag, rodd över sundet, matupplev
elser, 1800-tals fotografering, torghandel med mera. En ny utställning
om ”Kronoarbetskarlarnas hårda
arbete” invigs även denna dag.

Realistisk konst på
Vaxholms rådhus
På The Swedish Academy of Realist
Art får eleverna lära sig att måla figurativt och realistiskt enligt traditionella metoder som de stora mästarna
Rembrandt, Leonardo da Vinci och
Caravaggio behärskade. Den treåriga
heltidsutbildningen är uppdelad i ett
antal stadier. Först studeras användandet av blyerts och sedan tecknar
eleverna i kol efter tredimensionella
gipsavgjutningar. Efter detta går
eleverna över till olja. Konsteleverna visar här prov
på sina arbeten i olika
tekniker och material.
Utställningen pågår
13 juni–16 augusti
Öppettider se anslag
och Vaxholms konstförenings hemsida.
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Turistbyråns
stadsvandringar
Turistbyrån anordnar 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
den tar en timme. Biljetter köpes på
turistbyrån. Pris: 60 kronor/vuxen,
30 kronor/barn 8–15 år. Pågår
24 juni–12 augusti. Onsdagar
kl 15.

Kostnad för allmänna visningar är
60 kronor/person, 30 kronor/barn
mellan 8 och 16 år. Biljett köpes
kontant på plats på slottet, strax
innan guideturens början. Visningen
tar entimme.
Guidning av grupper kan bokas året
runt. Pris 1 000 kr + 60 kr/person.
Bogesunds Slott
Per Brahes väg, VAXHOLM
Telefon: 0734-34 36 02
www.bogesundsslott.se
info@bogesundsslott.se

Vaxholms Turistbyrå, Rådhustorget,
185 32 Vaxholm
Tel. 08-54131480
www.vaxholmdestination.se
turistbyran@vaxholm.se

Naturpasset
Nu finns Naturpasset att köpa på Vaxholms turistbyrå! Naturpasset erbjuder
orientering i din egen takt – när du själv har tid. Fram till den 30 september
finns sammanlagt 40 kontroller utplacerade på Bogesund och Rindö. Vid varje
kontroll finns en bokstav som man skriver in på sitt startkort. Om man hittar
minst 27 kontroller och skickar in sitt startkort deltar man i utlottningen av
fina priser. Arrangör: Waxholms orienteringsklubb. Pris: 70 kr.

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

Välkommen till biblioteket i sommar
Öppettider:
8 juni–23 augusti
Måndag 14–19
Tisdag Stängt
Onsdag 10–19
Torsdag 10–15
Fredag 10–15
Lördag Stängt
fr.o.m. 24 augusti:
Måndag 14–20
Tisdag 10–17
Onsdag 10–20
Torsdag 10–17
Fredag 10–17
Lördag 10–14
Bibliotekets hemsida: På
www.vaxholm.se under
”Uppleva och göra” hittar
du bibliotekets hemsida.
Här finns bland annat
bibliotekets katalog där
du kan söka efter böcker,
beställa böcker och
låna om. För att kunna
använda alla tjänster på
hemsidan behöver du en
pin-kod som du får vid
ett besök på biblioteket.

Sommarlovsboken
För dig i årskurs 1–9.
Kom in och hämta ett sommarbokshäfte på biblioteket
och var med i årets omgång
av Sommarlovsboken! Du
lånar, läser och skriver om
fem böcker under sommaren.
Häftet hämtas från och med
27 maj och lämnas in senast
31 augusti på biblioteket.
Alla som är med får välja en
prisbok!
Skrivarverkstad för
barn och unga
Vill du skriva en egen
fantasyberättelse?
Måndag 22 juni och onsdag
24 juni kl. 12–15 kan du delta
i bibliotekets skrivarverkstad.
Från 9 år och uppåt. Gratis
deltagande.
Anmälan senast 15 juni tfn
08-541 709 45 eller
biblioteket@vaxholm.se
Högläsningstips
Vi har färdiga bokpaket att
låna för barn och unga!

Personalens boktips
Personalen har plockat fram
böcker de vill tipsa om till
sommarens läsning.
Sommarutställning –
Författare med
Vaxholmsanknytning
Sommarens utställning i bibliotekets skyltfönster handlar
om inte längre verksamma
författare, som alla har haft
anknytning till Vaxholm.
Arr: Vaxholms hembygds
förening
E-böcker och E-ljudböcker
Många av bibliotekets nyaste
titlar finns att låna i digital
form via bibliotekets katalog.
Du kan även låna till exempel
språkkurser. Beroende på den
enhet du vill ladda ner på
finns instruktioner att hämta
på biblioteket eller via bibliotekets hemsida.
Naxos Music Library och
Naxos Spoken Word Library
Lyssna på musik och engelska

ljudböcker online via
bibliotekets hemsida.
Surfa trådlöst
på biblioteket
Kom till informationsdisken och visa bibliotekskort
eller legitimation så får du
inloggningsuppgifter.
Daisy-talböcker
Kan lånas av dyslektiker,
synskadade och andra med
läshinder. Är du Daisy-låntagare kan du nu själv ladda
ner dina böcker via internet.
Kontakta oss på biblioteket
så får du veta mer!
Boken kommer
Biblioteket har Boken-kommer-service för dig som är
långvarigt sjuk, rörelsehindrad eller av liknande anledning inte själv kan komma
till biblioteket. Du får hem
böcker och talböcker utan
kostnad via biblioteket eller
hemtjänsten.

Hösten på biblioteket
Advokatjour
Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning
som Sveriges Advokatsamfund bedriver. Du
får träffa en advokat i cirka 15 minuter för en
första vägledning på biblioteket följande
måndagar under hösten: 31/8, 5/10, 2/11, 7/12.
Släktforskningsjour
Lördagar kl. 11–14 från och med 5/9 får du
gratis hjälp av jourhavande släktforskare från
Södra Roslagens släktforskarförening att starta
din släktforskning på biblioteket!

Öppen bokcirkel
Onsdag 16/9 kl. 18.30. För dig som älskar
att läsa och vill samtala med andra om
dina läsupplevelser.
Det goda hundägarskapet –
från desperation till inspiration
Torsdag 24/9 kl. 18.30
Författare Mervi Kärki berättar om vägen
från hundproblem till inspirerande
hundägarskap. Gratis entré.

Sagostunder
Lördag 29/8, 19/9,
10/10 kl. 10
r
Lotta läser sagor fö
barn 3–6 år.

27

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

