i
t
g
i
t
k
i
V

I N F O R M AT I O N F R Å N VA X H O L M S S TA D
N R 3 • 2 015

VAXHOLM
Elva förstelärare
Ska göra skolan bättre

Tummen upp
för gågatan
Många är positiva

Hotellets
nye ägare

Möt Tobias Ekman

Befälhavare

Lär sig ecoshipping i Vaxholm

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.

Vaxholm – Skolstaden!
Skolan och dess kvalitet spelar en central roll för elever och
föräldrar. Kvalitet avspeglad i framför allt pedagogiken, lärarnas

insatser och den fysiska miljön.
Vaxholms stad arbetar med ständiga förbättringar inom skolans
område och har beslutat genomföra en digital handlingsplan för
skolan. Samtliga högstadieelever kommer under hösten i år få dis
ponera varsin dator. Dessa insatser tar utgångspunkt i främjandet
av elevernas lärande.
Vaxholm har nu elva förstelärare i våra skolor och minst en i
varje skola. Denna satsning är viktig och syftar till att höja yrkets
attraktivitet och säkra god undervisningskvalitet.
Den nya högstadieskolan på Campusområdet byggs nu för fullt,
med inflyttning 2017. Resarö skola får ny, större matsal och fler
klassrum.
På Storäng kommer ny förskola. Ny plats söks för Båtens för
skola och på östra Rindö projekteras för ny skola.
Vaxholm är utsedd till en av Sveriges 97 bästa kommuner

och landsting (av totalt 310) på ekologisk mat i skolorna.
96 procent av eleverna i årskurs 9 uppnår gymnasie
behörighet. I årskurs 6 är 95 procent av eleverna god
kända i alla ämnen. En enkät i förskolan visar att
95 procent av föräldrarna är mycket nöjda. Barnens
trygghet och trivsel framhävs speciellt.
Låt oss alla, var och en på sitt sätt, bidra till att
utveckla skolan.
Vi ligger idag i toppskiktet i landet och den
positionen skall vi försvara!
Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

Möt Socialdemokraterna
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 Marie Wiklund
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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Folkinitiativ prövas
i förvaltningsrätten
Ett folkinitiativ med bilagda namnunderskrifter lämnades den 27
mars 2015 in till Vaxholms stad.

Initiativtagarna begärde att en kom
munal folkomröstning ska genomföras
med motiveringen att byggnationen av
den nya skolan på Campus Vaxholm
ska stoppas och att Norrbergsskolan
ska bevaras. Kommunfullmäktige fat
tade i juni beslut om att avslå initiati
vet på grund av att förvaltningen be
dömt att initiativet hade undertecknats
av för få personer mot vad som krävs
enligt kommunallagen. Beslutet har nu
överklagats till förvaltningsrätten.

Kommun
juristen
Johan
Larsson
kommenterar:
De frågor som tas upp i överklagan
det har inte tidigare prövats av dom
stolarna vad vi känner till. Det känns
därför bra att vi nu får en fristående
juridisk prövning av själva sakfrå
gan. Förbundsjuristerna på Sveriges
Kommuner och Landsting (kommunernas intresseorganisation) har dock
sedan tidigare gått igenom ärendet
och bedömt att kommunen har agerat
korrekt.

Hjärtstartare vid Kullö förskola

Akelius förvärvar
hyresfastigheter
Fastighetsbolaget Akelius tillträdde
den 1 juni 2015 ett fastighetsbestånd
om 312 lägenheter i Vaxholm, varav
264 ligger i kvarteret Kulan nära brofästet till Kullö. 27 lägenheter ligger
på Torggatan i centrum och 21 mitt
på ön, på Soldatgatan.

Bolaget lockades av Vaxholms unika
skärgårdsläge i kombination med när
heten till Stockholms innerstad. Genom
att investera i fastigheterna planerar
Akelius att lyfta boendemiljön. I dagarna
har Vaxholms stad och Akelius träffat
en överenskommelse om samarbete om
två bostäder som socialförvaltningen
förfogar över.
Staden ser mycket positivt på sam
arbetet då det ger möjlighet att skapa
tryggt boende.

Vaxholms stad har tidigare placerat ut ett tiotal
hjärtstartare på olika platser i kommunen. Nu finns
ytterligare en uppsatt, intill förskolan på Kullön.

En hjärtstartare är en maskin som känner av hjärt
verksamheten hos en människa och, om nödvändigt,
levererar en strömstöt för att återställa den normala
rytmen. Sedan tidigare finns hjärtstartare bland annat
vid Turistbyrån, IF hallen och Resarö skola.
För placering se: www.vaxholm.se

Minskat matsvinn och
mer ekologiska produkter
Sedan hösten 2013 bedriver måltidsenheten i Vaxholm ett aktivt
miljöarbete. Fokus ligger på att öka
andelen ekologiska livsmedel och
därigenom uppnå en klimatsmartare matlagning.

För 2014 var målet att minst 25 pro
cent av inköpsvolymen i kronor skulle
bestå av ekologiskt märkta produkter.
Fem prioriterade livsmedel var mjölk
(EKO), kaffe (Fairtrade och KRAV),
fisk (MSC), bananer (Fairtrade), vitkål/
morötter (KRAV). Vi ökade från 19 till
28 procent.
Under 2015 är målet 32 procent
– med god stöttning från politiker,
ledning och strateger för ekologisk och
social hållbarhet. Listan på prioriterade

livsmedel har utökats med pasta och
köttfärs. Salladsbuffé ska bestå av cirka
80 procent EKO-produkter.
Dessutom satsar måltidsenheten i
höst på att minska tallrikssvinnet. Vi
önskar att gästerna i skolrestaurang
erna bara tar så mycket som de orkar
äta. Personalen tänker arbeta för att
minska portionsstorleken vid själv
tagningsdiskarna – och uppmana att
hämta lite mer om man inte är mätt.
Projektet heter ”Mata inte Mattrollet”.
Vaxholms stad är den 97:e kom
munen som uppnått minst 25 procent
Eko-produkter och därmed kvalifice
rat sig i EKOmatsligan bland Sveriges
310 kommuner och landsting. Dip
lomeringen sker på Piperska muren i
Stockholm den 16 oktober.

Kvarteret Kulan.

Förslag till plan
för Rindö smedja
Ett förslag till program för detaljplan
för Rindö smedja visas på stadsbyggnadsförvaltningen fram till och med
den 5 oktober.

Ett syfte med programmet är att ut
veckla ett attraktivt verksamhets- och
bostadsområde. Ett annat syfte är att
möjliggöra en ny väg fram till Skarpö
bron, att öka tillgängligheten utefter
vattnet och att möjliggöra fler båtplatser
för de boende. Ett samrådsmöte hölls
den 21 september.
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Tobias förnyar anrikt hotell
Tobias Ekman satsar på att locka ännu fler övernattande gäster
och restaurangbesökare till Waxholms Hotell. I höst drar en varsam
renovering, inspirerad från byggåret 1902, igång.
TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG

Tobias Ekman är operativ chef och
majoritetsägare i det bolag, Original
Hotels, som i våras tog över det anrika
hotellet. Han slutade som Skandina
vienchef för Nordic Hotels & Resorts
för att förverkliga sin dröm att bli egen
företagare. Tiden var mogen för det.
Och hotellet som dök upp till försälj
ning var det rätta.
– Nu blir det mindre resande, vilket
gör att jag kan ägna mer tid åt familjen.
Jag har tre barn och vill få mer tid än
hittills med dem.
Tobias Ekman är i stort sett varje dag
i Vaxholm och ägnar sig åt att utveckla
hotellet. En renovering pågår under
hösten och marknadsföringen ska
vässas, vilket ska bädda för ännu fler
gäster nästa år.
– Det har gått bra, omsättningen
och beläggningen har ökat lite, jämfört
med året innan. Men det finns potenti
al att dra ännu mer logi och fler gäster
till restaurangen på sommaren.
Waxholms Hotell är första förvärvet i

en hotellgrupp i vardande för Tobias
Ekman. Siktet är att inom Stockholms
området förvärva (eller skapa) några
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upplevelseorienterade hotell med spaoch resortkänsla samt några mindre in
nerstadshotell med familjär hemkänsla.
Tobias Ekman har erfarenhet av dessa
typer efter sin karriär hos ägare som
Wallenberg och den profilstarke norske
hotellmagnaten Petter Stordalen.
Waxholms Hotell får i det här hotell
sällskapet en egen profil. Det finns få
hotell i jugendstil kvar från sekelskiftet.
Grand Hotel i Stockholm, där Tobias
Ekman en gång inledde sin chefskarriär,
är ett av få bland dessa. Grand Hotel
Saltsjöbaden är ett annat.
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– Det är en otroligt fin och anrik pärla
i Vaxholm. Hela renoveringen och mo
derniseringen bygger på att vi behåller
den känsla och stil som redan finns. Vi
hämtar inspiration från byggåret 1902
och från tiden mellan 1880 och 1920.
För att få kontroll över omgörningen

har Tobias Ekman, tillsammans med
den andre (passive) delägaren, investe
raren Olof Skarman, även blivit ägare
till hotellfastigheten. Driften ligger i ett
bolag, fastigheten i det andra.
Tobias Ekman känner sig trygg med
personalen. Hotellet har ett 20-tal fast
anställda och sommartid tillkommer
lika många tillfälligt anställda.
– De kan sitt jobb och jag är stolt över
vad de levererar. Det är inte så att jag
behöver stå där och dirigera.
Tobias Ekman vill få igång en mer
aktiv och kreativ marknadsföring,
bland annat via sociala medier, för att
locka fler gäster. Han tror att det finns
utrymme att få hit fler konferensgäster,
framför allt under vintertid när belägg
ningen på hotellet vanligtvis är lägre.

Många tyskar
i Vaxholm
TEXT: MIKAELA LODÉN, VAXHOLMS TURISTBYRÅ FOTO: LENNART FRYKSKOG

Trots en kall och regnig sommar ökade antalet besökare i
Turistbyrån under juni med 11 procent jämfört med föregående år. Däremot kom 14 procent färre besökare i juli.
I augusti ökade återigen antalet besökare.
Det var framför allt under de regnigaste
och kallaste dagarna som besöksanta
let minskade drastiskt. De utländska
dagturisterna från Stockholm uteblir vid
dåligt väder.
Vaxholm har besökare från i stort sett
hela världen, men Europa och USA i
synnerhet. Den absolut största gruppen
kommer från Tyskland. De flesta av våra
besökare anser att Vaxholm är vackert
och mysigt.
Även denna sommar hade Turistbyrån
en informationsdisk nere i Waxholms
bolagets vänthall. Många besökare
uppskattar att Turistbyrån finns på
plats i Söderhamnen så att de kan ställa
frågor direkt vid ankomsten. Personalen

Turistbyråns hemsida
www.vaxholmdestination.se riktar sig
till besökare och Vaxholmsbor med
tips om evenemang och aktiviteter.
På Turistbyråns facebooksida
får man också tips på vad
som händer i kommunen!

i Turistbyrån uppskattar också närheten
till Waxholmsbolagets personal, som vi
har ett mycket bra samarbete och infor
mationsutbyte med.
Turistbyråns blygsamma försäljning
av souvenirer och kartor ökade samtliga
sommarmånader, även i juli. Kanske
ökar shoppinglusten när det är kallt och
regnigt då man inte kan sola och bada?
Trots regnet har många använt Turist
byråns populära utomhusschack som
står på Rådhustorget. Dessvärre stals
flera schackpjäser vid två tillfällen. Flera
hjälpsamma personer letade upp och
bärgade pjäser ur vattnet på olika håll
i kommunen. Det är vi på Turistbyrån
väldigt tacksamma för!

Dråpliga missförstånd
– Var ligger vikingabyn? frågade en
glad kvinna på engelska.
Min kollega och jag tittade frågande på varandra. Sedan började
jag berätta för damen om de vikingatida gravfälten och boplatserna
på Bogesund. Men det var inte alls
det hon tänkte på. Hon berättade
med stor inlevelse att hon varit i
Vaxholm tio år tidigare och att det
då funnits små trähus där människor utklädda till vikingar bedrivit
hantverk.
Dessa små hus låg i hamnen –
precis där båten anlände. Och då
fanns varken Waxholms Hotell eller
något av de moderna husen på
platsen. Hon var uppriktigt förvånad
över att man lyckats bygga upp allt
detta sedan hon var här sist. Jag
kände mig nu rätt övertygad om
att vår gäst tidigare besökt Birka
i tron om att det var Vaxholm. Jag
plockade fram en broschyr om Birka
och förklarade hur man tog sig dit.
En annan udda fråga som ställdes
i somras var om Vaxholm är välkänt i hela Sverige för sina duktiga frisörer. Personen i fråga hade
nämligen noterat att det låg väldigt
många frisörer i centrala Vaxholm
och trodde inte att det kunde finnas
tillräckligt med kundunderlag i vår
lilla stad. Så hon drog slutsatsen att
folk vallfärdade hit från hela Stockholmsområdet för att klippa sig hos
våra berömda frisörer!
MIKAELA LODÉN,
VAXHOLMS TURISTBYRÅ

Njutbara turer för pendlare
Pendlarturerna från Vaxholm till Stockholm samlar mellan 100 och 150
resenärer varje dag från april till juletid. Under högsäsong (maj–september),
när det går dubbla turer, väljer ytterligare några fler sjövägen.
TEXT: LENNART FRYKSKOG

Från politiskt håll finns önskemål om
att öka resandet sjövägen, inte minst av
miljöskäl, men underlaget räcker inte för
att köra trafiken med mer än de enkla
turer som går i vardera riktning. Mellan
mitten av maj och fram till mitten på
september går dock dubbla turer vid
arbetsdagens början och slut.
Pendlarturerna från Vaxholm till
Stockholm utnyttjas, som nämnts, av
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mellan 100 och 150 personer dagligen.
De dubbla turerna under högsäsongen
gör att ytterligare några tiotal pendlare
väljer sjövägen då.
I motsatt riktning, från Stockholm till
Vaxholm på eftermiddagen, är resandet
i allmänhet något lägre.
De flesta på pendlarturerna är – pend
lare. Men några av de som väljer de
arbetstidsanpassade turerna är också
dagturister, fritidsboende och bofasta
med andra ärenden än arbetspendling.
Att välja båt innebär lite längre res
tider för de flesta.
Vilka lockbeten finns för den
enskilde med färdsättet?
– Ja, man kan ju äta frukost ombord,
och man kan koppla upp sig ombord om
man behöver det för jobbets skull. Sedan
finns det ju en gemenskap, många lär
känna varandra på båten. Men framför
allt njuter många av själva resan.

FOTO: KENNETH HELLMAN

Antalet pendlare har varit ganska stabilt
på senare år. De som väljer båt framför
andra kollektiva färdmedel eller bilen
till Vaxholm blir varken fler eller färre
med åren. Det är, som Waxholmbolagets
trafikplanerare Gunnar Friberg uttrycker
det, ”ett troget gäng njutare” som sitter
på båten den dryga timme det tar att
färdas mellan Stockholm och Vaxholm.
– Det är roligt att turerna finns och
lever vidare, men det finns plats för fler,
säger Gunnar Friberg.

Fakta
Pendlarturerna avgår från
Vaxholm klockan 6.40 varje
måndag–fredag samt även 7.00
under högsäsong, från mitten
av maj fram till mitten av september.
Restiden är 75 minuter. Båtarna
stannar vid ett tiotal bryggor
på vägen mellan Vaxholm och
Stockholm.

Många gillar gågatan
Hamngatan var under sommaren delvis
omvandlad till gågata, fri från biltrafik.
Nu ska försöket utvärderas innan beslut
om en eventuell fortsättning tas. Många
Vaxholmsbor är positiva, men en del
negativa röster har också hörts.
TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG

Försöket med en tillfällig gågata på sträckan mellan Råd
husgatan och Kaptensgatan pågick från den 15 juni till den
1 september. Blommor, parksoffor och cykelställ placerades
ut, och trafiken begränsades till den nödvändiga.
Att döma av den enkät som Viktigt i Vaxholm gjorde
bland gångtrafikanter och näringsidkare i området har
försöket slagit väl ut. Samtliga slumpvis tillfrågade (varav
några inte ville stå med namn och bild i tidningen) uppskat
tar att mer avslappnat kunna röra sig på gatan.
Men tidigare enkäter och folk som hört av sig till kom
munen eller som gjort inlägg på Facebook visar också att
det finns kritik mot att p-platser försvunnit eller att trafi
ken i kvarteren intill blivit mer högljudd. Till bilden hör att
flera nya p-platser har skapats på den gamla Shell-tomten.
Nu ska försöksperioden i somras utvärderas av Vaxholms
stad och resultaten återrapporteras till Nämnden för tek
nik, fritid och kultur. Fortsättning följer nästa år. Möjligen
kan försöket med tillfällig gågata permanentas, utökas tids
mässigt, upprepas efter samma modell och samma tidsram
som i år eller helt slopas.
En politisk majoritet röstade för försöket med gågata
tidigare i år.

Frågan n
på sta

Vad tycker du om
försöket med att göra
Hamngatan till gågata
i somras?
ANDERS LUNDQVIST
Jag tycker att det är bra. Gågatan
gör att det blir lite mer liv och lite
grönare på den klassiska gatan i
Vaxholm.
GULLBRITT BROMAN
Jag tycker att det är toppen,
underbart att gå här utan att
tänka på bilar. Men för de som
bor här betyder det också att
p-platser har försvunnit.
MONIQUA HULTBERG
Det är kanonbra. Vi som arbetar
här har fått bättre arbetsmiljö, och
fler människor rör sig här. Gågata
borde vara en självklarhet.
ULF ASP
Det är bra, även om man
får ställa bilen lite längre
bort. Miljön här blir trevligare.
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Christina Johnsson Schön, Josefine Nilsson och Carina Lidholm står för en uppskattad dagverksamhet på Borgmästaregården.

Meningsfullt att arbeta
med de som har demens
Stimulans för de demenssjuka och avlastning för de anhöriga.
Dagverksamheten på Borgmästaregården har flera syften.
Josefine Nilsson och Carina Lidholm har meningfulla arbeten.
TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG

Vi träffar de båda undersköterskorna
och Christina Johnsson Schön,
aktivitetsansvarig och teamledare, på
morgonen, innan gästerna samlas för
dagens första punkt – sittgymnastik.
Såväl tankarna som kroppen stimuleras
av allt som sker på Borgmästaregården.
Josefine Nilsson och Carina Lidholm
har arbetat kort tid i Vaxholm, men har
flera års erfarenhet av att arbeta med
personer med demenssjukdom. Respekt
för alla som kommer hit är en självklar
het för dem.
– Det är viktigt att ha roligt på jobbet
och det här ett roligt jobb, som krä
ver mycket tålamod. Särskilt roligt är
det när man efter en helg får höra att
gästerna har längtat hit, säger Carina
Lidholm.
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– Det är ett utvecklande jobb, för oss
och för dem som deltar i verksamheten.
Vi ser att det händer något positivt med
de nya gästerna när de börjar här, säger
Josefine Nilsson.
Det som händer är att personer, som
kanske tidigare har haft dåligt aptit
och varit passiva i hemmet börjar äta
igen och andra funktioner förbättras.
Humöret förbättras av samvaron och
aktiviteterna.
– Det kräver talang och kunskap att
locka till aktivitet, och de förmågorna
har Josefine och Carina, säger Christina
Johnsson Schön.
Promenaderna är en viktig del av
dagsaktiviteterna, utflykterna likaså.
Resan har gått till Siggesta gård,

Moderna museet, Fjärilshuset, Kastellet,
Bergianska och Liljevalchs för att nämna
några färdmål. Mycket natur och kultur.
– Det ska vara något de vill göra och
som de har utbyte av. Det är viktigt att
lyssna in och känna till deras livshistoria
för att hamna rätt, säger Carina Lidholm.
Trädgården är
viktig på Borg
mästaregården.
De äldre vårdar
växterna och
pratar om vad
som sker både
i plantering
arna och i
naturen,
följer
med i

”Vi ser att det händer
något positivt med de
nya gästerna när de
börjar här.”
växlingarna, vilket ger både minnesträning
och referenspunkter. Det lockar fram en hel
del samtal och goda råd om skötseln.
– Trädgården är överlägsen när det gäller
att skapa en miljö, som man både kan njuta
av och vara aktiv i. Och bara det att titta på
växterna och se på när någon annan arbe
tar kan vara en meningsfull aktivitet, vilket
är lätt att glömma bort, säger Christina
Johansson Schön.
– Det väcker också minnen hos de äldre
när vi talar om pelargoner eller diskuterar
namn på olika växter. På så sätt kan var och
en bidra med kunskap och erfarenhet.
På dagverksamheten är måltider och fika
stunder viktiga, inte bara för näringen och
samvaron. Att delta i dukning, tillagning
och andra förberedelser är en möjlighet att
upprätthålla färdigheterna.
En uppskattad ständig gäst på Borgmäs
tergården är Hetty, som är en blandras mel
lan Labrador och Golden retriever, en lugn
och lydig hund, som gillar att bli klappad
av alla. En trivselfaktor och ett fint sällskap.
Aktiviteterna i dagverksamheten är i för
sta hand för gästerna, men de kan samtidigt
vara lika viktiga för de anhöriga, kanske i
synnerhet för dem som vårdar sin maka
eller make i hemmet. De får avlastning och
stöd, vilket exempelvis John Böttiger berät
tar om i en artikel här intill.
Fotnot: Verksamheten på Borgmästaregården drivs av
Norlandia Care AB på uppdrag av Vaxholms stad.

“Jag som anhörig
känner mig trygg”
Alzheimers kallas ofta för de anhörigas sjukdom eftersom de
påverkas så starkt av den andres minnesförluster och försämrade orienteringsförmåga. De anhöriga är också i behov av
stöd, avlastning och förståelse.
John Böttiger, vars fru har diagnostiserats med en demenssjukdom, uppskattar storligen den omvårdnad som paret har
mött i Vaxholm.
John tar hand om sin fru
har professionalitet och
hemma i villan, där pa
empati, menar han.
ret har bott i 50 år. De
– De anhöriga möter
har varit gifta med var
ju ofta problemen för
andra i ytterligare tio
första gången och be
höver stöd och råd säger
år. Varje vardag deltar
John Böttiger.
hon i dagverksamheten på
John Böttiger
John berättar att paret har
Borgmästaregården. Perso
fått bra stöd från sjukvår
nalen på Borgmästaregården
den och kommunen även på andra
hämtar henne på förmiddagen.
sätt. Hustrun hade fallit handlöst i
– De tar verkligen hand om de
köket och skadat armen. Väl inne
äldre på ett bra sätt och ordnar
på Danderyds sjukhus konstaterade
aktiviteter för dem, det handlar
man att skadan var lindrig och hon
inte alls om förvaring. Det gör att
fick åka hem snart igen. Men det
jag som anhörig känner mig trygg.
kunde ha gått värre,
Dessutom uppmuntrar de mig, fast
– Trygghetslarm, ledstång och sits
det inte är deras jobb egentligen,
i badkaret var på plats redan dagen
berömmer John Böttiger.
efter att jag hade ringt till kommu
nen och berättat om fallolyckan.
John uppskattar stödet från Silvia
systrarna (undersköterskor med
Fotnot: Alzheimiers sjukdom är den
specialistkomptens som vårdare
vanligast typen av demens. Andra vanliga
och handledare inom demensvård)
demenssjukdomar är blodkärlsdemens,
Lewy Bodys demens och pannlobsdemens.
och anhörigkonsulenten, som är
Källa: Vårdguiden.
knuten till äldreomsorgen, samt
övriga i stadens demensteam. De

Gratis taltidning
Vaxholms stad ger ut en taltidning i CD-format
för synskadade och andra, som av olika skäl
inte kan läsa en vanlig tidning. Den innehåller
lokala nyheter, kommunal information,
predikoturer och information från kyrkorna.

Taltidningen innehåller också talbokstips från biblioteket, aktuella evene
mang samt information från Synskadades Riksförbund SRF Stockholms
och Gotlands län med inbjudningar till seminarier för synskadade och syn
tolkade teater- och bioföreställningar i Stockholm med mera. Taltidningen
utkommer var fjortonde dag och är kostnadsfri.
För mer information: Är du synskadad, har du någon synskadad anhörig

Trivselfaktorn Hetty kompletterar teamet.

eller känner du någon som kan vara berättigad till taltidningen?
Kontakta Inga Englund under onsdagar i ojämna veckor,
telefon 0708-714 685 eller e-post inga.englund@vaxholm.se
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De 11 förstelärarna i Vaxholm
Främre raden från vänster; Johanna Näsman,
Clara Dahlström, Inga Höglund, Frida Björkén,
Birgitta Syrén, Carolina Ingemarsdotter, Gabriella
Gustavsson, Pia Brovold. Bakre raden från
vänster; Christina Knutas, Andreas Haaparanta,
Johanna Ingmarsdotter-Lundmark

Under våren diplomerades samtliga förstelärare i Vaxholms stad.

Nu finns elva
förstelärare i staden
På varje skola i Vaxholm stad finns i dag minst en förstelärare.
Totalt finns det nu elva förstelärare i de kommunala skolorna.
TEXT: LOUISE FURNESS FOTO: YLVA RASCH

Förstelärare är en karriärtjänst som ska
göra läraryrket mer attraktivt och säkra
god undervisning för elever. Förste
lärarna måste vara legitimerade och
kunna redovisa minst fyra års vitsordat
arbete med undervisning. De ska också
ha en särskilt god förmåga att förbättra
elevers resultat. En högt kvalificerad
lärare helt enkelt!
Alla arbetar i huvudsak med undervis
ning och uppgifter som hör till under
visning. Uppdragen varierar beroende
på vilka behov som finns på respektive
skola. Det kan handla om allt från att
utveckla undervisning med stöd av
digitala verktyg till att leda andra lärare
i kollegiala samtal.
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Pia Brovold och Johanna Näsman på
Vaxö skola är två av Vaxholms förstelä
rare. Genom det nya uppdraget har de
fått möjlighet att reflektera över yrkes
rollen och fått chansen att sätta ord på
vad den gör.
– Det har också varit givande att
få klassrumsbesök både från
meriteringsföretaget
och rektorn och
att få feedback
på vad som
fungerar bra
i undervis
ningen.
Pia och
Johanna har drivit
ett iPad-projekt och

arbetat med digitala verktyg i under
visningen.
– Vårt mål har varit att genom pedago

giskt utvecklingsarbete stimulera och
utmana till högre måluppfyllelse. Det
har varit givande och roligt att hitta sätt
att arbeta med de digitala verktygen
som vi har haft att tillgå. Vi ser
fram emot att fortsätta vårt
uppdrag, i år med yngre
elever.
Fotnot: Möjligheten för Sveriges
skolor att skapa tjänster som
förstelärare infördes 2013.

Lärare fortbildas
för att lyfta eleverna
Matematiklyftet och Läslyftet
är två stora utvecklingsinsatser som syftar till att öka
elevers matematikkunskaper,
läsförståelse och skrivförmåga
genom att stärka och utveckla
kvaliteten i undervisningen.
I höst går över 60 av stadens lärare
in i någon av fortbildningsinsatserna
som pågår hela läsåret. Matematik
lyftet är inne på sin andra omgång,
vilket innebär att snart har i princip
alla matematiklärare i Vaxholms stad
genomfört fortbildningen!
Fortbildningsmodellen bygger på så
kallat kollegialt lärande, där lärare lär
av och med varandra under ledning
av en utbildad handledare. Lärarna

genomför olika moduler som är utar
betade vid universitet och högskolor.
Mellan varje träff genomför lärarna
olika klassrumsaktiviteter som sedan
bearbetas och diskuteras på veckovisa
möten.

Frånvaro i skolan
anmäls digitalt
Under höstterminen går alla kommunala skolor
i Vaxholms stad över till en digital närvaro- och
frånvarohantering.
Det innebär att alla föräldrar vid behov anmäler sina barn frånvarande
via ett system som heter Skola24. Även lärare rapporterar närvaro direkt
i systemet. Registrering går att göra från dator, telefon eller surfplatta,
på webbplats eller via app. Vårdnadshavare behöver Bank-ID för att
komma åt tjänsten. Om det visar sig att en elev inte är närvarande på
lektionen går ett sms direkt till berörd förälder.
Såväl föräldrar som skolan och förvaltningen kan överskådligt se
sammanställningar av elevens eventuella frånvaro. Införandet av syste
met ska förhoppningsvis öka säkerheten kring närvarohanteringen och
bidra till minskad administration för lärare, så att de i så stor utsträck
ning som möjligt kan ägna sig åt undervisning i klassrummet.

Ny rektor
på Vaxö skola
Charlotta Skarelius är ny rektor på
Vaxö skola från och med höstterminen 2015. Hon träder in under
Parisa Liljestrands
tjänstledighet.
Charlotta kom
mer närmast
från Långsjö
skolan i Norr
tälje kommun.
Hon har arbetat
inom skolans värld Charlotta Skarelius
sedan 1998 då hon
blev klar med sin lärarutbildning. Just
nu läser hon parallellt med arbetet på
Rektorsprogrammet vid Uppsala Uni
versitet.
– Jag har arbetat ett tag som biträ
dande rektor i en större skola och att
få möjlighet att få ta det fulla ansvaret
som rektor känns som ett naturligt steg.
Att få göra detta i Vaxholm i en mindre
skola känns väldigt roligt, säger hon.
Charlotta bor med make och två barn
i Österskär i Österåkers kommun. Hon
är född och uppvuxen i Skellefteå och
flyttade söderut när hon var klar med
sin lärarutbildning. Inför sitt nya upp
drag i Vaxholms stad har hon, tillsam
mans med familjen, hunnit med en skön
semester och laddat batterierna både på
Gotland och i Norrland.

Fyra träffar för
tonårsföräldrar
Vaxholms stad erbjuder
vid fyra tillfällen under
hösten kostnadsfria träffar
för tonårsföräldrar utifrån
Birgitta Kimbers bok “Älskade förban
nade tonåring”. Boken beskriver 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, jagbudskap, att hålla reda på sin tonåring
och att vara uppmärksam på sig själv.
Plats. Kommunhuset, Eriksövägen 27.
Tid kl. 18–20:30 den 15 och 22 oktober
samt den 5 och 12 november. Anmä
lan till kommunens ungdomspedagog
angelica.svensson@vaxholm.se senast
den 1 oktober.
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Landets befälhavare sk
ekovänlig sjöfart i Vax
Färjerederiet ska under hösten börja utbilda
landets alla färjebefälhavare i ecoshipping,
miljöekonomisk sjöfart. Tyngdpunkten
ligger på att köra mer bränslesnålt.
TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG
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FOTO: CHRISTIAN DIRKSEN

Fyra ecosimulatorer (styrhytt med
dator) har installerats i Kastellet och
trimmas just nu in i utbildningsloka
lerna. De två första grupperna, med tolv
vardera, kommer hit i slutet av oktober.
Utbildningen är helt ny i Sverige.
Motsvarande utrustning och utbildning
finns sedan tidigare i Rörvik i Norge,
men att få dit alla svenska befälhavare
skulle bli ett alltför omfattande projekt.
– Det är roligt att få göra det här i
den exklusiva miljön i Vaxholm, det
är många som följer oss med spänt
intresse. Även finska motsvarigheten till
Färjerederiet vill vara med. Skärgårds
trafiken och andra rederier tycker också
att det här är intressant, säger rederi
chefen Anders Werner.
Det finns cirka 500 befälhavare och
matroser i hela Sverige, från Överkalix

Anders Werner

i norr till Kristianstad i söder (ett 40-tal
orter), och avsikten är att alla dessa ska
träna upp sig i bränslesnål körteknik vid
simulatorn.
– Man kan få ned förbrukningen med
moderna bränslemotorer, och man ska

fortsätta att investera i ny teknik. Men
att det går att uppnå ännu större effekt
genom att ändra körsätt, med befintliga
motorer, visar hur viktigt det här är.
Kan man spara bränsle kan man spara
pengar. Simulatorkörningar har visat att
en vanlig förbrukning på fem liter vid
en överfart kan sänkas till tre utan att
tidtabellen rubbas. Sedan spelar förstås
väder och vind in vid varje enskilt
tillfälle.
– Det finns inget exakt sätt att köra på,
men när man på skärmen omedelbart
ser bränsleförbrukningen anpassar man
sig. Vi har också sett att förbrukningen
kan skilja upp till 50 procent beroende
på vem som kör, säger Anders Werner.
Tanken är att de utbildade befälhavar
na regelbundet ska komma tillbaka och

ka träna
xholm

Sökes: Hem
för flyktingbarn
Vaxholms stad söker under hösten
jourhem och familjehem för ensamkommande barn och ungdomar.
Den ökade tillströmningen av flyktingbarn till
Sverige gör att alla kommuner får ta emot fler
barn än tidigare beräknat. Förutom den tidiga
re gällande kvoten på nio barn ska nu Vaxholm
i år ordna plats för ytterligare några.
– Alla typer av familjestöd behövs, säger
Sigrid Dahlman, som är ansvarig för jouroch familjehem i Vaxholms stad.

fräscha upp sina kunskaper, kanske
vart tredje eller femte år.
Ecodriving, bränslesnål körning,

är kärnan i kursen på Kastellet. Men
även andra moment, som kundbe
mötande, allmänt miljömedvetande
och miljötänk inom sjöfarten (bot
tenfärger med mera) tas upp. Kur
sen handlar om ecoshipping, som är
ett vidare begrepp än ecodriving.
Ett antal svenska befälhavare har
tidigare tränat på den befintliga
simulatorn i norska Rörvik. En
erfarenhet därifrån är att tankarna
kring miljö stimuleras av träningen.
Samtal uppstår bland deltagarna
kring hur man sparar bränsle och
blir mer miljömedveten, i arbetet
och privat.

”Vi har också
sett att förbrukningen kan
skilja upp till
50 procent
beroende på
vem som kör.”
Fakta
De nautiska lärarna
vid sjöbefälhavaren i
Kalmar, som hör till
Linnéuniversitet i Växjö,
håller i utbildningen.

Det finns inga formella krav på hur ett familje
hem ska se ut, men familjen ska fungera väl
och det ska finnas tid och utrymme att ta emot
barn i hemmet. Familjehem får ersättning från
kommunen, som får ersättning av staten.
Familjehemmet får regelbundet stöd och
handledning av staden och samarbetar med so
cialtjänst, öppenvård och skola utifrån indivi
duella handlingsplaner. Vaxholms stad tar emot
barn i åldern 13 till 17 år.
– Vi har den lilla stadens fördelar: det är nära
mellan alla aktörer som är delaktiga i barnens
tillvaro. Som kontaktfamilj eller familjehem
kan man få ett bra stöd, säger Sigrid Dahlman.
Hittills har det gått trögt med rekryteringen av
familjehem. Men behovet har heller inte varit
så stort. För tio år sedan kom cirka 388 ensam
kommande barn till Sverige. I fjol kom 3 853 och
i år beräknas cirka 10 000–12 000 barn komma,
många av dem från Syrien, Eritrea och Afgha
nistan. Brist på boendeplatser finns på flera håll.
Kommunerna väljer själva hur de ensam
kommande barnens boende ska ordnas. När
det är lämpligt och möjligt kan familjehem vara
en bra lösning. I andra fall bygger kommunen
upp olika typer av gruppboenden eller upp
handlar boende av privata företag. Ett sådant
boende planeras att startas och drivas av AB
Vårljus från årsskiftet i Vaxholm.
Intresserad?

Kontakta sigrid.dahlman@vaxholm.se
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År 1915 gjorde Röda Korset i Vaxholm klädinsamlingar till förmån för barn
från fattiga familjer. I dag,
hundra år senare, skapar
man bland annat mötesplatser för äldre och ensamma – inom vården, vid
kyrkkaffet, på jullunchen
och vid sponsrade utflykter. Mycket sker i samarbete med andra aktörer.
Ordförande Röda Korset i Vaxholm, Leslie Öqvist (i mitten), här vid en
fredsövning i samspråk med ÖB Sverker Göranson samt FNs speciella
sändebud, Julian Harston.

100 år med Röda Korset i
Varje år samlar Röda korset i Vaxholm
in tiotusentals kronor i frivilliga bidrag
till insatser både lokalt och runtom i
världen.
Den lokala kretsen i Vaxholm fyller
100 år i år, och det uppmärksammas
bland annat med en jubileumsskrift,
som ges ut senare i år. Den verksamhe
ten man har bedrivit är både lokal och
global.
Antalet medlemmar i föreningen är
likaså – 100. Många av dem hörs och
syns när det är dags för insamlingar vid

olika tidpunkter på året. Röda Korset
förknippas med bössinsamling av peng
ar, men den modellen är på väg att både
kompletteras och fasas ut. Vaxholm går
i bräschen för den utvecklingen.
– Vi går med bössan, visst, det är jät
tekul, men vi har också nya,
moderna betalningsme
del. Vi var först
av Rödakors
föreningarna i
Sverige med att
använda den
digitala kort

läsaren iZettle och nu har vi också appen
Swish, berättar Leslie Öqvist, som är
ordförande inom Vaxholmskretsen.
Vaxholmsborna skänker varje år mellan
20 000 och 30 000 kronor via kretsen
i Vaxholm. Det är

FOTO: ALEX WYNTER / IFRC/RÖDA KORSET

Röda Korset föreslog att årets julklapp
2014 borde ha varit ett matpaket till
Syrien. För en kostnad av 77 kr kan en
person mätta en medmänniska i Syrien i
en månads tid.
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Ny verksamhet
för personer med
funktionsnedsättning
Återbruksaffären på Hamngatan lades ned i somras.
Nu startar en ny verksamhet i lokalerna. Det görs för
att skapa ändamålsenliga sysslor för de brukare som
berörs, det vill säga personer med funktionsnedsättning, berättar Charlotte Damberg.
Röda Korsvärdar besöker regelbundet
Vaxholms äldreboenden. Genom besöksverksamhet vill Röda Korset bryta
ensamma människors isolering.

Vaxholm
med viss stolthet Leslie Öqvist berät
tar att invånarna är bäst i länet med
att skänka pengar till Världens barn,
vars insamlingsdagar ligger tidigt på
hösten. Kretsen i Vaxholm samarbe
tar med andra ideella organisationer
i staden kring insamlingen. Mellan
70 000 och 100 000 kronor brukar den
insatsen ge.

Röda Korset

– Vår ambition är att ge brukarna
sysselsättning som är så lik ett
vanligt arbete som möjligt. Behovet
av det har ökat samtidigt som vi
inte har haft helt ändamålelsenliga
lokaler att erbjuda, säger Charlotte
Damberg, som är kvalitetschef och
medicinskt ansvarig sjuksköterska i
Vaxholms stad.
Flera delar hänger ihop i de för
ändringar som sker just nu. Tidigare
hade Vaxholms stad två lokaler på
Rindö för dem med funktionsned
sättning samt återbruksaffären med
andrahandvaror på Hamngatan.
Nu stängs den ena lokalen på Rindö

och samtidigt flyttar ny och uppda
terad verksamhet in på Hamngatan.
Både personer och verksamhet följer
alltså med in till Vaxholmen.
– Vi vill att så många som möj
ligt ska erbjudas sysselsättning på
Hamngatan. Läget är dessutom bra
eftersom det skapar möjlighet att
knyta externa kontakter i samhället
omkring.
Vilka konkreta arbetsuppgifter

som ska bedrivas i lokalerna på
Hamngatan är i skrivande stund inte
klart. En arbetsplatsinventering på
går (eller pågick) några veckor före
nyinvigningen av lokalerna.
Det är Attendo Care som driver verk

samheten i lokalerna, på uppdrag
av Vaxholms stad, som i likhet med
andra kommuner har ansvar för att
skapa meningsfull daglig verksamhet
för funktionsnedsatta, bland andra
de som har autism och de som har
fått hjärnskador vid vuxen ålder.
Kommunernas ansvar regleras i
LSS, Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.
Att återbruksaffären läggs ned har
väckt en del undran och kritiska
frågor bland Vaxholmsbor som
besökt affären. Charlotte Damberg
betonar att staden har haft brukarnas
perspektiv för ögonen när beslutet
togs i socialnämnden. Det gäller att
hitta bästa möjliga sysslor.
– Man jag utesluter inte helt att af
fären så småningon kan öppnas igen.

Svenska Röda Korset grundades
1865, två år efter att den första
internationella rödakorskommittén hade bildats i Geneve. I dag är
Röda Korset Sveriges största humanitära frivilligorganisation med
150 000 medlemmar, 30 000 frivilliga i nästan 1 000 rödakorskretsar
(varav en i Vaxholm) spridda över
hela landet.
Röda Korset finns i 189 länder och
har som uppdrag att förhindra och
lindra mänskligt lidande – var det
än uppstår och vem det än drabbar.

– Läget på Hamngatan är bra. Det skapar möjlighet att knyta externa
kontakter i samhället, säger Charlotte Damberg.
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SVERIGES 16 MILJÖKVALITETSMÅL. ILLUSTRATÖR: TOBIAS FLYGAR

På väg mot
en giftfri miljö
Kemikalier behövs ofta för att få önskad funktion i en mängd produkter
och tjänster. Men felaktig hantering, dålig kontroll och för lite kunskap
om olika kemikaliers effekter kan medföra allvarliga konsekvenser.
TEXT: AMMI WOHLIN, MILJÖSTRATEG

Användning och spridning av kemi
kalier har ökat trots regler och insatser
från myndigheter och företag.
Farliga ämnen sprids i samband med
användning, återvinning eller avfalls
hantering, vilket skapar problem både
för människors hälsa och för miljön
genom att de finns kvar i mark och
vattendrag under en lång tid. Dessutom
lagras de även i infrastruktur, byggnader
och varor.

Det finns cirka 100 000 kemikalier
på den europeiska marknaden enligt
Kemikalieinspektionen. Den kombine
rade effekten av en kemikalieblandning
(cocktaileffekten) kan vara större än de
individuella komponenternas toxicitet
var för sig, även om man ser till det
mest giftiga ämnet.
Kunskapen om dessa ämnens effekter är

begränsad, så det behövs en ökad med

vetenhet och försiktighet vid kemikalie
användning.
Sveriges sexton miljökvalitetsmål
anger vilka kvaliteter miljön ska ha
målåret, 2020.
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
definieras av riksdagen som
”Förekomsten av ämnen i miljön som
har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller
den biologiska mångfalden. Halterna av

Vad kan jag göra som invånare och konsument?
• Ställ frågor till butiken om varornas
innehåll av farliga ämnen, vilket gör
att företagen och deras leverantörer
blir medvetna om att de måste hålla
koll på innehållet i sina varor.

• Tvätta nya kläder innan du använder
dem, särskilt sådana som sitter när
mast kroppen.

• Leta efter miljömärkta varor, vilket
inte är en garanti för att varan är fri
från alla farliga ämnen, men det har
gjorts en grundlig genomgång.

• Lämna ditt farliga avfall till miljö
stationen.

• Köp ekologisk mat, som odlas utan
att kemiska bekämpningsmedel har
använts.
• Satsa på kvalitet så att varorna håller
längre och återanvänd gärna.

• Vädra och städa ofta för att få bort
skadliga ämnen i luften och dammet.

• Häll aldrig ut kemikalier i avloppet
t.ex. vattenbaserad färg innehåller
miljöskadliga ämnen.
• Läs informationen på kemiska
produkter för att hantera dem
rätt (se här till höger).

Från den 1 juni 2015 gäller dessa nya
Farasymboler, som ersätter de gamla.
Detta märkningssystem är det enda
tillåtna inom EU.
TEXT: AMMI WOHLIN, MILJÖSTRATEG

Giftsanering
i förskolan

naturfrämmande ämnen är nära noll
och deras påverkan på människors hälsa
och ekosystemen är försumbar. Halterna
av naturligt förekommande ämnen är
nära bakgrundsnivåerna.”
Farliga ämnen som cirkulerar i samhäl

lets vardag har medfört att åtta etapp
mål har fastställts av regeringen. Dessa
mål handlar om särskilt farliga ämnen,
kunskap om ämnens hälso- och mil

jöegenskaper, information om farliga
ämnen, minska barns exponering för
farliga kemikalier med mera.
Kommunerna är grunden för att
stödja arbetet med en Giftfri vardag
genom
• Ökat tillsynsarbete med helhetssyn.
• Ökat stöd till konsumenter.

Idag påverkas många människor av
en inomhusmiljö där farliga kemi
kalier från olika produkter släpper
ut partiklar i luften som ansamlas i
damm. Nära golvet är luften sämst.
Små barn är extra utsatta eftersom
de biter på saker och vistas nära där
farliga kemikalier samlas.
Vaxholms stads kommunlednings
kontor har i samarbete med barnoch utbildningsförvaltningen gjort en
översiktlig kartläggning av Vaxholms
förskolor under 2014. Den genom
fördes utifrån en enkät om giftfri
förskola från Naturskyddsföreningen,
som har använts av 41 svenska kom
muner. Arbetet fortsatte med flera
samtal där chefer och platsansvariga
har deltagit. En åtgärdslista har tagits
fram och en broschyr har tryckts.
Fokus har legat på prioriteringar för
att kasta bort och fasa ut leksaker och
produkter som kan innehålla hälso
farliga kemikalier.
Föräldrar med barn i förskolan ska
känna sig trygga med att Vaxholms
stad har påbörjat saneringsarbetet
med farliga kemikalier.
TEXT OCH FOTO: AMMI WOHLIN

Så bedriver Vaxholms Miljöoch hälsokontor tillsyn
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor bedriver återkommande
tillsyn av kemiska produkter i detaljhandeln. Tillsynen avser kontroll av
produkter avseende innehåll, att det finns svensk text, att förslutningarna är
barnskyddande i de fall där det krävs och att taktilmärkning finns
för synskadade. Dessutom sker kontroll av att försäljningen
av kemiska produkter sker utom räckhåll för barn.
SRMH har även utfört tillsyn och uppföljningar av informa
tionskravet enligt leksaksdirektivet.
Under 2014 deltog SRMH i Kemikalieinspektionens
smyckesprojekt med fokus på farliga metaller i smycken.
De smycken som innehöll för höga halter listades och
plockades bort från marknaden.
TEXT: LENA AHLGREN, SRMH

Det finns cirka 100 000 kemikalier på
den europeiska marknaden. Ytterst få av
dem har genomgått någon riskbedömning av miljö- och hälsoproblem enligt
Kemikalieinspektionen.
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Framtiden utreds för
återvinningscentralen
Eriksö återvinningscentral har under flera år diskuterats flitigt inom Roslagsvatten och
stadsbyggnadsförvaltningen. Anläggningen är i stort behov av att förbättras när det gäller säkerhet, arbetsmiljö och service. Ambitionen är att kunna tillhandahålla en modern
återvinningscentral som kan leva upp till behoven bättre än den befintliga.
Roslagsvatten och stadsbyggnadsför
valtningen har gemensamt försökt
att hitta alternativa platser för en
ny återvinningscentral, men någon
lämplig plats har inte kunnat pekas ut.
Förra året gjordes därför en utredning
kring möjligheterna att utöka återvin
ningscentralen på befintlig plats – och
möjligheterna är goda.
Nu återstår att titta närmare på om
kommunens gata- och parkentrepre
nörer, som har sina verksamheter i
angränsning till återvinningscentralen,
kan fortsätta att rymmas, antingen
genom att markanvändningen ef
fektiviseras eller genom att någon av
verksamheterna flyttas för att återvin
ningscentralen ska kunna utökas.

FOTO: LENNART FRYKSKOG

På frågan om när kommunens invånare
kan räkna med en modernare
återvinningscentral svarar
Terees von Stedingk,
Roslagsvatten:

18

– Det är omöjligt att svara på. Det är
ett pussel för Vaxholms stad att få till
utrymme för alla verksamheter, men
vi arbetar oss framåt. Om vi inte kan
växa i sidled behöver vi mer aktivt
börja överväga alternativa sätt att möta
behoven vad gäller både säkerhet och
service.
Exempel på hur det skulle kunna ske
är, enligt Terees von Stedingk, ett ökat
samarbete med andra aktörer för vissa
avfallsslag eller mobila lösningar, i
kombination med en upprustning av
den befintliga återvinningscentralen.
Även E.ons transformatorstation
ligger i området och elförsörjningens
framtida utrymmesbehov behöver
finnas med i kommunens planering för
området runt återvinningscentralen.
Ambitionen är att under hösten
2015 ha ett underlag klart för
hur återvinningscentralen ska
utvecklas.

Vaxholmsborna
bättre än rikssnittet
på återvinning
Enligt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, lämnar
Vaxholmsborna mer förpackningar
till återvinning än genomsnittet i
landet. Denna trend har varit tydlig
de senaste fyra åren och gäller
huvudsakligen glas, papper och
tidningar.
När det gäller plast och metall finns det ändå utrymme för
förbättring. Visste du att det sedan
några år går att lämna både mjuka
och hårda plastförpackningar i
samma behållare på återvinningsstationen? Eller att återvinning av
aluminium sparar 95 procent av
den energi som annars behövs för
att göra nytt aluminium?

Bättre återvinning
av textilier

7 av 8 sorterar ut matavfallet i Vaxholm
Sedan 2014 har matavfallsinsamling införts områdesvis i Vaxholms stad. Alla enoch tvåfamiljshus på vägar med förbindelse till fastlandet* har fått erbjudandet
om att börja sortera ut sitt matavfall, och anslutningsgraden är hög.
87 procent av tillfrågade hushåll har valt att sortera ut sitt matavfall och på så
sätt bidra till mer biogödsel och biogas i regionen. Bland flerbostadshusen är det
66 procent som har lagt till matavfallsinsamling i sin avfallshantering.
Det matavfall som samlades in under årets första sex månader har resulterat i
cirka 247 ton biogödsel samt biogas, som kan ersätta upp till 20 000 liter bensin!
*Gäller ej Tynningö. Förutsättningarna för matavfallsinsamling ska först ses över med tanke på de
många gemensamhetskärl som finns på Tynningö.

Kommunalt VA
på Skarpö
Under det senaste året har Roslagsvatten arbetat med att för
bereda utbyggnaden av kommunalt VA (vatten och avlopp) på
Skarpö och arbetet är nu inne i sitt slutskede. Upphandlingen
av entreprenaden har pågått under sommaren och Roslags
vatten planerar att dra igång byggnationen under hösten.
Utbyggnaden är planerad för alla tre deletapper men i avvaktan
på att detaljplanen för etapp 3 vinner laga kraft kommer bara
etapp 1 och 2 att byggas. Arbetet med etapp 1 och 2 beräknas
ta minst ett år, och först därefter är det möjligt för de enskilda
fastigheterna att ansluta sig.

I Sverige konsumerar vi ungefär 15
kilo textilier per person och år. Texti
lier kommer på andra plats när Natur
vårdsverket listar 48 avfallsslag som
medför störst belastning på miljön per
kilo. Därför pågår en hel del arbete i
Sverige (och Europa) med att hitta sätt
att återvinna textilier.
Roslagsvatten har sedan årsskiftet
inlett ett samarbete med Human
Bridge, som återanvänder hela kläder
och verkar för att återvinna utslitna
textilier. Cirka 70 procent återanvänds
medan återvinningen utgör cirka 20
procent. Resten, som oftast är trasiga
skor eller kläder som blivit blöta, går
till förbränning.
Numera går det därför att lämna alla

textilier, såväl hela som utslitna, på
Eriksö återvinningscentral.
Klaus Rosinski på Human Bridge:
– Vi vill gärna hitta fler platser där vi
kan ta emot textilier. De hela kläderna
säljer vi för att finansiera biståndsma
terial, de utslitna kläderna blir till ny
råvara eller nya produkter, vilket är en
viktig miljöinsats.
Vet du någon mer plats som vore
lämplig för insamling av textilier,
kontakta Klaus Rosinski,
www.humanbridge.com

Vaxholm stiger i miljörankningen

miljöarbete. I år har
n sju år kommunernas klimat- och
Tidningen Miljöaktuellt rankar seda
kvitto på de senaste
ett
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FOTO: URBAN WEDIN

En stark avslutning i kyrkan på kulturnatten: Romeo & Julia Kören.

Körer och kvinnoöden
på kulturnatten i höst
Romeo & Julia Kören och Barbershopkören Trocadero är några av
dragplåstren på kulturnatten, som äger rum fredagen den 16 oktober.
För de vuxna startar kvällen med ett
föredrag om tre kvinnors öden på
1800-talet, bildspel och uppträdanden
av kulturskolans elever,
Senare på kvällen blir det en tre tim
mar lång konsert i kyrkan. Först ut är
den lokala jazzgruppen Rörstrandsgatan
3. Nästa grupp är barbershopskören
Trocadero, som gjorde ett bejublat
framträdande på kulturnatten i fjol.
Avslutningen svarar vokalensemblen
Romeo & Julia Kören för.
För barnen blir kvällen lite kortare. Den

startar med teater (för hela familjen)
i Norrbergsskolan. På biblioteket blir
det pysselverkstad och bokbytardag. En
barnkör framträder med ett boktema
på repertoaren. Kvällen avslutas på
hembygdsgården med en dramatiserad
spöksaga.
Vaxholms konstförening visar på
kvällen en utställning på rådhuset. Även
delar av Vaxholms stads konstsamling
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visas i sessionssalen i samma hus.
Programmet är i det närmaste klart.
Några enstaka punkter kan tillkomma.
På biblioteket fortsätter kulturen

även under lördagen med släktforsk
ning, sagostund och författaren Elisabet
Nemert.

Kulturnatten

på 1800-talet. Bildspel .
Kl 17 Föredrag om tre kvinnoöden
bygdsgården .
Kulturskolan uppträder. Plats: Hem
rar sig,
ente
pres
Kl 17–20 Lokala författare
ket
iote
släktforskning. Plats: Bibl
tan 3.
Kl 20 Jazzgruppen Rörstrandsga
Plats: Kyrkan.
ro
Kl 21 Barbershopkören Trocade
Quartet. Plats: Kyrkan.
Kl 22 Romeo & Julia Kören.
Plats: Kyrkan
Konstutställning under kvällen .
Plats: Rådhuset

Trocadero Quartet
re
yng
För de
Plats: Norrbergsskolan.
Kl 17 Teater, familjeföreställning.
rdag, barnkör. Plats: Biblioteket.
Kl 17–20 Pysselverkstad, bokbyta
s: Hembygdsgården .
Kl 19 Dramatiserad spöksaga . Plat

Innebandy
Vaxholms Innebandyförening
är med cirka 500 medlemmar en av kommunens största
ideella idrottsföreningar med
fokus på breddverksamhet.
Till oss är alla välkomna!
Vaxholms IBF har 22 lag i seriespel
under 2015–2016, från senior till
ungdoms- och barngrupper. Vi har
fyra åldersgrupper i knatteligan
P07, P08 och F08, F07.

Skridskoskolan
Den populära skridskoskolan återkommer i oktober. Vi lär ut
grunderna i skridskoåkning på ett lekfullt sätt med start vecka 40.
Killar och tjejer fyra år eller äldre är välkomna på isen.
Skridskoskola
Lördagar kl. 11.00–11.50 vecka 40–51
i ishallen Vaxholm, 800 kr. Finns
möjlighet att fortsätta på vårterminen.
Konståkning
Här lär sig barnen mer och tar
skridskomärken. Konståkningsskolan
passar tjejer och killar som har gått
en säsong på skridskoskolan eller har
motsvarande kunskaper. Välj en eller
två gånger i veckan.
Konståkningsskola
Lördagar kl. 11.00–11.50 vecka 40–51
i ishallen Vaxholm.
1 gång/vecka 950 kr, 2 gånger/vecka
1700 kr (andra träningstillfället onsdagar 17.00–17.50). Möjlighet finns att
fortsätta på vårterminen.

Vaxholms IBF har en
prova-på-dag för alla barn födda
2007–2009
Lördagen den 26 september.
Killar kl. 10:00–12:00 och
tjejer 13:00–15:00.
Klubbor finns att låna, tränare är
på plats.

Gratis isfritids
Fredagar kl. 16–17. Ha kul på isen med
oss i ishallen. Utbildade tränare finns
på plats för att lära ut skridskoteknik.
Alla är välkomna! Inga förkunskapskrav
krävs. Ingen föranmälan.

Vaxholms IBF startar under hösten upp ny knatteverksamhet
för åldersgruppen 09:or söndagar
kl. 8:30–9:30. Vi behöver ledare!
Är du intresserad – hör av dig till
Kecke (se kontaktinfo nedan).

Anmälan och frågor skickas till:
anmalan@waxholmskk.se

Säsongen 2015–2016 startar vi ett
damlag igen, en "lagom" satsning
med fokus på spelglädje och att
bygga för framtiden. Vi är ivriga att
komma igång, men vi behöver bli
fler!

Mer information:
www.waxholmskk.se
Välkomna på
isen önskar
Waxholms
konståkningsklubb!

Folkdans på måndagar
Vaxholms Folkdansgille växer, men vill gärna bli ännu
fler. Varje måndag träffas ett gäng på Norrbergsskolan
kl. 19.30–21.00 och tränar på danser som bygger på gammeldans, till exempel schottis, polka, vals och hambo.
Höstterminen startade den 14 september.
Trivsam gemenskap och många tillfällen till skratt, när
man tampas med nya danser eller glömda danskunskaper,
utlovas. Dessutom håller gillet en kulturtradition levande,
inte minst vid midsommarfirandet i Vaxholm, på Resarö
och några platser ytterligare. Dräkter att låna ut vid uppvisningar finns. Alla är välkomna, både yngre och äldre!

Matcherna spelas i sporthallen på
lördagar, och vår kafeteria är öppen
på matchdagarna.
Vill du spela eller
hjälpa till som ledare?
Kolla in Vaxholms innebandyförenings hemsida
www.vaxholmsinnebandy.se för
mera information och anmälan.
Du kan också höra av dig till Kecke
på kenneth.lindman@vaxholms
innebandy.se
Mer info: www.
facebook.com/
vaxholmsinnebandy

Mera information: Gittan Hultberg, tel 070-957 45 35
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Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19 Tel: 08-541 709 45
E-post: biblioteket@vaxholm.se Fax 08-541 709 48 Hemsida www.vaxholm.se
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

Öppettider:
Måndag 14–20
Tisdag 10–17
Onsdag 10–20
Torsdag 10–17
Fredag 10–17
Lördag 10–14
Fredag 30/10 stänger
biblioteket kl. 15
Lördag 31/10 stängt

Bibliotekets hemsida:
På www.vaxholm.se under
”Uppleva och göra” hittar du
bibliotekets hemsida. Här
finns bland annat biblio
tekets 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.
E-böcker och E-ljudböcker
Många av bibliotekets nyaste
titlar finns att låna i digital
form via bibliotekets katalog.

Du kan även låna till exem
pel 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 informationsdis

ken och visa bibliotekskort
eller legitimation för att få
inloggningsuppgifter.
Daisy-talböcker
Kan lånas av dyslektiker,
synskadade och andra med
läshinder. Är du Daisy-lån
tagare kan du nu själv ladda
ner dina böcker via Internet.
Kontakta oss på biblioteket
så får du veta mer!
Boken kommer
Biblioteket har Boken-kom
mer-service för dig som är
långvarigt sjuk, rörelsehind

Hösten på biblioteket
Advokatjour
Advokatjouren är en kost
nadsfri mottagning som
Sveriges Advokatsamfund
bedriver. Du får träffa en
advokat i ca 15 minuter för
en första vägledning på bib
lioteket följande måndagar:
28/9, 2/11, 7/12.
Släktforskningsjour
Lördagar kl. 11–14 får du
gratis hjälp av jourhavande
släktforskare från Södra
Roslagens släktforskarför
ening att starta din släkt
forskning på biblioteket!
Utställningar
Skräpet ska upp till ytan.
85 procent av skräpet i ha
vet utgörs av plast. Utställ
ningen som pågår mellan
2 och 13 september visar
på vad som fiskats upp från
bottnar i Stockholms skär
gård och vad vi kan göra
för att bidra till en bättre
havsmiljö. Arr: Stadsbygg
nadskontoret.
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Program

Kulturnatt

Dyslexivecka 5–11/10.
Program annonseras på
hemsidan och på bibliote
kets anslagstavlor.

Fredag 16/10 kl. 17–21

Lördag 17/10

Författare i Vaxholm
Författare från Vaxholm
presenterar sig och sitt
författarskap. Möjlighet att
köpa signerade böcker.

Avslutning sommarlovs
boken – Drop-in från kl. 10
Alla som lämnat in som
marbokshäftet är välkomna
att hämta en bok.

Släktforskning
Södra Roslagens släktfors
karförening hjälper dig
att komma igång med din
släktforskning!

Kl. 11 Nallesagostund
Ta med din egen nalle!

Bokcafé
Onsdag 11/11 kl 14–16
Tema – Vänskap i Norden
Östra Ryds historia
Tisdag 24/11 kl. 19.30
Föredrag av Lennart Lenke.
Arr: Södra Roslagens släkt
forskarförening.
Öppen bokcirkel
Onsdag 2/12 kl. 18.30
För dig som älskar att läsa
och vill samtala med andra
om dina läsupplevelser.

Bokbytardag
– tema barnböcker
fredag 16/10 och
lördag 17/10.
Lämna in de barnböcker du
vill byta måndag–torsdag
vecka 42.
Pysselverkstad för
barn gör egna pins
med Pippi-motiv.

Kl. 11–14 Släktforskning
Starta din släktforskning
med hjälp från Södra Ros
lagens släktforskarförening!
Kl. 14 Elisabet Nemert
berättar om sitt författarskap
Med förmåga att förena en
spännande intrig och stor
livsvisdom är Elisabeth
Nemert mycket uppskattad
för sina historiska romaner.
Gratisbiljetter delas ut på
biblioteket fr.o.m. lördag
10/10 kl. 10.

Vaxholms konstförening

rad eller av liknande anled
ning inte själv kan komma till
biblioteket. Du får hem böcker
och talböcker utan kostnad via
biblioteket eller hemtjänsten.

Sagostunder
och 28/11 kl. 10
Lördag 10/10, 7/11
r barn från 3 år.
Lotta läser sagor fö

En liten stad med stort utbud
av skickliga konstnärer präglar
höstens program från Vaxholms
konstförening. Därtill studiebesök, konstutlottning och ett litet
upprop – brodera mera! Välkommen till ännu en upplevelserik
säsong!
26/9–18/10 ”Höstsonaten” Konstnär
Ingalill Axelsson ställer ut på rådhuset
tillsammans med sin dotter Katarina
Axelsson, utbildad och bosatt i Paris.
Vernissage 26/9 kl. 12–15. Samtal med
konstnärerna kl. 13. Utställningen öp
pen lö–sö kl 12–15.
4/10 kl. 14.15 Ateljébesök på Rindö
Redutt. Söndagsutflykt. Max 20 delta
gare. Anmälan till Ullabritt Skeppstedt
senast 28/9. Färjan från Vaxön går kl.
14.00. Från färjeläget tar det mindre
än 10 minuter att promenera upp till
Redutten.
16/10 Kulturnatten. Konstföreningen
har öppet på Rådhuset kl.17–20.

Novemberlov 26–30 oktober
Pippi-frågesport
Novemberlovspyssel
Onsdag 28 oktober kl. 15.
Gör en fin ljuslykta. 10 kr/person.

24/10–15/11 Grafikergruppen VGG
ställer ut på rådhuset. Vernissage 24/10
kl. 12–15. Samtal med medlemmar ur
konstnärsgruppen kl. 13. Öppet lö–sö
kl. 12–15.
7/11 kl. 15.15 Föreningens årliga
konstutlottning på Vaxholms biblio

tek. Obs! Du måste lämna fullmakt om
du inte kan närvara vid utlottningen.
Konstverken finns i bibliotekets skylt
fönster cirka två veckor före utlottning
en. Fullmakter finns på biblioteket.
10/11 kl. 18.30 Studiebesök på Svensk
Tenn, Strandvägen 5, Stockholm. Konst
föreningen subventionerar visningen.
I tesalongen serveras: En smörgås och
ett glas vitt vin för 180 kr eller Estrids
sockerkaka och te för 90 kr. Ange vilket
du väljer när du anmäler dig. Möjlighet
finns att titta runt i affären och handla.
Anmälan till Ulla Hedhammar senast
12/10, ulla.hedhammar@gmail.com.
Obs! Anmälan är bindande.
Kontaktuppgifter
Ordförande Ullabritt Skeppstedt
0704-32 83 30,
ullabritt.skeppstedt@gmail.com
Utställningarna arrangeras av
Vaxholms konstförening i samarbete
med Vaxholms stad. Besök gärna
www.vaxholmskonstforening.se.
Du kan också följa oss på Facebook!
Vill du bli medlem?
Anmäl dig till Vaxholms konstförening
genom att sätta in medlemsavgiften
200 kr på plusgiro 15788-3.
Vill du veta mer? Kontakta oss på:
vaxholmskonst@hotmail.com

Barnboksveckan
7–14 november
Sagostund – Pippi-saga
Lördag 7 november kl. 10.
Kura gryning – Pippi-saga
Måndag 9 november kl. 9.
Pippi-Kalas!
Vi firar Pippi 70 år.
Lördag 14/11 kl. 11–13.
Frågesport, sakletning – hitta
Pippis guldpengar m.m.
Kom gärna utklädd.
Julpyssel
Lördag 5 december kl. 11–13.
Aktiviteter annonseras på hem
sidan och på bibliotekets anslags
tavlor.
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