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vaxholm
Kvinnliga ledare
visade vägen
Vaxholms skolpoliser
– hjältar i vardagen

Vaxholmsbarn fick
energi på teatern

s Vaxholm

ampu
Projekt C

Liv, lust de
och läran

Bästa minnet 2012

Vaxholmsbor om årets höjdpunkter

Gott nytt
2013!

snart har vi lagt år 2012 bakom oss. Vi kan blicka
tillbaka på ett år i Vaxholm stad då vi uppmärksammat
att Hillary Clinton landsteg på Söderhamnsplan och att
Vaxholm för 400 år sedan blev platsen där vi slog tillbaka
den danska flottan.
Under året har Bondens marknad etablerats och blivit
mycket uppskattad. Vi genomförde Kulturnatten och Kli
vets konferens för kvinnliga ledare. Båda mycket lyckade
initiativ och förhoppningsvis återkommande.
vaxholm är drivande i Skärgårdsstrategin som kommer
att sätta oss i ännu större fokus som destination.
Vår nya skolidrottshall är upphandlad och bygget star
tar omgående. Vår nya skola är under projektering och
tillsammans med existerande faciliteter bildar dessa ett
sammanhållet utbildningscenter med skolor, kulturskola
och idrott.
stadens ekonomi är stabil med ett prognostiserat
positivt resultat för 2012 och budget för 2013 ger motsva
rande utfall.
Skolan har fått mer resurser, bland annat genom en rik
tad satsning på lärarlöner. Socialförvaltningen har också
givits en kraftig resursförstärkning.
Vaxholm har nu den lägsta arbetslösheten av alla Sve
riges 290 kommuner och 100 % av våra niondeklassare
uppnådde gymnasiebehörighet. 92 % av niorna fick minst
godkänt vilket placerar oss på andra
plats bland länets 26 kommuner.
Nästa större projekt i staden blir
bygget av ett nytt särskilt boende och
jag återkommer om detta i komman
de nummer av Viktigt i Vaxholm.
jag önskar en god jul och ett gott
nytt 2013 till oss alla i Vaxholm!
Lars Lindgren (M), kommunalråd

Öppna frågestunden
på kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande orga
net i kommunen – kommunens ”riksdag”.
Vaxholms kommunfullmäktige består av 31
ordinarie ledamöter och 22 ersättare. Ledamöterna,
som väljs av kommunens invånare vart fjärde år,
kan väcka ärenden i fullmäktige genom att lämna in
en motion. De kan också ställa frågor eller diskutera
aktuella händelser genom interpellation och fråga.
Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäk
tige ska vara förberedda av den nämnd som svarar
för ärendet. Ansvaret för att ärenden är beredda
ligger hos kommunstyrelsen.
Om du vill ställa en fråga

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga.
Innan sammanträdet börjar kan du som invånare
ställa frågor till politikerna på den öppna frågestun
den. Frågor som ska ställas på den öppna frågestun
den ska ha inkommit till kansliet senast kl 17.00
måndagen innan sammanträdesdagen. Du läser
själv upp din fråga på den öppna frågestunden.
För mer information: Annica Pellnor, kommun
sekreterare, tel: 08-541 708 31

Vaxholms kommunfullmäktige
sammanträder 2013:
11 februari, 8 april, 17 juni, 30 september,
18 november, 16 december.

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

Träffa Folkpartiet
Öppet hus – träffa kommunalrådet
Välkommen att träffa Lars Lindgren (M) i Vaxholms rådhus den 30 januari, 27 februari och 27 mars kl 16-18.

Välkommen till Folkpartiets 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.

Viktigt i

vaxholm

Redaktör
Elisabeth Larsen Brolin, tel 08-541 709 16
Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm
Digitalt material skickas till
elisabeth.larsen.brolin@vaxholm.se
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Kristina Zetterström
– kommunchef
Vaxholm 2030 är en politisk
viljeinriktning och en vision för
Vaxholms framtida utveckling
som tar sikte på 2030.

Vad pågår just nu?
Vaxholms stads kommunstyrelses
planeringsutskott godkände i september den sammanställning av det
genomförda samrådet och inkomna
synpunkter.
Just nu arbetar vi med att revidera
samrådsförslaget för att ta fram ett
så kallat utställningsförslag. När
utställningsförslaget godkänts får
förvaltningen i uppdrag att ställa
ut det för granskning och då är det
åter möjligt att lämna synpunkter.
Preliminär tidplan för detta är början
av 2013.
På www.vaxholm.se/vaxholm2030
finns samrådsredogörelsen och
senaste nytt i arbetet med översiktsplanen.
Välkomna att kontakta oss med frågor: oversiktsplan@vaxholm.se

Vill du bli god man?
Vill du göra en insats för någon som
behöver dig? Har du ett visst sinne
för ekonomi?
Att vara god man är till stor del
ett ideellt arbete med rätt till ett
visst arvode.
Vaxholms stad har även behov
av gode män till ensamkommande
flyktingbarn.
Mer information: www.vaxholm.se

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

Träffa centern
Välkommen att ringa Anders Slätis
på 08-753 05 44, så kommer vi
överens om tid och plats.

Hur har dina första fyra månader som
kommunchef i Vaxholm varit?
– Jag har blivit väldigt väl mottagen. Det
är fantastiska medarbetare och en spän
nande kommun med ett strategiskt läge.
Vad ser du som prioriterade områden i
ditt jobb just nu?
– Fokusområdena som jag fått av politi
ken är kommunens budget, utveckla arbe
tet med de tre målen: hållbar miljö, trygga
friska Vaxholm och bra företagsklimatet
och sist men inte minst: skärgårdsstrategin.
Mitt fokus den första tiden har varit och
ska vara internt; organisation, ledarskap
och att bli insatt i frågorna. Jag är noga
med att inte ge en massa löften till höger
och vänster, utan fokusera på att bli bra på
att vara en kommun. Det är det viktigaste
för medborgarna och våra brukare.
Vilka frågor kommer vara viktiga för Vaxholms stad under de närmaste åren?
– Det är förstås viktigt att vi kommer vi
dare med alla spännande byggprojekt som
är på gång för att ge fler möjlighet att flytta
hit. Att utveckla infrastrukturen för snab
bare och smidigare pendling. Här handlar
det om att tänka hållbart, att utveckla kol
lektivtrafiken, inte minst på vatten. Och att
lobba för att biljettsystemen mellan olika
färdmedel samorganiseras. Här har vi ett
spännande samarbete inom Stockholm
nordost där Arninge är en strategisk punkt
för trafikutvecklingen för nordostkommu
nerna.
Du har en spännande bakgrund, som departementsråd och chef för Sveriges Riksdags E-upplysning. Vilka erfarenheter tar
du med dig hit från tidigare uppdrag?
– Kommunens viktigaste resurs är dess
medarbetare. Att tro på och utveckla med
arbetarnas kompetens är a och o. Kommu
nikationens betydelse är ofta underskattad.
Allt handlar om kommunikation, hur vi
når ut med budskap i kommunen är en
utmaning – inte minst till alla anställda.
Vaxholm har ett strategiskt läge i Östersjön
och i EU och där tycker jag vi bör höja oss
och inte ha ett för snävt perspektiv. Här
kan min erfarenhet från tidigare komma
till användning. Men man ska inte glömma
att det viktigaste för kommuninvånarna
ändå är att leverera tjänster inom omsorg,
vård och utbildning. Detta är kärnverk
samheten som är prio ett.

Kristina Zetterström känner sig väl mottagen i Vaxholm. Hon är ny kommunchef.
Du har varit biträdande kommunchef i
Strängnäs. Vilka likheter och olikheter ser
du mellan kommunerna?
– Båda är städer där militären har haft
en dominerande plats och betydelse som
arbetsgivare. Strängnäs är tre gånger så
stort invånarmässigt och har mycket
landsbygdskaraktär och flera olika centra.
Strängnäs äger också mycket mark vilket
inte Vaxholm gör. Både Vaxholm och
Strängnäs är idyller och en magnet för
turister. Både städerna har en vilja att ytter
ligare utveckla turismen, framförallt under
vinterhalvåret.
Dina intryck av Vaxholms stad som organisation?
– Kompetenta medarbetare där man
känner stor tillhörighet till den närmsta
enheten. För oss är det viktigt att utveckla
en vi-känsla i hela Vaxholms stad och
internt utveckla Vaxholms varumärke, som
dessutom automatiskt genererar ringar
på vattnet externt. Vi behöver ytterligare
renodla våra roller i organisationen. I
Vaxholms finns intresserade politiker och
en rationell organisation med tre förvalt
ningar och ett kommunledningskontor.
Dina intryck av Vaxholm som plats?
– Fantastiskt och attraktiv plats. Oerhört
vackert! Nu har jag inte varit överallt men
hoppas få möjlighet och se mer av de olika
öarna och deras tillgångar.
Du är också en av medarbetarna på kommunkontoret som pendlar till Vaxholm.
– Ja, och det funkar jättebra, även om det
är långt. Jag kan jobba på bussen samtidigt
som det ger tid för reflektion. Väl på plats
är det fullt ös.
Hinner du med några fritidsintressen?
– Ja, många! Dans, träning, resor, natur,
har jägarexamen, matlagning, min familj
och vänner framförallt.
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Campus Vaxholm – liv, lust

– Hej! Jättebra att ni är här,
för vi vill få era tankar om
vad ni tycker är viktigt att
tänka på när vi bygger en
ny skola i Vaxholm. Ni är ju
de som bäst kan berätta om
barnens verklighet idag. Så
nu sätter vi igång och jobbar
tillsammans!
Med dessa ord välkomnade Monica
Lundberg, chef för utbildningsförvalt
ningen, en stor skara elever från årskurs
fyra upp till nionde klass. Under en ef
termiddag med grupparbeten, blädder
block, saft och bullar arbetade eleverna
koncentrerat och kreativt tillsammans
med utbildningsförvaltningen, ledsagade
av Anna och Klara från företaget Me
mentor. Frågorna man samlades kring
handlade om vad ungdomar tycker är
viktigt att tänka på kring skolan, platsen
och lärandet när vi nu ska bygga en ny
skola.

Inför arbetet med att forma Campus Vaxholm har under hösten flera workshops genomförts.
och kom med många bra idéer och förslag på vad som är viktigt att tänka på när man bygger
Eleverna kom från samtliga Vaxholms
skolor och engagemanget var påtagligt.
Skolmiljö är något som de här ungdo
marna har tänkt mycket på och de de
lade gärna med sig sina tankar och idéer.
Elevernas workshop är en i raden
av flera som utbildningsförvaltningen
under hösten genomfört. Förutom elever
har även lärare, pedagoger, tjänstemän
och politiker engagerats i likadana
workshops. Och det här är bara början.
Under 2013 kommer även föräldrar,

”Det ska finnas valmöjligheter, så att man
själv kan välja vilket
sätt man lär sig på.”
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”Det är inte bara
lokalerna som ska
vara bra. Lärarna
måste också vara bra.”
idrottsföreningar, företagare och övriga
medborgare att involveras på olika sätt.
Hitta kärnan i framtidens skola
Syftet är att hitta kärnan i det som ska
känneteckna framtidens skola i Vax
holm. Det handlar inte bara om själva
byggnaden, hur ritningarna ska se ut.
Det handlar lika mycket om vilken
pedagogisk idé som ska genomsyra alla
Vaxholms skolverksamheter. Och om

och lärande i Vaxholm

Elever från samtliga Vaxholmss skolor deltog
en ny skola i Vaxholm.

”Jag hoppas jag kan
bidra med en idé som
man sedan kan bygga
upp flera idéer på.”
själva platsen för den nya skolan. Vad ska
platsen Campus Vaxholm kännetecknas
av? Vad vill vi fylla den med? Vad ska man
se, lära, göra och uppleva där?
Populärt bland ungodmarna
När eleverna bjöds in var det fler ungdo
mar än man kunde erbjuda plats för som
anmälde intresse. Att ungdomarna själva
tycker det är viktigt att vara med
och påverka var det ingen som helst

»

Campus Vaxholm är
arbetsnamnet
Campus Vaxholm är tills vidare
projektnamnet för det som under
de kommande åren ska gestaltas, ta form och fyllas med liv,
lust och lärande på den tomt där
Pålsundsskolan tidigare stod.
Till Campus Vaxholm inräknas
även det befintliga området vid
idrottsplatsen, ishallen, if- och
tennishallen samt den nya skolidrottshallen. Lite längre fram
kommer skolan att få ett namn.

Inte bara en skola –
utan även en plats
med tydlig själ
Tanken är att inte bara bygga en
ny skola, utan även den idé och
vision som ska genomsyra och
kännas igen i all skolverksamhet
i Vaxholm.
Den nya skolan ska vävas in i ett
sammanhang tillsammans med
idrottsanläggningarna intill, och
bli en samlingsplats för människor med olika intressen.
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”Gärna många olika
färger på skåpen så
att inte alla ser likadana ut.”

tvekan om. Under dagen kom det fram
enormt många bra tankar. Och visst är
det precis så som en av eleverna sa: ”Vi
barn som bor här kommer ju alltid vara
en del av den omgivning där skolan
byggs, även om vi själva inte går där.
Så det är viktigt att vi får vara med och
påverka.”

·

Vi är precis i början
– fler kommer att få
vara med

ning att
Det finns ingen anled
man ännu
känna sig utesluten om
a vad
säg
inte fått vara med och
mmer
ko
13
man tycker. Under 20
ingar,
ren
även föräldrar, idrottsfö
orgare
db
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företagare och öv riga
s.
på olika sätt involvera
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”Alla skulle ha
en egen dator
i skolan.”
”Man ska känna sig
trygg där. Det ska
inte finnas olika
gäng, alla ska vara
kompisar med alla.
Man ska få vara
med.”
”Det får inte var
trångt och instängt.”
”Lokalerna ska vara
ljusa och öppna.”

”Det ska finnas olika
rum där det är lugnt.
Bibliotek med rum
där man kan sitta och
göra läxor, och någon
som hjälper elever så
att man inte kommer
efter.”
”Känns viktigt att få
ha en egen bänk, så
att man inte alltid
sitter i grupp och blir
störd på lektionerna.”

Vad händer just nu?

Vad är beslutat och vad är ännu inte beslutat?

Efter denna tidnings pressläggning
ordnades ett stormöte för samtliga
elever, lärare, pedagoger, tjänstemän och politiker som deltagit
i de olika arbetsgrupperna. Syftet
med att samla alla är att redovisa
slutsatser som de olika arbetsgruppernas inspel lett till och hur man
kommer att ta med sig detta i det
fortsatta arbetet.

Bakgrunden till Campus Vaxholm-idén är att man 2012 tvingades riva
Pålsundsskolan efter mångåriga problem med arbetsmiljön. Pålsundsskolans verksamheter fick överta Söderfjärdsskolans lokaler. Skolverksamheten på Söderfjärdsskolan fick i sin tur flytta in i Norrbergsskolans lokaler
och förenas med den verksamhet som redan fanns där. Vaxholm har nu en
gemensam skola för årskurs 7–9 istället för två. Vaxholms samlade årskurs
7–9-verksamhet kommer att flytta in i den skola som ska byggas på Campus
Vaxholm-området. 2015 beräknas den nya skolan stå klar. Vad som därefter
ska hända med Norrbergsskolans lokaler är ännu inte beslutat.

foto: Johan Larsson

Vaxholms skola i
resultattoppen i den
årliga betygsstatistiken
Skolverket tar årligen fram betygssta
tistik och redovisar resultat per skola,
kommun, län och för hela landet. I 2012
års resultat kan man jämföra resultatet
för samtliga elever som våren 2012 gick
ut årskurs 9.

Eva-Britt Hult, Life-Tech, landshövding Chris Heister, näringsminister Annie Lööf och
Mernosh Saatchi, Humblestorm.

Kvinnliga ledare
visade vägen
Solen sken, kunskapen flödade,
energin stod på topp och näringsministern dansade zumba när Klivet genomförde konferensen ”Nu
kliver vi framåt” i Vaxholm.
Vaxholm visade upp sig från sin allra
bästa sida denna strålande novem
berdag. 70 deltagare strömmade till
Vaxholm för en dag för kvinnor som
driver och leder verksamhet – en dag
fylld av inspirerande föreläsningar och
workshops med råd om hur företa
gare kan driva sitt företag lönsamt. En
självklarhet i det 21 århundradet kan
man kanske tycka, men siffrorna talar
ett annat språk.
Att utvecklingen går långsamt kunde
landshövding Chris Heister bekräfta.
Hon är länets första kvinnliga landshöv
ding sedan 1634. Som motvikt fick vi
veta att Stockholms län har den högsta
andelen kvinnliga företagare i landet
och att Vaxholm ligger tvåa i länet med
38 procent efter Danderyd med 42
procent.
Anders Bornefalk från Svenskt
näringsliv visade upp dystra tal: 3
procent kvinnor driver företag och bara
1 procent driver företag med anställda.
Mer upplyftande statistik bidrog före
tagerskan Mernosh Saatchi med som
menade att allt handlar om lust. Hon
berättade om sin samarbetspartner, sina

anställda och sitt företag som väntas få
50 miljoner i omsättning under 2012.
Lööf lyfte stämningen
Näringsminister Annie Lööf lyfte stäm
ningen ytterligare när hon pekade på att
om vi höjer andelen företag som drivs
av kvinnor till hälften så får Sverige
75 000 nya företag och en avsevärt för
bättrad konkurrenskraft. Det räckte för
att både näringsminister, konferencierer
och en jublande publik skulle ge sig hän
i en virvlande zumba.
Fler företagarkvinnor behövs
Att fler kvinnliga företagare behövs för
att utveckla sig själva, sin ort, sin region
och sitt land stod klart efter denna
kunskapsintensiva dag. Att samla och
inspirera driftiga kvinnor är ett kliv på
vägen!

100% av Vaxholms nior uppnådde
gymnasiebehörighet
Resultatet för Vaxholm blev åter mycket
bra. 100% av eleverna uppnådde be
hörighet till något gymnasieprogram.
Motsvarande siffra för riket är 88% och
för Stockholms län 88%.
92% av Vaxholms nior uppnådde
minst betyget Godkänt i alla ämnen.*
Motsvarande siffra för riket är 77%
och för Stockholms län 78%. Resultatet
placerar Vaxholm på en andra plats i
Stockholms län efter Danderyd.
Målet är att se och möta alla elevers
behov
Monica Lundberg är chef för utbild
ningsförvaltningen och gläds åt att Vax
holms stad flera år i rad lyckats mycket
bra med att hjälpa eleverna att nå
målen. Hon ser det som en bekräftelse
bland annat på att Vaxholms lärare har
förmåga att se varje enskild elevs behov
och att ge individuellt stöd så att alla har
en chans att lyckas.
*De elever som gick ut årskurs 9 våren
2012 var den sista elevkullen som fick
betyg enligt den gamla betygsskalan
Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl
godkänt.

Stöd till anhöriga
Vaxholms stad organiserar anhöriggrupper och nätverk för anhöriga
till personer med demenssjukdom,
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiatriska sjukdomar.
Är du anhörig och önskar ingå i
en anhöriggrupp? Välkommen att
kontakta Madelaine Wallén som är
anhörigkonsulent i Vaxholms stad.
E-post:

madelaine.wallen@vaxholm.se
Tel: 08–522 426 53
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Vaxholms kanotklubb
Gymmet är alltid öppet dygnet runt,
året runt.
Aktuellt
30 dec 2012–6 jan 2013: Kul och po
pulärt längdskidläger i Bruksvallarna
med nyårsfirande för alla. Välkomna
att hänga med och boka nu!
Häng med och träna med oss.
Träningsschema fram till april 2013:
Måndagar kl 17.00–19.00
Roliga och varierande fyspass för
ungdomar 9–15 år i Vaxö skolas gym
nastiksal. Du behöver inte ha paddlat
tidigare.
Onsdagar: kl 19.30–21.30
Ungdomar från 16 år samt seniorer.
Medicinboll, cirkelträning med mera i
Vaxö skola.

Torsdagar kl 18.30–19.00
Alla åldrar, killar & tjejer, föräldrar.
Samling ombytta vid Kanotklubbhu
set. Konditionsbyggande löpning och
intervaller, varierande turer som exem
pelvis Eriksöspåret, Vaxön, till Kullön
eller Resarö.

Se www.vaxholmkanot.se för mer info.

Lördagar kl 10.00–11.30
Alla åldrar, rolig och varierande trä
ning i Rindöhallen.

Kostnad
Endast medlemskap – gym, se info på
hemsidan. För träningspassen: ingen
föranmälan. Våra ledare, elitkanotister,
tar hand om er på plats. Vi har träning,
läger, tävlingar och gemenskap för alla
åldrar, året runt.

Söndagar kl 19.30–20.30
Alla åldrar, många olika aktiviteter,
framför allt innebandy, i Vaxö skola.
Längdskidåkning
För alla, på lördagar vid snö. Oftast
längdskidåkning på Eriksöspåret, skid
spåret vid Vaxholms golfbana, ibland
annan plats.

April–okt: paddling
Under höst, vinter, vår kör vi bland
annat gym, olika fyspass, konditions
byggande löpning och längdskidor om
det finns snö.

Mer info på www.vaxholmkanot.se

Vaxholms tennisklubb
Klubbens historik
Grusbanan på Lägret och klubben till
kom 1936. Waxholms hotell var platsen
för bildandet. En av initiativtagarna var
hotellägaren Bertil Maurin. Ännu idag
är Lägret vår spelplats för utomhustäv
lingar.
1964 kompletterades den ursprungli
ga banan med en intilliggande asfaltba
na och ett vinterskydd i form av ett Bar
racudatält, som innebar ett uppsving för
tennisen i Vaxholm. Nu kunde tennisak
tiviteterna bedrivas året om. Med tiden
blev tältet slitet och kallt och drömmen
om en riktig hall blev påtaglig.
1990 stod äntligen en stor bollhall
uppe vid stadens idrottsplats klar. I
augusti 2010 byttes den nästan 20 år
gamla filtmattan ut och istället lades
Plexipave in som underlag.
För att kunna erbjuda fler barn och
ungdomar i Vaxholm en tennisskola be
höver klubben mer tennistider. Därför
arbetar vi mycket aktivt med att hitta en
lösning för att kunna bygga ytterligare
en tennisbana.
Tennisskola för barn och ungdomar
Klubben har en populär tennisskola.
Ungdomsverksamheten är ett av de vik
tigaste områdena och föreningen lägger
ner mycket resurser för att erbjuda
en bra tennisskola för så många som
möjligt. Men vi kan tyvärr inte ta emot
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alla barn i Vaxholm som vill börja spela,
utan måste hänvisa till andra klubbar.
Idag spelar ca 60 barn och ungdomar
i klubbens tennisskola och nästan lika
många står i kö.
Nytt system ger tennis för fler
Från april i år bokas tennistider i ifhallen via VTK:s hemsida. I boknings
systemet är det också lätt att ledigmar
kera sin abonnemangstid. Det gör det
enkelt att se vilka tider som är lediga för
bokning.
För att komma in i tennishallen krävs
passerkort, vilket alla seniormedlemmar
får. Medlemskap för seniorer kostar 300
kr per år och för juniorer 200 kr per år.

Vill du bli medlem i VTK?
Kontakta Tommy Svensson,
1013svensson@telia.com,
tel: 070-231 00 45
Julerbjudande
Bli ny medlem och betala in ditt senior
medlemskap för 2013 under december.
Klubben ger dig 160 kr att boka tennis
tider för under 2012-2013.
För mer information om boknings
systemet och om Vaxholms tennisklubb:
www.vaxholmstennisklubb.se

Julhälsningar från styrelsen i VTK

Fotboll: IFK Vaxholm
IFK Vaxholm har 700 aktiva
medlemmar och engagerar nästan 20% av kommunens befolkning på ett eller annat sätt. Vi är
stolta över vår förening som med
gemensamma ideella krafter går
från klarhet till klarhet.
För några år sedan var föreningen i en
djup ekonomisk och administrativ kris.
Under de senaste åren har vi vänt den
na kris till något bra och framgångsrikt.
Vi arbetar med bredd men också med
spets och har ett nära samarbete med
en professionell fotbollsakademi.
Med ett ökande antal medlemmar
tillsammans med en drivande styrelse
kan klubben satsa mer på framtiden
i form av fler utbildningar för spelare
och tränare tillsammans med att enga
gera externa tränare. Vi kommer också
kunna anställa en kanslist.
Sportsligt råd
Nu höjer vi kompetensnivån i IFK
Vaxholm genom att starta det sports
liga rådet. Rådet består idag av fyra
mycket meriterade personer med lång
professionell meritlista inom svensk
och internationell fotboll. På uppdrag

av styrelsen kommer de att bestämma
riktlinjer för bland annat spelsystem,
träningsupplägg, matchning, nivåer för
spel i Sanktan och cupspel.
Volontärer
För att den positiva trenden ska fort
sätta efterlyser vi nu fler engagerade
personer som vill samarbeta med oss.
Man är med i en arbetsgrupp 1 år med
möjlighet till förlängning. De grupper
vi söker resurser till är:

Den glädje och entusiasm som går att
se hos barnen är väl värd alla ideella
timmar som alla vi ledare och anhö
riga lägger ner – det går inte värdera
i pengar! Stort tack till alla er för den
energi och tid ni lägger ner på fotboll i
IFK Vaxholm. Ni är grunden till att vi
är där vi är idag och ni gör ett fantas
tiskt jobb!
Styrelsen IFK Vaxholm

• utveckling av sponsringsverk
samheten
• anläggning; IP - playground, nya
linjer 5–7-manna, konstgräs Resarö,
fler träningsytor på sikt, klubbhuset,
andra lokaler
• arrangemang
• IT/kommunikation
• utbildning
Styrelsemedlemmar
Vi söker alltid nya kandidater till styrel
sen. Anmäl intresse till arbetsgrupper
och styrelse till:
kansli@ifkvaxholm.com

Vaxholms innebandyförening

Waxholms
fältrittklubb
Välkommen att bli medlem i Waxholms
fältrittklubb – klubben för dig med egen
ponny eller häst.
Vi tränar, tävlar och trivs tillsammans.
Vi vill gärna ha fler medelmmar och väl
komnar dig som vill rida i lag i allsvens
kan på ponny/häst i hopp eller dressyr!
www.waxholmsfaltrittklubb.se
Vi finns på Facebook.

Vaxholms innebandyförening är en
välskött ideell idrottsförening med
fokus på breddverksamhet.
Verksamheten bygger på engage
mang från föräldrar som sammanlagt
lägger ner cirka 700 timmar ideellt ar
bete i veckan – styrelsesearbete, ledare,
hjälp med att bygga sarg, sekretariatet,
cafeterian, skjuts till matcher vecka
efter vecka.
Platser kvar i IBF knattegrupp
För 06:or, tränar på söndagar
kl 08.30–9.30 i if-hallen.
Vaxholms IBF ger plats för tjejer
Under våren 2013 kommer vi ha fyra
prova på-dagar för tjejer födda 03–06.
Kl 09:30–10:30 följande söndagar:
27/1, 3/2, 10/2 och 17/2.
Här får tjejer chansen att spela inne

bandy tillsammans med andra tjejer.
Matcher på lördagar
Vaxholms IBF spelar matcher i if-hal
len lördagar från kl 12.15. Vår cafeteria
är då öppen från kl 11.00. Se schema
på vår hemsida.
Kontakta oss
Intresserad av att veta mer om något i
vår verksamhet eller vill du hjälpa till
som ledare?
Välkommen att kontakta oss:

anders.lindhe@vaxholmsinnebandy.se
kenneth.lindman@vaxholmsinne
bandy.se
www.vaxholmsinnebandy.se
Vi finns på Facebook www.facebook.
com/vaxholmsinnebandy
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Vaxholmsenkäten december 2012
Text & foto Anna Norrby

Minnen från 2012 och förväntningar på 2013?
Vi frågade några personer vi stötte på inne i
Vaxholm.
Stefan Zetterberg,
Petersberg
Frisör vid torget.
Vilket är ditt bästa minne
från 2012?
– Att Obama blev återvald, det
gjorde mig väldigt glad! Jag
tycker att det är en självklarhet
med sjukvård till alla människor.
Här hemma är jag glad varje dag
när jag går till jobbet. Glad för att det fortfarande finns
möjligheter för en vanlig människa att kunna bo så fint
som vi i Vaxholm gör. Det ska vi vara rädda om, för så är
det inte alls i till exempel USA. Där lever fattiga och rika
mycket mer åtskilda.
Tomas Axelsson, utkanten av
centrala Vaxholm
Pensionär och f d butikschef
på Systembolaget.
Vad har du för förhoppning
inför 2013?
– Vaxholm har ju varit på kartan
den senaste tiden, bland annat
eftersom tv-programmet Sommarpratarna spelats in här. Jag
hoppas det genererar fler turister till Vaxholm. Vi lever ju
delvis på turism och det är tufft för många näringsidkare
att klara sig. Alla som bor här handlar ju inte heller här
och det är min förhoppning att fler ska göra det nästa år.

Pernilla Eckerbom, Rindö
Socialbibliotekarie på Vaxholms stadsbibliotek.
Vad har du för förhoppning
inför 2013?
– Min förhoppning är att ännu
fler ska upptäcka biblioteket –
kommunens vardagsrum – och
att våra äldre som inte längre
kan ta sig till biblioteket ändå
ska få tillgång till kultur och litteratur i riklig mängd. Mina
bästa minnen från i år är alla roliga samtal som föds ur de
boksamtal biblioteket har inom omsorgen i olika grupper.
De är så otroligt berikande för oss alla!
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Sanna Gustafsson, Täby
Florist hos Blomsterinspiratörerna.
Vilket är ditt bästa minne
från 2012?
– När jag var med i Florist-SM
på Älvsjömässan i våras! Ingen
guldmedalj till mig den gången,
men nu laddar jag för framtiden.
Under tiden stöttar jag min kollega Emma Aronsson som vunnit Yrkes-SM och nu ingår i
Yrkeslandslaget och ska tävla i Yrkes-VM i Tyskland 2013.

Ulrik Lowet, Ingarö (bor ombord på Silverö varannan
vecka)
Befälhavare på Silverö som
utgår från Vaxholm.
Vilket är ditt bästa minne från
2012?
– Haha, jo jag hade lite bråttom att
backa ut från Norehill på Tynningö, så matrosen Tommy hann
inte dra in landgången.. Plopp! sa det och så låg landgången på botten. Vi lyckades fiska upp den med god hjälp av
en passagerare och som tur var är det ganska grunt vid den
bryggan. Landgången blev ju ren i alla fall! Det roliga var
att passagerarens fru stod på fördäck och filmade oss. Den
som vill se hur det verkligen gick till kan ta en tur med oss
och titta på filmen för den rullar på en tv ombord.
Hans Argell, Resarö
Bussförare på Rindö.
Vilket är ditt bästa minne från
2012?
– Att jag sköt en älgkalv i höstas
under älgjakten. Jag ingår i jaktlaget Åsättra Undal och vi hade
bara hunnit gå en kvart efter att
hundföraren släppt hunden. Det
knakade och brakade, hundens
skall kom allt närmare. Då var det spännande! En älgko
med två kalvar kom, men vi sköt bara den ena kalven. Kossan hon stod kvar och försökte få liv igen i den. Synd om
älgkon? I jakt kan man inte ha sådana känslor.

Tommy Jansson, Stockholm (bor
ombord på Silverö varannan vecka)
Matros på Silverö.
Vad har du för förhoppning inför
2013?
– I somras körde jag båten en del,
jag har ju utbildning för det. Nästa år
hoppas jag kunna köra mer, för att
sedemera sluta som min idol Ulrik –
befälhavaren. Det är ett kul och socialt liv att arbeta ombord på
Silverö. Samma folk som åker fram och tillbaka från till exempel Ramsö och Tynningö.
Martina Råsten, centrala Vaxholm
Lärarstudent som har vikarierat på
Norrbergsskolan.
Vilket är ditt bästa minne från
2012?
– Resan med en god vän till Göteborg
i somras. Vi shoppade, gick till en bra
frisör och hade det toppen! Att komma
bort och få uppleva en ny plats med
nya ögon och dessutom fika en massa, det var min absolut
bästa upplevelse i år.
Maria Watolla, Rindö
Barn- och ungdomspedagog inom
Svenska kyrkans öppna verksamhet i Gamla brandstationen.
Vad har du för förhoppning inför
2013?
– Att ungdomar ska fortsätta komma
till oss och att jag tillsammans med
ungdomarna kan ändra attityderna
till alkohol och droger, och hitta på
roliga alternativ. Kom till mig och tala om vad du tycker att vi
som kyrka bör göra.
Anna Hållén, centrala Vaxholm
Ägare till Winbergs på kajen.
Vilket är ditt bästa minne från
2012?
– Allsångskvällarna! Det var en så
härlig stämning, knökfullt med folk
och bra artister. Vi hoppas kunna köra
allsången även nästa sommar.

Naturskyddsföreningen
Måndagen den 14 januari kl 18.30: Gambia-bilder

Jens Reutercrona berättar om Gambias natur och landsbygd. Plats: Föreningarnas lokal, Pilgatan 6.
Natursnokarna

Natursnokarna är namnet för våra aktiviteter för barn
upp till ca 12 år och deras familjer. Vi har tyvärr fått
göra ett uppehåll i verksamheten på grund av brist
på ledare. Du är välkommen att ta kontakt om du vill
hjälpa till med att få igång verksamheten igen.
Kontakt:
www.naturskyddsforeningen.se/vaxholm
Jan Holmbäck tel: 070-719 22 00
jan.holmback@sumit.se

Vaxholms
konstförening
Vaxholms konstförening fortsätter sin verksamhet i rådhuset med attraktiva utställningar, inspirerande samtal
och berikande möten konstvänner emellan. Utställningarna arrangeras i samarbete med Vaxholms stad.

19 januari–17 februari

Från konstföreningens sommarutställning Temperament
i tiden återvänder Stina Wollter med en separatutställning av måleri och objekt.
Vernissage 19 januari 12.00–15.00. Utställningen är
öppen lördag–söndag kl 12.00–15.00.

Vill du bli medlem?

Välkommen till Vaxholms konstförening. Anmäl dig
genom att sätta in medlemsavgiften 200 kr på postgiro
15788-3.

Kontakta oss för mer info

vaxholmskonst@hotmail.com.
www.vaxholmskonstforening.se
Du kan också följa oss på Facebook.

Kostnadsfri taltidning
Ulf Hagdahl, Norrhamnen i centrala
Vaxholm
Vad har du för förhoppning inför
2013?
– Min fru gick bort för ett år sedan. Det
har varit en tung tid sedan dess, men
nästa år hoppas jag blir ljusare.

Var 14:e dag utkommer den taltidning som Vaxholms
stad ger ut. Tidningen sänds kostnadsfritt till synskadade och andra, som av olika skäl inte kan läsa en
vanlig tidning.
För mer information är du välkommen att kontakta:
Inga Englund
inga.englund@vaxholm.se
Tel växel: 08–541 708 00
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En flaskpost har gjort barnen i klass 5 på Söderfjärdsskolan till riktiga kändisar och de har samtidigt lärt sig en hel del om
kommunikation.

Vem har sagt att allt måste
Det finns dagar man minns och dagar som försvinner ur minnet. Den
11:e oktober 2010 var en sådan dag för eleverna i klass 5A på gamla
Pålsundsskolan. Först mindes de dagen. Sedan bleknade minnet månad för månad, halvår efter halvår. Det hände ju ingenting!
Att slänga i en flaskpost den där dagen
var spännande. Att förbereda innehållet
var kul. Och pirrigt. Undrar vem som
ska läsa den? Vem ska få pärlskatten?
Och alla personliga breven, hälsningar
na. Teckningarna av blommor och skepp.
Vulkaner. Självporträtt.
Men sedan bleknade minnet. Tills
nästan på dagen två år senare. Då kom
ett svar!
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När barnen berättade för mig allt de
stoppat ner i PET-flaskan och sedan
virat silvertejp om för att skydda mot
väta – då önskade jag direkt att det hade
varit jag som fått glädjen att hitta den.
Men det fick jag alltså inte. Det var en
lotskutterförare på Enskär i den finska
skärgården som hittade barnens skatt.
PET-flaskan hade guppat över hela
Östersjön, passerat Ålands hav och flutit

upp på en ö utanför Nystad i Finland.
Och låt det här bli en regel; om ni
hittar en flaskpost – lämna den inte
obesvarad.
Lotskutterföraren tog kontakt
Vilken oerhörd tur för barnen i 5A att
det var just denna lotskutterförare som
hittade deras hälsning. Han tog kort på
var han hittat den, bemödade sig om att
söka upp elevernas nya adress (Pål
sundsskolan var ju riven) och skrev med
hjälp av en ”översättare” ett brev med
bilder på hela händelseförloppet. Barnen
fick även en länk till en film på Youtube
där de kunde se fyren på ön.

Lions Club Vaxholm
stipendium 2013
Lions Club Vaxholms stipenium är
instiftat för ungdomsverksamhet i
Vaxholm. Syftet är att befrämja, uppmuntra och stimulera ungdomar till en
sund och meningsfull fritidssysselsättning eller utbildning (dock ej direkt
yrkes- eller skolutbildning) genom att
premiera framstående resultat, insatser
och färdigheter inom:
• konst
• idrott
• kultur

Delar av skatterna i flaskan
och några löften inför 2013

”Jag ska äta
mindre snacks”

”Jag ska öva
mer på cellon”
”Jag ska inte
spela så myc
ket TV-spel, ja
g
ska gå ut me
r
istället.”

”Jag ska inte äta
så mycket chok
lad nästa år.”
”Jag ska brå
ka
mindre med
mina syskon
.”

”Jag ska dricka
mindre cola.”

gå fort?

Stipendiet kan även delas ut för en
grupp, förening eller till en ungdomsledare som uträttar ett värdefullt och
oegennyttigt arbete inom kommunen.
Det är inget hinder att man sökt eller
varit på förslag tidigare.
Ansökan ska vara inne senast
15 april 2013
Du skickar den till: Lions Club,
Vaxholm c/o Leopold Granquist
Kulladalsvägen 38
185 37 Vaxholm

Vaxholms stad inför
förenklad biståndshandläggning
Förenklad biståndshandläggning gäller
personer 65 år och äldre och avser serviceinsatserna städning, matdistribution, trygghetstelefon, tvätt och inköp.
Mer information:

Läs mer på www.vaxholm.se eller kontakta våra biståndshandläggare på tel:
08–541 708 00

Barnen vågade nästan inte tro att det
var på riktigt!
Lokala kändisar
Nu har de blivit kändisar. Lokaltiding
arna i Vaxholm och Norrtälje har fotat
och intervjuat. Några lektioner har fått
ställas in. Och de har kollat in flaskpos
tens resrutt på kartan.
Vem har sagt att det bara är snabba
medier som lockar ungdomar? Det
här har definitivt lärt dem att det finns
många olika sätt att kommunicera. Att
det är roligt att ha något att se fram
emot.
Nästa gång ska de skriva på engelska.

Har du något nyårslöfte inför 2013?
”Jag ska träna mer så att jag kan
hålla samma tempo som slöjdPeter i elljusspåret.”
Patrik Håkansson, lärare klass 5A
på Söderfjärdsskolan

Info från Vaxholm
NyföretagarCentrum:
Starta eget-rådgivning
- Kostnadsfritt
- Konfidentiellt
- Objektivt
Kontakta Vaxholm-NyföretagarCentrum
för att boka tid:
Calle Bergström: tel: 0704-94 00 03
vaxholm@nyforetagarcentrum.se
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Skapa stordåd med små medel
– en utmaning även för den bäste
Någon lär ha sagt att man är ingen riktig formgivare innan man
formgett en stol. En person som
vet allt om detta är Åke Axelsson,
en av Sveriges mest välrenommerade inredningsarkitekter och
möbelformgivare. Åke Axelsson
bor i Vaxholm, i Engarn, där han
har sin verkstad, bostad, ateljé
och utställning.
Våren 2012 gav Åke Axelsson sig på ett
uppdrag som han då beskrev som något
av de svåraste uppdragen han fått. Upp
draget var att inreda det lilla väntrum
met i entrén till Vaxholms kommunhus.
Att höra Åkes våndor inför uppdraget
var intressant – för vi talar nu alltså om
mannen som inrett miljöer som Sveriges
Riksdag, Carl XVI Gustavs Jubileums
rum i Kungliga slottet, Plenisalen
Sveriges riksdag, Riksdagsbiblioteket,
Leksands kyrka, Historiska museets
entré och Medaljsalen, restaurang Den
Gyldene Freden, Stadsmuseets entré
och museibutik, Historiska museets
restaurang, Konstakademiens bibliotek,
Norrköpings konsthall, Kokboksmuseet
i Grythyttan, Kårhuset på Handelshög
skolan – för att bara nämna några.
Vad var då utmaningen med vänt

enligt konstens alla regler, och självkart
blev det jättefint. Även entréluckan har
fått ett lyft. Det kalla kaklet täcktes över
med varmare trä – samma träslag som
användes i väntrummet. Det skapar en
betydligt varmare och mer välkomnan
de känsla för besökare till kommunhuset
och knyter ihop entré och väntrum.

Åke Axelsson, Vaxholmsbo och en av Sveriges mest välrenommerade inredningsarkitekter och möbelfomgivare.
rummet i Vaxholm? Delvis låg det säkert
i den kaxiga uppdragsbeskrivningen:
”Skapa stordåd med små medel!” Men
kanske framförallt i att lokalen i sig
rymde en stor utmaning. Lokalen är
liten och hopklämd och har flera snäva
vinklar.
Varmt och välkomnande
Väntrummet är nu färdigställt och invigt

Stämning av kajuta
Åke Axelsson beskriver själv uppdraget
åt Vaxholms stad så här:
”Jag blev uppriktigt glad när jag blev
ombedd att göra ett förslag till förbättring
av miljön i entré och väntrum i Vaxholms
kommunhus.
Varje uppdrag är för mig en utmaning,
vare sig det gäller ett rum på slottet, Sveriges riksdag eller ett väntrum i Vaxholm.
Jag har utgått från att Vaxholm är en
liten stad vid vattnet, med en tradition
av ångbåtar, och har här försökt skapa en
stämning av kajuta med plyschsoffa och
fernissade trädetaljer. Att på bästa sätt ta
vara på rummets begränsade möjligheter och ekonomiska förutsättningar och
skapa en miljö som är både traditionell
och rätt i tiden – alla boende i Vaxholm
till glädje!”
Kom gärna förbi och titta!

I augusti firade kommunstyrelsen att Vaxholms stads
inre entré fått ett fint lyft designat av Åke Axelsson.
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Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19

Tel: 08-541 709 45

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

Öppettider:

Några av våra tjänster:

Måndag: 14–20
Tisdag: 10–17
Onsdag: 10–20
Torsdag, fredag: 10–17
Lördag: 10–14
Helgtider
Lördag 22/12: kl. 10–14
Julafton, Juldagen, Annandag Jul: stängt
Lördag 29/12: kl. 10–14
Nyårsafton och nyårsdagen: stängt
Lördag 5/1 kl. 10–14

Stickcafé
Torsdag 14/2, 7/3, 4/4, 18/4 och 16/5
kl. 19.

• Välkomna att titta på aktuella
utställningar i bibliotekets skyltfönster.
• Surfa trådlöst på biblioteket,
inloggningsuppgifter får du i
infodisken.

Sagostund
För 3–4 åringar i sagokojan kl. 09.30
varannan fredag, start 15/2.
Bokklubb för barn 9–12 år
Bokklubben träffas en onsdag per
månad och pratar om böcker vi läst.
Antalet platser är begränsat. Prata med
Anja om du intresserad av att vara med.
Bokjuryn för alla mellan 0–19 år
Rösta på 2012 års bästa barn- och ung
domsböcker. Chans att vinna fina priser.
Rösta inne på biblioteket eller i skolan,
lämnas till biblioteket senast 22/3.

• Daisy talböcker kan lånas av
synskadade och andra med
läshinder. Daisy-låntagare kan
själv ladda ner sina böcker via
Internet. Registrera dig först på
biblioteket.
• E-böcker och E-ljudböcker finns
att låna på hemsidan.
• Lyssna på musik och engelska
ljudböcker online via bibliotekets
hemsida.
• Övertidsvarning via e-post.
Kontakta biblioteket för att aktivera tjänsten.

Advokatjour –
kostnadsfri mottagning
Träffa en advokat i 15 minuter för en
första vägledning följande onsdagar
kl 18: 9/1, 13/2, 13/3, 10/4 och 15/5.
Kölista från kl. 17.
Släktforskningsjour
Lördagar kl 11–14 från och med 12
januari. Du får gratis hjälp av jour
havande släktforskare.

• Biblioteket har Boken-kommerservice för dig som på grund av
t ex sjukdom inte kan komma till
biblioteket.

• På bibliotekets hemsida kan
du själv söka efter böcker i vår
katalog, beställa och låna om. Du
behöver en pin-kod som du får
vid ett besök på biblioteket.

Tidskriftsförsäljning
Lördag 16/2 kl. 10–14. Fynda bland
tidigare årgångar av bibliotekets tid
skrifter.

Barnteater,
arrangör: Vaxholms Kulturskola
• 12–14/2: Teater Tusan spelar ”Kärlek”,
för 5–6 år
• 19–21/3, Dockteaterkollektivet spelar
”Örnen och Björnen”, för 3–4 år.
Spelplats: Storstugan

Musik och diktläsning av senior
teaterföreningen Höstprimörerna
Lördag 26 januari kl. 14

Biljettförsäljning till privatpersoner tre
veckor före föreställningen. Ser mer
info i biblioteket och på vår hemsida.

Barnbibliotekarien tipsar på nätet
http://flaskposten.wordpress.com
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Blandade notiser från Vaxholms stads verksamheter

Fram med grillorna
Schema för allmänhetens åkning finns
på www.vaxholm.se Du hittar det även
i ishallen.
Naturisbana vid Överby bollplan
Inför issäsongen bytte Vaxholms stad
ut ishockeysargen i ishallen. Delar av
den gamla sargen återanvänds nu på en
naturisbana på parkeringen vid Överby
bollplan. Där finns en enklare belys
ning för att planen ska kunna användas
även mörka kvällar.

Ansökningstiden för föreningsbidrag
Nu börjar det bli bråda dagar för dig
som tänkt men ännu inte ansökt om
kommunalt lokalbidrag och aktivi
tetsbidrag för genomförda aktiviteter
hösten 2012. Sista ansökningsdag är 30
december. Blanketter finns på
www.vaxholm.se
I händelse av snö
Om vi får tillräckligt mycket snö i
vinter kommer följande anläggningar
att spåras:
• golfbanan Bogesund
• Eriksö elljusspår
• Rindö elljusspår

Kommunens gymnastiksalar
IF-hallen och Rindöhallen håller öppet,
men gymnastiksalarna på Vaxö och
Resarö är stängda 22 december–
7 januari 2013.
Kulturstipendium till Cora Onori
I november delades Vaxholms stads
kulturstipendium ut. Priset gick till
Cora Onori på Rindö. Cora går tredje
året på Scengymnasiet med artistinrikt
ning och hon har sökt stiependium för
att gå en kurs i ”African Dancehall” på
The Voice Streetdance School i Stock
holm.

Viktig info för dig som ska projektera, söka bygglov eller bygga:

Vaxholms stad byter
höjdsystem
Kulturnatten 2012:

Det här vill vi gärna göra om

I oktober bjöd Vaxholms stad i samarbete med det lokala kulturrådet in till ”Kul
turnatt 2012”. Kvällen bjöd på en mängd olika kulturaktiviteter runt om i Vaxholm.
Det var första gången som arrangemanget genomfördes, men troligtvis inte den
sista.
En utvärdering visar att den absoluta majoriteten är oerhört positiv till att det
i skärgårdens höstmörker genomförs en aktivitet i Vaxholm som bidrar till att
sprida ljus, ljud och liv och som håller stadsbilden levande och restaurangerna
fullsatta. Flera butiker hade också en försäljning denna kväll motsvarande en
lyckad dag under turismsäsongen, vilket förstås är oerhört tacksamt i en stad som
Vaxholm, där skillnaden mellan sommar och höst är kännbar.
Släkt och vänner bjöds in
Många Vaxholmsbor passade på att bjuda hit släkt och vänner för att uppleva
Vaxholms kulturnatt tillsammans. Kulturskolans ensembler gladde väldigt många
på olika platser i staden. Biblioteket, hembygdsgården och rådhuset drog fulla hus
med olika kulturaktiviteter. Kvällsöppet på Fästningsmuseumet, kyrkans arran
gemang och pannkansserveringen för ungdomar var enormt uppskattat.
Stort tack till alla som deltog i planerandet och genomförandet! Stort tack till
alla som kom och upplevde kulturpremiärnatten med oss! Planerna för Kulturnatt
2013 har så smått börjat gro, men inget datum är ännu spikat. Förhoppningen är
att detta initiativ, som drevs igenom med minimala medel och ett enormt stort en
gagemang, ska bli en tradition som många både uppskattar att delta i och besöka.
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Den 4 februari 2013 byter Vaxholms
stad höjdsystem. Från och med då
kommer alla höjder på kommunens
utritade och digitala kartor att redovi
sas i det nya höjdsystemet RH 2000.
Utgångshöjden i det nya höjdsys
temet är 54 cm högre än i det gamla
höjdsystemet RH 00. Skillnaden är så
pass stor att den måste beaktas vid alla
projekteringar och byggen.
Alla kartor eller filer med höjdupp
gifter ska innehålla information om
vilket höjdsystem som avses, då det
inte går att se enbart på en höjdsiffra
eller höjdkurva vilket system den till
hör. Missförstånd kan leda till att en ny
byggnad hamnar för högt eller för lågt,
vilket kan medföra
stora kostnader.
För mer information

kontakta stadsbygg
nadsförvaltningen
eller se hemsidan
www.vaxholm.se

Skärgårdsstrategin:

”Tänk djärvt, tänk nytt – tänk
utökad besöksnäring året om”
Tillväxtverket utlyste under våren
60 miljoner kronor för hållbar destinationsutveckling mot
internationella marknader. Fem
destinationer, som redan bedömdes ligga långt framme och som
ansågs ha goda förutsättningar,
valdes ut i syfte att ytterligare
utöka deras exportmognad.

jobb här kan vi med andra ord vänta oss
en väldigt givande fas två.
Vaxholms stad en aktiv part
Vaxholms stad tar mycket aktiv del i den
planering som nu pågår för fullt och

Stockholms skärgård är en av de utvalda
destinationerna. De övriga är Bohusläns
skärgård, Kiruna, Vimmerby och Åre.
Pengar till skärgårdsprojekt
Drygt 16 miljoner kronor kommer där
för under det kommande året att gå till
ett antal projekt i Stockholms skärgård
– som i geografiskt hänseende denna
gång inkluderar även fastlandsdelarna.
Det kommer inte handla om några
investeringar i detta skede (till detta är
budgeten trots allt alldeles för liten) men
strategin har som mål att underlätta och
främja investeringar. Om det görs ett bra

Skapa nya besökssäsonger är en del av
fokus i arbetet.

som skall vaska fram goda illustrations
projekt och aktiviteter som ska genom
föras under de kommande två åren.
Stockholm Visitors board är projekt
ledare tillsammans med de sju skär
gårdskommunerna Vaxholm, Österåker,
Norrtälje, Värmdö, Haninge, Nacka och
Nynäshamn. Fokus i arbetet ligger på:
1. att stärka samverkan mellan storstad
och skärgård
2. att skapa nya besökssäsonger
3. insatser för en hållbar utveckling
”Tänk djärvt och nytt”
Medskicket från Tillväxtverket till
strategigruppen är att vi ska våga tänka
djärvt och nytt och att vi med projekt
insatserna ska bereda marken för nya
investeringar som gör skärgården till
ett ännu mera attraktivt besöksmål för
utländska besökare.
Detta är en utmaning som Vaxholm,
hjärtat i skrägården, gärna tar och som
vi axlar tillsammans med våra vänner i
Sveriges vackraste region.
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Lennart slår vakt
om barnens säkerhet
Klockan är halv åtta och mörkret släpper långsamt sitt grepp om Vaxholm.
Vid övergångsstället utanför Söderfjärdsskolan står en 80-årig farbror mitt i
gatan – iförd reflexväst. Lennart Högström är skolpolis, en av vardagens hjältar.
En liten flicka tvekar i mörkret vid ett
buskage nära övergångsstället. Hon vin
kar mot Lennart, som ser henne direkt.
– Kom du!
– Jag vill bara vara säker på att det inte
kommer någon bil, ropar hon tillbaka.
– Du kan gå nu, manar Lennart och
tar ett bestämt kliv ut mot trafiken.
Flickan skuttar över de vita strecken
så ryggsäcken guppar. Lennart ler mot
henne, men när han ser mot bilförarna

som hetsar mot skolgården och försko
lan nedåt backen är hans blick betydligt
strängare.

Hallå där, Ann-Sofie Gustafsson
närpolis i Vaxholm som jobbat
med skolpoliserna i 30 år.
Hur kommer det sig att Vaxholm har
pensionärer som skolpoliser? I många
andra kommuner är det ju barn i
årskurs 6 som är skolpoliser.
– En gång i tiden hade vi också ung
domar som skolpoliser. Sedan körde vi
blandade par med en pensionär och en

sjätteklassare. De hade ju trevligt ihop,
men ungdomarnas engagemang rann ut
i sanden medan de äldre tuffade vidare.

En del kör fort och nära
Som en fyr står han där, den före detta
tapetseraren från Resarö, när bilarnas
strålkastare träffar honom. Somliga kör
fort, stryker otäckt nära längs Lennarts
högra fot medan han försöker knacka på
bakrutan för att få kontakt.

Hur många pensionärer är skolpoli
ser?
– Ett 50-tal! Jag gör ett schema för
varje termin och målet är att inget ska
behöva stå mer än en vecka.
Hur sköter de sig, tycker du?
– De är helt fantastiska! De är så plikt
trogna, står på post i ur och skur. Fast
det är klart att någon enstaka gång blir
det tomt, kanske på grund av sjukdom.
Om det inte står någon på den vanliga
platsen utanför Norrbergsskolan, Sö
derfjärdsskolan, eller på Resarö under
några dagar så kan bussförare höra
av sig och undra var de tagit vägen.
Skolpoliserna är en självklarhet i vår
vardagsmiljö och de gör stor nytta.
Samtidigt ska man komma ihåg att den
här verksamheten är helt ideell.
Hur rekryterar du till uppdraget?
– Så fort jag träffar någon som blivit
pensionär, så hugger jag till! Några
har även ringt mig på eget initiativ.

– Det är inte meningen att de ska köra
barnen ända in till skolgården. Föräld
rarna ska lämna av sina barn här på
parkeringen, säger han bestämt rakt ut
när föraren väljer att inte stanna för att
höra vad han ville säga.
Vid åtta är det ”jätterörigt”
En tung lastbil rullar ut i korsningen av
Fredriksstrandsvägen och Johan
nesbergsvägen. Föraren stannar

»

Informationsturnéer har jag slutat med,
de ger inte samma respons. De flesta
som börjar fortsätter år efter år. Vi har
faktiskt en 90-åring som fortfarande är
aktiv.
Måste man vara pensionär för att få
bli skolpolis?
– Nej, och alla är inte heller det. Vem
som helst som känner att de har tid för
det här är välkommen. Det tar en dryg
halvtimme på morgonen, och ger en hel
del tillbaka, kan jag lova!
Vilket stöd får skolpoliserna av er på
polisen?
– Vi åker ut och tittar till dem på morg
narna. På Resarö har det till exempel
varit körigt med trafiken runt skolan.
Jag berättar för dem vad som gäller:
inte stoppa trafiken, men hjälpa till så
att barnen kommer tryggt över gatorna.
Inga olyckor har hänt, och skolpoli
serna gör ett bra förebyggande arbete,
även om det är svårt att sia om vad som
hade kunnat hända om de inte funnits
på plats, våra trygga vardagshjältar.
Text: Anna Norrby
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och Mia Winberg Rundqvist går lugnt
över tillsammans med Jasmin som går
i 3A.
– Nu är det fortfarande ganska lugnt
här, men vid åtta är det jätterörigt, säger
Mia.
Hon tycker att seniorskolpoliserna gör
ett viktigt jobb för att trygga barnens
skolväg, även om hon än så länge själv
följer Jasmin till skolan.
– Det är många tunga varutransporter
i den här lilla korsningen. Inte en chans
att de kan se om ett barn smiter bakom
när de backar eller svänger. Då behövs
det någon som har koll, säger hon och
hejar glatt mot Lennart.
Ungar kommer i rasande fart, i flam
sande klungor, fortfarande halvsovande
med musik i lurar, i barnvagn med napp
och nalle. Grabben som snitslar sig
blixtsnabbt fram på sparkcykel och de
på tvåhjulingar med eller utan lyse. De
utan reflex syns knappt alls.
Förskolan Båten, Montessoriskolan
och Söderfjärdsskolan fylls på med barn
och många av de som är i skolåldern
släpps mitt i gatan av stressade föräldrar
på väg till sina egna plikter.
Föräldrarna gasar på
Tre år har Lennart varit seniorskolpolis
vid det här laget. Ett 50-tal pensionärer
turas om att vara skolpoliser i kommu
nen. De har ett rullande schema, och för
Lennarts del blir det ett par veckor om
året. Närpolisen Ann-Sofie Gustafsson

– Jag vet att jag är viktig och behövs, säger
skolpolisen Lennart Högström.
håller i organisationen. Tidigare stod
han vid kyrkan, men behövdes mer här.
– Föräldrarna gasar på här för att
deras egna barn ska hinna i tid. Men
många lämnar också av ungarna här
uppe, precis som det är tänkt.
Önskar fler övergångsställen
Problemet är att det samlas en massa bi
lar och små barn utan trafikmedvetande
i rörelse på liten yta. När barnen kliver
ur bilarna är det lätt att se att många inte
riktigt vet hur de sedan ska gå. Lennart
tycker att det borde finnas ytterligare
övergångsställen i korsningen, och att
det som finns över Johannesbergsvägen
borde målas med breda vita streck så
att barnen förstår att de får gå där. Det

räcker inte med bara skyltarna, menar
han.
Så han står där, en levande sköld i
mörkret, lång och reslig med pälsmössa,
varma kängor, tjocka vantar och kall
näsa.
När Lennart fick frågan om att bli
skolpolis tvekade han inte.
– Nej, jag bor uppe på Fredriksstrands
vägen och såg ju vilket kaos det kan vara
i morgonrusningen här. Hur ska ung
arna greja det här? frågade man sig ofta.
Han är glad att kunna göra lite nytta
och att han orkar göra en insats.
– Nu betalar det sig att jag var elitrod
dare i ungdomen. Jag har mycket kvar
att ge, inga krämpor här inte. Jag är inte
rädd, och vet att jag är viktig och be
hövs. Jag står här för att skydda ungarna.
Travar hemåt
Tio över åtta har solen gått upp nå
gonstans bortom det glesa regnet. Det
ringer in. Bara någon enstaka sjusovare
kommer springande. Trafiken är som
bortblåst, lugnet lägger sig. Lennart tor
kar sig om näsan med vanten och travar
hemåt uppför backen.
– Nu ska det sitta fint med en kopp
kaffe!

Vill du bli skolpolis?
Ring närpolisen Ann-Sofie
Gustafsson: 010-563 15 26

Det kan vara svårt att synas i mörkret. Skolpolisen Lennart Högström har koll på trafik och trafikanter.
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Parisa Liljestrand brinner för den digitala utvecklingen.

Parisa Liljestrand är
Vaxö skolas nya rektor
Parisa Liljestrand är sedan november ny rektor för Vaxö skola. Parisa kommer
närmast från en tjänst som biträdande rektor på en skola i Vallentuna med
elever i förskoleklass upp till nionde klass. Hon är gymnasielärare i grunden
och avslutar nu första året på rektorsutbildningen i Stockholm parallellt med
jobbet.
Parisas mål på Vaxö skola är att medverka till att skapa en skola som både
medarbetare, elever och föräldrar känner en stolthet över. Den digitala
utvecklingen är något hon brinner för och hon ser det som en viktig uppgift
för skolan att förbereda ungdomarna på den verklighet de kommer möta i
arbetslivet. Hon betonar vikten av ett konstruktivt samarbete mellan skola
och föräldrar och välkomnar föräldrar att kontakta henne – hellre en gång för
mycket än för lite.

Många tonåringar
tycker att det är
fel att föräldrar
köper ut alkohol.

Fördel med mindre kommun
– Jag ser det som en fördel att jobba i en mindre kommun. Jag tror att det här
finns mycket goda förutsättningar för verksamheter att jobba nära varandra
och ha kommunövergripande samarbeten, säger Parisa.
Parisa bor i Vallentuna, med man och en son på tio månader. Hon är även
aktiv politiskt i sin hemkommun, i barn- och ungdomsnämnden.

Vad tycker du
som är förälder?

Många tonåringar
tycker att det är
fel att föräldrar
köper ut alkohol.
Vad tycker du
som är förälder?
På tänkom.nu får du fakta och tips
om tonåringar och alkohol.

På tänkom.nu får du fakta och tips
om tonåringar och alkohol.

Storstugans fritidsgård
– verksamhet för barn
och ungdom
Fritidsgården

fredagkvällar kl 19.00–23.00
för årskurs 7 och uppåt
(café eller gård)

Café1

Övervåningen,
öppet för årskurs 7–9.
Måndag–fredag kl 14.00–17.00

Fritidsklubben

Måndag–fredag kl 13.00–17.00
Inskriven verksamhet årskurs 4–6.
Maxtaxa, mellanmål

Diskotek vt 2013

Årskurs 4–6 fredagar kl 19.00–22.00:
18 januari, 15 februari, 15 mars, 19
april, 17 maj. Entré: 30 kr
Se affischer och hemsida för
specialarrangemang.
Se veckoaktuella öppettider vid entrén.
Välkomna!

Statens folkhälsoinstitut i samarbete med

Hamngatan 52. Tel: 08-541 708 87
Tel Café1: 08-541 708 88
E-post: storstugan@vaxholm.se
www.facebook.com/storstugansfritidsgard
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Överby förskola
presenteras som
månadens förskola
Varje månad får en förskola chans att
presentera sig på Förskoleforum, som
är ett kompetens- och utvecklingsforum. I september var det Överby
förskola som gavs den möjligheten.
Överby förskola beskriver där hur de
jobbar med åldersindelade grupper
i sina två skapar-ateljéer och hur
de bedriver verksamhet ute enligt
mottot ”ut och njut”. Förskolan har
en genuspedagog och man arbetar bland annat med känslor och
att vara en bra kompis. Genom att
arbeta med ”barnens val” ger man
barnen mer inflytande i sin vardag
och förskolan har även tilldelats
grön flagg bland annat för
sitt arbete med livsstil
och hälsa. Om detta
och mycket mer kan
du läsa både
www.vaxholm.se
och på
www.forskoleforum.se

Ipad på alla enheter i förskolan

– men viktigast av allt
är ändå pedagogerna
Under hösten har Vaxholms stads
förskolor köpt in Ipads till varje enhet.
Som en start och som ett tillfälle för
erfarenhetsutbyte genomfördes under
hösten en gemensam introduktionsdag
för förskolornas personal. Till denna
dag hade man bjudit in medarbetare
från Danderyd och Nacka som introdu
cerat redskapet och nu bjöd på tips och
råd inför Vaxholms stads Ipad-satsning
i förskolan.
Deltagarna fick vid introduktio
nen en genomgång i hur Ipaden kan
anpassas till verksamheten och tips
om lämpliga appar, kamerafunktionen
och mycket annat som förskolebarnen
kan ha glädje och nytta av tillsammans
med sina pedagoger. Till exempel finns
ett flertal appar som kan underlätta för
barn somn är i behov av särskilt stöd
och som kan bidra till att inkludera
dessa barn i ordinarie verksamhet på

Vaxholmsbarn fick
energi på teatern
Vaxholms stads kommunala Energi- och klimatrådgivning bjöd in
alla 4–9-åringar ett 50-tal pedagoger på teatern ”Robin Hood – den
energiske hjälten” med musikteatergruppen Gulasch. Intresset var
mycket stort och fyra fullsatta föreställningar gavs på anrika Vaxholms Biografteater.
Föreställningen handlade om en teater
grupp som skulle sätta ihop en pjäs om
Robin Hood. Men en av skådespelarna
tog väldigt mycket plats och ville helst
spela alla roller själv. Men så vände pjä
sen till att visa glädjen i att göra något
tillsammans och att kunna släppa fram
andra.
Med musik och humor vävdes samti
digt energi-, transport- och miljöfrågor
in i föreställningen för denna unga
målgrupp. Teatern gav även tips på hur
vi kan leva lite mer hållbart i vardagen;
släck lampan när du lämnar rummet,
använd ett grenuttag så slipper du det
elförbrukande stand-by-läget och kör
mindre bil.
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Fråga rådgivarna:

Kostnadsfri rådgivning:
08-29 11 29 vardagar
Hemsida:
www.energiradgivningen.se
I Stockholmsregionen
samarbetar 27 kommuner inom Energioch klimatrådgivningen.
Verksamheten finansieras huvudsakligen av
Energimyndigheten.

ett bra sätt.
Teknik i all ära, men något som po
ängterades under dagen var att Ipads i
förskolan aldrig kan ersätta traditionel
la leksaker eller personal, utan ska ses
som ett komplement till övrig verksam
het. Sist och slutligen är det pedagogens
kompetens och engagemang som avgör
hur väl Ipaden kan användas som ett
givande redskap i verksamheten.

Energi- och
klimatrådgivningen
ger opartiska och kostnadsfria råd
om hur du kan minska och effektivisera din energianvändning. Fråga
till exempel om energitjuvar i hemmet, om belysning och ventilation
på företaget eller vilken typ av uppvärmning som passar din fastighet.

Sjungande förskolebarn på parad genom Vaxholm på FN-dagen är på väg att bli en fin årlig tradition.

Parad och viktiga ord på FN-dagen
Vaxholms stads förskolor har ett nätverk av pedagoger som särskilt
arbetar med frågor som rör barn med annan kultur och annat modersmål. Nätverket kallas ”kulturinspiratörer” och har bland annat
tagit fram en handlingsplan för detta arbete.
Inför FN-dagen i oktober anordnade
man en parad för att uppmärksamma
barns rättigheter och sprida kunskap
om FN’s barnkonvention. Alla barn och
pedagoger som hade möjlighet sam
lades på Lägret och sjöng tillsammans
på olika språk. Sedan genomfördes en
lång parad längs Hamngatan ner mot
Söderhamnsplan och tillbaka sjungan
des Sabokoaja.
Många barn hade gjort flaggor från
olika länder. Man skrev även plakat med
artiklar ur FN:s barnkonvention. Det

var ord som alla barn förstod var riktigt
viktiga:
”Alla barn har rätt att leka”
”Alla barn har rätt att gå i skola”
”Alla barn har rätt att träffa mamma och
pappa”
Vaxholms förskolors kulturinspira
törer har som mål att paraden ska bli
en årlig tradition på FN-dagen för alla
kommunala förskolor i Vaxholm. Under
hela denna vecka kommer man att
arbeta med mångkulturellt tema.

Katarina Wedin är ny förskolechef
för Vaxholm Östra
Katarina Wedin tillträdde under hösten som förskolechef för Vaxholms Östra.
Här ingår förskolorna Lekhagen, Lägerhöjden, Lillstugan och Rindö.
Katarina har varit chef i förskola och skola under de senaste tolv åren och har
sammanlagt trettio års pedagogisk erfarenhet från både kommunal och privat
verksamhet. Utöver rektorsutbildning är hon även ICF-diplomerad coach,
handledare och mentor.
Närmast kommer hon från en tjänst som biträdande rektor för en skola i
Sollentuna, med klasser från förskolan upp till nionde klass. Dessförinnan
arbetade hon inom Pysslingen.
Katarina bor på Resarö, har fyra barn varav tre är utflugna. Vid sidan av
arbetet går Katarina just nu en vidareutbildning i Uppsala som handlar om
att leda och driva systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Ledord i hennes
arbete är ”stark tro på människors förmåga att utvecklas, positiva förväntningar och stort engagemang”.
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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
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