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VAXHOLM
Se Vaxholms
nya skola
• Skisser och tidplaner
• Arkitektens tankar
• Var med i namntävlingen

Vaxholms handlare
– möt några av dem här

Broknäs gård

– arrende på Bogesund

Anna Möller

– fick Vaxholms
stads kulturstipendium
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Tillväxt och
hållbarhet

När du läser detta har Vaxholms kommunfullmäktige just antagit vår
nya översiktsplan (ÖP). Planeringshorisonten sträcker sig till 2030
och ger en bra bild av Vaxholms förutsättningar och inriktning för
framtiden.
Övergripande beskriver ÖP två mål: tillväxt och hållbarhet. Målen
lever närmast i symbios. Det ena beror av det andra och de bygger ett
attraktivt och starkt samhälle i samverkan. Utveckling av såväl kollek
tivtrafiknära bostäder som parker och grönytor. Läs gärna mer om ÖP
här i tidningen och på Vaxholms hemsida.
Ett starkt samhälle kännetecknas av en vilja till förändring; vi som
bor i Vaxholm är välutbildade och driver utveckling på våra jobb och
söker nya lösningar hela tiden. Samma anda måste givetvis genomsyra
arbetet med att forma framtidens Vaxholm.
Vaxholm ligger mycket högt i mätningar av vår upplevda trygghet.
Förutsägbarhet och framförhållning i planering av såväl infrastruktur
och skola och omsorg förstärker denna känsla.
Vaxholms skolor rankas mycket högt och mer om detta
finner du i denna tidning.
På våra särskilda boenden har vi tidigare fått kritik, i
många fall helt riktigt, och ett kraftfullt förbättringsarbete
pågår med sikte på vård och omsorg som äldre och deras
anhöriga är nöjda med. Som ytterst ansvarig känner jag
tillförsikt i att vi lyckas.
Med önskan om en god jul och gott nytt år!
Lars Lindgren (M), kommunalråd

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

Öppet hus –
träffa kommunalrådet
Välkommen att träffa Lars Lindgren
(M) i Vaxholms rådhus! Observera
att den nya tiden är kl 17-19 på
följande datum: 29/1, 26/2, 26/3,
23/4 och 28/5.

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

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

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

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

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

Viktigt i

VAXHOLM

Redaktör

Redaktionsråd

Tryck

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

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

Trydells, Laholm

Ansvarig utgivare
Lars Lindgren (M)
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Vaxholms
nya översiktsplan
Översiktsplanen är en politisk viljeinriktning och en gemensam
vision för Vaxholms framtida utveckling. Den ger vägledning för
beslut om användning av mark och vattenområden och hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. När Kommunfullmäktige i slutet av december tog upp förslaget till ny
översiktsplan för antagande nådde en process som har pågått
mer än tre år sitt mål.
I arbetet med Vaxholm 2030 har det
lyfts fram behov av att ta fram ytter
ligare strategier och planer som ska
underlätta kommande planering. Ett
sätt är genom fördjupningar och över
gripande program. Fördjupade över
siktsplaner har tidigare tagits fram för:
• Resarö
• Kullön
• Rindö–Skarpö
Fördjupad översiktsplan för Tynningö
Kommunstyrelsen gav i oktober
förvaltningen i uppdrag att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Tynningö.
Syftet är att fördjupa kunskapen om
den nuvarande situation på ön och få
ett underlag för att planera för lämplig
utveckling. Frågor som ska utredas är
bland annat:
• Allmän färja
• Trafiksituation
• VA- lösningar
• Bredband
• Behov av och förutsättningar för
kommunal och kommersiell service.
Den fördjupade översiktsplanen syftar
också till att tillsammans med an
dra aktörer få en gemensam bild av
lämplig och önskvärd utveckling. Det
gäller bland annat Trafikverket, som

är huvudman för huvudvägen, och
Trafikförvaltningen på Landstinget som
ansvarar för Vaxholmsbolagets trafik,
vilken är avgörande för öns kontakter
med Vaxön.
Utvecklingsområden för bostäder
I Vaxholms nya översiktsplan anges
lämpliga utvecklingsområden för bo
städer. För att precisera vilka områden
inom kommunens mark som är lämp
liga har ett exploateringsprogram tagits
fram och godkänts kommunfullmäktige
(november 2013).
Exploateringsprogrammet omfattar
Vaxön samt del av Resarö, avgränsar
sig till kommunägd mark och omfat
tar totalt 500–800 bostäder. De föreslås
främst placeras nära kollektivtrafik,
service och befintlig infrastruktur. Ge
nom att bygga tätare stadsmiljöer kan
Vaxholm bli mer resurs- och energi
effektivt. När fler människor bor och
arbetar på samma plats ökar underla
get för service, handel och kultur och
förutsättningar för kollektivtrafiken
förbättras.
För att möjliggöra dessa bostäder
krävs att detaljplanering genomförs och
Vaxöns förutsättningar och möjlighe
ter först behandlas i ett övergripande
planprogram.

Lena är ny HR-chef
Under hösten tilträdde Lena Alserud som HR-chef för Vaxholms stad.
Lena, som är utbildad socionom med
PA-inriktning, har arbetat med HRfrågor inom både privata näringslivet,
Österåkers kommun och Stockholms
läns landsting.
Under de senaste 11 åren har hon
varit verksam som HR-chef inom omsorgsområdet. Närmast kommer hon
från Frösunda Omsorg AB, som är ett
av Sveriges största omsorgsföretag.

Uppföljningar
för god vård
och omsorg
Vaxholm stad har regelbundna uppföljningar
av hur vården och
omsorgen bedrivs
på kommunens
boenden. Under hösten
har arbetet med uppföljningar
intensifierats efter att anhöriga påtalat
bristande vård och omsorg.
Norlandia Care är den utförare som
driver verksamheten på Vaxholms
stads boende. Båda parter uttrycker
stark vilja att säkerställa att boende
får en trygg och säker vård och ett
gott omhändertagande och bemötande. Under hösten har man vid
återkommande tillfällen haft gemensamma möten för att säkerställa
kvalitetsförbättringar. Vid dessa möten
har både ansvariga för vården på
Norlandia Care, bolagets koncernledning, Vaxholms politiker och tjänstemän medverkat. Uppföljningar av
verksamheten har intensifierats och
kvalitetssäkringsarbetet fortskrider
enligt upplagd plan.
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Frågsortan
på

MARTIN HIMMELSTRAND
Gulf Vaxholm
Hur är det att driva en båtmack?
– Macken ägs av min bonuspappa,
men jag har jobbat här i tio år så jag
kan nog svara lika bra. Det är kul och
lärorikt! Miljön är oslagbar, fast visst
kan det vara stressigt på somrarna. Då
är vi många som hjälps åt. Det har hänt
mycket i branschen på tio år, båtåkandet är mer intensivt och vi skulle
egentligen behöva en större mack. En
vanlig sommardag kan det komma 300
båtar, allt från små snurror till riktigt
stora. Då gäller det att hålla kunderna
på gott humör och ge alla lika bra
service.
Går det runt då, så här års är det
väldigt få båtar ute?
– Vi är den mest säljande båtmacken i
Sverige, till volymen sett. Det kanske
man inte kan tro när man ser den.

Att vara handlare i Vaxholm
TEXT OCH BILD: ANNA NORRBY

är det stammisar som kommer för att
till exempel köpa presenter. De vet att
jag har ett annat sortiment än de stora
kedjorna, och som enda leksaksbutik i
Vaxholm får jag också lite koll på vem
som har kalas och kan ge tips så att
födelsedagsbarnet inte får likadana
presenter av sina vänner.

THERESE ANDERSSON
Barnens handelsbod
Du har öppet året runt.
Hur funkar det?
– Det går bra, även om kundunderlaget varierar mellan årstiderna. På
sommaren strosar kunderna in och
spontan-shoppar. Under övriga året
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Vad kan vara svårt för dig
som handlare i Vaxholm?
– Jag måste alltid ha en välfylld butik
med ett brett sortiment, även under
lågsäsong. Samtidigt kostar det med
lager. Om kommunen och företagarna
samarbetar mer skulle Vaxholm kunna
bli en väldigt attraktiv småstadsidyll
även den del av året då det inte är
varmt och solen står högt. Med mer
parkeringsmöjligheter och lockande
evenemang skulle Vaxholm kunna vara
vaket året om i stället för att gå i ide
på vintern.

MONIQUA HULTBERG
Butiken Docks
Du har tagit över butiken alldeles
nyligen. Vad har du för vision för
din butik?
– Jag vill möta behoven hos en äldre
kundgrupp. Utmaningen ligger i att kunderna ska komma tillbaka flera gånger.

ANKI JACOBSON
Butiken Ankaret
Vad finns det för svårigheter med
att driva en butik här i Vaxholm?
– Konkurrensen från köpcentrum som
Arninge är svår, men jag försöker
hitta leverantörer som inte finns där
och det har jag nog lyckats bra med.
Det är viktigt att Vaxholmsborna inte
ser samma varor överallt.
INGVAR SVANBERG
Waxholm Järn & Färg
Hur kommer det sig att du har en
färgaffär i Vaxholm?
– Jag gillar det tekniska, att det krävs
mycket kunskap om kemi, el och numera inte minst alla sorters glödlampor.
Sedan är ju läget, Vaxholm, fenomenalt,
för det finns 30 000 öar i Stockholms
skärgård och alltid är det någon som
behöver måla om sitt hus. Ett hårt klimat kräver speciella produkter och det
där kan vi.
Tycker du att kommunen borde göra
något speciellt för er handlare?
– Det är många som ropar efter att kommunen ska göra så mycket, men det
tycker inte jag för allt ska betalas med
skatt. Fast kommunens informationstält
på kajen i somras var bra. Vi handlare
har inte tid med sådant, hur gärna vi
än skulle vilja.

Du har visst redan engagerat dig
i en förening för företagare?
– Är det Pelle Råsten (frisören) som
har skvallrat? Jo, det stämmer att jag
är aktiv i VT, Vaxholms turism- och
näringslivsutveckling. Vi handlare
driver många frågor, där en är att
Vaxholm behöver bli en attraktiv
kommun även när turisterna inte är
här.
Hur kan kommunen stötta
näringslivet?
– Fler p-platser och bättre skyltning
om var de finns, och bättre snöröjning, tack! Dessutom borde kommunen ha ett skriftligt handelspolicyavtal, det har man lyckats med i andra
kommuner.
Vad skulle det vara bra för?
– Det skulle kanske kunna bidra till
att vi fick fler året runt-öppna butiker i centralt läge, och det skulle alla
tjäna på i långa loppet, tror jag.

ANDREAS ENGSTRÖM
Båttjänst (Watski i Vaxholm)

Det finns en rad småbutiker här.
Hjälps ni åt med något?
– Ja, på flera sätt. Vi jobbar ofta ensamma i butikerna och då är det bra
att hålla kontakt om något till exempel känns otryggt. Vi försöker även
sätta oss in i varandras sortiment
och är måna om att tipsa vidare om
kunden inte hittar det de söker i just
den egna butiken. Jag är ganska ny
som butiksägare och har haft stor
nytta av Vaxholms stads frukostmöten med korta föreläsningar på
hotellet. Det vore också bra om alla
hade samma minimi-öppettider.

Hur är det att sälja båtgrejer mitt i
vintern?
– Vi tycker att det är viktigt att ha öppet året runt. Även om vår högsäsong
är under sommaren så har vi kunder
som behöver vårt sortiment även andra
tider, varv till exempel. Men det är klart,
det kan alltid gå bättre!

RICHARD LINDE
Waxholms Optik & Ur

Nämn något som skulle underlätta tillvaron för er handlare
och era kunder?
– Ta bort p-avgiften på Hamngatan
sommartid och inför p-skiva med
stenhård gräns på två timmar. Dessutom
är det irriterande att handlare själva
står på p-platserna här, de borde i
stället lämnas till kunderna. Våra
kunder säger att det är viktigt med
cirkulation på p-platserna

Du var optiker på Södermalm en
gång i tiden och nu är det Vaxholm
som gäller sedan över tio år. Berätta
om skillnaderna.
– Det är ett lyft att vara optiker i
Vaxholm, tänk bara på fördelen med
att ha nära till både arbete och bostad.
Vi har fullt ös mellan maj och augusti
och lite lugnare resten av året. Många
passar på att skaffa nya glasögon under
semestern. Men det förvånar mig att det
finns Vaxholmsbor som inte sett butiken
fast den legat här i elva år. De kanske
behöver skaffa glasögon!

Hur kommer det sig att du har den
här butiken?
– Jag är inte ägaren, men jag driver
den. I åtta år har jag jobbat med detta
och drivkraften är mitt stora båtintresse.
Kundkontakterna är också givande, det
är en sådan spridning på folk och alla
ska få rätt hjälp. Vaxholm är en båtkommun, fast människor utrustar sina
båtar väldigt olika. Sommargästerna
vill ofta göra fint i båten och de är mer
trendkänsliga. Bofasta har ett annat
köpbeteende, de ser mer till funktion
och vad som verkligen behövs.

Vad vill du säga till dem som inte
handlar sina glasögon i Vaxholm?
– Tänk på att det här är en liten stad
som ska leva året runt.
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Märta Väisänen och Margareta Andrén vårdade länge sina anhöriga, som hade
demenssjukdom, i hemmet. Det var ofta tungt och ensamt. Men så gick de med
i en anhöriggrupp och bördan lättade.
Nu finns det även en grupp och ett nätverk för föräldrar till barn med adhd
och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i Vaxholm. Dessutom har
det bildats ett nätverk för unga personer som har en dement förälder.
TEXT: GERTRUD DAHLBERG

Anhöriggrupper ger stöd
Fler anhöriggrupper och nätverk är
sannolikt på gång snart i kommunen.
– Vi har planer på att kunna erbjuda
stöd även till andra grupper, exempel
vis anhöriga till personer med psykisk
ohälsa. Det är en grupp som ökar och
behovet är stort, säger Madelaine Wal
lén, som är anhörigkonsulent i
Vaxholms stad.
Förra hösten startades
två nya nätverk i sam
arbete med Österåkers
kommun: det
ena för
unga
per
soner
med
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en demenssjuk förälder, det andra för
anhöriga till barn och unga med neuro
psykiatriska funktionsnedsättningar.
Hjälp när vardagen blir en kamp
Det visade sig genast att det fanns ett
mycket stort intresse för föräldrar och
anhöriga till barn med neuropsykia
triska funktionsnedsättningar, exempel
vis adhd, add, Aspergers och Tourettes
syndrom, att samlas i ett nätverk.
– Vi har nu 75 personer som får
mejlutskick till de träffar vi anordnar.
Det är ofta en kamp för föräldrar
till de här barnen att klara varda
gen. Då kan det vara en hjälp att
träffa andra i samma situation för
att utbyta erfarenheter, förkla
rar Annette Lannebjer, som är
anhörigkonsulent i Österåker och
initiativtagare till gruppen. Hennes
kollega i Vaxholm, Madelaine Wal
len, poängterar att det är väsentligt att
även de anhöriga får stöd.
– När du har en person i din nära

omgivning som är sjuk eller funktions
nedsatt förändras livet. Det gäller att ta
hand även om sig själv. Annars är det
lätt att gå in i väggen, poängterar hon.
Märta Väisänen och Margareta
Andrén instämmer. De har båda vårdat
sina demenssjuka makar i hemmet
under många år innan de gick med
i en anhöriggrupp i Vaxholm. Något

Vad är en
anhöriggrupp?
I en anhöriggrupp eller ett
nätverk kan du som närstående
få utökad kunskap, information,
praktiska råd och tips som kan
underlätta vardagen. Dessutom
utbyter du erfarenhet med andra
som befinner sig i en liknande
situation, vilket kan kännas som
en avlastning.

och råd
som innebar en påtaglig avlastning och
befrielse.
– Det är lätt att omgivningen uppfat
tar dig som lite gnällig och inte riktigt
förstår. För min del var det också till
stor hjälp att träffa andra människor
som delade min
erfarenhet, men
som samtidigt var
neutrala och inte
kände min man. Det
kändes öppet och
fritt, säger Marga
reta Andrén.
Hon var själv bara
56 år när hennes
make blev sjuk och hade till en början
svårt att acceptera det som hänt.
– Jag hade ett uppdämt behov av att
prata och det fick jag utlopp för i grup
pen. Dessutom fick jag många praktiska
råd om hur vardagen kunde förbättras.
Jag tror att anhöriggrupper kommer att
behövas ännu mer i framtiden. Vi lever
i ett samhälle där vi arbetar mycket
och det finns varken tid eller plats för

Anhöriggrupper,
utbildningar och nätverk för Vaxholmsbor
För Märta Väisinen och Margareta Andrén
har träffarna med anhöriggruppen fungerat
som en välbehövlig ventil."

Just nu finns det anhöriggrupper
och utbildningar i kommunen för:
• anhöriga till personer med
demenssjukdom.

sjukdomar. Ändå ska vi fungera som
ett stöd när våra närmaste blir sjuka.
Men det är omöjligt
att klara allt på egen
hand, säger hon.

Det finns också två nätverks
grupper som arrangeras i samarbete med Österåkers kommun:
• unga personer 18–30 år som
har en förälder med demenssjukdom.
• föräldrar och anhöriga till
personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (bland
annat adhd, add, Aspergers och
Tourettes syndrom).

” För min del var
det till stor hjälp att
träffa andra män
niskor som delade
min erfarenhet.”

Träffas fortfarande
Även för Märta Väisä
nen har anhöriggrup
pen fungerar som en
välbehövlig ventil. I
dag har hennes make
avlidit men hon deltar fortfarande på
träffarna som är en gång i månaden.
– För mig är gruppen att sätt att göra
våra röster hörda och påverka kommu
nen att ge bättre stöd och vård både till
våra närstående som är sjuka men även
till oss anhöriga. Det är vår lagstadgade
rätt, säger Märta Väisänen.

Det finns också planer på att
kunna erbjuda stöd till anhöriga
till personer med psykisk ohälsa.
Vaxholms stad har samarbete
med och olika typer av anhörigaktiviteter tillsammans med
kommunerna Norrtälje, Österåker,
Vallentuna, Täby, Danderyd och
Lidingö.

Hit kan du vända dig
Enligt socialtjänstlagen ska kommunerna erbjuda stöd för att underlätta för
människor som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt
sjuk eller har funktionshinder.
I kommunerna finns anhörigkonsulenter vars syfte är att hjälpa närstående och anhöriga med råd och information om vart du kan vända dig vidare.
Anhörigkonsulenten erbjuder även enskilda stödsamtal. En anhörigkonsulent är en tjänsteman utan myndighetsansvar. Konsulenten har tystnadsplikt
och för inga journalanteckningar. Servicen är gratis.
Anhörigkonsulent i Vaxholm: Madelaine Wallén
Tel: 08-522 426 53, E-post: madelaine.wallen@vaxholm.se

Madelaine Wallén är anhörigkonsulent
i Vaxholms stad.

Anhörigkonsulent i Österåker: Annette Lannebjer,
tel: 08–540 81 11, E-post: anhorigstod@osteraker.se
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Statistiska centralbyråns enkät:

Vaxholmsborna
har svarat
Vaxholms stad deltar varje år i den enkät där Statistiska centralbyrån frå
gar medborgare hur nöjda de är med den kommun de bor i. Årets resultat
visar att medborgarna är mycket nöjda med Vaxholms som en plats att leva
och bo på och mindre nöjda med möjligheterna att påverka.
Under våren 2013 genomförde Sta
tistiska centralbyrån (scb) för femte
gången en undersökning bland 500
invånare i Vaxholm på temat "Vad
tycker du om Vaxholms stad?".
Jämförelser görs med samtliga 137
deltagande kommuner hösten 2012
och våren 2013.

8

Svarsfrekvensen i Vaxholm blev i år
52 procent, vilket är högre än de 49
procent som var landets genomsnitt.
Betyget kan visa en spridning från
0 till 100 där ett högre värde är bättre.
Betyg under 40 betraktas som icke
godkända och gränsen för nöjd går
vid 55.

Undersökningen innehåller tre delar:
• Hur nöjd är du med kommunen
som en plats att bo och leva på (nöjd
region-index)
• Hur nöjd är du med invånarnas
inflytande i kommunen (nöjd
inflytande-index)
• Vad tycker du om kommunens
verksamheter (nöjd medborgar-index)

”72 procent av de
svarande i Vaxholm
skulle rekommendera
bekanta att flytta hit.”
Nöjd region-index
Betyget för Vaxholm som en plats att bo
och leva på blev 64, vilket kan jämföras
med snittet 59 för samtliga 137 kommu
ner. 72 procent av de svarande i Vax
holm skulle rekommendera bekanta att
flytta hit, vilket är högre än rikssnittet 63
procent. Högst betyg gav Vaxholmsbor
na faktorn trygghet (77) och lägst betyg
fick arbetsmöjligheter (44).
Nöjd inflytande-index
Nöjd inflytande-index blev 34 för Vax
holm och 39 i riket. För Vaxholm är det
en försämring jämfört med 2012. Den
faktor som fått högst betyg i Vaxholm
är information (49). Lägst betyg fick
faktorn påverkan (33).
Nöjd medborgare-index
Nöjd medborgar-index sätter betyg för
kommunens verksamheter. För Vax
holm blev snittet 48, vilket är lägre än
för samtliga kommuner där snittet låg
på 53. De verksamheter som fått högst
betyg i Vaxholm är vatten och avlopp
(75) och räddningstjänst (64). Lägst
betyg fick verksamheterna äldreomsorg
(37), gator och vägar (42) samt miljöar
bete (42).
För frågeområdena äldreomsorg,
gång- och cykelvägar, gator och vägar
samt idrotts- och motionsanläggningar
har Vaxholm betyg försämrats jämfört
med 2012.
Glädjande är grundskolan vars
resultat är högre än genomsnittet av de
övriga kommunerna samt även visar en
förbättring jämfört med 2012.

”Skolornas fina resul
tat bekräftas av andra
undersökningar, där
Vaxholms kunskapsre
sultat placerar skolan på
åttonde plats av landets
290 kommuner.”

BARN OCH
UTBILDN INGS
OMRÅDET:

ntarer
Komme
ltatet
till resu

Skolornas fina betyg
bekräftas av resultatet
i andra undersökningar, där skolornas mycket goda
kunskapsresultat placerat Vaxholms
skolor på åttonde plats av landets
alla 290 kommuner (Öppna jämförelser 2013). 97 procent av alla elever
som går ut årskurs nio i Vaxholms
skolor är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet, jämfört med 88
procent i övriga riket och 89 procent
i Stockholms län (Siris, Skolverket/
SCB 2013).
I Vaxholm pågår en kraftfull satsning på att ytterligare förstärka undervisningen och lärandet med hjälp
av digitala verktyg för en tidsenlig
undervisning. Den nya skolan som
planeras stå färdig 2016 kommer att
erbjuda en modern skolmiljö med
nära koppling till idrott och kultur.

ÄLDREOMSORGEN:
Några förbättringsarbeten som
inletts inom äldreomsorgen är bland
annat tätare kvalitetsuppföljningar,
ombyggnationen av särskilda boenden för att säkerställa att de möter
högt ställda krav på vårdhygien
samt utveckling av IT som stöd i planeringsarbetet inom hemtjänsten.

IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR:
Sedan Pålsundsskolans gymnastiksal fick rivas har det blivit större
konkurrens om tid och plats i de
kvarvarande anläggningarna, vilket
kan vara en av förklaringarna
kring försämrade betyg för stadens
idrottsanläggningar. Bygget av ny
skolidrottshall pågår och hallen tas
i bruk 2014. Detta tillsammans med
en iordningsställd plan för spontanidrott är exempel på pågående
utvecklingsarbeten.

GATOR OCH
PARKER:

Den snörika vintern
var en stor belastning för många verksamheter, och några
av insatser som görs för att stå redo
för kommande vinter är bland annat
entreprenörers förstärkning av maskinpark för snöröjning och utökade
uppföljningar av samarbetet. Antalet
städdagar i Vaxholms centrala delar
utökas under perioden 1 november–15 maj, vilket ska underlätta
möjligheterna för effektiv snöröjning,
halkbekämpning och sandupptag.
Dessutom finns behov av och planer
för ytterligare en snötipp på Vaxön.
När det gäller trafiksituationen i
Engarn pågår ett intensivt arbete
tillsammans med Trafikverket för att
åstadkomma en ändring av korsningen. Vad gäller ombyggnad av
korsningen är det Trafikverket som
avgör vilka åtgärder som ska vidtas.
Vaxholm verkar för att åtgärderna
vidtas så snabbt som det går både
genom finansiell medverkan och
genom aktivt arbete.

NÖJD INFLYTANDEINDEX
När det gäller resultatet för Nöjd
inflytande-index (NII) så ligger
resultatet på en för låg nivå, och har
dessvärre också försämrats jämfört
med tidigare undersökning. Undersökningen signalerar att medborgare
är minst nöjda med frågeområdet
”Påverkan” där man skattar möjligheterna att påverka politiska beslut
lågt liksom möjligheterna att påverka inom de kommunala verksamheterna. (Noteras bör här att så många
som 58–62% av de tillfrågade inom
detta område svarat "Ingen åsikt".)
Här ser Vaxholms stad möjligheter
till förbättringar genom ökad dialog,
synlighet och kommunikation med
medborgare i olika forum.

Stort tack till alla som tagit
sig tid att svara på enkäten!

till alla engagerade medborgare som
Vaxholms stad vill rikta ett stort tack
ai
ökning. Staden kommer även delt
besvarat SCB:s medborgarunders
äten .
hoppas vi att ännu fler besvarar enk
undersökningen nästa år och då
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Besöksklustret:

Kreativa förslag
för besöksnäringen
Sedan några månader bedrivs ett lokalt projekt i Vaxholm som går under
benämningen Besöksklustret. Projektet finansieras av Skärgårdsstrategin
(läs mer i faktarutan) och handlar om lokal destinationsutveckling under
lågsäsong. Ledare för detta arbete är Jan Naumburg från Stockholm
Visitors Board, som tillsammans med 14 Vaxholmsföretag i besöksnäring
en har skapat en kreativ förslagsverkstad.
Resultatet så här långt är en spän
nande lista med förslag på evenemang,
aktiviteter och erbjudanden som sam
mantaget syftar till att öka Vaxholms
attraktivitet som besöksmål genom
säsongsförlängning. Fokus i arbetet lig
ger på månaderna maj, september och
oktober, indelat i teman:
• Strömming, fiske, hållbarhet på
våren
• Konst, musik och kultur på hösten.
Nya evenemang under kommande år
Något av det som kokats fram under
respektive tema kommer förhoppnings
vis att se dagens ljus redan under våren
2014.
Vilka konkreta nya evenemang och
aktiviteter det i slutändan kommer att
handla om är ännu inte klart. Vi är fort
farande mitt uppe i processen och grup
pen har inte riktigt satt ner foten. Dess
utom är vissa saker inte fullt förankrade

med berörda parter. Så därför får den
nyfikne hålla sig lite till. Åtminstone till
nästa nummer av Viktigt i Vaxholm.
Kreativiteten har varit hög i den här
processen, vilket lovar mycket gott för
framtiden. Besöksklustret sjuder av iver
att komma vidare. Långt vidare. Just
nu är det bara en påträngande verklig
het i form av resursbrist som tvingat in
deltagarna i en sållnings- och priorite
ringsprocess. Alla vill naturligtvis att
det ska bli så bra som möjligt och därför
behöver vi koncentrera insatserna. Det
första årets verksamheter kommer så
lunda att begränsas till en handfull
aktiviteter.

Strategi för skärgården
Skärgårdsstrategin är ett samarbetsprojekt mellan sju skärgårdskommuner (där Vaxholm är en) och
Stockholms stad, medfinansierat av Tillväxtverket och
som syftar till att öka destinationens exportmognad.
Projektet pågår till och med december 2014.
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När processens första del snart är
avslutad, kommer vi att slå på trumman
för att samla alla som vill vara med.
Inför detta är förhoppningen:
• En förstärkning rent personellt så
att vi kan gå från ”torrsim” till ”riktig
verkstad”. Detta kommer att kräva både
tid, kompetens och engagemang och
det kommer att kosta lite. Kommunen
söker därför medfinansiering för detta
hos viktiga samarbetspartners.
• En breddning av antalet deltagande
företag. Önskemålet är naturligtvis att
hela besöksnäringen i Vaxholm ska in
volveras, och dessutom att
detta inte ska bli

”Önskemålet är
att hela besöks
näringen i Vaxholm
ska involveras.”

en engångsföreteelse, utan en naturlig
process som vi ägnar oss åt fortlöpande
i framtiden.
Liv i Vaxholm även vår och höst
Om Vaxholm ska utvecklas som besöks
mål, och om centrumhandeln ska få ett
bättre kundunderlag, behöver Vaxholm
leva även när det inte är sommar och
sol. Snart presenterar besöksklustret en
pusselbit i detta arbete vi har framför oss
för att skapa ännu mera liv.
Text: Kenneth Filipsson,
näringslivsstrateg Vaxholms stad

Strategi för
näringslivet
Vaxholms stad har sex övergripande mål antagna av kommunfullmäktige.
Ett av dessa mål är bra företagsklimat. Vid kommunfullmäktiges
septembermöte antogs Vaxholms
stads näringslivsstrategi.
Syftet med näringslivsstrategin är att klargöra kommunens
roll inom näringslivsområdet
och vilka möjligheter kommunen
har att påverka utvecklingen.
Strategin ska främja stabilitet
och tillväxt i befintliga företag
och göra kommunen attraktiv för
nyetablering så att fler arbetstillfällen kan skapas. Strategin ska
också tydliggöra kommunens
insatser inom det näringslivspolitiska området och verka som
en bas för näringslivsarbetet i
kommunen. Här kartläggs också
hot och möjligheter och ett antal
insatsområden med konkreta och
uppföljningsbara mål identifieras.
Läs Vaxholms stads näringslivsstrategi på www.vaxholm.se

Ny hemsida lanseras
under våren
Vaxholms stad har under året genomfört ett omfattande arbete med
att skapa ett gemensamt intranät för
hela Vaxholms stad och en ny extern
webbplats. Arbetet pågår fortfarande
och om allt går som planerat så
lanseras den nya externa hemsidan
i april 2014.

Ny webbadress för
turistinformationen
redan vid årsskiftet
Något som vi ser som ett stort lyft för
Vaxholms stads externa webbplats
är att man där nu även ska finna all
turistinformation – om Vaxhoms stad
som besöksmål. Under flera år har
www.roslagen.se varit den gemensamma platsen för Vaxholms stads
och Roslagskommunernas turisminfo.
Men från den 1 januari hittar man
alltså i stället Vaxholms turisminfo
på kommunens webbplats www.
vaxholm.se.
När den nya Vaxholmswebben är
klar hänger turistinformationen med
in i en betydligt attraktivare och mer
lättnavigerad webbmiljö.

Energisparande
på schemat
Träffpunkt Kanonen
– för alla seniorer
Träffpunkt Kanonen har juluppehåll
under perioden 25 december–1
januari. Caféet startar åter 13 januari
2014. Vaxholms stads frivilligsamordnare Carina Hedman kommer att
finnas på plats från och med den 2
januari och har alltid en termos kaffe
färdigt om man vill slinka in på en
fika.
Vilka aktiviteter planeras våren
2014? Titta i programmet på www.
vaxholm.se. Det finns även aktivitetsblad inne på träffpunkten Kanonen
som du gärna får komma in och
hämta. Välkommen!

Tack för att ni kom
till seniordagen
På FN:s internationella seniordag den
1 oktober anordnade Vaxholms stad
seniordagen för sjunde gången. Aktiviteten för stadens seniorer hölls på
träffpunkt Kanonen och blev mycket
välbesökt. På programmet detta år var
bland annat information från kommunstyrelsens ordförande, Lars Lindgren (M) om Vaxholms stads särskilda
boende för äldre. Ann-Sofie Gustavsson, närpolisen Vaxholm, informerade
om säkerhet.
I planeringen för kommande höst
finns redan datumet för nästa års
seniordag. Så boka redan nu in den
1 oktober 2014. Tid och lokal har vi
gott om tid att återkomma om, både
i Viktigt i Vaxholm och på www.
vaxholm.se.
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Vi i klass 3 på Rindö skola har
under hösten arbetat med ett
material som heter Energifallet.
Energifallet är Naturskyddsföreningens material och en stor
satsning för att lyfta klimat- och
energifrågor i grundskolan.
Arbetet har varit väldigt roligt och
dessutom kunnat integreras i många
olika ämnen.
Vi har tittat på filmer om energiför
brukning och diskuterat energi utifrån
bildspel. Vi har letat energitvjuvar på
skolan och hemma har vi till exempel
undersökt hur många gånger bilen star
tade, hur ofta kylskåpet öppnades, hur
många timmar datorn stod på och hur
mycket mat som slängdes.
Lilla Energiaktuellt var en annan
aktivitet där eleverna intervjuade och
filmade varandra om energi. Vi har
gjort olika energiexperiment, ordnat
race med ballongbilar och en solig
dag byggde vi en solugn där vi smälte
choklad i.
Diskussioner om att spara energi har
startat, på skolan, i andra klasser,

En solig dag byggde vi en solugn
som vi smälte choklad i.

mellan elever och med familjen hemma.
Att spara energi har blivit ett naturligt
inslag.
Anna Bengtsson från Naturskydds
föreningen besökte oss och det kan man
läsa om på Naturskyddsföreningens
blogg: http://blogg.naturskyddsfo
reningen.se/skolbloggen.
Vårt arbete med Energifallet kom
mer att fortsätta . Följ med på den resan
tillsammans med klassen på vår klass
blogg: www.benicetotheworld.se.
Text: Åse Larsson,
lärare klass 3 Rindö skola

Väntjänsten – kostnadsfri hjälp
Önskar du kontakt med en
medmänniska eller behöver en
hjälpande hand då och då? Vi
i Väntjänsten i Vaxholm är en
frivillig grupp som tycker det är
roligt att hjälpa och glädja andra.
Vi är ett komplement till hemtjänsten
och vi har tystnadsplikt. Vi erbjuder:

• En vän att prata med – kanske över
en kopp kaffe.
• Hjälp att besöka bank, apotek, biblio
tek, affär, vårdcentral, sjukhus, frisör,
tandläkare, kyrkan.
• Sällskap på promenader och utflykter
i omgivningarna.
• Hjälp att fylla i enklare blanketter,
svara på brev eller läsa tidningen.

Välkommen att ringa:
Berit Pettersen, tel: 08-541 325 87
Sennie Berggren, tel: 08-541 328 70
Jonas Höök, tel: 08-500 932 30
Du kan också komma i kontakt
med oss via kommunens frivillig
samordnare Carina Hedman,
tel: 08-541 708 92

FOTO: ÖRJAN HALLNÄS LÄNSSTYRELSEN

Beslut om naturreservat
och pågående statliga
utredningar
I oktober i år fattade Länsstyrelsen beslut om bildande
av Bogesundslandets naturreservat. Bogesundslandet
är en av de så kallade gröna kilarna runt Stockholm
som syftar till att bibehålla större naturområden i nära
anslutning till staden.
Inom reservatet finns ett nät av vandringsleder och ridstigar, bad- och rastplatser
med eldstäder och vindskydd. Bogesunds slott, med anor från mitten av 1600-ta
let, ligger här som ett slags centrum. Slottet ingår inte i själva reservatet men utgör
istället ett statligt byggnadsminne.
Länsstyrelsens beslut om bildandet av naturreservatets bildande har överklagats.
Vaxholms stad avvaktar Länsstyrelsens hantering av de ärenden som kommit in.
Datum för invigning av reservatet meddelas på www.vaxholm.se.

Två aktuella statliga
utredningar som berör
Vaxholms kommun
Marken på Bogesundslandet ägs av
staten och förvaltas av Statens Fastighetsverk. Här finns sex arrendegårdar.
Statens Fastighetsverk har under hösten
kontaktat sina arrendatorer och meddelat att man står inför en försäljning.
Bakgrunden är att det under hösten
lades fram två statliga utredningar som
behandlar framtida ägandet av statlig
mark. Båda utredningarna berör fastigheter inom Vaxholms kommun.
Många är nu oroliga vad en eventuell försäljning kommer att innebära för
fastigheterna, naturen, dem själva och
deras verksamheter. Kommer arrendatorer få förtur vid försäljning och kommer
man ha möjlighet att köpa sina arrendegårdar?
Vaxholms stads tjänstemän och politiker har stor förståelse för oron och har

dialog med Statens fastighetsverk. I november ordnades även ett informationsmöte där Lars Lindgren, kommunalråd,
och Susanne Eden, stadsbyggnadschef,
mötte Bogesundslandets arrendatorer.
– För oss är frågan om Bogesundslandet oerhört viktig, säger Lars Lindgren (M), kommunalråd Vaxholms stad.
Det gäller både öppna åkermarker och
vandringsleder som ska hållas i gott
skick och vara tillgängliga för allmänheten. Vi förstår den oro som finns bland
berörda, som självklart vill få besked
från Statens Fastighetsverk inom rimlig
tid för att kunna planera investeringar
och fortsatt verksamhet. Vi är angelägna
om en skyndsam hantering och har från
kommunens sida även tillskrivit Statens
Fastighetsverk att Vaxholms stad är
intresserad av att vara en part i försäljningsprocessen. Vi är både en intresserad och lämplig part som köpare och
hoppas att Fastighetsverket ska kunna
ge alla berörda snabba besked.

Om utredningarna
SOU 2013:55 - Utredningen
”Statens kulturfastigheter
- urval och förvaltning för
framtiden”
Utredningen syftar till att klargöra
vilka fastigheter och byggnader
som är kulturhistoriskt värdefulla
för staten i olika myndigheters
förvaltning och som bör ägas av
staten. Uppdraget omfattade också
att inventera vilka kulturhistoriskt
värdefulla fastigheter som inte
behöver ägas av staten och som
kan avyttras.
Inom kategorin ”Försvarsanläggningar” nämns Rindö redutt,
Vaxholms kastell och Fredriksborgs
fästning (inom Värmdö kommun)
som försvarsanläggningar som
staten av kulturhistoriska skäl bör
ta ett fortsatt långsiktigt ägar
ansvar för. Inom kategorin ”Gods,
herrgårdar och bruksmiljöer”
nämns Bogesunds slott som en
fastighet som kan avyttras.
SOU 2013:61 - Utredningen
”Försvarsfastigheter i
framtiden”
Utredningen lämnar förslag om
fördelning av ägandet av statens
bestånd av försvarsfastigheter.
Idag ägs merparten av dessa av
Fortifikationsverket som enligt
utredningen ska avvecklas. Inom
Vaxholm är Fortifikationsverket
markägare till områden på Resarö,
Rindö och några minde öar.

»
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Cecilias familj har varit arrendator på Broknäs gård sedan 1948. Hon och
maken Clas Ottosson har fotsatt att bruka marken och sköta djurhållningen
med så naturliga metoder som möjligt.

Broknäs gård

Som en av huvudpersonerna i den
tecknade serien ”Broknäsflickorna”
var Cecila under några år på 70- och
80-talet något av en kändis för alla
hästtokiga tjejer.

– ett av flera arrenden på Bogesundslandet
Många arrendatorer på Bogesundslandet delar nu en oro för vad som ska hända
om den statligt ägda marken ska säljas. En statlig utredning pågår (läs mer om
den på s 13). Cecila Österman och Clas Ottoson är arrendatorer på Broknäs gård,
som är en av sex arrendegårdar inom Bogesundslandet. Gården har en lång his
toria och heliga Birgittas pappa ägde gamla Broknäs gård fram till 1308 då han
bytte bort den mot Sundby gård.
Idag ägs marken av staten och förvaltas
av Statens Fastighetsverk. Cecilias familj
har varit arrendator på Broknäs sedan
1948, då de flyttade in i gamla Brok
näs gård. 1949 byggde Domänverket
tillsammans med Cecilias pappa det
nya Broknäs gård, där Cecilia föddes
och är bosatt än idag. Hon och maken
Clas har fortsatt att bruka marken och
sköta djurhållningen med så naturliga
metoder som möjligt.
Den naturliga tanken har alltid fun
nits på gården, berättar Cecilia. Hennes
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pappa, Lars Österman, plöjde jorden
med häst och har funnits med i gårdens
skötsel till alldeles nyligen då han gick
bort vid 90 års ålder.
– Pappa skötte naturen minituöst och
och använde genom alla år så lite be
sprutning som möjligt, berättar Cecilia.
– Jag har nog lärt mig allt jag kan om
hur gården ska skötas av Cecilias pappa,
säger Clas, som vid sidan av arbetet på
gården tidigare jobbat skift som polis.
Broknäs gård är den enda ekologiska
Krav-anslutna gården i Vaxholm. 1995

ställde man om värmekällan och gick
över till vindkraft.
– Hade vi ägt gården istället för att
arrendera så hade vi nog även haft sol
celler på taket, säger Clas.
Broknäsflickorna blev seriefigurer
Under några år under 70- och 80-talet
var Cecila något av en kändis för alla
hästtokiga tjejer, som en av huvudperso
nerna i den tecknade serien ”Broknäs
flickorna” i tidningen Min Häst. Serien
var delvis autentiska berättelser som

För olika delar av Bogesundslandets naturreservat finns skötselplaner som arrendatorerna har att följa. De vackra och välbesökta
klipporna, Lökholmsudd, är inget undantag. Enarna får inte bli för många och inte växa för nära vattenlinjen. Sly ska tas bort och
100 timmars slyrensning är ingen ovanlig vår- och höstsyssla för familjen som arrenderar Broknäs gård.

inspirerats av serieförfattarinnan Ylva
Ericsons egna upplevelser på gården
tillsammans med Cecilia och hennes
vänner. Serien var den tidens doku
såpa i serieformat. Än idag kommer
människor hit som har egna minnen av
Cecilia och de andra stalltjejerna från
serien.
Men Broknäs har inte alltid varit häst
gård. På 50-talet hade familjen kor som
betade på ängarna. Den då nybyggda
ladugården var en toppmodern anlägg
ning som Domänverket ofta använde
som visningsgård. Hit tog man rader av
besökare för att visa upp ett modernt
lantbruk med mjölkkor, ladugård, silo
och utgödslingsanordning.
Öppna marker med värdefull flora
Mjölkkorna fanns kvar till 1983 och
bidrog med sitt betande till att fortsatt
hålla landskapet öppet. Sedan ställde
man om produktionen till köttdjur, men
2002 var inte heller det längre lönsamt.
Idag finns inga kor på gården och den
största delen av familjens företagande
kretsar kring hästar. Man arrangerar
kurser, hyr ut ridhuset och har inack
orderingsboxar. Stallplats finns för
totalt 21 hästar och för ytterligare fem

i lösdrift. För både sommargäster och
deltagare i olika utbildningar som ges
på gården finns kanoter och hus att
hyra. Det största huset har plats för upp
till 13 gäster.
Av gårdens 73 hektar mark är 53 hek
tar idag åker och 20 hektar naturbete.
Odlingarna består av spannmål och vall
framförallt till gårdens eget behov, men
även en del till försäljning.
På Bogesundslandet har fördelningen
mellan skog och åkermark förändrats
relativt lite under de senaste århundra
dena. I bland annat Broknäs, Frösvik,
Söderby och Sundby finns naturliga
betesmarker med värdefull flora. Öppna
marker har kunnat bevaras genom att
de i århundraden använts som naturliga
ogödslade betesmarker. Betande djur
och ängsslåtter har varit förutsättningen
för utvecklingen av de blomsterrika
naturbetesmarker som finns här idag.
Havsörnen jagar i viken
Vid Broknäs finns också en välbetad
havsstrandäng som lockar många
besökare. Här häckar fåglar och ofta ser
de från köksfönstret havsörnen jaga i
viken. Cecilia och Clas ansöker årligen
om EU-stöd för att sköta om havs

strandängen och den vackra klippan
Lökholmsudd i strandlinjen som är
översållad av ståtliga enar och klassats
som särskilt värdefull mark. Under vår,
sommar och höst kommer rader av
turister som läst om den unika havs
strandängen. De kommer med båt eller
bil för att ta del av naturen och ha picnic
i naturen.
– Det händer rätt så ofta att jag måste
be besökare flytta bilarna så att vi kan
komma fram med traktorn, säger Claes.
Bogesundslandet lockar många naturoch friluftsintresserade och för Cecilia
som bott där hela sitt liv är Dammsta
kärret en av favoritplatserna. Det är en
vildmarkssjö som namnet till trots är
en vacker och badvänlig liten sjö. Intill
finns riktig gammelskog och runt sjön
växer doftande skvattram och olika
arter av vitmossor.
Clas kan inte komma på någon plats
som är vackrare eller ens lika vacker
som Broknäs, och hur försäljningen
av statlig mark på Bogesundslandet
kommer att gå till är något som de båda
funderar mycket på.
– Cecilias pappa var med och skötte
gården tills han var 90 år. Det hoppas
jag också kunna vara.
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Projekt: Camp
Campus Vaxholm är projektnamnet för det pågående arbete som ska leda
fram till en själfull plats och ett område där människor i olika åldrar med
olika intressen samlas, vardag som helg. Campus Vaxholm ska erbjuda ett
attraktivt och sammanhållet utbud av skola, kultur- och idrott.
Arbetet med Campus Vaxholm fortlöper enligt plan. I början
av december, strax innan denna tidnings pressläggning,
pågick de sista putsningen av ritningarna för den nya skolan
som ska byggas på Campus Vaxholm-området.
Idrott, kultur, studier, café och sociala aktiviteter
Området inrymmer den befintlig idrottsplatsen och idrotts
hallarna, hela tomten där Pålsundsskolan tidigare låg och
området mellan Pålsundsskolan och IP. Här projekterar
Vaxholms stad en ny skolidrottssal och en ny skola med plats

Vad ska känneteckna
Vaxholms skolor?
Sedan hösten 2012 har utbildningsförvaltningen genomfört
ett arbete med att utforma
ledord som vägledning i arbetet
med lokalprogram och ritningar
för den nya skolan. Elever,
pedagoger, skolledare och politiker har alla varit involverades
för att skapa en bred förankring.
Sammantaget arrangerades ett 20-tal olika typer av
intervjuer och möten med cirka
100 deltagare. Frågeställningen
som stod i centrum i de olika
mötena var; ”Vad kännetecknar
framtidens skola och förskola i
Vaxholms stad”
Arbetet resulterade
i de fyra ledorden:
• Tillsammans
• Variation
• Kreativitet
• Engagemang
Ledorden ska genomsyra verksamheten i samtliga förskolor
och skolor i egen regi inom
Vaxholms stad.
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för 500 elever och nya utrymmen för Vaxholms kulturskola.
Idrotts- och skolområdet ska bindas ihop med hjälp av na
turen, passager och gångstråk så att området blir en naturlig
sammanhängande helhet där man enkelt och tryggt kan röra
sig mellan kultur, skola, skolidrott, motions- och förenings
idrottande, studieutrymmen och idrottsplatsens nya café.
På området ska idrotts- och kulturaktiviteter kunna erbju
das Vaxholmsborna både vardag och helg, dag och kväll.

pus Vaxholm
En arbetsgrupp har startat arbetet
med att planera för konstnärlig
utsmyckning på Campus-området.
När de kommit vidare i arbetet kommer du kunna läsa mer om på vilket
sätt konstverk och utsmyckningar
kommer att vävas in i både inomhusmiljön och utomhus.
Parallellt startar nu även planering för möblering och inredning
av skolan i samarbete med en
inredningsarkitekt.

ILLUSTRATIONER: LLP ARKITEKTKONTOR

Konstnärlig utsmyckning
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Ge byggnader och
plats ett passande namn
Campus Vaxholm har varit det
gemensamma projektnamnet för
den utveckling som planeras på
idrotts- och skolområdet. Nu har
projektarbetet kommit så långt
att det är dags att ta fram de
riktiga namnen som ska gälla i
framtiden.
Vi välkomnar nu dig att hjälpa oss
ta fram de namn som ska gälla när
området står klart.
Det som ska namnges
med egna namn är:
• Den nya skolan
• Idrottshallarna
• Platsen som tills nu haft projektnamnet
Campus Vaxholm
Under januari 2014 kommer vi att börja
ta emot era namnförslag. Håll utkik efter
mer information och namngivningsformulär på www.vaxholm.se. Här kommer
du då även att hitta mer info om förut-

sättningar som ska vägleda namngivningen och skisser över området och
byggnader som ska namnges. Detta kan
du ha till din hjälp när du hjälper oss att
hitta lämpliga namn.
Frågor om namngivningen
Välkommen att kontakta Anette Johnson
E-post: anette.johnson@vaxholm.se
Tel: 08-541 708 00
Om namngivning inom Vaxholms stad
I Vaxholms stad är det stadsbyggnadsnämnden som ansvarar för att namnge
vägar, kvarter, stadsdelar, offentliga
byggnader och platser. I namnarbetet
har nämnden till sin hjälp en namnberedningsgrupp som bereder och lämnar
namnförslag. Utgångspunkten när en
plats eller byggnad ska namnges är att
man ska ta reda på och ta hänsyn till
områdets historia, områdets tidigare användning. Om området har ett specifikt
unikt djur- eller växtliv bör detta också
tas med i namnprocessen.
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Vaxholms nya skola
I arbetet med att rita den nya skolan i anslutning till idrottsområdet, har
arkitekterna arbetat nära och tagit in synpunkter från många personer
och grupper som på olika sätt varit och kommer fortsätta vara involverade.
I olika referensgrupper har bland annat elever, politiker, tjänstemän,
lärare och fackliga representanter deltagit. För specialområden är externa
experter och rådgivare för olika sakområden inkopplade.
ILLUSTRATIONER: LLP ARKITEKTKONTOR

Loger och rum
för musik och
drama

Aula
På bottenvåningen på nya skolan byggs en aula med plats för 320 personer. Intill
aulan blir det även två rum som kan fungera som loge för deltagare i olika uppsättningar. Aulan blir ett lokaltillskott för Vaxholms kulturutbud. Lokalen ska vara möjlig
att använda även för uppträdanden av olika slag på kvällar och helger som arrangeras av andra aktörer än skola och kulturskola.

Miljöklass
guld för skolbyggnaden
Ambitionen är att
byggnaden ska få
miljöklass guld,
som innebär
mycket hårda krav
på byggnadsmaterial,
byggmetod, energianvändning och
inomhusklimat.

Tidplan för
den nya skolan
Januari 2014
Förfrågningunderlag för upphandling
av byggnation på totalentreprenad
läggs ut.
Sommar 2014
Entreprenör utses.
December 2014
Produktionen beräknas starta.
Sommar 2016
Skolbyggnaden beräknas vara klar och
inflyttning kan börja.
Höst 2016
I samband med skolstart efter sommarlovet kan de första elevkullarna börja i
Vaxholms nya skola.
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I den nya skolan är det planerat för egna
lokaler för Vaxholms kulturskola. Här
skapas anpassade rum för musikundervisning och ett övningsrum för dramaelever.
Dramasalen kommer att vara delbar, så att
man kan till exempel kan ha rum för att
öva musik och drama samtidigt.

Stora glaspartier både
in- och utvändigt
Stora glaspartier blir ett kännetecken
för skolan, både ut- och invändigt. Stora
fönster i skolsalarna släpper in ljus utifrån
och skapar en rymlig atmosfär. Även från
lärosalarna kommer det att vara fönster in
mot studieytor i det öppna studielandskapet i det invändiga stråket utanför lärosalarna. Men möjlighet för flexibla lösningar
som skärmar av insyn mot undervisningslokalerna ska också finnas.

Den nya skolan som ritats till
campusområdet är planerad för
500 elever och kommer att stå
färdig inför skolstart hösten
2016.
Mattias Palme jobbar på LLP arkitekter som fick uppdraget att rita den
nya skolan. Mattias har medverkat
vid de seminarier och workshops
som genomförts och som gett viktiga
ingångsvärden inför arbetet.
Att använda stora fönsterpartier
för att använda befintligt dagsljus i
undervisningslokalerna är en av de
bärande tankarna. Likaså att avskilja livliga ytor från lugnare. Detta
går igenom i planeringen både för
inomhus- och utomhusmiljöerna. För
inomhusmiljön handlar det om att
skapa studiero kring utbildningslokalerna, och tillåta mer liv och rörelse
kring gemensamma utrymmen.
Förutsättningarna på tomten där
skolan ska stå är, enligt Mattias
Palme, oerhört gynnsamma. En tomt
som denna, med en naturvall som inramning och bullerskydd, och med en
bredsida mot sydväst ger fantastiska
förutsättningar för att skapa en livlig,
ljus, inbjudande och trevlig social
utomhusmiljö.
– Pålsundstomten inbjuder till
utevistelse. Dessutom är förutsättningarna väldigt goda för att skapa
publika gemensamma delar som är
lättillgängliga, säger Mattias Palme.
Mattias är också övertygad om att
man genom att skapa ett stråk på Pålsundskolans tomt, som på ett naturligt
sätt binder ihop idrottsområdet med
skolans, kommer att bidra till att ge
platsen ett sammanhang, en identitet
och själ.

Den nya
skolidrottshallen
Idrottsområdet på Vaxön
ska hänga ihop på ett
naturligt sätt med området
där den nya skolan byggs.
Här byggs just nu den nya
skolidrottshallen och första
spadtaget togs i mars 2013.
Skolidrottshallen kommer
att vara klar sommaren
2014.
Vaxholms nya skolidrottshall är
efterlängtad. Sedan Pålsundsskolan och dess gymnastiksal
utrymdes 2011 på grund av
mångåriga arbetsmiljöproblem,
och slutligen revs 2012, så har
det behövts extra pusslande för
att få hallutrymmen och halltider
att räcka till för både skolans
idrottsverksamhet och föreningars
och klubbars kvällsaktiviteter i
Vaxholms övriga idrottshallar.

Idrottsområdet utvecklas för
att bättre möta föreningars
och Vaxholmsbors behov
• Skolidrottshallen som byggs just nu är
en fullstor hall med komplett spelplan.
• Antalet omklädningsrum utökas från
åtta till arton.
• Integrerat i idrottsområdet byggs ett
nytt rymligt café.
• Intill caféet byggs samlings- och
studieutrymmen för skolor och idrottsföreningar.
• IF-hallen rustas upp till en matcharena
med vikbara läktare och nytt golv.
• Ishallen får nya omklädningsrum,
toaletter och domarrum.
• De olika idrottshallarna knyts samman
genom gemensamma passager inomhus.
• Antalet parkeringsplatser utökas.

Café som mötesplats
Integrerat på idrottsområdet byggs även ett café som ska kunna vara en ny social
mötesplats för både skolungdomar, idrottsintresserade, aktiva i idrottsföreningar,
Vaxholmsbor och besökare. Utanför caféet planeras en veranda, som samtidigt blir
en fin åskådarplats från höjden över fotbollsplanen. Intill caféet byggs studierum
för skolans verksamhet, men utanför skoltid kommer
den även ge plats för stora sällskap, föreningar
och användas för olika typer av
arrangemang.

ILLUSTRATIONER: GREITZ ARKITEKTKONTOR

Arkitektens
tankar om den
nya skolan
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PIM-projektet:

Framgångsrik satsning i Vaxholm för
att höja den digitala kompetensen
PIM-projektet är namnet på den omfattande satsning som inleddes
inom Vaxholms stads barn- och utbildningsförvaltning 2011 med
målet att stärka den digitala kompetensen.
Förkortningen pim
står för praktisk itoch mediekompetens
och i denna satsning
inbjöds alla förskolor
och skolor i kommu
nen, både kommu
nala och fristående,
Ildiko Nordgren
att delta.
ansvarade för
I juni 2013 avsluta
Vaxholms stads
des satsningen med
genomförande
mycket fina resultat;
av PIM-projektet.
96 procent av all
personal inom Vaxholms stads skolor och
förskolor examinerades på nivå 3. Med en
så hög andel av deltagarna examinerade är
Vaxholms stads enligt Skolverket bland de
fem mest framgångsrika kommunerna i
landet. Däremot är Vaxholm ensam om att
ge all pedagogisk personal inom förskola
och skola möjlighet att delta i projektet
med samma målsättning. Även Vaxholms
fristående förskolor och skola bjöds in att
delta. ”pim-febern” har därutöver smittat en
politiker i barn-och ungdomsnämnden som
önskat och fått vara med.

Deltagarna har erövrat nya kunskaper och
visat prov på sina nya färdigheter i form av
examinationsuppgifter inom ordbehand
ling, presentation och filmskapande med
stillbilder.
Deltagarnas pim-uppgifter finns idag
samlade på Vaxholms stads intranät och
är på så sätt en kunskapsbank tillgänglig
för samtliga pedagoger med tips och
inspiration, berättar Ildiko Nordgren,
chef för enheten för stöd och utveckling
och ansvarig för pim-projektet.
Utvärdering
Utvärdering av pim-projektet i Vaxholm visar att det har skapat goda
förutsättningar för att driva utveck
lingsarbetet inom informations- och
kommunikationsteknologi (ikt) vidare.
Deltagarnas intresse för ikt har ökat och
pedagogernas egen användning av ikt i
det direkta arbetet har blivit både vanligare och mer avancerat. Idag används
ikt allt mer i verksamheten och
kommunikationen med målsmän
intar nyare former.

96 procent av
all personal inom
Vaxholms skolor
och förskolor
examinerades.

Kommentar från Monica Lundberg,
förvaltningschef utbildningsförvaltningen

”

Monica Lundberg,
förvaltningschef
utbildningsförvaltningen
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Den största utmaningen för hela
utbildningssektorn är
att utforska på vilket sätt man
kan förändra undervisningen
med hjälp av tekniken. Det
är verkligen ingen självklarhet. Tekniken ger oss helt nya
möjligheter att få tillgång till
information, att kommunicera
och använda nya uttrycksmedel som bild, film och musik i
lärandet. Det utmanar traditionell undervisning och öppnar
för helt nya arbetssätt. Men

lärarna behöver kompetensutveckling kombinerat med tid för
att pröva nya undervisningsstrategier för att detta ska bli
verklighet. Sedan behöver vi
kontinuerligt utvärdera effekterna av teknikanvändningen
Vi behöver också göra kloka
och kostnadseffektiva val när
vi utrustar våra klassrum och
lärmiljöer. Jag är inte så säker
på att varje elev behöver en
egen dator. Med pekplattor
och smarta telefoner kan du
göra mycket. Datorer kanske

ska komplettera. Vi håller just
på att kartlägga behovet ute
på enheterna samtidigt som
vi omvärldsspanar hur teknikanvändningen inom undervisningen såväl som i vardagslivet
utvecklas. Undersökningen ska
ligga till grund för beslut om
teknikutrustning och en eventuell undervisningsplattform.
Jag är glad över att vi tagit
fram den digitala agendan och
hoppas den ska ge styrning
framåt i detta spännande utvecklingsarbete.”

Digital agendan
– en strategi för digitalisering
De senaste tre åren har ett av de
prioriterade utvecklingsområdena för Vaxholms stads barn- och
utbildningsnämnd varit att förstärka användningen av modern
teknik i för- och grundskolor
samt inom administrationen. Syftet har i första hand varit att öka
användningen av teknik inom
undervisningen, men även att
effektivisera det administrativa
arbetet och förstärka kommunikationen med vårdnadshavarna.
Vaxholms stad har gjort satsningar för
att öka utbudet av tekniska enheter
inom för- och grundskolorna, till för
mån för en modern undervisning. Det
har bland annat handlat om interaktiva
projektorer, datorer, pekplattor, inter
aktiva skrivtavlor. För att tekniken ska
komma till rätt användning krävs att
personalen kan hantera system och pro

gamvaror och har möjlighet att utveckla
nya undervisningsmodeller.
Utvecklingen fortsätter
Kompetensutveckling inom ett antal
områden som berör IT-användningen
har inletts och kommer att fortsätta.
De största utmaningarna vad gäller digi
talisering i förskola och skola handlar
om att utveckla undervisningen och att
klara av att hantera informationsflöden
och konsekvenser av användandet av
sociala medier.
En tidsenlig utbildning för ett livs
långt lärande och möjlighet att leva,
arbeta och delta som medborgare i en
demokrati kräver digital kompetens.
Barn och utbildning i Vaxholm har
inlett arbetet med att förstärka den
digitala användningen. Men mycket
arbete återstår och många viktiga beslut
ska tas.

Bakgrund och
mer information
Barn- och utbildningsnämnden
har gett förvaltningen i uppdrag
att ta fram en strategi för digitaliseringen inom utbildningsförvaltningen; Digital agenda
2014-2016.
Beslut om barn- och utbildningsförvaltningens digitala agenda
togs i barn- och utbildningsnämnden 25 november 2013.
Protokoll från samtliga nämndmöten finns på www.vaxholm.se

21

SVERIGES 16 MILJÖKVALITETSMÅL. ILLUSTRATÖR: TOBIAS FLYGAR

Vaxholms fokusområde: Minska klimatavtrycket

Hållbar konsumtion
Den ekonomiska tillväxten grundar
sig på en ökad konsumtion av fram
förallt produkter. Om produkterna
baserar sig på råvaror är det direkt
kopplade till ännu större naturresurs
uttag. Om avfall återanvänds är det
energiuttaget som blir den största
belastningen. Konsumtion påverkar
miljön oavsett om samhället eller en

skilda tar miljöhänsyn och använder
miljöteknik.
Hur ska vi hantera framtiden? Re
geringen har fastställt två etappmål
på avfallsområdet, nämligen att öka
resurshushållning i livsmedelskedjan
samt öka resurshushållningen i bygg
sektorn.
TEXT: AMMI WOHLIN, MILJÖSTRATEG VAXHOLMS STAD

Minska ditt avfall
Roslagsvatten arbetar för en effektiv och miljövänlig
avfallshantering i Vaxholm. Genom att välja hur du
hanterar ditt avfall har du stora möjligheter att reducera din miljöpåverkan.
Många av dagens miljöfrågor handlar
om slit-och-släng-trenden som påver
kar avfallsmängder, energiförbrukning
och resursutvinning. Sveriges miljömål
för avfall utgår från EU:s avfallstrappa,
som är vägledande för hur allt avfall ska
behandlas.
Genom att tänka igenom vår konsum
tion kan minska mängden avfall. Exem
pelvis inte köpa mer mat än vi hinner äta
upp innan det blir dåligt, och i stället för
att köpa slit-och-släng-produkter kan vi
köpa produkter som håller längre.
Av det avfall som ändå uppstår ska vi
försöka återanvända det som går. Hela
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och rena saker kan skänkas bort eller
säljas, möbler kan renoveras och gamla
gardiner kan sys om till kuddar. Bara
fantasin sätter gränser.
Genom att i så hög grad som möjligt
materialåtervinna avfall som inte går
att återanvända minskar vi klimat- och
miljöpåverkan. Det som inte kan återan
vändas eller återvinnas ska om möjligt
energiåtervinnas genom förbränning.
Det lilla avfallet som inte kan hanteras
hamnar på deponi.
TEXT: LINDA NURMI, ROSLAGSVATTEN

Satsa på rätt belysning
I dag går ungefär 20–25
procent av hushållselen
till belysning. Det kan
man minska både genom
att korta drifttiderna och
genom att minska installerad effekt.
Glödlampan fasas ut för att en
dast 10 procent av energin som
tillförs en glödlampa blir ljus,
resten blir värme. Att produ
cera värme med el är ett inef
fektivt sätt att använda elenergin. Därför
försöker man gå över från eluppvärmda
hus till andra energikällor.
När alla glödlampor är borta beräknas
Sveriges elanvändning minska motsvara
rande energianvändningen hos 100 000
eluppvärmda villor.
Tips när du köper lampor
Lumen (lm): Mängden ljus som lampan
ger.
Watt (W): Mängden energi som lampan
drar.
Kelvin (K): Färgtemperaturen, dvs hur
kallt eller varmt ljus lampan ger. Låg färg
temperatur = varmt ljus, hög färgtempe
ratur = kallt ljus.

Ra (Rendering average): Mått
på hur väl färger återges av
lampan. Maxvärde är 100 Ra
och alla lampor som säljs måste
minst ha värdet 80 Ra.
Upptändningstiden: Anges i
sekunder. Om lampan tänder
på mindre än 1 sekund, får den
kallas snabbtändande.
Dimmer: En dimmer minskar
ljusflöde och effekt. Då går det
åt mindre el. Halogen-lampor
är dimbara och fungerar i van
liga armaturer. På lampförpackningen ska
det stå om lampan är dimbar eller inte.
Återvinning: Alla lampor ska lämnas till
återvinning.
Fakta om LED
En LED-lampa sparar i genomsnitt
80 procent energi jämfört med en glöd
lampa. Det är ungefär lika mycket som
en lågenergilampa sparar. En LED-lampa
med hög kvalitet har dock en betydligt
längre livslängd än en lågenergilampa.
TEXT: EVA JERNNÄS,
ENERGI- & KLIMATR ÅDGIVARE

Hantera en trasig
lampa rätt
Lågenergilampor innehåller den
giftiga metallen kvicksilver. Om
en kall lågenergilampa går sönder ska du:
• Samla upp bitarna och lägg
dem i en glasburk med lock.
• Torka golvet med en fuktig
trasa och lägg den i glasburken.
Stäng burken och märk den ”Kan
innehålla kvicksilver från lågenergilampa”. Lämna burken till
återvinning för miljöfarligt avfall.
Om en varm lågenergilampa går
sönder:
• Stäng dörrar till rummet där
lampan gått sönder.
• Vädra rummet och lämna
rummet. Den europeiska lampbranschorganisationen (ELC)
rekommenderar att man lämnar
rummet i 20-30 minuter.
• När lampresterna har svalnat,
samla upp dem på samma sätt
som i beskrivningen ovan (kall
lampa).
Alla lampor ska lämnas till återvinning.

ILLUSTRATION: STINA SÖDERHOLM
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Familjecentrum
stöttar föräldrar
Många
föräldrar
efterfrågar
stöd i sitt
föräldraskap. Det
kan handla om att ställa rimliga krav,
att hantera bråk och konflikter med
sitt barn eller att få vardagsrutiner att
fungera smidigare.
Familjecentrum i Vaxholm erbjuder dig med barn i åldrarna 3–12 år
möjligheten att kostnadsfritt delta i
ABC föräldraträffar. ABC bygger på
forskning om föräldraskap och barns
utveckling samt utgår från FN:s barnkonvention. Syftet är att främja barns
utveckling genom att stärka relationen
mellan barn och föräldrar.
Träffar på Resaö
4/2, 18/2, 4/3 och 18/3
kl 18.30–21.00.
Lokal: Resarö församlingsgård,
Överbyvägen 1
Träffar på Skeppet
6/3, 20/3, 3/4 och 24/4
kl 09:30–12:00.
Lokal: Öppna förskolan Skeppet,
Ullbergsväg 1 A
Mer info:
Eva Ekberg,
förskolelärare Vaxholms stad
Tel: 08-541 708 99
E-post: eva.ekberg@vaxholm.se
www.allabarnicentrum.se

”Men på det yttersta i
dessa dagar har jag blivit
upprörd, upprörd gräs
ligt. Det från annat håll
importerade modet med
kvinnor i karlbyxor har
nämligen fått efterföljare
även i Vaxholm – till min
stora förargelse.”

Att klä sig
som en karl
Historiskt sett var byxan
länge ett klädesplagg en
bart för män. Långt in på
1900-talet uppfattades
det som provocerande och
skandalöst, samt mycket
okvinnligt, om kvinnor bar
byxor.
Under vintern 1924 kunde man i Vax
holm få syn på en och annan kvinna
med sportbyxa på, i skidspåret. Somliga
lät sig provocera av detta. En arg herre
skrev följande rader i lokaltidningen:
”Jag är älskare av allt vacker och
skönt, således även av kvinnlig fägring.
Men på det yttersta i dessa dagar har
jag blivit upprörd, upprörd gräsligt. Det
från annat håll importerade modet med

sportande kvinnor i karlbyxor har näm
ligen fått efterföljare även i Vaxholm –
till min stora förargelse”.
Artikelförfattaren fick ganska snart
respons från en upprörd kvinnlig läsare,
som svarade att:
”Vi komma allt att fortsätta med
sportsbyxor, trots Ert stora misshag över
vårt intrång på Edert område. För mig
får ni gärna kläda er i kjolar, om ni vill”.
Den här lilla historien berättar något
om hur könsroller, normer och värde
ringar förändras över tid. Vaxholms
stadsarkiv förvarar många olika källor
att forska i för den som är intresserad av
att få ett större perspektiv på vår samtid.
Här finns mängder av intressanta äm
nen att läsa om, som kan ge kunskap om
samhällets historiska utveckling.
Text: Karin Bredesen,
stadsarkivarie Vaxholms stad

Välkommen till Vaxholms stadsarkiv
Kommunala arkiv:
Vaxholms stadsarkiv förvarar kommunala
handlingar från slutet av 1800-talet, och
hanteringen av dessa är styrd av lagstiftning. Det innebär att alla har rätt att ta del
av allmänna handlingar som är offentliga.
Vissa handlingar omfattas av sekretess.

Enskilda arkiv:
I stadsarkivet förvaras även
enskilda arkiv med lokal
anknytning som deponerats
eller skänkts till Vaxholms
stad.

Stadsarkivet är öppet för allmänheten på onsdagar klockan 12.30–15.30
Adress: Ullbergs väg 9D, Tel: 08-541 709 03
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Rockmusik i skymningen på rådhustorget, med ett lokalt ungdomsband,
var ett av de uppskattade inslagen under årets Kulturnatt.

Kulturnatten: första
andra…..tredje?
I oktober genomfördes Vaxholms
Kulturnatt för andra året. I år pågick Konstens vecka med många
aktiviteter hela veckan, så mängden kultur var under denna period
riklig för den intresserade.
Kulturnatten är ett led i arbetet med att
skapa aktiviteter som bidrar till att för
länga perioden på året då Vaxholm lever
och lockar människor till centrumkärnan.
Kulturrådets utvärderingar visar att det
var en hel del som var uppskattat och flera
saker som kan förbättras inför framtiden.
Några arrangemang drog fler besökare i år
än tidigare och några färre. På biblioteket
noterade hela 550 besökare under fredags
kvällen men de kvällsöppna butikerna
hade ett stillsammare flöde än under
premiäråret. Restaurangerna var välfyllda
och på kajen myllrade det av människor i
mörkret under avslutningsceremonin med
eldshow på kajen. Inledningen var nästan
lika effektfullt då fackeltåg anslöt från flera

olika håll i takt med att arrangemangen
i de olika lokalerna stängde för kvällen.
I skrivande stund ska kulturrådets
utvärdering presenteras i nämnden för
teknik, fritid och kultur. Aktuella frågor
att ta ställning till i början av 2014 är: ska
Kulturnatten fortsätta även ett tredje år?
Hur ska man i så fall lyckas locka fler
besökare i alla åldrar och vilka resurser
krävs i så fall för att lyckas med det?

Några av önskemålen
som kulturrådets
utvärdering fått in är:
- Fler aktiviteter på Hamngatan
- Förlägg Kulturnatten tidigare
på hösten
- Släpp loss dolda talanger
- Ändra dag – inte en fredag
då vaxholmsborna är svåra
att locka ut.
Vill du se en fortsättning
på Kulturnatten i Vaxholm?
Hur skulle du vilja se den
utvecklas?

Bokbytarbord, pin-tillverkning och Kulturskolans musik bidrog till att locka besökare
till biblioteket under hela Kulturnatten.

Kontakta Lena Strand, Vaxholms
stads kulturhandläggare.
Tel: 08-541 708 00
E-post: lena.strand@vaxholm.se
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Matematiklyft
i Vaxholms stads förskolor
Kommunala familjedaghem i ur och skur
Vaxholms stad erbjuder kommunala
familjedaghem/pedagogisk omsorg
som ett alternativ till vanlig förskola. Verksamheten följer förskolans
läroplan och bedrivs till största delen
utomhus. Pedagogerna har Friluftsfrämjandets ”i Ur och Skur”-utbildning.
Verksamheten är småskalig, flexibel
och mobil och tar emot barn mellan
1 och 5 år. Familjedaghemmen samarbetar med förskolan Äppelgården.

Just nu pågår utbildning av sex
förskollärare inom Skolverkets
nationella satsning Matematiklyftet. Vaxholms förskolor deltar i denna kompetensutveckling
som görs för att utveckla förskollärarnas matematikdidaktiska
kompetens.
Syftet är att öka förskolebarnens möj
ligheter till matematisk förståelse och
framtida god måluppfyllelse i skolarbe
tet.
Matematiklyftet genomförs i samar
bete med Upplands-Bro kommun och
deltagarna handleds av Anne-Charlotte

Välkommen att kontakta:
Agneta Lampinen, dagbarnvårdare,
08 522 42 788, Lill-Britt Mohall,
förskolechef, 073 917 90 13 eller
besök oss i Ullbergsparken någon
tisdagsförmiddag.

Lions Club Vaxholm
stipendium 2014
Stipendiet är instiftat för ungdomsverksamhet i Vaxholm. Syftet är att
befrämja, uppmuntra och stimulera
ungdomar till en sund och meningsfull fritids-sysselsättning eller
utbildning (dock ej direkt yrkes- eller
skolutbildning) genom att premiera
framstående resultat, insatser och
färdigheter inom konst idrott eller
kultur. Stipendiat kan även vara en
grupp, förening eller ungdomsledare
som uträttar ett värdefullt och oegennyttigt arbete inom kommunen.
Det är inget hinder att man sökt
eller varit på förslag tidigare.
Skicka din ansökan till:
Lions Club Vaxholm
c/o Leopold Granquist
Kulladalsvägen 38
185 37 Vaxholm
Ansökan ska vara inne
senast 15 april 2014.
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Ramsthaler, matematikutvecklare.
Förskollärarna studerar filmer och
litteratur och genomför sedan aktivite
ter utifrån det aktuella temat i den egna
barngruppen. Därefter möts de i sin
handledningsgrupp och reflekterar över
erfarenheter och upptäckter.
Inomhus eller utomhus, det är alltid en
lek på gång. Några av lekens grundläg
gande mekanismer är också fundamen
tala i matematiska aktiviteter.
• Att föreställa sig något (t ex ”tänk om
pinnen var en krokodil”) – vilket är
roten till att tänka hypotetiskt och en
början på att tänka abstrakt
• Att modellera – vilket innebär att ab
strahera vissa drag från verkligheten
• Att formalisera och ritualisera
regler, procedurer och kriterier
• Att förutsäga, gissa, uppskatta,
förmoda vad som skulle kunna hända
• Att utforska tal, former, mått, lägen
och argumentation
Dessa är enligt Skolverket byggstenar
i själva matematiserandet, det vill säga
när matematik skapas, uttrycks, under
söks och används.

Skolval för barn som ska
börja i förskoleklass
Förskoleklass är en frivillig
skolform som erbjuds barn från
och med höstterminen det år då
barnet fyller sex år.
Den 7–31 januari 2014 är det möjligt
att välja skola i Vaxholm för dig som har
barn som:
• Ska börjar i förskoleklass
• Ska börja skolår 1 men som
inte gått förskoleklass
Vaxholms stad strävar efter att tillgo
dose föräldrarnas val av skola så långt
det är möjligt. Hur många elever som
får plats i varje skola beslutas av skolans
rektor. I de fall en skola inte kan ta emot
fler elever sker prioriteringar utifrån
Vaxholms stads antagningsprinciper.
Läs mer om dem på www.vaxholm.se
Mer information om skolvalet i

j anuari kommer med post
i december.
Lämna in i god tid
Inför skolår 7 har de
elever som har sin
skolgång i någon av
Vaxholms grundsko
lor Norrbergsskolan
som sin anvisnings
skola om inte annan
skolplacering önskas.
Det betyder att för
äldrarna inte behöver agera om
Norrbergskolan önskas som skolplace
ring. Om annan skolplacering önskas
krävs att föräldrarna lämnar blankett
"Anmälan om skolgång" i god tid till
Vaxholms stads utbildningsförvaltning.
Detta för att kommunens ersättning till
den valda skolan ska administreras i tid.

Anna Möller fick
Vaxholms stads
kulturstipendium 2013
Anna Möller är 22
år, bosatt och uppvuxen i Vaxholm.
Hon har ett starkt
intresse för folkoch världsmusik
från olika kulturer
och har under flera
år deltagit i världsmusiklägret
Ethno i fem olika länder.
Under en resa 2010 till Senegal upp
täckte hon, genom möten med lokala
musiker, den västafrikanska folkmusik
traditionen. Inför tredje och sista året
på Musikhögskolan ville hon nu göra
en studieresa till Senegal och göra
fältstudier inför sitt examensarbete,
och sökte Vaxholms stads kulturstipendium.
När hon under hösten tilldelades
kulturstipendiumet blev det en av de
sista pussebitarna som gjorde det möj
ligt att fullfölja planen att resa tillbaka
till Senegal. Där ska hon studera och
jämföra musiker och spelmän i den
västafrikanska musiktraditionen med
den nordiska folkmusiktraditionen.

Anna skrev i sin ansökan att om hon
skulle få ett stipendium skulle hon
gärna ge en konsert i kyrkan eller på
skolorna i Vaxholm. ”Jag tror det är
viktigt för Vaxholms kommun med
musikaliska förebilder. För mig och
mina val har Kulturskolan och musik
undervisningen på Norrbergsskolan,
med duktiga och inspirerande musik
pedagoger, varit absolut avgörande.
Jag hoppas att jag kan vara en bra och
inspirerande förebild för en yngre gene
ration barn och unga som vill spela och
lära sig om musik.”
Ur motiveringen för Vaxholms stads
kulturstipendium 2013:
”Anna visar genom sin ansökan en
mycket väl genomtänkt idé med vad hon
har för avsikt med stipendiet. En mycket
väldetaljerad resplan, upplägg, tidsplan
och budget presenteras.
Annas visar också genom sitt stora
intresse för folk och världsmusiken
från olika länder och kulturer ett starkt
engagemang för hur viktigt det är att
kunna inspirera och integrera publiken i
musiken”.

Terminskort för
skolelever hos
Waxholmsbolaget
I oktober beslutade Landstingsfullmäktige att från och med vårterminen
2014 införa terminskort, skolbiljetter och fritidskort för skolelever i
Waxholmsbolagets biljettsortiment.
Beslutet innebär att skolskjutsarna för
elever som bor på Tynningö kommer att förändras under våren 2014.
Diskussioner pågår nu om att införa
ungdomsbiljetter som gäller dygnet
runt på Waxholmsbolagets båtar som
ersättare för terminskort. Berörda
vårdnadshavare och elever kommer
att få mer information om hur förändringen kommer att gå till. Information kommer även finnas på www.
vaxholm.se.
Mer information om beslutet:
Kontakta Stockholms läns landsting
eller Waxholmsbolaget
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Vet du att du även
kan läsa Viktigt i
Vaxholm på nätet?
Du kan även läsa kommunens tidning
"Viktigt i Vaxholm" på kommunens
hemsida. Där finns både den senaste
tidningen och tidigare nummer.

Vaxholms stads Kulturstipendium blev en av de sista pusselbitarna som
möjliggjorde Anna Möllers studieresa till Senegal.

Tidningen på webben: Du hittar
tidningen under rubriken "Viktigt i
Vaxhom" på: www.vaxholm.se
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Vaxholms
biografteater
Det finns mycket att uppleva på
Vaxholms biografteatrar i vinter.
Vad sägs om omtalade filmen
Hungerspelen? Eller operan Don
Giovanni?
Hobit: Smaugs ödemark
26, 28 december
Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och försvann
25, 27, 28, 29 december
Ida och Emil i Lönneberga
25, 26, 28 december
Sune på bilsemester
26, 27, 29 december
Hungerspelen - Fatta eld
27 december kl 15.00
Carrie
29 december kl 19.00
Nyårskonsert från Berlin
31 december kl 17.30
Flygplan (3D)
1 januari kl 12.00
Sune på bilsemester
1 januari kl 15.00
Hundraåringen som klev ut
genom fönstret och försvann
1 januari kl 19.00
Turbo (3D)
2 januari kl 12.00
Ida och Emil i Lönneberga
2 januari kl 15.00
Thor (3D)
2 januari kl 19.00
Det regnar köttbullar 2 (3D)
3 januari kl 15.00
Hungerspelen - Fatta eld
3 januari kl 19.00
Rusalka (opera)
8 februari kl 18.55
Fürst Igor (opera)
1 mars kl 18.00
Don Giovanni (opera)
22 mars kl 15.00
För mer information om tider och
eventuella ändringar i programmet: www.vaxholmsbion.se
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Maijakören firar 40 år:

Välkommen in i kören!
Omkring 1974 startades Maijakören på Rindö av Maija Wennberg
Svensson. Maija var en kvinna
som bar musiken i sitt hjärta. En
person med pondus, integritet,
ett starkt engagemang för körens
sociala, musikaliska betydelse
och övertygad om dess befriande
kraft.
Maija Wennberg Svensson ledde kören
under tio år och överlät därefter kör
ledarskapet till en av medlemmarna,
Gunnel Dalhammar, och fortsatte själv
som sångare i kören. Gunnel införde en
ny repertoar med influenser från olika
delar av Afrika i samarbete med Anders
Nyberg – en erkänd arrangör inom kör
världen.
Gunnel ledde kören under tio år och
1994 fick jag ta över rodret. 2014 är det
alltså 40-årsjubileum för Maijakören och
20 år för undertecknad. Vi kommer fira
detta jubileum med en vårkonsert. Dit är
ni alla välkomna, tid och plats meddelas
senare.
Både sång och skratt
Från att ha varit en blandad kör utveck
lades den efterhand till en damkör.
Maijakören är en kör som lägger stor
vikt vid att alla ska känna sig bekväma.
Vi har roligt både med vår musik och
med varandra och det blir många goda
skratt under en kväll. Ett par gånger om
året försöker vi få tillfälle att sjunga för
publik. Under 2013 medverkade vi vid
Kulturnatten i Vaxholm och har sjungit
på bröllop.
Jag har haft glädjen att leda kören
under 20 år, hoppas vara med ett tag

till och att jag en dag får lämna över
till någon som fortsätter att hålla den
levande.
Text: Maria Cederberg Rydén,
Körledare för Maijakören och
chef för Vaxholms Kulturskola

Vi välkomnar
nya medlemmar!
Vi träffas på Rindö skola torsdagar
klockan 19.15–21.00. Sedan umgås, vi
som hinner, över te och smörgås fram
till 21.30.
Antalet medlemmar varierar mellan
15 och 20, men vi har ingen egentlig
gräns. Inte heller när det gäller åldrar.
Det enda du behöver ta med dig är
sångglädje. Har du tidigare körvana
så är det bra men absolut inte ett
krav, du behöver inte heller vara bra
på att läsa noter. Vår repertoar är
bred: visor, jazz, gospel, klassiskt,
folkmusik...
Mer info: Maria Cerberg Rydén
Tel: 08-541 708 84
Maria.cerberg.ryden@vaxholm.se

Vaxholms
konståkningsklubb
Skridskoskolan

Den populära skridskoskolan
fortsätter i vinter. Vi lär ut
grunderna i skridskoåkning på
ett lekfullt sätt med start vecka
2. Killar och tjejer som är fyra
år eller äldre är välkomna på
isen. Du som redan gått skrid
skoskola under hösten är givet
vis välkommen att fortsätta.
Tid: Lördagar kl 11.00–11.50
(vecka 2–11)
Avgift: 650 kr (450 kr om du
redan är medlem).
Prova konståkning

För den som drömmer om
att bli skridskoprinsessa eller
skridskoprins är vår konståk
ningsskola det självklara valet.
Här lär sig barnen mer och
tar skridskomärken. Konståk
ningsskolan passar tjejer och
killar som har gått en säsong
på skridskoskolan eller har
motsvarande kunskaper. Välj
en eller två gånger i veckan.
1 dag per vecka
Tid: Lördagar kl 11.00–11.50
Avgift: 740 kr (540 kr om du
redan är medlem).
2 dagar per vecka
Tid: Lördagar kl 11.00–11.50,
tisdagar 18.00–18.50
Avgift: 1 250 kr (1 050 kr
om du redan är medlem)

Idrotts- och friluftsaktiviteter vintertid
Naturisbanan på Överby bollplan

Om vädret tillåter spolas isen upp i år
igen på banan vid bollplanen. Isbanan kan
användas av allmänheten för spontan lek
med mera. Detta innebär att regelrätta
träningar inte är tillåtet. Enklare belysning
finns för kvällsåkning. Kontinuerlig plog
ning genomförs ej.
Skidspår

Om snödjupet blir tillräckligt lägger vi
spår på följande platser:
• Golfbanan Bogesund
• Eriksö eljusspår
• Rindö eljusspår
Tänk på att löpning, ridning, promenader
inte få ske i anlagda spår. Medföljande
hundar ska vara kopplade och inte springa
lösa i spåren. Med hopp om en snörik och
trevlig skidsäsong.

Allmänhetens åkning i ishallen

På www.vaxholm.se finns samtliga tider.
Kommunens gymnastiksalar

Vaxö och Resarö gymnastiksalar är
stängda 20 dec–7 januari 2014. IF-hallen
samt Rindö håller öppet.
Sjöisbana

Vid tjänligt väder och istjocklek kommer
en rundbana att plogas upp och underhål
las.Utgångspunkt är Eriksöbadet.
Ansökan för föreningsbidrag

Sista ansökningsdagen är
30 december för dig som ännu
inte ansökt. Blanketter finns
på www. vaxholm.se.

Sportlovstips
Sjörövarnas skattjakt på
Vaxholms kastell 24-28 februari

www.vaxholmsfastning.se

Smycka Rådhustorget med
snöskulpturer 26 februari kl 12-14

Alla barn är välkomna att hjälpa oss på
Vaxholms turistbyrå att smycka Rådhus
torget med snöskulpturer. Kom och hjälp
oss att bygga snögubbar, snölyktor och
kanske modeller av Vaxholms Kastell och
Bogesunds slott! Vaxholms turistinfor
matörer finns på plats på torget för att
inspirera och hjälpa till.
Ingen kostnad. Evenemanget ställs in om
det inte finns någon snö. Välkomna!

Fisketävling för barn 28 februari

Evenemanget ställs in om isen inte är till
räckligt tjock. Vaxholms Sportfiskare.
http://www.laget.se/vaxholmssportfiskare/
Mer info om evenemangen:

Finns hos respektive arrangör och
Vaxholms turistbyrå, Rådhustorget,
185 31 Vaxholm,
Tel. 08-541 314 80
turistbyran@vaxholm.se
www.vaxholm.se

Anmälan och mer
information:
info@waxholmskk.se
www.waxholmskk.se
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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.
18 januari–16 februari:
Förknippat med vatten – måleri
av Gudrun Westerlund
Vernissage 18 januari kl 12–15
Utställningen är öppen
lörd–sönd kl 12–15

23 februari–23 mars:
Kerstin Turstedt – måleri
Vernissage 23 februari kl 12–15
Utställningen är öppen
lörd–sönd kl 12–15
Vill du bli medlem?
Anmäl dig genom att sätta in medlems
avgiften 200 kr på postgiro 15788-3.
Kontakt
E-post: vaxholmskonst@hotmail.com.
www.vaxholmskonstforening.se
Följ oss på Facebook.

Vaxholms Folkdansgille vill bli ännu fler
Storstugans fritidsgård –
verksamhet för barn och
ungdom
ÖPPETTIDER
Fritidsgården
Fredagar kl 14–23 för årskurs 7 och
uppåt.
Café1
Övervåningen öppen för årskurs
7–9 måndag–onsdag kl 14–17 och
torsdag kl 14–19.
Fredagar för årskurs 7 och uppåt kl
14–23.
Fritidsklubben
Inskriven verksamhet för årskurs
4–6.
Öppen måndag–fredag kl 13–17.
Maxtaxa, mellanmål.
DISKOTEK VÅRTERMINEN 2013
Se tider för vårens disco på:
www.vaxholm.se
Se www.vaxholm.se
för specialarrangemang
KONTAKT
Hamngatan 52
Tel: 08-541 708 87
Tel Café1: 08-541 708 88
E-post: storstugan@vaxholm.se
www.facebook.com/storstugansfri
tidsgard
VÄLKOMNA TILL STORSTUGAN
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I våras hade vi en artikel här i Viktigt
i Vaxholm. Den gav god respons och
flera nya medlemmar till Folkdansgillet. Nu fortsätter vi vår strävan att bli
flera par till vårt viktiga värv – att ta
vara på kulturarvet.
Alla är välkomna – både herrar och
damer, flickor och pojkar – till en
trivsam och lättsam samvaro på månda
gar 19.30–21.00 i Norrbergsskolan.
Mest tränar vi danser som grundar sig
på gammeldans, till exempel schottis,
polka, vals och hambo, och vi har en
mycket duktig instruktör.
Vi har funnits sedan 1949 och hittills
har vi alltid kunnat ställa upp på mid

sommarfirandet i Vaxholm, på Resarö
och några ställen till. Vi har dräkter som
man kan låna vid uppvisningar, och vi
är ett glatt gäng som önskar bli ännu
fler. Varmt välkomna!
Mer information: Gittan Hultberg,
tel: 070-957 45 35 eller 08-541 375 82

Nattvandring även på Rindö–Skarpö
En ny lokal nattvandrargrupp startade
under hösten på Rindö, på initiativ
av vuxna på Rindö–Skarpö.
Gruppen blir ett komplement till den
redan befintliga gruppen i Vaxholm,
som utgår från Norrbergsskolan.
Målsättningen för Rindö-Skarpös
nattvandrare är att vara ute varje
fredag- och lördagkväll samt vid
speciella tillfällen som exempelvis
Lucia.
Kontakta Rindö nattvandrare:
rindo-skarpo@nattvandring.nu
Tel: 073-834 62 66
Kontakta Vaxöns nattvandrare:
vaxholm@nattvandring.nu

Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19

Tel: 08-541 709 45

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

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

Sagostund för 3–4-åringar
I sagokojan på biblioteket kl. 09.30
varannan fredag från och med 14/2.

Öppettider jul- och nyårshelgen:
Måndag 23/12 kl. 10–17
Julafton, juldagen, annandag jul . Stängt
Fredag 27/12 kl. 10–17
Lördag 28/12 kl. 10–14
Måndag 30/12 kl. 10–17
Nyårsafton, nyårsdagen. Stängt
Torsdag 2/1 kl. 10–17
Fredag 3/1 kl. 10–17
Lördag 4/1 kl. 10–15
Måndag 6/1 trettondedag jul. Stängt
Advokatjour –
kostnadsfri mottagning
Träffa en advokat i 15 minuter för en
första vägledning kl 18.00 följande ons
dagar: 8/1, 5/2, 5/3, 3/4 och 7/5. Kölista
från kl. 17.
Släktforskningsjour
Starta din släktforskning på biblioteket.
Lördagar från och med 11 januari kl
11–14 får du gratis hjälp av jourhavan
de släktforskare från Södra Roslagens
släktforskarförening.
Tidskriftsförsäljning
Lördag 15/2 kl 10–14. Kom och fynda
bland tidigare årgångar av bibliotekets
tidskrifter.

Sportlov på biblioteket
tisdag 25/2
Kom och fika och få samtidigt tips på
bra barnböcker till sportlovet. För barn
9–12 år.
Vill du bekanta dig med Internet?
Få en grundläggande introduktion.
Boka tid på biblioteket eller ring
08-541 709 45

Några av våra övriga
tjänster:
• Surfa trådlöst på biblioteket.
Inloggningsuppgifter får du i
infodisken.
• Daisy-talböcker kan lånas av syn
skadade och andra med läshinder.
Daisy-låntagare kan själv ladda
ner sina böcker via Internet. Re
gistrera dig först på biblioteket.
• E-böcker och E-ljudböcker –
många av bibliotekets nyaste titlar
finns att låna i digital form på
hemsidan.
•Naxos Music Library och Naxos
Spoken Word Library – lyssna på
musik och engelska ljudböcker
online via bibliotekets hemsida.

Bokjuryn: Rösta på 2013 års bästa
barn- och ungdomsböcker
Alla mellan 0 och 19 år är välkomna
att delta i Bokjuryn. Rösta och du har
chans att vinna fina priser. Rösta inne
på biblioteket eller i Vaxholms skolor –
röstsedlar finns på biblioteket. Lämna
in era röster på biblioteket senast fredag
21 mars.

Barnteater
• 19–20 mars: Boulevardteatern spelar
”Lilla spöket Laban” för barn 5–6 år
• 1–3 april: Teater Pero spelar ”VIT” för
barn 3–4 år. Spelplats: Storstugan.

• På bibliotekets hemsida kan
du själv söka efter böcker i vår
katalog, beställa och låna om. Du
behöver en pin-kod som du får
vid ett besök på biblioteket.
• Övertidsvarning – få en påmin
nelse om att lånetiden håller på att
gå ut via e-post. Kontakta biblio
teket för att aktivera tjänsten.
• Biblioteket har Boken-kommerservice för dig som är långvarigt
sjuk eller av liknande anledning
inte själv kan komma till bib
lioteket. Du får hem böcker och
talböcker utan kostnad.
• Välkommen att ta del av måna
dens konstnär och olika utställ
ningar i bibliotekets fönster.

Biljettförsäljning till privatpersoner annonseras på bibliotekets hemsida och på
biblioteket tre veckor innan föreställningen. Arrangör: Vaxholms kulturskola
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