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VAXHOLM
Välkommen

invånare nummer 12 000

Tips från ungdomar
så valde vi gymnasium

Vaxholmsbor

intresserade av solenergi

Bogesunds slott

en riddarborg med brokigt förflutet

Att leva i det
kommunala uppdraget

Årsskiftet är ett naturligt och bra tillfälle för reflektion. Vi springer på så

fort i dagens samhälle och dagarna rusar på. Att stanna upp, titta sig omkring och fundera på vad som gjorts och njuta av det goda genomförda,
men också fånga in det som behöver utvecklas framåt – ja, det är viktigt.
Att jobba i den kommunala världen känns som en stor förmån. Vårt
uppdrag är viktigt! Vi jobbar med en stor palett. Det är ett brett uppdrag med uppgifter inom många skiftande områden. Den gemensamma nämnaren för det kommunala uppdraget är stadens invånare och
företagare, ung som äldre. För allt syftar till att skapa bästa nyttan för
våra invånare och företagare. Helt enkelt att göra vardagen lite bättre!
Hur vi gör och för vem, det skiljer sig naturligtvis åt beroende på vilket
uppdrag som jag som tjänsteperson har.
En av mina viktigaste uppgifter som kommunchef är att vara kontaktlimmet mellan våra politiker och kommunens tjänstepersoner. Att
fånga in inte bara uppdraget, utan också förstå andemeningen i uppgiften, förmedla det vidare så att det omsätts och blir verklighet. Att sedan
få se att ett resultat landar och skapar mervärde, det ger en fantastisk
glädje och tillfredställelse!
Inget av den här faktiska nyttan skulle vara möjlig att
åstadkomma utan det engagemang, driv och den kompetens
som våra medarbetare i verksamheten besitter, men också alla
de personer som i stadens namn skapar verksamhet. Utifrån
erhållet politiskt uppdrag så är det vi tillsammans som står
för leveransen av Vaxholms stad. Så här i slutet av året skulle
jag därför vilja passa på och tacka alla för ett fantastiskt bra
genomfört år!
Självklart kan vi inte luta oss tillbaka. Visst finns det
mycket som kan bli bättre, men oj vad mycket gott som också
har kommit ut! Nu ser jag fram mot ett nytt år, nya möjligheter, nya politiska uppdrag samt förstås att göra vardagen än
lite bättre för er alla! Med önskan om ett gott nytt 2019!
Marie Wiklund, Kommunchef Vaxholms stad
Vid denna tidnings pressläggning hade december månads möte i kommunfullmäktige
ännu inte genomförts. Val av ny ordförande och presidium, ledamöter och ersättare
i nämnder, ny kommunstyrelse med mer, ska vara beslutat av kommunfullmäktige
senast under december månad. Läs mer på www.vaxholm.se.
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Trygghetsjogg
på Eriksö
Under hösten när mörkret faller är det många som gärna vill men
tvekar över att ge sig ut och springa ensamma. Under ett par tillfäl
len bjöd därför Vaxholms stad och polisen in invånare till gemensam
trygghetsjogg i motionsspåret på Eriksö. Initiativet är ett led i arbetet
med att skapa en trygg utemiljö i Vaxholm. Motionsspår är
en plats som framförallt kvinnor upplever som otrygg.
Höstens trygghetsjogg arrangerades för första gången,
men om intresset är stort kan det komma att bli
fler tillfällen. Förhoppningen är också att de ska
kunna inspirera invånare att ta initiativ till
gemensamma trygga motionspass.

Gruppledare:
Anne-Charlotte Eriksson

Möten i kommunfullmäktige hålls på måndagar kl 18.30 i Kronängsskolans aula. Vid
denna tidnings pressläggning var datumen ännu inte beslutade. Se www.vaxholm.se
för aktuella mötestider.

Viktigt i
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Du hittar kontaktuppgifter till
alla politiker på www.vaxholm.se.

Nästa nummer utkommer första veckan i april.
Manusstopp 1 mars 2019.

Vaxholms
pappor är
bäst i länet
Snittet för pappors uttag av föräldra
dagar ligger nu på 29,3 procent med
delade Försäkringskassan i november.
Enligt statistiken tar Vaxholmspapporna ut
störst andel föräldradagar i Stockholms län,
33,9 %, vilket är en sjätteplats i hela landet.
Enligt Försäkringskassan kommer fördelningen mellan kvinnors och
mäns uttag av föräldrapenning vara helt jämställt i mitten av 2030-talet
om utvecklingen fortsätter i samma takt.
Tidigare under hösten har vi även kunnat läsa om att Vaxholmsborna
är bäst i länet på att samla in pengar till riksinsamlingen Världens barn.
Det är inte första gången Vaxholmsborna är i framkant
när det gäller Världens barn, och får man tror kam
panjledaren Ragna Wallmark kan det bero på att
Vaxholm är ett litet samhälle med vänliga och väldig
engagerade invånare (Mitti.se 12/10).

Nu är vi
12 000 invånare
i Vaxholm
I slutet av oktober föddes lilla Johanna
och blev Vaxholms 12 000:e invånare!
Kommunchef Marie Wiklund uppvaktade
familjen med blommor och diplom. Vi
hälsar lilla Johanna varmt välkommen
till världen och till Vaxholm!

Vaxholmsbornas
trygghet fortsätter
att öka
Resultatet från Vaxholms stads och polis
ens medborgarundersökning visar att 82
procent av de svarande upplever att de är
trygga. Det är en ökning från undersök
ningen som gjordes 2016 och en högre
siffra än i grannkommunerna. Det är färre
kvinnor än män som känner sig trygga och
kvinnor har även en större benägenhet att
anmäla brott, jämfört med männen.
Invånarna i Vaxholm efterfrågar förebyg
gande insatser riktade till unga, fler polis
bilar och fler insatser mot brottslighet.
546 personer deltog i undersökningen,
varav 62 procent var kvinnor. Resultatet
används i det brottsförebyggande arbetet
och för att öka trygg
heten i kommunen.

82%
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Slottet genom åren
• 1640-talet byggdes slottet.

Det säregna Bogesunds slott
har varit obebott i över 100 år.
De 54 rummen vittnar om både
glansdagar och förfall. Tre sekler
syns i interiörer, material och
inredningar. Här vilar minnen
från fem adelsfamiljer.

• 1860-talet fick slottet sina fyra
krenelerade torn.
• 1944 blev slottet byggnadsminne.
• 1946 tvångsövertog staten slottet på
grund av vanvård.
• 1993 förvaltning av Statens fastighets
verk (SFV).
• 2010 återställs slottet till utseendet
från 1800-talet, med fasad i ljusockra
och mörkgröna fönstersnickerier.

FOTO: ÅSA DRY LARSSON

• 2015 började restaureringen av delar
av golv och fönsternischer på plan 2.
TECKNING AV JEAN-ERIK REHN (1740-TALET)

• 2017 återställdes matsalen och fick
nya handgjorda tapeter.

Som uttryck för 1860-talets romantiska ideal omvandlade
Nils Albrekt von Lantingshausen det då fyrkantiga röd
målade huset till den nuvarande riddarborgsgestaltningen.
Fem adelsfamiljer har ägt och bott på slottet sedan Per
Brahes tid.

Per Brahe den yngre lät bygga slottet på
1640-talet. Han kallades för ”Vicekungen” och
var en av landets mäktigaste och konungens
närmaste män. 78 år gammal med 30 år som
enväldig slottsherre avled Per Brahe i sin sängkammare den 12 september 1680. Då hade han
överlevt fem regenter och krönt tre monarker.
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Riddarborg med
brokigt förflutet

Den stora salen är från 1600-talet. Golvet, väggarna
och taket är detsamma nu som då det hölls kalas för de
allra finaste gästerna. Golvet är nött av gästernas dans
och tjänstefolkets servering. De fick springa upp och
ner för trapporna mellan festsalen på våning fyra och
köket, som låg i ett separat hus i slottsträdgården.

Samtidigt som slottet fick sina fyra riddartorn på 1860-talet byggdes
ett slottskapell, en matsal och en inglasad vinterträdgård – ett slags
orangeri med stora exotiska växter. Två runda soffor inbjöd till umgänge mellan gästerna.

Sedan 90-talet har slottet varit öppet för bokade
visningar, bröllop, modefotograferingar och filmoch TV-inspelningar. Och här har TV-program
spelats in. Slottet visas för allmänheten under
sommarens helger.
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Kuriosa
Fem adelsfamiljer har bott på slottet.
I ett av rummen återfinns en mörkblå
tapet som innehåller arsenik.
I slottsträdgården står en sten med en
förbannelse.
Marken är naturreservat och en del av Bogesundslandet.
Slottet är i dag ett museum och bokas för bröllop och
fotografering.
Här har spelats in TV om spöken och andar.
Ingemar Stenmark och Tarja Olli gifte sig på slottet 2016.

Linfärjans försöksperiod
avslutades med rekordsiffror
Den treåriga försöksperioden med linfärjan till
Vaxholms kastell nådde rekordsiffror 2018.

isar,
”Många denna gården pr
den ändrar är ej viser,
vörda dina fäders slöjder
och därav ha fröjder…”
Det pågår en varsam restaurering. I slottets matsal rasade
taket in på 1900-talet. Ett nytt golv har lagts in och tapeten
är en handgjord kopia av originaltapeten från 1800-talet som
på tidstypiskt vis sytts fast för hand och limmats ihop med
kaninblod.

Spökar det på Bogesunds slott? Slottsherren Per Brahe lät gravera
en förbannelse på en sten i slottsträdgården som gör gällande att
om slottet byggs om så kommer djävulen hit. Strax efter att tornen
började byggas dog arkitekten Tor Medleplan. Och det sägs att Per
Brahes egen vålnad är ett av de adelsspöken som kan ses och höras
uppe i slottskammaren.

Vaxholm med i välbesökt friluftsguide
Visste du att golfbanan blir till skidspår på vintern? Att det går att se ända bort till Kaknästornet
från Kvarnberget eller att det finns cykelleder på
Bogesundslandet? Vaxholms stad finns nu med
i Naturkartan – en mobilapp och en webbguide
med förslag på utflyktsmål i hela Sverige.
Under hösten har Vaxholms
stad utvecklat innehållet och
förhoppningen är att Naturkar
tan ska visa vägen till unika
upplevelser och den storslagna
naturen. Genom enkelt navi
gerade kartor, vackra bilder
och beskrivningar hittar du till
vandringsleder, naturvärden,
kulturlämningar och rast
platser. Först ut i guiden för
Vaxholm är naturreservatet
Bogesundslandet med dess
många naturupplevelser och
vandringsleder. Vaxholms
naturkarta fylls på löpande.
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Över 100 000 personresor har genomförts under maj–september.
Under hela försöksperioden rör det sig om närmare 300 000
personresor och den lilla gula linfärjan har kommit att bli en
naturlig del av stadsbilden.
Under perioden har tillgängligheten till Kastellet förbättrats och
antalet besökare ökat betydligt. Aktiviteterna på resmålet har
blivit fler, ny hyresgäst har tillkommit och de befintliga hyresgäs
ternas verksamhet har kunnat utvecklas. Linfärjan har även ökat
tillgängligheten till Kastellet för rörelsehindrade och rederiet
har tagit stöd av stadens handikappråd för att hitta
förbättringar.
Samverkansparterna Vaxholms stad,
Statens Fastighetsverk och Färjerederiet
ser sammantaget mycket positivt på den
genomförda projektperioden, och har även
en förhoppning om att färjan ska kunna
fortsätta angöra Vaxön och Vaxholms kastell
redan kommande säsong.

FOTO: ÅSA DRY LARSSON

Hur blir det med fortsättningen?
Med siktet inställt på en fortsättning även efter försöksperioden
pågick en upphandling av drift av linfärjan vid denna tidnings
pressläggning. Läs mer på www.vaxholm.se

Upprustning
av skolgården
på Rindö
Vaxholms stad och Vasallen
rustar upp skolgården vid
Rindö skola. Tanken är
att skapa en attraktiv
skolgård fram till dess att
den nya skolan står klar
och samtidigt möjliggöra
fler parkeringsplatser för
boende i de färdigställda
husen intill skolan.
I oktober deltog representanter
från stadsbyggnadsförvaltningen på öppet
hus i Rindö skola för att berätta mer om
skolgården, pågående markarbeten och
den nya skolan som planeras vid OskarFredriksborgsvägen/Rindövägen. Plane
ring för nya skolan pågår och i dagsläget
beräknas byggnaden stå färdig till höst
terminen 2021.

Upptäck två nya
strandpromenader

FOTO : ÅSA DR
Y LA RS SO N

Ladda ner appen Naturkartan och ta den
med dig ut i naturen. Naturkartan finns även
som en webbsida, så du kan surfa runt på
datorn hemma innan du ger dig ut. Naturkartan visar upp intressanta besöksmål i naturen
i Vaxholm, men även i alla de andra kommunerna som hittills anslutit sig till guiden.

I slutet av sommaren invigdes strandpromenaden
vid bostadsområdet Skutvikshagen på Vaxön.
Strandpromenaden når du bland annat via en
bred stig intill transformatorstationen. Tidigare
i år var det även premiär för en ny delsträcka
på strandpromenaden vid Rindö hamn. Den nya
sträckan går från färjeläget ned till restaurang
Batteriet. Passa gärna på att utforska dessa nya
promenadstråk om du har vägarna förbi.
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Den grönskande framtid är vår
I våras gick de första eleverna ut högstadiet på Kronängsskolan och snart är det
dags för årets 9:or att göra sina val till gymnasiet – ett stort steg mot en tillvaro
utanför Vaxholm och ett framtida yrkesliv. Här bjuder vi på kloka ord på vägen från
några som har erfarenhet från gymnasieval. Läs Marias, Viktors, Karolinas, Theas
och Oskars ord om detta viktiga skede i livet.

Maria Konkéll
studie- och yrkesvägledare på Kronängsskolan.
Hur viktigt är gymnasievalet skulle du
säga?
– Visst är det viktigt, men
inte livsavgörande. Jag brukar
säga att det är som en klättervägg, där
eleven kan byta riktning längs vägen.
Det går till exempel att plugga samhälls
vetenskapsprogrammet på gymnasiet
och senare läsa till ett naturvetenskap
ligt eller tekniskt basår för den som
vill ha behörighet att söka vidare inom
natur eller teknik. För den som vill gå
ett yrkesprogram kan det vara bra att
lägga till grundläggande behörighet till
universitet, så att även den möjligheten
finns.

Vilka tips brukar du ge
eleverna inför valet?
– Att de ska ta reda på så
mycket de kan om olika
alternativ. Att prata med
mig är förstås en viktig
del i valprocessen, men
också att gå på gymnasie
skolornas öppna hus med
förberedda frågor. Det är också
bra att prata med sin familj, men utan
att låta dem påverka allt för mycket. Det
allra viktigaste är att lyssna till sig själv
och sina egna intressen. Det är trots allt
tre år som eleverna ska trivas på skolan
och vara motiverade att plugga det
gymnasieprogram som de har valt.

Vad kan föräldrar tänka på?
– Föräldrar och andra anhöriga är en
jätteviktig del i valprocessen, de kän
ner sina ungdomar bäst och kan vara
ett stöd och bollplank. De får gärna
sätta igång en dialog hemma i ett tidigt
skede, helst redan i årskurs 7. Proces
sen måste få ta tid och det kan vara bra
att tillsammans ta fram en att-göra-lista
med datum. Det är också viktigt att
visa nyfikenhet och ge respons när ens
ungdom pratar om sina alternativ, utan
att döma eller förkasta. I slutänden är
det elevens val och det är viktigt att
komma ihåg att trivsel, lust och motiva
tion hänger ihop med självkänsla och
självförtroende!

Viktor
Sjöstedt

Thea Broqvist
gick ut 9:an på Kronängsskolan. Hon valde först
ett samhällsvetenskapligt
program, men bytte till
naturvetenskapsprogrammet på Tibble gymnasium
när drömmen om att bli
pilot blev allt starkare och
hon insåg vilka kurser som
skulle krävas.

gick ut 9:an förra året och
pluggar idag el- och
energiprogrammet på
Åva gymnasium. Tidigare har han inte varit
säker på vad han vill bli,
men nu lutar det åt någon
form av elektriker.
Hur resonerade du inför
gymnasievalet?
– När det kom till skola var
det självklart att välja Åva,
eftersom det bara är en buss
och sedan en kort promenad.
Linje var lite svårare, men jag
tänkte “vad vill jag göra i tre
år?” El- och energiprogram
met innehåller både elektro
nik och data som jag gillar,
och på Åva är det dessutom
mycket praktiskt arbete.
Vilka är dina bästa tips till
de som ska göra gymnasievalet?
– Att välja något man är in
tresserad av och vill göra de

kommande tre åren. Det
underlättar mycket när det
kommer till skolarbete, att
känna sig motiverad.
Hur är det att gå på en
skola utanför Vaxholm?
– Den absolut största
skillnaden är restiden. Att
skolan är större med fler
elever var ingen överrask
ning, men ändå lite av en
omställning. Framförallt
har det blivit roligare att
gå till skolan eftersom det
är inriktat mot områden
jag är intresserad av.

Hur resonerade du inför
gymnasievalet?
– Jag har en dröm om att
bli pilot som bara har blivit
starkare med tiden. Jag har
alltid varit förtjust i att flyga
och tycker det är spännande
att resa. Dessutom tycker
jag att det borde finnas fler
kvinnliga piloter, då männen
är i stor majoritet i yrket. När
jag insåg att det var pilot jag
ville satsa på, bytte jag från
det samhällsvetenskapliga
programmet till ett natur
vetenskapligt.
Vilka är dina bästa tips till
de som ska göra gymnasievalet?
– Läs på och tänk igenom
vad du faktiskt gillar. Alla är

intresserade av olika saker.
Samtidigt tycker jag inte att
man ska stressa upp sig inför
gymnasievalet. Trivs man
inte, eller har valt fel, går
det ofta att lösa på ett eller
annat sätt.
Hur är det att gå på en
skola utanför Vaxholm?
– Den största skillnaden är
att pendla. Jag har alltid haft
relativt nära till skolan men
nu känns det som att halva
dagen går ut på att sitta på
bussen. Kan verkligen sakna
den korta restiden jag hade
när jag gick på Kronängs
skolan, då fanns det så
mycket tid över till annat.

»
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Oskar Edlund
gick ut 9:an på engelska
skolan förra året och går
idag ekonomi – kreativ
marknadsföring på
Danderyds gymnasium. Ambitionen är
att plugga vidare och
jobba med någon form
av ekonomi i framtiden.
Hur resonerade du inför
gymnasievalet?
– Jag har alltid varit inställd
på att plugga ekonomi. Valet
stod mellan internationell
ekonomi och marknads
föring. Men marknadsföring
kändes mer spännande och
roligare än att bara läsa mer
engelska, vilket jag redan
gjort på engelska skolan. Jag
valde Danderyds gymnasium
eftersom många av mina
polare skulle gå där och det
inte är allt för långt att åka
varje dag.
Vilka är dina bästa tips till
de som ska göra gymnasievalet?
– Lyssna på vad folk omkring
dig tycker och tänker men
skapa dig samtidigt en egen
bild av hur du vill att din
gymnasiegång ska vara. Du
ska inte anpassa dig efter

Poppis på
Söderfjärdsskolan

Karolina
Lundberg
gick ut 9:an på Kronängsskolan förra året och går
idag bageri/konditori på
Stockholms hotell- och
restaurangskola. Karolina visste redan i tidig
ålder att hon vill jobba
som konditor.
skolan, utan kunna vara
den du vill vara och ändå
trivas. Det kan vara skönt
att hänga vidare med
sina gamla polare men du
kommer att träffa folk som
liknar dig själv om du väljer
en skola och linje där du
känner att du passar in.
Hur är gymnasieskolan
du går på idag?
– ”DaGy” är en stor skola
med över 1 500 elever. I
min klass är vi 32 elever
och det känns skönt med
en så stor grupp. Hittills
har intrycket varit riktigt
bra – vänner jag kommer
överens med och bra dialog
med lärare om vad som
krävs.

Hur resonerade du inför
gymnasievalet?
– Det var ett självklart val
när jag fick reda på att den
linjen fanns. Bakning har
varit ett stort intresse ända
sedan jag var liten. Jag hade
hört mycket positivt om sko
lan och man märker verkli
gen hur mycket erfarenhet
lärarna har och hur engage
rade de är. Skolan har även
kontakt med yrkeslivet och
när jag är färdig kommer jag
ut i arbetslivet på en gång.
Vilka är dina bästa tips till
de som ska göra gymnasievalet?
– Mitt allra bästa tips är att
välja linje efter intresse och
inte bara utifrån hur kompi
sarna väljer. Själv valde jag en
linje som hade lägre merit än
mina betyg för att den passa

Klimatsmart taco-buffé stod på menyn när det var dags för eleverna på
Söderfjärdsskolan att önska vegetarisk lunch i Vaxholms skolor. Köttfärsen
var utbytt mot quornfärs och de vanliga tillbehören fanns på plats. Allra
viktigast enligt eleverna? Guacamolen!
Tidigare i höstas har bland annat Rindö skola önskat fiskburgare och
Kronängsskolan önskat medelhavskycklinggryta.

de mig. Sen tycker jag att alla
borde gå på gymnasiemässan
och öppet hus på de skolor
som är av intresse, gärna redan
i 8:an, så att det finns tid att
fundera kring valet.
Hur är det att gå på en skola
utanför Vaxholm?
– Jag tycker att det är jätte
skönt att gå i en skola i stan.
Det känns som en större frihet
och så är det skönt att gå med
äldre människor, plus att det
är roligt att träffa folk från
olika delar av Stockholm och
som har samma intresse. Men
jag tycker också att de som
går i Vaxholm ska passa på att
njuta av närheten till skolan.
Min resväg är betydligt längre
nu. Därför är det så viktigt att
välja en skola man trivs med!

Småkockarna
gör succé
i Överby
Överby förskola var först ut
med att låta barnen prova på
att vara kockar i köket. Tanken
är att det ska vara ett roligt
sätt för barnen att komma i
kontakt med mat samtidigt
som de får lära känna perso
nalen i köket. Förhoppningen
är också att barnen ska kasta
mindre mat när de får vara
med och laga den och på så
vis få en ökad förståelse för
allt jobb som ligger bakom.

Vaxholms stad tar tillfälligt
över äldreboendet
Den 1 november tog Vaxholms stad över driften av äldreboendet på Borg
mästaregården, Framnäshagen och Cyrillus. Anledningen är att Norlan
dia Care AB, som skött driften sedan 2010, inte har fått tillstånd från IVO
(Inspektionen för vård och omsorg), att driva verksamheten. Vaxholms stad
har tagit över i väntan på att en ny entreprenör upphandlas.
Vaxholms stad har haft ett nära och bra samarbete kring förändringarna
tillsammans med Norlandia med målet att boende, anhöriga och personal ska
påverkas så lite som möjligt. I stort sett all personal har valt att stanna kvar,
vilket har bidragit till trygghet och kontinuitet för boende och deras anhöriga.
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Bli volontär
i väntjänsten
Väntjänsten i Vaxholm är en frivillig
grupp som erbjuder äldre människor
stöd och hjälp vid besök till vårdcentral,
tandläkare eller sjukhus. Väntjänsten
driver också det populära måndagscaféet
på Träffpunkt Kanonen, där de även an
ordnar vårlunch vid påsk, surströmming
på hösten och jullunch på julafton för en
samstående i Vaxholm. De ordnar också
aktiviteter på Vaxholms äldreboenden.
Anmäl dig som volontär
Som volontär bestämmer du
själv hur mycket eller lite du
vill engagera dig och vilka
uppgifter du vill ta på dig.
Låter det intressant?
Anmäl ditt intresse till:
Birgitta Nyhlén, telefon 073987 13 57 eller Eva Westberg,
telefon 0708-24 55 13.

Nya lokaler
för Barnahus
Vaxholms stad är en av tio kommuner
som samverkar i Barnahus Stockholm
nord, där polis, socialtjänst, barnmedi
cin och barn- och ungdomspsykiatrin
arbetar tillsammans för att hjälpa barn
som utsatts för brott. I november invigdes
nya lokaler som ska möjliggöra en större
verksamhet, särskilt anpassad för barn
och unga.
Syftet med verksamheten är att barn
och unga som misstänks vara utsatta för
brott, ska kunna träffa berörda myndig
heter under ett och samma tak. Därmed
minskas risken för upprepade förhör,
intervjuer och samtal i onödan.
Verksamheten bedrivs i samverkan
mellan polis, landsting, åklagare
och kommunerna Sigtuna,
Sollentuna, Upplands Väsby,
Järfälla, Upplands-Bro,
Täby, Vaxholm, Danderyd,
Österåker och Vallentuna.
Vad gör jag om jag
är orolig för ett barn?
Om du misstänker att ett barn utsätts för
brott eller övergrepp eller på annat sätt
far illa ska du anmäla det till socialtjäns
ten. Socialtjänsten agerar vidare utifrån
anmälan. De kan till exempel göra en
polisanmälan och se till att ärendet går
vidare till Barnahus.
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Hög
taklutning
ger en högre instrålning då
solen står lågt under höst, vinter
och vår och en låg lutning ger en
högre instrålning under högsom
maren. Bästa vinkel är 30–50
graders lutning. För maximal
nytta är det viktigt att undvika
skuggning från exempelvis träd
eller andra byggnader.

”Solen är gratis och
väntar på att användas”
Varje timme avger solen mer energi än
vad hela jordens befolkning konsumerar
på ett helt år. Solens strålar är en förnybar
energikälla som inte behöver transporteras och kan enkelt bli till värme i solfångare och el i solceller. Väl i drift avger
solenergin inga utsläpp eller avfall. I takt
med ökande klimatproblem och stigande
elpriser är det både klimatsmart och ekonomiskt att ta tillvara på solens energi.
Att intresset för solpaneler ökar i Vaxholm syns uppe på taken. Allt fler ansöker
om bidragen på 30 procent av installationskostnaden och det är fler som hör av
sig till kommunens kostnadsfria energioch klimatrådgivning för att få hjälp.
Optimalt för solpaneler
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– Det är vanskligt att det inte finns
några garantier för att få bidraget och
det kan göra så att många avvaktar, säger
Birger och menar att deras satsning
troligen är lönsam. Om de får bidraget
vill säga.
– Vi uppmanar alla som är intresserade att komma hit och kolla när anläggningen är på plats, säger Åsa.

mer sjunka i pris och då köper vi till ett
batteripaket för att bli oberoende vid
elavbrott.
En lönsam satsning

Det enda som von Essens upplevt
som krångligt är att det inte ges några
förhandsbesked om det 30 procentiga
statliga bidraget för solceller kommer
utbetalas eller inte. Detta beror på att
det redan är fastställt hur stort bidraget
blir varje år och Länsstyrelsen vet inte i
förväg hur många som kommer att söka.
Birger och Åsa är övertygade om att
många är intresserade av att skaffa sol
paneler men att de är tveksamma och
tror att det är mycket mer kostsamt än
vad det faktiskt är.

Oberoende av besinpriset

FOTO: ÅSA DRY LARSSON

På Tynningö väntar Åsa och Birger von
Essen på solpanelerna som beräknas ge
dem 80 procent av årets elförbrukning,
som totalt ligger på 14 000 kWh. Kommunens energi- och klimatrådgivare
har funnits med som bollplank under
processen.
– Att stämma av våra tankar och beräkningar med en kunnig person känns
tryggt och vi är väldigt nöjda med den
hjälp vi har fått från kommunen, säger
Birger von Essen.
Huset byggde de 2010 på sommarställets tomt som de har haft sedan 80-talet.
Det är välisolerat och har fått en extra
hög grund för att klara av en framtida
höjd havsnivå. Att skaffa solceller är ett
beslut som vuxit fram under lång tid
i väntan på en mer driftsäker teknik,
bättre effektivitet och ett lägre pris.
– Nu är tiden mogen, säger Birger. Det
är toppen för miljön och klart lönsamt

om vi får bidraget. Och sedan köper vi
en elcykel till min fru så att hon slipper
bli andfådd i backarna, skämtar Birger.
Att sommaren var så ovanligt solig
skyndade också på beslutet. Och att taket
har nära på en perfekt lutning och ett
ultimat solläge möjliggjorde satsningen
på solel.
– Det är åt pipan med miljön och det
har blivit extra tydligt i och med den
senaste sommarens värme, menar både
Åsa och Birger och de är övertygade om
att det blir allt vanligare med häftigare
väder. Fler soliga somrar, höjda vatten
nivåer och stormar. Och i takt med tuffare väder ökar risken för fler elavbrott.
– Jag har en vision, berättar Birger. Jag
tror att batterierna till elbilarna kom-

FOTO: ÅSA DRY LARSSON

Solceller har blivit billigare, effektivare och enklare att installera
och allt fler Vaxholmsbor intresserar sig för solenergi. Anders och
Gun Frykgård på Resarö laddar bilen med solel. På Tynningö vän
tar Birger och Åsa von Essen förväntansfullt på solpanelerna som
beräknas ge dem 80 procent av årsförbrukningen av el.

På Resarö satte familjen Frykgård upp 29
solpaneler i april i år. Paneler som redan
vid halvårsskiftet producerat mer än
beräknat, 5 500 kWh av förväntade 8 000
kWh när hela året har gått.
– Det känns bra att vara med och
bidra till omställningen, tycker både
Anders och Gun Frykgård som bestämde sig för att satsa på solpaneler för
att minska elförbrukningen och på så vis

Anders och Gun Frykgård har minskat
sin elförbrukning tack vare solpanelerna.

kompensera för laddningen av elbilen.
– Det är verkligen en bra känsla att
kunna göra sig kvitt bensinkorten och
vara oberoende av bensinpriset. Bensinpengarna lägger vi på att amortera bilen,
berättar Anders vidare.
Gratis el på sikt

Och det är inte bara miljön som har
vunnit på familjen Frykgårds omställning. I och med att solpanelerna blivit
billigare och effektivare är investeringen
troligen betald på 10–12 år och därefter
är elen gratis. Panelerna har en livslängd
på runt 25 år och Anders och Gun spår
att när det väl är dags att byta ut panelerna mot nya är de med all säkerhet
mycket billigare och ännu mer effektiva
än i dag.
Du behöver inte vara tekniskt kunnig
för att skaffa solpaneler. Det är solcellsin-

SÅ HÄR GÖR DU – STEG FÖR STEG

BYGGLOV ELLER INTE?

1. Ta reda på vilken potential ditt tak har att producera solel eller solvärme
genom att söka på Solkartan http://energiradgivningen.se/solkartan.
Solkartan tar hänsyn till läge och lutning, men inte eventuella skuggningar.

På Vaxholms stads webbplats under fliken
Bygga bo och miljö/Solenergi finns utför
lig information om vad som gäller kring
bygglov för solpaneler.

2. Ta reda på om du behöver ansöka om bygglov för att sätta upp solceller på
din fastighet.
3. Ta in offerter och begär platsbesök av leverantören så att de kan göra upp
skattningar av eventuella skuggningar. Det går bra att få hjälp av kommu
nens energi- och klimatrådgivare med granskning av offerter.
4. Bestäm hur stort system ni vill montera utifrån er beräknade elförbrukning
under ett år.

På Tynningö väntar Åsa och Birger på solpaneler.

stallatören som gör jobbet och kan hjälpa
till med ansökningar om bidrag och
bygglov. Utmaningen med solenergi för
uppvärmning i Sverige är att värmen behövs som mest när solen ger som minst
strålning. Men ett intensivt arbete pågår
för att hitta kostnadseffektiva lagringar
av sommarens energi till höst och vinter.
– Miljön är inte bästa argumentet för
att övertyga andra, konstaterar Gun. Det
är bättre att prata om att det är ekonomiskt lönsamt för att få andra intresserade. Till exempel att det kostar 2 kronor
milen att köra den begagnade elbilen.
– Och att det kostade 100 000 (efter
bidraget) att sätta upp solpanelerna och
att vi dessutom får tillbaka pengar för
den el som vi säljer, fyller Anders i, och
fortsätter;
– Solen är ju gratis och bara väntar på
att användas.

5. Ansök om bidraget för upp till 30 procent av installationskostnaden. I nuläget
är det osäkert huruvida bidraget kommer att finnas kvar efter 2020 och vil
ken omfattning det handlar om. ROT-avdrag kan sökas för arbetskostnaderna.

Uppskattade kostnader
För uppvärmningsbehov kan ett sol
värmesystem under fyra till sex månader
producera mer än 90 procent av den
totala värmen och varmvattnet som an
vänds i ett hushåll. Ett komplett system
(solfångare och varmvattenberedare)
kostar mellan 25 000 till 80 000 kr.
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I en cirkulär ekonomin hamnar naturens resurser i ett slutet
kretslopp. När vi underhåller och reparerar saker minskar avfallet. Och de saker som ändå slängs blir en resurs som återanvänds
eller återvinns. Det är bra för naturen och bra för ekonomin. I en
ekonomi i kretslopp är det också viktigt att få bort alla gifter.
Den linjära ekonomin har präglat samhällets industrialisering och handlar om
att utvinna naturresurser, producera, konsumera och sedan bli kvitt avfallet. Då
betalar ekosystemen priset för våra framgångar och välstånd. Och människors
levnadsförhållanden drabbas när vattenresurser förgiftas, jordar utarmas, det
blir färre fiskar i haven och klimatet förändras. I takt med att vi blir fler män
niskor på jorden är det extra viktigt att ställa om till en ekonomi i kretslopp.

• Lions loppmarknad vid Pålsundsbron på Vaxön.
Här kan du handla sådant som andra har skänkt.
• Byt dina kläder på Klädbytardagar på Kronängsskolan.
Håll utkik efter anslag.
• På församlingens Loppis kan du både lämna in och
handla kläder och skor.
• Återvinningen på Eriksö tar hand om det som du
inte längre har användning för.
• Köp- och säljsidor begagnade möbler, kläder och
skor till exempel Bortskänkes/säljes/köpes
i Vaxholm som är en offentlig grupp.

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

Vad innebär hållbarhetsmål 12?
Visste du att en genomsnittssvensk
släpper ut 11 ton koldioxid om året?
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1. Handla mindre
nya saker.
Fundera en vända till innan
du köper något nytt. Behöver
du verkligen det här? Kanske
finns det andra alternativ; kan
du låna av någon, hyra, köpa
begagnat eller att reparera det
som kanske har gått sönder.

2. Upcycla din produkt.
Kan det du inte längre har nytta
av bli till något annat?

Inventering för
ett hållbart skogsbruk
Under hösten inventeras kommunens skogar och enskilda stadsnära träd. Resultatet kommer
användas som underlag till en
förvaltningsplan för skogen.
Vaxholms stad arbetar med att ta fram
en plan för kommunens skogar för
att säkerställa en långsiktigt hållbar
förvaltning av skogen. Planen kom
mer även användas som underlag till
översikts- och detaljplanering. För att
kunna lyckas med att skapa ett hållbart
skogsbruk är det viktigt att vara med
veten om skogens biologiska, kulturella
och känslomässiga värden. Invente
ringen kommer vara ett viktigt underlag
för att kunna bevara och utveckla dessa
värden.
Många stadsnära träd kräver konti
nuerlig skötsel för att överleva i en för

dem utsatt miljö. I vissa fall kan
det även vara aktuellt att arbeta
långsiktigt med plantering av nya
träd för att säkerställa att det finns
efterträdare när träd dör, skadas el
ler växt sig för stora.
Ekarna har fått utrymme att växa
Som en del av kommunens arbete med
ett hållbart skogsbruk har det under
hösten röjts och gallrats runt stadsnära
ekar på några platser i Vaxholm. I den
solbelysta miljön trivs ekarna bäst och
får utrymme att växa. Samtidigt gynnas
den biologiska mångfalden.
Från att ha vuxit i ett öppet och sol
belyst landskap har ekarna med tiden
hamnat i skuggan av annan vegeta
tion. För att ekarna ska ha möjlighet
att må bra behöver de gallras fram.
De träd och grenar som rensats bort

Information från Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor:

3. Sälj, byt eller
ge bort produkten.
Ofta ser någon annan ett högt
värde i det som inte längre pas
sar i ditt liv, exempelvis barn
kläder, möbler och elektronik.

4. Återvinn mer.
5. Köp mindre och
bättre kött.
Bättre kött är vilt,
närproducerat (naturbeteskött)
eller KRAV-märkt.

6. Köp miljömärkta varor.
Märkningar att lita på är KRAV,
Svanen, Bra miljöval, GOTS,
EU-lövet (eller EU-blomman),
MSC, FSC och TCO Certified.
N
VA

ENMÄRK

E
T

Det är 9 ton för mycket och vi ska klara av att hålla
den globala uppvärmningen under 2 grader. Om
alla på jorden levde som vi gör i Sverige skulle det
krävas mer än fyra jordklot.
Men Sverige har bra möjligheter att snabbt bli
bättre. Vi bor i ett av de länder i världen som konsu
merar allra mest. Vi har möjligheten och de eko
nomiska förutsättningarna att ställa om till ett mer
hållbart samhälle.
Att ställa om till en cirkulär ekonomi är ett viktigt
steg för att nå hållbarhetsmål 12, som handlar om
hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 är ett
av 17 globala mål för hållbar utveckling som
världens länder bestämt ska uppfyllas innan
år 2030.

6 SNABBA
KLIMATSMARTA TIPS
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I Vaxholm finns flera alternativ till återbruk
och återvinning. Här är några exempel.

FOTO: ÅSA DRY LARSSON

Återbruk

istället för
slit och släng

Elda rätt –
minska utsläppen
Röken från braskaminer och öppna spisar innehåller hälsofarliga ämnen som
påverkar människors hälsa negativt. Personer med astma och allergi drabbas
särskilt mycket och i värsta fall kan röken göra att de får svårt att vara hemma
när grannarna eldar. Du som eldar ska tänka på att elda torrt bränsle och se till
att lufttillförseln är god; utsläppen minimeras och du får ut mer energi ur veden.
Får brasan för lite luft (pyreldning) ökar rökmängden och utsläppen kraftigt av
hälsofarliga föroreningar.
Genom att elda rätt kan du minska utsläppen med upp till 50 procent. Eldning
i braskamin eller öppen spis bör begränsas till två eldningstillfällen per vecka,
och högst fyra timmar per eldningstillfälle.
Mer information Läs mer på www.naturvardsverket.se/vedeldning

Resarö är en av de platser där
ekarna fått mer utrymme att växa.

har lämnats
kvar för att förmultna
och gynna den biologiska
mångfalden. Samtidigt sparas yngre
ekar för att vi ska kunna njuta av gamla
ekar även i framtiden.
Vaxholms stad kommer att utföra
gallring med några års mellanrum.
Aktuella områden är vid Engarn, mellan
Killingeviken och Resarövägen, samt på
nordöstra delen av Kullön.

Vaxholm är landets
mest e-handelstäta
kommun
De senaste två åren har
e-handel.se listat landets
kommuner utifrån hur
många e-handlare där finns
i förhållande till antal invåna
re. I år puttar Vaxholm ner Båstad från
förstaplatsen och toppar därmed listan
med 17,6 e-butiker per 10 000 invånare.
E-handel.se beskriver sin sida som en
mötesplats för e-handlare i landet. Deras
lista baseras på data från Ehandelsindex
och befolkningsstatistik från Statistiska
centralbyrån (SCB). De har tittat på de
butiker som de känner till ett registrerat
kommunsäte på och som har e-handel
som sin primära sysselsättning. Under
laget är på närmare 5 800 butiker.
– Det är roligt att Vaxholm placerar
sig i toppen vad det gäller e-handel,
säger Mikaela Lodén som är näringslivs
ansvarig i Vaxholms stad. En sak som
jag ser som positiv är när fysiska butiker
också bedriver e-handel. De breddar då
sin verksamhet och försäljningen når
fler personer och målgrupper. Då blir
möjligheten till förtjänst större.

15

Fest och glädje genom tiderna

Snöröjningssäsongen är här. Men vad är det egentligen
som gäller och vem ansvarar för vad? Här får du svar på
de vanligaste frågorna.

Andra helgen i november anordnas Arkivens dag i alla nordiska
länder. Sedan starten 1998 har
evenemanget fått stor spridning
bland landets arkiv och intresset hos allmänheten har stadigt
ökat. I år höll arkiven öppet under rubriken ”fest och glädje”.

Så snöröjs
Vaxholms
vägar
i vinter
Vem ansvarar för vilken väg?
– Den som äger vägen (väghållaren) ansvarar för vinterväghållningen.
Trafikverket är väghållare av den mest
trafikerade vägen, väg 274, som går
genom flera av våra öar. De flesta andra
trafikerade vägar, trottoarer, gång- och
cykelbanor ansvarar Vaxholm stad för,
men det finns också ett stort antal gator
och vägar som sköts av samfälligheter
eller vägföreningar. På egen mark är det
alltid fastighetsägaren som ansvarar för
snöröjning och halkbekämpning.
Hur mycket snö krävs för att
snöröjningen ska rycka ut?
– Stora vägar samt gång- och cykel
vägar snöröjs när snödjupet är tre centimeter blötsnö eller sex centimeter torr
snö. Mindre vägar med biltrafik snöröjs
när snödjupet är fem centimeter blötsnö
eller åtta centimeter torr snö. Halk
bekämpning utförs direkt efter avslutad
snöröjning, vid halka samt vid överhängande halkrisk. Av hänsyn till miljön
används generellt inte salt eller andra
kemiska medel för att bekämpa halka
(salt kan dock behövas vid extremfall).
Varför måste ni köra sent på
kvällen eller tidig morgon?
– För att alla vägar och trottoarer
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ska kunna vara farbara på morgonen
behöver snöröjning och halkbekämpning ibland utföras sent på kvällen och
tidigt på morgonen. Vid extrema fall kan
våra entreprenörer även behöva köra
mitt i natten. I dessa fall kan det låta och
skramla på obekväma tider, men det är
svårt att undvika och något vi får acceptera till en viss grad om infrastrukturen
ska fungera även vintertid.

Varför kan vissa gator och
parkeringsplatser stängas av
under perioder?
– Några gånger per säsong kommer
det så mycket snö att våra entreprenörer
behöver stänga av gator och parkeringsplatser för att frakta bort snö. Skyltar
med information sätts då upp på platsen
minst 48 timmar i förväg. Vid dessa
tillfällen är det viktigt att samtliga bilar
flyttas till en annan gata. Det räcker med
att en enda bil står felparkerad för att
snöröjningen inte ska kunna utföra sitt
arbete. För att snöröjningen ska fungera flyttar Vaxholms stad felparkerade
bilar på ägarens bekostnad. Flytten är
en så kallad ”kort flytt”, där bilen ställs
inom synhåll från där den stod innan.
Förutom kostnad för flytt tillkommer
felparkeringsbot.

På Vaxholms stadsarkiv kunde besökar
na ta del av skriftliga och fotografiska
bevis på att det minsann har festats en
hel del ute i skärgården genom tiderna,
såväl mera uppsluppet som högtidligt.
Bland det som visades upp fanns gamla
tidningsartiklar, affischer, bilder och
historiska gästböcker med en och an
nan kunglig namnteckning.
Vaxholms Hembygdsförening hade
även fått fram arkivalier från badgäster
nas sommarfester vid förra sekelskiftet,
program och affischer från föreställ
ningar med resande teatersällskap och
lokala nyårsrevyer.

Varför tar ni inte bort snövallar
som orsakats av snöröjningen?
– När det har kommit mycket snö kan
det bildas snövallar i samband med att
vägarna plogas. Vaxholms stad tillåter
snövallar upp till 70 cm under perioder
då snöröjningen behöver prioritera att
vägarna är farbara. Skulle du till exempel
ha en sådan snövall utanför din in-/utfart behöver du själv hjälpa till att skotta
bort vallen vid behov.

Hur kan jag felanmäla?
För att brister i väghållningen
ska kunna åtgärdas snabbt är det
viktigt att din synpunkt kommer
till rätt väghållare.
Vägar som Vaxholms stad
ansvar för:
Felanmälan på www.vaxholm.se
eller kontakta tekniska enheten
via 08-541 708 00 eller e-post
tekniska@vaxholm.se.
Väg 274
Om det gäller väg 274 anmäler
du på www.trafikverket.se eller
kontaktar Trafikverkets kontakt
center på telefon 0771-921 921.

Lite tid för fest
Forna tiders Vaxholmsbor höll sina
festligheter precis som folk i resten av
Sverige. Tillställningarna föranleddes
av årstidernas växlingar, med midvinter
och midnattssol som de båda ytterlig
heterna. För ett par hundra år sedan,
då befolkningen på Vaxön var liten
och uteslutande bestod av fiskare och
kronans anställda, fanns det dock lite
tid över för fest. Desto mer kraft lades
på fiskenät och åror eller vakthållning
på Kastellet.

folklekar. Det var sommarboende från
Stockholm som införde det verkliga fes
tandet i Vaxholm. Dansflugor kom och
gick, precis som i huvudstaden, och po
pulära artister gästade välbesökta som
marscener. Men Vaxholm hade också
sin egen specialitet – havet med salta
seglingar och roddregattor, ofta med
kunglig övervakning och prisutdelning
– ett nöje som bidrog till att Vaxholm
intog en alltmer framträdande plats i
dåtidens skvallerspalter i tidningarna.
Populära visfestivaler
på 70- och 80-talet
Ett sentida festarrangemang
som återigen satte Vaxholm på
nöjeskartan var utan tvekan de
visfestivaler som Git Magnus
son ordnade på Kastellet under
många år. Färjor och båtar gick
överfulla i skytteltrafik över sun
det under de dagar trubadurerna
uppträdde. Bland artisterna
fanns flera som senare skulle bli
kända över hela landet, Cornelis
Vreeswijk var en av dem.

ellet.
Cornelis Vreeswijk, visfestival på kast
NUS SON S
FOTO GRA F: OKÄ ND, GIT MAG
.
RKIV
SAM LING , SVEN SKT VISA

TEXT: CARL UNO SJÖBLOM
OCH JOHAN SILVERFRED.

Visfestival på kastellet.
FOTO: FREDRIK HALLDIN,
GIT MAGNUSSONS SAMLING, SVENSKT VISARKIV.

Västerhamnen 1901.
FOTO ROSALIE SJÖMAN-

Vaxholm blir ett sommarnöje
När ångbåten kom i mitten av 1800talet, och badgästerna bör
jade upptäcka Vaxholm,
tillkom mer moderna
och upplysta borger
liga seder. Däribland
fanns festligheterna
och upptågen med
maskerader,
blomstertåg och

DIEHL.

Ångbåten Drott,
1800-tal.

Arkivens dag 2018 besöktes bland annat
av Vaxholmsbon Bosse Larsson. Dagen
arrangerades av Vaxholms stad tillsammans
med Vaxholms Hembygdsförening och
Södra Roslagens släktforskarförening.
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Anna, Elsa och Astrid är
årets kulturstipendiater
I år var det Anna Lindholm, Elsa Mellquist och Astrid Le
Clercq som fick motta Vaxholms stads kulturstipendium.
Utdelningen ägde rum i Kronängsskolans aula under
höstens Kulturnatt.
Motivering:

”Anna Lindholm
tilldelades Vaxholms stads
kulturstipendium
som ett bidrag
inför hennes keramikstudier på högskolan för konst och
design i Göteborg. Anna
visar fina prov på såväl keramik
som bildkonst i akryl och tusch.”
”Elsa Mellquist tilldelades Vaxholms stads
kulturstipendium
som ett bidrag till
material i samband
med sina studier på
högskolan för design
och konsthantverk. Elsa

visar prov på att hon bemästrar
många olika tekniker i sitt konstnärliga arbete såsom vävda tyger,
ecoprint, skulptur, måleri, tuschteckning och silverarbete.”
”Astrid Le
Clerqc går
andra året på
kungliga musikhögskolan i
Stockholm med
inriktning klassisk klarinett. Astrid
vill gärna fortsätta utveckla sitt
konstnärskap inom musik och kommer att använda stipendiet framförallt till olika kurser i orkesterspel
på hög nivå samt eventuellt som ett
bidrag till instrumentköp.”

Vaxholms
stadsbibliotek

Evenemang
i Vaxholm

vintern 2018 och våren

Hamngatan 19 Tel: 08-541 709 45

2019

Vill du veta mer om vilk
a aktiviteter
och evenemang som pla
neras kom
mande helger och vardag
ar?
Du finner mycket inform
ation på
Vaxholms turismwebb ww
w.destina
tionvaxholm.se och på Vax
holms stads
webb: www.vaxholm .se
.
Och så klart även på res
pektive
arrangörs webb
eller facebook.

Allmänhetens åkning i ishallen
Allmänhetens åkning är tider i ishallen då alla
får åka skridskor utan kostnad. Vissa tider får
du använda klubba och puck och andra tider
är endast för åkning. Utrustning tar du med
själv – glöm inte hjälmen.
Allmänhetens åkning är öppet oktober till
mars. Tiderna uppdateras varje vecka, så håll
utkik på www.vaxholm.se.

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

Fortsatt skapande
i förskola och skola
Vaxholms stad har fått bidrag från sta
tens kulturråd för att fortsätta projektet
”Mångfald i skapande och skapandets
mångfald” under läsåret 2018/19.
I år deltar femåringarna i fem av
Vaxholms förskolor samt elever från en
av skolorna. En gång på hösten och
en gång på våren får barnen möjlighet
att arbeta tillsammans med en konst
när och ta del av kultur och skapande
verksamhet.
Totalt 120 barn och elever deltar
och tio konstnärer från ateljéhuset på
Rindö redutt har engagerats. Projektet
avslutas med en utställning 17–18 maj
dit alla är välkomna.

Ett stycke kulturhistoria är öppet för allmänheten att besöka på Rindö. Stig Hedlund, sommargäst sedan
40 år, har författat och skapat en historisk kulturstig i området Mjöldammen.
– Mitt intresse ökade när jag genom en karta från 1697
fick reda på varför området heter Mjöldammen. Här hade
legat ett kvarnområde med vattenkvarn och bostadshus,
berättar Stig Hedlund.
Det var i mitten av 1800-talet som försvaret inledde
en stor utbyggnad på ön Rindö. I området Mjöldammen
finns lämningar från försvarets laboratorium för spräng
medel och en vacker stengrund till ett magasin för krut
daterat till 1881. Här finns även Upplands tredje största
ek att beskåda, hela fem och en halv meter i omkrets och
daterad till slutet av 1400-talet.
Kulturstigen är öppen för allmänheten och tar dig
med på en levande berättelse genom en del av Rindös
historia. Vaxholms stad har bekostat text- och bildtryck
på plåtskyltarna.
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Avvikande öppettider:
Julafton, Juldagen,
Annandag Jul – stängt
Nyårsafton,
Nyårsdagen – stängt
Trettondagsafton
lördag 6/1 – stängt
Måndag 25/2,
öppet kl 10–20

Under 2018 har ett långsiktigt arbete
med att utveckla Vaxholms stads etjänster gått in i en intensivare fas. Du
hittar dem nu samlat under en ny flik
på www.vaxholm.se. Här kommer fler
och fler e-tjänster att samlas, i takt
med att vi utvecklar dem.
Vi berättar mer om
detta arbete i kom
mande nummer av
Viktigt i Vaxholm.

E-böcker och E-ljudböcker
Många av bibliotekets titlar
finns att låna i digital form.
Instruktioner finns att hämta
på biblioteket eller via www.
vaxholm.se
Advokatjouren
På stadens webbplats ser du
även de aktuella tiderna för
denna kostnadsfria tjänst.

Program på biblioteket
• Sagostund
t
12 januari, 2 och 23 februari sam
16 mars, kl 11.00
Mari läser och berättar sagor för
barn 3–6 år. Efteråt gör vi ett litet
pyssel.

Våra E-tjänster
utvecklas

Kulturstigen visar Rindös historia

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

• Författarbesök
12 januari, kl 14.00
Författaren och juristen Viveca
Sten berättar om sitt skrivande
och om hur kriminalhistorierna om
r
Sandhamn kom till. Gratisbiljette
från 2 januari.
• Släktforskningsjour
Lördagar fr. o. m. 12 januari, kl
11–14
io
Starta din släktforskning på bibl

jour
av
p
hjäl
teket. Du får gratis
havande släktforskare från Södra
Roslagens släktforskarförening.

• Släktforskningen dag
19 januari, kl 11.00–14.00
x
Program annonseras på www.va
ket.
iote
bibl
i
t
holm .se sam
• Öppen Bokcirkel
30 januari kl 18.30
Vi disk uterar boken ”Lila ” av Ma
rilynne Robinson. Ingen anmälan
behövs.
• Tidsskriftsförsäljning
16 februari kl 10–14
Kom och fynda bland tidigare år
gångar av bibliotekets tidskrifter.
• Sportlov på biblioteket
25 februari till 2 mars.
Aktiviteter på Harr y Potter-tema
hela veckan.

Stig Hedlund har skapat Kulturstigen som berättar en del av Rindös
historia.
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Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad
Kontakta Vaxholms stad: Öppettiderna för Vaxholms stads reception
och växel är vardagar 08.00–16.00.
Växel: 08-541 708 00 • Besöksadress: Eriksövägen 27 • Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm • www.vaxholm.se

