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VAXHOLM
Nu går pendelbåten
Nästa steg på Norrberget
Naturkraft
i sinnenas trädgård
Ann Björck i äldreomsorgen:

”Det har varit tufft,
men alla har verkligen
gjort ett bra jobb.”

Satsning på trygghet
i förskola och skola

När det annorlunda
blir det normala

Sommaren kommer allt längre bort i backspegeln, hoppas du tycker att

den varit skön. Jag och min familj har hållit oss i Vaxholm med omnejd
hela sommaren, promenerat de flesta lederna på Bogesund i jakt på Pokemons, badat, tältat, klättrat i Sky Park och bara varit. Härligt och roligt
men jag saknar också att umgås ”som vanligt” med vänner. Särskilt med
de som tillhör riskgrupper.

Politiker i Vaxholm
På Vaxholms stads webbplats
hittar du förtroendemannaregistret med kontaktuppgifter till alla
politiker. Där ser du också vilka
uppdrag de har nu och vilka de
tidigare haft.

Moderaterna
Gruppledare: Tina Runhem

Det är en annorlunda tid som nu börjar bli det nya normala. Vi håller

avstånd med respekt för varandra och för att undvika smittspridning.
När vi nu går in i hösten är det viktigt att hålla i men också fortsatt hålla
kontakt och hjälpas åt.

Liberalerna

Vi har också i år haft många besökare till vår stad, om än fler närbo-

Centerpartiet

ende och färre utländska turister. Vår besöksnäring har tagit ett stort
ansvar för att upprätthålla riktlinjer, det visar de kontroller som genomförts. Tack alla företagare som tagit ett extra stort ansvar denna sommar.
Vaxholm är en bra stad att leva i, det vet vi som bor här. Det konsta-

Gruppledare: Michael Baumgarten

Gruppledare: Fredrik Östman

Socialdemokraterna

terar också tidningen Fokus när de rankar de kommuner som är bäst
att leva i. Vaxholm kommer på plats åtta av 290 kommuner utifrån
kriterierna trygghet, utbildning, arbetsmarknad, sociala förhållanden
och hälsa. Också andra mätningar visar att Vaxholm är en trygg stad,
tryggast i länet och näst tryggast i hela landet enligt SKR:s och MSB:s
årliga jämförelse mellan landets kommuner.

Gruppledare: Bengt Sandell

Sedan augusti har vi nu också pendelbåtar på försök som en del av

Miljöpartiet

vår kollektivtrafik. Det är en satsning från regionen och vi är givetvis
väldigt glada att de hörsammade oss i Vaxholm och förlade försöket hit.
Just nu råder reserestriktioner, vi ska bara åka kollektivt om vi måste.
Men måste du åka så välj gärna pendelbåten. För såklart ska skärgårdens huvudstad ha kollektivtrafik på vatten.

Vänsterpartiet
Gruppledare: Sara Strandberg

Gruppledare: Karin Urbina Rutström

Waxholmspartiet
Gruppledare:
Lisbeth Hjalmarson Grunditz

Välkommen till ett nytt härligt nummer av Viktigt i Vaxholm

som handlar om allas vår stad som vi utvecklar och tar ansvar för
tillsammans.

Kristdemokraterna
Gruppledare: Kjetil Rindal

Jag önskar er en glad höst där vi fortsätter visa hänsyn och ta hand
om varandra - vi ses på stan!

Sverigedemokraterna

Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande

Gruppledare: Klas Beskow

Årets möten i kommunfullmäktige hålls i Kronängsskolans aula måndag klockan 18 den 6/11 och den 14/12 om inget

annat meddelas. Mötet är öppet för allmänheten, men med anledning av Covid 19 uppmanar vi allmänheten att gärna följa webbsändningen, antingen live eller i efterhand, på www.vaxholm.se, fliken Kommun och politik.

Viktigt i

VAXHOLM

Tel växel: 08-541 708 00.

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
Huvudskribent: Malin Ottosson, Vaxholms stad

Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L),
Gunnar Moberg (WP), Tina Runhem (M),
Bengt Sandell (S).

Trydells, Laholm

Ansvarig utgivare: Marie Wiklund, kommunchef
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Tyck till i SCB:s
medborgarundersökning
Just nu pågår SCB:s medborgarundersökning. Ett kuvert har skickats till 800
slumpmässigt utvalda Vaxholmsbor i
åldrarna 18–84 år. Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben. Det är frivilligt att
delta och givetvis är alla svar anonyma.
Undersökningen pågår till 5 november
och resultaten presenteras i december.
I enkäten inbjuds invånare att tycka till
om sin kommun och dess verksamheter.
Vaxholms stad deltar årligen, sedan flera

år tillbaka. Enkätsvaren ger
en bild av hur invånarna i
Vaxholm ser på kommunen.
Det gör att politikerna har
ett bättre underlag för att
fatta beslut om vad man ska
satsa på i framtiden.
Frågor? Välkommen att kontakta
Jennie Falk Eriksson, kvalitetscontroller i Vaxholms stad,
e-post: jennie.falk.eriksson@vaxholm.se.

Skriv till Vaxholms stad
Om du inte blivit slumpmässigt utvald
att medverka i årets SCB-enkät och
ändå vill framföra synpunkter till Vaxholms stad kan du använda e-tjänsten
”Skriv till oss” på www.vaxholm.se.
Förutom synpunkter har du här
även möjlighet att göra en felanmälan
och samtidigt markera på en karta var
felet finns. Det finns också möjlighet
att ladda upp en bild på felet direkt
från mobilen.

Vaxholms stad
söker barnens hjälp
Vad vill du göra på lekplatsen på Lägret? Vad vill du kunna leka med
där? Vad tror du att dina föräldrar önskar mer av på lekplatsen?
Alla barn har rätt till en trygg, stimulerande och rolig lek. En lekplats ska vara säker
och tillgänglig för alla. Vaxholms stad har därför inlett ett arbete för att utveckla
lekplatsen på Lägret.
Nu behövs barnens hjälp för att få fram bra idéer. Barn är ju experter på lek och
vad som är roligt att göra. Vuxna är bra på regler, krav på säkerhet och vad som är
tillgängligt och fungerar bra för så många som möjligt. Därför bjuder Vaxholms stad
in barn att komma med förslag.
Skriv till oss och lämna ditt förslag i brevlådan på Lägret. Du kan också mejla till
tekniska@vaxholm.se eller skicka ett vanligt brev till Vaxholms stad, tekniska enheten, Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm. Märk kuvertet eller mejlet ”Lekplats Lägret”.
Senast 4 december 2020 behöver vi få in alla svar för att kunna börja arbetet med
att göra om lekplatsen under 2021.

Barn ska tillfrågas
Sedan årsskiftet har barnkonventionen blivit svensk lag. Vid varje beslut eller
åtgärd som berör barn ska det göras en prövning av barnens bästa. Barns
synpunkter ska inhämtas och barns intressen ska vägas in i varje enskild fråga.

Årskurs 8 har sett "Fångad i ett
nätverk" med teater Roma.

Vaxholms stad
bjuder på barn- och
skolföreställningar
I september spelade Teater Roma
Fångad i ett nätverk för årskurs 8.
I oktober får årskurs 4–6 titta på
Teater gyllene draken och föreställningen Det ingen får veta om
pappa. Föreställningarna är Coronaanpassade med max 50 personer i
publiken. Det blir betydligt fler föreställningar än normalt, och inbjudan
går ut till skolorna.
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Sommarjobb: leta smultronställen
Uppskattade
sommarjobbare :
i Vaxholms stad

Ebba Jevbratt, Vera Linder Blind och Adam
Axhag.

Tre av årets sommarjobbare arbetade på Vaxholms stads turistbyrå.
Uppdraget var att leta fram och presentera Vaxholms smultronställen.
Vera Linder Blind 18 år, Ebba Jevbratt 17
och Adam Axhag 16 år fick sköta uppdateringarna på turistbyråns Facebook under tio sommardagar. De startade också
ett instagramkonto där de publicerade
olika mysiga ställen i Vaxholm.
– Vi fick leta upp platser vi själva gillade, säger Vera. Först publicerade vi bara
bilder, inlägg med lite text, men sedan
blev det stories med frågor och annat, så
kontot blev lite mer levande.
Målet var att få minst 300 följare – och
det lyckades. Efter tio arbetsdagar hade
kontot 327 följare. De har god koll på
vilka det är som följer; främst Vaxholmsbor 13–65+ år, 68 procent är kvinnor.
Alla tre gillade att få besöka de olika
platserna för att fota och prata med
människor. Arbetet delade de upp mellan
sig så att alla fick prova på allt.

– För mig var det nytt och spännande
att försöka inspirera folk på instagram,
säger Adam. Trots att vi alla bor här så
har vi också hittat ställen som vi inte
visste om. Till exempel ett café som öppnade under sommaren. Och alla olika
aktiviteter på Kastellet.
– Det var kul att fundera mer över
sociala medier, hur man kan locka in
människor, säger Ebba. Vi satsade på att
använda mycket färg och positiva bilder
och så lägga ut lite frågor för att engagera. Nu var det ju en så kort period, bara
tio dagar, men vi tycker ändå att det gick
ganska bra.
Nu har instagramkontot överlåtits till
den ordinarie personalen som även i fortsättningen kommer att presentera smultronställen och nyheter från Vaxholm. In
och följ på @vaxholmsturisbyra.

”Det känns att man hjälper människor”
Kolla ordningen på stan, rensa
rabatter, sortera återvinning, bära
möbler och köra ut mat. Årets tre
sommarjobbare på tekniska enheten har haft fullt upp.
– Vi har fått testa många olika saker och
vi har fått lära oss massor, säger John
Sandberg 18 år.
John Sandberg, Emil
Planhem 19, och Ali Jahvadi
Uppskattade
20 år har sommarjobbat på
sommarjobbare :
tekniska enheten. Alla tre är
i Vaxholms stad
mycket nöjda med jobbet.
– Det bästa var variationen, säger
John Sandberg, Ali Jahvadi och Emil Planhem.
Emil. Det var nya saker nästan varje
dag. Ibland fick vi lite mer utmanande
bat som hockeyledare så är det här mitt
uppgifter, som när vi skulle förstärka ett
första riktiga jobb.
plank och fick räkna efter och planera
Också Ali har trivts bra och allra bäst
hela jobbet själva.
tycker han det var att köra båt när de
– Idag har vi till exempel hjälpt en
letade efter övergivna skrotbåtar. Alis
kvinna vid asylboendet att flytta, säger
mål är att bli bilmekaniker så pengarna
John. Vi har kollat alla toaletterna i stan
han tjänat under sommaren sparar han
och under eftermiddagen ska vi tvätta
till en bil.
och måla ett staket. Förutom att jag job– Det känns att man hjälper människ-
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Fakta om
sommarjobb

or på jobbet, säger
John. Det har också
varit kul att träffa
många olika personer. Det är trevliga
människor och en
jättebra stämning
på kommunkontoret.

Vaxholms stad
hade i år sex
sommarjobbande
ungdomar. Kravet
är att personen
ska vara bosatt
i Vaxholm och
studerande eller
just ha avslutat
sina studier. I vissa
fall krävs också
körkort.

Vaxholm behöver
fler skolpoliser
Sedan många år finns en frivillig kår skolpoliser. Varje skoldagsmorgon står de utanför Resarö skola och Söderfjärdsskolan
för att ge eleverna en tryggare skolväg.
– Våra skolpoliser är helt fantastiska
och gör en jättefin insats, säger Kristina Mellquist Möllerberg på utbildningsförvaltningen, som är den som
samordnar skolpoliserna.
I våras arbetade 19 volontärer, de
flesta pensionärer, uppdelade på två
skolor. Det är inte lätt att klara alla
terminens veckor med så få personer.
Det skulle behövas många fler.
Varje skolpolis väljer hur många
dagar man vill vara aktiv och schemat
publiceras på www.vaxholm.se.
Varje skoldag står en skolpolis
utanför skolan 07.40–08.10. Alla får
en reflexväst men har inga särskilda

– Det är himla
kul att träffa
barnen såhär
när de kommer
till skolan, säger
Björn Enström.
Det känns som man
gör en insats och så kommer man ut
lite på morgonen. Jag kan verkligen
rekommendera det här till andra.

befogenheter eller skyldigheter. Vaxholms stad och närpolisen brukar visa
sin uppskattning med en gemensam
lunch, en biobiljett och en blombukett.

Alla kommuner
behöver en
avfallsplan
Nu pågår arbete med att ta fram
en ny avfallsplan för Vaxholms
stad. Målet är att minska miljöpåverkan genom minskad mängd
avfall och mer kunskap om återvinning.
Alla kommuner måste enligt lag ha en
avfallsplan. Det handlar om att hushålla
med jordens resurser, återvinna och återanvända det vi redan har i stället för att
producera nya råvaror och varor.
I Vaxholm är det Roslagsvatten som
samordnar och tar fram förslaget till
avfallsplanen. Den vänder sig till alla som
bor och verkar i Vaxholm stad och omfattar alla typer av avfall inom kommunens
gränser.
Roslagsvatten och Vaxholms stad ska
under planperioden arbeta för att det ska
bli enklare att sortera avfall och lämna till
återvinning. Det finns till exempel planer
på att bygga om återvinningscentralen
på Eriksö för att ge plats för fler avfallsslag och bättre sortering. Avfallsplanen
beskriver också åtgärder för att minska
nedskräpningen.
Du som vill läsa förslaget i sin helhet hittar det på www.vaxholm.se/avfall. Planen
ska upp till beslut i kommunfullmäktige.

Vill du ställa upp
som skolpolis?
Kontakta Kristina
Mellquist Möllerberg
tina.mellquist@vaxholm.se

Björn Enström är en av Vaxholms skolpoliser. Han brukar stå i den trafikerade
korsningen vid Söderfjärdsskolan och hälsa barnen god morgon. Han ser också till
att de hoppar av cyklarna och går lugnt över gatan.

•
•
•

•

Hjälp till att minska sopberget
Både invånare, kommunal verksamhet, företag och föreningar behöver
arbeta tillsammans för att minska avfallsmängderna så att miljöpåverkan
från avfallshanteringen ska kunna
minska.
Tänk igenom vad du köper som
sedan blir till avfall.
Köp med kvalitet. Minska matsvinnet.
Lämna förpackningar till återv inning
och lämna användbara saker till
återbruk eller second hand.
Låna och laga även om det är billigt
att köpa nytt.
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Tuff vår i äldreomsorgen
Äldreomsorgen har befunnit
sig i stormens öga under coronapandemin, med nya rutiner,
besöksförbud, skyddsutrustning,
hög personalfrånvaro, hantering
av smittade och extra granskning
från medierna.
– Det var ganska mycket stök
innan allt föll på plats, säger
sjuksköterskan Ann Björck som
arbetar på Vaxholms stads äldreboende, Borgmästargården.
Det är ingen tvekan om att det varit en
tuff vår på Vaxholms stads särskilda boende (äldreboende). Risken för smitta bland
sköra äldre gjorde att kommunen tidigt
införde besöksförbud och från Folkhälsomyndigheten och region Stockholm kom
nya rekommendationer och arbetssätt.
– Det var väldigt mycket information
att hantera i början, säger Ann Björck.
Vilken sorts munskydd eller förkläden
vi skulle ha och i vilka situationer till exempel. I början var direktiven utformade
för ren sjukvård och inte för äldreboenden. Det blev ju inte lättare av att sociala
medier fylldes av andra råd och annan
information.

tidigare arbetat med akutvård och palliativ vård (vård i livets slutskede).
– Jag har arbetat med svårt sjuka
personer och smittade personer tidigare.
Många i äldreomsorgen har inte den
erfarenheten och då kan det förstås kännas svårare.
Brukarna inte medvetna

Ann arbetar främst på demensavdelningarna på Borgmästargården och där har
brukarna oftast inte varit medvetna om
att det pågår en pandemi.
Rörliga dementa personer har därför
under pandemin varit en oerhörd utmaning i arbetet med att minska risken för
smittspridning.
– Risken är förstås större när de går

runt i korridoren, säger Ann. Vi försöker
leda tillbaka dem men efter tre minuter
är de ute igen. Samtidigt kan man inte
begränsa eller låsa in dementa personer,
till exempel inte tvinga dem att äta inne
på rummet.
Besöksförbudet har förstås påverkat
både brukare och anhöriga men den varma sommaren har gjort att man har kunnat ta emot många besök utomhus. Om

”Det har varit tufft
men jag tycker att alla
verkligen har gjort ett
bra jobb.”

Behövt arbeta som på sjukhus

Hon tycker att Vaxholm ändå klarat sig
bra i det stora hela och haft förhållandevis få sjukskrivningar i personalgruppen.
– En del utanför äldrevården verkar
tro att brukarna ”ligger och dör och får
ingen vård” och det stämmer verkligen
inte. Vi skaffade snabbt extra utrustning
till exempel för att kunna mäta syresättning och ge syrgas. En av utmaningarna
har varit att helt plötsligt bedriva sjukvård i lokaler som inte är gjorda för det.
– I många fall har vi fått improvisera
för att kunna följa rutinerna, säger Ann.
Under perioder har vi behövt arbeta som
en infektionsavdelning. I början hade
vi tillgång till skyddsmask 90, som ser
ut som en gasmask. Men den fungerar
till exempel inte för mig som har glas
ögon och den måste dessutom rengöras
efter ett visst schema som kräver extra
utrymme.
Personligen har Ann aldrig känt sig
orolig för att gå in till brukare. Hon har
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Ann Björck utanför Vaxholms stads äldreboende Borgmästargården.

Frivillighet i äldreomsorgen
Inom särskilt boende (äldreboende) gäller hälso- och sjukvårdslagen och social
tjänstlagen som bygger på frivillighet med respekt för den enskildes själv
bestämmande och integritet. Det innebär att man inte kan vidta åtgärder mot
den enskildes vilja.
Tvångs- och begränsningsåtgärder är inte tillåtet inom vård och omsorg av
personer med demenssjukdom. Det är till exempel inte tillåtet att hindra en
person från att gå ut, annat än i särskilda undantagsfall.
Samtidigt ska verksamheten bedrivas på ett sätt som är tryggt och säkert för
de boende, vilket under året inneburit att verksamheter behövt avråda från
besökare med hänvisning till smittrisk.

tema
corona

Försiktig öppning för äldre
Regeringen har beslutat att häva besöksförbudet på Sveriges särskilda boenden
(äldreboenden) från 1/10. Det är nu extra
viktigt att följa restriktionerna för att inte
sprida smitta. Om utvecklingen är fortsatt
gynnsam så öppnas även Träffpunkt
Kanonen från och med början av oktober.

Seniordagen 2020 inställd
Den traditionsenliga seniordagen som
brukar firas i början av oktober ställdes i
år in på grund av smittrisk under corona
pandemin.

Hjälp till seniorer
Söker du hjälp med hemtjänst, matlådor
eller behöver du trygghetslarm? Du ansöker enkelt med hjälp av våra e-tjänster
som du hittar på www.vaxholm.se

Flexibilitet och
samarbete tar företag
genom krisen
Avbokningar, inställda evenemang och minskad efterfrågan
– coronapandemin har slagit hårt mot Vaxholms näringsliv.
Vi sökte upp Företagarna i Vaxholm för att stämma av läget.
Organisationen Företagarnas medlemsaktiviteter ställdes till stor del in under
våren. Företagarna i Vaxholm gjorde istället besök hos lokala företagare för att
höra hur de tacklat situationen. Besöken blev också till videoreportage i sociala
medier.
– Många har haft det tufft och det är inte över ännu, men jag har inte hört om
några konkurser, säger Mikael Schütt, ordförande i Företagarna Vaxholm.
Under sin genomgång kunde de konstatera att byggbranschen och
marina företag verkar klara sig förhållandevis bra. Kanske för
att en stor del av verksamheten pågår utomhus, medan man
skjutit på en del inomhusarbeten. Butiker och handel hade
generellt en orolig vår med kraftigt minskad efterfrågan,
medan till exempel livsmedelsbutiker haft ett uppsving.

FOTO: PETER NERSTRÖM

någon varit i livets slutskede har undantag
gjorts så att en eller två anhöriga fått sitta
och vaka, med skyddsutrustning på.
– Personalen har fått jobba hårt och det
har varit tufft men jag tycker att alla verkligen gjort ett bra jobb.
Just nu beskriver Ann att känslan är
lugnare och att personalen är lite lättad.
Skulle det komma en andra våg under
hösten eller vid nästa pandemi tror hon att
organisationen är mycket bättre förberedd.
– Det har kommit flera nya brukare till
boendet och jag är glad varje dag när jag
går till jobbet, säger hon. Men vi är fortfarande på tå för smittskyddet. När någon
ny flyttar in behandlar vi dem som om de
är smittade tills vi har fått provsvar på att
det inte bär på smitta.

Konferens och hotell hårt drabbade

– De branscher som drabbats hårdast är nog konferens,
hotell och en del av turistnäringen, säger Mikael. Det är företag
som lever på att samla folk och det har ju inte varit tillåtet. Det
mesta har blivit avbokat. Branschen är fortfarande rejält påverkad och flera
företag har försökt styra om till mer utomhusverksamhet för att anpassa sig till
rekommendationerna.
Restauranger har haft det förhållandevis bra trots en oro i våras. Till en början
kom inga gäster alls, men sedan man glesat ut mellan borden och kunnat ha
uteservering har gäster återvänt.
– De har inte behövt stänga helt och det har kommit kunder, även om de har
fått minska antalet platser. Under semestermånaden verkar det däremot ha gått
lika bra eller till och med bättre än vanligt, enligt de uppgifter jag fått.
Mikael Schütt tror att många företag klarat sig hyggligt genom en ökad
samverkan och flexibilitet.
– Somliga har varit väldigt innovativa och snabbt hittat samarbeten och nya
lösningar för att hålla igång verksamheten.
Svårt för små företag

– Stora företag har oftast större reserver. För små företag har det varit alltför
klent med statligt stöd och det hjälper bara mycket kortsiktigt att skjuta upp
skatter eller att låna, även om det är till låg ränta. Vi försöker sprida information om de bidrag och stöd som finns och som många företag behöver för att
överleva, säger Mikael.
Trots att vissa fortfarande har det tufft ser han ljust på framtiden
för Vaxholms företag.
– Läget är fortsatt oroligt inför hösten, men med lite tydligare
förutsättningar nu. Många har nog hittat nya arbetssätt och nya samarbeten. Som litet företag behöver man sprida riskerna, vara flexibel
och ständigt söka nya möjligheter. Det är en bra lärdom att ta med
sig även efter corona. Sedan kommer vissa säkert också att försöka
bygga upp en reserv så att man bättre kan klara en framtida kris.
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Vaxholms restauranger har skött sig bra
Livsmedelskontrollanter gjorde
59 besök under våren och
sommaren på Vaxholms restauranger.
– Vi har inte behövt stänga
en enda restaurang, säger Monica Lejon chef för livsmedelskontrollen på södra Roslagens
miljö och hälsoskyddskontor
(SRMH). Visst har det funnits
anmärkningar och en del klagomål men i det stora hela har
det fungerat bra.
Det är SRMH som håller koll på trängseln på restaurangerna i Vaxholm, Täby
och Norrtälje. Vid tidningens pressläggning hade, sedan coronpandemins
början, 277 kontroller gjorts, varav 59 på
restauranger i Vaxholm.
– Vi har inte besökt alla restauranger
utan valt dem där vi befarar att det ska bli
mycket folk eller där vi fått in klagomål
om trängsel. Några har vi besökt flera
gånger. Vi kollar möblering, städrutiner
och att det finns skyltar om hur kunderna
ska minska smittspridningen.

Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddskontor
(SRMH) är en gemensam
miljö- och hälsoskyddsmyndighet för Täby och
Vaxholm. Myndigheten
ansvarar även för tillsyn
enligt alkohol- och
tobakslagen och för
Norrtäljes livsmedelskontroll. Kontoret ligger
på Kemistvägen 8 i Täby.

De vanligaste klagomålen handlar om
trängsel, att det är för många människor
eller att borden står för nära varandra. I
Länsstyrelsens uppdrag till SRMH står
att avståndet ska vara cirka en meter,
eller en armlängds avstånd både i sidled
och bakom ryggen inne på restauranger.
Dessutom ska det finnas möjlighet
för kunderna att tvätta händer eller
använda handsprit. Det ska också finnas
information om hur kunderna ska göra
för att minska risken för smittspridning. I vissa fall har restaurangerna fått

återbesök för att kontrollera att möbler
har flyttats eller att tydligare information satts upp.
– Många gånger handlar klagomålen
om att det är mycket folk i rörelse. Är
det fullt på trottoaren så är det ju inte så
mycket en restaurangägare kan göra åt
det. Ta Glass på hörnet till exempel där
kön går utanför butiken på trottoaren.
Där har skyltar ställts ute på gatan för att
påminna människor om att hålla avstånd.
Uppdraget från Länsstyrelsen pågår
året ut.

Trots allt – en förvånansvärt
bra turistsommar
Färre utländska turister, gruppbokningar inställda och risk för trängsel
på kajerna. Efter en stor oro i våras så verkar turistsommaren i Vaxholm
gått bättre än man hade kunnat befara.
Det märktes tydligt att de utländska
turisterna var betydligt färre på grund av
coronapandemin och reserestriktionerna. Men semester på hemmaplan verkar
ha gjort att många stockholmare hittade
till Vaxholm, både med privata båtar, bil,
buss och Waxholmsbåt i den omfattning
som var möjligt.
– Många har kommit till Vaxholm, ätit
på restaurangerna och våra utomhusaktiviteter har varit välbesökta, säger Mikaela
Lodén turistsamordnare i Vaxholms stad.
Några företag beskriver till och med att den
här sommaren har varit bättre än vanligt.
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Även om Vaxholm haft färre besökare
så verkar de ha lagt ned mer pengar i
genomsnitt när Vaxholm varit själva
målet för deras resa. Inför sommaren
fanns också en oro för att det skulle bli
trängsel i staden, till exempel på kajerna.
Men trots restriktioner på Waxholms
båtarna tycker Mikaela Lodén att det
flutit förvånansvärt bra.
– Man har ju sett köer till restaurangerna både vid lunch och middagstid men
det beror ju också på att det varit glest
inne i restaurangerna.
Nu satsar besöksnäringen på höstsä-

songen vilken brukar stärkas av utländska turister med höstsemester. Restriktioner och rekommendationer gör att
läget fortsatt är tufft för företagen.
– Vi kan ju inte satsa för fullt så länge
som restriktionerna till exempel på att
inte träffas fler än 50 ligger kvar, säger
Mikaela. Samtidigt har det blivit en slags
vardag med corona och restriktionerna
nu så att det inte känns lika dramatiskt.
Vi hoppas att de som upptäckt skärgården och Vaxholm under sommaren ska
hitta tillbaka och fortsätta att besöka
Vaxholm året om.

Boka syn- och
hörselinstruktör

Vaxholms stads nya webbplats
I mitten av september lanserades Vaxholms stads nya webbplats. Med besökarens behov i fokus har den fått högre tillgänglighet, förbättrad navigation,
modernare design och den är i högre grad än tidigare anpassad till mobilen.
De flesta som besöker Vaxholms stads webbplats har ett ärende, vill göra en
ansökan, lämna uppgifter, få svar på en fråga eller komma i kontakt med kommunen på något sätt. Strävan med den nya webben är att skapa tydliga ingångar
till sidor och innehåll som ofta efterfrågas.
Ökad tillgänglighet

En central del i arbetet har varit att den nya webbplatsen ska leva upp till kraven om tillgänglighet, som regleras i lagen om tillgänglighet till digital offentlig
service. Tre områden som är viktiga för tillgängligheten är teknik, design och
innehåll och målet är att innehållet på webbplatsen ska vara tillgängligt för alla
besökare, oavsett vilka kognitiva och fysiska förutsättningar besökaren har och
vilka hjälpmedel som används.
Ett annat mål har varit att tydligare vägleda besökare till Vaxholms stads
nyhetsflöde, då många tidigare haft svårt att hitta till stadens nyheter på webbplatsen.

Även om mycket annat är inställt
går det bra att boka enskild tid
med syn- och hörselinstruktör
för lättare reparationer, slangbyte eller
installationer av syn- eller hörselhjälpmedel. Du kan stämma träff på Kanonen
eller boka ett hembesök.
Kontakta Carina Hedman,
telelefon: 08-541 708 92,
e-post: carina.hedman@vaxholm.se

Anhörigkonsulenten
ger stöd
Påverkas du av någons långvariga
sjukdom, psykiska ohälsa, funktions
nedsättning eller av någons missbruk?
Kontakta Vaxholms stads anhörig
konsulent för information och råd
givning, Gunilla Sävenmark,
telefon: 08-522 426 53,
e-post: gunilla.savenmark@vaxholm.se

Frågor och synpunkter? Välkommen att kontakta kommunikationschef Elisabeth
Larsen Brolin, e-post: elisabeth.larsen.brolin@vaxholm.se eller använda
e-tjänsten "Skriv till oss" som du hittar längst upp till höger på www.vaxholm.se.

Ännu en ny webbplats – för besökare
och upplevelselystna Vaxholmsbor
Kolla gärna in även Vaxholms nya webbplats för besökare och Vaxholmsbor.
På www.destinationvaxholm.se hittar du information om aktiviteter, sevärdheter, naturområden, restauranger,
boenden och evenemang. Vaxholms
stad har varit med i arbetet som drivits av Destination Vaxholm. Under
hösten ersattes den tidigare turism
webben. Frågor från företag, föreningar, Vaxholmsbor och besökare
kring den nya destinationswebben
besvaras av Mikaela Lodén, turistoch näringslivsansvarig Vaxholms
stad.
E-post mikaela.loden@vaxholm.se

Följer du Vaxholms stad
på Facebook?
Fler och fler följer Vaxholms stad på facebook. Välkommen att göra det du med!

Hjälp till jobb
eller utbildning
Behöver du hjälp med din jobbansökan? Önskar du tips på arbetsgivare och
branscher som rekryterar? Vill du träna
på anställningsintervju eller få hjälp att
hitta jobbannonser på webben?
Du som bor i Vaxholm kan få hjälp av
kommunens arbetsmarknadskoordinator
Clas-Henric Wallgren.
Varje tisdag klockan 13.00–16.00 är du
välkommen till rådhuset på drop-in och
träffa Clas-Henric. Det går även bra att
mejla direkt, e-post: clas-henric.wallgren@vaxholm.se
Just nu erbjuder Vaxholms stad även
möjligheten för vuxna att träffa en
studievägledare för frågor kring vidareutbildning, omställning och fortbildning.
Clas-Henric Wallgren hjälper dig att
boka tid med studievägledaren
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Samarbete mot
våld i nära relationer
I augusti presenterade Vaxholm i
samarbete med sex andra norrkommuner informationskampanjen Våld är aldrig OK. Vaxholms stad är intitiativtagare till
kampanjen, där syftet är att lyfta
frågan om våld i nära relationer
och erbjuda stöd.
Coronapandemin slår hårt mot alla i
samhället och särskilt hårt mot dem som
redan har en svår eller utsatt situation.
Långvarig isolering och försämrad ekonomi kan skapa frustration som leder till
olika former av våld mot de närmaste.
För andra året genomförde Vaxholms
stad en uppmärksammad kampanj mot
våld i nära relationer.
–Tajmingen blev i år bra med anledning av extra oro i samband med coronapandemin, säger Mikael Landberg på
socialförvaltningen.
Grannkommunerna bjöds i år in
till en gemensam satsning och deltog
gjorde Täby, Österåker, Danderyd,

Norrtälje, Vallentuna och Lidingö.
Förutom att uppmärksamma frågan
och erbjuda stöd syftar kampanjen till
att bredda förståelsen för vad våld i
nära relationer är. Det kan till exempel
handla om hot, tvångssex, nedlåtande
ord, utpressning, skadegörelse hemma,
hedersrelaterat våld, aggressivt beteende,
isolering och kontroll.
– Det är inte bara det fysiska våldet
som skadar och utgör en destruktiv
familjesituation, säger Mikael Landberg.
Det finns fler beteenden som är oerhört
destruktiva för de som lever i en sådan
relation, både för den som utövar beteendet och den som lever i ständig rädsla
i sin hemmiljö. Vi vill visa att det finns
hjälp att få.
I Vaxholm kan den som behöver
hjälp eller känner oro för någon
annan ringa till socialtjänstens
vuxenenhet: 08-541 708 78.
Läs mer på www.vaxholm.se/vald.

Vaxholm rankas högt
Vaxholm hamnar på åttonde plats när
tidningen Fokus rankar landets kom
muner där det är bäst att leva. Tidningen har jämfört olika kriterier och trygg
het, utbildning, arbetsmarknad, sociala
förhållanden och hälsa är de områden
som ger Vaxholm den fina placeringen.
Kommunerna jämförs utifrån flera
olika undersökningar. Sedan 2019 har
antalet jämförelsefaktorer ökat. Därför
kan det vara lite svårt att jämföra årets
resultat med tidigare års.
Förra året hamnade Vaxholm på plats
36. Men i år när man jämför fler faktorer
klättrar Vaxholm till åttonde plats av
Sveriges 290 kommuner.

Vaxholm lägst arbetslöshet i länet
Coronapandemin har gjort att arbetslösheten i Sverige ökat rejält.
Totalt har arbetslösheten i juli 2020, jämfört med förra året ökat i
hela Sverige med 1,9 procent till totalt 5,7 procent.
Ännu större är ökningen för Stockholms län där arbetslösheten i juli låg 2,5
procent högre än vid samma tid förra året på totalt 6,4 procent.
Glädjande nog har arbetslösheten inte alls ökat lika dramatiskt i Vaxholm där
skillnaden mot juli förra året är en ökning på 0,9 procent till 3,3 procent.
– Det är bra att vi har en fortsatt hög sysselsättning och har lägst arbetslöshet i länet, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand. Det bidrar till
trygghet och stabilitet för Vaxholmsbor i dessa tuffare tider. Våra många företagare är viktiga för oss och vi följer givetvis noga utvecklingen framåt.

Strålande resultat för niorna i Kronängsskolan
Eleverna i Kronängsskolan årskurs 9 presterade på topp under läsåret, trots de utmaningar som våren med covid-19 medförde.
Den första kullen elever som gått i Kronängsskolan alla tre åren, från årskurs 7
till 9, gick ut med flaggan i topp. Meritvärdet landade på ett nytt rekordresultat, 271
poäng, för årskurs 9.
98 procent av eleverna är behöriga att söka till gymnasiet. De allra flesta har också
klarat måluppfyllelsen, det vill säga har betyget godkänt eller högre (94,5 procent).
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Smittspridning i Vaxholm 1913
FOTO: VAXHOLMS STADS ARKIV

Den Corona-pandemi, som vi
har lidit under, är ingalunda den
första storsmitta som drabbat vårt
land och därmed också Vaxholm.
Vi har ju i staden synliga bevis på
hur exempelvis koleran skördat
sina offer. Mindre känt är kanske
den smittoskräck, som våren 1913
drabbade staden. Den gången
handlade det om smittkoppor.
AV CARL-UNO SJÖBLOM.

En titt i tidningsarkiven från 1913 ger
oss en inblick i hur stadens borgare och
myndigheter agerade, då det blev känt,
att smittkopporna kommit till Vaxholm.
Det började med att en arbetare från
den baltiska staden Libau (idag Liepaja
i Lettland) kom till Stockholm och befanns vara smittobärande med smittkoppor. Det var i slutet av mars 1913 och
mannen lades in på Epidemisjukuset vid
Roslagstull.
Smittan spred sig i Stockholm, där fall
snart konstaterades på Södermalm. Det
tog dock en månad innan Vaxholm blev
inblandat.
En artikel i Dagens Nyheter kunde den

26 april berätta, att en bageriarbetare
Rönn hade intagits på Epidemisjukhuset vid Roslagstull. Han hade under
några dagar känt sig krasslig men hade
ändå gått uppe och fullgjort sitt arbete
hos bagare Svensson vid Strandgatan i
Vaxholm.
Tidningen skrev:
”Fallet hör onekligen till de mera betänkliga. Rönn har nämligen stått i livlig
kontakt ej blott med sina arbetskamrater,
utan även med en god del av skärgårdsbefolkningen som kommit till Vaxholm
för att göra uppköp, och det bröd som den
eventuellt smittkoppssjuke tillverkat har
spritts vitt och brett i trakten, bland annat
till de i Vaxholm förlagda regementena,
till vilka bagare Svensson är leverantör.”
I Vaxholm ingrep nu hälsovårdsnämn-

den och dess chef doktor Lindblom,
som decinficerade bageriet men utan att
göra något åt personalen. Snart stängdes
dock bageriet genom medicinastyrelsens
beslut. Dagen därpå den 27 april med-

Här på Strandgatan låg en gång Bagare Svenssons bageri, där smittkoppor spreds 1913.

delade tidningens löpsedlar braskande
nyheter:

Tidningen kunde nu berätta att koppskräcken hade antagit de ”allra största dimensioner och närmat sig den fullständiga paniken.” Folk vågade knappt äta
bröd, och ett rykte spreds, att massor av
Vaxholmsbor var starkt ”betänkta på att
resa bort från samhället och söka sig en
annan tillflyktsort tills den värsta faran
vore över”. Det blev en allmän rusning
efter vaccin och vaccinationsställena
belägrades av folk som ville bli ympade.
Bageripersonalen och de som kommit i
närmare beröring med den sjuke Rönn
isolerades.
En senare artikel meddelade dock att

bageriet inte hade stängts, då en provinsialläkare, doktor Olsson, menade att

”Det började med att
en arbetare från Lettland kom till Stockholm och befanns vara
smittobärande med
smittkoppor. Det var i
slutet av mars 1913.”

smittan ingalunda kunde spridas genom
brödet, att en vaccinerad person inte kan
vara smittobärande. D:r Olsson ansåg
vidare att Vaxholmsbornas koppskräck
var betydligt omotiverad.
I Vaxholms stadsarkiv finns bevarade
protokoll från hälsovårdsnämndens
möten i april 1913. Där kan man läsa hur
myndigheterna reagerade inför smittorisken. Man satte den smittade bagaren
Rönn under observation. Protokollet
beskriver noggrant hur de smittskyddande åtgärderna vidtogs med koll av
kroppstemperatur hos bageriarbetarna
med mera. Protokollet ger i sin helhet en
mycket intressant läsning. Bland annat
står beskrivet hur Rönn transporterades
till Epidemisjukhuset med roddbåt!
Protokollet avslöjar också vilken Rönn

det är fråga om: det fanns nämligen flera
bagare i Vaxholm med det namnet. Det
rörde sig om Ernst Edvard Ragnar Rönn,
född i Gudmundrå 1891 och son till en
bagare. Flera av hans bröder gick också
in i bagaryrket och tycks ha arbetat vid
Svenssons bageri. ”Vaxholms” Rönn
arbetade senare i Stockholm och fortsatte
i yrket runt om i Sverige. Han avled i
Linköping 1963.
Smittkoppor var en mycket smittosam
sjukdom, som drabbade många människor. Den torde ha kommit till Europa
från Asien och skördade genom åren
miljontals offer. Tack vare vaccinering
anses den sedan mitten av 1980-talet för
utrotad.
Svensson drev sitt bageri i det hus, där
i dag det ligger en tandläkarmottagning.
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Satsning på trygghet
för Vaxholms barn
Var går gränsen mellan skojbråk och våld? Får man kalla en klasskompis för ”idiot”
eller ”bitch”? Kan vi beskriva varandra som ”olika” istället för ”annorlunda”?
Utbildningsförvaltningens verksamheter kommer under läsåret att satsa extra på
trygghet. Målet är att skapa gemensamma, positiva normer för att säkra en trygg och
inkluderande förskola och skola i Vaxholms stad.
Tryggheten är allmänt god i svenska
skolor men det finns utmaningar i
skolans arbetsmiljö. I regeringsuppdraget "Ny nationell plan för ökad trygghet och studiero" beskrivs utmaningar
kopplat till trygghet som har ökat under
de senaste fem åren. Det är bland annat
verbalt och fysiskt våld, sexuella trakasserier och mobbning.

– Förskolan och skolan är barnens och
elevernas arbetsmiljö. Där ska de kunna
känna trygghet och arbetsro, säger Ulrika Strandberg, utbildningschef. Målet
med arbetet är att skapa en gemensam
förståelse och samsyn i en trygghetsstrategi för den värdegrund som vi vill ska
genomsyra alla våra verksamheter.

Även om tryggheten i Vaxholm är

”Skolors arbete med trygghet och
studiero” och resultatet för årskurs 9 i
Vaxholms stads skolenkät från i våras
visar att även Vaxholm behöver arbeta
mer med områden som respekt för olikheter, respekt mellan elever samt mellan
elev och lärare. Vidare behöver det aktiva
arbetet mot kränkningar synliggöras och
det ska tydligt framgå att elever inte ska
behöva vara rädda för andra elever eller
vuxna på skolan.
– En viktig framgångsfaktor i trygghetsarbetet som Skolinspektionen pekar
på är att engagera hela organisationen i
arbetet, säger Elisabeth Hejman, verksamhetscontroller på utbildningsför-

generellt god så tar utbildningsförvaltningen den här utvecklingen i
samhället på allvar. Därför arbetar alla
utbildningsverksamheter i Vaxholms
stad under läsåret 2020/2021 med målet
att säkra och förbättra arbetet med en
god trygghet för alla barn och elever.
Fokus detta läsår är att tillsammans stå
enade för en nolltolerans. Målet ska nås
genom att skapa en normmedvetenhet och handlingskraft som motverkar
diskriminering och exkludering i alla
verksamheter. Ingen ska behöva känna
sig rädd när de går till förskolan eller
skolan.
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Skolinspektionens senaste rapport

valtningen.
Lärande och
diskussion
om trygghet måste
ske på
olika nivåer
i förskolan
och skolan
bland personal,
barn och elever Christina Björkenvall
och Elisabeth Hejman
– liksom i förvaltningen för
övrigt. Samtalen behöver också pågå över
stadiegränser eftersom alla verksamheter,
från förskola till högstadiet kan bidra till
en god trygghet i hela utbildningskedjan.
I och med att barnkonventionen blivit
svensk lag är det också viktigt att nå
längre ut i lokalsamhället med trygghetsfrågan, till politikerna och till exempel
idrottsföreningarna.
Trygghetsfrågor kan ibland vara svåra

att få syn på. Det kan handla om verbalt
våld, knuffar, mobbning, kränkningar,

Hur trygga är
Vaxholms ungdomar?
Vid denna tidnings pressläggning
hade resultatet i den så kallade
stockholmsenkäten ännu inte presenterats, men på www.vaxholm.se kan
du läsa om årets resultat.
Stockholmsenkäten genomförs
vartannat år bland elever i årskurs nio
och gymnasiets årskurs två. Undersökningen kartlägger bland annat
elevernas trygghet, drog- och brottsvanor och ger underlag för planering
av drog- och brottsförebyggande insatser inom Vaxholms stad. Resultaten
kan jämföras med andra kommuner.

men också hur man benämner olika saker,
vad man får kalla varandra och var gränsen
går mellan ”skojbråk” och våld.
– Vi behöver en gemensam verktygslåda
för hur vi ska agera i olika situationer, säger
Christina Björkenvall, verksamhetsutvecklare på utbildningsförvaltningen. Nolltolerans måste vara normen och vi behöver
agera direkt i stunden när taskiga saker
sker, liksom att backa upp varandra för att
det ska vara tydligt för alla vad som är okej
och inte. Sedan är det lika viktigt att våga ta
diskussionen efteråt. Det är vuxnas ansvar
att vara förebilder och lära våra barn och
elever strategier för att stå upp för positiva
normer i samhället.
Verksamheterna har börjat arbetet med
inspirationsfilmföreläsningar och olika
gruppdiskussioner. Arbetet fortsätter sedan
på respektive enhet utifrån den egna verksamheten.
trategin i Vaxholms
Arbetet med trygghetss
utgår från flera olika
utbildningsförvaltning
nt som skollagen,
lagar och styrdokume
oplanerna, diskrimibarnkonventionen, lär
olms stads värdeneringslagen och Vaxh
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Laga kraft för Kulan 6
Den 21 september meddelade Markoch miljööverdomstolen att man inte
kommer att ge prövningstillstånd till
överklagande utan att mark- och miljödomstolens avgörande står fast.
Det innebär att detaljplan 418,
Kulan 6 nu vunnit laga kraft.
Fastighetsägaren Akelius och Vaxholms stad skrev i januari 2017 en
avsiktsförklaring om att bygga nya
hyresrätter i kvarteret Kulan.
Detaljplanen innebär att
det nu är möjligt att
bygga cirka 50 nya
lägenheter inom planområdet.
Nästa steg är att
Akelius skickar in kompletta bygglovhandlingar som sedan hanteras
av bygglovsenheten.

Trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Rindövägen
Från och med september pågår första etappen i arbetet med att göra Rindövägen mer
trafiksäker. Etapp 1 avser en cirka 600 meter lång sträcka med start vid korsningen
med väg 274, fram till och med
Rindö förskola.
Arbete som utförs:
• gång- och cykelväg
anläggs
• ny belysning
• busshållplatser tillgänglighetsanpassas
• parkeringsplatser
omdisponeras
• delar av körbanan asfalteras.
Medan arbetet pågår är framkomligheten
längs gång- och cykelvägen delvis begränsad. Även framkomligheten för motortrafik
på Rindövägen påverkas under perioder,
men ett körfält är alltid öppet.
Buss trafikerar sträckan som vanligt.
Busshållplatser kommer vid behov att flyttas några tiotals meter medan tillgänglighetsanpassning pågår. Arbetet med etapp
1 beräknas vara klart till årsskiftet.
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Nästa steg för Norrberget

– Det är glädjande att planen nu vunnit laga kraft och att Norrberget kan
utvecklas till en vacker förlängning av
Vaxholms stadskärna, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (c).
Det här är en viktig plats för många och
jag ser fram mot att vi tillsammans kan
se framåt och jobba med utvecklingen av
Norrberget.
Även kommunchef Marie Wiklund,
gläds åt domstolsavgörandet.
– Min förhoppning är att vi i Vaxholm, efter olika domstolsprocesser, nu
konstruktivt ska kunna titta framåt i en
fråga som rört upp mycket känslor. Som
kommunchef är jag glad och stolt över
det arbete som stadens tjänstepersoner
utfört sedan beslut togs 2011. Att en
hög instans som Mark- och miljööverdomstolen granskat förhållandena och
dömer till Vaxholms fördel är ett gott
betyg och en trygg bas i det fortsatta
arbetet.
Hösten 2017 vann Besqabs markanvisningsförslag en utlyst tävling. Enligt
planen ska här byggas totalt cirka 250

Läs mer om det
et
pågående arbet
å
på Norrberget p
e/
www.vaxholm.s
Norrberget

bostäder, både lägenheter och radhus,
strandpromenad, café, ett särskilt boende för äldre och en ny förskola.
Det första steget är nu att göra marken
redo för att bygga på. Det kräver bland
annat tillstånd från MSB (Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap) för
att få riva de gamla skyddsrummen på
området.

Därefter inleder Besqab den första
etappen av fem. I första omgången handlar det om cirka 65 lägenheter. Samtidigt
börjar Vaxholms stad planera för bygget
av ett nytt särskilt boende för äldre och
en ny förskola på området.
Målet är att alla etapper inklusive
förskola och särskilt boende ska byggas
inom cirka fem år.

Studiebesök
om kajernas framtid

Rindö sporthall
Miljövänlig energi lai dire
ktverkande elpannan bytts ut
gam
I sporthallen i Rindö hamn har den
e.
mot berg värm
Raul
effektivt och mer hållbart, säger
– Berg värme är både billigare, mer
ar cirka
här förbättringen innebär att vi spar
Koger på tekniska enheten . Den
ningskostnader för sporthallen.
250 000 kronor om året i uppvärm
mer
or och enligt beräkningarna kom
Bytet har kostat cirka 900 000 kron
inom cirka fyra år.
investeringen alltså att betala sig
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Planeringen för renovering av kajerna
i Söderhamnen och Österhamnen på
Vaxön är i full gång. En omfattande
renovering behöver göras de kommande
åren och just nu pågår ett dialogarbete
för att få in idéer och synpunkter från
allmänheten och alla berörda parter.
Projektledare Robert Klingvall har hållit
flera studiebesök på kajområdet för att
berätta om förutsättningarna och få in
synpunkter både från barn, äldre, öbor
och övrig allmänhet.
Hade du inte möjlighet att komma på
studiebesök går det också bra att skicka
förslag och synpunkter till tekniska@
vaxholm.se
Läs mer om arbetet på www.vaxholm.se
under Bygga och bo, Planering och
renovering av Vaxholms kajer.

ILLUSTRATION: BESQAB

I slutet av juni avslog Mark- och
miljööverdomstolen överklagandena och detaljplan 410 för Norrberget vann därmed laga kraft.
Nästa steg är nu att förbereda
marken innan den första etappen
av bostäder kan börja byggas.

Hållbarhetsutmaningen:

Satsa på medvetna val
Greger Lundqvist är en av deltagarna i Vaxholms stads hållbarhetsprojekt. Han vill gärna
inspirera andra till hållbara val,
men tycker inte att man ska vara
alltför sträng. Själv drar han ner
på resor, komposterar allt köksavfall, odlar egna grönsaker och
har flyttat sina pensionspengar
till hållbara placeringar.
– Jag har alltid varit intresserad av
hållbarhet, säger Greger Lundqvist.
Som tonåring i Norrland var jag med i
Naturskyddsföreningen, Greenpeace och
Fältbiologerna och var intresserad av
naturen, medan samhället då var väldigt
inriktat på slit och släng.
Han tycker att många i hans omgivning även idag är ganska ointresserade
av hållbarhetsfrågor.
– Därför är det stimulerande att träffa
likasinnade med samma drivkraft i det
här projektet, säger han. Tillsammans
kan vi dela och sprida tips och kunskaper.

Greger Lundqvist tycker det är viktigt med kunskap om hållbarhet för att göra medvetna
val. Hans egen utmaning nu är B, som i börsen.
– Jag har till exempel sett över mitt pensionskonto så att fonder och sparande inte gynnar
vapenindustri och porr. Jag har försökt välja sådant jag tror är hållbart.

funderat på att hyra ut ett rum och så
funderar jag på att skaffa solceller på
taket, säger han.

Hållbarhet med fem B

Till vardags arbetar Greger på Orkla
care, med produktsäkerhetsfrågor som
är väldigt nära sammankopplade med
hållbarhetsfrågor. Företaget har stort fokus på hållbarhet och det är ett ständigt
aktuellt ämne i hans arbete.
I Vaxholms hållbarhetsprojekt har
hållbarhet diskuterats bland annat utifrån de fem B:na; bilen, biffen, bostaden,
börsen och butiken.
Greger låter oftast bilen stå och han
slutade äta kött redan 1987.
– Jag ville inte gynna djurindustrin.
Visst är det väl okej att jaga vilda djur,
det liknar ju mer naturens gång, men
djurfabriker det tycker jag inte är värdigt. Därför har det varit lätt för mig att
välja bort kött. Fisk äter jag gärna, om
den är vildfångad.
Han tycker det är viktigt att inte döma
andra som inte gör lika mycket för
hållbarheten.
– Det är bättre att sprida kunskap och
inspirera. När människor vet mer kan
de göra medvetna val, och inte dåliga
av slentrian. Man kan ta många små

Behöver inte resa

Du kan själv räkna ut dit
på klimatkontot.se

t klimatavtryck

steg utifrån sina egna förutsättningar.
Det är ju väldigt olika vad man uppfattar
som besvärligt eller uppoffrande.
Gregers bostad är en villa på 130
kvadratmeter.
– Det är ju inte riktigt hållbart att
bo ensam på så många kvadrat. Jag har

När Greger räknat ut sitt klimatavtryck
på klimatkontot.se är det resorna som
sticker ut. Han kör en bensinbil men
använder den mycket sällan. Motorbåten
har han sålt.
Tidigare har han rest mycket, både
privat och i jobbet. Men det ser ut att
minska framöver.
– Under coronapandemin har jag reflekterat och funderat en del, säger han.
Jag har ju redan sett ganska mycket av
världen och har det ju så himla bra här i
Vaxholm. Här finns fantastisk natur, till
exempel på Bogesund, Tenö och Kullöreservatet. Sedan har vi ju också den fina
stadskärnan med service och ett antal
restauranger. Det kunde inte vara bättre!

Vaxholms stads hållbarhetsutmaning Vaxholms stad driver under 2020 en hållbarhetsutmaning där fem frivilliga vaxholmsfamiljer deltar. Syftet är att inspirera
både deltagarna själva och andra Vaxholmsbor till att sträva mot en mer hållbar
livsstil och minska sin klimatpåverkan. Fyra huvudområden är i fokus; mat,
avfall, energi och transporter.
Läs mer om hållbarhet på www.vaxholm.se, bygga, bo & miljö, hållbar livsstil.
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FAKTARUTA:

Nu är
pendelbåten
igång
I augusti inleddes region Stockholms tvååriga försök med utbyggd
båtpendel mellan Vaxholm och Stockholm. Med fler avgångar och
snabbare resväg hoppas regionen kunna avlasta trängseln på bussarna. Försöket pågår i två år med möjlighet till förlängning ytterligare
ett år. Om det faller väl ut, kan försöket komma att permanentas.
Satsningen på på båtpendling från
Rindö, via Vaxholm till Stockholm är nu
i full gång.
Viktigt i Vaxholm följde med på
premiärturen, klev på vid Vaxholms

kaj och kunde 55 minuter senare kliva
av i centrala Stockholm. Några resenärer utnyttjade möjligheten att ta med
cykel ombord och flera deltog i digitala
jobbmöten medan Vånö gled in mot

Den nya snabbare pendelbåten
har fått namnet pendelbåtslinje 83X. Linje 83 kör samma
sträcka, men stannar vid fler
hållplatser och tar därmed
längre tid. Pendelbåtssatsningen
med 83 och 83X körs med Vaxholmsbolagets båtar men ingår
i SL:s utbud. Det är SL-biljetter
som gäller ombord. Waxholmsbolagets biljetter eller ö-kort
gäller inte. Wifi och café finns
ombord, men ingen alkoholförsäljning. Cykel kan tas med i
mån av plats.
Tidtabellen för pendelbåten
hittar du på sl.se eller på
www.waxholmsbolaget.se

Stockholm via Lidingö och Nacka.
En av resenärerna var Mats Nordwall
från Ingmarsö som arbetar i Stockholm
en eller två dagar i veckan. Han är en av
de som tycker att ö-kortet borde gälla på
båtarna, men välkomnar ändå försöket
med fler avgångar både till och från
Stockholm.
– Det är ju särskilt bra att kunna välja
båten nu under pandemin när man vill
undvika bussarna, säger han.

Renoveringsarbete
på hembygdsgården
Vaxholms hembygdsgård renoveras
just nu som bäst.
Takteglet har bytts ut, taket och
skorstenen lagats, väggarna har stabiliserats och en ny bottenplatta gjuts
i byggnaden. Bottenplattan behöver
flera månader att torka (brinntid) och
parallellt med det planeras den kommande inredningen av köket, där en
explosion ägde rum i oktober. Planeringen av det nya köket sker i samråd
med hembygdsföreningen och caféet.
Enligt planerna ska hembygdsgården
kunna hålla öppet igen som vanligt
sommaren 2021.
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Det blir roligare tillsammans
Vaxholms stads kulturskola är igång med ensambelspel igen på behörigt
avstånd. Varje vecka samlas till exempel ”yngre stråket” från årskurs 2–4 och
övar. Här ser vi från vänster Tage Grahm, Doris Lindroth, Thea Husu, Leyla
Heydarova, Taja Fatkulin.
Vanliga år brukar eleverna ordna höstkonsert, spela på Lucia och på julavslutningen. Vi håller tummarna för att de snart ska kunna bjuda in föräldrar
och intresserade till konserter enligt Folhälsomyndighetens rekommendationer.

Sinnenas trädgård
ökar känslan för naturen

Titta, känna och smaka. Alla sinnen aktiveras i sinnenas trädgård.

På förskolan Lekhagen har personal, barn och föräldrar tillsammans
byggt en sinnenas trädgård. Tanken är att barnen ska få uppleva
naturen med alla sinnen: titta, känna, lukta, höra och smaka.
TEXT MALIN OTTOSSON FOTO THERESE ERIKSSON

Planeringen för den nya odlingen började redan på våren 2019.
– En del av vår gård på förskolan var
ganska tråkig och vi i personalen ville
göra något som skulle locka barnen till
att använda alla sinnen, säger förskolläraren Therese Eriksson. Vi hade redan
”mumslandet” där vi odlar ätbart och fjärilslandet där vi odlar växter som lockar
pollinatörer. Nu ville vi testa något nytt.
Resultatet blev en sinnesträdgård. Till att

börja med ordnades en fixarfest då föräldrar, barn och personal hjälptes åt att
gräva och bereda pallkragar. Just nu finns
här 11 pallkragar med olika växter som
stimulerar sinnena. Mellan pallkragarna
slingrar en sinnesstig där delar är stenlagda, gruslagda, belagda med trä eller
gjutna med snäckor, glaskulor och annat
fint att se och känna på längs vägen.

Här finns nu till exempel lammöra och
bolltistel, växter som är spännande att
känna på. Bärbuskar, jordgubbar, gräslök
och persilja för att barnen ska få smaka.
Blåklint, akleja, malva och näva doftar
gott och är vackra att titta på, samtidigt
som de lockar fjärilar och surrande
insekter. Här finns bihotell och vatten för
att insekterna ska trivas.
– Det är en levande process och trädgården förändras ständigt, säger Therese.
Barnen verkar tycka mycket om träd-

gården. När någon pedagog går dit följer
alltid en flock nyfikna barn med. Det
finns alltid något att se och något som har
förändrats. På våren när naturen börjar
röra på sig, på sommaren när det blommar och bären mognar och går att äta,
men även under hösten och vintern finns
det växtlighet och kryp att förundras över.

– Barnen förstår att
det här är ett område
att vara rädd om
där man tittar
men inte gräver,
säger Therese. De äldre
barnen lär de
yngre att vara
rädda om vår
trädgård.
Hon tycker att sinne-

nas trädgård har gett en
positiv gemenskap mellan vuxna
och barn på förskolan.
– Vi vill att barnen ska få en upplevelse
kring odling och en förståelse för kretsloppet och sambandet mellan natur och
människa. Lär man sig att ta hand om
djur och natur när man är liten är
det förmodligen något man har med
sig senare i livet.
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Förtjänsttecken till
Carl-Uno Sjöblom
I juni beslutade kommunstyrelsen att ge Vaxholms förtjänsttecken 2020 till kulturprofilen och hembygdsforskaren
Carl-Uno Sjöblom. Han får
utmärkelsen för sitt arbete
med att lyfta fram och presentera Vaxholms historia.
– Det här känns förstås jätteroligt,
säger Carl-Uno. När vi flyttade hit 1972
var Vaxholm mest känt för Vaxholmsströmmingen, men här finns ju så väldigt
mycket mer som är minst lika spännande.
Trots att han just fyllt 90 år så verkar
Carl-Uno inte alls dra ner på takten eller
nyfikenheten. Han läser fortfarande och
letar i historiska arkiv efter spännande
upplysningar, bland annat om Vaxholm
och om sina äldre släktingars historia.
Fotnot: Missa inte Carl-Uno Sjöbloms text
om samhällssmitta i Vaxholm 1913 på
sidan 11.

Skridskokul med
Waxholms konståkningsklubb
Kom och ha kul tillsammans med oss i Vaxholms ishall. Lär dig
åka skridskor under lekfulla former. Vi har grupper för alla åldrar
med utbildade tränare som fokuserar på rörelseglädje i träningen.
Skridskoskola, lördagar kl. 11.00–11.40: Ge ditt barn chansen att lära sig
åka skridskor. Vi lär ut grunderna på ett lekfullt sätt. Barn från 4 år är välkomna,
inga förkunskaper krävs. En bra grund för konståkning, hockey och nöjesåkning.
Konståkningsskola, lördagar kl. 11.00–11.50: För den som drömmer om att
bli skridskoprinsessa eller prins är vår konståkningsskola det självklara valet.
Här lär sig barnen mer om konståkning under roliga former. Passar barn från 5 år
som har gått en säsong på skridskoskolan eller har motsvarande kunskaper.
Ungdomsgrupp, söndagar kl. 19.40–20.20: För ungdomar som vill prova på
konståkning för första gången och har hunnit bli tonåringar. Ungdomar från cirka
10 år och uppåt är välkomna. Här satsar våra tränare på utveckling utifrån åkarnas individuella nivå och fokuserar på träning för att skapa rörelseglädje.

Skrämmande vandring
i skogen
Under helgerna runt höstlovet 24–25/10
och 31/10–1/11genomför Wall scenproduktion sin tredje ”Haunted”-produktion
i Vaxholm. I år är temat Haunted forest.
Denna gång bjuds modiga in till en
gastkramande rundtur i Montebelloskogen på Bogesundslandet, där besökarna
går en utstakad tur i små sällskap, i
mörker, med en ficklampa som enda
ljuskälla.
Målgruppen är bred, men merparten av
turerna är skapade för en vuxen publik
med åldersgräns från 15 år. Anpassade turer för barnfamiljer med barn
i åldrarna 8–14 år, kommer också att
erbjudas.
Mer information på www.wallscenprod.se.
Biljetterna säljs via Billetto.se.
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Vuxengrupp, söndagar kl. 19.40–20.20: Det är aldrig för sent att börja!
Denna grupp är för vuxna som vill lära sig mer om konståkning och ha roligt på
isen. Träningen anpassas för motionens och hälsans skull. Nybörjare eller gammal konståkare spelar ingen roll, vi nivåanpassar träningen. Inga åldergränser,
ålder är bara en siffra.

Gratis prova på under höstlovet för alla!
Anmäl dig på: www.svenskalag.se/waxholmskonstakningsklubb
Frågor och funderingar: info@waxholmskk.se

Välkommen till hockeyskolan
Den här säsongen har vi kul på isen med tjejer och killar
födda 2013–2015. Man får lära sig grunderna i skridskoåkning och leka fram hockeyspel tillsammans med kompisar.
Vi utgår från tre kronors hockeyskola som koncept och har
välutbildade ledare på is. Du får låna vår provutrustning
de första gångerna du testar. Har du hjälm med galler
och skridskor är det bra om du tar med det, och bekväma
kläder.
Vi ses på söndagar klockan 10.45 i Vaxholms Ishall. Kom
30 min före så skriver vi in dig och fixar med utrustningen. Ta med dina kompisar och kom och prova!
Varmt välkommen önskar IK Waxholm och
hockeyskolan.

Evenemang
hösten 2020
27–30 oktober
Höstlovsöppet på Vaxholms
fästningsmuseum.
Final för barnaktiviteten Rymdpiraterna.
Pyssel i barnrummet.
Mer info: www.vaxholmsfastning.se
14 november 18.30
Anden i glaset på
Vaxholms bio.
Mentalisten
Anthony Charles
Heads kommer
tillbaka till Vaxholm.

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

ÖPPETTIDER:

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

14–19
10–17
10–19
10–17
10–17
10–14

E-böcker/e-ljudböcker och streamad film
Under pandemin har våra digitala tjänster blivit en sådan succé att vi måste
begränsa antalet utlån en tid. De digitala tjänsterna har därför en totalkvot
per vecka. Om du får meddelande om att boken, ljudboken eller filmen inte
går att låna, avvakta någon dag och försök igen.

Inför höstlovet brukar kommunen ordna
olika typer av aktiviteter för Vaxholms
barn och ungdomar. Inför denna tidnings
pressläggning var programmet ännu inte
helt färdigt. Du hittar mer information på
stadens webbplats www.vaxholm.se inför
höstlovet som i år infaller vecka 44;
26–30 oktober.

Om du inte kan (eller vill) komma in
i bibliotekets lokaler
Du kan själv logga in i vår webbkatalog hemifrån och söka, reservera och
låna om böcker: https://bookitpub.vaxholm.se
Beställ böcker och hämta i entrén. Meddela oss innan så kommer vi ut med
dem. Vi kan även erbjuda hämtning och lämning av böcker i hemmet. Kontakta oss så hittar vi en lösning

Advokatjour 4/11 och 7/12 kl 18.00.
Sker nu via telefon eller videosamtal. Kölista från 10.00 samma dag,
tel: 08-541 709 45.

Följ oss på instagram @vaxholmsstadsbibliotek

My Music story
– med Janne Schaffer
Kronängsskolans aula 14 november kl.
19.00
Janne Schaffer har varit yrkesmusiker i 50
år. Denna kväll berättar han om musik och
spelar eget, Ted Gärdestad, Björn J:son
Lindh, Abba, Lasse Åberg med flera.
Biljettsläpp 5 november på biblioteket.
Platserna är mycket begränsade, då vi
Coronaanpassar.

En hyllning till P O Enquist
Författaren och dramatikern P O Enquist gick bort 25 april i år. Han bodde
tillsammans med sin hustru, Gunilla Thorgren, i Vaxholm sen flera år
tillbaka. Vaxholms stad vill uppmärksamma honom och bjuder in till en
hyllningsstund. Det blir ett samtal om honom och hans författarskap. Deltar gör bland annat kulturjournalisten Ulrika Knutson och Norstedts förlag
med musikinslag av Janne Schaffer.
Biljetter kan hämtas på Vaxholms stadsbibliotek från den 5 november.
Evenemanget är gratis och kommer även att streamas. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och antalet biljetter är begränsat.
När: 14 november klockan 16.00. Var: Kronängsskolans aula.

Håll utkik efter eventuella förändringar hos respektive arrangör.
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Fortsätt hålla avståndet!
Continue to keep
your distance!
2m
Vi önskar dig en härlig upplevelse
här i länets tryggaste kommun.
Tillsammans tar vi ansvar och är
rädda om oss själva och varandra.
We hope that you will have a
wonderful experience here in the safest
municipality in Stockholm. Together we have a
responsibility to protect ourselves and each other.

Håll dig uppdaterad om covid-19
på www.folkhalsomyndigheten.se,
www.krisinformation.se och
www.vaxholm.se.

Please pay attention to advice from the
Swedish authorities regarding Covid-19,
which can be found in many languages at:
www.folkhalsomyndigheten.se

08-541 708 00
www.vaxholm.se

Infektionsmottagning flyttad

Visa respekt – det hjälper

Den tillfälliga infektionsmottagningen som öppnades på Norrberget i våras har nu stängt.

våra eldsjälar inom idrotten

Vaxholms vårdcentral har istället öppnat en ny infektionsmottagning längst ned i samma fastighet som vårdcentralen
men med entré mot Hamngatan.
Syftet är att ta emot patienter med infektionssymtom
utan att riskera att smitta andra patienter på vårdcentralen.
Endast tidsbokade patienter är välkomna.
När infektionsmottagningen är öppen är entrén mot Hamngatan (därmed också hissen) avstängd för andra. Besökare
till vårdcentralen hänvisas till entrén mot Kapellgatan.

Inomhussäsongen är igång och för kommunens
idrottshallar finns tydliga förhållningsregler. De
finns för att idrottsutövande ska kunna fortsätta
på ett så säkert sätt som möjligt, utan ökad risk
för smittspridning.
Tack för att ni respekterar dessa och visar hänsyn! Din visade respekt är till stor hjälp för alla
krafter som, vardag som helg, med stort engagemang bidrar till att skapa en meningsfull vardag
för idrottsintresserade Vaxholmsungdomar.

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

