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VAXHOLM

Sverigesemester

– ger besöksnäringen hopp

Hållbarhetsfamiljen:
”Till hösten säljer vi bilen”

Pendelbåt

– premiär i augusti
TE MA:

Coronavåren

Hemtjänsten:

så har Vaxholm
ställt om och
ställt upp

Coronateamet
redo att rycka ut

Tack alla Vaxholmare!

För att ni håller i och följer de rekommendationer som myndigheter

ger. Det gör att vi tillsammans minskar smittspridning och värnar alla
som tillhör riskgrupper. Det är en omvälvande tid på många sätt, framförallt för de som själva eller har närstående som drabbats av Covid-19.
Kanske har någon mist en nära anhörig i sjukdomen, vilket är fruktansvärt. Pandemin är inte över men vi har börjat anpassa oss och hitta nya
sätt att arbeta, mötas, umgås och rå om varandra.
Inom politiken har vi börjat addera möjligheten att delta på distans

i olika möten. Det har inte gått smärtfritt att få allt att klicka utifrån
bland annat de lagkrav som gäller men vi finner nya lösningar för att
säkerställa att vi kan hålla möten och fatta beslut även i de tider som nu
råder. Pandemin kräver att vi kliver på nya stigar och faktiskt kanske
hittar arbetssätt som till slut fungerar bättre än de vi har idag.
För kommunens del så ser vi att prognoserna för våra skatteintäkter

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

Liberalerna
Gruppledare: Michael Baumgarten

Centerpartiet
Gruppledare: Fredrik Östman

pekar nedåt. Staten har beslutat och aviserat om stöd till kommuner och
regioner för att täcka uteblivna skatteintäkter och utgifter i och med
Corona. Vi bevakar prognoser, följer utvecklingen och vidtar åtgärder
för en ekonomi i balans.

Socialdemokraterna

För vissa delar av vårt näringsliv i staden är det riktigt tufft. Kom

Gruppledare: Sara Strandberg

munstyrelsen, nämnden för teknik, fritid och kultur, Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor samt kommunfullmäktige har fattat
beslut om flera åtgärder för att underlätta för enskilda företagare. Bland
annat har vi ökat stödet till Destination Vaxholm, genomfört lättnader
för uteserveringar och handel utanför affärerna, låtit företag skjuta på
hyror till kommunen mer mera. Hela listan över företagsåtgärder finns
på kommunens hemsida.
Nu är det äntligen sommar! För några elever innebär det några

dagars lovskola, för att hämta igen missade kunskaper. Det innebär
också hemester för många av oss vaxholmare och för andra som
söker sig ut i skärgården. Nu är det viktigt att du och jag fortsatt
följer rekommendationerna.
Önskar er alla en skön Vaxholmssommar!
Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande

Gruppledare: Bengt Sandell

Vänsterpartiet

Miljöpartiet
Gruppledare: Karin Urbina Rutström

Waxholmspartiet
Gruppledare:
Lisbeth Hjalmarson Grunditz

Kristdemokraterna
Gruppledare: Kjetil Rindal

Sverigedemokraterna
Gruppledare: Klas Beskow

Årets möten i kommunfullmäktige Möten i kommunfullmäktige hålls i Kronängsskolans aula på måndagar kl. 18.00 följande
datum, om inget annat meddelas: 21/9, 16/11 och 14/12. Alla är välkomna att lyssna. Du kan se mötena live på plats, live på webben
eller i efterhand på www.vaxholm.se under fliken Kommun och politik.

Viktigt i

VAXHOLM

Tel växel: 08-541 708 00.

Redaktör

Redaktionsråd

Tryck: Trydells, Laholm

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).

Omslagsbild: Håkan Johansson,

Ansvarig utgivare: Marie Wiklund, kommunchef
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Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad.

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Mona Plath och Thomas Westberg.
Foto: Ulf Plath
Nästa nummer utkommer i oktober.
Manusstopp 4 september 2020.

Pendelbåtsförsöket startar i augusti
När SL går över till hösttidtabell
drar också försöksverksamheten
med en pendlingsbåt till Stockholm igång. Försökslinjen heter
83X och ska ta resenärer från
Vaxholm till Strömkajen på 55
minuter.
17 augusti är planen att dra igång en försökslinje med pendelbåt mellan Vaxholm
och Stockholm. Linjen ska avlasta bussoch biltrafik och skapa ett alternativt sätt
att arbetspendla för Vaxholms invånare.
Den nya pendelbåtslinjen kallas 83X.
Den körs med Vaxholmsbolagets båtar
men ingår inte i Vaxholmsbolagets utbud utan i SLs.

Under vardagar kommer det att finnas tre avgångar från Vaxholm under
morgonrusningen, en vid lunch och
två avgångar under eftermiddagen.
Från Strömkajen blir det en avgång på
morgonen, en vid lunch och fyra under
eftermiddagen. När tidtabellen är klar
publiceras den på sl.se.
Den ordinarie Vaxholmspendeln,
linje 83, kör samma sträcka men stannar vid fler hållplatser och tar därmed
längre tid. Linje 83 kör två avgångar
från Vaxholm under morgonrusningen
och två avgångar från Strömkajen under
eftermiddagen.
Fartygen på 83X kommer att ha kapacitet att ta emot 340 resenärer och ha
180–200 sittplatser ombord. Det kommer att finnas wifi och café, men ingen

alkoholförsäljning. Cykel går att ta med
i mån av plats. På 83X gäller SL-biljetter.
Waxholmsbolagets biljetter eller ö-kort
gäller inte.
Om försöket faller väl ut, med många
resenärer, kan det komma att permanentas.

Här är hållplats
erna
för pendelbåtar
na 83:
Li

nje 83X (55 min
uter): Rindö
Grenadjärbrygg
an – Ramsö –
Norra Tynningö
– Rindö Västra
– Vaxholm – Fr
edriksberg –
Gåshaga brygga
– Hasselu
 dden
– Nacka strand
– Slussen –
Strömkajen.
Linje 83 (1 timm
e och
15 minuter): Va
xholm –
Fredriksberg - St
ora Ekholmen
– Höganäs – Va
sholmen –
Karlsudd – Edlu
nda – Granholmen – Riset – Gå
shaga brygga
– Hasseludden
– Klippudden
– Telegrafberget
– Nacka strand
– Kvarnholmen
- Slussen –
Strömkajen

Gågata på sommaren permanentas
Försöket med att nyttja en liten del av
Hamngatan som gågata under sommaren har utvärderats på olika sätt. Senast
inbjöds invånare att besvara en enkät
och nämnden för teknik, fritid och
kultur har därefter beslutat att gågatan
årligen ska återkomma under sommaren. Gågatan gäller från och med 1
juni till 31 augusti. Här är ett axplock av
de många kommentarer som
lämnades i årets enkät:
”Jag tycker mycket
om lugnet på Hamngatan då det är avstängt för biltrafik
under sommaren.
Det inbjuder till
att sitta ner en
stund och titta på
folklivet. Fler soffor
kanske behövs.”

”Idén är god om ytan nyttjades till
något. Som det är nu blir det bara en
tom gata. Caféer marknadsstånd eller
något liknande.”
”Jag skulle kunna tänka mig att ha
det bilfritt i hela centrumkärnan permanent, med tillåtelse till transporter
under vissa tider på dygnet. Samt att
flytta bussarna bort till färjeläget.”
”Jag anser att eftersom det är svårt för
vaxholmare att få
parkering nere på
stan sommartid, så
blir det en stad för
icke vaxholmare,
bara turister, som
kommer med båtar.
Vaxholmarna vill
också ha tillgång till
affärerna och kunna

parkera en kort stund på gatan utanför
affärerna.”
”Trevligt och promenadvänligt. För
både vaxholmare och turister. Att vi har
för få parkeringsplatser för dem som vill
handla måste lösas. Vi som bor centralt
kommer alltid ha parkeringsproblem.
Oavsett gågata eller inte.”
”Ökad trafik i övriga centrala delar.”
”Jag väljer att låta bli att handla i
Vaxholm när det är gågata. Handlar
bara i Vaxholm på vintern.”
”Det blir mindre trångt på trottoaren
som på sommaren fylls av släntrande
turister. Det är trevligt, men kan utvecklas mer för att blir mer levande.”
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FOTO: JESPER WAHLSTRÖM

Sommarlovsaktiviteter
Vaxholms stad erbjuder en rad olika
aktiviteter under sommarlovet, bland
annat Skypark, kanot, rodd och vatten
skidor. Alla aktiviteter och datum kommer
att läggas ut på www.vaxholm.se och på
instagramkontot @vaxholmsfritidsgard.
På hemsidan finns också uppgifter
om hur man anmäler sig.
Aktiviteterna är kostnadsfria
för Vaxholms barn och ungdomar men antalet platser
är begränsat. Det är först till
kvarn som gäller.

VÄGARB ETE N

vid Arninge i sommar
Sedan i höstas arbetar Trafikverket med att göra Arninge station
till en knutpunkt för kollektivtrafik där resenärer ska kunna byta
mellan tåg, buss och bil. Samtidigt pågår flera vägarbeten längs
E18 mot Stockholm. Arbetena ska pågå fram till hösten 2021 och
koncentreras under semesterperioder då trafikläget är lugnare.
Under arbetet med Arninge station har till exempel avfarten
från 274 Vaxholmsvägen norrut stängts av fram till våren 2021.
Trafiken leds istället genom Arninge centrum/industriområde.
Bygget har också i perioder lett till köer vid avfarten mot Vaxholm och längs Vaxholmsvägen vid påfarten mot Stockholm.
Samtidigt bygger Trafikverket också nya bussfiler och digital
trafikstyrning på E18 mellan Arninge och Stocksund. Genom att
smalna av mittremsan på vägen ska plats beredas till kollektivkörfält på hela sträckan. För att få utrymme för arbeten mitt i
vägen smalnas vägen av under byggperioden
vilket kan skapa trängsel i trafiken under
rusningstrafik.
Uppdaterad information om arbetet
med Arninge station: https://www.
trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/
vi-bygger-och-forbattrar/e18-arninge-station/
Mer om arbetet längs E18: https://
www.trafikverket.se/nara-dig/
Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/
e18-stocksund-till-arninge-bussfileroch-digital-trafikstyrning/
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Ny återvinning på Hamngatan
I början av maj öppnades en ny återvinningsstation
på Hamngatan i Vaxholm. Tidigare har det enbart
funnits möjlighet att lämna glasförpackningar och
tidningar på platsen. Men nu kan man alltså också
återvinna pappersförpackningar, plast- och
metallförpackningar. Återvinningsstationen är
till för närboende hushåll och är resultatet
av ett samarbete mellan kommunen och FTI
(förpacknings- och tidningsinsamlingen).
FTI ansvarar för återvinningsstationen,
Vaxholms stad upplåter marken, medan
Roslagsvatten sköter tömning och avfallshantering.
För mer information: www.fti.se,
www.roslagsvatten.se

Oljeläckan är
nu sanerad
I januari upptäcktes ett mindre
oljeläckage på Norrberget där
Norrbergsskolan tidigare låg. All
olja är uppsamlad och det förorenade området har sanerats.

Skrotbåtar kan vara en miljöfara
I svenska vatten finns tusentals
dumpade eller övergivna båtar
som kan innebära en miljöfara
när de läcker farliga ämnen som
skadar djur och växter i våra
havs- och vattenmiljöer. Just nu
har du chansen att skrota din
gamla fritidsbåt gratis.
Enligt Havs- och vattenmyndigheten
är mer än tio procent av Sveriges cirka
900 000 fritidsbåtar 40 år eller äldre.
Antalet övergivna skrotbåtar beräknas
vara cirka 2 000.
Ansvaret för att skrota en båt ligger
hos ägaren. Kommuner har ingen rätt
eller skyldighet att omhänderta vrak
och skrotbåtar, så länge de inte hindrar
sjöfarten eller innebär en betydande
miljörisk.
Hittar du en skrotbåt ska du vända

dig till ägaren eller till polisen. Att
skrota en båt utan ägarens tillstånd är
inte tillåtet och räknas som egenmäktigt förfarande.
Skrota båten gratis

Just nu och fram till 31 december 2020
kan fritidsbåtar upp till tre ton skrotas
gratis på några av de 25 insamlingsplatser som finns i landet. Vill du
skrota din båt kan du vända dig till
Båtretur som är ett nationellt nätverk
utan vinstintresse för insamling och
återvinning av fritidsbåtar.
Havs- och vattenmyndigheten erbjuder också ägare av uttjänta fritidsbåtar
att återvinna båten till ett subventionerat pris. Erbjudandet gäller så länge
stödet (fyra miljoner kronor) räcker,
dock längst till 31 december 2020.
Läs mer på båtretur.se

Hembygdsgårdens renovering pågår
Hembygdsgården, som skadades i en
explosion i oktober 2019, kommer som
tidigare meddelats, inte att ha någon
verksamhet i sommar. Renoveringen
pågår fortsatt och tre försäkrings
bolag är inblandade. Bland annat har
nu skorstenen och taket renoverats.
Vid denna tidnings pressläggning
hade staden sökt bygglov för en

yttre förändring av fasaden, och den
fortsatta renoveringen av köket kommer att kräva att åtminstone en del av
inplastningen av fastigheten blir kvar
en tid till. För fasaden på köksdelen,
som totalförstörts och som ska återställas, krävs bygglov för bland annat
tänkta kulörer och materialval. Andra
förändringar är att köksdelens taktegel, en äldre modell av glaserat tegel
från Nederländerna, inte längre finns
att få tag på och behöver ersättas. Här
är förslaget istället ett enkupigt tegel.
Den gamla skorstenen över köksdelen var väldigt hög på grund av att
man historiskt värmt huset genom att
bruka skorstenen. Enligt dagens regler
behöver denna inte vara lika hög och
stadsbyggnadsförvaltningen har föreslagit en kortare skorsten.

Under våren har försäkringsbolag och
saneringsentreprenör tillsammans med
SRMH (Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor) utrett och tagit hand om
läckaget.
Enligt utredningen kom oljan från ett
utsprängt utrymme under den byggnad
som inrymde oljetankarna i Norrbergsskolan. Oljan hade troligen samlats i
utrymmet under många år från spill vid
tankning eller vid service av anläggningen.
I samband med rivningen av skolan revs
även den dränering av skolområdet som
förhindrade att regnvatten påverkade utrymmet i berget under byggnaden. Under
hösten 2019 började utrymmet vattenfyllas av regn och vatten från dammbekämpning som gjordes inom rivningsområdet.
När vattenytan i utrymmet steg lyftes oljan
allt högre tills den började rinna ut genom
sprickor i berget.
Nu är saneringen klar

Oljan i marken har sanerats både genom
att förorenade jordmassor transporterats
bort och genom att området spolats med
vatten som sedan tagits bort med sugbil.
I vattnet i Norra Vaxholmsfjärden har
sanering skett genom oljelänsar och skimmer (en oljesaneringsmaskin som används
på vatten).
Provtagning av saneringsområdet har
kontrollerats både av miljö- och hälsoskyddskontoret och försäkringsbolaget.
Saneringen godkändes under våren av
miljö- och hälsoskyddskontoret och är
därmed avslutad.

Under ett betonggolv i Norrbergsskolan hade
flera års oljespill samlats. Området är nu
sanerat
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Vaxholm klättrar
i nöjd-kund-index
I april presenterades kommunernas NKI, nöjd-kund-index, för 2019.
Vaxholm klättrar från plats 170 till
plats 12 bland Sveriges kommuner och
regioner.
Varje år mäts nöjdheten, hos företag och
invånare som har varit i kontakt med myndigheter i landets kommuner och regioner.
Frågorna handlar om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet inom myndighetsområdena brand,
bygglov, markupplåtelse, servering, livsmedel
och miljö.
Svaren sammanställs till ett nöjdhetsindex,
NKI. Vaxholm landade på NKI 79 vilket är en
markant förbättring jämfört med 60 (år 2018).
I vissa delar har undersökningen haft väldigt få svarande, vilket kan göra siffrorna något osäkra. Men med hänsyn taget till det kan
man ändå tydligt se att nöjdheten i Vaxholm
ökar. Framför allt är det området bygglov där
nöjdheten stärkts allra mest.
SKR, Sveriges kommuner och regioner,
presenterar sedan rapporten öppna jämförelser med en ranking för landets kommuner och
regioner. Vaxholm har gjort en rejäl klättring
på listan, från plats 170 (2018) till plats 12
(2019).
SBA, Stockholm business alliance, gör också
en analys av materialet och en ranking bland
sina 55 medlemskommuner. Här har Vaxholm
gått från plats 52 (år 2018) till plats 3 (år
2019).
I topp med allra nöjdast företag och invånare var Trosa kommun med ett NKI på 84.
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Läs om Vaxholms
ekonomi och hållbarhet
I Vaxholms stads årsredovisning sammanfattas resultat och utveckling av
kommunens verksamhet och ekonomi
för 2019. Samtidigt presenteras också
en hållbarhetsredovisning som beskriver arbetet med att uppnå de 17
globala hållbarhetsmålen.
Under 2019 hade Vaxholms stad ett positivt resultat på 17,2 miljoner kronor. Resultatet, som
andel av skatteintäkterna, är 2,5 procent. Det
ligger över de 2 procent som SKR använder
som tumregel för god ekonomisk hushållning.
I rapporten presenteras också olika händelser i Vaxholm under 2019.
Hållbarhetsredovisningen kompletterar årsredovisningen och beskriver vilka strategiska
åtgärder som ska prioriteras fram till 2030.

Läs hela årsredovis
ningen och hållbar
hetsredovisningen på
www.vaxholm.se

Under 2019 har Vaxholms stad bland annat:
• deltagit i det nationella projektet glokala
Sverige för att lyfta fram Agenda 2030
• implementerat de globala hållbarhetsmålen i
kommunens mål och budget
• tagit fram en dagvattenstrategi för att säkra
vattenkvalitén
• ökat samverkan med polis kring trygghetsoch säkerhetsarbete, trygga skolmiljöer och
i det drogförebyggande arbetet, vilket har
bidragit till att Vaxholm nu är tryggast i länet
och den näst tryggaste kommunen i landet.

tema
corona

”Läget är intensivt
men stabilt”
Under en pandemi påverkas alla delar av samhället. Vi bad
kommunchefen Marie Wiklund beskriva Vaxholms stads arbete
så här långt under coronapandemin.
(Intervjun gjordes vid pressläggning, i slutet av maj).

– Den här våren har inte varit någon
annan lik. När vi drog igång vår krisledning efter sportlovet kunde inte jag, eller
någon annan i Sverige, ana vad vi stod
inför för utmaning, säger Marie Wiklund.
Sedan dess har kommunen varit i
beredskap. I starten låg fokus mycket på
skolan, och i början var det ovisst om de
skulle stängas.
– Det gällde att skapa trygghet, nya
rutiner vid eventuell smittspridning,
hitta nya arbetssätt för verksamheten,
samtidigt som vi planerade för distansutbildning.
Inom vården och omsorgen kom mycket i början att handla om att säkra rutiner
för pandemi och att skaffa skyddsutrustning och förbrukningsmaterial.
– Vi införde tidigt besöksförbud på
våra boenden och pausade verksamheter,
till exempel dagverksamheten på träffpunkt Kanonen.
Samtidigt gjordes också planering för
flera olika scenarier. Närvaron sjönk inte
bara bland skoleleverna utan också bland
kommunens medarbetare och planeringen riktades in på att säkra att det fanns
personal till alla verksamheter.
– Vi har planerat aktivt och strategiskt,
för att hela tiden ligga steget före, säger
Marie Wiklund.
Krisledningsnämnd för snabba beslut

Den politiska arenan är också en viktig
länk i arbetet under en pandemi. För att
kunna fatta snabba viktiga beslut under
pandemin har krisledningsnämnden
aktiverats.
– Genom krisledningsnämnden kan
politikerna snabbt få information om läget i kommunen och vad vi gör. Där kan
de också vid behov fatta snabba beslut,
till exempel omfördelning av personal
mellan nämnder.
Under våren har socialnämnden

personer. Stort tack till er alla. Jag har
sett så många exempel där våra värdeord
– samspel, engagemang och respekt –
införlivats i det dagliga arbetet.
Hur är läget nu (i slutet av maj)?

Vaxholms stads kommunchef,
Marie Wiklund.

också fattat ett antal beslut för att avlasta
äldreomsorgen, till exempel att pausa
dagverksamheten för att öka trygghet
och säkerhet runt våra äldre.
Det finns ljusglimtar

– Allt är inte bara elände i krisen, säger
Marie Wiklund. Det finns också ljusglimtar. Det tydligaste tycker jag är samverkan. På alla nivåer i vår organisation
hittar vi nya arbetsformer. Vi jobbar över
våra gränser och hittar lösningar tillsammans, till exempel i vår personalplanering, där personalenheten tillsammans
med medarbetare från förskola, skola
och vårt särskilda boende (äldreboende)
tillsammans med vår jobbcoach bildat ett
kreativt team.
Digitaliseringen har också tagit ett kliv
framåt, både i politiska möten och i våra
övriga möten. Det kommer vi att ha stor
nytta av även i fortsättningen.
– Inget av denna omfattande omställning hade varit möjlig utan vår fantastiska personal. Det är mycket stimulerande
att få jobba med så proffsiga, lösningsfokuserade, kreativa och ansvarstagande

– Läget nu är intensivt men stabilt. Vi
har koll, frånvaron bland medarbetarna
har minskat, förbrukningsmaterialet är
säkrat, rutiner och arbetsmetoder finns.
Vi följer också de ekonomiska konsekvenserna i samhället och ser noga på
konsekvenser för oss i kommunen. Vi
gör också nya saker, som att vi har byggt
upp ett coronateam inom hemtjänsten.
Våra skolor har jobbat hårt med olika anpassningar för att få vardagen att fungera
samt i vissa fall lagt till extra dagar för
lovskola för elever som behöver det.
Nu väntar en sommar med hemester.
Fler ungdomar stannar på hemmaplan.
Kommunen arbetar för att bistå och
aktivera barn och unga genom egna
åtgärder men också i samarbete med
lokala föreningar.
Skapa en säker sommar

När internationella gäster stannar
hemma kan vi räkna med turister från
närområdet istället.
– Det gäller för oss i Vaxholm att ta
emot och välkomna dem säkert och
tryggt och skapa förutsättningar för ett
öppet samhälle, både i stad och natur.
Företagen inom besöksnäringen har fått
ett extra tillskott genom Destination Vaxholm för att kunna möta de ovanliga förutsättningarna denna sommar. Vi skyltar
i staden för att påminna om att hålla
avstånd, ser över behov av papperskorgar
när fler äter utomhus och undersöker
möjligheter för fler parkeringsplatser.
– Jag slutar där jag började, säger
Marie Wiklund. Denna vår har inte varit
någon annan lik.
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Vaxholm under coronavåren
Det mesta har påverkats och mycket har ställts på ända sedan coronapandemin
bröt ut. Alla är påverkade på ett eller annat sätt - även i Vaxholm. Men krisen
plockar också fram goda egenskaper hos många människor. Steg för steg tar
vi oss över nästa hinder och hittar lösningar på utmaningarna. Här är några
exempel på förändringar och händelser i Vaxholm denna coronavår.

Coronateamet
redo att rycka ut
För att minska smittspridningen
har hemtjänsten inrättat ett särskilt
coronateam som åker ut till dem
som har konstaterad eller misstänkt
covid-19. Sex personer arbetar i
teamet två och två i skift. Coronateamet sitter i egna lokaler för att
inte träffa övrig hemtjänstpersonal.
Skyddsutrustningen innefattar
heltäckande visir eller skyddsglasögon, andningsskydd, kortärmad skjorta, väst, arbetsbyxor,
långärmad skyddsrock, handskar
och skoskydd. Efter varje besök
byts skyddsutrustningen, händer
spritas och bil, visir och glasögon
yt-decinficeras.

Uppskattade matleveranser
till riskgrupper
I början av april började Vaxholms
stad köra ut matleveranser till riskgrupper som inte har annan möjlighet
att få hem varor. Tjänsten har blivit
mycket uppskattad med många
beställningar och positiv feedback
från de som utnyttjar hjälpen.
Kylbilen körs av Erik Karlsson och
Peter Schön.
– Aldrig tidigare har jag varit med
om ett jobb där man får så mycket
positiv feedback och tacksamhet,
säger Peter. Det är fantastiskt!
Leveranser till riskgrupper är ett resultat
av ett samarbete mellan
Vaxholms stad och
lokala matvarubutiker.
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Live på Vaxholms stads Facebook
Annorlunda tider ger nya arbetssätt. Eftersom det är svårt
att träffa grupper av invånare just nu bestämde sig kommunalrådet Malin Forsbrand (C) och kommunchefen Marie
Wiklund för att möta invånarna digitalt. I flera halvtimmeslånga livesändningar har de svarat på frågor och berättat
hur kommunen arbetar med coronapandemin. Håll utkik
efter kommande sändningar och löpande nyheter på
Vaxholms stads Facebooksida och www.vaxholm.se, där
även livesändningarna påannonseras.

tema
corona

Pandemin leder
många ut i naturen
Under pandemin har många hittat
ut till naturen. Vaxholms stad är
med i appen naturkartan och här
har vi laddat upp mycket information om naturutflykter du kan göra
i vår vackra miljö. Naturkartan guidar dig till intressanta besöksmål
och vandringsleder i Vaxholm.
Du hittar även information
om besöksmål i alla de andra
kommunerna som hittills
anslutit sig till guiden.
Naturkartan finns även
som en webbsida, så du
kan surfa runt på datorn
hemma innan du ger
dig ut.
Så ut och njut – appen laddar
du ner gratis där appar finns.

Tack till alla som hjälper!
Flera privatpersoner, företag, föreningar
och ideella organisationer har på olika
sätt visat sitt stöd och hjälpt till under
coronapandemin. Skolklasser och
medarbetare, privatpersoner, företag,
föreningar och ideella organisationer
har hjälpt till på olika sätt med skyddsutrustning och uppmuntran till våra
medarbetare och till de äldre som suttit
i karantän.
Vill du också bidra?
Tillgången på skyddsutrustning är avgörande för att förhindra smittspridning
och i denna långvariga situation med
samhällsspridning så går det åt mycket
material.
Företag, privatperson eller orga
nisation som vill hjälpa kan kontakta
Angelica Holmström på Vaxholms stad
via e-post: sociala@vaxholm.se

Utökad utgivning av
stadens taltidning
Vaxholms stad ger ut en taltidning för
synskadade och andra som av olika skäl
inte kan läsa en vanlig tidning. Under
coronapandemin har den normala utgivningstakten, som är varannan vecka,
utökats så att tidningen nu istället kommer ut varje vecka. Detta för att förbättra
möjligheten för denna målgrupp att
hålla sig informerad om hur
läget utvecklas lokalt vad
gäller coronapandemin.
En nyhet är också
att alla som är intresserade nu kan lyssna
på taltidningen via
stadens webbplats. Synskadade
får taltidningen hemskickad kostnadsfritt
i CD-format.

Tillfällig
infektionsmottagning
på Norrberget
Genom ett samarbete mellan Vaxholms
vårdcentral och Vaxholms stad har en
infektionsnod, en tillfällig infektions
mottagning, öppnats på Norrberget för
att ta emot patienter med symtom på
covid-19 eller annan infektion.
Syftet är att ta emot patienter med
infektionssymtom utan att smitta andra
patienter på vårdcentralen. Endast
tidsbokade patienter är välkomna.

Socialförvaltningens samordnare
Angelica Holmström tar emot visir och
godispåsar till personalen på Vaxholms
äldreomsorg, LSS och hemtjänst från den
ideella organisationen Blåljus i samver
kan.

9

tema
corona

sir

Silviasystern fixar vi

t många som
I tider av corona är de
upp för att hjälpa
ställer om och ställer
ittspridningen .
till med att minska sm
yster Susanne
Vaxholms stads silv ias
I vanliga fall
Lindqvist är en av dem.
stödjande och
arbetar Susanne med
som silv iasyster
förebyggande arbete
olms stad. En
i demensteamet i Vaxh
r det varit pausad
verksamhet som till sto
under våren .
nska smittFör att hjälpa till att mi
verkat flera
spridningen har hon till
Vaxholms särhundra skyddsvisir till
hemtjänsten.
skilda boenden och till

Skolbarn målade
hälsningar till
Vaxholms äldre
Inför påskhelgen målade lågstadie
eleverna i Vaxö skola påskkort till
Vaxholms äldre för att muntra upp
dem som inte får ta emot besök.
Korten delades ut på äldreboenden
och till seniorer med hemtjänst.
Glädjen blev också stor när det
strömmade in kort och telefonsamtal till Vaxö skola från
den äldre generationen som ville tacka
för initiativet.
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Barn sjunger för Vaxholms seniorer
Under våren har elever från Söderfjärdsskolan och Kulturskolan vid olika till
fällen bjudit på vårkonsert utanför Vaxholms särskilda boenden (äldreboenden)
Borgmästargården, Framnäshagen och Cyrillus. Seniorerna lyssnade på lagom
avstånd från sina balkonger och tackade genom att (på ett säkert sätt) bjuda på
saft. Sångerna, som Idas sommarvisa och Teddybjörnen Fredriksson var valda
för att sprida glädje men också för att de äldre skulle kunna sjunga med.

Förstärkning till äldreomsorgen
– Jag trivs väldigt bra med jobbet. Jag gillar att träffa människor, säger Dawit
Mehari, längst till höger.
Under våren gick han en tredagars utbildning kring Covid-19 och vårdhygien
i Åkersberga och nu arbetar han i Vaxholms stads äldreomsorg.
På bilden också nyanställda kollegorna Robel Solomon och Micheale Teame
Melake.
Totalt under våren utbildade Vaxholms stad, i ett samarbete med Österåkers
kommun, tio personer som stod redo att hjälpa till inom Vaxholms äldreomsorg.

skola
Digitalt steg i Rederscoraonrö
skolor
apandemin har många
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föräldrar) och pedagoger
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rektor på Resarö skola.
ger Christina Persson,
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Ändrade rutiner i skolrestaurangerna
Måltidsenheten har jobbat hårt under
vårterminen med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i skolrestaurangerna. Menyerna har förenklats,
salladsbuffén har minskat och burkar
med picklat och röror är pausat. Färre
alternativ gör att maten går snabbare
att lägga upp vilket gett minskade köer.
Personalen har också planerat för att
kunna gå in och stötta äldreboendenas måltidsverksamhet om det skulle
behövas.

Digital dockteater

Extra lovskola
efter hög frånvaro
Efter att frånvaron varit hög har
Kronängsskolan ordnat extra
lovskola. Under några dagar på
sommarlovet har eleverna fått
möjlighet att jobba ikapp för att
kunna få godkända betyg.
Coronapandemin och uppmaningen
att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom har under perioder gett
hög frånvaro i Vaxholms skolor under
våren.
– Vissa veckor har vi haft väldigt
många elever och lärare borta. Någon
vecka var så många som 135 av våra
530 elever frånvarande. För elever
som behöver lite extra stöd av lärarna
kan det vara svårast att ta ikapp
undervisning när de är borta mycket,
säger Åsa Häger, rektor på Kronängsskolan.
Lärarna har publicerat lektions
planeringar digitalt så att elever
som haft möjlighet har kunnat
arbeta med skolarbete hemma.
Varje vecka har skolan
också haft en studiestödstid där elever
fått extra stöd med
läxor, prov och

uppgifter. I slutet av maj avsattes en
halvdag extra undervisningsstöd för
elever i årskurs 8 och 9.
Den 11–12 juni och 15–16 juni
ordnade Kronängsskolan också lov
skola för elever i årskurs 8 och 9.
Lovskolan vänder sig till elever som
riskerar att inte få godkänt betyg i
svenska, matematik, engelska eller
svenska som andra språk. Lovskolan innebär extra undervisningstid.
För eleverna i årskurs 9 är det här
speciellt viktigt då det kan öka deras
chanser att få betyg och kunna komma
in på gymnasiet.
– Det kanske inte låter så mycket
med fyra heldagar, men om det handlar om ett enda skolämne så motsvarar
det ju flera veckors studier, säger Åsa
Häger.
Även före coronapandemin har
Kronängsskolan ordnat lovskola, till
exempel på höstlovet och sportlovet.
Men i år har den höga frånvaron gjort
att skolan lagt till extra dagar till
lovskolan.

När dockteatern Tittut
inte kunde
komma till Vaxholm fick
förskolebarnen titta på föreställnin
gen “Vill ha
hund ” digitalt istället.
På Ytterby förskola fick alla barn i åld
ern 3–5 år se
föreställningen varje avd
elning för sig .
För att skapa teaterkän
sla fixades ett
teaterrum med ridå fra
mför filmduken
och barnen fick biljetter
att stämpla
i dörren. Även om ing
enting går upp
mot en riktig teaterför
eställning så
tycker personalen att
det var ett bra
alternativ under rådan
de omständigheter. Speciellt de äld
re barnen som
varit på riktiga teaterbe
sök kunde ta
in föreställningen som
en pjäs och
applåderade i slutet .

Skolelever tillverkar
skyddsvisir
Flera skolklasser i Vaxholms skolor
har hjälpt till i arbetet med att minska
smittspridningen. På Vaxö skola tillverkade elever i årskurs 5 och 6 mer än
200 skyddsvisir av OH-film, resårband
och tvättsvampar. Skydden används av
personalen på Vaxholms stads äldreboenden och i hemtjänsten.
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Hållbarhetsutmaningen:

”Det blev väldigt tydligt när vi    
När familjen Sörgardt Jansson i Vaxholms stads hållbarhetsutmaning har räknat ut sin klimatpåverkan är transporter den allra största posten. Nu ska Per börja hushålla
med jobbflygningar, de har köpt en lådcykel för alla korta
resor och till hösten är planen att göra sig av med bilen.
TEXT: MALIN OTTOSSON FOTO: PER OCH SOPHIA SÖRGARDT JANSSON

Trots att coronapandemin gjort det svårt
att träffas så jobbar familjerna i Vaxholms stads hållbarhetsutmaning vidare
för att minska sina koldioxidutsläpp. Per
och Sophia Sörgardt Jansson bor med
barnen Emil 2,5 år och Felix drygt 1 år
i ett vitt hus i Vaxholm. När de innan
coronapandemin bröt ut räknade ut sitt
klimatavtryck på klimakontot.se blev det
tydligt att transport var en stor miljöbov
i deras vardag. Sophia tog bilen varje dag
till jobbet i Täby och även om Per åkte
kommunalt till sitt jobb i Stockholm så
flög han med jobbet ett tiotal gånger om
året, vilket ger ett stort klimatavtryck.
Hur det blir med flygresor i framtiden är
ju ovisst, men helt klart har deltagandet
i hållbarhetsutmaningen redan innan
pandemin bröt ut påverkat tankarna
kring flygresorna.
– På företaget har vi en policy att resor
utanför Europa får göras i business class,
säger Per. Det innebär nästan tre gånger
så mycket koldioxidutsläpp som om man
väljer economy class. Det känns som ett
enkelt val för mig att välja economy.
Pandemin kan bli en väckarklocka

Nu under pandemin är flygresorna med
jobbet inställda och Per jobbar mycket
hemifrån. Han tror att coronapandemin
kan bli en väckarklocka för klimat- och
hållbarhetsfrågor.
– Det behövs en mental omställning,
säger han. Under pandemin ser vi ju att
det finns andra sätt att mötas än att resa.
Jag hoppas att vi kommer att resa mindre
framöver och att resorna inte behöver gå
så fort. Många gånger går det bra att resa
med tåg.
Till hösten går familjens leasingavtal
Tips! Räkna ut

din egen klimat
påverkan på
klimatkontot.se
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på bilen ut och då är planen att göra sig
av med bilen.
– Vi har skaffat en lådcykel som rymmer båda barnen. Alla resor här hemma i
Vaxholm kan vi göra med den, säger Per.
Och Sophia kommer att börja åka buss
till jobbet när coronapandemin är över.
Det ska bli spännande att se hur det går
att vara utan bilen.
Viktigare när barnen kom

Per och Sophias intresse för klimatfrågor
och hållbarhet har ökat rejält de senaste
åren.
– Det blev väldigt tydligt för oss när vi
fick barn att man vill lämna över planeten till dem i något sånär god kondition, säger Per. Hade du frågat oss
för några år sedan hade vi svarat att vi
tycker att man ska göra mycket, men
vi hade inte gjort så mycket själva. Nu
försöker vi verkligen göra saker.
Ett riktmärke de har är att sänka
sina egna utsläpp åtminstone i takt
med Parisavtalet. De klimatkompenserar för de utsläpp de inte lyckats bli av
med ännu.
Per och Sophia har i flera år varit
veganer (de äter också fisk). Nu har
de också blivit mer noga med att köpa
ekologiskt och närproducerat och att
minska matsvinnet.
– Det är ju ibland en utmaning med
små barn som spiller och ibland inte vill
äta upp, säger Per. Men vi är noga med
att planera och äta upp det vi köper hem.
Matsvinn leder snabbt vidare till
avfallsfrågan.
– Vi försöker undvika plast, säger Per,
och till exempel ta med egen matlåda
när vi köper take-away. Det har inte varit

dt Jansson satsar
Hållbarhetsfamiljen Sörgar
och ekologisk mat.
bland annat på lådcykel

något problem alls på de restauranger vi
testat här i Vaxholm.
I sommar har familjen planer på att
göra om sin trädgård, bland annat för att
själva kunna odla mer ätbart.
– Vi har mest gräsmattor på tomten
och de tar upp väldigt lite koldioxid. Vi
tänker istället satsa mer på växter som
tar upp mycket koldioxid, som träd,
buskar och grönsaker.
Per och Sophia vill gärna inspirera fler

    fick barn”
”Det känns bra att få vara
med och lösa problem”
Uppmaningen att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom har
gett hög frånvaro bland annat inom äldreomsorgen.Vi har pratat med
Niklas Engblom, biträdande verksamhetschef på Vaxholms äldre
boende. Hans jobb är att bemanna alla arbetspass.

Hållbarhetsutmaningen
Fem personer eller familjer deltar
i Vaxholms stads hållbarhetsutmaning. Syftet är att inspirera Vaxholmsbor till att leva mer hållbart
i vardagen. Projektet har hittills
gått lite på sparlåga på grund av
coronapandemin. Följ projektet på
Facebooksidan Hållbarhetsarbete i
Vaxholm stad.

till att leva mer hållbart i vardagen. För
att träffa andra intresserade och peppa
varandra har Sophia startat gruppen
Resan mot ett fossilfritt liv – Vaxholm,
som haft flera möten men som nu i coronatider främst är aktiva på Facebook.
– Om vi kan inspirera tio personer
till att minska sitt avtryck med tio
procent så ger det ju en mångfalt större
effekt än om vi bara minskar vårt eget
avtryck med säg 20 procent, säger Per.

På skärmen framför Niklas Engblom på
kontoret på Borgmästargården syns ett
rutnät som visar personalens veckoschema. Schemat lyses upp av idel rosa rutor,
där rosa betyder frånvaro utan vikarie.
Inför helgen saknas personal på åtta av
passen och det är redan torsdag. Men
Niklas tar det hela med ett samlat lugn.
Metodiskt ringer han samtal efter samtal
för att höra efter om någon har möjlighet
att ställa upp.
– I vanliga fall brukar vi ha ungefär
fem personer sjuka per vecka. Den här
veckan är det 25, säger Niklas. Det brukar alltid lösa sig. Vi har ganska många
timvikarier vi kan ringa till. Sedan finns
det också fast personal som gärna vill
jobba lite extra.
Under perioder har frånvaron varit
mycket hög på äldreboendet.
– Men det är väldigt olika på våra sju
avdelningar, säger han. På någon avdelning är hälften av personalen borta, på
andra avdelningar är det ingen frånvaro
alls.
Utmanande problemlösning

I vanliga fall arbetar Niklas bland annat
med rekrytering och annan administration kring boende och medarbetare, men
just nu tar bemanningen all tid.
Han tycker att det är utmanande men
också spännande att försöka lösa problemen och samtidigt försöka undvika att
personal och boende blir sjuka.
– Medarbetarna här har varit grymma.

De jobbar på och täcker upp för varandra när vissa måste stanna hemma.
För att ytterligare förstärka resurserna
har nya timvikarier rekryterats och
snabbutbildats för att
kunna arbeta på
äldreboendet.
– Just nu har
vi sju nyanställda timvikarier
som går på introduktionspass
med personalen
för att lära sig jobNiklas Engblom
bet. Jag tycker det är
schysst av personalen
att ta emot elever just nu. Alla vill verkligen hjälpas åt för att få det att funka.
Niklas tycker att det är positivt att flera
personer hört av sig som tidigare inte
hade tänkt sig att arbeta inom vården.
Det finns också exempel på vårdpersonal, till exempel undersköterskor, som
arbetat med annat i flera år men som nu
gärna vill hjälpa till i vården igen.
När vi ringer upp igen på fredag morgon berättar Niklas att han frågat några
i den ordinarie personalen som tagit på
sig extra pass. Alla rosa rutor i schemat
är borta och alla pass inför helgen är
bemannade.
Fotnot: Sedan reportaget gjordes har en
stor del av personalen kommit tillbaka.
Vi tidningens pressläggning var frånvaron
tillbaka till genomsnittlig nivå igen.
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Var rädd om vårt dricksvatten
Det krävs både energi och kemikalier för att rena och producera dricksvatten det är goda skäl
för att vara rädda om vårt dricksvatten och inte slösa i onödan. Det finns gott om vatten i Mälaren, där vårt dricksvatten tas, men vattenverket kan bara rena och producera en viss mängd.
När många använder extra mycket vatten, till exempel för att vattna trädgårdar och fylla pooler,
hamnar vattenverket nära sin maxkapacitet.
Vi behöver alla hjälpas åt att spara på dricksvattnet. Om både privatpersoner, organisationer
och företag hjälps åt att spara vatten så kan vi tillsammans se till att det räcker till alla.

Sju bra tips, sprid dem gärna:
•
•
•
•

Ta korta duschar istället för långa.
Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
Fyll diskmaskinen och tvättmaskinen innan du kör dem.
Ställ en tillbringare med vatten i kylen så slipper du låta kranen rinna
för att det ska bli kallt.
• Om något i trädgården absolut måste vattnas: vattna tidig morgon eller sen
kväll och undvik att vattna när det är som varmast. Vattna med kanna eller
vattenslang som du håller i handen.
• Spara regnvattnet från stuprören i en tunna och vattna med det.
• Ställ krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
Källa: Norrvatten
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Kommer 2020 bli en riktig båtsommar?
Waxholms gästhamn tappar i år
utländska gäster och alla deras
sommarevent utom ett har ställts
in. Ändå ser Mats Larsson och
Maria Zakrisson försiktigt positivt på sommaren och hoppas att
svenskarna väljer att ta egen båt
till Vaxholm.
Alla företag påverkas av coronapandemin, Waxholms gästhamn är inget undantag. Under den korta högsäsongen i
juni-augusti brukar cirka 40 procent vara
utländska besökare, främst från Finland
och Åland. Av de sju stora evenemang
som varit bokade i gästhamnen i sommar är det bara ett som inte är inställt.
– Vi vet ju inte ännu vad det här
kommer att innebära för oss, säger Mats
Larsson. Men vi har rustat och fixat och
kört hårt med marknadsföring för att
övertyga svenskar om att Vaxholm är
stället att vara i sommar.
Waxholms gästhamn följer förstås
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning.

På kontoret har man satt upp plexiglas,
märken i golvet och handsprit. Gästtoaletterna städas extra ofta. Nu väntas
besked om de cirka 130 båtplatserna och
avståndet mellan dem. Eventuellt måste
hamnen minska antalet platser i år för att
kunna hålla tillräckligt avstånd.
– Att driva gästhamn är ingen guldgruva ens i vanliga fall, säger Mats. Vår
säsong är kort och vi som litet företag
har inte en jättebuffert att ta av i sådana
här tider.
Lätt att hålla avstånd med båt

Även om läget är väldigt oklart just nu så
är Mats och Maria som driver gästhamnen tillsammans ändå försiktigt positiva
och hoppas på en riktig båtsommar. Och
kanske blir det precis så. Egen båt är ett
bra sätt att hålla avstånd till andra och
det kommer rapporter om att det säljs
fler båtar i Sverige än på länge, både nya
och begagnade.
– Det ska bli spännande att se vilka det
är som kommer, säger Mats. Det blir nog
en hel del nybörjare i båtarna i sommar.

Mats Larsson och Maria Zakrisson som
driver Waxholms gästhamn hoppas på en
riktig båtsommar.

Även om coronapandemin orsakar
enorma ekonomiska konsekvenser så ser
Mats ändå också fördelar.
– Vi var ju alla på väg rakt in i väggen
med psykisk ohälsa och ett osunt tempo.
Nu har det blivit ett annat lugn, en respekt bland människor. Allt fler har fattat
att vi är gjorda för att vara tillsammans.
Och miljön mår ju bättre än på länge.

Vaxholmare,
håll i, håll ut,
var rädda om
varandra!
Tillsammans
hjälps vi åt
att minska
smittspridningen.
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”Det går inte alltid som
man tänkt, men det går ändå”
När kraven ökade i gymnasiet fick Vaxholmskillen Viktor allt svårare att
hänga med. Allt mer deppig och med hög frånvaro bestämde han sig
till slut för att hoppa av gymnasiet. Genom kommunens aktivitetsansvar
och Monica Lalander håller Victor nu på att hitta en ny väg framåt.
Viktor, som egentligen heter något annat, är uppvuxen i Vaxholm och gick på
Norrberget på högstadiet.
– Det har egentligen alltid varit någon
typ av strul med skolan, säger han. Jag
har liksom haft svårt att hitta en bra
struktur och att göra hemuppgifterna. I
Norrbergsskolan funkade det ändå bra.
Jag har ganska lätt för att hänga med på
lektionerna och lära mig saker där.
När han sedan började på gymnasiet
blev det mycket svårare.
– Där räcker det inte med det man lär
sig på lektionerna. Jag hade ingen pluggstruktur alls och det drog ner mig ganska
snabbt. Jag pratade inte så mycket med
andra i skolan men det var en lärare som
märkte att jag inte mådde bra.
Till slut fick Viktor kontakt med BUP
(Barn- och ungdomspsykiatrin) och fick
gå till en psykolog.
– Det var jobbigt men ändå positivt
att någon försökte ta reda på vad som
var fel, säger han. Genom en psykologisk
utredning kom de fram till att jag hade
en depression.
Viktor fick medicin som hjälpte men
den stora vändningen kom när han

bestämde sig för att hoppa av
gymnasiet.
– Det var väldigt svårt att
komma fram till det beslutet. Man är ju rädd att fatta
fel beslut och så vill man ju
vara bra gentemot föräldrarna.
Jag satte mycket press på mig
själv.

kan passa. Han har inga tydliga
framtidsdrömmar om ett särskilt
yrke. Målet nu är att bli klar
med gymnasiet och sedan söka
till en jobbförberedande utbildning.
– Det viktigaste för mig är att
Monica
Lalander komma ut och göra något så att
man inte bara blir en soffpotatis.
Målet är att kunna försörja mig själv,
Kommunen har ansvar
att vara självständig.
När en gymnasieelev inte når examen
Två år efter att han hoppade av gymskickas en signal från skolan till hemnasiet mår Viktor bra och har slutat
kommunen som har aktivitetsansvar
med medicinen.
för alla ungdomar upp till 20 års ålder.
– Jag mår verkligen mycket bättre nu,
Monica Lalander på Vaxholms stad är
säger han. Depressionen är en sjukdom
den som håller koll på ungdomarna
som fortfarande finns där. Vissa dagar
och försöker hjälpa dem att hitta en väg
är jobbiga men nu kan jag hantera det.
framåt.
Jag känner mig mer normal och har
– Av Monica får man hjälp att göra
inte lika jobbiga tankar längre.
upp en plan, berättar Viktor. Jag har till
Han skickar med ett råd till andra
exempel fått veta att jag kan komplettera som har svårt att hitta sin väg:
– När det känns som om man missgymnasiet på Komvux. Monica är bra på
att lyssna. Hon har många kontakter och lyckas gång på gång så tror man att folk
runt en ska ge upp. Tänk att det får ta
är bra på att visa olika alternativ.
tid och att det kommer att bli bättre.
Tillsammans med Monica har Viktor
Det går inte alltid som man tänkt, men
gått igenom sina kunskaper, intresdet går ändå.
sen och drivkrafter för att se vad som

Så funkar det kommunala aktivitetsansvaret

Pojken på bilden
är inte samma
som i artikeln.
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Kommunens aktivitetsansvar (KAA) innebär att kommunen har
ansvar för ungdomar upp till 20 år som fullgjort skolplikten men
som inte har genomfört eller fullföljt utbildning på nationella
program i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla reda på vilka
som omfattas av ansvaret och vid behov bidra med insatser för
att de unga ska fullfölja sin utbildning. Kommunen ska också
föra register över de unga och rapportera in uppgifter till SCB.

96 procent
Så stor andel av föräldrarna i Vaxholms förskolor upplever att deras
barns förskola är en trygg plats. Det
visar den årliga brukarundersökningen som undersöker hur barn
och föräldrar uppfattar förskolan och
skolan. Undersökningen är en enkät
som skolbarn och vårdnadshavare i
förskola och skola svarar på. 98 procent av förskoleföräldrarna beskriver
en hög trivsel och 93 procent skulle
rekommendera förskolan till andra.
Överlag får alla undersökta målområden för både kommunal och enskild
regi i Vaxholms stad bra resultat.
Läs en längre artikel om brukar
undersökningen på www.vaxholm.se
Där kan du också läsa undersökningen
i sin helhet.

Barnens bästa i alla beslut
Sedan årsskiftet har barnkonventionen blivit svensk lag.
– Barnkonventionen har varit gällande i Sverige sedan 1990 och
vi har arbetat med den länge, men nu blir vi skyldiga att visa hur
vi gör det, säger Johanna Frunck som är projektledare för implementeringen av ett barnrättsbaserat arbetssätt i Vaxholms stad.
Vid varje beslut eller åtgärd som berör
barn ska det göras en prövning av
barnets bästa utifrån rättigheterna i
barnkonventionen. Barnens synpunkter ska inhämtas och barns intressen
ska vägas mot andra intressen i varje
enskild fråga. Om kommunen inte
beslutar i enlighet med barnets bästa
i en enskild fråga ska det finnas en
motivering till varför.
Att hämta in synpunkter från barn
kan till exempel göras genom att fråga
dem, begära svar genom teckningar eller webbenkäter, beroende på barnens
ålder.
– Det betyder inte att barnen ska få
bestämma allting, men de ska tillfrågas och deras bästa ska vägas in, säger
Johanna. Att bygga en lekplats för 10
miljoner kan ju vara något barn gärna

vill och bra för en grupp
barn. Men om pengarna tas från övrig
förskoleverksamhet
i kommunen så kan
det ju i det stora hela
vara negativt för VaxJohanna
holms barn. Där måste
Frunck
man väga in det bästa för
barnen i Vaxholm i stort.
Vaxholms stad har nu tagit fram en
strategi för att beskriva hur kommunen ska arbeta för att följa den nya
lagen.
– Även om det i vissa fall innebär
extra arbete och nya arbetssätt så har
reaktionerna hittills varit uteslutande
positiva, säger Johanna Frunck. Att arbeta för barns bästa tror jag är en sak
människor har väldigt lätt att ta till sig.

Barnkonventionens principer
Barnkonventionen består av 54 artiklar. Fyra av artiklarna
utgör de grundläggande principerna:

Förslag om Rindö
skola till fullmäktige

• Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras.

Barn- och utbildningsförvaltningen
har under våren utrett möjligheten att
organisera en annan skola på Rindö
än tidigare beslutat. Anledningen
är ett mindre elevunderlag än tidigare prognoser visat och därmed ett
ekonomiskt underskott. Vid barn- och
utbildningsnämndens möte i april
presenterades två förslag. Efter diskussioner i nämnden beslutades om
att organisera en mindre F–6 skola än
vad som tidigare planerats. Nämndens
beslut gick sedan vidare till kommunstyrelsen och vid denna tidnings
pressläggning var det slutgiltiga
beslutet inte fattat.

• Artikel 6. Varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

• Artikel 3. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut och åtgärder som
berör barn.
• Artikel 12. Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som
berör dem.

Du hittar uppdaterade nyheter
om planerna för Rindö skola på
www.vaxholm.se
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Skolmaten nominerad
till hållbarhetspris
Vaxholms stad är nominerad till
Årets hållbara skolmatskommun
2020 i White Guide junior.

Miljövänligt skapande för barn

Nomineringen kommer från White
guide Junior som varje år tittar på
maten i svenska skolor, förskolor och
äldreboenden och delar ut priser i
olika kategorier. Priset Årets hållbara
skolmatskommun presenteras i samarbete med WWF, Världsnaturfonden.
– Det här känns ju superroligt att
vårt arbete med hållbarhetsfrågorna
uppmärksammas, säger Linda Wilhelmsson som är hållbarhetssamordnare på måltidsenheten och förstekock
på Söderfjärdsskolan.
Vaxholms skolor har i flera år arbetat
för att minska matsvinnet, både vid
tillagning och hantering i köken men
också för att minska svinnet på elevernas tallrikar.
– Det är ju inte bara måltidspersonalen som gjort ett bra jobb, säger Linda.
Pedagogerna har varit med i arbetet
och ytterst handlar det ju om våra
elever som verkligen blivit medvetna
om vad det här handlar om.
De tio nominerade kommunerna var
förutom Vaxholm; Arboga, Borlänge,
Gnosjö, Haninge, Sigtuna, Strängnäs,
Sundsvall, Växjö och Örebro. Vinnaren
presenteras den 15 september.

Eva Dahlin och Helena Örnfeldt är konstnärer med ateljé på Rindö Redutt och
två av årets mottagare av Vaxholms stads kulturbidrag. Med hjälp av stödet från
Vaxholm planerar de att starta en kreativ konstverkstad för barn, 7–11 år gamla.
Under fem lördagsförmiddagar i höst, med start 5 september, vill de inspirera
Vaxholmsbarn till personligt skapande utifrån naturliga material.
– Vi tycker att det är viktigt att tänka ekologiskt även inom bild och form, säger
Helena Örnfeldt.
Barnen kommer att få pröva måleri och tredimensionellt skapande, tillverka
färg av ägg, bär och kryddor, bygga skulpturer av material från naturen och
skapa nytt av återvunnet material.
Antal deltagare är begränsat till tio och varje tillfälle kommer att starta med
handtvätt och handsprit.
Anmälan görs till Helena Örnfeldt, helenasrum@gmail.com

Här är alla de som tilldelades Vaxholms stads kulturbidrag 2020
•
•
•
•
•

Kreativ Verkstad, Helena Örnfeldt
Roddarhuset, skulpturparken
Lisa Lindebergh
Gotlandsteatern/Lilla teatern
Kulturum Vaxholm

• Skärgårdsturnén (turnén tyvärr inställd)
• Skapande Odlarverkstad
– Åsa Wärn Bjärling
• Vaxholms fästningsmuseum

Bidraget som delas ut är totalt på 85 000 kronor. Läs mer om vilka som fått bidraget
och hur man ansöker på www.vaxholm.se

Promenadteater
Den 4 juli kommer Teater Carpa till Vaxholm
och bjuder på promenadteater. Föreställningen heter Julia och boken om skuggorna, en
föreställning fylld av pirater, musik, magi och
ledtrådar för både vuxna och barn. Optimal
ålder är 5–9 år.
Promenadteater innebär att gatan är scenen
och att publiken får följa med skådespelarna
på en vandring.
När, var och hur: Lördag den 4 juli kl.
14.00. Teatern är gratis men kräver biljett.
Gratisbiljetter kan hämtas på turistbyrån.
Kläder efter väder. Kom gärna utklädd till
pirat!

Evenemang sommaren 2020
Det rådande läget gör att evenemang och arrangemang
ständigt ändras. Håll utkik på föreningars och arrangörers hemsidor för uppdaterad information.
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Coronaanpassad
kulturnatt
Kulturnatten i Vaxholm är i år
planerad till 9 oktober. Genom
att begränsa antal deltagare och
publik till varje föreställning siktar
arrangörerna på att kunna fira kulturnatt i en något krympt version.
Med regler om att inte samlas i stora
grupper har kulturrådet som arrangerar
Kulturnatten i Vaxholm behövt tänka om.
Mingel, skolmat och storpublik ställs in
och istället satsar man på många små
grupper och föreställningar.
Enligt planen vid tidningens pressläggning blir det bland annat storytelling på
bion för alla åldrar.
På Kronängsskolan kommer en dramagrupp från kulturskolan att spela teater för
liten publik och barn kommer att få prova
på leranimation. På Storstugan blir det
cirkusskola i mindre grupper.
Den populära eldshowen utanför skolan
kommer tillbaka men den här gången
med biljettkrav för att hålla antalet besökare nere.
– Det blir en krympt version av Kulturnatten i år men vi vill ändå försöka
genomföra den, säger kultursamordnare
Christina Nilsson. Vi hoppas att det kan ge
en hel del positiv energi till vaxholmarna.
Nästa år firar kulturnatten tio år och då
hoppas jag att vi får fira jubileet med
många aktiviteter och massor av publik!
Håll koll på hur programmet utvecklas
på www.vaxholm.se

Välkommen att söka
kulturstipendium
Vaxholms stads kulturstipendium stöttar
personer och grupper med konstnärlig
begåvning inom områdena teater, dans,
musik, bild, form, film, litteratur, journalistik eller annat jämförligt kulturellt
område. Stipendiet delas ut till personer
födda, uppvuxna eller bosatta i Vaxholms kommun.
Sista dag för ansökan är 10 augusti
2020. Stipendiet delas ut på Kultur
natten i oktober.
Läs mer och ansök på www.vaxholm.se
under kultur/stöd, bidrag och stipendier.

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

SOMMARENS ÖPPETTIDER:

(8 juni - 16 augusti)
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

14–19
STÄNGT
10–19
10–15
10 –15
STÄNGT
STÄNGT

Sommarläsning:
Kom och få sommarinspiration
till vandringsleder i din närhet,
hemmafix, påta i trädgården eller
aktiviteter med barnen. Vi har också
många böcker för lata dagar i hängmattan. Förlängd lånetid upp till sex
veckor under sommaren.
Sommarutställning på biblioteket:
Kvartersnamn i Vaxholm, 1/6–6/9.
Arrangör: Vaxholms hembygdsförening.

För barn:
Sommarlovsboken: För dig som
går i årskurs 1–9. Hämta ett sommarbokshäfte på biblioteket och
var med i årets omgång av sommarlovsboken. Du lånar, läser och
skriver om fem böcker under sommaren. Sommarbokshäftet hämtas
från och med 1 juni och lämnas
in senast 28 augusti på biblioteket. Alla som är med får välja en
prisbok!
Högläsningstips: Färdiga bokpaket
för barn i olika åldrar finns att låna
från 1 juni.

Har du ärenden till
biblioteket men vill eller
kan inte komma in?
• Logga in i bibliotekets webbkatalog
hemifrån. Där kan du söka, reservera och låna om böcker: https://
bookitpub.vaxholm.se
• Bokinkastet på Hamngatan 17 är
öppet dygnet runt för återlämning
av böcker.
• Om du inte kan komma till oss
eller om du vill hjälpa en anhörig,
vän eller granne kan vi erbjuda
hämtning och lämning av böcker.
Kontakta oss så hittar vi en lösning.
Telefon: 08- 541 709 45 eller mejladress: biblioteket@vaxholm.se

Stor succé för
digitala biblioteket
Många Vaxholmare har upptäckt
möjligheten att låna digitala böcker
och filmer genom Vaxholms stadsbibliotek. Sedan coronapandemin började har användandet ökat stadigt.
Det är gratis att låna, men biblioteket
betalar för varje lån. Därför måste
vi tyvärr begränsa antalet digitala
utlån en tid framöver. När bibliotekets veckokvot är uppfylld får man
återkomma efter några dagar.
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Råd inför sommarens fester:

Coronaviruset:

Ut och njut, men fortsätt
att hålla avstånd!
Många människor i rörelse under sommaren ökar risken för smittspridning och ökat
tryck på sjukvården. Det gäller nu att vi
vaxholmare hjälps åt att hålla i och minska
risken för smittspridning.
• Stanna hemma om du har förkylningssymtom, även milda.
• Stanna hemma om du är över 70 år eller
tillhör annan riskgrupp.
• Tvätta händerna ofta i minst 30 sekunder
med tvål.
• Undvik trängsel och håll avstånd,
2 meter så ofta du kan.

Håll dig uppdaterad och
följ myndigheternas råd
Var källkritisk och dela aldrig osäker information. På www.krisinformation.se hittar
du bekräftad information om coronaviruset.

Så arbetar
Vaxholms stad
Vaxholms stad samverkar med andra
myndigheter i arbetet mot smittspridning
av coronaviruset. Vi följer händelseutvecklingen och vidtar åtgärder utifrån regional
samordning och utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Aktuell information om hur vi arbetar hittar du på www.vaxholm.se under Information om coronavirus.

Behöver du
som är äldre hjälp?
Behöver du stöd eller hjälp i samband
med coronakrisen eller annat? Ring till
Vaxholms stad på 08-541 709 22 (08.30–
16). Telefonen är bemannad av kunnig
personal från Vaxholms stads socialtjänst.

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. Under juli månad lunchstängt kl 11.45–12.30
Växel: 08-541 708 00 • Besöksadress: Eriksövägen 27 • Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm • www.vaxholm.se

