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VAXHOLM
Bänken på kajen
– en kärlekshistoria
Ekonomichefen:

”Turbulent 2020 som
slutade på plus”
Hembygdsgården
nyöppnar

Vi minns
pandemiåret 2020
- och fortsätter hålla ut

Vi utvecklar
vår stad framåt

Välkommen till ett nytt nummer av Viktigt i Vaxholm, som alltid välfyllt

med små och stora saker som händer i vår stad. För visst händer det
mycket!

Vi har ett fortsatt starkt fokus på att stoppa pandemin, vidta åtgärder,

hålla i och hålla ut tills dess att alla grupper fått vaccin eller så länge som
det krävs. Det är viktigt att vi alla orkar hålla i hela vägen för att vara
rädda om varandra.
Vi har också flera stora utvecklingsprojekt på gång. Som att bygga om

och rusta våra kajer. Fatta beslut om ett nytt reningsverk som klarar såväl
en större volym som höga miljökrav för att värna vårt hav. Samt ta fram
en ny översiktsplan för Vaxholm, alltså en plan för hur vi ska utveckla
våra fysiska miljöer i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Vi jobbar med
alla tre områden samtidigt.
När det gäller våra kajer har vi ansökt om medfinansiering via stads

miljöavtalet och inväntar svar. Vaxholm är ju en viktig knutpunkt för hela
skärgårdens sjötrafik. Ett ärende om ett nytt reningsverk tillsammans med
Österåkers kommun har börjat vandra politiskt och väntas fattas beslut
om i kommunfullmäktige den 19 april. Översiktsplanen är nu ute på sam
råd vilket innebär att du kan bidra med dina åsikter fram till 31 maj. Gå
in på Vaxholms stads hemsida, leta upp förslaget till översiktsplan 2040
och låt oss ta del av dina tankar om hur din del av Vaxholm eller hela vår
stad ska utvecklas. Små och stora idéer är välkomna. Kanske bidrog du
med dina tankar redan i den tidiga medborgardialogen och vill se
om de har kunnat beaktas.
Vi utvecklar vår stad framåt – för att möta behov och hitta bra

lösningar som gör Vaxholm till en ännu mer trivsam, hållbar, trygg
och levande stad för alla oss som bor här. Liten som stor.

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: Mats Olofsson

Liberalerna
Gruppledare: Michael Baumgarten

Centerpartiet
Gruppledare: Fredrik Östman

Socialdemokraterna
Gruppledare: Bengt Sandell

Vänsterpartiet
Gruppledare: Sara Strandberg

Miljöpartiet
Gruppledare: Karin Urbina Rutström

Waxholmspartiet
Gruppledare:
Lisbeth Hjalmarson Grunditz

Kristdemokraterna
Gruppledare: Kjetil Rindal

God läsning!
Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande

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: 19/4, 14/6, 20/9, 15/11 och 13/12. Du kan se mötena live på plats, live på webben eller i efterhand
på www.vaxholm.se under fliken Kommun och politik. Under pandemin har vi vidtagit många olika försiktighetsåtgärder. Se på
webben hur de påverkar möten i kommunfullmäktige.

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), Mats Olofsson (M),
Bengt Sandell (S).

Omslagsbild

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

Foto: Elisabeth Larsen Brolin
Nästa nummer utkommer kring
midsommar. Manusstopp 18 maj 2021.

Engagerade föräldrar
ger trygghet på stan
Genom att finnas ute där ungdomarna finns på fredagsoch lördagskvällar gör nattvandrande föräldrar en
värdefull insats.
– Vi behövs där ute för att visa ungdomarna att vi bryr oss och
genom vår närvaro minskar risken för bus, olagligheter och olyckor,
säger nattvandraren Anna Holm.
Vid niotiden samlas nattvandrarna, tar på sina brandgula jackor
och västar, tar med första hjälpen-utrustning och ficklampor och
går ut, 3–4 personer tillsammans. Nattvandrarna rör sig i de områ
den runtom i Vaxholm där ungdomarna finns och de brukar vandra
ända fram till midnatt och en stund därefter.
– Ungdomarna vet att vi finns i området om något skulle hända,
säger Anna Holm. Flera av dem kommer fram och hälsar och pratar.
Det är roligt när vi får kontakt med alla glada och härliga ungdomar.
Anna Holm tycker att vuxennärvaro är viktig för att skapa trygg
het, visa att vuxna bryr sig om ungdomarna och för att finnas till
hands om något händer.
– Det är också ett tillfälle att uppleva
stämningen och inte bara
läsa om det på Facebook.
Hon har själv barn
på väg in i tonåren och
uppskattar att få insyn i
vad tonåringar gör ute på
kvällarna.
– Prova du också! Ta
med vänner. Speciellt nu i
coronatider kan en gemen
lm,
sam promenad pigga upp.
Nattvandrarna Anna Ho
Lotta Crispin Back och An

dreas Lund.

Vill du
nattvandra?
Vi behöver fler nattvandrare
som kan ställa upp för
Vaxholms unga. Kan du
tänka dig att nattvandra
en fredags- eller lördagskväll, på Valborg eller skolavslutningen? Kontakta
ungdomsstodet@vaxholm.se
eller gå med i Facebook
gruppen Nattvandrarna
Vaxholm.

Bidrag till körkortsutbildning
Stiftelsen till Anna-Lisa och Hugo Dahlbergs minne inbjuder ungdomar skrivna i Vaxholms kommun, födda 2004 eller tidigare, att ansöka
om studiebidrag till körkortsutbildning. Ansökan med namn, födelsedatum, adress, gärna e-postadress, och en kortfattad berättelse om
behovet av körkort och möjligheten att bekosta en körkortsutbildning,
ska senast 2021-04-30 vara insänt till: Stiftelsen till Anna-Lisa och
Hugo Dahlbergs minne, Box 61, 185 21 Vaxholm.

Ansökan om skolskjuts är
öppen för läsår 2021/2022
Det är dags för er som har rätt till skolskjuts
med buss, båt eller taxi att ansöka inför läsår
2021/2022. För att få beslut före skolstart
måste du ansöka senast den 20 maj. Du
ansöker via e-tjänsten för skolskjuts
på Vaxholms stads hemsida. Där hittar du också riktlinjer för skolskjuts
och elevresor samt kan göra en
förhandsprövning. Gymnasieelever
får SL-kort utdelade av respektive
skola, men för de elever som även
har rätt till båtkort krävs en ansökan via e-tjänsten.

Här byggs en modern
återvinningscentral
Från slutet av mars pågår en stor ombyggnad av Vaxholms återvinnings
central. Arbetet genomförs i två
omgångar fram till december
och under byggtiden hänvisas
besökare till alternativa återvinningsstationer.
Från vecka 12 river Vaxholms stads entreprenör
halva industribyggnaden på återvinningscentralen
på Eriksövägen. Det tar cirka fem veckor och under
tiden är återvinningscentralen stängd. Invånarna
hänvisas till en tillfällig återvinningsstation. Under
den första byggetappen från 22 mars till 28 april
öppnas en tillfällig återvinningsstation på Eriksövägen 31 (parkeringen vid Vaxholms roddförening
och kanotsällskap).
Den tillfälliga stationen kommer att vara öppen
under helgerna, lördagar och söndagar klockan
09.00-15.00.
Tidigast i juni börjar sedan etapp två som kommer att pågå till och med december. Även under
denna byggperiod kommer återvinningscentralen
att vara stängd.
Vilka datum är återvinningscentralen stängd
och vilka alternativ finns då?
Läs mer på www.roslagsvatten.se.
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Hän

Mer digitala seniorer
Två kvällar i februari fylldes Kronängsskolans matsal av 150 seniorer som ville
bli mer digitala. Projektet mer digital
syftar till att minska tröskeln till den
digitala världen för äldre. Under inspirationskvällarna var det skolans elever
som var lärare och experter. Folkligt,
festligt och fullspikat! Så som det kunde
vara innan pandemin gjorde det omöjligt
att träffas i stora sällskap.

Hållbarhetsfamiljer
sparade CO2
Under 2020 startade Vaxholms stad en
hållbarhetsutmaning där fem frivilliga
Vaxholmshushåll inspirerar varandra och
andra till en mer hållbar livsstil och minskat koldioxidutstläpp. Flera av deltagarna,
bland andra familjen Plastrougi på Rindö
(se bild), har delat med sig av sina miljö
utmaningar i vardagen och sina bästa
tips. Coronapandemin har gjort att projektet kört på halvfart under 2020. Därför
kommer nu hela gänget att fortsätta ett
år till.

Samarbete mot våld
i nära relationer
Vaxholm var initiativtagare när sju
norrkommuner presenterade informationskampanjen Våld är aldrig OK med
affischer på bussar, tåg och hållplatser
och i kommunernas sociala kanaler.
Kampanjens syfte är att lyfta frågan om
våld i nära relationer som är ett problem
som ökat under pandemin då människor
vistas hemma i större utsträckning. Vaxholm skapade kampanjen som rullades
ut lokalt första gången ett år tidigare.

Vaxholm tryggast i länet
Vaxholm placerades i topp i Stockholms län enligt en rapport om
svenska kommuners trygghet och
säkerhet. Sett till hela landet var
Vaxholm näst tryggast efter Hammarö kommun i Värmland. Rapporten är gjord av Sveriges kommuner
och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Uppskattade matleveranser
Under vår och sommar körde Vaxholms
stad ut matleveranser till riskgrupper för
att minska risken för covidsmitta. Det
var ett samarbete med lokala livsme
delsbutiker och tjänsten blev mycket
uppskattad med många beställningar
och positiv feedback från användarna.
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Strålande resultat för
Kronängsskolans nior

Barnens trädgård
för alla sinnen

Eleverna i Kronängsskolans årskurs 9
presterade på topp under läsåret, trots
de utmaningar som pandemin medförde.
Den första kullen som gått i Kronängsskolan alla tre åren 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
(94,5 procent) har också
klarat måluppfyllelsen, det vill
säga betyget
godkänt
eller högre.

På förskolan Lekhagen har personal,
barn och föräldrar tillsammans byggt
en Sinnenas trädgård i en rad pallkragar. Tanken är att barnen ska få uppleva
naturen med alla sinnen: titta, känna,
lukta, höra och smaka.

Båtpendel till Stockholm
på 55 minuter
I augusti startades en ny pendelbåtslinje
från Rindö till Stockholm för att skapa fler möjligheter för vaxholmare
att jobbpendla till Stockholm.
Genom coronapandemin har
allt kollektivt resande minskat, men när läget förbättras
kommer förhoppningsvis
båtpendlandet igång på allvar. Om det tvååriga försöket
faller väl ut kan det komma att
permanentas.

Vaxholms stads
nya webbplats
I september lanserades Vaxholms stads
nya webbplats. Med besökarens behov
i fokus har den fått högre tillgänglighet,
förbättrad navigation, modernare design
och är i högre grad än tidigare anpassad
till mobilen. Du har väl heller inte missat nyhetsflödet på webbens startsida
med flera nyhetsuppdateringar per dag?

Kulturnatt i miniformat
Trots coronarestriktioner och begränsad
publik kunde kulturnatten bjuda på ett
20-tal programpunkter på olika platser i
Vaxholm. Dramaelever spelade en Astrid
Lindgren-pjäs, det lokala bandet Beans
spelade covers, barn fick prova på ler
animation, kulturskolans vokalensamble
och stråkensamble underhöll. Storytelling och föreläsningar presenterades på
bion och i kyrkan gavs flera konserter.
Som grand final visades en eldshow
utanför Kronängsskolan och riksspelman Åsa Jinder höll konsert i aulan.
40 personer kunde ta del på plats och
alla vi andra fick livestreama den fina
konserten.

Coronateam och barnsång
Det som präglade 2020 i hela världen
var förstås coronapandemin. I Vaxholm var det många som påverkades
men också många som ville hjälpa till.
Vaxholms stads hemtjänst skapade ett
coronateam som ryckt ut i full skydds
utrustning till brukare med misstänkt
eller konstaterad covid-19. Skolelever
sjöng för seniorer. Vaxholms stads krisledning har arbetat nära lokala verksamheter och i samarbete med regionen
för att samordna insatser och verksamheter nu i mer än ett år.

Skolmaten prisad
för hållbarhet
Vaxholms stad nominerades som en
av tio kommuner till Årets hållbara
skolmatskommun 2020 av White Guide
junior i samarbete med Världsnaturfonden. Vaxholms måltidsenhet har i flera
år arbetat för att minska matsvinnet och
minska sitt klimatavtryck. Kommunen
kom på en hedrande femteplats.

Dramaverksamheten
fyllde 25

Två nya återvinningsstationer

I samarbete med FTI (förpacknings- och
Vaxholms dramaverksamhet firade
tidningsinsamlingen) har Vaxholms
25-årsjubileum under året. Omkring
stad under året öppnat två nya åter1 500 vaxholmsbarn har varit med
vinningsstationer, en på Hamngatan
genom åren. Verksamheten
i Vaxholm och en i Rindö hamn. I
startades av Christina
de nya stationerna kan man
Nilsson som ännu
förutom glas och tidningar
idag arbetar
också återvinna papperssom dramapexförpackningar, plast- och
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96%

Miljövänlig energi
i Rindö sporthall
I sporthallen i Rindö hamn byttes den
gamla elpannan mot bergvärme som är
billigare, mer effektivt och mer hållbart.
Genom bytet räknar Vaxholms stad med
att spara 250 000 kronor om året i uppvärmningskostnader.

»
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Ett turbulent år
som slutade på plus
Live på Vaxholms stads
Facebook
Annorlunda tider ger nya arbetssätt.
Då pandemin gjorde det svårt att träffa
invånare bestämde sig kommunalrådet Malin Forsbrand (C) och kommunchefen Marie Wiklund för att möta
invånarna digitalt. I flera sändningar
på Vaxholms stads Facebook har de
svarat på frågor och berättat hur kommunen arbetar med coronapandemin.
Sändningarna fortsätter 2021.

Planen för Norrberget
fastställdes
I slutet av juni avslog Mark- och
miljööverdomstolen samtliga
överklaganden angående detaljplaner för Norrberget. Det betyder
att detaljplanen vunnit laga kraft.
Planen rymmer bostäder, ett särskilt boende för äldre, en förskola,
strandpromenad och café eller
annan verksamhet.

Barnens bästa i alla beslut
I början av 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barns
bästa ska prövas i varje beslut eller
åtgärd som berör dem. Ett exempel på
hur Vaxholms stad ger barn inflytande
är dialogen kring lekplatsen på Lägret
där barn fått skicka in förslag på hur
lekplatsen ska utvecklas.
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Som en berg- och dalbana. Så
sammanfattar Vaxholms stads
ekonomichef Koray Kahruman
ekonomin under 2020. Coronapandemi, ständigt ändrade
prognoser och statliga bidrag
skapade stora svängningar i en
annars stabil ekonomi.
Efter ett år med corona, höga sjukskriv
ningstal och ekonomiska prognoser som
ändrades flera gånger så blev 2020 ett
år med stor ekonomisk osäkerhet. Alla
prognoser pekade på stora förluster i
samhället, så också för kommuner. Men
statens extra bidrag i samband med
pandemin gjorde att Vaxholms stad ändå
slutade året med ett förstärkt överskott.
– Jag har aldrig varit med om ett lika
turbulent ekonomiskt år någonsin, säger
Koray Kahruman. Prognosen för våra
skatteintäkter brukar vara väldigt stadiga,
men i år gick de upp och ner som en
berg- och dalbana. Det har vi aldrig sett
förut. Trots det har vi lyckats ha stadig
koll på vår ekonomi under hela det tur
bulenta året.
Överträffade budgeten

Årets resultat för Vaxholms stad är +33,3
miljoner kronor vilket motsvarar 4,8% i
resultat. Det överträffade budgeten med
17,9 miljoner kronor.
Koray berättar att det såg väldigt
mörkt ut under våren fram till juni
månad, då skatteintäkterna störtdök
nedåt. Under sommaren minskade sedan
smittspridningen och ekonomin började
återhämta sig och därmed också prog
nosen för kommunens skatteintäkter. Så
kom hösten med en andra smittvåg då
det började vika nedåt igen.
– Staten sköt till rekordmycket statsbi
drag under våren för att möta upp tappet
i skatteintäkter. När ekonomin sedan
delvis återhämtade sig under sommaren
blev det istället ett överskott i kommu
nens kassa. Staten har också kompense
rat kommunen för delar av våra sjuklö
nekostnader och andra extrakostnader vi
haft till följd av pandemin.
Även om resultatet tack vare stats
bidragen ser väldigt bra ut så måste vi
vara försiktiga med hur pengarna spen
deras, menar Koray.
– Framtiden är osäker och statens

Koray Kahruman, ekonomichef
Vaxholms stad.

bidrag kommer att minska sucessivt,
säger han.
Balanserad budget för 2021

I december antogs Vaxholms stads bud
get för 2021.
– Budgeten är balanserad och innehål
ler både nödvändiga besparingar och
extrasatsningar till vår utbildningsverk
samhet och vård- och omsorgsverksam
het, säger Koray.
Under de fyra år som Koray har varit
ekonomichef har Vaxholms stad sparat
cirka 1 procent per år. Han tror att kom
munen kommer att behöva spara cirka 1
procent per år även framåt.
– Andelen yngre och äldre ökar i
landet vilket ökar kostnaderna samtidigt
som den arbetsföra befolkningen inte
ökar, vilket håller nere skatteintäkterna.
God ekonomi – en tradition

Vaxholm har också planer på att inves
tera för ungefär en halv miljard kronor
de kommande sju åren. De två största
investeringsprojekten är renoveringen
av kajen och bygget av ett nytt modernt
särskilt boende för äldre på Norrberget.
Dessutom kommer Vaxholms stads
dotterbolag bygga ett nytt gemensamt
reningsverk med Österåker.
– Men i Vaxholm har vi anpassat oss
efter förutsättningarna och levererat
goda ekonomiska resultat i många år nu,
säger Koray. Vi har en god ekonomi av
tradition och det ska vi fortsätta att ha
även framåt.
Fotnot: Du kan läsa budgeten i sin helhet på
https://www.vaxholm.se/kommun--politik/
kommunens-ekonomi/mal-och-budget

Två Vaxholmsvikar
föreslagna till natura
2000-områden

Skiss över en möjlig utveckling av Framnäsparken, ritad av trädgårdsmästare Pia Silins.

Fjärilsrabatt
i Framnäsparken
Under våren startar Vaxholms
stad ett arbete i Framnäsparken
på Vaxön för att förvandla parken
till en välkomnande plats både
för pollinatörer och människor.
Pollinatörer som fjärilar, flugor, humlor,
skalbaggar, bin, myror och getingar är
livsviktiga för människor och bidrar
till frukt, bär och genetisk mångfald i
växtriket. I en värld där allt fler gröna
områden försvinner är det extra viktigt
att värna om pollinatörer och därför har
Vaxholms stad valt att skapa en park helt
i deras smak.
Framnäsparken är nu en mindre
gräsplan med två bänkar, men under året
sker en förvandling. Den framtida par
ken ska få en ängsmark med växtarter

som är bra för fjärilar och bin, tillsam
mans med rabatter där blommorna
är speciellt utvalda för att passa olika
pollinatörer. Målet är att ha växter som
blommar hela säsongen för en konstant
tillgång till mat. Det ska även installeras
boplatser för pollinerare och informa
tionsskyltar för besökare.
Under hösten 2020 hade kommunen
en biologipraktikant från Lunds univer
sitet som valde ut växter och lösningar
för boplatser åt pollinerarna. Hon ligger
också bakom informationsskyltarna som
ska sättas upp i parken.
Det gröna lyftet i parken görs med
hjälp av ett bidrag från Naturvårds
verkets lokala naturvårdssatsningar
(LONA). Förhoppningsvis surrar parken
av liv till sommaren.

I december föreslog regeringen 13 nya
natura 2000-områden, varav två på
Bogesund: Nibbleviken och Ekefjärd.
Natura 2000-klassning är ett vanligt
naturskydd och utgör ett nätverk av
värdefulla naturområden inom EU. Alla
medlemsstater skyddar de utpekade områdena för att bevara biologisk mångfald.
Nibbleviken och Ekefjärd föreslås bli
natura 2000-områden utifrån EU:s artoch habitatdirektiv för att vikarna är just
värdefulla naturtyper. Vaxholms stad yttrade sig positivt redan 2015 om skydd
av vikarna. Det som återstår nu är ett
beslut hos EU-kommissionen för att de
ska få ingå i Natura 2000-nätverket.

Luften är fri – ut och njut
År 2021 har utropats till friluftslivets år
under parollen ”Luften är fri”. Syftet är
att uppfylla Naturvårdsverkets nationella
mål för friluftslivet. Ett viktigt mål är att
få flera personer att prova på friluftslivet
och att naturen ska vara tillgänglig för
alla.
Kampanjen bedrivs genom svenskt
friluftsliv, ett samarbete mellan en rad
friluftsorganisationer. Under året arrangeras aktiviteter runt om i landet. Läs mer
på www.luftenarfri.nu.

FOTO: DANIEL EK

Fri luft i Vaxholm

Njut av Vaxholms
sköna natur, som här
på Bogesund.

I Vaxholm har vi nära till naturen, tillgång till fina leder och friluftsområden.
Ändå hittar inte alla dit, av olika skäl.
Under friluftslivets år 2021 kan vi hjälpas åt att inspirera, lyfta fram aktiviteter
och visa vilka områden vi har nära oss.
För tips på natur- och fritidsområden kan du ladda
ned appen naturkartan. Bra att ha med
när du söker grillplatser, sevärdheter
och leder i naturen.
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Vaccinationerna
har startat –
och följer den
förutbestämda
turordningen

Nu vaccineras äldre personer
Tidplanen för de olika vaccinationsfaserna
påverkas av vaccintillgången. Eftersom
tillgången varit begränsad bygger upp
lägget på att säkra att de äldsta erbjuds
vaccinet först.
I Vaccinationsfas 2, personer från 65 år och
uppåt, skickar Region Stockholm ut ett brev till
alla berörda invånare. Brevet innehåller instruktioner för hur du ska göra för att boka tid
för vaccination.
• I början av mars startade fas två-vaccineringen i Stockholms län, alltså för personer som är
80 år och äldre.
• Näst på tur att få informationsbrev är sedan
personer mellan 70 och 79 år.
• Därefter går brevet ut till personer som är
mellan 65 och 69 år.
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Du som har äldre anhöriga
får gärna hjälpa till att sprida
informationen:
• Brevet skickas ut i omgångar - alla får inte brevet
samtidigt.
• Vaccinationen genomförs på mottagarens ordinarie
vårdcentral.
• Brevet går ut till ett stort antal mottagare. Många kommer att vilja boka tid samtidigt. Om det är svårt att
boka, vänta någon dag innan du försöker igen.
• Vaccinationen är kostnadsfri. Lämna inte ut ditt BankID
eller ditt kontonummer om någon ber om det.

Ditt och mitt ansvar:

Fortsätt följa
rekommendationerna

Aktuell information
om vaccination
mot covid-19
finns på 1177.se

Hemarbete är ett bra sätt att minska risken för smitta.

Nu när vaccinationerna startat är risken stor att vi
börjar slarva med att följa rekommendationerna.
Det dröjer ännu en tid innan alla erbjudits vaccin.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd om allas ansvar att förhindra smitta av
covid-19 innebär framför allt att:

1177 Vårdguiden – här finns
svaren på många av invånares frågor om covid-19 och
om vaccinationen.
Sidorna på 1177.se byggs ut
löpande med mer fakta och
information och översätts till
olika språk.

• Arbeta hemifrån om du kan.
• Begränsa antalet nya nära kontakter - umgås bara med
de personer som du normalt träffar.
• Stanna hemma vid minsta symtom.
• Provta dig om du har symtom längre tid än 24 timmar.
• Alla i ett hushåll rekommenderas i möjligaste mån att
vara hemma från det att någon får symtom som kan
stämma med covid-19.
• Alla i ett hushåll skall stanna hemma i en vecka om
någon i hushållet har bekräftad covid-19.
(smittskyddslagen).
• Du bör stanna hemma efter utlandsresa i sju dagar.
Du bör provta dig på ankomstdagen och på dag 5.
• Undvik köpcentrum och butiker om det är risk för
trängsel. Handla helst utan medföljande sällskap.
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Håll dig informerad om ärenden
i Vaxholms nämnder
Om du i samtal om aktuella
frågor i kommunen någon gång
känner att du inte har hela bakgrunden så har du möjlighet att
fördjupa dig i och följa ärendets
väg genom Vaxholms politiska
nämnder. Inför mötet kan du i
kallelsen på webben läsa alla
bilagor som beskriver ärendet
utförligare. Några dagar efter
mötet ser du i protokollet hur
nämnden beslutat, eller var och
när det ska tas beslut.
Möten i kommunens högsta beslutande
organ, kommunfullmäktige (KF), är
öppna för allmänheten. I dessa pandemitider kan förutsättningar ändras, så
följ uppdateringar på webben. Där kan
du även se KF-mötet i vår direktsändning, eller titta i efterhand.
På Vaxholms stads webbplats kan du
dagligen läsa nya nyheter och notiser.
Efter varje möte i kommunstyrelsen (KS)
och kommunfullmäktige (KF) publiceras
sammandrag i nyhetsflödet på webbens
startsida.

Vid denna tidnings pressläggning
hade åtminstone ett möte genomförts
i KS, barn- och utbildnings-, stadsbyggnads- och socialnämnden samt i
nämnden för teknik-, fritid och kultur.
Men årets första möte i KF planerades
då genomföras 23 mars.
Exempel på ärenden som hanterats i
nämnderna i början av året:
Vaxholms stads näringslivsstrategi,
utbyggnad av Resarö skola, omsorgsplan för äldre och funktionshindrade
(som anger en inriktning för den
framtida planeringen av äldre- och
funktionshinderomsorgen i kommunen),
stödåtgärder för Vaxholms företag,
resultat i kommunkompassen och SCBenkäten, detaljbudget 2021, stadens
måluppfyllelse 2020 och redovisning av
besparingsåtgärder för kommunstyrelsens verksamheter samt hur kommunstyrelsens budgetram för 2021 om 76,6
mnkr har fördelats.
I de olika nämndernas handlingar
framgår ekonomiska utfall och årsbok

Framtida avloppsrening
ska beslutas i KF
Både reningsverken i Blynäs i Vaxholm och Österåkers reningsverk
i Margretelund närmar sig sina kapacitetstak. För att tillgodose
behovet av allmänna VA-tjänster och framtida reningskrav behövs
en utökad och moderniserad avloppsreningskapacitet.
Roslagsvatten har sedan 2018 undersökt olika alternativ för att säkra framtida
avloppsrening och har presenterat olika alternativ för VA-huvudmännen. Fokus
har legat på en hållbar framtida lösning. 2020 rekommenderade Roslagsvatten en
nybyggnation av ett reningsverk i Margretelund, Österåker, och att även ansluta
Vaxholms invånare dit. Förslaget grundar sig bland annat på miljöhänsyn, ekonomi och teknik.
Kommunfullmäktige i Österåker har sagt ”ja”. Roslagsvatten har fått i uppdrag
att anlägga ett nytt reningsverk i Margretelund. Kommunfullmäktige i Vaxholms
stad har fattat ett principbeslut att kommunen ska arbeta för en anslutning till
det nya reningsverket. Kommunerna Vaxholm och Österåker har genomfört
avtalsförhandlingar om drift av anläggningarna och affärsmodell.
Ett ärende att ta beslut om bereds nu inför Vaxholms KF i april där KF föreslås besluta att uppdra åt Vaxholmsvatten AB att vidta åtgärder i syfte att
tillskapa ett nytt reningsverk i Margretelund. För att ansluta Vaxholm behöver sjöledningar för spillvatten byggas mellan Blynäs och Margretelund.
2026 ska det nya reningsverket vara klart.
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slut 2020 och detaljbudget för 2021.
Nämnderna redovisar svar på revisorernas förstudie om tillgänglighet och
service. Barn och utbildningsnämnden
har hanterat en utvärdering av riktlinjer
för skolskjuts och elevresor, årsrapport
psykisk hälsa 2020, verksamheternas
trygghetsplaner och statistik över antal
barn i förskolan 2020 och i stadsbyggnadsnämnden har bland annat rapport
om stadens tillsynsarbete redovisats.
Läs mer på www.vaxholm.se.
Undrar du något om ärendena är du
välkommen att kontakta kansliet via
e-post kansliet@vaxholm.se eller
telefon 08-541 708 00.

Du kan också få hjälp vidare för att
ta del av handlingar eller om du vill
få mer info via politiker eller tjänstemän. Kontaktuppgifter till dina lokala
politiker finns i förtroendemannaregistret på www.vaxholm.se på fliken
Kommun och politik.

Lokal för Vaxholms
stadsbibliotek
Vid denna tidnings pressläggning hade
ärendet om ny lokal för stadsbiblioteket
återremitterats från kommunstyrelsen
för att i nästa steg hanteras i kommunfullmäktige 22 mars 2021. Läs mer
i nyhetsflödet på stadens webb. Även i
ärendet till nämnden finns mer
bakgrundsmaterial
(fliken kommun
och politik).

FOTO: CLARA JONSSON

En parkbänk på kajen ledde genom en efterlysning på Vaxholms
stads facebooksida till en riktigt härlig kärlekshistoria lagom till alla
hjärtans dag. Paret Lasse och Maria Ros Hjelm träffades för första
gången, Lasse friade och i somras gifte de sig – allt vid bänken.
Nu lutar det åt en fortsättning på kajen i kärlekens tecken.

Kärleksbänken i hamnen
FOTO: CLARA JONSSON

På kajen vid gästhamnen står en park
bänk med tre kärleksplaketter i mässing.
Lasse och Maria står det på plaketterna
som är dekorerade med hjärtan och da
terade 7 augusti 2015, 2018 och 2020.
Inför kajrenoveringen behöver bänken
troligen tas bort och därför efterlyste
Vaxholms stad paret i sociala medier.
Inlägget delades flitigt och efter ett dygn
hörde Lasse och Maria själva av
sig. De var både förvånade och
glada över att kommunen
hade sökt dem.
– Skönt att ingen var
arg för att vi idkat lite civil
olydnad och skruvat upp
skyltar på kommunens
egendom, säger Maria.

Landskapsarkitekternas förslag

Första dejten på bänken

Det visade sig att de tre plaketterna
minner om viktiga händelser.
– Vi skulle träffas för första gången
”irl” (in real life reds. anm.) och då valde
vi Vaxholm eftersom jag bodde på Värm
dö och Lasse i Åkersberga så Vaxholm
låg ungefär på halva vägen. Vi köpte glass
och gick och satte oss på bänken för att

bänken just 7 augusti varje år.
2018 friade Lasse vid bänken och
skruvade fast minnesplakett nummer
två. I höstas samlades de tillsammans
med sina respektive barn, några vänner
guppandes i båtar och föräldrageneratio
nen digitalt när de gifte sig – också det
vid kärleksbänken på kajen.
– Det var en av sommarens vackraste
dagar och det var verkligen en underbar
dag, säger Maria.

lära känna varandra lite närmare, berät
tar Maria.
Ett år efter den första träffen överras
kade Lasse med att skruva dit den första
minnesplaketten. Därefter har det blivit
tradition för Lasse och Maria att besöka

Efter att både tidningar, radio och tv
uppmärksammat Vaxholms stads efter
lysning av kärleksparet så har historien
om kärleksbänken också nått de land
skapsarkitekter som tagit fram förslag för
den framtida kajen. Förslaget presenteras
nu under våren för beslut och där finns
kärleksbänken med i en bilaga med
åtgärdsförslag. Arkitekterna föreslår att
det sätts en minnesplakett på platsen där
bänken står idag och att ”En ny plats, i
ett mer omhändertaget läge med en bänk
skapas där förhoppningsvis fler kan hitta
kärleken i framtiden”. Fortsättning följer
– länge leve kärleken!
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Läs mer om
kajrenoveringe
n på:
vaxholm .se >
bygga bo miljö >
Stadsbyggnadsp
rojekt >
Vaxholms kajer

Hoppas på bidrag
från Trafikverket
Kajrenoveringen i centrala Vaxholm, från Cronhamnsplan till
Västerhamnen, är planerad att inledas hösten 2021. Arbetet
pågår under flera år och slutbesiktning sker enligt planen våren
2026. Totalt beräknas renoveringen kosta 381 miljoner kronor.
Som en del i den kommande kajrenoveringen och ett led i Vaxholms stads satsning
på hållbara resor har staden nu ansökt om maximalt över 185 miljoner kronor i stöd
hos Trafikverket i ett så kallat stadsmiljöavtal.
Syftet med stadsmiljöavtal är att främja hållbara stadsmiljöer så att fler ska kunna
resa med kollektivtrafik eller cykel. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar
med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”god
bebyggd miljö”.
Ansökan från Vaxholms stad handlar till största del om att bygga om replipunkt
Vaxholm, det vill säga kajområdet i centrum – en knutpunkt för cykel, buss och båt.
Renoveringen ska ge bättre tillgänglighet och ökad kapacitet i kollektivtrafiken för
att möta en växande befolkning och fler besökare.
För att få Trafikverkets stöd ska Vaxholms stad också genomföra motprestationer i
andra delar av Vaxholm. Det handlar till exempel om att ta fram en trafikstrategi,
detaljplaner för att kunna bygga flerbostadshus och att inrätta fler centrala cykel
parkeringar. I juni väntas besked om stödet.

Dialog kring kajernas framtid
Vaxholms kajer kallas ibland Vaxholms hjärta. Inför den kommande renoveringen är det viktigt att få med så många kloka
tankar som möjligt. Därför har Vaxholms stad haft dialog med
allmänheten och olika intressegrupper.
Vaxholms stad har vänt sig till den breda allmänheten
och till barn, ö-bor, funktionshindrade och näringslivet och fått in en rad synpunkter, förslag och frågor. Från öbor kommer synpunkter om parkerings- och båtplatser.
Båtmackarna vållar stor diskussion och det finns öbor som anser att två båtmackar är
livsviktigt medan andra vill ha bort en av dem, både för klimatet och för närmiljön.
Barnen vill ha gräs, träd och en berg-och dalbana
Barn som varit på studiebesök har gett många kreativa förslag på hur kajen ska bli
mer färgglad och välkomnande för den som väntar på buss eller båt. De föreslår gräs
och träd istället för sten och gärna en berg- och dalbana eller gungor. Allmänhetens
förslag handlar om bland annat buss- och godstrafik, att kajen är hjärtat och därför ska
hanteras varsamt och möjligheten att vistas där utan att störas av trafik.
Förslagen finns med som underlag till arkitekternas helhetsförslag som politikerna
fattar beslut om i höst.
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Provborrningar
på kajen
I december borrades ett antal
hål i kajen och i vattnet utanför,
bland annat för att mäta avståndet ner till fast berggrund. Vid
Vaxholms kaj handlar det om
cirka 4–5 meters djup, vilket i
dessa sammanhang är grunt.
Djupare grund hade gjort det mer
kostsamt att bygga en stabil kaj.
Som väntat hittades en del
föroreningar i jorden, som asfalt
och oljespill. Det är naturligt i
en stadsmiljö med både bil- och
lastbilstrafik.
Under provborrningarna letade
man också efter lera, som kan
göra marken instabil. Tyvärr hittades en mindre mängd lera som
kommer att behöva grävas bort i
delar av kajområdet.
Markutredningarna har också
medfört två mindre provisoriska
lagningar på kajen där marken
var underminerad. Undersökningarna ligger nu till grund för
planering och kommande beslut
kring renovering.

En kista från
barnen till framtiden
Hur beskriver man den tid vi lever i för någon som lever om 120 år?
Barn på Lekhagens förskola har fyllt en kista med saker som ska grävas ned i Vaxholms kaj för att grävas upp nästa gång kajen renoveras.
AV MALIN OTTOSSON FOTO JESPER WAHLSTRÖM

– och varför
inte en bergoch dalbana
på kajen?

När Vaxholms kajer de kommande åren
ska renoveras kommer en tidskapsel i
form av en ljusblå träkista att grävas ned
i kajen. Det är barn från avdelningen
Humlan på Lekhagens förskola som
har valt ut vad som ska läggas i kistan.
Tanken är att innehållet ska berätta något
om vår samtid för de som gräver upp
den i framtiden.
I kistan finns bland annat färska
tidningar, både Bamse och Svenska
Dagbladet Junior. Här finns också en
tesil, en älskad prinsessklänning, en
begagnad mobiltelefon och pyssel
gjort av återvunnet material efter
som förskolan arbetar mycket med
miljötänk.
Barnen har valt ut teckningar, foto
grafier och symboler som de laminerat
för att de ska hålla så bra som möjligt

på sin resa mot framtiden. Här finns en
gruppbild av dem själva, symboler för
hur de konsumerar underhållning som
Spotify, Netflix och utbildningsradion.
Idén till tidskapseln har kajens pro
jektledare Robert Klingvall hämtat från
barnprogrammet Greta Gris, där ett brev
grävs ned för att läsas i framtiden. Kistan
hålls nu i tryggt förvar tills kajrenove
ringen börjar och det blir dags att gräva
ned den. Platsen kommer att märkas
ut med en mässingsplakett. Barnen på
avdelningen Humlan har fått en likadan
plakett som minne.
Barnen har också varit på studiebesök
på kajen och lämnat förslag inför renove
ringen, bland annat tycker de att en bit av
kajen ska vara av glas så att man ser ner
under vattnet.
– Det är värdefullt att vi lyssnar på
barnen och får in deras idéer, de är ju
dessutom framtidens beslutsfattare i
Vaxholm, säger kommunstyrelsen ord
förande Malin Forsbrand (C) som tagit
emot kistan och barnens förslag.

Avdelningen Humlan på Lekhagens förskola har gjort en tidskapsel till framtiden.
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Fiskefredning i Siviken och
inre delen av Killingeviken

G Ä LLE R
1 JAN UAR I
T ILL 15 J U N
I

Att säkra biologisk mångfald är
ett fokusområde i Vaxholm stads
miljöarbete. Grunda vikar påverkas ofta av exploatering. Fiskefredning säkerställer ett skydd
för fisk under en känslig tid och
innebär fiskeförbud. Skyddet är
betydelsefullt för att säkra framtida fritidsfiske. Fiskeförbudet
innefattar inte strömmingsfiske.
I takt med klimatförändringar och
minskad mångfald behöver land- och
vattenområden som gynnar olika arters
fortlevnad bevaras eller skapas. Grunda
vikar har betydelse utifrån att
• de är gröna platser under vatten, som
kan utgöra spridningskorridorer för
bland annat fisk att förflytta sig i. De
grunda vikarna utgör ett nätverk som
behöver skydd.
• de är värdefulla livsmiljöer som reproduktionslokal för marina arter.

exploatering. De flesta grunda vikar i
kommunens kustvatten har en mänsklig
påverkan med bryggor, kajer, och bebyg
gelse. Siviken och Killingeviken är orörda
grunda kustnära miljöer som lyftes fram
i den marina naturvärdesbedömningen
2014 av konsultföretaget Aquabiota.

Orörda miljöer

Att säkra biologisk mångfald är ett
fokusområde i Vaxholm stads miljöar
bete. Kommunen ingår sedan tre år i ett
samarbetsprojekt med Länsstyrelsen,
WWF, Skärgårdsstiftelsen och Stock
holms universitet om biologisk mångfald
i grunda vikar. Projektet finansieras av
havs- och vattenmyndigheten.
Grunda vikar är ofta hårt pressade av

Viktiga lek- och uppväxtvikar

Under 2019 och 2020 inventerades fisk
och vattenvegetation i Siviken och Kil
lingeviken. Resultatet visade att:
• Killingevikens inre delar är av stor
betydelse som lek- och uppväxtområde
för abborre, gädda och karpfisk.
• Siviken är en relativt skyddad och
lågexploaterad miljö med vassar och

vegetationsrika grundområden som
lek-, uppväxt- och födosöksområde för
flera fiskarter.
Fiskeförbud när rovfisken leker

Med tanke på rovfiskens dåliga status
i regionen finns goda skäl att skydda
vikarna och instifta fiskeförbud under
lektiden. Vaxholms stad har tillsam
mans med samtliga fiskerättsinnehavare
godkänt fiskefredning av Siviken och
Killingevikens inre del under en känslig
tid, 1 januari – 15 juni, då det råder
förbud att fiska. Det ger rovfiskarter
möjlighet till en lugn reproduktions
plats. Fiskeförbudet inkluderar inte
strömming.

GÄDD-BB KLAR FÖR EN NY KULL
När gäddorna leker i vikar och vass heter
det ju i visan. Sanningen är att gäddor
hittar allt färre platser att leka på när
sankmarker och sumpskogar dikas ur.
För att skapa ett perfekt ”gädd-BB” har
Vaxholms fiskevårdsområdesförening i
ett projekt tillsammans med Fastighets
verket, länsstyrelsen och Vaxholms Sport
fiskare satsat omkring en miljon kronor
och många timmars ideellt arbete.
För andra året har man nu dämt upp ett dike som löper från
Söderby gård, under Bogesundsvägen, ned till Ekefjärd. Diket
går upp mot ett område med björk och sly och där är det nu
stopp så att smältvattnet blir kvar och gör området till en vat
tenstinn sumpskog. Vattnet där blir grumsigt med ett myller
av liv, mikroorganismer och smådjur, en perfekt miljö för ett
nyfött gäddyngel.
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Nere i Ekefjärd simmar vuxna gäddor. När de känner doften
från sumpvattnet blir de leksugna och försöker ta sig dit. Först
simmar de lite mindre hanarna upp genom diket som är flera
hundra meter långt och på vissa ställen bara ett par decimeter
djupt. Efter hanarna kommer de lite större honorna. De lägger
sin rom på botten och när hanarna sprutar möjlke över så
befruktas rommen. 10–15 dagar senare kläcks äggen.
Under varma majdagar kan man tydligt höra hur det plaskar
bland träden när gäddorna leker. När ynglen sedan kläcks är
de skyddade och har gott om smådjur att äta under den första
tiden i livet.
I juni släpps fördämningarna försiktigt så att smågäddorna
kan simma ut i viken. Då har de hunnit bli decimeterstora och
fiskevårdarna försöker noga se till att alla simmar ut och inte
blir kvar i någon vattenpuss när vattnet sjunker. Efter 3–5 år är
gäddan könsmogen och återvänder gärna till platsen där den
själv föddes för att leka.

Sök bygglov i god
tid inför sommaren
Nu är det hög tid att söka bygglov om
du planerar att bygga nytt, bygga om
eller bygga till i sommar.
Det uppstår ofta frågor när man
ska göra förändringar i sitt boende.
Hur t olkar jag detaljplanen? Vilka
handlingar behöver jag skicka in med
min ansökan? Vilka åtgärder kräver
bygglov?
Bygglovsenheten hjälper till att
besvara dina frågor
• Varje måndag kl. 12.30-14.30. är du
välkommen att kontakta bygglovsrådgivningen.
• Allmänna frågor kring lov- och
anmälanspliktiga åtgärder besvaras
av bygglovhandläggare på telefon
nummer: 08-541 709 70
• Har du frågor om strandskydd kan
du få hjälp av vår strandskyddshandläggare. Ring då istället
telefonnummer: 08-541 709 56
• Du kan även kontakta enheten via
e-post. E-postadressen är bygglov@
vaxholm.se.
Hittar du den information du söker?
Vi har arbetat om våra sidor om
bygglov på www.vaxholm.se. Förhoppningsvis hittar du många svar
redan där.
Men om du inte gör det, eller om
du har synpunkter på webbplatsens
innehåll, så är vi glada om du lämnar
dem till oss, så att vi kan förbättra
innehållet utifrån användarnas behov.
Du kan lämna synpunkter på
webbplatsen längst ner på varje sida
”Hjälpte den här informationen dig?”
eller skicka ett meddelande till oss
via E-tjänsten ”Skriv till oss”. Om du
lämnar dina kontaktuppgifter i din
synpunkt så kan vi ta kontakt med dig
om vi behöver mer feed back för att
kunna lösa de problem du stött på.

Bildgåtan
Vilken korsning är det vi ser här? Bilden som är hämtad
från hembygdsföreningens arkiv visar den gamla färghandeln i Vaxholm. Den siste ägaren till butiken var
John Abrahamsson och huset revs 1962.
Svaret hittar du på sidan 19.

Butiken finns kvar på samma plats
I förra numret frågade vi efter den lilla speceributiken från 1960-talet som låg
på Västra Ekuddsgatan 14. I huset bakom butiken på bilden bodde då Solveig
Brunström som hört av sig till oss för att berätta att handlaren i den lilla butiken
hette Olle Jonsson och ingenting annat. Han drev senare under flera år livs
medelsbutik i Alfågeln i Vaxholm. Det lilla butikshuset på Ekuddsgatan finns
ännu kvar på samma plats. Idag är den omgjord till gäststuga hälsar dagens
ägare Anders Haglund som bidrar med en nutida bild från Ekuddsgatan.
Tack Solveig och Anders för att ni hörde av er till oss på Viktigt i Vaxholm!

Granbarkborre på Kullön
Efter ett utbrott av den lilla skalbaggen granbarkborre på Kullön
kommer ett flertal skadade granar att behöva avverkas.
Granbarkborren finns naturligt i skogarna i Vaxholm och runtom
i Sverige men med de senaste årens torka har den ökat explosionsartat.
Granbarkborren skadar granarna så att de dör. För skogsägare kan
den vara förödande eftersom den kan slå ut stora delar av bestånden.
Genom att avverka granarna och forsla bort träden minskas problemet.
I takt med varmare klimat blir granbarkborrens och andra skade
angrepp allt vanligare.
Granar som är utsatta för torkstress är mer mottagliga för angrepp
och de varma somrarna har gjort att barkborrarna kunnat svärma flera
gånger under säsongen. Längre söderut i Europa är angrepp till följd av
ett flertal svärmningar vanligare.
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På Rindö förskola står rörelse på programmet varje dag.

Rörelse och hälsosam livsstil finns med i förskolans läroplan.
För att lyfta fram det arbetet har Rindö förskola gått med
i generation pep. Varje avdelning har varje dag någon
form av rörelse på programmet.

Peppad generation på Rindö förskola
– Vi gick med i det här för att vi anser att
det blir viktigare och viktigare att sätta
en god grund för barnens hälsa, säger
pedagogen Sandra Nyman. Studier visar
att stillasittandet ökar och kryper allt
längre ned i åldrarna. På förskolan kan
vi skapa jämlika möjligheter för barnen
och försöka påverka dem i positiv rikt
ning.
Arbetet innebär att alla pedagoger är
väl medvetna om vikten av att barn rör
på sig, äter hälsosamt och håller sig ak

tiva under dagen. Under året arrangeras
gemensamma aktivitetsdagar där rörelse
står i centrum.
– Vårt fokus ligger på att främja fysisk
aktivitet under dagen, säger Sandra
Nyman. Varje avdelning arbetar dagligen
med någon form av rörelse.
Sandra arbetar med de yngsta bar
nen.
– Vi har skapat en anpassningsbar
undervisningsmiljö där vi enkelt kan
ställa om till olika typer av rörelseakti

Bättre tillgänglighet
till ungdomsmottagningar
Från årsskiftet delar kommuner och region Stockholm på driften av ungdomsmottagningarna. För ungdomarna innebär det ökad tillgänglighet när
mottagningens barnmorskor även börjar erbjuda videomöte och chatt.
Ungdomsmottagningar (UMO) riktar sig till ungdomar i åldern  12–22 år.
Uppdraget är att främja en god och säker sexuell hälsa, stärka identitetsoch personlighetsutveckling samt förebygga och tidigt
upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem.
Vaxholms stad har ett avtal med ungdomsmottagningen i Mörby dit Vaxholms unga kan
vända sig för att prata med en barnmorska
eller en kurator.
Du som vill komma i kontakt med
ungdomsmottagningen hittar kontaktuppgifterna på www.vaxholm.se. Du
kan också hitta ungdomsmottagningen
på www.umo.se.
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viteter som hinderbana och dans. Vi har
också ett rum som del av dagen (då det
inte är vila) är avsatt för rörelse. Barnen
har rätt att springa och röra sig även när
vi är inomhus.
Generation pep är en stiftelse grundad
av kronprinsessparet. Genom att vara
med får förskolan kostnadsfritt ta del
av stiftelsens kunskaper och verktyg.
Visionen är att alla barn och ungdomar
i Sverige ska ha möjlighet och viljan att
leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vänligen – släpp fram
hemtjänsten i färjekön
Sedan några år har hemtjänsten i
Vaxholm en överenskommelse med
färjerederiet om att få åka före i kön
på Rindöfärjan. Trots att hemtjänsten
har tydligt märkta bilar möts de ofta
av ilska och till och med hot av andra
trafikanter när de kör före i kön.
Vi vill vädja om samarbete. Släpp
fram hemtjänstens bilar - de är på
väg till någon som behöver hjälp.

Hembygdsgården nyöppnar i sommar
Arbetet med att återställa hembygdsgården fortsätter enligt planerna och både hembygdsmuseet
och caféet räknar med att kunna
öppna till sommaren.
Efter explosionen hösten 2019 har
byggnadens tak nu lagts om med begag
nade takpannor för att ge byggnaden ett
tidstypiskt utseende. Köket har byggts
upp från botten med en ny platta på
marken, fönster med kulturglas och
fasadpanel i samma stil som fasaderna
intill.
Invändigt har huset fått ett nytt
driftsutrymme för att skapa mer yta i
köket. Värmesystemets utvändiga delar
har monterats mot öster för att inte störa
besökarna. Köket har fått bättre ventila
tion, nytt golv, vita helkaklade väggar
och nya vitvaror.
– Vi är verkligen nöjda med arbetet. Vi
har fått vara med och tycka till och det
har blivit jättefint, säger Johanna Sand
ström och Eva Engnér som ska driva
caféet i sommar igen.
– Vi har haft ett gott samarbete med
Vaxholms stad under arbetet, säger

Johanna Sandström och Eva Egnér kommer tillbaka för att driva café i hembygdsgården
i sommar.

hembygdsföreningens ordförande Åke
Hedhammar.
Nu planeras det för fullt för öppning
av både museet och caféet. Begräns
ningen nu handlar om coronarestrik
tionerna.
– Vi ser fram emot att kunna öppna
museet för besökande igen till sommar

säsongen, säger Åke Hedhammar, men
det beror förstås på coronaläget.
– Caféet har ju som tur är främst sitt
platser utomhus och nu planerar vi för att
undvika köer och trängsel, säger Johanna
Sandström. Samtidigt tror vi att det är
många av våra besökare som har längtat
efter att få komma hit igen och fika.

Hallå där Anchela Signell – personalavdelningen i Örnsköldsviks kommun
Ni är mentorskommun till Vaxholm i
arbetet för att bli
en mer jämställd
kommun. Vilka är
era bästa tips till
Vaxholm som just
dragit igång arbetet?
– Vaxholm verkar ligga ganska bra till
redan eftersom kommunen arbetar med
hållbarhetsfrågor ur ett socialt perspektiv. Projektet handlar om att integrera
jämställdhet i hela kommunens verksamhet. Sedan är det förstås viktigt att
få syn på ojämställdhet så att man kan
göra något åt den.
I Örnsköldsvik har ni arbetat med detta
sedan 2019, vad har varit viktigt för er?
Vi satte upp tre mål: att ta fram en
jämställdhetsstrategi, att integrera jämställdhet i besluts- och styrsystem samt
påbörja ett konkret förbättringsarbete i
varje förvaltning.

Kan du ge något exempel där ni arbetat
mer jämställt än tidigare?
– Ett exempel är en ny skolgård som
nu byggs i kommunen. När vi har frågat
eleverna hur de ser på sin skolgård, vad
som känns tryggt och vad de önskar så
har vi delat upp vad flickor och pojkar
svarar. Flickor har en tendens att beskriva mer otrygghet än pojkar. Genom
att få syn på skillnader så har skolgården utformats annorlunda än den
annars hade gjort.
Vad har varit svårast i arbetet?
– En utmaning är att få alla medarbetare med sig. Vi har haft stor enighet både
från politiken och kommunledningen,
precis som man verkar ha i Vaxholm.
Men för den enskilde medarbetaren kan
det ibland upplevas som en extra arbetsbörda. Vi har ju redan en rad andra
perspektiv som ska finnas med i vårt
arbete som säkerhet, tillgänglighet och
barnperspektiv.

Modellkommun för jämställdhet
Allt fler människor kommer behöva
välfärdstjänster framöver, samtidigt som den arbetsföra andelen
av befolkningen minskar. För att ge
likvärdig service till kvinnor och män
behöver kommuner och regioner hitta
effektivare sätt att arbeta. Några exempel på att kommunal verksamhet
inte är jämställd kan till exempel vara
att färre flickor än pojkar får del av
stöd till idrottsföreningar, fler flickor
än pojkar når behörighet till gymnasiet, fler kvinnor än män drabbas av
fallskador.
För att arbeta mer jämställt medverkar Vaxholms stad i projektet
modellkonceptet som drivs av SKR.
Kommuner jämför arbetssätt med
varandra i syfte att erbjuda jämställd
service och fördelning av resurser.
Projektet pågår till sommaren 2022
och är ett led i att nå de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030.
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Nya medarbetare
På www.vaxholm.se kan du läsa
om några av Vaxholms stads nya
medarbetare. Tre av dem möter
du redan här:

Maria Poutamo
gatu- och parkchef,
tekniska enheten.

Anders Roxtröm
tf förvaltningschef,
utbildningsförvaltningen.

Björn Nyberg
stadsarkivarie,
kansli-och
serviceenheten.

Trafikstörningar
i Arninge
I mars började trafikverket bygga en ny
cirkulationsplats vid trafikplats Arninge.
Det handlar om påfarten till E18 från
Vaxholmsvägen mot Stockholm. Trafiken får
köra en omväg fram till Arninge centrum
vilket kan orsaka köer. Arbetet beräknas
vara klart i augusti 2021.
Arbetet med E18 Arninge station handlar
om att skapa snabba, säkra och enkla
byten mellan buss, tåg, cykel och bil. Man
har bland annat byggt en gångbro över
motorvägen för att pendlare ska kunna ta
sig till och från den kommande tågstationen för Roslagsbanan. Här byggs också ett
nytt busstorg.
Följ arbetena kring Arningen station på:
www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/
vi-bygger-och-forbattrar/e18-arningestation/

Samråd om förslag
till Vaxholms översiktsplan
I arbetet med en ny översiktsplan för kommunen, Vaxholm
2040, finns nu ett konkret planförslag. Under våren samråder
kommunen om förslaget så att alla ska ha möjlighet att ta del
av förslaget och komma med synpunkter. Lämna dina synpunkter till kommunen före 31 maj.
En översiktsplan visar kommunens viljeinriktning under de kommande åren.
Planen är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande och ge underlag för beslut till exempel om detaljplaner och bygglov. Där finns också mål
och strategier för hur vi ska prioritera och utveckla den fysiska miljön i ett
långsiktigt perspektiv.
Under våren 2021, 16 mars till 31 maj, är planförslaget ute på samråd då
allmänheten, myndigheter och andra berörda kan lämna synpunkter på
förslaget. Efter samrådstiden bemöts synpunkterna i en samrådsredogörelse
och ett reviderat planförslag presenteras. Därefter antas planen av kommun
fullmäktige.
Du hittar planförslaget på https://www.vaxholm.
se/2040
Har du frågor är du välkommen att kontakta plan
enheten via Vaxholms stads växel, 08-541 708 00
eller via e-post, plan@vaxholm.se. Du kan också
kontakta projektledare Matilda Karlström direkt,
matilda.karlstrom@vaxholm.se

Ungdomar dansar för hälsa
Är du trött på krav och prestation? Längtar du efter att få
dansa och ha kul med andra?
Kom och dansa i Kronängsskolan där dansinstruktörerna
Matilda Rydh Håkansson och
Linnea Sundblom leder gruppen ”Dans för hälsa”. Kursen
vänder sig till 13–16 åringar som
kämpar med kroppsliga och emotionella symtom som stress, oro, nedstämdhet, huvudvärk eller ont i magen.
Metoden, som är framtagen av danspedagogen Anna Duberg, syftar till att
främja psykisk hälsa genom kravlös
dans med fokus på gemenskap och
rörelseglädje.
Kursen är gratis för deltagarna
Linnea Sundblom och Matilda Rydh
och anmälan sker på
Håkansson leder dans för hälsa i
Kronängsskolan.
www.studyalong.se/vaxholm.

Advokatjouren

Nästa steg på Norrberget

Samtala kostnadsfritt med en advokat
måndag 12/4. Tid: 18.00. Med
anledning av covid-19
sker samtalet via telefon
eller videosamtal. För
kölista samma dag, ring
08-541 709 45.

Vaxholms stad avslutar nu rivningen på Norrberget och nästa steg är att
Besqab börjar med den första exploateringsetappen i området.
Under våren söks mark- och bygglov och marken förbereds för bostadsbygget. Inför exploateringen genomför Roslagsvatten förberedande arbeten
för vatten och avlopp. Det kan innebära sprängningsarbete. Berörda grannar
och fastightesägare kommer då att informeras av Besqab och Roslagsvatten.
Besqab har startat försäljningen av planerade lägenheter i de två första
kvarteren på Norrberget.
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Biblioteket öppettider
och information

PROVA PÅ ORIENTERING
Tisdag 13 april har du möjlighet att vara med och
prova på orientering. På tisdagar tränar hela klubben, ibland med samma utgångspunkt och ibland
på skilda håll. Denna tisdag får du möjlighet att
prova på att orientera med klubben. Upptäcker du
att du vill orientera mer så finns det möjlighet att gå
en nybörjarkurs.
Plats: Tenöbadet klockan 18.00.
Anmäl dig gärna till waxholmsok@gmail.com

Vårens barnteater
Under våren får kommunens
förskolebarn 3–6 år möjlighet att
se den digitala föreställningen
Nya skor, med Molièreensemblen.
Charlies högsta önskan är ett par
nya skor. Mormor tipsar om en
skoaffär där det jobbar en mycket
speciell skomakare. Men vad är
det som mormor inte berättar?
Barnboksförfattaren
Ann-Christine Magnusson,
kompositören Jörgen Aggeklint
och scenografen Johanna Oranen
har skapat en spännande och
musikalisk teaterupplevelse för
liten och stor.

Janne Schaffer –
50 år som yrkesmusiker

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 e-post:
biblioteket@vaxholm.se
Bokinkastet på Hamngatan 17 är öppet
dygnet runt för återlämning av böcker.

Biblioteket digitalt
Använd gärna biblioteket på distans. Logga
in i bibliotekets webbkatalog hemifrån. Där
kan du söka, reservera och låna om böcker:
https://bookitpub.vaxholm.se
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
är antalet digitala utlån begränsat. När
bibliotekets veckokvot är uppfylld får man
återkomma efter några dagar.

Svar till bildgåtan på sidan 15
Färghandeln låg i korsningen Hamngatan/Rådhusgatan. På platsen byggdes
ett Domus-varuhus i fyrkantig design.
Coop-butiken finns kvar men sedan 1987
är huset tillbyggt med bland annat en
vårdcentral.
FOTO: URBAN FREDRIKSSON

Jubileumskonsert
i Vaxholm.

Förra året skulle gitarristen Janne Schaffer ha firat
med en jubileumskonsert i Vaxholm i november.
Konserten har flyttats fram till 18 april i år och
kommer att livesändas med eller utan publik allt
beroende på coronasituationen.
Janne Schaffer kommer bland annat att
framföra egna låtar, låtar av Ted Gärdestad,
Björn J:son Lindh, Abba och Lasse Åberg. 2020
års J:son stipendium kommer att delas ut under
konserten till trombonisten Kristian Persson. Evenemanget streamas på Vaxholm TV på Youtube.
Om publik blir tillåtet kommer gratis biljetter att finnas på biblioteket.

Vaxholms stadsbibliotek har öppet men
med begränsat antal i lokalerna. Läget kan
förändras snabbt utifrån smittläget. För
senast uppdaterad information om biblioteket hänvisar vi till www.vaxholm.se >
Biblioteket.
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Har du också
vaccinfrågor?
När får jag
vaccinera mig?

Vad gäller för
mig som är 65 år?

Varför ska jag
vaccinera mig?

Var får jag
vaccinera mig?

Kan jag boka tid?

Jag har haft covid-19,
ska jag vaccinera mig?

Få svar på 1177.se. Eller ring 1177.

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.
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