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Till att börja med

Se och lyssna 
på barnen

Knappt har pandemin släppt sitt hårda 
grepp om oss förrän ett oprovo- 
cerat, olagligt och oförsvarligt krig 
bryter ut i Europa som släcker liv, 
bryter upp familjer, ödelägger hus, 
hem och framtidsdrömmar. Det 
är avskyvärt och berör oss alla. I 
skrivande stund finns bara ovisshet 
om hur kriget kommer att utvecklas, 
men jag vet och ser att många bär 
på frågor.

Inte minst alla barn som först fick lära 
sig att inte krama mormor och 
morfar under pandemin 
för att sedan ställas 
inför funderingar 
om vad krig inne-
bär, var Ukraina 
ligger och om krig 
kan ske också 
här. Det är viktigt 
att vi lyssnar och 
försöker svara 
på det som barnen 
undrar över. Vill du ha 
stöd så finns bra råd på bland 
annat BRIS, Rädda Barnens och 
Försvarsmaktens webbplatser. Kom 
ihåg att säga saker som också inger 
hopp och att det är vi vuxna som bär 
ansvar för att hitta lösningar.  

Hoppingivande nyheter för 
klimatet är att vi snart har en åter- 
vinningscentral där vi kan återbru-
ka, alltså lämna hela och rena saker 
för andra att ta över. I vårt planerade 
nya reningsverk tillsammans med 
Österåker undersöks möjligheten 
att omvandla slam till biokol vilket 
minskar utsläppen av växthusgaser 
med cirka 80 procent. Till somma-
ren räknar vi med att ha installerat 
solceller på Resarö skolas tak och vi 
planerar för en ny, betydligt mer en-

ergieffektiv ishall som gärna 
får ha solceller på taket. 

I dessa tider håller 
vi också på att 
stänga böckerna 
för året som har 
gått. Längre bak 
i tidningen kan 

du läsa om att vår 
ekonomi är fortsatt 

god med ett mycket 
bra resultat. Tack till alla 

som har bidragit på olika sätt 
under året! ■ 

Malin Forsbrand (C),  
kommunstyrelsens ordförande

Foto: Elisabeth Larsen Brolin

Gruppledare i Vaxholm 
• Moderaterna

Annicka Hörnsten Blommé
• Liberalerna 

Michael Baumgarten
• Centerpartiet

Fredrik Östman
• Socialdemokraterna 

Bengt Sandell
• Vänsterpartiet 

Sara Strandberg
• Miljöpartiet

Karin Urbina Rutström
• Waxholmspartiet

Lisbeth Hjalmarson Grunditz
• Kristdemokraterna 

Kjetil Rindal
• Sverigedemokraterna 

Klas Beskow

I förtroendemannaregistret på  
www.vaxholm.se hittar du kontaktupp-
gifter till samtliga förtroendevalda. Där 
finns även information om deras aktuella 
uppdrag och vilka de tidigare haft. 

Kommunens 
tidning i ny form
Inför årets första nummer 
har vi omarbetat formen för 
kommunens tidning. Viktigt i Vaxholm 
har ny design, men samma utgivnings-
plan som tidigare. Årets följande num-
mer utkommer i mitten av juni, slutet 
av oktober och mitten av december. 

Välkommen till biblioteket!
- 50 ÅR PÅ HAMNGATAN

Tips för din hemberedskap

Ett skylt-fönster för hela staden
Trygghets- satsning ska stävja machokultur
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Sammanträdestider 2022 

Kommunfullmäktige (KF) samman-
träder på måndagar klockan 18.00 
följande datum: 25 april, 13 juni,  
19 september, 24 oktober, 
14 november och 12 december. 
KF-möten genomförs i Kronängs- 
skolans aula och är öppna för 
allmänheten. 

Se KF live eller i efterhand på vår 
webbplats. Sändningen hittar du under 
fliken Kommun och politik. I kallelsen 
kan du ta del av alla bakomliggande 
handlingar inför nämndens beslut.

Vaxholm
Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av 
Vaxholms stad. Tidningen delas 
ut fyra gånger per år till samtliga 
hushåll i kommunen.

Redaktion
Kontakt: Vaxholms stads växel:  
08-541 708 00.
Redaktör: Elisabeth Larsen Brolin, 
tel: 08-541 709 16. Icke överens-
kommet digitalt material skickas till 
elisabeth.larsen.brolin@vaxholm.se
Huvudskribent: Malin Ottosson, 
Vaxholms stad.

Ansvarig utgivare: Marie Wiklund, 
kommunchef
Redaktionsråd: Fredrik Östman (C), 
Michael Baumgarten (L), 
Gunnar Moberg (WP), 
Bengt Sandell (S), vakant (M).

Nästa nummer
Utkommer 16 juni 2022. 
Manusstopp 18 maj 2022.

Produktion
Grafisk produktion: Ryter 
kommunikationsbyrå AB. 
Tryck: Bok & Tryck, Bollnäs. 
Omslagsbild: Vaxholms stads- 
bibliotek firar 50-år på Hamngatan. 
Foto Malin Ottosson.

http://www.vaxholm.se
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Med anledning av 
Rysslands invasion 
av Ukraina
Vid denna tidnings pressläggning hade Ryssland invaderat 
Ukraina, många människor var på flykt från sitt land, och 
situationen förändrades snabbt. För att få aktuell information 
om hur Vaxholms stads förberedelser ser ut och hur arbetet i 
verksamheterna påverkas av händelserna i Europa - följ nyhets-
rapporteringen på Vaxholms stads webbplats www.vaxholm.se.

Var vaksam på desinfomation och noga med källkritik
Checklista innan du delar information:

■ Vem ligger bakom informationen? 
Kan du hitta den ursprungliga 
källan?

■ Vem tjänar på att du sprider den?

■ Varför finns informationen? Är 
avsikten att förändra ditt tänkande 
och agerande? 

■ Hur gammal är informationen?
Är den fortfarande relevant?

■ Var fann du informationen? 
Kommer den från en källa som är 

pålitlig och som tidigare har 
levererat bekräftad information?

■ Kontrollera om du kan hitta 
informationen i andra källor.
Information från endast en 
källa måste behandlas med stor 
försiktighet.

■ Sök efter information som inte 
bekräftar din nuvarande åsikt. På 
så sätt undviker du att du endast 
letar efter information som för- 
stärker din nuvarande uppfattning. 

■ Lita inte på den som kontaktar 
dig bara för att den har personliga 
uppgifter om dig. Bedragare kan 
hitta information på nätet för att 
lura dig.

■ Om du drabbas av eller misstän-
ker bedrägeri, kontakta din bank 
omgående. Polisanmäl alltid och 
ta stöd av människor i din närhet.

 MER INFORMATION OM KÄLLKRITIK: 
www.krisinformation.se.

Välkommen 
till biblioteket
På tidningens omslag väl- 
komnar bibliotekets personal till 
Vaxholms stadsbibliotek som 
i år firar 50 år på Hamngatan. 
Från vänster: Christina Nilsson 
(kulturansvarig), Pernilla 
Eckerbom, Carina Schinkler, 
Eva-Lena Granbacka 
(bibliotekschef), Marina Lind, 
Joakim Rask, Mari Suneson.

Digital inspiration för företagare

Foto: U
nsplash.com

Vaxholms stad och Telia bjuder in Vaxholms före- 
tagare till inspirationseventet ”bli digital” på Kastellet 
tisdag 5 april. Evenemanget vänder sig till dig som vill 
bli inspirerad och veta mer om hur digitalisering kan 
underlätta ditt arbete.

Företag. Hur marknadsför du ditt företag på nätet? Vilka digitala 
arbetssätt är du intresserad av? Har du koll på digitala video-
samtal och möten? Vilka typer av säkerhetslösningar passar just 
ditt företag? Vad är ett molnbaserat ekonomisystem?

Under två timmar får du lära dig mer om och inspireras av 
digitaliseringens möjligheter. Kom och ställ frågor och få hjälp 
med just det ditt företag behöver. Projektet är ett samarbete 
mellan Vaxholms stad, Telia och Länsstyrelsen och finansieras 
av regionalfonden EU-react.

MER INFORMATION: www.vaxholm.se. För frågor och anmälan kontakta 
Vaxholms stads näringslivssamordnare, e-post naringsliv@vaxholm.se.
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Ny app för Vaxholms 
ungdomar
I början av året lanserades en app för Vaxholms ungdomar; ungdoms-
appen. Här kommer ungdomarna bland annat kunna checka in på ung-
domsgården, anmäla sig till evenemang och ta del av olika förmåner.

Digital. I ungdomsappen finns ett 
flöde med inlägg och information om 
vad som händer för unga i Vaxholms 
stad. Där kommer  information om 
ungdomsgårdens öppettider, liksom 
aktiviteter och evenemang. Det är 
också möjligt att boka plats direkt i 
appen. Genom enklare enkätfrågor 
kan Vaxholms stads ungdomsverk-
samhet skapa mer delaktighet bland 
ungdomarna och det finns möjlighet 
att chatta med Vaxholms ungdoms-
ledare. Däremot kan ungdomarna inte 
chatta med varandra.

Tanken är att ungdomsappen ska 
vara en primär och integritetssäker 
informationskanal för ungdomsverk-
samheten och ungdomsgården i 
Vaxholm. Appen vänder sig till alla 
ungdomar i Vaxholm, men den vik-
tigaste målgruppen är besökare till 
ungdomsgården och ungdomar mel-
lan 13 och 18 år. Information kommer 
att gå ut till alla berörda ungdomar via 
skolan (Vklass) och ungdomsgården.

Foto: Pixabay

Mer hållbar skolskjuts

Foto: U
nsplash.com

Skolskjuts. Koldioxidutsläppen för 
skolskjuts med taxi i Vaxholms stad 
minskade med drygt 3,6 ton under 
höstterminen 2021, jämfört med 
2020. Det innebär en minskning med 
61 procent. Huvudorsaken är att elev-
erna har kunnat samåka mer genom 
nya gemensamma uppsamlings- 
platser och fasta tider. Förutom 
minskad klimatpåverkan innebär färre 
taxiresor per dag samtidigt en för-
bättrad trafiksituation kring skolorna.

Ändrade riktlinjer för skolskjuts
Riktlinjerna för skolskjuts i Vaxholms 
stad kommer att ändras från och med 
hösten 2022 efter ett beslut i barn- 
och utbildningsnämnden. De nya 
riktlinjerna är utformade efter skol-
lagen och syftar till att säkerställa en 
hållbar skolskjuts. Ändringen innebär 
framför allt vilka skolor elever har rätt 
att få skolskjuts till. Tidigare riktlinjer 
gick utöver vad lagen krävde. 

Elever som idag har skolskjuts med 
taxi påverkas inte av ändringen, 
däremot påverkas vissa elever som 
tidigare fått gratis busskort. 

Ansökan om skolskjuts för läsår 
2022/2023 öppnar 31 mars. 
Du ansöker via Vaxholms stads 
e-tjänster. Ansök senast 20 maj för 
att få beslut före skolstart.

LÄS MER: www.vaxholm.se / 
Barn & utbildning/Skolskjuts

Foto: U
nsplash.com

Servicefixaren Tomas Larnefeldt 
arbetar på uppdrag av Vaxholms 
stad varje måndag från klockan 
10.00. För att göra en beställning 
ring Vaxholms stads växel 
08-540 708 00.

Fixartjänst för seniorer
Service. Vaxholms fixartjänst är 
igång igen efter pandemiuppehåll. 
Om du är 67 år eller äldre kan du 
få kostnadsfri hjälp med vardags-
sysslor. Fixarservicen omfattar 
sysslor som kan vara riskfyllda för 
äldre personer, exempelvis byta 
lampor som sitter högt upp, sätta 
upp tavlor, lämna saker i förråd och 
göra enklare reparationsarbeten. 
Syftet är att göra hemmet tryggare 
och minska risken för olyckor och 
fallskador. 

Foto: Privat

http://www.vaxholm.se/barn--utbildning/skolskjuts
http://www.vaxholm.se/barn--utbildning/skolskjuts
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Grönare tag i Vaxholms 
stad

Sedan 2020 har Vaxholms stad 
arbetat med att ta fram en 
grönplan som en del i arbetet 
mot en mer hållbar framtid. 
Grönplanen är nu politiskt be-
slutad och gäller fram till 2040 
som underlag i arbetet med att 
stärka och bevara gröna värden, 
nu och för framtiden.

Naturvärde. Att ha en grönplan är 
inget lagkrav men den är ett viktigt 
underlag för att lättare kunna planera 
för biologisk mångfald och hållbarhet. 
Vaxholms stads grönplan visar bland 
annat var olika områden med höga 
naturvärden finns och hur friluftsliv 
och rekreation kan utvecklas för att 
bli mer tillgängligt.

Grönplanen är en 
lokal förankring 
av tre av de 
globala håll-
barhetsmålen; 
mål 11, håll- 
bara städer och 
samhällen, mål 
13, bekämpa klimat-
förändringarna och mål 15, ekosystem 
och biologisk mångfald. Att förverk-
liga de globala målen är avgörande 
för vår framtid och i Vaxholms stad 
kommer grönplanen att bidra till det 
viktiga arbetet. 

LÄS GRÖNPLANEN: www.vaxholm.se under 
Kommun & Politik/Ett hållbart Vaxholm. 
Där hittar du också Vaxholms stads 
hållbarhetsstrategi.

Foto: M
alin Ottosson

Foto: Åsa Dry Larsson

Solceller på Resarö skola

Solenergi. Under våren upphandlas 
soleller som ska installeras på taket 
på Resarö skola. Att bygga solceller 
på kommunens fastigheter är ett mål 
i energiplanen och ett politiskt mål i 
Vaxholm. Genom solcellerna skapas 

en lokal produktion av förnybar el. Idag 
köper Vaxholms stad el och värme som 
är till 100 procent förnybar.

– Solenergi är idag en lönsam in- 
vestering som minskar beroendet av en 
orolig energimarknad, säger Kristina 
Eriksson, hållbarhetsstrateg i Vaxholms 
stad. Den förnybara el som produceras 
i Sverige ska räcka till omställningen 
av industrin och transportsektorn. 
Så investeringar i solceller är också 
indirekt en klimatåtgärd.

Foto: EKR

Droppa in hos jobbcoachen
Vägledning. Jobbcoachens drop-in-rådgivning är nu 
tillbaka igen efter pandemiuppehåll. Alla arbets- 
sökande är välkomna till rådhuset på tisdagar 
klockan 13.00–16.00 för att få tips och stöd. Jobb-
coachen Clas-Henric Wallgren ger dig tips på ledi-
ga tjänster i Vaxholm med omnejd. Du kan också få 
lära dig hur du skriver ett CV, hur du effektivt söker 
jobb eller få öva på en anställningsintervju. 

Du som behöver arbetskraft till ditt företag eller din 
arbetsplats är också välkommen att höra av dig till 
Clas-Henric Wallgren som kan förmedla kontakt med 
arbetssökande.

FÖR FRÅGOR: Clas-Henrik Wallgren, clas-henric.wallgren@vaxholm.se

Foto: M
alin Ottosson

Trygghet

Välkommen att nattvandra
Ungdomsstödet i Vaxholms stad bjuder in alla 
föräldrar och andra intresserade att nattvandra.

Genom att finnas ute där ungdomarna finns gör 
nattvandrande föräldrar en värdefull insats för att 
öka tryggheten i Vaxholm. Föreningar och skol- 
klasser som ställer upp kan få ekonomiskt bidrag.

Kan du tänka dig att nattvandra en fredags- eller 
lördagskväll, på Valborg eller på skolavslutningen? 

KONTAKTA UNGDOMSSTÖDET: ungdomsstodet@vaxholm.se 
eller gå med i Facebookgruppen Nattvandrarna Vaxholm.

http://www.vaxholm.se
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Nya kajen - ett 
skyltfönster 
för hela staden

Synpunkter från allmänheten vävs in i förslaget

Nya mötesplatser, tillgängliga stråk, bättre belysning och mer 
grönska. Planen för hur Vaxholms framtida kaj ska se ut är snart 
färdig. Landskapsarkitekterna har försökt skapa en helhet som 
bevarar karaktären samtidigt som många människor och många 
olika funktioner ska samsas på samma plats. Foto: Malin Ottosson

Kajen. Vi går runt en gråkall dag i 
Söderhamnen. Landskapsarkitekt 

Åsa Drougge och Vaxholms stads plan- 
arkitekt Anna Rhedin visar och pekar. 
Kajen kommer att breddas och få ny mark-
beläggning i sten, enligt nuvarande förslag i 
omväxlande släta granithällar och gatsten. 
De gula förtöjningspollarna kommer att 
rustas upp och papperskorgar, lyktstolpar 
och ståldetaljer på soffor och bänkar 
kommer att få samma mörka färg som 
båttrafikens skyltar, för att skapa enhetlighet 
och för att nyta an till kulturhistorisk 
tradition. Belysningen ska få mer hållbara 
ljuskällor och enhetliga armaturer och 
färgsättning. En mer öppen plats skapas 
mellan båthållplatserna och hotellet. 
Hotellet kan idag upplevas som avskärmat 
från vattnet.  

– Det ska inte längre vara lappade asfalts- 
lagningar utan en enhetlig stenbeläggning
med ett fint promenadstråk, säger Anna

Rhedin. Man ska känna att hela kajområdet 
hänger ihop. Det kommer att bli så fint!

– Vi har försökt skapa olika mötesplatser
bland annat bänkar och en trägradäng där
många kan sitta, säger Åsa Drougge. Vi har
också tittat på hur man ska kunna komma
närmare vattnet och där knyter vi an till
kulturhistorien med en trappa ner till
vattnet likt kajens utseende före 1967.

Landskapsarkitekt Åsa Drougge och Vaxholms stads 
planarkitekt Anna Rhedin visar och pekar.

Vi hoppas att 
Vaxholms- 
borna ska känna 
sig stolta över 
kajen och att 
miljön ska visa 
Vaxholm från 
sin bästa sida”
Åsa Drougge, 
landskapsarkitekt
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Binda ihop kajen till en helhet
Uppdraget som Nivå landskapsarkitektur fick 
från Vaxholms stad handlar om att binda ihop 
den cirka 700 meter långa sträckan längs 
Öster-, Söder- och Västerhamnen genom en 
enhetlig gestaltning, samtidigt som Vaxholms 
unika värden behålls och utvecklas. Arki-
tekterna behöver också ta hänsyn till en rad 
funktioner på kajen: båt, buss, bil, handel och 
serveringar till exempel. Mer plats för gång- 
och cykeltrafik ska prioriteras och attraktiva 
mötesplatser skapas.

– I ett sådant här projekt tar vi först del av
bakgrunden som kommunens tjänstemän
har tagit fram, säger Åsa Drougge. Sedan gör
vi också en egen analys och sätter oss in i hur
platsen fungerar. Var finns till exempel olika
flöden, var vistas människor, vad har om- 
rådet för karaktär och själ, kvaliteter och
potential. Det gäller att hitta en röd tråd så
att vi får alla delarna att hänga ihop. Det är
ungefär som receptet på en god gryta, det
finns en rad råvaror och kryddor som ska
vara med och passa ihop med varandra för
att det ska bli en god rätt i slutänden.

Just i det här projektet tycker Åsa Drougge 
att det har varit viktigt att förstå Vaxholms 
speciella karaktär, småstadskänslan 
med den tättbebyggda fina historiska 
bebyggelsen och kajen som ett skyltfönster 
för hela staden. Kajområdet har byggts om 
och byggts på flera gånger i olika tider och 
stilar. Nu har man försökt att ta ett helhets-
grepp om hela miljön.

Transparent process
Åsa Drougge beskriver att samarbetet 
mellan arkitekt och beställare varit nära 
och tätt i det här gestaltningsarbetet. 
Analyser, åtgärder och förslag har stämts 

Åsa 
Drougge

Yrke: Landskapsarkitekt på 
Nivå landskapsarkitektur.
Favoritdetalj i 
gestaltningsprogrammet: 
Att det blir lättare att 
promenera längs med alla 
kajer och fler inbjudande 
platser att vara på.

Vad är ett gestaltningsprogram?
Ett gestaltningsprogram är ett förslag till hur den yttre miljön ska 
organiseras och utformas. Gestaltningsprogrammet bestämmer 
inte i minsta detalj till exempel vilka möbler eller material som 
ska användas men presenterar en genomtänkt helhet. 

Visionsbild hämtad ur gestaltningsprogrammet. Illustration: Nivå Landskapsarkitektur

Pollare som ska renoveras. 
Foto: Jesper Wahlström

Fortsättning på nästa sida >
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av och förankrats med medborgare, före- 
tagare och politiker innan arbetet är klart.

– Det har varit viktigt att ta fram material 
längs vägen som alla glasklart kan förstå, 
säger Åsa Drougge. Det har helt klart 
underlättat att Anna Rhedin som arbetar i 
kommunen också är arkitekt. Det gör det 
lättare att förstå varandra. Det här är ju ett 
väldigt stort projekt för en så liten kommun 
och det är såklart viktigt att arbetet sker 
i en fullständigt transparent och öppen 
process. Det har varit både lärorikt och 
tidskrävande för oss att redovisa våra 
processer så tydligt längs vägen. 

Synpunkter från många håll
Den första versionen av gestaltnings- 
programmet presenterades i maj 2021 

med en önskan om synpunkter från 
allmänheten och alla intressegrupper. 
Synpunkterna har bland annat handlat om 
bättre skyltning, var busshållplatserna ska 
ligga och önskemål om en trevlig atmosfär 
till exempel genom mer planteringar och 
mer lekfull möblering. Det finns också 
önskemål om bättre tillgänglighet för barn-
vagn eller rullstol, bättre belysning och en 
öppen plats för marknad och evenemang. 
Synpunkterna har nu arbetats in i förslaget 
och nästa steg är att planprogrammet 
beslutas i kommunfullmäktige under 
våren. ■

 LÄS GESTALTNINGSPROGRAMMET: 
www.vaxholm.se/kajrenovering.  
Du kan också kontakta oss via kajen@vaxholm.se

Anna 
Rhedin

Yrke: Arkitekt SAR/MSA. 
Arbetar i Vaxholms stad 
som planarkitekt och 
delprojektledare
i kajprojektet.
Favoritdetalj i 
gestaltningsprogrammet: 
Att det blir mer enhetligt 
och snyggt och inte så 
lappat och lagat.

Förändringar i  
planen för kaj- 
renoveringen
Efter att vägen som heter 
Söderhamnen intill gäst- 
hamnen visat sig ha 
begränsad bärighet har 
planeringen för renovering-
en av Vaxholms kajer behövt 
ändras. En del av den gamla 
stenmuren i kajen behöver 
ersättas och tidplanen 
ändras så att renoverings- 
arbetet börjar i Väster- 
hamnen. Illustration: Vaxholms stad

Kajen. Stenmuren som kajen är byggd 
på i Västerhamnen var först tänkt att 
bevaras för att bygga den nya kajen 
ovanpå. Men nu har det visat sig att 
stenmuren i vissa delar riskerar att 
rasa. 

Muren är inte kulturvärdesskyddad 
men har ändå ett kulturvärde enligt den 
antikvariska utredningen. 

Kommunstyrelsen har beslutat att 
stenmuren i Västerhamnen får rivas, 
men kommer att bevaras där det är 
möjligt. Kajen förstärks med T-stöd 
längs hela den västra och norra sidan. 
Den del av muren som står närmast 
färjeläget berörs inte.

Samtidigt gör den dåliga bärigheten 
på vägen Söderhamnen att tidsplanen 

för kajprojektet ändrats. I stället för att 
börja renoveringen i Österhamnen 
kommer projektet att inledas med 
etapp 1 i Västerhamnen. Enligt 
nuvarande plan startar själva reno- 
veringsarbetet i september 2022. 
 

LÄS MER: www.vaxholm.se/kajrenovering

http://www.vaxholm.se/kajrenovering
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Kom och provsitt på kajen
Inför den kommande kajrenoveringen står just nu tre olika  
belysningsarmaturer och tre olika sittbänkar på kajen i 
Söderhamnen. Provsitt gärna och tyck till.

Kajen. Alla vaxholmare är välkom-
na att titta, provsitta och tycka till 
om både bänkar och belysning. 
Ska vi gå vidare med dessa mo-
deller eller kanske byta till andra 
produkter? Tack vare synpunkter 
från allmänheten får Vaxholms 
politiker ett bättre underlag för 
sina beslut.

Bänkarna och belysningen finns 
med som förslag i gestaltnings-

programmet som beskriver hur 
kajen ska se ut efter renoveringen.  
Läs mer om programmet på sid 6. 
Under våren kommer kommun-
fullmäktige ta beslut om gestalt-
ningen. (Den nuvarande pla- 
ceringen av bänkar och armatur 
som du inbjuds att tycka till om är 
inte enligt programmet.)

Välkommen att e-posta dina syn-
punkter till kajen@vaxholm.se. 

Foto: Jeanette Kävrestad Jonsson

Följ kajen på instagram

Kajen. Du som är specialintresserad av 
kajrenoveringen kan nu följa projektet 
på instagram på @vaxholms_kajer. Här 
publiceras bilder med korta förkla-
ringar, händelser och kuriosa kring det 
stora byggprojektet.

 LÄS MER: För driftsnyheter och bakgrunds- 
information om kajprojektet spana in 
www.vaxholm.se/kajrenovering. 
Synpunkter på projektet kan skickas till 
kajen@vaxholm.se.

Foto: M
alin Ottosson

Linfärjan trafikerar sundet i sommar
Linfärjan till Vaxholms kastell kommer att gå även i sommar. 
Företaget Antrophia rederi kommer att stå för trafiken.

Sommartrafik. Inför 
beslutet att börja köra 
linfärjan i egen regi förde 
Antrophia rederi samtal 
med kommunen, Statens 
fastighetsverk, Färje- 
rederiet och hyres- 
gästerna på Kastellet för 
att skapa så bra förutsättningar som 
möjligt inför sommarens trafik.

Antrophia rederi är den entreprenör 
som körde linfärjan när kommunen 
var huvudman åren 2019–2021, så 
företaget är väl insatt i både trafik, 

kundflöden och färjan i sig. Rederiet 
hoppas kunna skapa en hållbar lång-
siktighet i förbindelsen till Kastellet. 

När kajrenoveringen startar under 
hösten 2022 så kommer linfärjan att 
tas ur trafik. 

I sommar trafikerar linfärjan sundet 
under perioden 13 maj–28 augusti: 

 •  13 maj–22 juni, fredag, 
lördag och söndag. 

 •  23 juni–13 augusti, dagligen. 

 •  14–28 augusti, fredag, 
lördag och söndag

MER INFORMATION, TIDTABELL OCH PRISLISTA: 
www.antrophia.se/vaxholmskastell 

Foto: Åsa Dry Larsson

http://www.vaxholm.se/kajrenovering
http://www.antrophia.se/vaxholmskastell
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”Äntligen stod nallen i talarstolen”
I oktober satte klass 2A i Vaxö skola nallen Björne i väntsalen på kajen. På magen hade han 
ett meddelande om varifrån han kommer och att den som hittar honom gärna får höra av sig 
till klassen och sedan skicka Björne vidare. Senast eleverna hörde från honom var han på 
besök hos skolministern. Foto: Vidar J Lindgren

Skolprojekt. När barnen under hösten lämnat av 
Björne på kajen kom ganska snart svar från 

Örsö, nära Ljusterö. Björne åkte sedan vidare 
med Waxholmsbåt. Nästa meddelande kom 
från Skansen där han stått på Sollidens 
scen. Sedan blev det tyst och eleverna 
började tro att de inte skulle höra mer från 
sin nallebjörn. Men så i slutet av januari 
kom nästa livstecken, den här gången från 
Utbildningsdepartementet. Björne var på 
besök hos skolministern Lina Axelsson 
Kihlbom. På bilder fick eleverna bland annat se 

honom förbereda tal, hjälpa till i talarstolen och ta en 
fikapaus med ministern. 

Idén med att skicka ut nallebjörnen i världen 
kommer från en berättelse i en lärobok. 

Genom att skriva berättelser om björnens 
äventyr (och om hans lillasyster som finns 
kvar i klassrummet) och genom brev- 
växlingen som Björnes resa ger, övar 

barnen på att skriva och läsa. Nu har 2A 
dessutom fått lära sig mer om Sveriges 

regering och vad en skolminister arbetar med. ■

Sport. Efter många års diskussioner och 
utredning har Vaxholms stad och IFK Vaxholm 
hittat en möjlighet att gemensamt finansiera 
och bygga en fotbollsplan med konstgräs på 
grusplanen nära Resarö skola. Uppdraget att 
bygga planen är nu ute på upphandling och om 
allt går enligt planeringen så kan byggstart ske i 
början av sommaren.

– Vi är föväntansfulla och optimistiska, säger 
ordföranden i IFK Vaxholm Mattias Bedding. Vi 
har kämpat i nära tio år och äntligen närmar vi 
oss mållinjen. Nu kan vi skapa fler träningstider 
och ta emot fler medlemmar. Dessutom blir det 
en ny plats för spontanidrott och det är också 
värdefullt.

Konstgräsplan på Resarö

Foto: Pixabay
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Varning för 
telefonbedrägerier
Brott. Bedrägerier via falska telefonsamtal har ökat kraftigt i Norrort det senaste 
året. Många äldre luras att lämna ut kortuppgifter eller logga in på sin bank. 

Bedrägerierna handlar ofta om personer som utger sig för att ringa från banken 
och försöker få den äldre att lämna ut bank-id och kontouppgifter. Syftet är 
förstås att lura till sig pengar. 

Här är råd från polisen, 
sprid dem gärna:
■ Lämna aldrig ut kortuppgifter, 

koder eller andra känsliga uppgif-
ter till någon. Kortuppgifter och 
koder är nycklar till dina pengar.

■ Använd aldrig din bankdosa eller 
bank-id på uppmaning av någon 
som kontaktar dig. Ingen seriös 
aktör skulle be dig om det per 
telefon.

■ Om någon du inte känner ringer 
och du blir osäker, lägg på luren 
eller be att få ringa tillbaka på ett 
nummer som du själv tar reda på. 

■ Lita inte på den som kontaktar 
dig bara för att den har personliga 
uppgifter om dig. Bedragare kan 
hitta information på nätet för att 
lura dig.

■ Om du drabbas av eller misstän-
ker bedrägeri, kontakta din bank 
omgående. Polisanmäl alltid och 
ta stöd av människor i din närhet.

Fo
to

: U
ns

pl
as

h.
co

m

Energirådgivningen hjälper dig att spara el
Klimatsmart. Efter det senaste årets ökande elpriser är intresset 
nu stort för att minska elförbrukningen. Genom energi- och klimatrådgivningen 
erbjuder Vaxholms stad en opartisk och kostnadsfri rådgivning som vänder sig 
både till privatpersoner, föreningar och företag. Råden handlar om hur du 
minskar din elanvändning och hur du kan bli mer energieffektiv och klimatsmart.

 KONTAKT: Energi- och klimatrådgivningen 08-540 813 41, ekr.stockholmnordost@taby.se

Camilla är seniorstödjare 
på Kanonen

Service. Från och med mitten av 
februari har Vaxholms stad en ny 
seniorstödjare. Hon heter Camilla 
Eriksson och arbetar på träffpunkt 
Kanonen tre dagar i veckan. Camilla 
Eriksson är en social kontakt och 
finns som stöd för pensionärer och 
föreningar som har aktiviteter på 
träffpunkt Kanonen. Hon hjälper till 
med det som behövs, till exempel 
med teknik och visar besökare till 
rätta. 

Träffpunkt Kanonen på Hamngatan 
40 har öppet på vardagar 9.00–16.00.

”Vi har en lägre 
skuldsättning jäm-

fört med många andra 
kommuner och lägre 

finansiell risk”

Ekonomichef Koray Kahruman 
om årsredovisningen för 2021.  

Sid 15.

Camilla Eriksson. Foto: Privat.



12

Vaxholm  •  1-2022

Hallå där!

Cecilia Öman, 
syn- och hörselinstruktör i Vaxholm och Österåker.

”Jag älskar att 
lösa problem”
■ Vem kan få hjälp av dig? 
– I första hand hjälper jag äldre
som behöver praktisk hjälp
med att anpassa hemmet eller
använda hjälpmedel. Jag kan
också svara på frågor från
anhöriga och utbilda vård- och
omsorgspersonal i hur man kan
hjälpa personer med syn- eller
hörselnedsättningar.

■ Vad hjälper du oftast
till med? 
– Det vanligaste är att jag hjälper
personer med hörselproblem. 
Ofta handlar det om att sköta 
hörapparaten, göra rent och 
byta batteri, koppla apparaten 
till tv eller mobiltelefon. Det är 
inte ovanligt att ha både syn- och 
hörselproblem och om man ser 
dåligt kan det vara svårt att sköta 
hörapparaten själv.

■ De som ser dåligt, vad behöver 
de hjälp med? 
– Personer med synnedsättning
klarar sig generellt längre själva.
De är vana vid att använda glas-
ögon och tv och mobiltelefon har
upplysta skärmar. För personer
med synproblem handlar det
ofta om att se över belysningen i
hemmet. Många är inte med- 
vetna om att de behöver bättre
ljus hemma.

■ Vad tycker du bäst om med
ditt jobb? 
– Jag älskar att lösa problem och
det är verkligen meningsfullt
att kunna hjälpa människor. För
många innebär det en stor sorg
att bli gammal och inte kunna se
eller höra lika bra. Ibland är det
viktigt att bara lyssna och prata,
sedan gäller det att försöka hitta
vägar framåt och inte fastna i
sorg. Meningen med min hjälp
är att man ska kunna bli så själv-
ständig som möjligt.

 KONTAKTA SYN- OCH HÖRSELINSTRUKTÖREN: 

E-post: cecilia.ohman@osteraker.se 
Telefon: 08–540 816 94 
Måndagar klockan 13.00–15.00, 
tisdag–torsdag klockan 9.00–11.00.

Roslagsvatten 
förbereder inför 
anslutningen till nytt 
reningsverk
På gång. Nu pågår geotekniska 
undersökningar i Blynäs, på 
Kullön, i Engarn och Killinge- 
viken. Arbetet är förberedelser 
inför att Vaxholm ska anslutas 
till det kommande nya avlopps-
reningsverket i Margretelund i 
Österåker. 

Reningsverket i Blynäs kommer 
att läggas ned och i samband 
med det anlägger Roslags- 
vatten ett nytt vatten- och av-
loppssystem, som bland annat 
innefattar nya sjöledningar för 
avlopp och pumpstationer.

LÄS MER: www.roslagsvatten.se 
På Roslagsvattens webbplats kan 
du prenumerera på nyhetsbrev om 
det planerade reningsverket i 
Margretelund. Anmälan hittar du 
på www.roslagsvatten.se/nyhets-
brev-margretelund.

Utegym och ny cykel- 
parkering på Lägret

Aktivitet. För att uppmuntra till fysisk 
aktivitet byggs ett nytt utegym på 
Lägret under våren. Gymmet byggs på 
en del av det som idag är boulebanor 
på västra sidan av lägret nära 
lekparken.

Sex olika redskap har beställts för 
att man ska kunna träna alla olika 
muskelgrupper. Upphandling pågår 
under mars och förhoppningsvis ska 
gymmet vara färdigt för invigning i 
början av juni.

På andra sidan tennisbanorna, nära 
busshållplatsen, byggs ny cykel- 
parkering med med ett 30-tal platser 
för busspendlare. 

Foto: Privat

Foto: U
nsplash.com

http://www.roslagsvatten.se
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Lång väntetid för bygglov
Stadsbyggnadsnämnden i Vaxholm 
har under senare tid haft en mycket 
hög arbetsbelastning. Därför är det 
just nu cirka sex månaders väntetid 
innan bygglov- eller strandskydds-
ärenden kan hanteras. Vi beklagar 
situationen och arbetar hårt för att 
korta handläggningstiden.

Bygglov. Stadsbyggnadsnämnden 
i Vaxholm har, i likhet med många 
andra byggnadsnämnder i Sverige, 
under senare tid haft en mycket hög 
arbetsbelastning. Samtidigt har 
bygglovsenheten haft flera vakanta 
tjänster. Detta gör att väntetiderna 
nu är mycket långa 
innan ärenden kan 
hanteras. Alla ärenden 
hanteras i den ordning 
de kommer in.

Under hösten 2021 beslutade 
kommunfullmäktige om extra 
resurstilldelning till stadsbyggnads-
nämnden för att kunna anställa 
ytterligare medarbetare. Fler 
resurser är nu på plats men det tar 
ännu en tid innan den stora mängden 
ärenden betats av. 

Nya gatunamn på Norrberget

Namngivning. Bostadsområdet som 
ska byggas på Norrberget har nu fått 
nya gatunamn: Lägerhöjdsgatan, 
Lägerhöjdsgränd, Artilleribacken, Tält-
gatan och Lägerhöjdsplan. Namnen är 
framtagna av stadsbyggnadsnämndens 
namnberedning och beslutades 
på nämndens möte i december. 
Utgångspunkten för gatunamn är 

att de ska vara tydliga och enkla ur 
tillgänglighetsperspektiv och att de 
ska ha anknytning till platsen. Tält-
gatan till exempel, sträcker sig från 
Lägerhöjdsgatan bort mot den norra 
delen av Norrbergsgatan. Tältgatan går 
rakt över det område som historiskt 
användes för uppställning av tält, där 
artilleristerna bodde under sin lägertid.

Stöd till unga som utsatts för brott
Brottsoffer. Att utsättas för, eller 
bevittna brott är ofta en svår upp-
levelse. Alla människor reagerar på 
olika sätt men det är vanligt att man 
skäms för det som har hänt. Många 
känner sig också rädda, otrygga eller 
arga. Det är vanligt att man får svårt 
att äta, sova och koncentrera sig.

– Att utsättas för brott när man är 
ung kan väcka många känslor som 
rädsla, otrygghet och ilska. Vad ska 
jag göra? Hur går en polisanmälan 
till? Varför reagerar jag så här? Hur 
ska jag orka gå till skolan? Det kan 
vara tusen frågor som dyker upp, 
säger Liza Rossel, kurator på stöd-
centrum för unga brottsutsatta.

Hos stödcentrum kan du som är 
mellan 10 och 20 år och som varit 
med om hot, våld eller övergrepp få 
stöd, råd och samtalshjälp. Hjälpen 
är kostnadsfri och anonym och de 
som arbetar på stödcentrum har 

tystnadsplikt. Även föräldrar kan få 
stöd. Stödcentrum är ett samarbete 
mellan Vaxholm, Danderyd, Täby, 
Vallentuna och Österåker.

KONTAKTA STÖDCENTRUM: 
www.taby.se/stodcentrum

Emilie Pethrus 
och Liza Rossel 
tar emot på 
stödcentrum 
för brotts- 
utsatta i Täby. 
Foto: Sofia 
Vindrelid.

Kartbild över de kommande namngivna gatorna på Norrberget. Illustration: Vaxholms stad.

http://www.taby.se/stodcentrum
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Tack till dig som deltog i 
medborgarundersökningen
Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning 2021 visar att 
vaxholmarna tycker att Vaxholm är en trygg och bra plats att leva på. 
Däremot önskar invånarna större inflytande över kommunens beslut 
och verksamheter.

Undersökning. Varje år gör SCB en 
medborgarundersökning i många av 
landets kommuner. Syftet är att mäta 
och jämföra kommuninvånarnas atti-
tyder till kommunen. Frågorna rör till 
exempel trygghet, underhåll av offentlig 

miljö, resor och kommunikationer, 
klimat, miljö och bemötande, insyn och 
inflytande. Undersökningen skickades i 
höstas ut till 1 000 slumpmässigt utval-
da Vaxholmsinvånare. Svarsfrekvensen 
var 44 procent vilket är över genom-

snittet i Sverige (38 procent). Tack till 
alla er som deltog. 

Resultatet visar bland annat att 
Vaxholms invånare tycker att Vaxholm 
är tryggt, en bra plats att leva på och 
många kan rekommendera andra att 
flytta till kommunen. Däremot är in- 
vånarna mindre nöjda bland annat med 
insyn och inflytande över kommunens 
beslut och verksamheter samt utbud av 
återvinningscentral. 

Vaxholms stad använder resultatet 
från medborgarundersökningen för att 
utvärdera och utveckla verksamheterna. 
Ett antal frågor i undersökningen är 
till exempel indikatorer i kommunens 
målstyrningsprocess och leder till att 
förbättringsåtgärder att tas fram och 
arbetas vidare med under året.

Du kan läsa och jämföra kommuners 
resultat i SCB:s statistikdatabas.

Foto: U
nsplash.com

Hushåll. Renoveringen och moderni- 
seringen av Vaxholms återvinnings-
central på Eriksövägen har pågått i 
snart ett år och börjar nu bli klar. Bland 
annat görs trafikflödet på området om 
så att det ska bli enklare för den som 
ska lämna material att köra igenom 
centralen. Preliminärt kommer den nya 
återvinningscentralen att invigas sista 
veckan i april. Håll utkik på Vaxholms 
stads webbplats för information om den 
slutliga tiden för invigning.

 AKTUELL INFO: På Roslagsvattens webbplats 
hittar du aktuell information om öppettider 
för den tillfälliga återvinningscentralen och 
vad du under renoveringstiden kan lämna 
där och på andra ställen.

Modern återvinning i vår

Visionsbild av återvinningscentralen som öppnar under våren. Illustration: Roslagsvatten.
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Återhämtningen 
snabbare än väntat 
Trots pandemin, med hög sjukfrånvaro och oro i samhället, 
visar Vaxholms stads årsredovisning för 2021 goda resultat.

Ekonomi. Om 2020 var en 
ekonomisk berg- och dalbana 

för Vaxholms stad så bjöd 2021 i 
stället på bättre ekonomisk åter-
hämtning än många räknat med. 

– Det blev verkligen ett bra år, säger 
Vaxholms stads ekonomichef Koray 
Kahruman. Vi har strålande skolre-
sultat och hög trygghet i kommunen 
och vi överträffade budgeten vilket 
ytterligare stärker kommunens 
ekonomiska ställning.

Årsredovisningen visar ett resultat 
på 20,1 procent vilket betyder 145,9 
miljoner kronor på sista raden.

Ett ekonomiskt tillskott för 
Vaxholms stad under 2021 är be-
talningen för försäljningen av den 
första etappen av Norrberget, vilket 
gav cirka 97 miljoner kronor netto. 

– Trots att pandemin förstås har 
inneburit ökad press på verksamhe-
terna så har vi kunnat arbeta med 
hög kvalitet, säger Koray Kahruman. 
De goda skolresultaten är ett exem-
pel och vi har flera stora pågående 
byggprojekt, till exempel kajprojek-
tet där vi fått stadsmiljöfinansering, 
Resarö mitt, ett nytt äldreboende på 
Norrberget och gemensamt 
reningsverk med Österåker.

Återhämtningen i samhället i stort 
har gått snabbare och bättre än vän-
tat. Bland annat har arbetslösheten 
inte blivit så hög som befarat och 
det har gett högre skatteintäkter för 
kommunerna.

– Skattprognosen blev bättre och 
bättre för varje månad och i slut- 
änden överträffade vi budgeten med 
flera miljoner kronor, säger Koray 
Kahruman. 

Soliditeten, ett mått på hur stor del 
av tillgångarna som finansieras 
utan lån, har ökat i Vaxholms stad 
över flera år och ligger 
nu över 50 procent.

– Det betyder bland 
annat att vi har en 
lägre skuldsättning 
jämfört med många 
andra kommuner och lägre 
finansiell risk. Det har bidragit till 
att vi kunnat sänka skatten med 
48 öre och närma oss snittet för 
Stockholms län. 

Välfärdsutmaning för kommunerna
Alla kommuner arbetar med det 
som kallas välfärdsutmaningen, 
vilket handlar om att allt fler äldre 

och barn kommer att behöva för-
sörjas av allt färre som arbetar. I 
Vaxholm växer andelen äldre till och 
med snabbare än i övriga Sverige, 
däremot minskar andelen barn i 
kommunen.

– Det gäller att anpassa kostnaderna 
efter behoven som finns i kom-
munen, säger Koray Kahruman. 
Behoven ökar inom äldreomsorgen. 
Samtidigt har Vaxholms stad höga 
kostnader för skola och förskola 
jämfört med andra kommuner, det 
behöver vi komma till rätta med.

Flera utmaningar framåt
Tack vare förra årets goda resultat 
har Vaxholms stad gått in i 2022 
med en stark ekonomisk ställning 
och det behövs när kommunen nu 
står inför en rad stora investeringar.

När han tittar framåt ser Koray 
Kahruman flera utma-
ningar att hålla koll på. 
Investeringarna framåt 
påverkas till exempel 
av höjda priser på 
byggande. Vi ser också 
att räntorna är på väg 

att gå upp och kriget i Ukraina 
skapar förstås också osäkerhet.

– Vi hoppas på ett mer förutsägbart 
läge och en stabil utveckling. Och så 
räknar vi med en fortsatt tillväxt i 
landet, vilket för kommunen 
betyder ökade intäkter. ■

ÅRSREDOVISNING 2021: www.vaxholm.se

Koray Karuman, ekonomichef i Vaxholm. 
Foto: Malin Ottosson.

”Det gäller att an-
passa kostnaderna 
efter behoven som 
finns i kommunen”

http://www.vaxholm.se
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Skojbråk och tuff 
jargong – en del av 
machokulturen
Genom att uppmärksamma machokultur vill trygghets- 
teamet i Kronängsskolan hjälpa eleverna att få syn på 
destruktiva normer för att kunna förändra beteenden 
innan de leder till våld.
Skola. Under våren arbetar 
Kronängsskolan med machokultur 
som ett tema i skolans trygghets-
satsning. Arbetet inleddes med en 
digital föreläsning med journa- 
listen och debattören Atilla Yoldas 
som bland annat har skrivit boken 
”Mansboken – från en kille till en 
annan”, som eleverna också 
kommer att få läsa.

Tanken är att eleverna ska lära sig 
att se de strukturella problem som 
machokulturen orsakar, till exempel 
att män står för den största delen 
av våldet i samhället och att många 
män också mår psykiskt dåligt. 

– Vi vet att många problematiska 
beteenden har rötter i samhälls-
strukturer kopplade till macho- 
kultur och hur pojkar och män 

förväntas bete sig, säger Sepideh 
Hatami, biträdande rektor och an-
svarig för skolans elevhälsa. Killar 
vaggas in i machokulturen och vi 
är alla så vana vid det att vi ofta 
inte ens ser det. När eleverna blir 
medvetna om kopplingen mellan 
vardaglig jargong och det proble-
matiska i machokulturen, då har vi 
lyckats med vårt arbete.

Idén att lyfta just machotemat kom-
mer från skolans trygghetsteam. 
Dessutom har elevklubben GLOW 
(som arbetar med HBTQ+-frågor) 
haft önskemål om att ta upp ämnet.

– Vi i trygghetsteamet stöter på 
problematiken ganska ofta, säger 
läraren Elias Mahfoud. Såväl kränk-
ningar som aggressivitet, homofobi 
och rasistiska uttryck hänger ofta 
ihop med machokultur.

Elias har själv gått i högstadiet i 
Vaxholm och minns känslan av att 
inte riktigt våga vara sig själv av 
rädsla för att bli förlöjligad eller 
utfryst. 

Killar är inte dåliga
– Även om det är ganska bra just 
här så finns det ju fortfarande till 
exempel homofobi som kommer 
ur machokulturen, säger Aleksa 
Kalinka som går i nian och är med i 
GLOW. Killar i skolan kan vara 
ganska aggressiva och högljudda 
och inte visa någon sympati för 
andra. Det är inte så killar är, killar 
är inte dåliga. Ingen är en typisk 
kille eller typisk tjej från början. Det 
är bara samhället som trycker på 
oss gamla könsroller.

En av de bilder som diskuteras i Kronängsskolan beskriver en våldspyramid där olika begränsande 
normer ligger till grund för att normalisera beteenden som skojbråk och objektifiering som sedan kan 
leda vidare upp till grövre kränkningar och våld. Illustration: Make Equal.



Vilgot S. Thomelius, som också går 
i nian och är med i GLOW, tycker 
det är bra och viktigt att diskutera 
machostrukturer i skolan.

– Vi har till exempel pratat om att
tjejerna kramas när de träffas, det
gör inte killarna. Det är ju inte för
att killar inte gillar att kramas, men
det finns en förväntan på att killar
inte ska visa känslor. Nästan alla
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går runt och är oroliga och tänker 
”jag måste passa in”. Det är ju inte 
killarnas fel att det är såhär. Men 
samtidigt är det ändå vi, var och en, 
som behöver göra förändringen.

Aleksa beskriver hur föräldrar 
har en stor roll i att föra normerna 
vidare, när de till exempel säger till 
sina pojkar att de inte får gråta. 

– Det finns en norm att en kille
inte ska bry sig, inte visa svaghet
eller empati, säger Aleksa Kalinka.
Grupptryck och machokultur lockar
fram det sämsta. Men jag vet redan
killar här i Kronängsskolan som
försöker att bry sig och lyssna och
säga stopp. Om man kan snacka om
det redan i skolan är det närmare
till att lösa problemen.

Skolhund stöttar elever i 
Söderfjärdsskolan
I några månader under vårvintern har Söderfjärdsskolan 
arbetat med skolhunden Juni. Hennes kloka lugn ger 
skolelever stöd under lektionerna.

Skola. Ett mindre antal elever 
har fått arbeta med skolhunden, 

var och en med en egen plan utifrån 
elevens behov.

– Det kan till exempel handla om barn 
som inte alls vill komma till skolan, men 
som tycker att det känns lättare när de 
vet att de kommer att möta hunden, 

berättar Jenny Råsten, specialpedagog 
i Söderfjärdsskolan. I klassrummet ger 
skolhunden Juni ett lugn bara genom 
att vara på plats, men det kan också 
handla om att läsa för henne eller skriva 
en berättelse om hunden. Elever som 
sitter mycket framför datorn kan lockas 
att vara ute och röra på sig. 

Jenny Råsten tycker att arbetet med 
Juni har fungerat bra.

– Barnen har varit väldigt positiva och 
längtat till skolan på ett sätt som de 
inte gjort annars. Hunden är en annor-
lunda och helt kravlös arbetskompis. 

Juni håller till i ett litet hus på skol- 
gården som inretts med matta, soffa 
och arbetsbord. Eleverna har lektioner 
var för sig med Juni (hundföraren 

Nicole Nordberg är också med). I vissa 
fall kan eleven också få äta skolmaten i 
lugn och ro tillsammans med hunden.

– Hon innebär en stor trygghet, säger 
Jenny Råsten. Förhoppningsvis kan de 
positiva effekterna göra det lättare att 
klara skolan även när Juni inte längre är 
på plats.

Under våren kommer även elever i Vaxö 
skola få arbeta med skolhunden Juni. ■

- Så funkar det
Utbildningen till resurshund 
tar cirka ett år. Hunden får 
också göra ett lämplighetstest 
så att den har ett stabilt psyke 
för att jobba tillsammans med 
barn. När skolhunden har sin 
väst på är den helt koncen-
trerad på jobb istället för lek. 
Det finns tydliga hygienregler 
för skolhundar. Pälsen tvättas 
regelbundet med särskilt 
antiallergischampo.

Foto: N
icole N

ordberg

Aleksa Kalinka, Elias Mahfoud, Sepideh Hatami och Vilgot S. Thomelius. Foton: Privata.
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Roligare skolgård 
på Rindö

Elevernas förslag lyfts fram

I februari beslutade en enhällig nämnd för teknik, fritid 
och kultur att skolgården på Rindö skola skulle få ett lyft. 
Skolans elever har tillsammans med lärare och tekniska 
enheten i Vaxholms stad gjort en plan för hur skolgården 
ska bli mer lockande.

Skola. Matilda, Erik och Lola går i 
klass 3 och är skolans elevrepresen-

tanter som har planerat den nya skolgården 
i samarbete med tekniska enheten.

– Det är jätteroligt att vara med och planera
skolgården, säger Matilda. Om det fanns en
större klätterställning tror jag att fler skulle
klättra där. Den vi har nu passar för mindre
barn.

Hon berättar att alla elever har fått komma 
med förslag till vad som skulle göra skolgår-
den bättre. Ett av de mest fantasifulla försla-
gen var att ha en hoppborg och en pool. Det 
som redan finns är i vissa fall trasigt men 
några favoriter blir kvar som fotbollsplanen, 
sandlådan, kompisgungan och den sex- 
kantiga planen för gagaboll.

– Jag brukar mest spela fotboll på rasterna,
säger Erik. Några har föreslagit att lägga
konstgräs där, men då skulle alla pengarna
gå till det. Nu blir det i stället bland annat
basketplan, målade rutor för att hoppa hage,
en ny större klätterställning och en studs- 
matta som man spänner över en grop i
marken.

– Jag ser verkligen fram emot studsmattan,
säger Lola. Uteklassrum under tak är också
bra. Där kan man hänga med kompisarna
när det regnar.

Treornas klasslärare Åse Larsson är också 
med i planeringsgruppen.

– Meningen är att hitta aktiviteter som
passar många så att alla kan ha kul under
rasterna, säger hon. Det är jättebra att röra
på sig och få frisk luft och samtidigt övas
balans, motorik och samarbete med andra.

Förhoppningen är nu att bygget ska komma 
i gång under våren och kunna stå färdig före 
sommarlovet.

Matilda, Erik och Lola är med i en arbetsgrupp som planerar 
hur skolgården vid Rindö skola ska rustas. Foto: Åse Larsson. 

Det är 
jätteroligt 
att vara med 
och planera 
skolgården”
Matilda, elev.
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Glöm inte vaccineringen
Vaccination. Vi är många som är 
glada att samhället åter är öppet efter 
lång tid av pandemi. Samtidigt är det 
viktigt att vi fortsätter att vaccinera 
oss med alla doser som erbjuds. 
Vaccination är det effektivaste sättet 
att undvika att bli allvarligt sjuk eller 
att dö i covid-19. Vaccination kan 
också hjälpa till att minska smitt-
spridningen.

Du som är 18 år eller äldre och 
tog din andra dos för minst tre 
månader sedan, nu är det dags för 
dos tre, påfyllnadsdos. Du kan boka 
tid via appen Alltid öppet eller genom 
telefonbokning. Du kan också välja att 
gå direkt till en mottagning som har 
drop-in-vaccination. Du som har fyllt 
80 år eller tillhör en riskgrupp kan nu 
få dos fyra, ytterligare en påfyllnads-
dos. 

LÄS MER OM HUR DU GÖR FÖR ATT VACCINERA DIG PÅ: 
www.1177.se

Illustration: Region Stockholm

Hallå där!

Lars-Inge Littlewood Larsson, 
ny chef för stadsbyggnads- 
förvaltningen.

”Det här 
är inga 
enkla 
saker”

Foto: Privat

■ Välkommen till Vaxholms stad 
– Tack så mycket. Det känns roligt 
att vara på plats. Nu ska jag lära 
känna människorna, organisationen 
och platsen för att kunna göra bra 
saker som skapar samhällsnytta.

■ Vad har du för bakgrund?
– Jag har en blandad bakgrund i 
offentlig förvaltning och senast har 
jag arbetat med samhällsplanering 
på SGU (Sveriges geologiska under-
sökning). Min röda tråd i arbetslivet 
är verksamhetsutveckling, det 
brinner jag verkligen för.

■ Hur ser du på jobbet som 
förvaltningschef?
– Stadsbyggnadsförvaltningen i 
Vaxholm har en bred och intressant 
portfölj av frågor. Helhetstänket 
känns lockande. Dessutom verkar 
Vaxholm vara inne i en spännande 
fas av tillväxt med flera stora 
byggprojekt, det tycker jag är 
spännande.

■ Vad ser du för utmaningar i 
jobbet?
– Jag tror att hela kommunsverige 
står inför samma utmaning just nu 
och det är kommunal verksamhet 
2.0. Den tidigare versionen 
byggdes under 1960- och 70-talen. 
Nu behöver vi tänka och handla nytt. 
Omvärldskraven är helt annorlunda 
och kraven från kommuninvånarna 
är mycket större och mer komplexa. 
Det här är inga enkla saker. 

■ Vad har du för förhållande till 
Vaxholm?
– Egentligen inte annat än som 
turist. Men jag tycker det är inspire-
rande att arbeta på vackra platser 
och där ligger ju Vaxholm i topp. 

■ Hur är känslan just nu?
– Jag är jätteglad att jag har fått det 
här jobbet. De senaste fem åren i 
statlig tjänst har jag faktiskt längtat 
tillbaka till kommunvärlden. Det är 
ju där det händer! 

Ny aktör på campingen 
Camping. Efter ett enhälligt beslut i 
nämnden för teknik, fritid och kultur 
har Vaxholms stad skrivit ett nytt avtal 
om arrende till campingen på Eriksö 
med företaget Waxholms Camping AB. 
Inriktningen är att driva en camping 
med 3-stjärnig nivå.

– Det känns skönt att vi nu har fått till 
en långsiktig lösning och som det ser ut 
just nu kan vi se fram emot full aktivitet 
på campingen i sommar, säger 
Vaxholms stads fastighetschef 
Alexander Wahlstedt. 

Foto: M
alin Ottosson

http://www.1177.se
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Biblioteket 
– 50 år på Hamngatan
I år är det 50 år sedan Vaxholms stadsbibliotek flyttade in på Hamngatan 19. Det firas bland 
annat med en ny entré och med festligheter på världsboksdagen 23 april.

Läslust. Under vintern har 
bibliotekslokalerna på Hamn-
gatan fått ett lyft. Förutom att 
ventilation och elsystem reno-
verats så har entrén gjorts mer 
tillgänglig. Två toaletter i entrén 
har slagits ihop till en rymlig ny-
byggd RWC-toalett. Det finns ett 
kapprum där besökare kan hänga 
av sig och parkera barnvagnar 

och rollatorer. Under våren 
kommer biblioteket att möbleras 
om med flyttad informationsdisk 
och nya möbler som bland annat 
ska ge en mer öppen passage in i 
biblioteket.

Lördag 23 april blir det stort 
firande i biblioteket i samband 
med världsboksdagen. 

50-årsfirandet kommer sedan att 
pågå under hela året bland annat 
med en sommarutställning som 
berättar om bibliotekets historia 
i Vaxholm, gjord av Vaxholms 
hembygdsförening.

 MER INFORMATION:  
www.vaxholm.se eller instagram 
@vaxholmsstadsbibliotek

Foto: M
alin Ottosson

Vilken är 
adressen?
Historia. Här ser vi den gula Whitlockska gården 
i Vaxholm, en typisk grosshandlarvilla med anor 
från 1700-talet. Underdelen är den äldsta delen, 
byggd av stadiga knuttimrade väggar. Över- 
våning med brädfodring och glasveranda 
(på baksidan) tillkom under mitten eller senare 
delen av 1800-talet. 

Den siste ägaren innan staden köpte upp tomten 
var grosshandlaren och kamreren Roderik Gustaf 
Whitlock (1876–1944), därav namnet på gården.

När huset stått tomt i flera år fick ungdoms- 
föreningarna i Vaxholm möjlighet att använda 
huset som ”ungdomsgård” 1960, men det skulle 
krävas ett alltför stort arbete för föreningarna 
och ungdomarna att sätta huset i brukbart 
skick så man avstod till slut. Witlockska gården 
revs 1961.

Bilden har vi fått låna från Vaxholms hembygds-
förening. Men vilken adress låg gården på? 
Rätt svar finns på sidan 23.

Bildgåtan: 
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Vaxholms 
flickor 
pressade

Den psykiska ohälsan har ökat bland flickor i Vaxholm 
enligt en ny undersökning där tio Vaxholmsungdomar 
har djupintervjuats. Stress kring prestationer i skolan, 
utfrysning, mobbning, sociala medier och sömnproblem 
tros ligga bakom problemen.

Foto: Pixabay

Hälsa. Vaxholms stad har, till- 
sammans med Vallentuna, Täby 
och Danderyds kommuner gjort 
en kartläggning av den psykiska 
ohälsan bland unga. Bakgrunden är 
siffror från den årliga Stockholms- 
enkäten som visat på relativt sett 
höga nivåer av psykisk ohälsa. 

Tio ungdomar i årskurs 9 i varje 
kommun djupintervjuades. 
Frågorna handlade bland annat 
om föräldrarelationer, skolmiljö, 
fritidsaktiviteter och kompis- 
relationer. De unga beskrev inte 
sitt eget mående utan hur de upp- 
fattar att ungdomar mår i Vaxholm i 
allmänhet.

Resultatet visar att den psykiska 
ohälsan har ökat bland flickor i 
Vaxholm under perioden 2016 till 
2020. Tydligast är försämringen i 
upplevt välbefinnande. För pojkarna 
är måendet oförändrat med tecken 
till förbättringar från 2018 till 2020. 
Gapet i psykisk ohälsa mellan flick-
or och pojkar verkar alltså ha ökat. 
Vaxholm är den enda kommunen 
där de utagerande besvären 2020 är 
högre bland flickor än bland pojkar. 
I övriga tre kommuner är flickornas 
mående mer stabilt över tid.

Det som har störst betydelse för 
psykisk ohälsa hos unga är skol- 
miljön och föräldraskapet. 

Skolmiljön är något viktigare för 
flickor medan föräldraskapet är 
viktigare för pojkar.

Enligt undersökningen bidrar 
skolmiljön till exempel med stress 
kopplat till prestationer. Andra 
faktorer som kan bidra till psykisk 
ohälsa är utfrysning och mobbning. 
Sociala medier bidrar också till psy-
kisk ohälsa enligt de intervjuade, 
främst när det handlar om att duga 
som man är. Sömnproblem tas upp 
som ett vanligt problem.

Resultatet av undersökningen 
kommer nu att ligga till grund när 
Vaxholms stad planerar olika in- 
satser för att stötta ungdomar.

Hur hanterar man livets berg- och dalbana? Vad är en verklig livskris och vad 
är en vanlig motgång? Under fem lektioner får Vaxholms elever i årskurs åtta 
lära sig om psykisk ohälsa i vardagen.  

Programmet kallas YAM (Youth Awa-
re of mental health) och genomförs 
av Vaxholms ungdomsstöd. Mening-
en är i grunden att minska risken för 
självmord, men också att minska 
psykisk ohälsa. 

– Vi vill att eleverna ska bli mer med-
vetna om sin psykiska hälsa, säger 

Emelie Kalén på ungdomsstödet. Vi 
diskuterar till exempel vad som är en 
verklig kris och vad som är en vanlig 
motgång. 

Genom samtal och rollspel får elever-
na samtala kring humörsvängningar, 
relationer med kompisar och vuxna, 
ledsamhetskänslor eller stress. Elev-

erna får tillsammans reflektera över 
sina egna känslor och diskutera hur 
utmanande situationer i det verkliga 
livet kan hanteras. De får också öva 
på att stötta varandra, men de får 
även information om hur och var 
professionell hjälp finns att få. 
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Aktuellt på 
stadsbiblioteket
Adress: Hamngatan 19 • Tel: 08-541 709 45  • E-post: biblioteket@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se  • Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt. 
 
Öppettider: Mån: 13–19. Tis: 10–17. Ons: 10–19. Tors: 10–17. Fre: 10–17. Lör: 10–14.  
Sön: stängt. För avvikande öppettider se Vaxholms stads hemsida.

Bibliotekets katalog: Använd biblio-
tekets webbkatalog, hemifrån eller i 
mobilen. Där kan du söka, reservera 
och låna om böcker. Webbadress: 
bookitpub.vaxholm.se. 

E-böcker och E-ljudböcker:

Låna böcker i digital form via 
bibliotekens app biblio. I den kan du 
läsa eller lyssna på böcker online eller 
offline. Läs mer på bibliotekets 
hemsida eller kontakta oss på 
biblioteket så berättar vi mer.

Cineasterna: Cineasterna är en 
strömmande digital filmtjänst. Där 
finns filmer från hela världen som du 
kan se utan kostnad med ditt biblio-
tekskort. Max 2 filmlån per vecka.

Daisy-talböcker: Kan lånas av 
dyslektiker, synskadade och andra 
med läshinder. Är du Daisy-låntagare 
kan du själv ladda ner dina böcker via 
Internet. Kontakta oss på biblioteket 
så får du veta mer.

Boken kommer: Biblioteket har 
boken-kommer-service för dig som 
är långvarigt sjuk, rörelsehindrad eller 
av liknande anledning inte själv kan 
komma till biblioteket. Du får hem 
böcker och talböcker utan kostnad via 
biblioteket eller hemtjänsten.

Arrangera en utställning: Förening-
ar, förskolor, organisationer, skolor: 
Välkomna att boka bibliotekets 
skyltfönster för utställningar. Boka på 
biblioteket eller ring 08-541 709 45.

Advokatjour i vår: Advokatjouren 
är en kostnadsfri mottagning som 
Sveriges advokatsamfund driver. Du 
får träffa en advokat i cirka 15 minuter 
för en första vägledning på biblio- 
teket. Datum: onsdag 30 mars, 
onsdag 4 maj och måndag 30 maj 
klockan 18.00 (kölista från klockan 
10.00 samma dag: 08-541 709 45). 
Samtalet kan komma att ske via 
telefon.

För vuxna

Öppen bokcirkel: Kom och dela din 
läsupplevelse med andra. Läs ”Huset 
vid Flon” av Kjell Johansson och kom 
och samtala om den med oss. Ingen 
anmälan krävs. Onsdag 6 april klockan 
18.30.

Världsbokdagen: Fira världsbok- 
dagen med oss då vi samtidigt upp-
märksammar ”Biblioteket 50 år på 
Hamngatan” med en nyinvigning av 
de ombyggda och uppfräschade loka-
lerna. Bubbel och tilltugg, bildvisning, 
barnaktiviteter, goodiebag med mera. 
Varmt välkommen! Lördag 23 april 
klockan 10.00–14.00.

Plantbytardag: Det spirar och gror! 
Naturskyddsföreningen ordnar 
plantbytardag på biblioteket. 
Välkomna att lämna och hämta olika 
typer av plantor. Lördag 7 maj klockan 
10.00–14.00.

För barn

Sagostund: Barnbibliotekarie Mari 
läser sagor för 3–6 åringar i sago- 
hörnan på biblioteket. Efteråt ritar vi. 
Lördagar klockan 11.00, 9 april, 7 maj 
och 28 maj.

Ny bokklubb för barn och unga: 
Biblioteket startar en bokklubb för 
barn och unga. På träffarna kommer 
vi att göra skrivövningar och ge 
boktips till varandra. För mer 
information och anmälan, e-post: 
biblioteket@vaxholm.se.

Påsklov 8–14 april

Delta i bibliotekets quiz: ”Handbok 
för superhjältar”: Chans att vinna 
boken ”Handbok för superhjältar – 
superutmaningen. Spännande och 
kluriga uppdrag”. Alla som deltar får 
”Handbok för superhjältar”-pyssel.

Läsutmaning: Tävla och klara av 
uppdragen. Kryssa för det ni gjort och 
lämna in läsutmaningen till biblioteket 
så får ni ett litet pris. I slutet av varje 
månad lottar vi ut ett större pris. 
För barn 0–17 år. Finns att hämta på 
biblioteket.

Sommaraktivitet för olika åldrar:

 

Högläsningspaket och sommarlovs-
boken. Hämtas på biblioteket från 1 
juni. Nyhet för 2022: Sommarboken-
paket fyllt med överraskningar. För 
barn 8–12 år.

Foton: Unsplash.com

http://www.vaxholm.se
http://bookitpub.vaxholm.se
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Älskade 
förbannade 
tonåring
Föräldrar. Vaxholms stad erbjuder 
fyra kostnadsfria träffar till alla 
föräldrar med barn i åldern 12–18 
år. Utifrån Birgitta Kimbers bok 
”Älskade förbannade tonåring” går 
vi igenom en rad vardagssituationer 
som tonårsföräldrar kan känna 
igen. I mötena får du verktyg för hur 
du kan lotsa din tonåring genom 
olika situationer.

När: 4/5, 11/5, 18/5 och 25/5 
klockan 18.30–21.00.

Var: Storstugans övervåning, 
Hamngatan 52.

Fika ingår!

 ANMÄLAN TILL UNGDOMSSTÖDET:  
ungdomsstodet@vaxholm.se

Sök Lions stipendium 
och sommarbidrag
Stöd. Äntligen har Lions 
Vaxholm kommit i gång med 
aktiviteter igen efter alla 
pandemirestriktioner. 
Välkommen att söka:

• Ungdomsstipendium för 
kultur och idrott till barn och 
ungdom upp till 18 år.

• Bidrag till sommaraktivi-
teter för barn och ungdom 
samt bidrag till föreningar 
som bedriver sommaraktivi-
teter för barn och ungdom.

Sista ansökningsdag är 22 april. 

 MER INFORMATION OCH ANMÄLAN: Lions 
Vaxholm www.e-clubhouse.org/
sites/vaxholm

Svar till bildgåtan på sidan 20:

Whitlockska gården låg på Badhusgatan 15, på vägen ned mot 
Norrbergshamnen och gamla badanläggningen. Här är en bild från 
platsen som den ser ut idag. Foto: Urban Fredriksson.

Minnesvärd föreställning

Show. Så härligt att kunna bjuda in 
publiken igen! I februari spelades före-
ställningen Minnet med cirkusartisten 
Peter Åberg. Föreställningen var en 
del i cirkusfestivalen Cirkusmania som 
spelades på 27 scener i 13 stockholms-
kommuner.

Strömmingsloppet i 
Vaxholm 30 april 2022

Löparfest. Förra året firade Strömmings- 
loppet 10 årsjubileum. Vi ser fram emot 
att träffa er alla i år igen för en löparfest 
i ett vårvackert Vaxholm! Förhopp-
ningsvis kan vi återigen ha en marknad 
på Lägret mitt i Vaxholm med utställare, 
mat, prova på-aktiviteter och tävlingar.

Tävlingsinfo: Strömmingsloppet ge-
nomförs lördag 30 april med start från 
kl 10 för barnloppen och kl 12 för 5 km 
och 10 km. Waxholms orienteringsklubb 
arrangerar löpartävlingar för alla åldrar! 
Två distanser för alla, 5 km och 10 km, 
samt Lilla Strömmingsloppet för barn 
under 12 år. 

Varmt välkomna till en löparfest i 
Vaxholm önskar Vaxholms orienterings-
klubb! 

LÄS MER: www.strommingsloppet.se för 
anmälan och eventuella ändringar.

Foto: Christina N
ilsson

Foto: U
nsplash.com

Svar på bildgåtan: 

http://www.strommingsloppet.se
http://www.e-clubhouse.org/sites/vaxholm


Hur krismedveten är du?
Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Vid en samhällskris 

kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. Du behöver vara 
beredd på att kunna klara dig själv under några dagar.

Källa: Utdrag ur foldern ”Om krisen eller kriget kommer” utgiven av MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tips för din hemberedskap:

Kommunikation 
Vid en allvarlig händelse 
behöver du kunna ta emot in-
formation från myndigheterna, 
framför allt via Sveriges Radio 
P4. Du behöver kunna ha 
kontakt med anhöriga och 
kunna nå räddningstjänst, 
sjukvård och polis.

❏  radio som drivs med batteri, 
solceller eller vev 

❏  bilradio 
❏  papperslista med viktiga 

telefonnummer 
❏  extrabatteri/power bank till bland 

annat mobiltelefon 
❏  laddare till mobiltelefonen att 

använda i bilen.

Mat 
Ha extra mat hemma som ger 
tillräckligt med energi. Välj håll-
bar mat som kan tillagas snabbt 
och kräver liten mängd vatten.

❏  potatis, kål, morötter, ägg 
❏  bröd med lång hållbarhet
❏  pålägg på tub 
❏  torrmjölkspulver 
❏  matolja, hårdost 
❏  snabbpasta, ris, gryn 
❏  färdigkokta linser, bönor, 

grönsaker på burk 
❏  krossade tomater att till exempel 

koka pasta i 
❏  konserver 
❏  fruktkräm, sylt, marmelad 
❏  dryck som håller i rums- 

temperatur 
❏  kaffe, te, choklad, honung, 

nötter, frön. 

Värme 
Om elen försvinner under en kall 
årstid kommer bostaden snabbt 
att bli utkyld. Samlas i ett rum, 
häng filtar för fönstren, täck 
golvet med mattor och bygg en 
koja under ett bord för att hålla 
värmen.

❏  ullplagg 
❏  varma och oömma ytterkläder 
❏  mössor, vantar, halsdukar 
❏  filtar 
❏  liggunderlag 
❏  sovsäckar 
❏  stearinljus 
❏  värmeljus 
❏  tändstickor eller braständare 
❏  alternativ värmekälla, till exempel 

gasolvärmare, fotogendrivna 
element.

Vatten 
Rent dricksvatten är livsnöd-
vändigt. Räkna med minst tre 
liter per vuxen och dygn.

❏  flaskor 
❏  hinkar med lock 
❏  PET-flaskor att frysa vatten i
❏  mineralvatten 
❏  dunkar, gärna med tappkran, att 

hämta vatten i. Du kan också ha 
ett par rena dunkar fyllda med 
vatten i reserv. De ska stå mörkt 
och svalt.

Övrigt
❏  spritkök och bränsle 
❏  batterier, ficklampa, 

pannlampa 
❏  kontanter i mindre valörer 
❏  husapotek och extra mediciner 
❏  våtservetter, handsprit 
❏  blöjor och mensskydd 
❏  utskrifter på papper av

exempelvis försäkringsbrev,
bankuppgifter, registrerings- 
bevis 

❏  drivmedel i tanken.

Håll dig informerad 
och lär dig mer:
■ www.msb.se

■ www.krisinformation.se

■  www.forsvarsmakten.se/sv/ 
information-och-fakta/saker

■  www.krisinformation.se/detta- 
gor-samhallet/stod-vid-oro

■ www.vaxholm.se

Vaxholm
Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad.
Kontakta Vaxholms stad: Öppettiderna för Vaxholms stads reception och växel är vardagar 08.00–16.00.
Växel: 08-541 708 00  ■  Besöksadress: Eriksövägen 27  ■  Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm  ■  www.vaxholm.se

http://www.vaxholm.se
http://www.msb.se
http://www.krisinformation.se
http://www.forsvarsmakten.se/sv/
information-och-fakta/saker
http://www.forsvarsmakten.se/sv/
information-och-fakta/saker
http://www.krisinformation.se/detta-
gor-samhallet/stod-vid-oro
http://www.krisinformation.se/detta-
gor-samhallet/stod-vid-oro
http://www.vaxholm.se
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