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Gott slut och gott  
nytt år alla vaxholmare!
Tänk att vi redan är inne i sista månaden på ännu ett annorlunda år. Vi 
kan blicka tillbaka på ett år som har handlat mycket om pandemi, restrik-
tioner och så småningom vaccinationer. Om att ta ansvar för varandra 
och att hitta nya vägar framåt. Under hösten har vi öppnat upp så smått 
igen och kunnat genomföra till exempel vår uppskattade kulturnatt, och 
flera av oss deltog i Strömmingsloppet. Verkligen roligt! Vi har vant oss 
vid att ställa om och fortsätter nu följa utvecklingen, och har beredskap 
för att anpassa vardag och verksamheter utifrån myndigheternas rekom-
mendationer.

Det har också varit ett år med flera stora beslut, som att bygga ett gemen-
samt reningsverk i Margretelund tillsammans med Österåkers kommun. 
Det är en stor investering för Vaxholm och för vår havsmiljö, då vi kan 
rena mer och bättre innan vattnet släpps ut i Östersjön.  

Vi har beslutat om att rusta hela kajområdet i samband med att själva 
kajanläggningen nått sin tekniska livslängd. När arbetet är klart kommer 
vi att ha kajer i Vaxholm som håller i 120 år och ett kajområde som är be-
tydligt mer sammanhängande och trevligt att vistas i. För detta beviljades 
vi i somras medfinansiering från staten med halva kostnaden, vilket är 
oerhört värdefullt. 

Båda besluten har fattats i brett politiskt samförstånd, vilket är både 
värdefullt och eftersträvansvärt eftersom det kommer att påverka vår stad 
under lång tid. 

Samarbete och att söka samförstånd där det är möjligt har präglat året 
som gått. Visst har vi många politiska diskussioner i Vaxholm, som sig 
bör. Men det är bra att vi kan enas och ta gemensamma grepp om viktiga 
framtidsfrågor liksom att vi kan hitta samarbeten utanför vår stad. Det 
stärker oss som liten kommun och är positivt för vår ekonomi. 

Vi tar också på oss ledartröjan och får med andra kommuner på viktiga 
uppdrag, såsom informationskampanjen mot mäns våld mot kvinnor, 

som nyss har avslutats. En upplysande kampanj som andra kommu-
ner har valt att delta i. Även en liten kommun kan göra stor skillnad 
när vi får med andra och vi kommer att fortsätta det här arbetet. 

Jag vill passa på att önska dig som vaxholmare en riktigt god jul 
och ett gott nytt år. Handla gärna lokalt, här finns väldigt fina upp-
levelser och julklappar till nära och kära. 

Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande
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1,3 ton CO2
Så mycket mindre koldioxid släppte Vaxholms 
stads skolskjuts ut under höstterminen 2020 
jämfört med hösten innan, enligt entrepre-
nören Sverigetaxi. Minskningen har gjorts 

genom att skapa en gemensam uppsamlings-
plats och bättre samplanering. Antal elever 

som reser är ungefär detsamma.

Under vintern är det många som njuter 
av att tända en brasa. Men röken från 
vedeldning innehåller hälso farliga ämnen 
och partiklar som kan göra det svårt att 
andas. Genom att elda på rätt sätt kan du 
minska både hälsoriskerna och klimatpåverkan 
och samtidigt spara pengar. 

Vedeldning är en av de största källorna till hälsofarli-
ga luftföroreningar i Sverige. Utsläppen från vedeldning 
beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör 
i förtid. 

Du som eldar är ansvarig för att utsläppet av luftförore-
ningar blir så litet som möjligt. Genom att elda på ett sätt 
som gynnar miljö, hälsa och plånbok kan du minska ut-
släppen med upp till 50 procent och bidra till att luften 
blir bättre där du bor.

Även grannsämjan är en resurs  
att vara rädd om 
Vedeldning i braskaminer, öppna spisar och andra eldstä-
der i tättbebyggda områden leder ofta till att de omkring-
boende besväras. Röken från vedeldning innehåller partiklar, 
sot och andra ämnen som kan påverka människor negativt. 
Speciellt svårt kan personer med astma och allergi drabbas och 
i värsta fall kan röken medföra att de inte kan vistas i sina hem 
när grannarna eldar. Vid vissa väderförhållanden kan röken 
bli särskilt störande, till exempel när det är vindstilla eller när 
vindriktningen är olämplig i förhållande till andra bostäder.

• Elda med torr ved och inget annat. 
Att elda sopor, plast, impregnerat 
virke och liknande är inte tillåtet 
eftersom det ger giftiga utsläpp.

• Använda gärna braständare, bri-
ketter eller fint huggna vedträn för att 
tända brasan. Undvik helst tidningspap-
per som kan fördröja upptändningen 
och hindra lufttillförseln. Använd inte 
tändvätska, det skapar mer föroreningar.

• Stapla vedträna på ett luftigt sätt. 
Då brinner elden jämnare och det blir 
mer värme per vedträ så att gaserna 
förbränns i stället för att spridas som 
föroreningar. 

• Se till att ha god lufttillförsel när 
elden tänds. Ha gärna luckan lite öp-
pen. När elden har kommit igång kan du 
sänka lufttillförseln lite. 

• Vid bra förbränning brinner brasan 
med klara gula lågor. Du kan också titta 
på röken ur skorstenen. Om du eldar bra 
ska röken från skorstenen inte synas, 
utom när det är kallt ute, då kan ofarlig 
kondens bildas som ser ut som vit rök.

Källa: Naturvårdsverket

Tänd brasan 
på rätt sätt

TIPS FÖR 
EFFEKTIV 
ELDNING:

Coronapandemin: Detta gäller just nu
Håll dig informerad om utvecklingen och vilka restriktioner som 
är aktuella. På www.krisinformation.se hittar du en samman-
ställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller 
just nu med anledning av pandemin. Där finner du de råd och 
rekommendationer som påverkar dig som individ.

Efterlysning:  
Skolpoliser sökes
Vaxholms stad efterlyser fler frivilliga som kan ställa upp som skol-
poliser och hjälpa Vaxholms skolbarn över gatan  
i morgontrafiken.

Skolpoliserna är frivilliga eldsjälar som ställer upp och skapar 
en tryggare skolväg för Vaxholms barn och unga. Verksamheten är 
helt ideell och drivs av engagerade pensionärer.

Som skolpolis väljer du själv hur många mornar per termin du vill 
vara aktiv. Du står vid Söderfjärdsskolans övergångs ställe eller vid 
Resarö skolas övergångsställe en halvtimme varje morgon (omkring 
klockan 7.40–08.10).

Vill du prova på att vara skolpolis eller kan du tipsa någon som 
skulle passa? Mejla till utbildning@vaxholm.se eller  
ring 08-541 708 05.
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I september bjöd polisen in till med-
borgardialog vid Kronängsskolan.  
Polis, representanter för Vaxholms  
stad och ett 40-tal Vaxholmare samla-
des för att diskutera vad som kan göras 
åt oroligheterna bland ungdomar som 
då hade uppmärksammats på helg-
kvällar.

Mötesdeltagarna var bland andra 
föräldrar, många med erfarenhet av 
nattvandring, representanter för bensin-
macken och flera boende i närheten av 
Kronängsskolan.

Flera förslag diskuterades för att 

komma tillrätta med buskörning, skade-
görelse och alkohol- och droganvänd-
ning som förekommit i området. Bland 
annat diskuterades ökade öppettider 
för fritidsgården och förslag på utökad 
närvaro av fältassistenter och polis, men 
också av frivilliga vuxna.

Några enstaka ungdomar fanns med 
på mötet och beskrev känslan av att det 
inte finns något att göra i Vaxholm på 
helgkvällar. Ungdomar vill gärna kunna 
samlas och träffa kompisar, helst i cen-
trala Vaxholm.

Mötesdeltagarna verkade alla överens 

om att föräldrarna har en viktig roll för 
att komma till rätta med problemen. 
Ett konkret förslag var att schemalägga 
högstadieföräldrar klassvis för att få fler 
föräldrar att nattvandra.

Polisen hoppas kunna fortsätta att 
samverka med kommunen och medbor-
garna bland annat genom fler dialog-
möten.

Mer information: Följ polisen på face-
book för information om kommande 
dialogmöten: Polisen Täby/Dandetyd/
Vallentuna/Åkersberga/Vaxholm

För att ge seniorer stimulans och något roligt att göra 
har Vaxholms äldreboende köpt in två så kallade 
”tover tafeln”. Det är ett slags sällskapsspel som 
kopplas upp genom wifi. En projektor, som 
monteras ovanför ett vanligt bord, projicerar 
spelet på bordet och spelarna påverkar 
sedan spelet med sina händer.

– Det här spelet ger stimulans både 
kognitivt och fysiskt, säger Niklas Engblom, 
enhetschef på Förenade care. Man rör på 
sig, och det blir en positiv social samvaro 
med andra. 

Det krävs inga förkunskaper för att vara med 
och spela. Alla kan sitta med och delta efter 
sin förmåga. Favoritspelen hittills på 
Vaxholms äldreboende är att kratta 
löv och att mata fåglar.

De nya spelen är dels ett led i 
den ökade digitaliseringen och 
samtidigt en modern form av 
arbetsterapi.

– Det är så bra när ny teknik 
öppnar möjligheter för nya sort 
aktiviteter, säger Niklas Eng-
blom.

Seniorer krattar löv digitalt

Stort engagemang vid  
polisens medborgardialog

Vaxholms stads  
taltidning
Vaxholms stad ger ut en taltidning för 
synskadade och andra, som av olika skäl 
inte kan läsa en vanlig tidning. Tidning-
en är kostnadsfri och ges ut i CD-format 
och den är även möjlig för alla att lyssna 
på på www.vaxholm.se. 

Taltidningen innehåller förutom 
lokala nyheter, kommunal information, 
aktuella evenemang och talbokstips 
från biblioteket. 

Ordinarie utgivning är var 14:e dag, 
förutom under sommaruppehållet. 

Anmäl dig genom att skicka namn 
och postadress till taltidningens redak-
tör Dan Lindahl, dan@rox-reportage.se



Kristina Eriksson på hållbarhetsenheten har hjälpt till att räkna ut hur 
mycket koldioxid cykeltåget sparar genom att ställa bilarna hemma:
• En bil släpper i medel ut ca 120 g CO2/km, 4 km resa fram och tillbaka 

ger 480 g/dag.
• Om varje barn annars skulle åka i varsin bil så blir det 6x480 g totalt 

2,88 kg för hela tåget per dag. 
• Vid kallstart av en bil går det åt 1 dl extra bensin vilket ger ytterligare  

0,3 kg CO2/bil
• För sex bilar ger det 1,8 kg vid kallstart.

Totalt blir det 4,68 kg CO2 per dag, alltså 
avrundat nästan 5 kg/dag för hela gänget.

Under offentliga måltidens dag 21 
oktober firade Vaxholms skolkök genom 
bjuda på hemlagade bakverk med 
svenska äpplen. Eleverna fick också 
lära sig mer om svenska äpplen och 
några klasser fick också provsmaka 
olika äppelsorter.

Arbetet för att minska klimatavtrycket 
fortsätter i måltidsverksamheten. Ge-
nom att baka bröd i skolköken till sopp-

luncher och mellanmål har inköpen av 
djupfryst bröd minskat med 1 575 kilo 
under årets första åtta månader, jämfört 
med samma period förra året. En mil-
jömässig och ekonomisk åtgärd som 
samtidigt höjer 
kvaliteten på 
brödet som 
serveras.  
Win-win-win.

För andra året i rad nominerades 
Vaxholm till White guide junior i kate-
gorin ”årets hållbara skolmatskommun”. 
I år gick förstapriset till Gnosjö. 

Hembakat och svenska äpplen i Vaxholms skolkök
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Cykeltåg från Kullön minskar utsläppen
Genom att samlas på morgonen och cykla 
tillsammans till Söder fjärdsskolan gör 
en grupp skolbarn en insats för klimatet, 
samtidigt som de får motion och frisk luft 
och trafikvana.

– Det är verkligen en win-win-win-situation säger 
mamman och initiativtagaren Erica Hebbe. Annars 
så kör vi ju barnen till skolan i varsin bil. Det är då-
ligt för klimatet och dessutom blir det väldigt trångt 
vid skolan på morgonen.

Genom en whatsapp-grupp stämmer föräldrarna 
av vem av dem som cyklar med barnen. En förälder 
följer med till skolan och en annan cyklar med hem 
igen.

”Man blir pigg av att cykla”
Ericas dotter Siri tycker att det är kul att cykla och 
att man känner sig pigg när man kommer fram till 
skolan. Men det gäller att se sig för noga i trafiken. 
Vid varje övergångsställe kliver barnen av sina cyk-
lar och går över vägen.

– En gång var det en bil som körde väldigt fort 
framför oss på ett övergångsställe. Det var ganska 
läskigt, säger hon. Det får du gärna skriva.

Cykeltåget har gått i ur och skur sedan skolstar-
ten i höstas och långt in i november då det blev lite 
väl mörkt, kallt och lite halt. Men till våren drar de 
igång igen.

Äppelmuffins-minioner i Kronängsskolan.
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Vi träffar ungdomsstödet på deras kon-
tor på Storstugans övervåning ovanpå 
fritidsgården. De delar kontoret med 
ungdomssamordningen och skol- och 
familjestödet. I kapprummet hänger 
nattvandrarnas brandgula västar och 
jackor. 

– Ungdomarna kan vända sig till oss 
av flera olika anledningar, säger Emmy. 
Dels förstås om man bara vill prata, 
men vi är båda utbildade socionomer 
och har också uppdrag från socialför-
valtningen att vara kontaktpersoner till 
ett antal ungdomar som behöver stöd-
samtal. Det kan till exempel handla om 
ett cannabisavvänjningsprogram som 
ungdomar erbjuds via socialtjänsten, 
frivilligt eller utifrån dom från tings-
rätten.

Bygga självkänsla och respekt
Förutom samtalsstöd jobbar Emelie och 
Emmy också för att förebygga drogan-
vändning och psykisk ohälsa. De infor-
merar för att öka kunskaper men arbetet 
handlar också om att främja ungdomar-
nas självkänsla och respekt för varandra 
för att till exempel kunna säga nej när 
man bli erbjuden droger. 

– Vi är ute och försöker få så mycket 
kontakt med ungdomarna som möjligt 
för att lära känna dem och för att de ska 
känna igen oss till exempel genom att 
nattvandra och att ”skolfälta”, alltså vara 
ute på fältet i skolan och träffa elever i 
Vaxholms skolor. 

Varje skolår från årskurs 6–9 hål-
ler ungdomsstödet tillsammans med 
ungdomssamordningen lektioner på 

olika teman: trygghet och relationer på 
nätet, respekt och självrespekt, en lektion 
handlar om kärlek, relationer, sex och 
porr och en annan tar upp psykisk hälsa 
och stress.

– De unga debuterar allt tidigare och 
möter både droger och porr tidigare, 
säger Emmy. Undersökningar visar att 
barn idag möter porr redan i årskurs 4. 
Vi pratar mycket med dem om grupp-
tryck.

En övning kan till exempel vara roll-
spel kring olika dilemman och konsten 
att säga nej. Det är bra att prova på att 
ställas inför svåra situationer och träna 
på hur man kan ta sig ur dem.

Under ett läsår siktar ungdomsstöd-
jarna på att träffa alla Vaxholmselever 
i årskurs 6 för att stödja dem med 
övergången till årskurs 7. De första två 
veckorna av årskurs 7 finns de sedan på 
plats på Kronängsskolan.

– Vi försöker fånga upp deras oro 
tidigt tillsammans med elevhälsan. Det 
ger extra trygghet när eleverna känner 
igen oss och kan prata och våga ställa 
frågor, säger Emelie. 

Stöttar hemmasittare
Emelie och Emmy är också med i 
samverkansteamet kring problematisk 
skolfrånvaro där arbetsgruppen på olika 
sätt försöker hjälpa så kallade ”hemma-
sittare”. 

– Vi utgår alltid från individens situa-
tion och vilken typ av stöd som kan be-
hövas, om det är jobbigt hemma eller om 
det finns andra anledningar, säger Emmy. 

Hon beskriver hur elever med proble-

Emmy och  
Emelie stöttar 
Vaxholms unga
Emmy Björk och Emelie Kalén är Vaxholms ungdoms-
stöd. Deras uppgift är att hjälpa Vaxholms unga att må 
bra och nå sin fulla potential. 

– Det här är absolut det roligaste jobbet jag har haft, 
säger Emelie. Det är varierande och det känns att vi  
kan göra skillnad. Tänk att få stötta unga, det är en  
fantastisk känsla.

matisk skolfrånvaro kan erbjudas stöd 
till exempel i form av hembesök på mor-
gonen, ”peppfrukost” och även sällskap 
till skolan. Det blir en lite mjukare start 
på skoldagen.

Vid andra samtal kan de istället gå ut 
och gå, baka tillsammans, rita eller bara 
prata. 

Förutom att träffa ungdomar fylls da-
garna också av många möten. Ungdoms-
stödjarna samverkar till exempel med 
socialtjänsten, polisen, hållbarhetsenhe-
ten, fältassistenter i andra kommuner, 
ungdomsmottagningen och bup (barn- 
och ungdomspsykiatrin).  

Älskar mötet med ungdomarna
– Det mest utmanande med vårt jobb 
är helt klart att räcka till. Ibland händer 
många saker samtidigt och då behöver 
man kunna prioritera, säger Emelie. 
Det finns så mycket viktigt som man 
vill göra. Det roligaste med vårt jobb är 
mötet med ungdomarna. 

Emmy håller med.
– Vaxholms ungdomar är fantastiska! 

Det är väldigt roligt att träffa dem. Vi 
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får ta del av så många kloka tankar och 
idéer i våra möten. 

För ungdomsstödjarna är ingen dag 
den andra lik. En tuffare del av jobbet 
är att de ibland måste göra en orosan-
mälan om det är fara för elevens hälsa. 
Det görs för att socialtjänsten ska utreda 
läget vidare och är såklart inte alltid 
uppskattat av den unga eller av föräld-
rarna.

– Men från de flesta föräldrar får vi 

ändå fint gensvar, säger Emmy. Även 
när man ringer hem sent på kvällen till 
någon vars ungdom är berusad så brukar 
de vara tacksamma för att vi ringer.

Ibland stöter de på mer tunga fall där 
ungdomarna inte mår bra och det kan 
kännas svårt.

– Då är det fint att ha möjlighet att 
kavla upp ärmarna och hjälpa till, säger 
Emelie. Det vore tuffare att se det svåra 
och inte kunna göra något alls.

Vaxholms stad värd 
för konferens 2022
Under höstlovet höll Danderyd kom-
mun i konferensen Ung i Roslagen 
på temat ”ungdomar – sattyg eller en 
urkraft med potential” för dem som 
jobbar med barn och ungdomar. Nästa 
år är det Vaxholms stads tur att bjuda 
in.

Ung i Roslagen är ett mångårigt 
samarbete mellan roslagskommu-
nerna. Varje höstlov hålls en konfe-
rens för att sätta fokus på arbete som 
görs för att främja ungas hälsa och 
motverka ohälsa. Genom att träffas, 
utbyta erfarenheter och lyfta goda ex-
empel får deltagarna en positiv skjuts 
i sitt arbete med unga.

– Konferensen är tänkt att stärka 
deltagarna i det viktiga arbete som de 
utför, säger Vaxholms stads hållbar-
hetschef Madeleine Larsson. Den 
senaste tiden har det varit mycket 
fokus på ungas psykiska hälsa. Andra 
teman har till exempel varit ungdoms-
inflytande, droger eller ungdomar och 
internet. Nu ska vi fundera på vad vi 
ska lyfta för tema när Vaxholm bjuder 
in till konferens 2021.

Tyck till om Vaxholms 
bostadsförsörjning
Varje mandatperiod ska kommuner ta 
fram ett styrdokument med mål och 
riktlinjer för arbetet med bostads-
försörjning. Det är ett vägledande 
styrdokument som innehåller mål och 
insatser för både bostadsbyggande  
och utvecklingen av det befintliga 
bostadsbeståndet. 

Vaxholms stad bjuder nu in allmän-
heten och lokala organisationer till att 
ta del av och komma med synpunkter 
på förslag till riktlinjer för bostadsför-
sörjning. Det görs som ett komplement 
till det som lagen kräver om samråd 
med myndigheter och berörda kom-
muner.

Du kan delta i samrådet genom att 
skicka dina synpunkter på samråds-
förslaget till planenheten senast den  
10 januari 2022.

Samrådsförslaget finns att ta del  
av på Vaxholms stads hemsida,  
www.vaxholm.se, stadsbiblioteket, 
Hamngatan 19B, och i kommunhusets 
reception, Eriksövägen 27.

Lektion om trygghet på nätet med årskurs 6 i Resarö skola. Förutom Emmy och Emelie 
är Sara Sandbacka från ungdomssamordningen med (till vänster).

Få unga att nå sin potential
Ungdomsstödjarna är en del av enhe-
ten för samverkan och stöd som är ett 
samarbete mellan socialförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen. Målet för 
enheten är att varje barn och ungdom 
i Vaxholms stad ska få sina behov och 
rättigheter tillgodosedda för att kunna 
nå utbildningsmålen och nå sin fulla 
potential utifrån sina egna förutsätt-
ningar. Arbetet är inriktat på ungdo-
mar 12–21 år gamla. 

Du kan kontakta Emmy och Emelie 
via e-post: emmy.bjork@vaxholm.se 
och emelie.kalen@vaxholm.se. 

Vill du nattvandra?
Det behövs fler vuxna som vill natt-
vandra. Kan du tänka dig att ställa  
upp en helgkväll? När fler vuxna är  
ute och rör sig ökar tryggheten för 
ungdomarna i Vaxholm. 

Kontakta ungdomsstödet, e-post 
ungdomsstodet@vaxholm.se eller  
gå in på Nattvandrarna Vaxholm  
på Facebook.
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Bilderna visar kajens historia

Kajen 1909. Magasinsbyggnaden längst till vänster revs 1981. Ny-
byggnationen, idag BRF Kronan, klar 1982. Nedgången i kajen fram-
för tullhuset ändrades vid utfyllnaden år 1887 och flyttades något 
norrut. FOTO: 1909 FRÅN VAXHOLMS HEMBYGDSFÖRENINGS BILDARKIV

Arbetet med den nya kajen vid Österhamnen pågår 

oktober 1965. Resterna av steningen till den gamla 

nedgången framför tullhuset syns mitt i bilden.

FOTO: VAXHOLMS STAD

År 1968 påbörjades utfyllnaden av Söderhamnen. Ång-
båtsbryggan, T-bryggan samt taxibåtsbryggorna togs bort.
FOTO: VAXHOLMS STAD

Våren 1969 hade området över ångbåtsbryggan och T-bryggan 
fyllts ut. FOTO: ARNE SUNDBERG

Kajen 1860. Spången från Strand-
gatan mot Cronhamnsplan. Till vänster 
kronans magasinsbyggnad. Till höger 
det vita tullhuset. I och med 1880-års 
stadsplan fylldes området igen.
MÅLNING AV KONSTPROFESSOR NILS  

ANDERSSON 1860.

Vid Söderhamnen finns två tavlor med 
information om kajprojektet. Fler histo-
riska bilder från Vaxholms kajer hittar 
du på Vaxholms hembygdsförenings 
hemsida www.hembygd.se/vaxholms-
hembygdsforening. 
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Facebookmöte 
om kajen
Måndag 8 november sände 
Vaxholms stad ett informa-
tionsmöte om kajeprojektet 
live på Facebook. Projekt-
ledaren Robert Klingvall 
och flera sakkunniga från 
stadsbyggnadsförvaltningen 
och kajprojektet informerade 
och svarade på frågor. Vill du 
se vad som sades så hittar 
du sändningen på Vaxholms 
stads Facebooksida. Följ oss 
gärna på Facebook så blir 
du inbjuden till kommande 
livesändningar.

Allmänheten i Vaxholm hälsas välkommen till ett 
första officiellt spadtag för att inviga den kommande 
kajrenoveringen. Festligheterna börjar klockan 
15.00 med marknadsstånd där Vaxholmsföretag och 
föreningar säljer julklappar och godsaker. För dig som 
vill veta mer om kajen finns kunniga medarbetare på 
plats och kan berätta. 

Tomtemor och tomtefar kommer på besök och tar 
gärna emot önskelistor från barnen. Sångerskan och 
kulturstipendiaten Lisa Linderberg underhåller. 
Klockan 18.30 tas sedan  
det allra första spadtaget. 

När: tisdag 21/12 klockan 15.00–18.45.
Var: I Söderhamnen, Vaxholm.
Mer info: Mer utförligt program finns  
på www.vaxholm.se

Efter avspärrningen 2 november har 
bland annat busstrafiken flyttats från 
Söderhamnsplan och buss 670 vänder nu 
istället i Västerhamnen. Parkeringsplatsen 
i Väster hamnen (även kallad Shelltom-
ten) har asfalterats för att kunna bli en 
vändplats för busstrafiken under avstäng-
ningen. 

En slinga i centrala Vaxholm, längs 
Hamngatan, Strandgatan, Fiskaregatan 
och Trädgårdsgatan har enkelriktats för 
att all trafik ska kunna ta sig in i staden via 
Hamngatan. För att underlätta för rädd-
ningstjänsten har parkeringar tagits bort 
längs Hamngatan och längs Trädgårds-
gatan. Det är viktigt att respektera de nya 
trafikreglerna, framför allt för att rädd-
ningstjänsten ska kunna ta sig fram. Efter 
att parkeringsplatser tagits bort har nya 
platser skapats på Söderhamnsplan och på 
Rådhustorget.

På den avspärrade gatan har asfalten 
tagits bort och gatan undersökts. Det har 

då visat sig finnas ännu fler slukhål än de 
som gjorde att gatan stängdes av.

Vid tidningens pressläggning undersöks 
två alternativ för den underminerade ga-
tan. Antingen att låta gatan vara avstängd 
fram till den planerade renoveringen i 
början av 2023 (en del i kajprojektet). Eller 
att skapa en provisorisk grusväg som öpp-
nas för biltrafik men inte för tung trafik. 
Genom att ha vägen gruslagd men inte 
asfalterad blir det lättare att upptäcka hål  
i vägbanan så att de kan åtgärdas tidigt. 

Avspärrning  
i Västerhamnen

Grävarbeten  
på Hamngatan 
Inför de kommande bostäder 
som ska byggas på Norrber-
get arbetar Roslagsvatten 
med att lägga nya ledningar 
för vatten och avlopp under 
Hamngatan. Arbetet innebär 
att Hamngatan grävts upp 
mellan Lägergatan och Rod-
daregatan. Under arbetet är 
gatan avstängd för biltrafik, 
men gående och cyklister 
kan fortsatt ta sig fram på 
den berörda sträckan. Preli-
minärt kommer gatan att vara 
avstängd fram till sommaren 
2022.

På Norrberget pågår också 
bland annat schaktnings-
arbeten, sprängningar (och 
bergskross under en bergän-
sad tid) för att förbereda för 
bygget. 

Vi hoppas på överseende 
med eventuella olägenheter 
och oljud under arbetet. Vid 
frågor om arbetet med att 
lägga nya ledningar:  
kontakta Roslagsvatten,  
telefon 08–540 835 00.

I början av november stängdes gatan vid gäst
hamnen av akut eftersom området visat sig vara 
underminerat. För att trafiken ska flyta smidigt  
genom centrala Vaxholm har sedan en slinga i  
staden enkelriktats och parkeringsplatser har  
flyttats. Du hittar den senaste informationen om  
avstängningen och kajrenoveringen på www.vaxholm.se. 

Välkommen på  
första spadtaget 21/12

Håll dig uppdaterad
För att hålla dig uppdaterad om det  
senaste som gäller för avspärrningen, 
trafiken och kajrenoveringen rekom-
menderas www.vaxholm.se. Där 
publiceras nyheter kring arbeten, 
avspärrningar, parkering eller annat 
både i nyhetsflödet och på kajprojek-
tets informationssida.
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Strålande skolresultat 
för Vaxholms nior
Kunskaperna bland Vaxholms elever i årskurs 9 står sig mycket 
väl jämfört med övriga riket. För genomsnittligt meritvärde låg 
Vaxholms pojkar som gick ut i våras allra högst i Sverige med ett 
snittvärde på 269,3 poäng. Hela 91 procent av Vaxholmseleverna 
nådde kunskapskraven i alla ämnen.

När Skolverket presenterade sin 
slutgiltiga betygsstatistik för årskurs 
9 läsåret 2020/2021 visade Vaxholms 
elever mycket goda resultat. Det 
genomsnittliga meritvärdet i Sverige 
var 232,1 poäng (för 17 ämnen). Det är 
en ökning med i genomsnitt 1,0 poäng 
jämfört med året innan. Generellt i 
Sverige hade flickor i genomsnitt ett 
högre meritvärde än pojkarna. I Vax-
holm är det däremot pojkarna som har 
högst betyg.

Vaxholms pojkar som slutade 
årskurs 9 i våras hade till och med det 
högsta genomsnittliga meritvärdet i 
hela Sverige, 269,3 poäng. Flickorna i 
Vaxholm fick 262,2 och slår man ihop 
alla Vaxholmselever i årskurs nio blir 
det genomsnittliga meritvärdet 265,9.

Godkänt i alla ämnen
Pojkarna i Vaxholm hamnar också på 
en hög andel som uppnått kunskaps-
kraven i alla ämnen (93,9 procent). 
Enbart pojkarna i Danderyd har en 
högre andel (94,4 procent). Bland 
Vaxholms flickor nådde 87,8 procent 
upp till kunskapskraven i alla 
ämnen. Slår man ihop alla 
Vaxholmselever i årskurs 9 
blev andelen elever i som 

uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
91 procent. Där ligger Vaxholm trea 
i Stockholms län efter Danderyd och 
Lidingö. Genomsnittet i Sverige är  
76,1 procent.

Pandemin har inte påverkat
En av de frågor som Skolverket ville ha 
svar på i årets undersökning var hur 
pandemin har påverkat slutbetygen för 
eleverna i årskurs 9. Resultatet visar 
inga dramatiska förändringar. Betygs-
snittet i landet ligger i genomsnitt 
på ungefär samma nivå som läsåret 
innan. Andelen elever som uppnådde 
godkänt betyg i samtliga ämnen var 
oförändrad. Däremot ökade andelen 
elever som var behöriga till gymna-
sieskolan med 0,6 procentenheter till 
86,2 procent av eleverna.

En större andel av de nyinvandrade 
eleverna är också behöriga till gymna-
sieskolan jämfört med föregående år. 
En förklaring till det är att den grup-
pen varit i Sverige längre.

Den upplevda 
tryggheten är 
hög även i år
Tryggheten i Vaxholm är 
fortsatt hög och invånarnas 
rädsla för att utsättas för brott 
har minskat sedan 2020. 
Det visar Polisens trygghets under-
sökning där cirka 620 Vaxholmsbor 
svarat på frågor om hur de ser på 
tryggheten i sitt närområde.

Totalt ligger Vaxholmsbornas 
upplevda trygghet högst i hela 
Stockholms län. Andelen som är 
trygga i sitt bostadsområde under 
sena kvällar har ökat jämfört med 
2020 års mätning, från 85 procent 
till 87 procent. Snittet i Stockholms-
regionen är 68 procent. Däremot är 
kvinnor mer otrygga än män under 
kvällstid, något som även är tydligt i 
andra kommuner.

Andelen som upplever oro för att 
utsättas för bostadsinbrott, stöld, 
skadegörelse och överfall, har mins-
kat sedan mätningen förra året.  
Likaså minskar andelen som upp-
lever problem med mörka områden, 
dålig belysning, klotter och ned-
skräpning.  

Insatser för ännu större trygghet
Även om den upplevda tryggheten 
är hög pågår just nu flera åtgärder i 
Vaxholms stad för att öka trygghe-
ten. Till exempel görs förebyggande 
arbete kring bedrägerier mot äldre, 
ökad vuxennärvaro på helgkvällar 
genom nattvandring och fler trafik- 
och nykterhetskontroller. Välskötta 
utomhusmiljöer och att skyndsamt 
hantera klotter är andra viktiga 
åtgärder för att skapa trygghet i den 
offentliga miljön.

Trygghetsmätningen omfattar 
samtliga 27 kommuner i polisregion 
Stockholm där drygt 43 000 perso-
ner i åldern 16–84 år har svarat på 
frågor om hur de ser på tryggheten  
i sin kommun.
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Nästa år kommer företaget Transdev att ta över busstrafiken i norrort. 
Företaget har beställt drygt 300 nya fossilfria bussar som drivs 
på rapsolja. Beställningen omfattar bland annat cirka 
40 nya dubbeldäckare som kommer köras på 
linje 670 Vaxholm–Tekniska högskolan och 
på sträckan Norrtälje–Tekniska högskolan. 
De nya bussarna kommer enligt Transdev 
att vara tillgänglighetsanpassade med högre 
komfort för resenärerna, USB-uttag vid varje 
säte och gratis WiFi. 

Rapsdrivna bussar från 2022

Tillsammans kan vi 
ställa om för klimatet

Det blir allt tydligare att vårt sätt att leva påverkar klimatet. 
Nu behöver vi ställa om, även i Vaxholm, för att kunna vända 
utvecklingen. Just att bekämpa klimatförändringen är ett av 
de 12 globala mål som Vaxholms stad har valt att fokusera på.

Förändringarna i klimatet sker långsamt 
och konsekvenserna av det som sker idag 
ser vi kanske fullt ut först om 100 år. Men 
redan nu ökar antalet extrema väder-
händelser som översvämningen i Gävle 
i somras och bränderna i Kalifornien 
– tydliga tecken på att vädret förändras 
som en följd av klimatförändringarna.

Så vad behöver göras för att vända 
utvecklingen? Sverige har som mål att 
utsläppen av växthusgaser ska vara netto 
noll 2045. Alltså att utsläpp och upptaget 
av koldioxid ska vara i balans så att net-
toutsläppet blir noll. Vaxholm behöver 
förstås också bidra till att nå detta natio-
nella mål.

Kommunen ställer om
– Det handlar inte om att gå bakåt utan 
om att tänka nytt, säger miljöstrateg 
Kristina Eriksson. Vi behöver gå från vårt 
sätt att använda energi, naturresurser 
och mänskliga resurser idag till ett sätt 
att leva som bygger på förnybar energi, 
cirkulära flöden av råvaror, bra livsvillkor 
och med respekt för naturen. 

I Vaxholms stad pågår nu till exempel 
en omställning till fossilfria transporter, 
kommunen har idag 60 procent miljö-
bilar eller så kallade klimatbonusbilar. El 
och värme till kommunens alla lokaler är 
förnybar, producerad med biobränslen, 
sol, vind och vatten. Livsmedel till maten 

i skola och förskola 
köps in och tillagas 
utifrån miljö- och 
klimatkrav. Ge-
nom planering av 
skolskjutsarna har 
utsläppen minskat 
med 1,3 ton på ett år. 

Region Stock-
holm ställer också om. Alla SL:s resor på 
land är nu märkta med Bra miljöval och 
båttrafiken inom Waxholmsbolaget går 
till 50 procent på förnybar diesel. Färje-
rederiet planerar för en hybridfärja. 

Men alla i Vaxholm behöver vara med 
i omställningen för att ”rädda klimatet”, 
både kommunen och regionen men 
också föreningar, företag och privatper-
soner.

Vaxholm kan ställa om
– Jag känner mig hoppfull, säger Kris-
tina Eriksson, eftersom det i en välmå-
ende och välfungerande kommun som 
Vaxholm finns goda förutsättningar att 
kunna ställa om och tänka nytt. Under 
pandemin har vi ställt om för att undvika 
sjukdom och smitta. Människor har inte 
rest på samma sätt som tidigare, hand-
lat mera lokalt, lagat mera mat hemma 
med lokala råvaror och lagt mera tid 
på friluftsliv. Det kanske vi kan göra för 
klimatet också.

Hållbarhetsstrategi  
visar riktning 
Vaxholms stad har antagit en 
hållbarhetsstrategi med tolv av de 
sjutton globala hållbarhetsmål som 
finns i agenda 2030. Målen beskri-
ver vad som behövs för att skapa ett 
hållbart samhälle.

Dessa mål ska Vaxholms 
stad arbeta för att nå:
3  Hälsa och välbefinnande
4  God utbildning för alla
5  Jämställdhet
7  Hållbar energi för alla
8  Anständiga arbetsvillkor och  
 ekonomisk tillväxt
10 Minska ojämlikhet
11  Hållbara städer och samhällen
12  Hållbar konsumtion och  
 produktion
13  Bekämpa klimatförändringen 
14  Hav och marina resurser
15  Ekosystem och biologisk  
 mångfald
16  Fredliga och inkluderande  
 samhällen

Läs mer i Vaxholms stads  
hållbarhetsstrategi 2021–2031  
på www.vaxholm.se

Vad kan du själv göra 
för klimatet? 
• Läs mer på Naturvårdsverket 

under Hur kan jag minska min 
klimatpåverkan? 
www.naturvardsverket.se 

• Testa din klimatpåverkan på 
klimatkontot och sätt upp  
ett personligt mål på  
www.klimatkontot.se

• Ge dig själv ett klimatlöfte under 
Världsnaturfondens upprop.  
Är du med? www.wwf.se
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KAMPANJ MOT VÅLD: 
Det finns hjälp att få

– Det finns en oro för att den psykiska 
ohälsan har ökat i Sverige under pan-
demin, säger hållbarhetschef Madeleine 
Larsson. När många är hemma mycket 
mer kan det påverka människors nära 
relationer så att dåliga relationer blir 
ännu sämre.

Antalet anmälningar till Vaxholms 
stad om våld i nära relationer är få men 
Madeleine Larsson är övertygad om att 
det finns ett mörkertal.

– Våld i nära relationer är ofta 
förknippat med fysiskt våld men det 
kan också ta sig helt andra uttryck som 
hot, aggressivt beteende, tvångssex eller 
kontroll. Den typen av våld kan vara 
svårare att upptäcka och prata om – det 
är inte självklart att den som är utsatt, 
eller den som utsätter någon, är medve-
ten om var gränserna går.

Men det finns hjälp att få. Idag finns 
det flera etablerade organisationer att 
vända sig till för att få råd och stöd. Om 
du själv använder våld kan du få hjälp 
att förändra ditt beteende. Det går alltid 

bra att kontakta socialförvaltningen 
direkt, för att få rätt insatser och de 
kontakter som behövs. Socialförvalt-
ningen har tystnadsplikt och det går att 
vara anonym för den som vill ha råd 
och vägledning. 

Vaxholms stads socialförvaltning 
samarbetar bland annat med Alternativ 
till våld (ATV), som erbjuder stöd och 
behandling till den som blir utsatt för 
våld eller den som har ett vålds- och 
aggressionsproblem. 

Under november uppmärksammade Vaxholms stad åter 
arbetet mot våld i nära relationer. Genom en informa-
tionskampanj vill kommunen visa att det finns hjälp att 
få, både för den som är utsatt och för den som utsätter 
någon för våld.

Välkommen att ringa
Behöver du hjälp eller känner oro 
för någon annan?  
Ring till socialtjänstens vuxenenhet: 
08-541 708 78, telefontid mån-
dag–fredag klockan 08.30–11.45 
och 12.30–16.00 (dag före röd dag 
klockan 08.30–13.00).
Alternativ till våld (ATV):  
telefon: 08-768 11 12.

Ta reda på vad som 
beslutades i nämnden
Vill du veta mer om vad som hante-
ras och beslutas i Vaxholms politiska 
nämnder? Du vill kanske borra djupare 
ner i ett förslag, sätta dig in i korrekta 
fakta och få mer bakgrundsinforma-
tion? Det finns alltid möjlighet att följa 
ett ärendes väg genom politiska nämn-
der och fram till beslut.

Inför de olika nämndernas samman-
träden kan du läsa kallelsen på web-
ben. Där finns alla bilagor som beskri-
ver ärendet närmare. Några dagar efter 
mötet publiceras protokollet där du kan 
se hur nämnden beslutat, eller var och 
när det ska tas beslut. Du hittar kal-
lelser och protokoll på www.vaxholm.
se under fliken Kommun & politik. Efter 
varje möte i kommunstyrelsen (KS) eller 
kommunfullmäktige (KF) görs ett sam-
mandrag i nyhetsflödet på webbens 
startsida.

Möten i kommunens högsta beslu-
tande organ, kommunfullmäktige (KF), 
är öppna för allmänheten. Du kan 
också följa KF-mötet hemma i soffan 
i direktsändning eller i efterhand på 
www.vaxholm.se.

Fastställd budget  
och sänkt skatt
Under kommunfull-
mäktiges samman-
träde i november 
fastställdes 
budgeten för 
Vaxholms stad för 
de kommande tre 
åren. Den kom-
munala budgeten 
är grunden för 
kommunens 
planering och 
styrning av såväl verksamhetsmål som 
driftsbudget som investeringar. Du 
kan läsa mål och budget 2022–2024 i 
sin helhet i kallelsen till kommunfull-
mäktiges sammanträde 15 november 
som du hittar på www.vaxholm.se 
under Kommun & Politik/kommunens 
ekonomi/mål & budget.

Under sammanträdet beslutades 
också att Vaxholms skattesats sänks 
med 48 öre under 2022 till 19,30. 
Tillsammans med regionskatten som 
är 12,08 blir Vaxholms kommunalskatt 
totalt 31,38.

Informationskampanjen Våld är inte OK syntes bland annat på utvalda buss-
hållplatser i Vaxholm, annonser i lokaltidningar, anslagstavlor, Facebook och 
på Vaxholms stads webbplats.
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Åttondeklassaren Sofia Quas fick praktisera hos kommunstyrelsens 
ordförande Malin Forsbrand

Sofia valde priset och blev 

KSO FÖR EN DAG
Efter en utmaning under en  
lektion vann 14åriga Sofia Quas 
en dag som praktikant hos  
kommunstyrelsens ordförande 
Malin Forsbrand. 

– Det var intressant att se vad 
hon gör på jobbet, säger Sofia 
som fick delta i möten, diskutera 
förbättringar för ungdomar, göra 
företagsbesök och vara med i  
en livesändning på Facebook.

Det hela började med att Sofias SO-
lärare bjöd in Vaxholms KSO (kommun-
styrelsens ordförande) Malin Forsbrand 
(C) via Teams till en lektion i Sofias klass. 
Malin utmanade bland annat eleverna till 
en tävling där vinnaren fick välja mellan 
chips, presentkort på choklad eller en 
dags studiebesök hos kommunalrådet.

– Jag vann och valde att besöka Malin 
Forsbrand, säger Sofia. Det verkade in-
tressant och vi hann göra ganska mycket 
under dagen. 

En tidig måndagsmorgon träffades de i 
Vaxholms kommunhus.

Många olika möten
Förmiddagen bestod av tre olika 
möten. Först med Kristina Eriksson på 
hållbarhetsenheten som berättade om 
kommunens pågående klimatkartlägg-
ning. Därefter hade Malin Forsbrand 
veckoavstämning med kommunchefen 
Marie Wiklund. Det tredje möte hand-
lade om kajerna då Robert Klingvall, 
projektledare för kajprojektet och pla-
narkitekten Anna Rhedin berättade om 
förslaget på hur kajen ska se ut efter 
renoveringen. 

– Efter lunch var jag med på en live-
sändning på Vaxholms stads Facebook, 
säger Sofia. Den handlade också om 
kajprojektet och det var intressant att se 
hur det gick till. 

På eftermiddagen hade Malin och 
Sofia ytterligare ett möte, den här gången 
med Madeleine Larsson och Kristina 
Eriksson på hållbarhetsenheten och 
kommunchefen Marie Wiklund.

– Där pratade vi bland annat om poli-
sens medborgarmöte på Kronäng skolan. 
De frågade också mycket om mina 
åsikter och vad jag tror om vad som kan 

förbättras och om hur man kan påverka 
ungdomar.

Det allra roligaste under praktiken var 
enligt Sofia företagsbesöket på Vaxholms 
Bed & Breakfast i slutet av dagen. 

– Det berättade hur de jobbar och vad 
de tycker att kommunen borde göra för 
företagen. De hade lite kritik men också 
beröm, sådant som de tycker kommunen 
har gjort bra.

Intresserad praktikant
– Det var väldigt roligt att ha Sofia som 
praktikant, säger Malin Forsbrand. Hon 
var intresserad och bidrog med flera bra 
idéer. Vi pratade bland annat om hur 
unga kan involveras i politik och i det 
som händer i Vaxholm, och om olika sätt 
att involvera unga.

Malin Forsbrand var själv i Sofias 
ålder när hon engagerade sig politiskt, 
i Centerpartiets ungdomsförbund. Så 
småningom började hon engagera sig i 

sin dåvarande hemkommun Ulricehamn.
Sofia har ännu ingen aning om vad 

hon vill jobba med i framtiden, men hon 
utesluter inte en karriär som politiker. 
Praktikdagen har gjort henne mer intres-
serad.

– Jag hade kanske inte trott att det 
skulle vara så många och ganska långa 
möten, säger Sofia. Men det verkar trev-
ligt att få träffa så många olika männi-
skor och kul att få vara med och påverka 
som politiker gör.

”Vi pratade bland annat 
om hur unga kan invol-
veras i politik och i det 
som händer i Vaxholm, 
och om olika sätt att  
involvera unga.”

Sofia Quas
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Fler möjligheter  
genom jämställdhet
Frågan kommer från kultur-
analytikern Stina Haglund 
i föreläsningen ”normer 
och jämställdhet”, en del 
i Vaxholms arbete med 
projektet modellkommuner 
för jämställdhetsintegrering. 
Genom att titta på könsskill-
nader menar hon att vi alla kan 
få fler val och bättre möjligheter.

I samhället och i våra liv finns det 
osynliga normer som vi alla mer eller 
mindre följer eller förhåller oss till. Kvin-
nor lagar oftare mat och byter gardiner 
än vad män gör till exempel. Män sköter 
oftare bilen och grillen än vad kvinnor 
gör. Gardin-genen eller däckbytar-genen 
finns förstås inte utan är bara tecken på 
en skillnad i normer mellan män och 
kvinnor. 

Se mönstret för att utmana normen
Sedan finns det förstås individer som 
gör på annat vis, men genom att se de 
strukturella mönstren menar Stina Hag-
lund att vi lättare kan utmana normerna 
och kanske välja att göra annorlunda. 
Därigenom får vi alla fler val och fler 
möjligheter. 

– Jämställdhet har ju länge främst 

handlat om att ge kvinnor 
bättre levnadsförhållan-

den, säger Stina Haglund. 
Nu vänds blickarna 
också mot männen som 
ofta har en ganska snäv 
maskulin norm att leva i; 

vara stark, inte gråta och 
inte visa känslor.

Vill vi ha det så?
Undersökningar bland skolbarn visar till 
exempel att flickor har bättre skolresultat 
än pojkar och är bättre på att uttrycka 
sina känslor i ord, samtidigt som pojkar 
tar majoriteten av talutrymmet i klass-
rummet. Samtidigt är män i majoritet 
när det gäller våldsbrott, psykisk ohälsa 
och självmord. 

– Vill vi verkligen ha det så, frågar 
Stina Haglund retoriskt. Först när vi ser 
mönstren kan vi verkligen börja utmana 
dem.

Mer jämställd kommun
Hur kan en kommun arbeta mer jäm-
ställt? Stina Haglund pekar till exempel 
på genuspedagogik i förskola och skola, 
men också om vem som har rätt till 
hjälp i hemmet eller andra kommunala 

tjänster där det kan finnas snedvridning-
ar som beror på könsnormer. 

Genom att vara medveten om jäm-
ställdhetsperspektivet kan bemötandet 
bli bättre och verksamheterna utformas 
mer rättvist för alla människor.

– Jag tror att det finns mycket att 
vinna genom att ta tempen på den egna 
verksamheten och fundera över för vem 
den är anpassad, eller inte anpassad. 

Jämställdhetsarbete  
i Vaxholms stad
I november 2020 gick Vaxholms 
stad med i projektet ”modellkom-
muner för jämställdhetsintegrering” 
i regi av SKR (Sveriges kommuner 
och regioner). Syftet är att erbjuda 
jämställd service till invånarna.  
Alla kommunens verksamheter är 
nu igång med arbetet och jämställd-
hetsperspektivet finns nu bland an-
nat integrerat i kommunens styrning 
och ledning. 
Som en utgångspunkt för arbetet har 
flera med arbetare fått se föreläs-
ningen ”normer och jämställdhet” 
med Stina Haglund. Projektet pågår 
fram till maj 2022.

– Är du född med en  
”gardinbytar-gen” eller  
med en ”däckbytar-gen”?

På grund av försenade leveranser av bygg material har renoveringen av Vaxholms åter vinnings-
central försenats. Renoveringsarbetet kommer enligt den nya planen att pågå hela våren 2022 
och invigning planeras till sommaren. Mer information, www.roslagsvatten.se. 

Återvinningscentralen invigs sommaren 2022 
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Efter att förra årets kulturnatt begränsa-
des till miniformat på grund av pande-
min var det tydligt att både publik och 
utövare var glada att vara tillbaka. Ett 
fullmatat program med musik, teater, 
konst och föreläsningar presenterades 
runt om i Vaxholm.

På hembygdsgården föreläste Marga-
reta Brandberg om vaxholmskvinnor, 
på kastellet hölls historisk vandring, i 
rådhuset visades utställningen 10 år av 
kulturstipendiater. Filmarna Tom Ah-
land och Heleen Rebel visade exempel 
ur sin repertoar på biografteatern. På 
biblioteket lämnades gosedjur in för 
övernattningskalas och i Storstugan hölls 
workshop för unga både i cirkuskonst 
och i dans.

Kronängsskolan förvandlades under 
kvällen till ett kulturhus. I matsalen fick 

barn göra animationsfilmer med egna 
lerfigurer. I dramasalen spelade kultur-
skolans elever i årskurs 9 pjäsen ”den 
skrynkliga elefanten”. I aulan underhöll 
kulturskolans musikelever med stråken-
semble, duktiga solister och en vokal-
grupp. Stockholms improvisationsteater 
med egen pianist spelade en rad olika 
scener där publiken fick välja spelplatser 
och karaktärer och årets två kultursti-
pendiater fick ta emot diplom på scenen.

Kvällens höjdpunkt för många var 
konserten med Robert Wells som 
drog fullt hus med nära 300 personer i 
publiken. Härligt att kunna få samla en 
storpublik och njuta av livemusik igen. 
När mörkret lagt sig på fredagskvällen 
avslutades kulturnatten av en numera 
traditionell eldshow med gycklargrup-
pen Trix.

Improvisationsteater och gycklargrupp, barnteater  
och musikkonserter, föredrag och utställningar, work-
shops, gosedjurs kalas och eldshow – Vaxholm fylldes 
av kultur när kulturnatten firade 10-årsjubileum.

Lyckat 10-årsjubileum för Kulturnatten
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Extra aktiviteter engagerar  
i Kronängsskolan
Skulle du vilja vara med i en 
klubb som diskuterar viktiga 
samhällsfrågor, pratar eng-
elska eller ökar tryggheten? 
I Kronängsskolan kan elev-
erna välja mellan ett tiotal 
olika klubbar förutom den 
vanliga undervisningen.

När vi besöker Kronängsskolan hålls ett 
”clubhouse” då alla skolans klubbar pre-
senterar sig och värvar nya medlemmar. 
Ute på skolgården visar basketklubben 
upp sina konster och inne i skolan har 
en minimässa ställts upp där klub-
barna presenterar sig.

Vi ett bord med en stor frågelåda 
står Emil Åman, Olle Eriksson och 
Charlie Wahlbom i årskurs 7. De 
representerar klubben Tryggis. De 
delar ut kort med nummer till 
BRIS, barnens rätt i samhället.

Tryggis planerar till exempel att 
ordna disko eller andra evene-
mang där man eleverna kan 
träffa nya vänner. I lådan tar de 
emot förslag på hur skolan kan 
göras tryggare.

– Jag är med för att jag bryr 
mig om människor, säger 
Charlie Wahlbom. Jag vill att 
alla ska vara trygga och må bra.

Olle Eriksson håller med.
– Vi vill skapa mer gemenskap i sko-

lan, säger han. Om någon ser ensam ut 
då kan vi gå fram och prata lite.

Eleverna styr aktiviteten
Klubbarna träffas framför allt på fredag-
mornar i skolan då det är sovmorgon 
enligt schemat. Varje klubb har minst en 
vuxen med men det är eleverna som styr 
aktiviteten.

Vid ett bord berättar pedagogen Elias 
Mahfoud om den nystartade gruppen 
Öppna rummet.

– Det finns många intressanta och 
viktiga ämnen som vi inte hinner med 
i undervisningen, säger han. I den här 
gruppen vill vi ge eleverna möjlighet att 
prata om viktiga ämnen, till exempel om 

mansrollen, om känslor eller om rasism. 
Eleverna väljer vad vi ska prata om.

Till Bokklubben söker sig elever som 
älskar att läsa och prata med andra om 
böcker och i nystartade English culture 
club är tanken att ses över frukost och 
prata engelska.

Ett av de mest besökta borden, med 
regnbågsflaggor, hör till klubben GLOW, 
som står för ”gay, lesbian or whatever”. 
Glow är en av de största klubbarna i 
Kronängsskolan med ett 40-tal medlem-
mar. 

– Meeningen med GLOW är att det 
ska vara ett ”safe space” där de som är 
HBTQ+ eller sökande kan vara sig själva 

och kanske släppa ut det som är jobbigt, 
säger Fiddelie Fjaestad Englund i årskurs 
9. Genom att höra andra berätta om vad 
deras sexualitet betyder för dem så kan 
man lättare förstå sig själv. 

– Sedan försöker vi också sprida 
medvetenhet om hur det är för oss, säger 
Aleksa Kalinka som också går i 9:an. Vi 
har till exempel bjudit in lärare så att de 
ska få veta mer.

Inspirationen till klubbaktiviteterna 
kommer bland annat från USA där 
extra aktiviteter utanför schemat är 
vanligt. Syftet är att kunna umgås och 
ha kul med elever från olika klasser och 
årskurser.

I Kronängsskolans olika klubbar är det eleverna som styr aktiviteten. Det finns till exempel 
klubbar som pratar eng elska, diskuterar samhällsfrågor eller försöker öka tryggheten. 
Klubbnamnet ”glow” står för ”gay, lesbian or whatever” och är en av de största klubbarna.
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I en region som växer kraftigt och där 
trycket på infrastrukturen är stort är det 
viktigt att fler kan välja att resa hållbart. 
Därför har Trafikverket nu byggt E18 
Arninge station i samarbete med SL och 

Täby kommun. Vaxholm är också med 
på ett hörn och och delfinansierar den 
nya pendlarparkeringen. 

Arninge är nu tänkt att bli en viktig 
bytespunkt för nordöstra Stockholm. 

Meningen är skapa snabba och enkla 
byten mellan buss, tåg, cykel och bil. 

I Arninge ska du kunna parkera din 
cykel eller bil och sedan fortsätta resan 
med buss eller tåg.

Efter flera år av byggarbeten står nu projektet E18 Arninge station klart.  
Från och med hösttidtabellen som startades 12 december stannar också buss 670 i Arninge.

ARNINGE 
STATION 
INVIGD

När flyttade färjan? 
Redan 1893 startades ”färjeförbindelse” med fästningen och 
med Rindö, då från hotellhörnan. Båtarnas storlek ökades 
 succesivt genom åren, från att ha startat med en krono- 
ångslup till den sista färjan som hette ”Vaxholmen”, i folkmun 
kallad ”platta Anton”. Vaxholmen kunde transportera fyra bilar. 
Samma år som Vaxholmen togs ur trafik flyttades färjeläget till 
Väster hamnen och ersattes av en bilfärja som kunde ta 12 bilar.

Bild-
gåtan

När flyttades färjetrafiken  
till Västerhamnen?
1. 1940talet 
X. 1950talet
2. 1960talet
Rätt svar hittar du på sidan 19 här i tidningen. 
Frågan är en del i den tipspromenad som  
hembygdsföreningens Urban Fredriksson  
ordnade under kulturnatten. Hela tips-
promenaden och svaren hittar du på  
Vaxholms hembygdsförenings webb  
www.hembygd.se/vaxholms-hembygdsforening. 
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Stipendium till  
glaskonst och musik
Vaxholms stads kulturstipendium 2021 delades ut under 
kulturnatten. I år gick de till glaskonstnären Malin Pierre 
och musikern Lisa Lindebergh, båda bosatta i Vaxholm.
Känslan från tyg  
i Malins glaskonst
– Jag blev jätteglad över 
att få stipendiet, säger 
Malin Pierre som utbil-
dar sig till glaskonstnär 
på konstfacks master-
program för keramik 
och glas.

Malin gillar stora volymer och olika 
strukturer på glasets yta. Hon gör stora 
enfärgade glasskulpturer med tygstruk-
tur. Först skapar hon en tygform som 
hon fyller med vadd, därefter gjuter hon 
en gipsform kring figuren och i formen 
blåser hon sedan glas så att tygets struk-
tur följer med till glaskonstverket.

– Jag experimenterar mycket med 
materialet och har testat mig fram till 
den här tekniken, säger hon. Det är en 
ganska dyr och specifik teknik som 
kräver gott om plats och dessutom en 
glashytta. 

Malin Pierre är sedan tidigare utbildad 
scenograf och har arbetat som frilans 
inom film och tv. Konsten har alltid varit 
hennes hobby. När hon fick barn blev 
det svårare att resa omkring och ta jobb 
i olika delar av landet. Då utbildade hon 
sig inom keramik och glas på konstfack 
och just nu har glaset tagit överhanden.

Stipendiepengarna på 15 000 kro-
nor kommer att gå till material till fler 
skulpturer. 

– Med den här tekniken har jag hittat 
någon intressant som jag inte sett förut, 
säger hon. Det ger såklart en skjuts att 
fortsätta framåt. Men man måste verk-
ligen jobba hårt för att komma någon-
stans som glaskonstnär.

Den som vill se Malins glasskulpturer 
kan följa hennes Instagramkonto:  
@malinpierrecraft. Du kan också se 
och köpa flera av hennes bruksföremål, 
framför allt vaser, i webbgalleriet  
The ode to, www.theodeto.com.

Lisa brinner  
för barnen
Lisa Lindebergh job-
bar till vardags som 
musiklärare i Resarö 
skola och hon skriver 
gärna sånger som pas-
sar skolbarn. Flera av 
hennes melodier sjungs runt om i landet 
till exempel på lucia och vid skolavslut-
ningar. Vid stipendieutdelningen spelade 
hon några av sina melodier tillsammans 
med tre elever från Resarö skola.

– Det är jätteroligt att bli uppskattad 
för det jag brinner för – att ge något till 
barnen, säger hon. Jag skriver musik 
hela tiden och stipendiet (10 000 kro-
nor) ska gå till att kunna spela in mer 
barnmusik.

Lisa beskriver sin musik som modern 
popmusik med texter som är lätta att 
ta till sig, ofta med teman som barn i 
Vaxholm kan känna igen sig i, om havet 
och skärgårdsmiljön, eller om hur man 
är mot varandra, om mobbning eller om 
klimatet. 

– Musiken är nästan som terapi för 
mig, säger Lisa Lindebergh. Jag skriver 
om det som jag är med om och det jag 
känner.

Den som vill höra Lisas musik kan 
söka henne på Lisas vardagsrum på 
Spotify.

Minnesrik  
föreställning  
i Kronängsskolan
I februari spelas familjeföreställ-
ningen Minnet med Peter Åberg i 
Kronängsskolans aula. Peter Åberg 
är en professionell cirkusartist som 
turnerat över hela världen. Han 
har ett svenskt rekord i att me-
morera och lösa Rubiks kub med 
ögonbindel. Med humor, magi, 
musik och tricks visar han vad vårt 
minne är kapabelt till. Föreställ-
ningen spelas 19 februari klockan 
14.00. Biljetterna är gratis och 
släpps 25 november på biblioteket 
och turistbyrån.

Föreställningen ”minnet” är en 
del av cirkusfestivalen Subtopia 
som pågår 11–20 februari. Det är 
första gången Vaxholm medverkar 
i programmet som består av 26 
föreställningar, tre filmer och en 
fotoutställning på olika 27 scener  
i 13 kommuner. 

Julevangeliet
Julevangeliet i Andreaskyrkan 
En föreställning som fram förs  
i Andreaskyrkan 22 december 
klockan 17.00. Den är ett försök att 
förklara varför vi firar jul.
Berättarteater med många sång- 
och musikinslag. 

Invävda i evangelietexten finns 
följande sånger:
Det är en ros utsprungen, Bered 
en väg för Herran, Let it be, 
Stilla Natt, När juldagsmorgon 
glimmar, Tryggare kan ingen 
vara, Happy X-mas och O Helga 
Natt (Adams julsång). 

Speltid: ca. 50 minuter.

Hundregler
I förra numret av Viktigt i Vaxholm hade vi en kort 
notis om regler för när hundra ska hållas kopplade. 
Viktigt i Vaxholm har fått in en kommentar på 
notisen och i en längre artikel på www.vaxholm.se 
har vi publicerat en artikel där vi belyser frågan ur 

olika vinklar.
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Vaxholms 
stadsbibliotek

ÖPPETTIDER:
Måndag  13–19 
Tisdag 10–17
Onsdag 10–19 
Torsdag 10–17 
Fredag 10–17 
Lördag 10–14
Söndag STÄNGT

AVVIKANDE ÖPPETTIDER: 
• Torsdag 23 december 10–15
• Julafton, juldagen, annandag jul stängt 
• Nyårsafton, nyårsdagen stängt
• Onsdag 5 januari trettondagsafton 

10.00–15.00
• Torsdag 6 januari trettondag jul stängt

På www.vaxholm.se under fliken 
”uppleva och göra” hittar du biblio-
tekets information. Här finns bland 
annat bibliotekets webbkatalog där 
du kan söka efter böcker, beställa och 
låna om. För att kunna använda alla 
tjänster på hemsidan behöver du en 
pin-kod som du får vid ett besök på 
biblioteket. 

För barn
Jullov på biblioteket:  
13 december–10 januari
Julbingo! Vinn fina bokpriser.
Sportlov: 26 februari – 5 mars
Aktiviteter, pyssel och tävlingar an-
nonseras på biblioteket och på kom-
munens webb.
Läsutmaningen – Tävling: Klara av 
uppdragen, kryssa för 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.
Eböcker och Eljudböcker: 
Många av bibliotekets titlar finns att 
låna i digital form via bibliotekens app 
biblio. Instruktioner finns att hämta på 
biblioteket eller via bibliotekets hem-
sida. I den kan du läsa eller lyssna på 
böcker, både on- och off-line. Kontakta 
oss på biblioteket så berättar vi mer.
Daisytalböcker: Kan lånas av dys-
lektiker, synskadade och andra med 
läshinder. Är du Daisy-låntagare kan 
du själv ladda ner dina böcker via 
Internet.
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.
Cineasterna: Cineasterna är en ström-
mande filmtjänst. Där finns filmer 
från hela världen som du kan se utan 
kostnad med ditt bibliotekskort. Ladda 
ner gratisappen från Google play eller 
appstore och börja titta. Du kan låna 
max två filmer per vecka.
Advokatjouren: En kostnadsfri mot-
tagning som Sveriges advokatsamfund 
bedriver. Du får tala med en advokat 
i ca 15 minuter för en första vägled-
ning. Datum och tider för våren 2022 
annonseras på biblioteket och på 
kommunens webb. Kölista från 10.00 
samma dag telefon: 08-541 709 45. 
Släktforskningsjour:Du kan få hjälp 
av jourhavande släktforskare från 
södra Roslagens släktforskarförening 
att starta din egen forskning på bib-
lioteket. Drop-in på lördagar klockan 
11.00–14.00. Juluppehåll från vecka 
51. Åter 15 januari 2022. 
Tidskriftsförsäljning lördag 19 fe-
bruari. Kom och fynda bland tidigare 
årgångar av bibliotekets tidskrifter!

Utställningar
Föreningar, förskolor, organisationer, 
skolor – välkomna att boka bibliote-
kets skyltfönster till våren 2022.  
Boka på biblioteket eller ring 08- 
541 709 45.

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

Nyårskonsert  
på Kronängsskolan
Vaxholms gospelkör och nyårsorkestern 
bjuder på jul och nyårskonsert i Kron-
ängsskolans aula onsdag 29 december 
klockan 19.00. Konferencier är Christina 
Nordstrand och gästartister är bröderna 
Rongedal. Gratis entré. Max antal  
besökare är 100 och gratisbiljetter  
finns att hämta på biblioteket.

I förra numret av tidningen efterlyste vi 
mer information om konstnären Rulle 
Hultberg som hade målat Vaxholsmo-
tivet i vår bildgåta. Rulles svärdotter, 
Brigitta ”Gittan” Hultberg har hört av sig 
och berättar att Rudolf "Rulle" Hultberg 
föddes 1907 och levde mestadels i Vax-
holm fram till sin död 1988. Han växte 
upp på Sandön på Värmdö och han har 
själv berättat hur han rodde till skolan i 
Vaxholm som liten.

Tillsammans med sin första fru Amy 
fick han barnen Rune och Sven-Åke. Till 
en början bodde familjen på Rindö men 
flyttade sedan till ett hus på Kapellgatan 
(där det är parkering idag). 

Rulle Hultberg jobbade som smed 
och plåtslagare på Rindö varv. Måleriet 
utvecklade han på kurser som hölls i 
Vaxholm av konstnären Ronald de Wolfe 
som var aktiv framför allt under 1950- 
och 60-talen.

Rulle målade främst byggnader, ofta 
i starka färger, antagligen inspirerade 
av Ronald de Wolfe som bland annat är 
känd just för sina starka färger. 

Tack! Nu vet vi mer  
om Vaxholmsprofilen 
Rulle Hultberg

Bildgåtans svar
Svar till bildgåtan på sidan 17:  
Rätt svar är X, 1950-talet.  
Färjetrafiken flyttades till sin nuva-
rande plats i Västerhamnen 1958.



Fortsätt 
testa dig

Beställ ett hemtest om du eller någon du känner 
visar symtom på covid-19. Läs mer på 1177.se

Gäller även 
dig som är 

vaccinerad.
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