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VAXHOLM
Hamngatan

blir gågata i sommar igen

Lärmilljöer

Tre sidor om skolornas arbete

Djupdykning
i Vaxholms historia

Östersjön
renas
Vaxholm blir
pionjärkommun

Bokslut 2015

Vaxholms stad har kvalitet, livsmiljö och ekonomi som övergripande målområden. Kvaliteten i vår sociala omsorg har kraftigt
förbättrats under året och ett stort och hårt arbete har gjorts med att
säkerställa systematisk kvalitetsledning. En eloge till alla medarbetare på socialförvaltningen!
Kvaliteten i skolornas resultat är som tidigare mycket hög med
nyckeltal som alla ligger bland de högsta, såväl i länet som i landet.
Stadsbyggnadsförvaltningen har med stor energi säkerställt att den
nya idrottshallen blir klar till höstterminen 2016 och bygget av den
nya högstadieskolan fortskrider enligt plan.
Livsmiljön påverkas av många faktorer. Trygghet är centralt och

det var med glädje vi såg Vaxholmspolisen flytta in i nya lokaler i
kommunhuset. Den yttre miljön i form av underhåll och utsmyckning fick ett lyft under året, bland annat stenläggning på rådhustorget. Projektering av gång och cykelvägar till Bogesund, på Rindö
samt Överby påbörjades. Ny detaljplan initierades under 2015 för
kajområdet i centrum inklusive ”Shell-tomten”.
Ekonomin var mycket stark 2015. Resultatet exklusive exploateringsintäkter låg på 23,8 miljoner, eller 4%, vilket i sin tur är dubbelt
upp mot vad som brukar anses motsvara god ekonomisk hushållning. Soliditeten ökar från 25 till 31%. Vi har nu en lång rad av år
bakom oss (tio år) där vi löpande sett ekonomin förbättras. Våra
överskott används för att bygga skolor, äldreboenden och till andra
nödvändiga investeringar.

Några viktiga pågående projekt är utbyggnaden av Resarö skola,
ny förskola på Storäng, ny skola på Rindö, nya högstadieskolan på
Vaxön, idrottshallen med det från regementet flyttade
konstverket Östersjöfiskar av Birgit Broms, nytt äldreboende och cirkulationsplats vid Engarn. Listan kan göras
längre och den visar på en optimism inför framtiden i
Vaxholm.
En beredskapsplan för flyktingmottagandet har tagits
fram och Vaxholm har nu nyanlända med uppehållstillstånd och ensamkommande barn i kommunen.
Detta är ett bokslut att vara stolt över och jag vill tacka
alla tjänstemän och politiker som gjort detta möjligt.

Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

Träffa kommunalrådet
Välkommen att träffa Lars Lindgren
(M) i Vaxholms rådhus. Ring Lars
Lindgren och kom överens om tid
på tel 072-234 54 88.

Möt Socialdemokraterna
Du är välkommen att träffa
Katherine Angelo Lindqvist på
socialdemokraternas kontor i
Rådhuset. Katherine finns tillgänglig i rådhuset, men ring först
och boka tid på telefonnummer
0709-36 03 56.

Träffa Folkpartiet
Välkommen till Folkpartiet
Liberalernas öppna möten i
Rådhuset vissa onsdagar kl 18.
Se datum på www.folkpartiet.se/
vaxholm. Vill du ha en kallelse
e-postar du till Ingrid Ekstedt,
ingrid.ekstedt@telia.com.

Kontakta Miljöpartiet
Välkommen att kontakta AnneCharlotte Eriksson, 070-130 41 45
eller Karin Rutström 0763-08 47 13.
E-post: vaxholm@mp.se

Träffa Centerpartiet
Välkommen att kontakta
Mailis Dahlberg, 070-524 09 22,
e-post:
mailis.dahlberg@centerpartiet.se

Träffa Vänsterpartiet
Välkommen att kontakta
Sara Strandberg, 070-245 30 20
e-post: sara.strandberg@gmail.com

Träffa Waxholmspartiet
Välkommen att kontakta Ingemar
Wemmenhög eller Carl-Magnus
Broström: ingemar.wemmenhog@
waxholmspartiet.se, carl-magnus.
brostrom@waxholmspartiet.se

Viktigt i

VAXHOLM
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Redaktör

Redaktionsråd

Tryck

Elisabeth Larsen Brolin, tel 08-541 709 16
Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm
Digitalt material skickas till
elisabeth.larsen.brolin@vaxholm.se

Lars Lindgren (M), Mailis Dahlberg (C),
Michael Baumgarten (FP),
Katherine Angelo Lindqvist (S)

Trydells, Laholm

Ansvarig utgivare Lars Lindgren (M)

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Omslagsbild
Lennart Frykskog
Nästa nummer utkommer i slutet av juni.
Manusstopp 20 maj.

Vaxholms stads
folder inför den
annalkande
turistsäsongen får
ni gärna hämta på
Turistbyrån och i
kommunhuset,om
ni inte vill läsa den
på webben.

Turistbyrån har laddat
för sommaren 2016
På vintern skapar turistbyrån nya
produkter och planer för sommaren.
• Genom medverkan i Stockholm
Archipelago arbetar vi mot Tyskland. Visit Sweden har besökt hotell,
däribland Waxholms hotell, för att
kunna koppla ihop hotellen med
tyska reseagenter.
• Vi planerar visningsresor för några
deltagare på TBEX-kongressen för
resebloggare från hela världen. I juli
är ett 20-tal bloggare här, inbjudna
av några av Vaxholms företagare.
• Vi och kollegorna i Stockholm Archipelago har tagit fram en broschyrmonter på Sergels torg. Broschyrfack
finns för Vaxholm, Roslagen, Värmdö, Nacka, Haninge och Nynäshamn.
En TV visar bildspel från skärgården

och en pekskärm visar Stockholm
Archipelagos webbsida,
stockholmarchipelago.se.
• Turistbyråns nya broschyr om
Vaxholm finns på svenska och
engelska. Kom gärna in och hämta
ett exemplar.

Nu pågår enkätundersökningen till
Statistiska centralbyrån SCB:s medborgarundersökning, som Vaxholms
stad deltar i. Enkäten skickas ut till
ett urval av invånarna i åldrarna
18–84 år. I vårens omgång deltar 55
kommuner och totalt kommer 60 600
personer i hela landet att få enkäten
hemskickad till sig.
I mars landade ett förbrev och en
enkät hos slumpmässigt utvalda vaxholmsbor. Man kan svara på pappersenkäten eller via webben. Svaren är
anonyma. Undersökningen genomförs
två gånger per år och betygsätter
kommunen som en plats att bo och
leva på, kommunens verksamheter
samt medborgarnas inflytande. Vaxholms stad önskar få hög svarsprocent för att ha ett bra underlag till det
kontinuerliga förbättringsarbetet.

Håll koll på evenemang
Vaxholms turismwebb ger dig god
överblick över aktiviteter. Håll koll på
www.vaxholmdestination.se
Arrangerar du något som du vill ska
synas på turismwebben så kontaktar
du Mikaela Lodén. Tel: 08-541 314
80. mikaela.loden@vaxholm.se
Gilla oss gärna på Facebook!
MIKAELA LODÉN, TURISTBYRÅANSVARIG

Fullmäktige 2016
Kommunfullmäktige har hållit ett sammanträde
hittills i år, den 22 februari.
Datum för kommande sammanträden är:
• 11 april
• 13 juni
• 26 september
• 14 november
• 12 december
Tid och plats: Kl 19.00 i rådhuset.

Medborgarundersökning

Frukost för
näringslivet
Vaxholms stad anordnar frukostseminarier för det lokala näringslivet. Datum för årets återstående
träffar är:
• 6 april
• 3 juni
• 23 september
• 11 november
Plats: Waxholms Hotell
Tid: 7.30–8.30
För mer information:
Kontakta Mats Svensson,
näringslivsansvarig på mail
naringsliv@vaxholm.se
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Vaxholm blir pionjär för
renare vatten i Östersjön
Vaxholms stad har som en av fyra svenska städer valts ut som pionjär i programmet Baltic Sea Accelerator, som verkar för ett renare Östersjön. Programmet
startades i fjol av Zennström Philantropies (IT-entreprenören Niklas Zennström)
med syftet att sätta mer kraft bakom orden och åtgärderna.
TEXT: LENNART FRYKSKOG

Inom programmet ska kommuner
kopplas ihop med experter, företag och
finansiärer. Det ger kunskap och globala
nätverk som hade varit kostnads- och
tidskrävande att tillägna sig på annat
sätt.
– Som liten kommun är det värdefullt
att få det här expertstödet och det ger
oss även möjlighet att få finansiellt stöd
för projekt som ger bättre vattenkvalitet
i skärgården och Östersjön, säger Mia
Sklenar, vikarierande kommunekolog.
– Det öppnar också för fler samarbeten med andra aktörer.
Av alla deltagande kommuner runt

Östersjön har sju valts ut som pionjärer:
Slupsk (Polen), Mariehamn (Åland),
Panevezys (Litauen), Kalmar, Västervik,
Värmdö och Vaxholm. De ska sätta ribban lite högre än andra i startskedet och
kan samtidigt räkna med extra skräddarsytt stöd från programmet. Support
ges och kunskapen ökar via workshops,
webinarier och telefonmöten. Arbetet under det närmaste året ska bilda
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en plattform för det mer långsiktiga
arbetet.
Pionjärkommunerna förbinder sig
att identifiera, planera och börja arbeta
med två–tre näringsreducerande åtgärder samt mål och strategier som leder
till förbättrad vattenkvalitet. Programmet för pionjärerna pågår från februari
2016 till april 2017. Arbetet för alla
deltagare fortsätter även efter det.

Det finns både miljömässiga och
ekonomiska aspekter i programmet. En
bättre Östersjömiljö gör boende och
företagande mer attraktivt i kommunen.
Engagemanget i Baltic Sea Accelerator
sker för Vaxholms del parallellt med
engagemanget i Östersjöinitiativet, ett
nätverk med flera kustkommuner som
vill lyfta och driva Östersjöfrågorna.
Vaxholm har varit med sedan 2012.

Vaxholms arbetar med näringsredu-

cerande åtgärder, som ska motverka
övergödningen, och har ytterligare idéer
och planer på gång. Dit hör bland annat
en utvecklad dagvattenrening, restaurering av våtmarker (se artikel bredvid)
samt förbättrad hantering av avfallet
från båtlatriner.
De deltagande kommunerna får
skräddarsydd support för egna projekt,
som gynnar vattenkvaliteten i Östersjön. Support ges och kunskapen ökar
via workshops, webinarier och telefonmöten. Programmet pågår från februari
2016 till april 2017.

Invigning av
naturreservat
Invigning av Bogesundslandets
naturreservat kommer att ske
26 maj. Planering för invigningsdagen pågår just nu, så håll utkik
på kommunens webb under våren
för närmare info.
www.vaxholm.se

Smidig trafiklösning på gång
vid Engarns vägskäl
Trafikverket tar fram en vägplan för att bygga om Engarns
vägskäl till en cirkulationsplats. Den nya trafiklösningen
ska vara på plats sommaren 2018.
Skälen till ombyggnaden är flera.
Trafiksäkerheten måste öka och kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv. Det
första uppnår man genom att bygga en
cirkulationsplats, en rondell, som ska
underlätta utfarten på stora vägen, länsväg 274, och få trafiken att flyta smidigt
även under rusningstid. För att inte
minska framkomligheten för trafik mot
Vaxholm planeras så kallad by-passlösning bredvid cirkulationen.
Det andra syftet, att främja kollektiv-

trafik, uppnår man genom att bygga fler

infartsparkeringar. Samtidigt utvidgar
man hållplatsen, så att trafiken ska flyta
smidigare.
Det ska också byggas cykelparkeringsplatser för de som föredrar att
cykla hellre än att ta bil till bussen.
Tre förslag på utformning har tidigare

tagits fram i en förstudie. Ett av alternativen har sedan legat till grund för den
vägplan som var på samråd före jul. Ett
välbesökt samrådsmöte hölls på Resarö
skola den 10 december och nu pågår
granskning av planerna. Det ska senare i

år resultera i en färdig vägplan.
Det är Trafikverket som svarar för
ombyggnaden och står för två tredjedelar av kostnaden. Vaxholms stad står
för den resterande tredjedelen. Även
SL, som är huvudman för busstrafiken,
deltar i projektet.

Gäddfabrik i Söderby träsk
Innerskärgården är drabbad av
övergödning. Vaxholm och andra
kommuner behöver senast 2018
vidta åtgärder för att minska fosforbelastningen, för att uppfylla
de krav som myndigheterna ställer. En åtgärd blir att restaurera
Söderby träsk på Bogesundslandet, för att minska näringsläckaget till Östersjön och för att öka
den biologiska mångfalden.
Sportfiskarna har visat intresse för att
återskapa våtmarken och ett fisklekområde, en gäddfabrik, i Söderby träsk, på
Bogesundslandet. Avsikten är nu att de
ska vara projektledare i samarbete med
Vaxholms stad, länsstyrelsen och flera
andra projektmedlemmar. Restaureringen föreslås som åtgärd i Vaxholms
blåplan. Kommunen bidrar med tid i
projektet, men inte med pengar.
Söderby träsk är en av våtmarkerna
som är mest kostnadseffektiv i länet att
restaurera, enligt en geografisk studie
utförd på uppdrag av länsstyrelsen.

Förhoppningen är att Söderby träsk ska kunna bli en bra "gäddfabrik".
Projektet innebär att Söderby träsk däms
upp från mars till juni för att få en högre
vattennivå. Delar av åkermarken i området kan då översvämmas, men under
odlingssäsong sänks vattennivån igen
och marken kan användas som vanligt.
En ökad mängd rovfisk leder till en
mer gynnsam fisketurism i kommunen.
Våtmarken kan bli en besöksplats för
medborgare och
besökare utifrån.

För restaureringen ska bidrag till
miljöinvestering sökas från Landsbygdsprogrammet. Huvudsökande är
markägaren Statens fastighetsverk.

5

Den nya skolan tar
form under våren
Skolbygget på Campus Vaxholm fortsätter. I början av mars
var det dags att montera stommen till det som ska bli Vaxholms nya högstadieskola. Inflyttning är planerad att ske
vid starten av höstterminen 2017.

När väl stommen är på plats ska bjälklag, färdiga väggar och tak monteras
under hela våren. Arbetet beräknas pågå
under tio veckar, en bit in i maj. Sedan
vidtar montering av fönster och dörrar
samt inredning av lokalerna. Det arbetet
är mer tidskrävande och kommer att
pågå under ett drygt år.
– Projektet är lite försenat, men
bolaget har gett besked att man hinner
bygga ikapp, säger kommunens projektledare Roland Karlsson.
Entreprenör är Erlandssons Bygg AB.
En grundtanke med den nya skolan är
att få fram nya, ändamålsenliga lokaler
och lärmiljöer, anpassade till modern
pedagogik. Miljön ska bland annat ge

möjlighet till olika gruppstorlekar och
olika typer av arbete.
En ny lokal som visar hur detta kan
se ut och gå till (se bild intill) är nyligen
iordningställd på Vaxholms nuvarande
högstadium, på Norrbergsskolan.
Skolan på Campus Vaxholm är
planerad för 500 elever. En kulturskola
och en aula (med 320 fasta platser)
ingår i planerna.
Den nya skolan ska förenas med
idrottsområdet intill, där en ny
idrottshall står klar under vår (se
nedan).
Det går att följa bygget av den
nya skolan i direktsändning på
webb-teve, www.vaxholm.se

Dags för idrott på campus
Första veckan i april är den nya skolidrottshallen på Campus
Vaxholm klar för användning. Skolor och föreningar flyttar då
över sin verksamhet dit. Samtidigt fortsätter ombyggnaden
av den intilliggande IF-hallen, och det arbetet beräknas vara
klart till starten av höstterminen i år. Då ska alla lokaler på
idrottsdelen av Campus vara helt klara.

Bygget av skolidrottshallen drabbades i fjol av förseningar,
och kommunen hävde den 9 oktober avtalet med den förre
entreprenören. En ny upphandling gjordes, och vid månadsskiftet november–december kom bygget igång igen med
Reomti Bygg AB som utförare.
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Hamngatan
blir gågata
i sommar igen
Förra sommaren genomfördes ett lyckat försök
att göra en del av den centrala Hamngatan i
Vaxholm bilfri. Nu upprepas satsningen. Nämnden för teknik, fritid och kultur har beslutat att
en del av Hamngatan blir gågata från och med
mitten av april till sista september 2016.

Östersjöfiskar
på simtur i hallen
Nu finns Birgit Broms (1924–2008) stora
konstverk ”Östersjöfiskar” uppsatt i entrén
i den nya skolidrottshallen. Den värdefulla
målningen fanns tidigare på väggen i matsalen på det nedlagda regementet på Rindö.
Det kan tyckas som en lätt sak att flytta ett
konstverk, men ”Östersjöfiskar” är stort
(10 x 2 meter), en väggmålning utförd i
stucco lustro, en puts- och målningsteknik
som knappt används längre.
Vid rivningen av matsalen erbjöd det statliga fastighetsbolaget Vasallen kommunen
målningen gratis mot avhämtning, det vill
säga att man plockade ned det själv. Dottern
till Birgit Broms gav sitt godkännande.
– Det har vart mycket meckande. Målningen sitter i en stenvägg och fick plockas
ned i fem delar, säger kommunens projektledare Roland Karlsson.
Henrik Orrje vid Statens konstråd uppskattade, då rivningen på Rindö blev aktuell,
den ”tekniskt avancerade” tavlans värde till
över en miljon kronor.
Birgit Broms har målat tavlan i flera lager,
som vaxats och polerats med heta järn. Ytan
är glänsande och marmorliknande.

Det innebär både en upprepning och en förlängning av ett försök från
sommaren 2015. Responsen blev positiv bland vaxholmare, besökare
och turister, visade en utvärdering i höstas.
En digital enkät öppnades på kommunens webbplats och vid sidan
av det tillfrågades särskilt organisationer, bostadsrättsföreningar och
handlare utmed gatan om upplevelsen av provtiden. De sammanlagda enkätsvaren visar att 60 procent tyckte att försöket var bra. Bland
näringsidkare var siffran 70 procent.
Hamngatan är ett viktigt besöksmål med ett etablerat butiksstråk
och goda förutsättningar för mötesplatser. I år, liksom föregående år,
kommer fler cykelställ på plats och gågatan smyckas med blommor
och parkbänkar, för att skapa ett inbjudande och trevligt gaturum.
En rad förbättringsförslag kom också in och flera av dessa tar man
hänsyn till inför årets försök. I planeringen kommer man särskilt
beakta att gågatan inte ska orsaka trafikproblem på andra gator, och
ordna en tydligare omdirigering av trafik.
Gågatan kommer under sommaren tillåta biltrafik för leverans till
butiker och kommer även att rymma parkeringsplatser för rörelsehindrade.

Läs mer om flytten av konstverket
i nr 1/2014 av Viktigt i Vaxholm,
som finns på nätet.
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Vaxholms stad, Färjerederiet och Statens Fastighetsverk
hälsar vaxholmsbor och övriga besökare:

Varmt välkomna
till invigning av linfärjan
fredag 29 april
Varmt välkomna att fira invigningen av den nya linfärjan i Vaxholm!
Firandet sker under en vårhelg då det kommer vara mycket liv och
rörelse i Vaxholm.
Invigningen av den nya linfärjan startar kl 13.30
på kajen. Så snart banden har klippts hälsas
vaxholmsbor och övriga besökare till skärgårdens
huvudstad välkomna ombord på båten. Denna dag
bjuds alla att resa gratis med linfärjan.
Ute på Kastellet kan man ta del av flera trevliga
aktiviteter och under invigningsdagen bjuds
besökare på fika.

Så boka upp dagen, ta med dig familj och vänner
och kom och fira invigningen med oss hela eftermiddagen! Varmt välkomna!

FOTO: TRULS PERSSON,
TRAFIKVERKET FÄRJEREDERIET
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Vaxholms stad, Färjerederiet och Statens Fastighetsverk planerar just nu för invigningsdagen
och alla detaljer och tider kommer finnas på
www.vaxholm.se

Tre nya chefer:

En omsorg som sätter
Vaxholm på kartan
Camilla Lundholm är sedan den 1 februari utförarchef på

socialförvaltningen. Hon har ansvaret för äldreomsorgen
och för omsorgen av funktionsnedsatta.
Innan hon kom till Vaxholm var hon i tio år verksamhetschef för HSB Omsorg i Täby. Tidigare har hon varit enhetschef
och biståndshandläggare i Västerås, där hon är född och uppvuxen.
Camilla är väl förtrogen med omsorg och förvaltning. En gång i tiden började
hon sin yrkesbana som undersköterska, innan hon gick igenom en högskoleutbildning inom social omsorg.
När intervjun görs är hon ännu ny på tjänsten, lär känna verksamheten bit för
bit, men hon vågar ändå sätta ribban högt för verksamheterna.
– Det här ska bli jättespännande och roligt! Vi ska se till att ha en äldreomsorg
som sätter Vaxholm på kartan.
Camilla bor i Skytteholm, Solna, är sambo, har tre vuxna söner och en bonusdotter. Fritidsintressen: resor, golf och fritidshuset.

Vackra omgivningar,
varierade uppgifter
Kristina Henschen är sedan den 8 februari ny planchef i

Vaxholm. Hon kommer närmast från Stockholms stad där
hon var enhetschef på bygglovsavdelningen. Innan dess har
hon jobbat som arkitekt i privat sektor i närmare 30 år, bland
annat på Tovatt Arkitekter AB.
– Det här blir jättespännande. Jag har sökt mig till Vaxholm
för att det är vackra omgivningar och en liten kommun, vilket innebär varierade
arbetsuppgifter, säger Kristina Henschen.
– Jag kommer att kunna bidra med kompetensen från Stockholms stad och min
erfarenhet av stadsplanering från åren som arkitekt. Samtidigt kommer jag att lära
mig mycket nytt.
Kristina Henschen bor i Danderyd och hon har en 17-årig son. Sommartid
tillbringar hon mycket tid i fritidshuset på Gotland och hon gillar att vara ute
i naturen. Ett annat av hennes stora intressen är att gå på museer. Artipelag på
Värmdö är en av favoriterna.

Vi ska omvärldsbevaka och
göra digitala satsningar
Magnus Lublin är sedan den 18 januari socialchef i Vaxholm. Bygget av ett nytt äldreboende och mottagningen av
ensamkommande flyktingbarn är exempel på aktuella frågor
som ingår i hans chefsansvar på socialförvaltningen.
Innan han kom till Vaxholm var han chef för LSS-verksamheten i Botkyrka. Han har också arbetat som utförare inom privat verksamhet och
drivit eget företag. Bland annat.
– Jag är socionom i grunden och har jobbat inom socialtjänstens olika områden,
har bland erfarenhet av alla typer av frågor inom förvaltningen, säger Magnus
Lublin.
Det är viktigt med ordning och reda, transparens och rättssäkerhet, anser han.
Skattepengarna ska användas på bästa möjliga sätt för vaxholmsborna. Medborgarnytta är en ledstjärna.
– En viktig del är att omvärldsbevaka och se till att vi också gör de digitala satsningar som andra kommuner gör, att vi är med i matchen.
Fritid? Magnus lagar gärna mat och tittar på fotboll. Inga stora utsvävningar.
– Jag har sex barn, varav tre hemmavarande, och sambo. Så några fritidsproblem
har jag inte.

Stort
ekonomiskt
överskott och
god kvalitet
i Vaxholm
2015 var ett mycket gott år
för Vaxholm. Staden levererar överlag goda resultat
både vad gäller kvaliteten i
verksamheten och god livsmiljö. Skolorna är ett specifikt område där resultaten
även i år är mycket goda och
våra elever presterar bland
de bästa, såväl i länet som i
landet.
Ekonomin är mycket stark och
stadens överskott för 2015 slutar
på drygt 67 miljoner kronor, vilket
motsvarar knappt 5 800 kronor per
invånare. Med detta resultat lämnar
Vaxholm det näst största överskottet per invånare i landet, enligt
SCB:s preliminära årsprognos. Till
stor del förklaras detta av att staden
har fått in exploateringsintäkter
vid försäljning av Skutvikshagen
motsvarande 43 miljoner kronor.
Räknas dessa intäkter bort står sig
Vaxholm fortfarande väldigt väl
med det åttonde högsta resultatet i
landet.
En fråga som rimligen infinner
sig är då varför staden ska lämna
stora överskott. Finns det ett värde
i att samla pengar på hög för en
kommun? Svaret beror på förutsättningar och framtida utmaningar.
Vaxholm står inför ett återtagande
i utdelningen i det kommunala
utjämningsystemet, en allt mer
åldrande befolkning, stora investeringar kopplat till underhåll, såväl
kopplat till ersättningslokaler som
till följd av att staden växer.
De överskott som byggts upp
kommer därför att användas som
en buffert. Så svaret är att dagens
goda resultat är en förutsättning för
att kunna förena en fortsatt kvalitetsutveckling i stadens verksamheter med en långsiktigt god och
hållbar ekonomi.
DERK DE BEER,
EKONOMICHEF VAXHOLMS STAD
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Det finns en hel värld
med ljud, ljus och färg att
upptäcka på avdelningen
Smörblomman på Rindö
Förskola. Fläktar, färgstarka tygstycken, ljuskuber
upplevelseflaskor och
mycket mer.
TEXT: LENNART FRYKSKOG
FOTO: SARA KROKSTRÖM

Svea kryper i tunneln.

En lärmiljö som lockar
barnen till utforskning
verksamhet. Vi vuxna är medforskande
pedagoger och skapar projekt utifrån
barnens intressesfär.
Allt dokumenteras, för att få syn på vad
som fungerar och vad som inte fungerar.
– Jag har haft bra kollegor i mitt
arbetslag under de här två åren. Alla
har varit så engagerade och sett vad det
har gjort för barnen med förändringar i
lärmiljön.
Lekmaterialet på Smörblomman är av
varierande slag och kan användas eller
betraktas på flera olika sätt. Här finns
inga färdiga leksaker, som upptäcks en
gång för alla.

En bra lärmiljö blir som den tredje pe-

mellan 1 och 3 år, och det är viktigt att
de hamnar i en inspirerande, varierande
och utmanande miljö, menar hon. På
småbarnsavdelningen (där barnen är 1
eller 2 år) läggs grunden för den fortsatta tiden i förskolan och skolan.
– Ofta är de stora barnens avdelningar
väldigt inspirerande, med spännande
material och stor variation. Det ska vara
så på småbarnsavdelningarna också
tycker jag.
Sara Krokström fick inspiration till
förändringsarbetet på en föreläsning av
lärarfortbildaren Katinka Leo. Sedan
dess har Sara Krokström själv varit ute

dagogen. När vi har en miljö som lockar
till utforskande, utmaningar och nya
upptäckter blir det mycket lättare för oss
att arbeta med barnen.
– Barnen är upptagna på andra sätt
nu. Istället för att gå från hylla till hylla,
riva ner, hälla ut och gå vidare, sitter de
ned och undersöker.
I förskolan handlar inte undervisning
om att välja ut vad barnen ska lära sig,
snarare om att ha saker ”under visning” och vara lyhörd för vad barnen är
intresserade av just nu.
– Det är utifrån barnen vi planerar vår
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FOTO: LENNART FRYKSKOG

Sara Krokström är arbetslagsledare och
har, sedan hon kom till Rindö 2014,
ändrat på det mesta i rummen, eller
snarare – i lärmiljön.
Höga hyllor är borta, gamla leksaker
i plast har rensats bort och ersatts med
ting som lockar till upptäckt.
– Det ska vara en sinnesupplevelse
att vara här, säger Sara Krokström, vars
drivkraft i jobbet är de yngsta barnens
lärande.
Lärmiljön utgörs av inredning och
ting, men också av tankar och arbetssätt, inspirerade av Reggio Emilia-pedagogiken, som fäster vikt vid lyssnande
och reflektion.

Sara Krokström.

De flesta börjar på förskolan när de är

Loke, 2 år, har byggt en tunnel.

bland lärare och föreläst. Hon sprider
också inspiration och idéer via instagramkontot, smorblomman_forskola.
Kontot har nu samlat över 1 300 följare.

Lär sig läsa och skriva genom
språklekar, dator och samtal
På Resarö skola används språklekar, dator och
textsamtal för att tidigt stärka elevernas läsoch skrivförmåga.
TEXT OCH BILD: CAROLINA INGEMARSDOTTER

I förskoleklass och årskurs 1 pågår
språklekar enligt Bornholmsmodellen varje dag. Allt för att stimulera den
språkliga och fonologiska medvetenheten.
I ett klassrum samlas barnen kring
förskolläraren för att se på bilder. Samtalet handlar om ord som låter lika i
början. En flicka räcker upp handen:
– Tall och tändsticka
– Just det! T-all och T-ändsticka låter
lika i början! Kan någon höra vilket
bokstavsljud det är?
– Det låter Ttttt! utbrister en pojke
entusiastiskt.
– Kan ni hitta andra ord som också
låter lika i början?
Bornholmsmodellen handlar om att

bli medveten om språket och att lära
sig lyssna efter bokstavsljud, vilket
är grundläggande för att lära sig läsa
och skriva. För att stärka förmågan att
koppla bokstav och bokstavsljud använder eleverna ett datorprogram

med inbyggd talsyntes som ljudar de
bokstäver som skrivs.
Barnen i ettan arbetar parvis vid datorerna. När ordbilderna JAG och SER
är i fokus skriver barnen meningar med
dessa ord. Läraren frågar:
– Hur är det nu igen? Hur börjar och
slutar en mening?
Alla vill svara, händerna viftar febrilt.
– Stor bokstav i början och punkt i
slutet, svarar en elev entusiastiskt.
Ett par funderar kring ordet ”ben”,
ljudar högt och lyssnar intensivt.
– Det låter N efter B, B-N
– Nej det är E emellan, lyssna på mig
får du se: B-E-N låter det!
– Jaha, nu hör jag! Vi provar att skiva
och lyssna i lurarna.
Frida Björkén, klasslärare i årskurs 1
berättar att datorn gör att eleverna lär

sig läsa och skriva snabbare. Alla ges
förutsättning att lyckas oavsett förmågan att forma bokstäverna.
– Vi strävar efter att alla ska uppleva
att de lyckas. För oss är en god
självbild och en god självkänsla
den mest betydelsefulla och
avgörande faktorn för den
fortsatta läs- och skrivutvecklingen.

När texten skrivits
klart ritar eleverna
en bild och läser
sin text högt för läraren.

Frida Björkén poängterar att eleverna
använder både dator och penna, eftersom forskningen ännu inte styrker att
den ena metoden är bättre än den andra.
Under läsåret 2015/2016 fördjupas
utvecklingsarbetet på Resarö skola med
att lärarna i förskoleklass till årskurs 3
deltar i fortbildningen Läslyftet. Lärare
lär av och med varandra utifrån vetenskapliga artiklar, filmer och den egna
undervisningen.
I höstas arbetade skolan med modulen Samtal om text, vilket gav lärarna
nya verktyg. Genom att sätta egna ord
på det lästa och lyssna till hur andra
förstått texten stärks elevernas läsförståelse.
Under en lärarträff stöts och blöts det

som prövats. Hur de olika modellerna
fungerade, vad som kan utvecklas och
vad man som lärare vill fördjupa sig i.
Maria Valgma klasslärare i åk 2
berättar hur givande de pedagogiska
samtalen är:
– Jag känner mig så inspirerad av Läslyftet! Det har lett till att jag får helt andra typer av samtal med mina elever. Jag
märker att det här arbetssättet förändrat
både elevernas förståelse av texter, men
även mitt sätt att planera.

11

Demensteam
ordnar kurs
för närstående
Demensteamet bjuder in dig som
vårdar en närstående med en demenssjukdom till utbildning. Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen
med olika teman. Kontinuitet och
stabilitet eftersträvas. Därför är det
viktigt att du som deltar kan vara
med vid alla tillfällen. De kan ses
som en sammanhängande serie.
Datum: Onsdagen den 6 april, 13
april och 20 april. Tid: kl. 15–17.
Plats: Lilla caféet, Hamngatan 50.
Kursledare: Silviasyster Susanne
Lindqvist och Madeleine Wallén.
Anmälan snarast till:
karin.blomqvist-eklund@vaxholm.
se. Begränsat antal platser kvar.
Frågor: Kontakta anhörigkonsulent
Karin Blomqvist-Eklund, 08522 426 53
Det bjuds även på en öppen föreläsning, dit ingen föranmälan behövs.
Siliviasyster Susanne Lindqvist talar
under rubriken “En demensvård
utan tvång och begränsningar”.
Tid och plats: Torsdagen den 12
maj kl. 18–20 i matsalen,
Hamngatan 50.

I november var Eva Tuvhav Gullberg inbjuden till Lärarhögskolan i Sydkorea för att
föreläsa om Sinneslabbet och om det kreativa barnet. Hon ingick i en delegation på 17
personer som besökte skolor, förskolor och science centers. Gruppen var även domare i en
internationell tävling i 4DFrame. Sydkorea är ett av världens högst rankade länder i PISAundersökningarna.

Korea lär av Vaxholm
Intresset för Sinneslabbet på Överby förskola har spridit sig till
Sydkorea. I början av året var 24 koreanska gäster i Vaxholm
för att lära mer om våra förskolor.
Gruppen bestod av förskolechefer,
professorer, förskollärare och studenter.
Kommunalrådet Lars Lindgren mötte
gruppen och Mikaela Lodén från Turistbyrån visade Vaxholm.
När de åkte vidare vinkade barn vid
Ytterby förskola med koreanska flaggor
och på plats på Överby förskola fick
gruppen höra Vaxholms stads medarbetare föreläsa om matematik i förskolan. Gästerna fick höra och se mer om
Sinneslabbet, uppleva yoga, teater och
kökets kimchi – en koreansk specialitet.
Gästerna föreläste om förskolor i Korea.
Besökarna från Korea var särskilt
intresserade av hur vi i Sverige arbetar
med Barns rättigheter. De uttryckte
stor uppskattning för våra pedagogiska

lärmiljöer och vårt bemötande av barnen. Ett rikt samarbete har inletts där
Vaxholms stads förskolor nu börjar ta
plats på världskartan.
TEXT: BARBRO NYSTRÖM, FÖRSKOLECHEF
RESARÖ FÖRSKOLOR & EVA TUVHAV GULLBERG, ATELJERISTA RESARÖ FÖRSKOLOR

Lite mer:
Följ gärna Sinneslabbet på vårt
Instagramkonto:
overbyforskolasinneslab
På Youtube finns filmer från besöken:
”Sweden Korea Creativity 2015”,
”Korea Sweden Finland jan 2016”

Är du intresserad av att bli familjehem?
Lyft för camping
Eriksö camping på Vaxön rustas
upp 2016. Flera åtgärder planeras
för att höja standarden och göra
campingen mer attraktiv för gäster
och besökare. Just nu utförs markarbeten för att göra området mindre
sankt än i dag och en ny servicebyggnad ska byggas för att ersätta
den gamla.
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Varje år kommer det tusentals ensamkommande flyktingbarn till Sverige som inte har
någonstans att bo, inga anhöriga att förlita sig
på och inga resurser. Vi vill hjälpa dessa!
I familjehem behövs ett stort hjärta, en
varm famn och mycket kärlek.
Att öppna sitt hem för ett barn som behöver
det, innebär stort engagemang men också mycket
glädje och stimulans. På www.vaxholm.se kan du
skicka in din intresseanmälan.
Frågor: kontakta Pernilla Ivier, tel: 08-541 708 00
E-post: pernilla.ivier@vaxholm.se

Hjälper flyktingar
komma in i samhället
Vaxholm förbereder sig att
ta emot cirka 100 flyktingar
under 2016. En beredskapsplan för mottagande och
etablering har tagits fram.
Två familjer från Syrien anlände i januari. Ungefär samtidigt öppnade AB Vårljus på kommunens uppdrag ett boende
med 13 platser för ungdomar i åldern
14–18 år. Ett par ungdomar fanns redan
innan dess i familjehem i staden.
Pernilla Ivier, som är projektledare för
flyktingsamordningen, är mycket nöjd
med hur de nya invånarna har tagits
emot hittills. Boendet har fungerat bra
och människor i samhället har varit
vänliga och hjälpsamma, berättar hon.
Nu ska fler boenden tas fram inom
kommunens bestånd eller med hjälp av
fastighetsförvaltare. För tonåringarna
ska skolstart förberedas och samtliga
nyanlända erbjudas svenskundervisning, SFI.
– Vi vill hjälpa redan från dag två
att komma in i samhället. Förutom
skolstart och SFI erbjuder vi hjälp att
registrera sig på arbetsförmedlingens
etableringsprogram, säger Pernilla Ivier.

Vaxholm har av staten blivit anvisad
att ta emot 46 individer med uppehållstillstånd. Ett nytt avtal är på gång som
omfattar 54 ensamkommande flyktingbarn. Vaxholms stad bedömer att det
sammanlagt kan bli 100 innan året är
slut, men det är svårt att i dag bedöma
exakt antal.
En ny lag ger från den 1 mars staten
rätt att fördela flyktingkvoten bland
kommunerna. Antalet grundar sig på
befolkningsstorlek, läget på arbetsmarknaden och antalet tidigare mottagna
flyktingar.
Många vill hjälpa till vid mottagandet,
och hjälp behövs.
Staden kan inte ta emot gåvor, kläder
eller möbler. Vaxholms stad har däremot börjat samverka med frivilligorganisationer som gör det och diskuterat
hur man kan fortsätta samverka för att
stärka mottagandet. Till de engagerade
hör Rädda barnen, Röda korset, Lions,
Svenska kyrkan och Andreaskyrkan.
Vill du hjälpa till som volontär kan det

endast ske genom de frivilliga organisationerna. Behov av stödpersoner för de
nyanlända finns.
– Det kan gälla allt från hjälp att fylla
i blanketter till hjälp att flytta möbler,
säger Pernilla Ivier.

På fritidsgården Storstugan, bredvid
Norrbergsskolan, berättar personalen
att skolungdomar som hittills har kommit har bemötts mycket väl av ledare
och elever, med respekt och nyfikenhet. De har inkluderats i aktiviteterna
– fotboll, pingis, schack för att nämna
några – och tillbringat både fredag- och
lördagskvällar där.
– Det har varit ett väldigt positivt
mottagande, säger fritidsledaren Mia
Larsson.

Fakta:
Kommunen ser över alla möjliga
slags boende för att ta emot flyktingar på kort och lång sikt. Har du
en lägenhet eller ett hus att hyra ut
för minst ett år så tar staden gärna
emot förslag. Målgruppen för familjer och vuxna. Skicka mejl till:
pernilla.ivier@vaxholm.se
Vill du hjälpa till på annat sätt?
God man och familjehem behövs.
e-post till intresseanmälan av
god man-uppdrag:
romina.gadar@varmdo.se
För familjehem, kontakt social
tjänsten: sociala@vaxholm.se
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Frågan n
på sta

Viktigt i Vaxhom fångade några vaxholmare som
är aktiva inom bland annat det lokala idrotts- och
föreningslivet. Varför är det viktigt att stimulera
ungdomar till idrott och rörelse och på vilket vis
kan idrottslivet främja integration?

Kan idrott bidra till integrationen?
ANNA
HULTBERG,
ordförande,
Rädda
Barnens
lokalförening
– Det tror jag absolut.
Jag har hört om flera kommuner som har lyckats med att få
flyktingbarn och ungdomar aktiva
i idrottsföreningar på ett bra sätt.
Alla måste känna sig välkomna
och få delta utifrån sina förutsättningar. Jag tycker att det är
mycket viktigt med idrott för att
skapa samhörighet, få mer energi
och glädje samt att på samma
gång stärka hälsan.
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JESPER
BROQVIST,
ordförande,
IFK Vaxholm
– Ja, man
behöver inte
tala samma språk
för att spela fotboll. Fotboll spelas
ju överallt. Idrotten är ett sätt att
komma in i samhället så fort som
möjligt och så enkelt som möjligt.
Dessutom är det en utmaning
båda för killer och tjejer att axla
ett ansvar när nya ska komma in
i gruppen. De växer som personer
av det.

SUSANNE
CARLSSON,
boendechef,
AB Vårljus
– Ja, det blir naturliga möten mellan
de nyanlända och vaxholmare. Det
här handlar om vanliga ungdomar som kommer från ovanliga
förhållanden. De vill ha ett så
vanligt liv som möjligt. Genom
idrotten kommer de in i samhället
på ett natruligt sätt och lär sig de
oskrivna reglerna.

Varför är idrott och fysisk aktivitet bra?
DAN PIERRE,
idrotts- och
engelsklärare
(samt även
ordförande i
Idrottslyftet)
– Det finns fysiologiska aspekter. Kroppen mår
bättre, immunförsvaret stärks.
Men det sociala sammanhanget
är väl så viktigt, att man gör saker
tillsammans med andra. Man ska
ha skoj när man rör sig. På köpet
får man att koncentrationsförmågan ökar.
– Spontanidrottandet, som var
så vanligt förr, finns knappt kvar
längre. Nu är man antingen med i
organiserad idrott eller så är man
stillasittande. Det har skett en
polarisering. Därför har skolan en
viktig roll för att nå de som inte
deltar i organiserad idrott. Det
handlar om bredden, inte bara om
eliten.
– Idrottslyftet bidrar också till
att ungdomar som annars inte
hade kommit i kontakt med idrotten får chans att på skoltid prova
olika idrotter, som till exempel
ridning och kanot.

SUSANNE
KARLSSON,
tränare (och
grundare),
Vaxholms KK
– För att vi vill
bygga starka och
hälsosamma ungar för framtiden.
Unga som tror på sig själva och
sin egen förmåga. Träningen bör
vara allsidig och deltagande i flera
idrotter bör uppmuntras. Att tävla
kan vara positivt, men resultaten
ska inte stå i fokus. Istället är det
lek, glädje och gemenskap och
lust att röra sig är det som ska ta
störst plats.

CIA FOCHSEN,
ledare Waxholms OK och
projektledare
för Strömmingsloppet:
– För att må bra!
Idrotten ger vänner och gemenskap, en stark och frisk kropp och
ger bättre förutsättningar för att
kunna koncentrera sig i skolan.
Vanan vid fysisk aktivitet i ung
ålder ger en god grund för att må
bra hela livet. Och sist men inte
minst: för att det är roligt.

MICKE
BERGLUND,
klubbchef,
IFK Vaxholm
– Att idrotta
och sporta är bra
för folkhälsan rent
allmänt. Idrott och fysisk aktivitet ökar koordination, balans och
styrka vilket i sin tur är skadeförebyggande. Ämnesomsättningen
kan påverkas positivt. Bättre
konditon och ökat mentalt välmående är positiva effekter. Jag är
övertygad om att idrott och fysisk
aktivitet också påverkar skolarbetet positivt.
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Handlarna i
Vaxholm kräver
legitimation
Lätt att köpa cigaretter för
de under 18 år? Inte i Vaxholm i alla fall. Åtta av nio
krävde legitimation när unga
som nyss uppnått myndig ålder provade
villigheten i utvalda butiker, i tobaksaffärer och på bensinstationer.
– Det ser bra ut i Vaxholm. Handlarna har bra koll på 18-årsgränsen
och efterlevnaden av den, säger Martin
Rodell som är gruppledare för tillstånds
enheten på Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor.
Lagen ger möjlighet för kommunerna
att utföra kontrollköp av folköl, tobak
och receptfria läkemedel. Lagen ändrades den 1 maj 2014.
– Det här var ingen engångsföreteelse.
Vi kommer att göra kontrollköp framöver
också för att se hur det utvecklas. Då
hoppas vi förstås att det blir 100 procent
nekande i Vaxholm, säger Martin Rodell.

Nattvandringar
Engagerade föräldrar och vuxna bjuds in till nattvandring i Vaxholm under våren. Den 5 april hålls informationsmöte i kommunhuset på Eriksövägen. Tid: 18.30–21.30. Det bjuds på fika.
Nattvandring skapar trygghet. Det är också en möjlighet att
tjäna pengar till klassen eller föreningen. 1 000 kronor betalas ut per klass/
förening vid varje tillfälle.
Nattvandringen startar kl. 21.30 vid Norrbergsskolan och pågår i tre–fyra
timmar. Minst fyra personer bör delta vid varje tillfälle.
Mer information på vaxholm.se och hos Facebook-gruppen Nattvandrarna
Vaxholm.
Bakom nattvandringen sår Vaxholms stad, nattvandring.nu och Polisen.

Båtsamverkan
Den 20 april håller polisen och
Vaxholms stad en informationskväll om båtsamverkan för att
minska båtstölderna. Kvällarna
ska ge inspiration, tankar och
kunskapsutbyte kring hur båtägare
kan förebygga stölder. Mötet är
upptakt för att få igång båtsamverkan i skärgårdskommunerna.
19 april Österåker (Alceahuset),
kl. 19–21
20 april Vaxholm (Rådhuset),
kl. 19–21
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Mattias Tillberg och Ann-Sofie Gustafsson träffar vaxholmsborna på kontoret varje
onsdag eftermiddag.

Många tipsar polisen
Folk lämnar tips, gör anmälningar och vill ha hjälp med det ena
och det andra. Så ser det ut på polisens nya kontor i kommunhuset
när det är öppet på onsdagarna.
När Viktigt i Vaxholm kikar in i lokalen lämnar ett äldre par in en
registreringsplåt från en bil som misstänks vara stulen från en bil. Strax innan
har kommunpoliserna Mattias Tillberg och Ann-Sofie Gustafsson fått tips om
några misstänkt stulna bensindunkar längs Eriksövägen.
– Man får reda på väldigt mycket på en liten ort, säger Ann-Sofie.
Det har varit täta besök hos polisen sedan kontoret öppnade vid adventstid
i fjol. Två timmar varje onsdag är dörren öppen för allmänheten. Vissa dagar
har det varit kö ut i trapphuset.
Mattias Tillberg berättar att polisen ofta passar på att lägga in andra
kontakter i anslutning till öppettiderna: besök i skolan, kontakter med lokala
grannsamverkare och medborgare.
– Det har fungerat väldigt bra, säger han.
– En fördel med det här läget är att kontakterna med kommunen underlättas, framför allt med socialtjänsten.
Tips lämnas och anmälningar görs. Många vill också få hjälp att skicka efter
handlingar ur brottsregistret. Dörren står öppen. Men vid ett tillfälle stängs
den faktiskt.
– Det är när vi ska hantera uppgifter som är sekretessbelagda.

Kampanj
mot tobak
Älskade förbannade tonåring
Familjecentrum erbjuder kostnadsfria träffar för föräldrar till
barn i åldern 13–18 år. Träffarna riktar sig inte bara till dem
som upplever att de har problem. De utgår från Birgitta Kimbers
bok ”Älskade förbannade tonåring” som beskriver forskning om
tonåringars hjärnor och ger konkreta verktyg för föräldrar som vill samspela
bättre med sina ungdomar.
Tanken är att stärka familjen. Vi går igenom vardagssituationer som tonårsföräldrar kan känna igen: Tonåringen talar inte längre med dig, hjälper
inte till hemma, bråkar med syskon, vill mest vara med sina vänner.
I diskussioner med andra föräldrar får du verktyg för att lotsa din tonåring
genom olika situationer. De visar också på betydelsen av dina egna känslor,
erfarenheter och behov.
Teman för träffarna är: Grupptryck, Jag-budskap, Att hålla reda på sin
tonåring, Att vara uppmärksam på sig själv.
Var: Kommunhusets lokaler, Eriksövägen 27.
När: Onsdagar kl. 18.30–21.00; 6/4, 23/4, 20/4 och 27/4.
Fika: Ja.
Anmälan: till ungdomspedagog angelica.svensson@vaxholm.se

Jenny Klefbom om samspel
och positiv anknytning
Psykologen Jenny Klefbom föreläser i
Vaxholm om samspel och positiv anknytning måndagen den 18 april. Hon diskuterar vad anknytning är, hur man skapar
bra förutsättningar för anknytning och vilka beteenden
som tyder på brister i förmågan. Hon berör också andra
familjeaspekter, som hur man grundlägger god självkänsla hos barn och hur man hanterar och förebygger
konflikter mellan syskon.
Tid: 18 april, kl. 18.30–21.30.
Plats: Vaxholms biografteater

Jenny Klefbom

Be smart, don’t start!
Så heter Vaxholms
stads antitobakskampanj rikad till barn och
unga. Flera insatser är på gång,
framför allt opinionsbildning (tävlingar, events och utskick). Skolor,
fritid, föreningsliv och föräldrar är
partners. Tillsynen av tobaksförsäljning och av rökfria miljöer kommer
att öka.
I Vaxholm är rökning vanligast
bland unga. Över fyra av tio i tvåan på gymnasiet röker, i
det närmaste dubbelt
så många som i nian.
Ofta sker debuten
redan i tolvårsåldern.
Rökning är den
vanligaste orsaken till
sjukdom. Nästan alla rökare börjar innan de fyllt
18 år. Rökare förlorar
tio år av sitt liv och har en
förhöjd risk att drabbas av ett
40-tal allvarliga sjukdomar.
Bland unga finns ett starkt samband mellan tobaks- och cannabisrökning. Av samtliga unga i
Vaxholm som har provat narkotika
röker 34 procent tobak dagligen
eller ibland. Bland dem som aldrig
provat narkotika är motsvarande
siffra 4 procent.
Har ni tips idéer eller vill ni, ert
företag, förening eller annan verksamhet bidra inom kampanjen på
något sätt, så hör av er.
Kontakta: Strateg för social hållbarhet Madeleine Larsson, madeleine.larsson@vaxholm.se, 08522 426 22.
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Fokus i det här numrets artiklar ligger på att säkra biologisk mångfald. SVERIGES 16 MILJÖKVALITETSMÅL. ILLUSTRATÖR: TOBIAS FLYGAR

Gröna planer
för miljöns bästa
Den urbana miljön har stor påverkan på miljön. Tätorter, exploaterade områden och infrastruktur hotar artrikedomen och utgör ofta barriärer, hinder, för många arter att förflytta sig i
landskapet. Därför är det viktigt att utveckla en grön infrastruktur. Det handlar om att främja
biologisk mångfald, skapa god livsmiljö och säkra leverans av viktiga ekosystemtjänster.
TEXT: ISABELLE ERIKSSON, KOMMUNEKOLOG

Programmet för Vaxön säger i dag
att parker och stadsrum ska locka till
möten, främja hälsa och social aktivitet.
Parkerna ska vara trygga, tillgängliga
och erbjuda lek, motion, bollsporter
samt friluftsliv.
I den framtida detaljplaneringen
ingår att arbeta med grön infrastruktur
genom att skapa spridningskorridorer
och öar, exempelvis alléer, planteringar
och gröna tak/väggar. Om man kom-

penserar med något av detta vid byggnation kan man motverka en gradvis utarmning av den biologiska mångfalden.
Utgångspunkten för utvecklingen av

grönstrukturen är ett rikt och varierat
utbud av arter och biotoper för att förbättra den biologiska mångfalden.
Genom att planera för fler grönområden och vattenmiljöer kan flera
ekosystemtjänster erbjudas. En park

eller grönyta kan bidra till luftrening,
bullerreglering, pollinering, dagvattenrening och rekreation på samma gång.
Alla grönområden bör även ses i ett
större sammanhang, i ett landskaps
perspektiv.
Ambitionen är att hitta metoder för
att integrera och lyfta fram ekosystem
tjänster. Detta bör även studeras
närmare i arbetet med att utveckla
och uppdatera Vaxholms grönplan.
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Ekosystemtjänster i urban miljö
TEXT OCH FOTO: AMMI WOHLIN, MILJÖSTRATEG

Ekosystemtjänster skapar nytta av naturens produkter
och tjänster. De ger även upphov till välbefinnande, direkt eller indirekt. Ekosystemtjänster brukar indelas i
• försörjande (dricksvatten, mat, bränsle, råmaterial,
medicin)
• reglerande (vattenrening, kontroll av erosion, skydd
av sjukdomar, skadedjur och naturkatastrofer, pollinering, rening av luft, bättre klimat)
• kulturella (estetik, andlighet, friluftsliv och rekreation, hälsa och vila, inspiration, naturpedagogik)
• stödjande (fotosyntes, jordbildning, näring, vattnets
kretslopp). Stödjande tjänster är förutsättning för
liv och är de tjänster från ekosystemen som hjälper
andra processer i naturen att fungera.
Ekosystemtjänster skapar samhällsvärden, som kan
mätas i såväl livskvalitet som pengar.
I staden fyller ekosystemtjänster fler funktioner
genom att hantera ökade mängder dagvatten, minska
buller och sänka temperaturen. Att främja biologisk
mångfald med en urban grönska har en potential i
dag för olika aktörer inom stadsutveckling.

Förskolor bidrar till pollineringen
TEXT OCH FOTO: AMMI WOHLIN, MILJÖSTRATEG

På många förskolegårdar odlas bär,
grönsaker och blommor i rabatter eller
pallkragar. Odling är oftast en pedagogisk aktivitet. Utifrån ett grönt perspektiv kan gårdarna också vara ”spridnings
öar” för växter och djur. Genom en
medveten planering av växtinnehållet,
till exempel insektspollinerande arter,
kan varje gård bidra till spridningskorridorer i staden.
Pedagogiska hänsyn behöver
tas. Ätbara frön och plantor har ett
extra värde för barn. Plantor som stimulerar sinnena – doftande, färgstarka
mjuka, stickiga – gör att barnen vill
utforska och upptäcka. Även växter
som lockar till sig insekter skapar stort
intresse.
I flera kommuner pågår projekt med
förskolegårdar. Lunds naturskola har
byggt upp en databas inom förskolorna
i kommunen. Nynäshamns naturskola
har stöttat flera projekt på förskole-

Några växter som gynnar
pollinerande insekter och är bra
i pedagogisk verksamhet:

gårdarna som pågått de senaste åren.
Vaxholm har under 2015 startat odlingsprojekt för att öka antalet insektspollinerande arter i staden.

• kryddväxter – oregano, timjan,
rosmarin, basilika
• färgstarka – tagetes, lökväxter
• doftande – lavendel, rosengeranium, myntor
• känsliga – kärleksört
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Sök bygglov i god tid
Många vill bygga under vår och sommar. Under våren ökar därför mängden
bygglovsansökningar, vilket innebär längre handläggningstider.
Ansöker du om bygglov före den 1 april
så är vårt mål att hinna handlägga detta
innan semesterperioden. Vissa ansökningar kräver yttranden från andra
myndigheter eller berörda grannar, vilket
gör att handläggningstiden blir längre.
Rätt handlingar – snabbare beslut
Med rätt ifylld blankett och nödvändiga
ritningar kan vi handlägga snabbare. På
Vaxholm stads webb, under rubriken
Bygga nytt, ändra eller riva, finns mer
information.
Du har två år på dig att påbörja arbetet när bygglov och startbesked getts.
Byggnationen ska vara färdigställd inom
fem år.
Meddela när du byggt klart
Du som sökt och fått bygglov och startbesked de senaste åren – har du anmält
att byggnationen är klar? Om inte, vänligen kontakta bygglov- och GIS-enheten
så att vi kan avsluta ditt ärende. Meddela gärna även när det inte blev någon
byggnation.
Du kan alltid ställa dina frågor till oss
via e-post: bygglov@vaxholm.se
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Vanliga frågor inför sommaren
Behöver jag bygglov för att…
• Lägga om/byta tak?
• Ändra fasadmaterial eller kulör på fasaden?
• Byta fönster, uppföra takkupa och liknande
åtgärder?

SVAR: Ja, alla ändringar som väsentligt påverkar
fasadens utseende kräver bygglov.

• Uppföra staket, plank eller mur?
SVAR: Ja och nej. Mer information
på webben under rubriken
Mur, plank och staket.

• Sätta upp en skylt eller vepa?

SVAR: Ja, inom detaljplanerat område krävs bygglov.
Utom detaljplan kan det krävas tillstånd vilket då
hanteras av Länsstyrelsen. Utförlig information på
webben under rubriken Skyltning.

• Installera solceller?

SVAR: Reglerna är olika beroende på var
i kommunen du bor. Kontakta oss via
bygglov@vaxholm.se så berättar vi vad som
gäller för din fastighet.

Matupplevelser i Vaxholm
i White guide
Husmor Lisa fine dining home och
Grinda wärdshus är med i årets White
guide, en restaurangguide för de som
söker matupplevelser och omfattar 598 restauranger i hela landet.
Husmor Lisa är ny, Grinda fanns med
tidigare.
White Guide ger även ut en caféguide med cirka 200 caféer, espressobarer
och konditorier. Den kommande
guiden presenteras i slutet av maj. I
den aktuella guiden finns Vaxholms
hembygdsgårds café med.

Ska du vårstäda
trädgården
– kompostera
När du vårstädar
trädgården är det bäst
för miljö och trädgård att
kompostera trädgårdsavfallet.
Ska du elda i trädgården
måste det vara torrt vedartat trädgårdsavfall som
kvistar och grenar.
Eldning av trädgårdsavfall är inte
tillåten 2 maj–30 september.
Gräs och löv ger störande rök och
får inte eldas utan ska komposteras eller köras till avfallsanläggning. Du kan
utan kostnad lämna trädgårdsavfall på
återvinningscentralen på Eriksövägen.

Tillsyn av enskilda
avlopp i Vaxholm
Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avlopp bidrar till
övergödningen i våra vattendrag,
sjöar och kustvatten. Det innebär
risk för smitta om dricksvatten
eller badvatten förorenas.

Södra Roslagens miljö- och hälso
skyddsnämnd tog den 12 november
2014 beslut om att bristfälliga avlopp
ska åtgärdas så att samtliga enskilda avlopp i Vaxholm uppfyller dagens krav
på funktion senast vid utgången av
år 2020. Områden där tidsplanen för anslutning till allmänt
VA-nät enligt kommunens
VA-plan är mindre än
fem år kommer inte
att prioriteras.

Vaxholms VA-plan klargör i vilken
takt olika områden planeras anslutas
till ett gemensamt VA-nät. Mer information om VA-planen finns på:
www.vaxholm.se
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor (SRMH) påminner
nu fastighetsägare med avlopp som
underkänts vid tillsyn att ta fram en
ny lösning för sitt avlopp.

Mer information och
kostnadsfri rådgivning
Mer information för dig som ska
göra ett nytt eller göra om en befintlig avloppsanläggning finns på:
http://www.taby.se/SRMH/Invanare/Enskilt-avlopp/
Vaxholm stad erbjuder via Roslagsvatten AB kostnadsfri rådgivning
för fastighetsägare som har frågor
om enskilda avlopp i Vaxholm,
telefon 08-540 835 00 alt
http://roslagsvatten.se/vaxholm/
att-anlagga-ett-avlopp/406
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Leif Gannert fick Vaxholms stads förtjänsttecken 2015.

Leif bringar klarhet
i Vaxholms historia
Kalla det en form av nyfikenhet. Det är roligt att få veta hur det ligger
till och att överraska folk med nyheter. Så förklarar Leif Gannert vad som
driver honom att gräva i Vaxholms historia.
TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG

Bakom sig har Leif Gannert två böcker:
en om gator och vägar i staden (2010),
en om Waxholm Hotell och dess restauratris Augusta Karlsson (2014).
Nu är en tredje bok på gång, om rådhuset, och sedan blir det även en fjärde,
en bilderbok med jämförande bilder av
förr och nu i Vaxholm. Leif Gannert gör
dessa båda projekt tillsammans med
Bernt Malm.
– Det är ett våldsamt letande efter
fakta. När man väl hittar något så leder
det vidare till en ny fråga som ska redas
ut, som sedan till nästa. Så håller det
på, säger Leif Gannert, som tillbringat
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åtskilliga timmar i arkiven.
– Man får bestämma sig för att sätta
punkt någon gång, och den bok vi skriver om rådhuset siktar vi på att ha klar
till sommaren.
Han skriver utifrån fakta, fast med
egna ord, och tvingas han göra en tolkning av hur det hela hängde ihop är det
viktigt att det framgår att det är gissningar eller antaganden, betonar han.
Var kommer namnet Vaxholm ifrån?

Leif Gannert är hemlighetsfull och samtidigt road av frågan. Han har svaret,
men avslöjar det först i boken.

– En del tror att det kommer från
vakt, att Vaxholm vaktar Stockholm,
andra att det handlar om väntan, på rätt
vind att ta sig över Trälhavet. Men båda
är fel!

Fakta:
De har fått Vaxholm stads
förtjänsttecken:
2015 Leif Gannert
2014 Lena och Arne Sundberg
2013 Sven-Olof Kviman och
Bernt Malm

Avloppsvatten
ska renas
på Lidingö

”När man väl hittar något så leder det
vidare till en ny fråga som ska redas ut,
som sedan till nästa.”
Leif Gannert blev nyligen tilldelad
Vaxholms stads förtjänsttecken, för år
2015. Han är den tredje mottagaren i
ordningen. Böckerna har vägt tungt
i bedömningen, men det handlar om
mer än så. Han har i flera år verkat
i Vaxholms hembygdsförening, inte
minst som sekreterare.
Leif Gannert har också producerat
utställningarna som på somrarna
visats upp i stadsbibliotekets fönster.
Dessutom har han bidragit till valborgsmässofirandet på Rådhustorget,
midsommarfirandet på Lägret och
hållit samman Skärgårdsmarknaden i
Söderhamnen.
Jag frågar om han vill lyfta fram

någon särskild händelse ur Vaxholms
historia. Det blir två: Pålsundsbron

1926 och Bron över till Kullön 1965.
De gjorde skärgårdsöarna bilburna.
– Tack vare Pålsundsbron kunde
landshövdingen komma landvägen för
att inviga Rådhuset – och samtidigt
inviga den nya bron.
Allt som påstås ska beläggas med
fakta, helst från primärkällor, och
till detta dyrbara material hör dokumenten som förvaras i Vaxholms
stadsarkiv, men också i andra arkiv.
Leif Gannert och Bernt Malm (som
fick förtjänsttecknet 2013) har varit på
åtskilliga plaster och sökt uppgifter om
Vaxholm. De finns utspridda överallt.
– Vaxön finns exempelvis omnämnt
i skrifter som gavs ut i samband med
Stockholms 750-årsjubileum (år 2002),
berättar Bernt Malm.

Vaxholms och Österåkers avloppsvatten
renas i dag via de lokala reningsverken
i Blynäs och Margaretelund. Kapaciteten där är dock på väg att nå taket.
Nu förbereds en anslutning av de båda
kommunernas avloppsvatten till Käppalaverket, som ligger på sydöstra Lidingö.
Bakom projektet står Käppalaförbundet, som i dag har elva medlemskommuner, och Roslagsvatten AB, som
bland annat driver Blynäs. I en förstudie
föreslås att vattnet från Österåker och
Vaxholm överförs via sjöledningar till
Svinninge och vidare i bergtunnel till
Käppalaförbundets befintliga avloppstunnel i Täby.
De berörda instanserna vill gå vidare
med förslaget och har godkänt en budget. En projektgrupp ska nu ta fram en
systemhandling, genomföra förundersökningar, ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och en tillståndsansökan till
Mark- och miljödomstolen. En ansökan
om medlemskap för Vaxholm och Österåker till Käppalaförbundet förbereds
också.
– Det här en långsiktigt hållbar lösning, positiv för miljön och samhällsutvecklingen i vår region, säger Per
Manhem, VD för Käppalaförbundet.

Nominera till Vaxholms stads
förtjänsttecken senast 2 april
Känner du till någon som gjort något extra bra för Vaxholm och som du
vill nominera till Vaxholms stads förtjänsttecken? Utdelningen av förtjänsttecknet sker en gång per år. Utmärkelsen kommer i år att delas ut vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni.
Nomineringen sänds till kommunkansliet senast den 2 april 2016 på
adress Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm eller till kansliet@vaxholm.se
Läs mer om vad som gäller inför nomineringen på www.vaxholm.se
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Waxholms golfklubb
satsar på juniorer
Vaxholm har en vacker 18-håls golfbana på Bogesundslandet. Anläggningen drivs av bolaget Unipeg och har en trevlig korthålsbana
som är mycket lämplig för träning.

Olivia Nilsson fick stipendiet 2013.

”Att studera i Taipei
var mitt bästa beslut”

Rotarys stipendium

Waxholms Rotaryklubbs stipendium är på 10 000 kronor och i
första hand avsett för utlandsstudier eller volontärarbete
utomlands. Det kan sökas av
ungdomar mellan 17 och 25 år,
företrädesvis boende i Vaxholm.
Stipendiet utdelas hösten 2016.
Bifoga kalkyl för tilltänkt vistelse utomlands. Ansökan senast 1
juni 2016 till: Waxholms Rotaryklubb c/o Pontus Holmström,
Box 64, 185 21 Vaxholm. Senaste
års stipendiat var Linus Amneryd,
för studier i Montreal.
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Flera hål har fått nya utslagsplatser
(tees) och nya greenområden, två hål
byggs om helt och klubbhusrestaurangen ska renoveras.
Golfklubben har runt 1 300 medlemmar och styrelsen tänker satsa på att
fortsätta utveckla juniorsektionen.

– Vi hade drygt 140 barn och ungdomar i träning på olika nivåer förra
året, säger Camilla Yngfalk, en av flera
ansvariga för juniorsatsningen.
– Vi har verksamhet redan från
femårsåldern. Då kan man börja på
Golfkul 1 och sedan Golfkul 2. Därefter
kan man gå vidare till juniorakademin.
– Vi vill att våra juniorer ska ha roligt
tillsammans samtidigt som de utvecklar
sin golf, menar Camilla. Vår tränare
(Pro) Rickard Malmgren är erfaren och
inspirerande, och han ger individuell
feedback. Ungdomarna gillar verkligen
honom!
Redan nu kan man anmäla sig till
sommarträningen. För mer information
eller anmälan se www.rmga.se under
juniorträning.
FOTO: MARIE MOQUIST

Waxholms Rotaryklubbs resestipendium kom till 1986 genom en donation i Rotarianen Heini Schenks
testamente. Ett trettiotal ungdomar
har tilldelats stipendiet för studier
eller volontärarbete utomlands för
att vidga sina vyer och förståelse för
internationell samverkan.
Olivia Nilsson fick stipendiet 2013,
studerade på National Taiwan University och bodde i studentboendet
Shi Yuan i Taipei, endast tio minuter
från Campus. Hon umgicks med studenter från skilda delar av världen.
De fem månaderna gav henne nya
perspektiv och många insikter.
– Att studera i Taipei är det absolut
bästa beslutet jag någonsin tagit.
Det har utvecklat mig som person
på ett sätt jag inte kunnat föreställa
mig. Det var intressant och lärorikt
att få insikt i den asiatiska kulturen
och träffa människor med en annan
syn på tillvaron och världen, säger
Olivia.

Bredvid klubbhuset ligger ett väl tilltaget övningsområde.
– Golfklubben sålde anläggningen
för drygt två år sedan till Unipeg, säger
klubbens ordförande sedan två år, Anders Örnevall.
– Tack vare försäljningen fick vi de
ekonomiska muskler som klubben saknade och i samarbete med Unipeg har
vi ett program för att utveckla anläggningen.

Några av golfklubbens duktiga juniorer, från vänster Axel Neckman Byback,
Rasmus Palo, Olle Herolf och Leon Moquist.

Studiebidrag till körkortsutbildning
Stiftelsen till Anna-Lisa och Hugo Dahbergs minne
inbjuder ungdomar skrivna i Vaxholms stad, födda
1998 eller tidigare, att ansöka om studiebidrag till
körkortsutbildning. Ansökan med namn, födelsedatum, adress, gärna e-postadress, och en kortfattad berättelse om behovet av körkort och möjligheten att bekosta en körkortsutbildning, ska senast den
30 april vara insänt till: Stiftelsen till Anna-Lisa
och Hugo Dahlbergs minne, c/o Advokatfirman Carl-Oskar Klint, Snäckvägen 8,
185 34 Vaxholm.

Vaxholms konstförening
2–24 april
Kristina Bjuhr, Jazzen i mitt liv.
Be happy – Keep swingin'
Musik, filmglimtar, måleri. Kristina
Bjuhr berättar om möten med jazzens
stora på Castle Hotel 1974–1998. Vernissage 2 april kl. 12–15 på Vaxholms
rådhus. Samtal med konstnären kl. 13.
Utställningen öppen lö–sö 12–15.

26 maj
Ateljébesök hos
Åke Axelsson
En av Sveriges mest
erfarna möbel- och inredningsarkitekter. Kl. 18 tar Åke emot i ateljén vid
Engarn. Picknick. Packa egen korg!
Anmälan: ullabritt.skeppstedt@gmail.
com senast 20 maj. Max 20 deltagare.

7 maj–5 juni
Vaxholms vårsalong 2016.
Amatörer och professionella, från
Vaxholm med omnejd, välkomna.
Obs! Kan vara fullbokat. Vernissage
7 maj kl. 12–15 på rådhuset.
Öppet to–sö kl. 12–15.

11 juni–14 augusti
Astrid Munthe de Wolfe
Figurmålningar, landskap och stilleben
med färg och intensitet. Vernissage
11 juni kl. 12–16 i rådhuset. Samtal
med konstnären kl. 13.
Mer info: vaxholmskonstforening.se

Naturskyddsföreningen
Vaxholmsekologi
måndag 7 mars kl. 18.00
Fåglarna vid Angarnssjöängen
söndag 24 april kl 8.00.
Plantbytardag
lördag 30 april
kl. 14–16
Gröna kilarnas dag
söndag 15 maj kl 10.50
En vild växtvandring på Kullö
måndag 6 juni kl 10.00.
Mer info: vaxholm.naturskyddsforeningen.se

Waxholms OK
Börja orientera
Nybörjarkurser från 7 år och uppåt.
Tisdagar kl. 18–19.15 vid Tenöbadet.
Start tisdag 19 april.

Strömmingsloppet
Strömmingsloppet i Vaxholm går i år på Valborg 30 april.
5 och 10 km för alla. Lilla Strömmingsloppet för barn upp till 12 år.
Medalj och goodiebag till alla. Lagtävlingar med vandringspokaler.
Pris för banrekord! Lokal marknad och aktiviteter på Lägret.
Info och anmälan på www.strommingsloppet.se

Stipendier inom idrott och kultur
Lions Club i Vaxholm delar varje år ut stipendier till ungdomar, som har gjort
en bra insats eller har utvecklats bra inom idrott och kultur. Ett stipendium
går till idrott och ett till kultur. Utdelning sker i Vaxholms kyrka den 6 juni.
Ansökan skickas senast 30 april 2016 till: Kjell Hjalmarsson, Grenadjärvägen 12,
185 41 Vaxholm.

Naturpasset
Orientera när du själv vill. Kontroller i skogen maj–oktober. Passar alla
oavsett erfarenhet. Naturpasset säljs
under Strömmingsloppet, på Statoil
och på Turistbyrån, från 30 april.
Motionsorientering
Banor för alla, olika svårighetsgrad
och banlängd. Du får en karta och får
låna elektronisk tidtagningsbricka.
• Tisdag 17 maj kl. 17–19 på Eriksö
• Tisdag 14 juni kl. 17–19
vid Tenöbadet
• Tisdag 9 augusti kl. 17–19
vid Bogesunds slott
Vaxholm Wild Camp
8–12 augusti är det tredje året med
Vaxholm Wild Camp för barn mellan
8 och 13 år med duktiga ungdomar/
juniorer som ledare. Begränsat antalet
platser, först till kvarn!
Anmälan: wildcamp@waxholmsok.se.
Pris: 1 500 kr. Plats: måndag–fredag kl
8.30–15 vid vår klubbstuga på Eriksö.
Mer info: på www.waxholmsok.se
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Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19 Tel: 08-541 709 45
E-post: biblioteket@vaxholm.se Fax 08-541 709 48 Hemsida www.vaxholm.se
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

Öppettider:
Måndag
14–20
Tisdag
10–17
Onsdag
10–20
Torsdag
10–17
Fredag
10–17
Lördag
10–14
Valborgsmässoafton
Lör 30 april 10–14
Ons 4 maj 10–15
Kristi himmelfärds dag,
tors 5 maj stängt
Pingstafton
lör 14 maj stängt
Nationaldagen,
mån 6 juni stängt
2 maj–12 juni
Måndag
14–19
Tisdag
10–17
Onsdag
10–19
Torsdag
10–17
Fredag
10–17
Lördag
10–14
Sommartider fr.o.m.
13 juni.
E-böcker och E-ljud
böcker. Många av
bibliotekets titlar finns
att låna i digital form via
bibliotekets katalog. Du
kan även låna till exempel
språkkurser.

Naxos Music Library och
Naxos Spoken Word Library
– lyssna på musik och engelska ljudböcker online via
bibliotekets hemsida.
Daisy-talböcker
Kan lånas av dyslektiker,
synskadade och andra med
läshinder. Är du Daisy-låntagare kan du nu 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.
Advokatjouren
på biblioteket följande
måndagar: 4/4, 2/5 och 13/6
kl. 18. Kölista från kl. 17
samma dag. Advokatjouren
är en kostnadsfri mottagning
som Sveriges Advokatsamfund driver. Du får träffa en
advokat i ca 15 minuter för en
första vägledning.

Släktforskningsjour
Lördagar kl. 11–14 t.o.m. 23/4
Bokcafé – tema Kvinnoöden
Torsdag 14/4 kl. 14–16
En eftermiddag med deltagare
från bokcirkeln ”Selma”.
Gäst: Inger Wallin kåserar om
tre kvinnoöden.
Fika och boktips.
Alla varmt välkomna!
Världsbokdagen
Lördag 23/4 kl. 13
Afrikanska sagor för alla
Abdoalie Ndow berättar sagor
för barn och vuxna.

Sagostunder
5
Lördag 16/4 och 7/
klockan 11.00.
Lotta Hellsten läser
för
och berättar sagor
barn 3–6 år.
Välkomna!

Aktiviteter för
barn och unga
Bokjuryn
Rösta på 2015 års bästa
barn- och ungdomsböcker.
Alla mellan 0 och 19 år
är välkomna att delta i
Bokjuryn med chans att
vinna fina priser. Rösta på
biblioteket eller i skolorna.
Röstsedlar finns på biblioteket och lämnas in senast
24/3.
Barnteater 9–13/5
”Lilla syster kanin går
alldeles vilse” med Teater
Bambino
Alla barn 3–5 år inbjuds att
se föreställningen. Privatpersoner kan köpa biljetter
13/5 kl 9.30. Biljetter säljs
fr.o.m. 24/4 på stadsbiblioteket. Pris: 20 kr barn och
vuxna.
Boktipsarkväll
Onsdag 15/6 kl. 18–18.45
Barnbibliotekarie Emma
tipsar om böcker för barn
mellan 6 och 13 år.

UTSTÄLLNINGAR i bibliotekets skyltfönster
I skyltfönstret
Föreningar, organisationer,
skolor välkomnas att boka
bibliotekets skyltfönster
för utställning. På www.
vaxholm.se kan du se
vilka utställningar som är
aktuella.
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VÅREN 2016
21/3–10/4 Påskskyltning
Vaxholms stadsbibliotek
11–24/4
Lägerhöjdens förskola visar
sin verksamhet
25/4 –18/5
Sven Nordqvist 70 år
Vi skyltar med böcker ur

författarens populära produktion. Bilderböcker om Pettson
& Findus, Mamma Mu och
Kråkan, Pannkakstårtan,
Hattjakten m.fl.
8–15/5 Bokjuryn
– resultatet av röstningen
visas i Vaxholms stadsbibliotek

16–29/5 Förskolan Skärgårdsholken visar hur barnen arbetat med Rymden
30/5–28/8
Sommarutställning
– Vaxholms missionsförsamlingar 100 år.
Producerad av Vaxholms
hembygdsförening

Vaxholms
kulturråds
vårutflykt

Livligt i Rindö hamn
på nationaldagen
Rindödagen lockade 500 personer i fjol.
Den 6 juni upprepas evenemanget i
området runt hamnen. Mellan klockan
11 och 16 firas nationaldagen och det
blir ö-kamp, loppis och tipspromenad,
mat och dryck, vattenaktiviteter, sång
och musik samt mycket annat.

Söndag 24 april kl 14.00 bjuder
Claes Moser in till färgstarkt
sekelskifteskalas i Villa Akleja,
med värdparet Acke och Eja som
huvudpersoner. Han berättar
om livet i villan, uppförd 1901
tillsammans med arkitektvännen Ernst Stenhammar.
Möt deras vänner Anders Zorn,
Carl Larsson, Bruno Liljefors,
Gustaf Fröding och Verner von
Heidenstam. Det nordiska ljuset
tolkat av en av de mest egensinniga företrädarna för sin
generation.
Pris: 250 kr per person.
Kaffe, smörgås och sötsak ingår.
Biljetter säljs i Turistbyrån.
Kontant betalning.

Bogesunds slott 2016
Slottsdag 29 maj
Pågår kl. 11–16. Slottsguidningar kl 12–
15. Visning av gravkoret. Utställning om
familjen von Höpken. Vikingavandring
med Mikaela Lodén kl 11.30. Se runristarens Ingemars verk och hör honom
berätta om runstenarna på Bogesund.
Fikaförsäljning. Ponnyridning.
1700-talstema 4 juni
12.00 Förfriskningar och guidning av
slottets 1700-tal.
13.00 Historikern Christopher O'Regan
berättar om 1700-talet.
Kostnad 200 kronor för medlemmar i
Bogesunds slotts vänförening,
250 för icke-medlemmar. Biljetter köps
på turistbyrån i Vaxholm.
Guidningar för allmänheten
5 juni–10 september:
Allmänna visningar lördag och söndag
kl. 15 (Stängt midsommar.) Söndag den
11 september hålls minnesgudstjänst
för Per Brahe d.y. i slottskapellet kl.
11. Därefter guidad slottsvisning med

inriktning på 1600-talet.
Allmänna visningar: 60 kronor (30 för
barn 8–16 år). Köps kontant på slottet.
Visningen tar en timme. Guidning av
grupper året runt. Pris 1 000 kronor
+ 60 kronor per person.
Bogesunds Slott
Per Brahes väg, VAXHOLM
Telefon: 0734- 34 36 02
www.bogesundsslott.se
info@bogesundsslott.se

EVENEMANG
APRIL
2/4 Loppis i Roddarhuset
2/4 Vernissage på Vaxholms
Rådhus – Kristina Bjuhr
9/4 Konstvisning och konsert
i Vaxholms kyrka
9/4 Loppis i Roddarhuset
10/4 Livesänd balett, ”Don Quijote”,
på Vaxholms Biografteater
16/4 Loppis i Roddarhuset
20/4 Båtsamverkan i Rådhuset
(se notis sidan 5)
24/4 Kulturrådets utflykt till
Villa Akleja
30/4 Strömmingsloppet
30/4 Valborgsmässofirande
på Rådhustorget samt Resarö
MAJ
7/5 Vernissage av Vaxholms

Vårsalong
7/5 Livesänd opera ”Elektra”
på Vaxholms Biografteater
21–31/5 Konstutställningar
i Roddarhuset
29/5 Slottsdag på Bogesund
29/5 Temadag Spioneri, Kastellet
29/5 Körkonsert i Vaxholms kyrka
JUNI
1–30/6 Konstutställningar i

Roddarhuset
4/6 Föredrag av Christopher
O´Regan på Bogesunds slott
5/6 Barnens dag på Kastellet
5/6 Invigning av Vaxholms skulpturpark
6/6 Nationaldagsfirande i
Vaxholms kyrka
6/6 Rindödagen
8/6 Skärgårdsbåtens dag
11/6 Vernissage på Vaxholms
Rådhus – Astrid Munthe de Wolfe
12/6 Jazzkonsert med ”Rörstrandsgatan 3” i Vaxholms kyrka
19/6 Sekelskiftesdag på Kastellet
22/6 Turistbyråns stadsvandring
24/6 Midsommarfirande
på Lägret
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