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Vår stad är precis så bra som summan av alla oss vaxholmare. Det är 
vi människor i alla åldrar som formar livet i staden. Därför måste all 
planering och genomförande baseras på allas möjlighet att delta. Var 
och en efter förmåga.

Vaxholm är en stad präglad av föreningsliv – ett rikt sådant med 
många föreningar och ett varierat utbud. De ideela krafterna är 
partners med kommunen i genomförandet av många aktiviteter 
som annars ej kan komma till stånd. Genom ett aktivt deltagande i 
föreningsliv ges en god möjlighet till inflytande och påverkan. 

Invigningen av aktivitetsklokalen Kanonen ger mersmak. Pensio-
närsföreningar, vänstödjare och andra i produktivt samarbete med 

kommunen.

Aktiviteter med och för ungdomar är ett viktigt om-
råde att utveckla med liknande recept. Kommunens 
roll är att möjliggöra där de idella krafterna inte 
räcker till. Ett möjligt nästa steg kan vara fritidsak-
tiviteter på Rindö och Resarö. Tillsammans är vi 
starka!

Jag önskar alla en vaxholmskt vacker sommar.

Lars Lindgren (M), kommunalråd

Öppet hus – träffa kommunalrådet
Välkommen att träffa Lars Lindgren (M) i Vaxholms rådhus den 26/6, 31/7, 28/8 
och 25/9 kl 16–18.

Samarbete  
för framgång

vaxholm
Viktigt i

Vaxholms kommunfull mäktige sammanträder 2013:
17 juni (utomhus på torget på jubileums dagen. Välkomna! Läs mer på sidan 3),  
30 september, 18 november, 16 december.
Sammanträdena är öppna för allmänheten och börjar kl 19.00.

Möt oppositionsledaren
Du är välkommen att träffa social-
demokraternas oppositionsledare 
Katherine Angelo Lindqvist på soci-
aldemokraternas kontor i rådhuset. 
Katherine finns tillgänglig i rådhu-
set men ring först och boka tid på 
telefonnummer 0709-36 03 56.

Träffa Folkpartiet
Välkommen till Folkpartiets Libe-
ralernas 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 ringa ingegerd 
Berggren, 070-733 18 05 eller  
Bertil Ivarsson, 070-768 89 09.

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

Träffa Vänsterpartiet
välkommen att kontakta  
Gunilla Lauthers, 0707-56 73 56,
e-post: gunilla.lauthers@telia.com

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

Ansvarig utgivare
lars lindgren (m)

Redaktionsråd
Lars Lindgren (M), Mailis Dahlberg (C),  
michael Baumgarten (fP),  
Katherine angelo Lindqvist (S)

Produktion
the factory of design
www.thefactoryofdesign.se

Tryck
trydells, laholm

Omslagsbild
Elisabeth Larsen Brolin

Nästa nummer utkommer i slutet av september. 
Manusstopp 29 augusti 2013.
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• I år har Vaxholm varit egen kommun i 30 år. 
• I år har kommunallagen reglerat och styrt kommunernas 

verksamhet i 150 år. 

Allt detta väljer vi att fira tillsammans med Vaxholmsborna 
och vi hoppas att många vill delta i firandet med oss denna 
måndagseftermiddag.

Alla bjuds på kaffe och tårta
Mingla runt torget där det finns gott om utrymme och flera 
serveringsbord med gratis tårta och dryck.

Kl 17.30: Uppträdande
Måndagsmusik på torget mitt i byn – kom och lyssna! 

Kl 18.30: Vaxholms stads förtjänst-
tecken delas ut

Vem får Vaxholms stads förtjänstteck-
en? Under året har man kunnat nomi-
nera personer som utfört betydande 
gärningar för Vaxholm. Vilka har 
nominerats och vem blir den lycklige? 
Kom till rådhustorget och se! 

Kl 19.00:
Kommunfullmäktiges möte hålls ute i det fria

Mitt på torget – med åskådarplatser, mikrofon och högtalare 
hålls det ordinarie kommunfullmäktigemötet utomhus. Kom 
och titta hur ett möte går till. Slå dig ner en stund och lyssna. 
Eller sitt för all del kvar under hela mötet. Det är vid dessa 
möten som viktiga beslut om din hembygd tas. 

Utställning
Under hela eftermiddagen kan du ta del av en utställning 
med information om Vaxholm förr och nu och om Vaxholms 
översiktsplan – kom och lämna dina synpunkter.

Varmt välkomna!
För mer detaljer och aktuellt tidsprogran 
– se Vaxhoms stads webb:  
www.vaxholm.se

Läs mer om bakgrunden
Läs mer om hur kommunallagen 
påverkar kommuners verksamhet och 
hur en kommun styrs på sidorna här 
intill.

Jubileumsdag – måndag 17 juni på torget
Alla anledningar att fira är bra. I år slår Vaxholms stad ihop två jubileum och firar dem båda. 
Välkomna att fira med oss på rådhustorget måndag 17 juni. Programmet startar kl 17.30.
För eventuella ändringar i tidsprogrammet, se www.vaxholm.se

Vaxholm 
30 år  

som egen  
kommun

Kummunal-
lagen fyller 

150 år

Fira med oss!
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Kommunallagen 
fyller 150 år
Kommunallagen har funnits i 150 år, och detta uppmärksammas i flera kommuner 
på olika sätt. Vaxholms stad har en jubileumsdag på Rådhustorget måndag 17 juni. 

Läs mer här om kommunallagen, hur den påverkar Sveriges kommuner och hur 
kommuner organiseras och styrs. Läs även om vad det var som gjorde att några av 
Vaxholms fritidspolitiker blev intresserade av politik. Hinner de med sina uppdrag 
vid sidan av andra jobb och kan de rekommendera andra att engagera sig politiskt?

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens riksdag. Fullmäktige-
ledamöterna utses vart fjärde år i kommunalvalet som sker 
samtidigt som riksdagsvalet. Kommunfullmäktige har det 
yttersta ansvaret för den kommunala verksamheten och fattar 
beslut i de allra viktigaste frågorna. 

Kommunstyrelse och nämnder
Under kommunfullmäktige finns kommunstyrelsen som utses 
av fullmäktige. Kommunstyrelsen kan jämföras med en lokal 
regering – en samlingsregering eftersom alla större partier får 
platser i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen sköter det övergripande löpande po-
litiska arbetet. Dessutom finns olika nämnder och styrelser 
som sköter kommunens åtaganden inom olika områden. Alla 

förslag och yttranden från nämnder behandlas i kommunsty-
relsen innan de läggs fram i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelse och nämnder är politiskt sammansatta i 
proportion till partiernas storlek i kommunfullmäktige.

Förvaltningar och tjänstemän
Under kommunstyrelsen och nämnderna finns kommun-
ledningskontor och förvaltningar som stödjer arbetet i 
nämnderna. Här arbetar kommunens tjänstemän med att 
bereda ärenden inför beslut, verkställa politikernas beslut och 
sköta det dagliga arbetet i kommunens samtliga verksam-
heter. Kommunerna har också en serviceskyldighet. Här ska 
enskilda kunna få upplysningar, vägledning och råd i enskilda 
frågor som kommunen ansvarar för. 

Kommunens tjänstemän är inte politiskt tillsatta.

Hur organiseras en kommun?



Mikael VigVinter (C) 
Vad fick dig att engagera 
dig politiskt?

–Jag lärde känna en man 
som visade sig vara politiker 
och han bjöd in mig till en 
politikerskola. Det var fyra–
fem träffar som gav insikter 
om hur politiken fungerar 
i kommunen. Då blev jag 
taggad och började engagera 
mig i Centerpartiet.

Efter valet 2010 kom Mi-
kael Vigvinter bland annat in 
i kommunfullmäktige.  

–Det är fantastiskt intres-
sant, lärorikt och spännande 
att få vara med och påverka 
och att få en insikt i varför 
det blir som det blir i en 
kommun. 
Varför är det viktigt att 
engagera sig politiskt? 
–Det är bättre att engagera 

sig än att sitta och irritera 
sig på saker som man är 
missnöjd med.
Hur kan kommunen få 
fler unga att engagera sig 
politiskt?

–Jag är övertygad om att 
politiskt engagemang är en 
bra merit att ha i sitt cv. Du 
lär dig tala, får kunskap och 
utvecklar ett brett samhälls-
intresse. De flesta arbetsgi-
vare brukar gilla förenings-
meriter och engagemang. 
Gå gärna i vaxholmcenterns 
politikerskola, föreslår han. 

–Det spelar ingen roll 
var du känner dig hemma 
politiskt. Du kan söka dig 
dit efteråt. I politikerskolan 
lär du dig bara hur politiken 
fungerar. 
Du har småbarn och arbe-
tar som produktspecialist 
och säljare. Hur hinner du 
med?

–Det är inte så många mö-
ten i månaden. Inläsningen 
tar ju lite tid, men den får 
man ta av all den tid man 
sitter framför teven. 
Vad är roligast i politiker-
uppdraget? 

–Att få vara med och forma 
framtiden! 

Det vore kul om fler kom 

till kommunfullmäktige och 
lyssnade, tycker mikael 
Vigvinter.

–Jag kommer ihåg första 
gången jag var med som 
åhörare, det var jätteintres-
sant att höra hur besluten 
klubbades och hur debatten 
gick. 

ingegerd Berggren (MP) 
Ingegerd Berggren sitter 
i kommunfullmäktige för 
Miljöpartiet sedan 2011. 
Vad fick dig att engagera 
dig politiskt?

–Miljöfrågorna förstås, men 
jag hade också ett intresse 
för att se hur det fungerar i 
politiken, och en förhopp-
ning om att kunna påverka. 
det är fantastiskt med dessa 
engagerade människor som 
är så intresserade av sin 
bostadsort att de går in i 

politiken. De imponerar på 
mig, oavsett partifärg. 
Varför är det viktigt att 
engagera sig politiskt? 

–Vi behöver vara många 
fler i lokalpolitiken, det är ett 
problem för demokratin att 
få engagerar sig. Vaxholm 
är en utspridd kommun och 
det är inte lätt att få politisk 
representation från alla öar 
och delar av kommunen. 
Det behövs också fler i olika 
åldersgrupper, till exempel 
småbarnsföräldrar. Självklart 
vill de vara med sina barn, 
men då kan öppna möten 
på helgerna kanske vara en 
lösning? 

Hon tycker att medbor-
garförslag är en annan 
bra idé. Det enda kravet är 
att förslagslämnaren bor i 
Vaxholm. 

–Politiskt engagemang 
måste komma från en själv, 
man ska inte behöva gå via 
ett politiskt parti från start. 
Det är en bra början att 
någon lyssnar på den som 
har åsikter, det är grunden 
för en demokrati. Det nuva-
rande systemet med val vart 
fjärde år håller på att urholka 
demokratin, vi behöver mer 
direktdemokrati. 

Kommunernas verksamheter finansieras med kommu-
nalskatter, avgifter och statsbidrag. Vissa statsbidrag är 
allmänna, andra får bara användas inom särskilda områ-
den som staten pekar ut. Kommunen tar betalt för en del 
tjänster, till exempel äldreomsorg.

Enligt lagen har Sveriges kommuner ansvar för bland annat:
•	socialtjänsten	–	vård,	äldreomsorg,	stöd	till	missbrukare,	

stöd och service till personer med funktionsnedsättning 
och även individ- och familjeomsorg

•	barnomsorg,	förskoleverksamhet	och	det	offentliga	skolvä-
sendet för barn och ungdomar

•	plan-	och	byggfrågor
•	miljö-	och	hälsoskydd	
•	renhållning	och	avfallshantering
•	räddningstjänst
•	vattenförsörjning	och	avlopp
•	vissa	ordnings-	och	säkerhetsfrågor
All annan verksamhet sker på frivillig grund, till exempel 
fritidsverksamhet, bostäder, energiförsörjning, näringsliv, 
flyktingmottagande och kultur (bortsett från biblioteken).

Hur finansieras 
kommunens verksamhet?

Vad har Sveriges 
kommuner ansvar för?

Fritidspolitiker i Vaxholm:

Vad var det som fick dig att engagera dig politiskt?

»
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Politikerna är intervjuade av anna norrby
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gunilla lauthers (V) 
Vad fick dig att engagera 
dig politiskt?

–Mitt politiska enga-
gemang härstammar från 
1960-talet när jag var med i 
en grupp som sysslade med 
internationella frågor om 
orättvisor och om solidaritet. 
Det blev väldigt grundläg-
gande för mig. 

Gunilla har varit aktiv i 
kommunpolitiken i Vaxholm 
i mer än 25 år och sitter i 
dagsläget i kommunfullmäk-
tige och är även ledamot i 
stadsbyggnadsnämnden. 
Varför tycker du att det 
är viktigt att engagera sig 
politiskt? 

–Det måste ju finnas en 
motvikt mot alla blå funde-
ringar och tankar. Jag tycker 
att det är för lite solidaritet i 
Vaxholmspolitiken. 

Vad tycker du är roligt i 
politiken?

– Seminarierna kring över-
siktsplanen har varit roliga 
med mycket fin input och 
bra öppna grupparbeten. 
Men politiken kan också 
vara svår och stämningen 
bedrövlig. 

hon tycker att det är 
viktigt att sprida information 
om politiken till medbor-
garna.

–Det behövs andra 
perspektiv på politiken än 
den som de styrande ger. 
Vi i Vänsterpartiet skriver 
insändare, pratar med folk 
och delar ibland ut flygblad 
utanför mataffärerna. På 
internationella kvinnodagen 
den 8 mars delade vi ut 
nejlikor till kvinnorna som 
arbetar på dagis och i äldre-
omsorgen. De blev så glada! 
Hur kan Vaxholm få fler 
unga att engagera sig i 
politiken?

–Kommunen tog ett bra 
grepp när niorna fick skriva 
om översiktsplanen i förra 
skedet. Ungdomarna gjorde 
jättefina inlägg som fanns 
med i samrådsredogörelsen. 
Det kan vara ett sätt att 
engagera unga. 

ingrid ekstedt (FP) 
Vad fick dig att engagera 
dig politiskt?

–Jag är ju en idealist, så 
jag tror att vi behöver hjäl-
pas åt och att vi måste ha 
saker som vi driver tillsam-
mans. Då kan man inte bara 
stå tillbaka och säga att det 
får någon annan sköta. För 
mig handlar det inte bara 
om att förändra utan också 
om att ta tillvara det som är 
bra. 

Ingrid Ekstedt har tidigare 
varit socialchef i kommunen. 
Politiskt aktiv i Vaxholm blev 
hon inte förrän under den 
här mandatperioden. nu är 
hon förste vice ordförande i 
kommunfullmäktige och sit-
ter även i kommunstyrelsen.
Vad är det mest intres-
santa i det politiska 
uppdraget?  
 

–Det är intressant och roligt 
att arbeta tillsammans för 
kommunens bästa! Min 
målsättning är att göra det 
dels för mitt eget parti men 
också tillsammans med de 
andra partierna i majoritet 
eller minoritet. Medborgarna 
är det viktigaste och för mig 
som folkpartist är det viktigt 
att inte glömma att den en-
skilda människan måste få 
bestämma mycket själv. 
Hur kan Vaxholm få fler 
unga i politiken?

–Det är något vi brottas 
med. Man ska akta sig för 
att få politikerbroilers, det 
ska vara lite lagom. 

det är en skillnad mellan 
att lyssna på ungdomar och 
att få dem att engagera sig i 
politiken, menar hon.

– I vissa frågor blir de 
väldigt engagerade och det 
ska vi ta vara på.

Hon vidgar frågan till att 
gälla fler åldrar. 

–Det är viktigt att man 
kan komma in och ur politi-
ken, en människas livspus-
sel ser ju olika ut över 
tidsaxeln. 

Sveriges kommuners verksamheter 
och befogenheter regleras genom 
kommunallagen. Ett exempel är att 
kommuner inte får driva verksam-

heter i vinstsyfte. Kommuner får heller inte bryta mot den så 
kallade lokaliseringsprincipen, som innebär att de verksam-
heter kommuner driver måste ha en koppling till kommunens 
invånare eller till det geografiska området.

Kommunallagen – reglerar kommunens verksamhet 

Vaxholm är en av 14 kommuner 
som har återtagit begreppet stad

KOMMUNAL-
LAGEN 150 ÅR

Kommuner som benämns stad: Borås, 
Göteborg, Haparanda, Helsingborg, 
Landskrona, Lidingö, Malmö, Mölndal, 
Solna, Stockholm, Sundbyberg, Trollhät-
tan, Vaxholm, Västerås.
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anders Flodin (m) 
anders flodin sitter i kom-
munstyrelsen och är bland 
annat vice ordförande i 
nämnden för teknik, fritid 
och kultur. 
Varför är det viktigt att 
engagera sig politiskt? 

–Att gå in i politiken är ett 
sätt att utveckla sig. I min 
yrkesgärning har jag haft 
nytta av det jag lärt mig i 
politiken och politiken har 
nytta av mina kunskaper i 
ekonomi, som jag arbetar 
med. I politiken får man 
fler aspekter på ett sam-
manhang än bara siffror. 
Det breddar förståelsen att 
till exempel lära sig hur en 
detaljplaneprocess går till. 
Hur ser du på uppdraget 
som politiker?

–Det roligaste är nog att 
vara med och påverka så att 
något blir bra. 

Hur ska Vaxholm få fler 
unga i politiken?

–Hela förfaringssättet i 
kommunen behöver föränd-
ras om vi ska lyckas enga-
gera unga. Vi har pratat löst 
om att ha en mer slimmad 
politisk organisation och då 
öppna upp för mer infly-
tande för projektgrupper och 
intresseorganisationer, att 
tillsätta människor i arbets-
grupper efter behov och lite 
mer adhoc. Det kan vara 
ett sätt att få engagemang 
och en mer representativ 
demokrati.

MiChael BauMgarten, 
(FP) 
Vad fick dig att engagera 
dig politiskt?

–Från början var drivkraf-
ten på sätt och vis ett egen-
intresse, det handlade om 
mina barns förskola, men 

sedan breddades engage-
manget. 

Efter valet 2006 fick 
Michael politiska uppdrag i 
kommunen. 

–Det förvånar mig att inte 
fler engagerar sig, i syn-
nerhet i en liten stad som 
Vaxholm med väldigt kort 
väg mellan medborgare 
och beslutsfattande. Här är 
det lätt att komma in och 
påverka och få ett reellt 
inflytande. 

Han är bland annat ord-
förande i nämnden för barn 
och utbildning, och sitter i 
kommunstyrelsen. 
Vad är mest intressant?

–Jag är rätt så engagerad 
i utbildningspolitiken och 
det är otroligt intressant 
att i rollen som politiker 
möta föräldrar och personal. 
de har fantastiskt mycket 
kunskaper och är oerhört 
duktiga. Jag har som politi-
ker fått mycket mer respekt 
för personalen i jämförelse 
med vad jag hade i rollen 
som förälder, och det har 
varit lärorikt. 
Hur kan Vaxholm få fler 
ungdomar att engagera 
sig politiskt? 

–Ökat medborgarinfly-
tande är viktigt! Vi skulle 

kunna ha någon form av 
ungdomsriksdag eller ung-
domsråd. Alla partier har ju 
ungdomsförbund, men en 
nyckel kan vara att ha ett 
ungdomsråd där man inte 
behöver vara knuten till ett 
parti. Där skulle ungdomar 
kunna undersöka och disku-
tera frågor som: Hur vill jag 
att Vaxholm ska vara när jag 
blir vuxen? 
Hur mycket tid lägger du 
på politiken?

–Det här är min andra 
värnplikt, jag ägnar nog 
politiken 15–20 timmar i 
veckan under terminstid. 
Hur får du ihop detta med 
ett arbete?

–Jag är egenföretagare 
och det innebär att jag kan 
styra en del av min arbets-
tid, men visst blir det tajt 
ibland. 

Vad beslutas det om i kommunfullmäktige?
Varje kommuns fullmäktige beslutar i principiella ärenden 
och frågor som är av större vikt för kommunen. Främst hand-
lar det om:
•	mål,	riktlinjer,	skattesats	och	budget
•	nämndernas	organisation	och	verksamhetsformer
•	val	av	ledamöter	och	ersättare	i	övriga	politiska	organ
•	val	av	revisorer
•	grunderna	för	ekonomiska	förmåner	till	förtroendevalda
•	årsredovisning	och	ansvarsfrihet
•	folkomröstning	i	kommunen

Överklaga beslut
Om man tycker att kommunen fattat beslut som går emot 
reglerna i kommunallagen kan man överklaga till förvalt-
ningsrätten. Det kallas laglighetsprövning. Det går också att 
överklaga beslut som till exempel bygglov eller ekonomiskt 
bistånd. Det kallas förvaltningsbesvär.

Sammanträden i kommunfullmäktige
Fullmäktiges	sammanträden	är	som	huvudregel	offentliga	och	
det finns plats för åhörare.

Fakta om 
kommunfullmäktige

»
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De flesta kommunalpolitiker sköter sina uppdrag på fritiden, 
vid sidan av andra jobb. I en kommun brukar endast ett fåtal 
politiker vara heltidsanställda. 

Den politiska ledaren är ett kommunalråd. En kommun 
kan ha ett eller flera kommunalråd. Ibland finns även politiska 
sekreterare som assisterar dem i politiska frågor.

Vaxholms nämnder
•	Nämnden	för	barn-	och	utbildning	
•	Nämnden	för	teknik,	fritid-	och	kultur
•	Stadsbyggnadsnämnden	
•	Socialnämnden	
•	Södra	Roslagens	miljö-	och	hälsoskyddsnämnd
•	Valnämnden

Arvoden för Vaxholms politiker
Vaxholm har ett kommunalråd, och det är Vaxholms enda 
heltidsavlönade kommunpolitiker. Kommunalrådet har ingen 
anställd politisk sekreterare. 

Arvoden för Vaxholms politiker bestäms av kommun-
fullmäktige.	Nivåerna	på	arvodena	bereds	av	fullmäktiges	
arvodeskommitté inför varje ny mandatperiod, så att de sit-
tande fullmäktigeledamöterna inte beslutar om arvoden för 
sig själva.

lena hallBerg (C)
Lena Hallberg är kommun-
fullmäktiges ordförande 
sedan januari 2013. Hon är 
polis till yrket och politiska 
uppdrag har hon haft i kom-
munen i över 20 år.  
Vad fick dig att engagera 
dig politiskt?

–Det kom nästan med 
modersmjölken för bägge 
mina föräldrar var förenings-
aktiva. Själv engagerade jag 
mig i Centerns ungdomsför-
bund redan som 16-åring.
Varför tycker du att det 
är viktigt att engagera sig 
politiskt? 

 –Demokrati är viktigt och 
vi får vara rädda om den för 
det är ingen självklarhet i 
många länder. roligt är det 
också, man får insyn och 
förståelse för varför det ser 
ut som det gör. Sedan får 
man stor lokal kunskap och 

ett helikopterperspektiv.
Det underlättar stort att vara 
social och utåtriktad. 

–Man måste även kunna 
skilja på sak och person. Vi 
företräder olika partier och 
måste klara att ta debatten, 
som kan vara hård. Vi har ju 
också ett uppdrag att göra 
politiken tydlig för medbor-
garna, och då går det inte 
att stå i talarstolen och linda 
in sina åsikter för att vara 
snäll. Det som förenar oss 
från olika partier är att vi 
har ett driv för att utveckla 
vår kommun till det bättre. 
Det som skiljer är att vi har 
olika syn på vad som ska 
göras.
Hur ska Vaxholm få fler 
unga att engagera sig i 
politiken?

 –Ungdomsförbunden 
har en stor uppgift att fylla 
genom att till exempel vara 
ute på skolorna.  

Peter lindqVist (M) 
Det var detaljplaneringen 
av resarö som fick Peter 
Lindqvist att börja engagera 
sig politiskt. 

–Jag var inte helt nöjd 
med situationen, och tänkte 
att antingen kan jag stå på 
ica och gnälla eller så kan 
jag försöka göra något åt 
situationen, och jag valde 
det senare, säger Peter 
Lindqvist som bland annat 
sitter i kommunstyrelsen 
och barn- och utbildnings-
nämnden. 

Han har politiska uppdrag 
i vaxholms kommun sedan 
2007. 
Varför är det viktigt att 
engagera sig politiskt, 
tycker du?

–Jag vill verkligen upp-
mana folk att ta klivet in i 
politiken, för vi behöver få 
en mer levande politik som 

involverar fler medborgare 
och ger fler insyn i kommu-
nens frågor. 

Alla kan bidra i politiken 
på olika sätt och har olika 
erfarenheter och kunskaper 
som kommunen behöver, 
menar han. 

–Det är viktigt att ha en 
dialog om stadens utveck-
ling, så att det inte skapas 
en klyfta mellan politiker 
och medborgare. Det är ju 
medborgarna som är kom-
munen. 

Att vara aktiv i politiken 
är utvecklande, tycker Peter 
Lindqvist.

 –Det har till exempel 
varit väldigt intressant att se 
vad som styrs av lagar och 
vad som kan beslutas om i 
politiken lokalt. 
Peter Lindqvist arbetar till 
vardags med frågor som 
berör kompetensutveckling.

Kommunpolitiker
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Förtroendemanna-
register
På Vaxholms stads webb kan du se vilka politiska uppdrag 
Vaxholms förtroendevalda har idag och vilka uppdrag de 
tidigare haft. Du hitta registret på www.vaxholm.se under 
kommunfliken.

Vaxholms kommunfullmäktige består av 31 ordinarie 
ledamöter och 22 ersättare. Ledamöterna, som väljs av 
kommunens invånare vart fjärde år, kan väcka ärenden i 
fullmäktige genom att lämna in en motion. De kan också 
diskutera aktuella händelser genom interpellation och 
fråga.

Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska 
vara förberedda av den nämnd som svarar för ärendet. 
Ansvaret för att ärenden som behandlas av fullmäktige är 
beredda ligger hos kommunstyrelsen.

Vid valet 2010 röstade invånarna fram vilka personer de 
ville skulle ingå i fullmäktige och styra Vaxholm fram till 
nästa val 2014. Mandatfördelningen i Vaxholms fullmäk-
tige blev:
13 (M), 7 (S), 4 (FP), 4 (C), 2 (MP) och 1 (V).

Så styrs Vaxholm

Vaxholm – 30 år 
som egen kommun 
1974 förenades kommunerna Vaxholm och Österåker i en 
gemensam kommun under namnet Vaxholms kommun. 
1983 separerades de åter i två kommuner och Vaxholm 
gränser förändrades. 

I år har Vaxholm varit egen kommun i 30 år.

Sveriges kommuner 
i storleksordning
Sverige har totalt 290 kommuner. Sorterar man kommuner-
na efter folkmängd så hamnar Vaxholm på 194:e plats i lis-
tan. Största antal invånare har Stockholm (880 080 invånare) 
och minst har Bjurholm (2 420 invånare).

Vaxholm är en av de minsta kommunerna sett till ytan. Av 
290 kommuner kommer Vaxholm storleksmässigt på 276:e 
plats. Kiruna kommun har störst yta och Sundbybergs kom-
mun minst.

Sett till befolkningstäthet kommer Vaxholm på 30:e plats 
med 192 invånare/kvm. Tätast är det i Stockholm med 4708 
invånare/kvm. Därefter följer Sundbyberg.

Vaxholm har 
11 126 invånare 
Folkmängden i Vaxholms stad minskade under år 2012 med 
15 personer; från 11 141 till 11 126 invånare. 

Flyttnettot (antalet inflyttade minus utflyttade)  
var – 27 personer.
•	665	personer	flyttade	in	(80	färre	än	2011)
•	692	personer	flyttade	från	Vaxholm	(106	personer	fler	än	

2011)

Födelseöverskottet (antalet födda minus döda)  
var 11 personer.
•	95	barn	föddes	(9	färre	än	2011)
•	84	personer	avled	(5	fler	än	2011)

vAxhOLM 30 ÅR

»
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Vaxholms	kommunfullmäktige	är	offentliga	och	alla	är	
välkomna att närvara i rådhusets vackra sessionssal, där 
sammanträdena hålls. Sammanträdet inleds alltid kl 19.00. 
Återstående möten 2013 är:
•	måndag	17	juni	–	utomhus	på	rådhustorget	under	jubi-

leumsdagen 
•	måndag	30	september
•	måndag	18	november
•	måndag	16	december.

Öppen frågestund på kommunfullmäktige – frågor måste 
vara inskickade innan sammanträdet
Kommunfullmäktiges	sammanträden	är	offentliga.	Innan	
sammanträdet börjar kan du som invånare ställa frågor till 
politikerna på den öppna frågestunden. Frågor som ska ställas 
ska ha inkommit till kansliet senast kl 17.00 måndagen innan 

sammanträdesdagen. Du läser själv upp din fråga på den 
öppna frågestunden.

katherine angelo 
lindqVist (s), opposi-
tionsledare i vaxholm
Varför är det viktigt att 
jobba politiskt? 

–Vaxholm behöver hela 
tiden utvecklas och det 
gäller både sakfrågor och 
demokratin i sig.

Medborgarna ska märka 
att det rör sig framåt.

när Katherine angelo 
Lindqvist flyttade till Vax-
holm visste hon ingenting 
om politiken här. En speciell 
händelse blev startpunkten. 

–Kommunen ville lägga 
ned köket på vårt dagis. Då 
var vi många föräldrar som 
engagerade oss mot det. 
Vi lyckades behålla köket, 
men lärde oss att man 
måste hålla ångan uppe 
hela tiden, för det gjordes 
flera försök att stänga köket 
igen. 

 

Samarbetet med med-
borgarna är det roligaste, 
tycker hon. 

–Att mötas på gatan och 
på mejlen och se deras 
glädje över att någon tar 
dem på allvar, det är spän-
nande. 
Vad tror du krävs för att 
fler unga ska vilja enga-
gera sig politiskt?
–Partierna borde kunna 
göra ett bättre arbete ge-
nom att profilera sig mer på 
frågor om till exempel hy-
resrätter och ungdomsgår-
dar, sånt som angår unga. 

Hon tycker att alla borde 
ställa upp för sitt lokalsam-
hälle på något sätt och att 
man inte ska vara rädd för 
att gå in i politiken eftersom 
det är där viktiga sakfrågor 
kan drivas. 

–Man behöver inte ha en 
åsikt om allt och måste inte 
upp i talarstolen det första 
halvåret. Man behöver inte 
heller ha uppdrag hela 
livet, men det är värdefullt 
att någon gång sätta sig in 
viktiga frågor. 

jonas ForsBerg (s) 
Vad fick dig att engagera 
dig politiskt?

– Man brukar säga att 
taxichaufförer och frisörer 
vet hur landet ska styras. 
Jag har jobbat med taxi och 
inom vården och haft för-
månen att ta in synpunkter 
och samtala med människor 
om mycket i samhället. Till 
slut kom jag fram till att det 
enda sättet att verkligen 
kunna påverka är att jobba 
politiskt. 

Jonas Forsberg är fack-
ligt aktiv i Kommunal och 
började 2010 ha uppdrag 
för socialdemokraterna i 
Vaxholm. 
Varför är det viktigt att 
engagera sig politiskt? 

–Man kan ju inte bara gå 
omkring och knyta näven 
i fickan, och det räcker 
inte att prata politik runt 
köksbordet. Det gäller att ta 

chansen att påverka beslu-
ten när de fattas. 

han sitter i socialnämn-
den och i kommunfullmäk-
tige. 
Vad är mest intressant i 
dina politiska uppdrag? 

–Jag gillar att man får 
tycka olika i en demo-
krati. Det roliga med oss i 
socialnämnden är att vi alla 
strävar efter ett gott resul-
tat, där är vi eniga. Det är 
bara det att vi har olika syn 
på hur vi uppnår det bästa 
för medborgarna. Det är på-
tagligt att vi egentligen ofta 
har en samsyn i ärenden. 

Hur tänker du att fler 
unga ska få lust att enga-
gera sig i politiken? 

–Om man ska få med 
ungdomar måste det vara 
frågor som engagerar dem, 
till exempel bostäder, jobb 
och miljön i framtiden. Men 
mycket i politiken handlar 
om pengar och budget som 
ska hållas och man pratar 
inte så mycket i partier 
lokalt om vad man vill i 
framtiden. 

han tror att samhällsin-
tresset kommer med åldern, 
men att tiden fattas. 

–Det är underbart med 
demokrati, men som med-
borgare måste man också ta 
vara på den. 

Mötestider för Vaxholms kommunfullmäktige

17 juni är det 
sammanträde på 
rådhustorget.
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Den här gången blir det i en lite mera 
provisorisk version. Det blir inget hus 
den här gången – inte än – men det blir 
ett tält. Och i tältet kommer livs levande 
personal att finnas på plats för att tipsa 
om service och sevärdheter i kommu-
nen och i övriga skärgården. 

Vi kommer att hålla ett begränsat 
utbud av det mest efterfrågade bro-
schyrmaterialet och kartor bland annat. 
För den som vill ha mera djuplodande 
information, och kanske köpa med 
sig något, finns turistbyrån kvar på 
Rådhustorget. Hit kan man gå för att få 
broschyrmaterial som täcker in övriga 

skärgården, Stockholm och Sverige. 
Dessutom är det Rådhuset som gäller 
efter sommaren, för då ställs tältet åt 
sidan tills det våras igen. 

Turistbyrån på rådhustorget tränger 
alltså ihop sig på lite färre kvadratmeter, 
samtidigt som arean på ett sätt utökas 
genom samordning med galleriverk-
samheten hos Vaxholms konstförening. 

Ny app 
Parallellt med satsningen nere på kajen 
kommer en privat aktör i sommar att 
lansera en app där man kan få guidning 
bland Vaxholms sevärdheter direkt i 
sin smartphone. Appen fungerar både i 
uppkopplat läge och utan uppkoppling 
så snart man har laddat ner den. 

Som ett led i lanseringen, och för att 
underlätta för turister som vill undvika 
dyra uppkopplingsavgifter, kommer 

en laddningsstation att finnas nere vid 
turistbyråtältet där turisterna kan ladda 
ner appen utan kostnad. I laddnings-
stationen finns också en lokal wifi-zon. 
Dessutom finns laddare till de vanli-
gaste mobiltelefonerna där, vilket gör 
att man samtidigt kan passa på att ladda 
sin telefon. 

Flera steg mot bättre service
Appen kommer även att underlätta för 
personalen i turistbyråns tält, vilket är 
lokaliserat i nära anslutning till ladd-
ningsstationen, genom att man kan visa »

Tillbaka till framsidan
Vaxholm hade en gång sin turistbyrå nere på kajen. Det var tider det! 
Då mötte vi besökarna där besökarna är, på platsen dit de anländer 
eller förr eller senare hamnar. Nu är vi snart där igen. Snart, snart.  
I midsommar – då återerövrar Vaxholms turistinformation kajen. 
text: kenneth FiliPsson, turism- och närinGslivsstrateG vaxholms stad

”i laddningsstationen 
finns också en lokal 
wifi-zon.”
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Många av Sveriges kommuner har en 
egen devis. Deviser används ofta i kom-
muners marknadsföring för att skapa 
uppmärksamhet, sticka ut och profilera 
hembygden. Många kommuner ser 
även en nytta i att använda slogan för 
att få fokus på rätt saker i kommunens 
interna arbete, för att peka ut vision 
och mål för kommunens arbete. Vid 
sidan av deviser som kommuner själva 
har tagit fram finns även ett stort antal 
slogans som används i folkmun.

Vaxholms stads devis VAXHOLM – 
SKÄRGÅRDENS	HUVUDSTAD	har	
använts under många år. Efter att kom-
munstyrelsen i april nu även tagit be-

slutet att det är denna devis som fortsatt 
ska gälla, så kommer vi konsekvent att 
använda denna i samarbete med lokala 
näringslivet när vi marknadsför egna, 
gemensamma eller andras arrangemang 
i Vaxholm.  

Några exempel på kommuners devi-
ser:
•	Arjeplog	–	En	väg,	många	möjligheter
•	Botkyrka	–	Långt	ifrån	lagom
•	Burlöv	–	Den	lilla	kommunen	med	

den stora närheten
•	Bollebygd	–	Kommunen	där	vi	bor	bra	

och lever länge
•	Enköping	–	Sveriges	närmaste	stad

•	Falkenberg	–	Hitta	det	här	
•	Gävle	–	Välkommen	ombord!
•	Haninge	–	Inte	bara	skärgård
•	Nykvarn	–	Ung,	vild	och	vacker!
•	Kalix	–	Där	älven	möter	havet
•	Vaxholm	–	Skärgårdens	huvudstad
•	Åtvidaberg	–	Läge	för	lycka

Kuriosa
Fyra år efter att Säter kommuns slogan 
hade klubbats, ”Jag är tokig i Säter”, 
röstades den fram till Sveriges bästa 
slogan. Detta var ett av huvudnumren i 
samband med en releasefest för en bok 
om kommunslogans med titeln ”Var 
femte invånare är en häst”. 

Vaxholm – skärgårdens huvudstad
Vår devis:

de platser man rekommenderar direkt 
på plats. 

Sammantaget är det här viktiga steg i 
Vaxholms förbättrade service gentemot 
besökare och ligger helt i linje med 
Skärgårdsstrategin som syftar till större 
exportmognad inom besöksnäringen.   

Ungdomar jobbar på kajen i sommar
Andra nyheter på kajen i sommar är 

Vaxholms turistguider. Ett par som-
marlediga skolungdomar kommer att 
rekryteras för ett dubbelt uppdrag: dels 
att informera om Vaxholms utbud, dels 
att samla information om besökares 
åsikter om Vaxholm som besöksmål. 
Detta kommer att bli viktig input i vårt 
arbete med att öka attraktionen längs 
Vaxholms kajer.

Kajer, utveckling och förnyelse
Ett projekt som går under namnet 
Vaxholms KUF (Kajer, utveckling och 
förnyelse) har precis inletts. Vaxholms 
KUF syftar till att försköna och förbätt-
ra området från Cronhamnsplan till fär-
jeläget. Det handlar om att möjliggöra 
nya verksamheter, ny service och skapa 

nya trevliga välkomnande miljöer som 
bättre tar tillvara Vaxholms kvaliteter – 
både för besökare och för invånare. 

Projektet kommer att pågå under ett 
par år och redovisas i olika former där 
alla får tillfälle att tycka till. Ett första 
tillfället var den 19 april då ett flertal fö-
retagare deltog i en kreativ frukost kring 
utvecklingen av området. Denna frukost 
ska följas av flera på samma tema och 
projektet kommer även att lyftas fram i 
andra sammanhang.

Snart, snart har vi den härliga, soliga 
sommaren här. Då är det bara att gå ner 
till kajområdet och bekanta sig med ny-
heterna, och välkomna besökarna, och 
njuta i det som är Vaxholms framsida. 

”Vaxholms kuF syftar 
till att försköna och 
förbättra området från 
Cronhamnsplan till 
färjeläget.” 

»
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Invigningen av Kanonen

Seniororganisationerna PRO och SPF 
står för planeringen av aktiviteter till-
sammans med Väntjänsten i Vaxholm 
och Röda Korset. En förhoppning som 
alla delar är att Vaxholms seniorer nu 
ska fortsätta att komma till Kanonen, så 
att verksamheten kan blomstra och bli 
en värdefull mötesplats för många. 

Carina Hedman är Vaxholms stads 
frivilligsamordnare och kommer vara 
på plats alla dagar som Kanonen hål-
ler öppet, det vill säga alla vardagar kl 
10–16. Carina sköter allt det praktiska 
på plats och frivilligorganisationerna 
planerar och ansvarar för innehållet av 
aktiviteter.

– Jag hoppas verkligen att många 
hittar hit nu. Det roligaste i mitt jobb 
är alla samtal med människor och jag 
ska verkligen göra allt för att de som 
kommer hit ska trivas så bra att de vill 
komma tillbaka, säger Carina.

Planeringen för aktiviteter pågår, och 
något som är klart redan nu är att det 
är cafeverksamhet varje dag, bingo på 
fredagar och ssamhällsinformation sista 

onsdagen i varje månad från och med 
29 maj kl 14.00. De kommande aktivite-
terna formas också utifrån de önskemål 
som kommer in.

Centralt i Vaxholm, på Hamngatan 50, mitt emot lägret, har Vaxholms seniorer en ny träffpunkt. Träff-
punkten har fått namnet Kanonen och lokalerna är rymliga och ombonade. Vid invigningen i maj var in-
tresset enormt. Seniorer från alla delar av Vaxholm köade in till samlingssalen, där det blev invigningstal, 
cider, snittar och information om verksamheten.

Välkomna till träffpunkt Kanonen
• Mötesplats för alla Vaxholms seniorer 
• Adress: Hamngatan 50
• Öppet vardagar kl 10–16. 
• Sommaruppehåll 21/6–1/8
• Kaffeservering dagligen till självkost-

nadspris

välkomna att kontakta oss med öns-
kemål om verksamhet eller för mer 
information

PRO: Gunnar Bäckström,  
tel: 08-541 301 26, 070-7879120,  
e-post: bgbackstrom@gmail.com 

SPF: Ulla Blomgren, 
tel: 08-541 307 26, 070-5503546, 
e-post: ulla.blomgren@telia.se

Väntjänsten: Eva Westberg,  
tel: 08-541 325 46, e-post:          
eva_sten_westberg@hotmail.com
Ulla Magne, tel: 08-541 339 06,  
073-934 82 89,  
e-post: ulla.magne@telia.com

Vaxholms stad: Carina Hedman,  
frivilligsamordnare,  
tel: 08-541 708 92,  
e-post: carina.hedman@vaxholm.se
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Ny organsiation  
för bättre uppföljning  
och kvalitet
Socialförvaltningen har omorganiserats från och med den 1 mars 
2013. Bakgrunden till omorganisationen är de nya krav som precise-
ras i socialnämndens mål om att öka valmöjligheterna för medbor-
garna, förbättra kvalitet och uppföljning, skapa kostnadseffektivitet 
och tydliga riktlinjer för myndighetsutövning.

Charlotte Damberg, Karin Wigstrand och Katarina Riska är sedan 
tidigare medarbetare inom socialförvaltningen, och har under våren 
fått nya chefsuppdrag.

Charlotte Damberg har jobbat inom 
Vaxholms stad i sju år som medicinskt 
ansvarig sjuksköterska och har nu 
tillträtt en nyinrättad tjänst som en-
hetschef för kvalitet och verksamhets-
stöd. Enheten kommer att arbeta med 
kvalitetsfrågor inom socialförvaltningen 
och ta fram modeller för uppföljning 
och utvärdering av de verksamheter 
som socialnämnden ansvarar för. 

Karin Wigstrand har jobbat i olika 
funktioner i Vaxholms stad sedan 2002. 
Som enhetschef för egenregi-utförare är 

Karin ansvarig för stadens egen utförar-
verksamhet som hemtjänst, dagverk-
samhet, anhörigstöd, öppen verksamhet 
i samarbete med frivilligorganisationer, 
Silviasyster, boendestöd med mera. 

Under våren har Katarina Riska tillträtt 
som chef för enheten för myndighetsut-
övning. Katarina har jobbat i Vaxholm 
stad sedan 2003 i olika funktioner. 
Katarinas nya chefstjänst innebär ett 
ansvar för att organisera den enhet som 
handlägger all myndighetsutövning 
inom socialförvaltningen.

Inom enheten arbetar socialsekre-
terare och biståndshandläggare med 
barn- och ungdomsvård, familjerätt, 
försörjningsstöd, beroendeproblematik, 
flykting och ensamkommande flykting-
barn och handläggning för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. 
Inom enheten finns också en öppen-
vårdsverksamhet med ett mobilt team. 

Kontaktfamiljer sökes
Vi söker enskilda personer och 
familjer som har livserfarenhet och 
har utrymme, tid och engagemang 
för uppdrag som kontaktfamilj eller 
kontaktperson.

Kontaktfamilj
En kontaktfamilj ska vara en resurs för 
ett barn eller syskon som av olika skäl 
behöver avlastning och stöd. Kontakt-
familjen erbjuder barnet en trygg miljö 
och god omvårdnad. Uppdragets om-
fattning kan exempelvis vara vistelse 
under helg varannan vecka, men kan 
även omfatta veckodagar.

Kontaktperson
Vi söker kontaktpersoner till barn och 
ungdomar. Som kontaktperson träf-
far du barnet eller ungdomen några 
timmar under en eftermiddag, en kväll 
eller en helg utifrån behov. 

Kontaktpersoner och kontaktfamiljer 
får ersättning i form av arvode och 
omkostnadsersättning. Kontinuerlig 
handledning ges. 

Vi söker även familjehem.
intresserad? välkommen att kontakta 
Vaxholms stads socialsekreterare:
• rebecca Grahn 08-541 70827
• Per rydholm 08-541 70959

Seniordagen  
den 1 oktober
Tid: 09.00–15.30 med avbrott för lunch
Plats: kl 09–12 Församlingsgården  
på Hamngatan 23, kl 13.00–15.30 
Träffpunkt Kanonen på Hamngatan 50 
Program meddelas senare.

Varmt välkomna!
Annicka Hörnsten Blommé (M)
socialnämndens ordförande

Pst!
Vaxholms poliser finns nu på facebook. 
Här tipsar de regelbundet om vad som 

hänt i vaxholm och 
vad du som bor och rör 
dig i Vaxholm kan vara 
uppmärksam på. 
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Vaxholm 2030 – utställning pågår! 
Lämna synpunkter fram till 8 juli

Nu pågår utställningen  
av översiktsplanen 
Med utgångspunkt i bland annat sam-
rådsförslaget och inkomna synpunkter 
under samrådet för Vaxholm 2030 har 
ett utställningsförslag för ny kommun-
övergripande översiktsplan tagits fram. 
Utställning pågår fram till 8 juli 2013.

Några av de förutsättningar 
som översiktsplanen lyfter 
fram är:
•	Vaxholms	strategiska	planering	ska	

präglas av långsiktig hållbarhet och 
tillväxt.

•	Vaxholm	ska	bidra	till	en	växande	
Stockholmsregion genom att öka anta-
let bostäder, arbetsplatser och befolk-
ning. 

•	Bostäder	och	verksamheter	ska	byg-
gas nära befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik och ge förutsättningar 
för hållbar energiförsörjning, minskat 
transportbehov och bra förutsättningar 
för kollektiv-, gång- och cykeltrafik. 

•	I	Vaxholm	ska	det	finnas	förutsättning-
ar för att arbeta, leva och bo på samma 
plats.

•	Balans	mellan	grönska	och	bebyggelse	
ska främjas för biologisk mångfald, 
rekreation, god livsmiljö med möjlig-
heter till möten mellan människor. 

•	Vaxholm	ska	bygga	ett	samhälle	som	
ger en trygg vardag och uppfyller 
behov kring skola, omsorg och boende. 

Vaxön, Resarö och Rindö – utveck-
lingsområden för ny bebyggelse
Bebyggelseutveckling ska planeras i 
områden nära kollektivtrafik, befintlig 
infrastruktur och olika typer av service. 
Bebyggelse omfattar en blandning av 
olika funktioner såsom 
•	bostäder
•	verksamheter
•	handel	och	service.	

Genom att bygga tätare kan fler männis-
kor bo och arbeta på samma plats vilket 
ökar underlaget för service, handel och 
kultur samt möjlighet till att utveckla till 
exempel parkområden och gatumiljöer.

Utveckling av nya bostäder ger också 
större valmöjligheter och boendealter-
nativ i Vaxholm.

För stora delar av Vaxön finns goda 
förutsättningar med bra tillgång till 
kollektivtrafik, infrastruktur, sam-
hällsservice,	handel	och	närnatur.	Ny	
bebyggelse är också lämplig på östra 
och västra delen av Rindö samt inom 

de södra delarna av Resarö där det finns 
liknande förutsättningar. Översiktspla-
nen lyfter fram dessa öar och områden i 
sin helhet och anger att här ska planeras 
för bostäder, parker, verksamheter och 
samhällsservice. 

Ett område norr om väg 274 (in-
klusive korridor på södra sidan) vid 
Bogesund är också ett strategiskt läge för 
förädling på längre sikt. 

Framtida bebyggelseutveckling ska 
studeras inom dessa områden i kom-
mande planering på mer detalje-
rad nivå. 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är en politisk viljeinriktning och en ge-
mensam vision för Vaxholms framtida utveckling. Den ger vägledning för beslut om användning av mark- 
och vattenområden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är 
vägledande för beslut kring planering och utveckling av Vaxholm. 

»

Vi vill veta vad du tycker
Vi behöver hjälp mer era synpunkter och förslag inför det fortsatta arbetet 
med Vaxholms utveckling. Synpunkter på utställningsförslaget ska ha inkom-
mit senast den 8 juli 2013.

Välkommen att kontakta oss:
• E-post: oversiktsplan@vaxholm.se 
• vanlig post: Vaxholms stad, Stadsbyggnadsförvaltningen,  

185 83 Vaxholm
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1 Vaxön
Vaxön ska förstärkas  

som kommunens tyngd- 
punkt för bostäder,  
arbetsplatser och service. 

Planering och gestaltning 
av framtida bebyggelse ska 
stärka Vaxholms karaktär 
och erbjuda en variation av 
boendemiljöer. 

Här handlar det också om 
att utveckla grönområden, 
parker,	offentliga	platser	och	
stråk för att skapa mötesplat-
ser och aktiviteter i stadsmil-
jön. 

Bebyggelsen ska ha varie-
rande storlekar och erbjuda 
en blandning av boende och 
verksamheter. Fler boende på 
Vaxön ger bättre underlag för 
samhällsservice, handel och 
kollektivtrafik.

• webben: www.vaxholm.
se/vaxholm2030

• Vaxholms stadsbibliotek
• Kommunhuset
• Entréhallen kontors-

hotellet rindö hamn 
(vardagar maj och juni 
8:00–16:00)

• Bygdegården, Tynningö
• Dessutom: måndag 17 

juni firar Vaxholms stad 
jubileum på rådhus-
torget. Då finns vi där 

för att prata med er om 
översiktsplanen och tar 
emot era tankar och 
synpunkter.

Håll utkik på  
www.vaxholm.se för infor-
mation om fler tider och 
platser där utställnings-
förslaget kommer finnas.

2 Stadskärnan 
och  

Vaxholms kajer
Stadskärnan på Vaxön är 
en viktig del i Vaxholms 
identitet, liksom Vaxholms 
kajer och vattenområden. 
Vaxholms attraktionskraft 
kan utvecklas både för 
boende och besökare. Här 
finns utvecklingspotential 
för att skapa en livskraftig 
och attraktiv stadskärna året 
runt genom att koncentrera 
handel, arbetsplatser och 
näringsliv hit.

3 Delar av södra Resarö
Inom södra Resarö finns potential att utveckla en varie-

rad bebyggelse med god tillgång till naturområdet Killingen. 

Vid Engarn finns en viktig bytespunkt för kollektivtrafik. 
Denna måste byggas om för att få en hållbar trafiksituation 
och en attraktiv kollektivtrafikförsörjning för boende och 
besökare på Resarö.

För att nå hållbar tillväxt 
och realisera visionen har 
sju strategier tagits fram för 
utveckling av Vaxholm:
1. Bevara och utveckla den 

unika stadsmiljön
2. Bevara och utveckla det 

karaktäristiska skär-
gårdslandskapet

3. Utveckla attraktiva 
boendemiljöer med bra 
förskola, skola och social 
omsorg

4. Verka för och möjlig-
göra effektiva kommu-
nikationer lokalt och för 
pendling

5. Verka för och möjliggöra 
robust teknisk försörjning

6. Stimulera och möjliggöra 
lokal sysselsättning med 
företagande och verk-
samheter

7. Planera och möjliggöra 
tillväxt

Utställningsförslaget finns på:Strategier och riktlinjer:
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5 Väg 274 – huvudvägen  
genom Vaxholm

Stråket längs väg 274 är en viktig förutsättning för god 
kollektivtrafikförsörjning i Vaxholm, med ett antal viktiga 
bytespunkter som behöver utvecklas för att underlätta 
resor kollektivtrafik. 

Sträckningen över Vaxön kan förbättras och omvandlas till 
en stadsgata som bidrar till en attraktiv stads- och boende-
miljö. En stadsgata kan innebära både utveckling av vägen 
och omgivningens utformning, som kan bidra till en god 
hastighetsefterlevnad, trafiksäkerhet och framkomlighet.

Trafiksituationen behöver även förbättras för andra platser 
längs väg 274 till exempel vid Eriksökorset och Väster-
hamnsplan/Söderhamnsplan.

4  Rindö
I området kring den västra delen av Rindö, 

Rindö smedja, ska möjligheten att utveckla viss 
bostads- och verksamhetsbebyggelse och få till en 
bättre vägförbindelse med Skarpö studeras.
Utvecklingen kan bidra till att förstärka kopplingen 
till stadskärnan och utveckla ett besöksmål och en 
mötesplats i området kring Rindö Redutt. 

Den visuella kopplingen mellan Redutten och Kas-
tellet ska värnas för att behålla områdets karaktär 
och attraktivitet som boendemiljö. Det finns dess-
utom möjligheter till en förbättrad kollektivtrafik 
genom utveckling av området kring färjeläget.

För östra delen av Rindö hamn inom Oskar-
Fredriksborg pågår planering för att möjliggöra 
omvandling av området till en attraktiv och levande 
skärgårdsmiljö med bostäder, verksamheter och 
skola.
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Omvandlings- och fritidshusområden
I Vaxholm finns många områden för fri-
tidsboende.	Några	av	dem	har	förutsätt-
ningar som gör dem mera lämpliga för 
omvandling till åretrunt-boende. Andra 
kan vara mer lämpliga för fortsatt fri-
tidsboende. 

Skarpö och främst Rindö har ganska 
god tillgång till kollektivtrafik, som på 
sikt har möjlighet att förbättras. Med 
hjälp av allmän vägfärja mellan Rindö 
och Vaxön nås stadskärnan med handel 
och samhällsservice samt båt- och kol-
lektivtrafik. Tillgängligheten till stads-
kärnan med kollektiva transportmedel, 
cykel och persontrafik bör prioriteras.

Trafik och kommunikationer
Resor med kollektiva transportmedel 
ska vara ett attraktivt alternativ, med 
snabba och säkra transporter som ut-
vecklas i takt med befolkningsökningen.

Kommunen behöver även planera och 
ge utrymme för infartsparkeringar och 
säkra gång- och cykelvägar till och från 
hållplatser.

Kollektivtrafik på vatten
Kollektivtrafik på vatten måste ses som 
en viktig del för att öka arbetspendling-
en året runt för boende och verksamma 
i skärgårdskommunen. Den reguljära 
båttrafiken ska ha bra turtäthet.

Stråk för gång- och cykeltrafik
Det ska vara enkelt, snabbt och säkert 
att ta sig fram med cykel i Vaxholm. Pla-
neringen av cykelvägar ska prioriteras 
inom utvecklingsområden på Vaxön, 
Resarö, Rindö och Bogesundslandet. 
Cykelvägarna ska vara en del av ett sam-
manhängande cykelnät. 

Vatten- och skärgårdsmiljö
Skärgårdsmiljön med stränder, små-
båtshamnar, badplatser, promenadstråk 
och verksamheter är en viktig del av 
Vaxholms karaktär. 
	Närheten	till	kust	och	vatten	inne-

bär också ett stort ansvar att värna om 
ständer och vattenmiljöer samt gällande 
miljökvalitetsnormer för vatten.

Ambitionen är att kommunen ska ta 
fram en plan för frågor som gäller havs- 
och vattenmiljöer och som beslyser in-
tressen, hot och utvecklingsmöjligheter.

Grönstruktur
Vaxholm ska erbjuda natur- och park-
miljöer för aktiviteter och rekreation. 
Gröna länkar och spridningskorrido-
rer ska värnas. Vissa mindre öar samt 
obebyggda fastigheter ska bevaras för 

att ge möjlighet för friluftsliv och ett rikt 
växt- och djurliv.

Näringsliv, sysselsättning och verk-
samheter
Vaxholm ska fortsätta vara en attraktiv 
stad för näringsliv och företagande med 
bra service. Vaxholm ska även vara en 
välbesökt destination i skärgården. 

Samarbete inom det lokala näringsli-
vet samt mellan näringsliv och kommun 
ska underlätta företagsetableringar och 
verksamheter i Vaxholm.

Vaxholm ska erbjuda förbättrade 
möjligheter till lokalt företagande och 
sysselsättning. Behovet av arbetsplatser, 
verksamhetsområden och olika typer av 
kulturaktiviteter ska beaktas i komman-
de planering i kollektivtrafiknära lägen 
främst på Vaxön, Rindö och Resarö.

Länsväg 274 passerar Vaxholm, sedan med vägfärja till Rindö och över Oxdjupet till 
Värmdö. Vaxholmsbron sammanbinder Kullön och Vaxön. Parallellt med bron går en 
gång- och cykelbro som har Sveriges längsta spann byggt i trä.

1 Program, genomfört 2010
Programmet redogjorde för 

utgångspunkter för Vaxholm 2030, 
och synpunkter mottogs maj–sep-
tember 2010.

2Samråd, genomfört 2011–
2012

Utifrån programmet och inkomna 
synpunkter togs ett samrådsför-
slag fram, och det var åter möjligt 
att lämna synpunkter. Inkomna 

synpunkter sammanställdes i en 
samrådsredogörelse som godkändes 
av kommunstyrelsens planeringsut-
skott.

3Utställning  
– HÄR vi nu!

Planförslaget har omarbetats med 
utgångspunkt i bland annat in-
komna synpunkter och ställs nu ut 
för granskning. Utställning pågår 29 
april–8 juli 2013. Om du vill lämna 

synpunkter på planförslaget ska det 
göras skriftligen senast 8 juli i år. 

4Antagande
Efter utställningen sammanställs 

inkomna synpunkter. Översiktspla-
nen antas slutligen av kommunfull-
mäktige och vinner laga kraft tre 
veckor efter anslaget protokoll från 
kommunfullmäktige. Kommunfull-
mäktige beräknas anta planförslaget 
tidigast december 2013.

Översiktsplanen tas fram i olika skeden:
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Öppettider:
8 juni–25 augusti
Måndag 14–19
Tisdag stängt
Onsdag 10–19
Torsdag 10–15
Fredag 10–15
Lördag stängt

Nationaldagen	6	juni	-	stängt
Midsommarafton - stängt

fr.o.m. 26 augusti
Måndag 14–20
Tisdag  10–17
Onsdag 10–20
Torsdag 10–17
Fredag 10–17
Lördag 10–14

Lånetid 6 veckor från 10 juni

E-böcker och E-ljudböcker. 
Många av bibliotekets nyaste titlar finns 
att låna i digital form på hemsidan, till 
exempel språkkurser. 

Naxos Music Library och Naxos Spo-
ken Word Library  
– lyssna på musik och engelska ljud-
böcker online via bibliotekets hemsida.  

Övertidsvarning  
– få en påminnelse om att lånetiden 
håller på att gå ut via e-post. Kontakta 
biblioteket för att aktivera tjänsten.

Surfa trådlöst på biblioteket
Kom till informationsdisken och visa 
bibliotekskort eller legitimation så får 
du inloggningsuppgifter.

Advokatjour 
– kostnadsfri mottagning
Träffa	en	advokat	i	15	minuter	för	en	
första vägledning på biblioteket kl 18.00 
följande onsdagar: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12. 
Kölista från kl 17.  

Släktforskningsjour
Lördagar kl 11–14 från och med 31/8. 
Gratis hjälp av släktforskare från Södra 
Roslagens släktforskarförening.

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

Daisy-talböcker 
kan lånas av dyslektiker, synskadade 
och andra med läshinder.

Daisy-direkt
Är du Daisy-låntagare kan du nu själv 
ladda ner dina böcker via Internet.

Månadens konstnär
Varje månad presenteras en vaxholms-
konstnär med ett eller ett par konstverk 
i ett av bibliotekets fönster:

Juni    Helena Örnfeldt
Juli     Ijah Reveman
Augusti  Laila Haglund

hamngatan 19     tel: 08-541 709 45
e-post: biblioteket@vaxholm.se  fax 08-541 709 48
Bokinkast: hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

www.vaxholm.se

Vaxholms 
stadsbibliotek

hamngatan 19     tel: 08-541 709 45
e-post: biblioteket@vaxholm.se  fax 08-541 709 48
Bokinkast: hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

www.vaxholm.se

Aktiviteter för  
barn och unga

Sommarlovsboken
För dig som går i årskurs 1–9. 
Hämta ett sommarbokshäfte på 
biblioteket och var med i årets 
omgång av Sommarlovsboken. Du 
lånar, läser och skriver om fem 
böcker under sommaren. Som-
marbokshäftet hämtas från och 
med 3 juni och lämnas in senast 31 
augusti på biblioteket. Alla som är 
med får välja en prisbok!

Sagostund
Lotta läser sagor för 3–4 åringar i 
sagokojan på biblioteket varannan 
fredag kl 09:30 under hösten, start 
27/9. 

Flaskposten 
Titta in på http://flaskposten.
wordpress.com	Nya	tips	om	
böcker och kul saker 
att göra varje vecka. 
Det går även att 
följa Flaskposten 
på Facebook 
och Twitter.

Bibliotekets hemsida
finns på www.vaxholm.se under ”För 
invånare”. Här finns bland annat bib-
liotekets katalog där du själv kan söka 
efter böcker, beställa och låna om. För 
att kunna utnyttja alla tjänster på hem-
sidan behöver du en pin-kod som du får 
vid ett besök på biblioteket.
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Vaxholm – skärgårdens huvudstad – har 
vattnet som en av sina största tillgångar. 

I sommar kommer ett flertal båtägare 
att vistas i det unika kustområdet runt 
Stockholm. Många kommer att njuta av 
ett naturskönt landskap med kobbar i en 
unik kulturmiljö. Idag förs dock en dis-
kussion kring båtlivets miljöpåverkan. 
För att fler i kommande generationer 
ska få möjlighet att glädjas åt skärgården 
behöver vi ställa om till ett mer miljöan-
passat sjöliv. 

MARINT SKRäp
Marint skräp omfattar alla typer av 
avfall. Undersökningar har dock visat att 
63 % av avfallet i våra hav och oceaner 
är	plastavfall,	bara	i	Nordsjön	dumpas	
20 000 ton skräp per år.

•	Plast	bryts	ner	långsamt	och	kan	finnas	
kvar i marin miljö i ett hundratal år. 

•	En	undersökning	visade	att	9	%	av	en	
grupp stormfåglar hade plast i sina ma-
gar, i snitt 23 olika plastobjekt per fågel.

•	Kemiska	tillsatser	i	plasten	kan	vara	
hormonstörande, cancerframkallande 
eller ge toxiska reaktioner. 

•	99	%	av	plasterna	är	petroleumbasera-
de. Men det finns en växande marknad 
för biobaserade nedbrytbara plaster 
som framställs av förnybara resurser.

Vad kan myndigheter göra?
•	Möjliggöra	för	att	producera	hållbarare	

förpackningar.
•	Plastprodukter	behöver	omfattas	av	ett	

pant- och retursystem.
•	Miljöprestanda	kan	redovisas	med	

information om återvinningspotential, 
komposterbarhet,	resurseffektivitet,	

innehåll av återvunnen plast och repa-
rationsmöjligheter.

Vaxholms fokusområde:

Förbättra  
Östersjöns kvalitet
Vaxholms stads fokusområden är ett led i arbetet med sveriges sexton miljökvalitetsmål.
text: ammi Wohlin miljöstrateG och mia sklenar Projektkoordinator, vaxholms stad

 illustratör: tobias FlyGar

”Bara i nordsjön 
dumpas 20 000 ton 
skräp per år.”
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ÖVERGÖDNING
Varje år tar Östersjön emot mer än 
30 000 ton fosfor och över en miljon ton 
kväve. Detta kommer från industrier, 
trafik och jordbruk från de ca 85 mil-
joner människor som bor i Östersjöns 
avrinningsområde. Föroreningarna 
transporteras till havet från vattendrag 
och via nedfall. 

En del arter i havet drar nytta av 
det ökade tillflödet av näringsämnen. 
Andra får svårare att konkurrera och 
minskar i omfattning eller försvinner 
helt. Exempelvis ökar tillväxten av alger 
och växtplankton som i sin tur leder till 
ökad syrebrist i djupa vatten. 

Övergödning kan radikalt förändra 
havets ekosystem. Östersjöområdet är, 
med sin långsamma vattenomsättning, 
särskilt känsligt för övergödning.

 
Vad gör myndigheterna?
•	Jordbrukssektorn	ges	bättre	möjlig-

heter att medverka till att målen för 
Östersjöns vattenmiljö nås. Jord-
brukarna har bland annat fått ökade 
möjligheter att odla fånggrödor som 

hindrar utsläppen till vatten, att 
anlägga skyddszoner intill vatten och 
bättre möjligheter till rådgivning och 
kompetens i miljö- och vattenfrågor.

•	Regeringen	stödjer	samarbeten	mellan	
Östersjöländer och organisationer.

•	Utredning	om	hur	rening	av	kväve-	
och fosforföreningar kan förbättras i 
kommunala reningsverk.

Tömningsstationer för båtlatriner
Töm båtlatrinen i tömningsstationer. I 
Vaxholm finns det tömningsstationer
i gästhamnen. Stationer håller på att 
installeras på allt fler platser. År 2015 
införs förbud mot toalettavfall från fri-
tidsbåtar i hela Sveriges sjöterritorium.

Övergödning kan förändra havets ekosystem, och Östersjöområdet är särskilt känsligt för övergödning.

”tillväxten av alger 
och växtplankton 
ökar och det i sin tur 
leder till ökad syre-
brist i djupa vatten.” 
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Precis innan denna tidning skulle in 
i tryckpressarna blev det klart att det 
blir Bondens marknad på rådhustorget 
i Vaxholm även i år. Marknaden plane-
ras genomföras bland annat följande 
dagar:
• lördag 15 juni, 
• lördag 14 september 
• lördag 5 oktober

Platsen för marknaderna är vaxholms 
fina rådhustorg som under stora delar 
av 1900-talet använts för just bonde-
marknad på lördagar.

Bondens egen marknad i vaxholm 
har en facebooksida. Gå in där för att 
få helt säkerställda datum och aktuell 
information. Information kommer även 
på www.vaxholm.se

Välkommen till Bondens egen Marknad i Vaxholm
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Till sjöss med miljötänk

Flera studier har visat att halterna gift i 
avgasvattnet efter en gammal 2-taktare 
är tillräckligt höga för att påverka alger, 
bakterier, fiskar och kräftdjur negativt. 
Fiskäggen kan dö och fiskyngel kan få 
missbildningar.

Motorer förbränner olika
Hur	effektivt	motorn	förbränner	bräns-
let har stor betydelse för utsläpp och 
miljöpåverkan. 

Enligt en rapport ifrån Europeiska 
båtbranschen kan man spara mycket 
bränsle, och på så vis även miljön, genom 
att byta sin gamla 2-taktare med förga-
sare till en nyare 2-taktare med direkt-
insprutning – eller ännu hellre till en 
4-taktare. 

2-taktsmotorer
Nyare	2-taktsmotorer	har	direktinsprut-
ning	och	effektivare	förbränning.	Men	
Transportstyrelsen uppskattar att det 
finns cirka 170 000 gamla 2-taktsmoto-
rer i bruk i Sverige, och dessa har dålig 
förbränning, är kostsamma för miljön 
och dyra i drift. För varje liter bensin 
rinner eller förångas 2–3 dl av bränslet 
rakt ut utan att förbrännas. Avgaserna 
innehåller bland annat PAH (polycy-
kliska aromatiska kolväten) som är 
mycket skadliga för levande organismer.

4-taktsmotorer
Fördelarna med en 4-taktsmotor är 
lägre bränsleförbrukning, renare avgaser 

och att de är tystare än äldre 2-taktare. 
Smörjsystemet är slutet, vilket innebär 
att oljan inte följer med avgaserna ut i 
vatten och luft. 

Elmotorer 
Idag finns det flera elektriska utom-
bordsmotorer. Elmotorn är lätt att ma-
növrera, har en låg driftskostnad samt är 
miljöanpassad och tystgående. Elmo-
torns begränsning är hur långt man 
kommer på en batteriladdning. Ström-
försörjning i båten kan ske med solceller, 
vindsnurra eller landanslutning.

DRIVMEDEL Och OLjOR
Alkylatbensin
Alkylatbensinen är en av de renaste 
petroleumprodukterna som finns. 
Om man kör en gammal 2-taktare på 
alkylatbensin, minskar utsläppen till luft 
och vatten med 80–90 % jämfört med 
bensin.

Serva motorn
En väl fungerande motor går bättre, 
håller längre, drar mindre bränsle 
och släpper ut mindre avgaser. 

• Kontrollera propellern den ska vara 
i bra skick, ej skadad och anpas-
sad till båten

• Kolla tändstiften och brytarspetsar 
de ska vara rätt justerade

• riggvinkeln eller båtmotorns lut-
ning anpassas efter båtens belast-
ning för ökad bränsleeffektivitet

• Bränslefilter, fördelardosa och 
tändkablar ska vara rena och hela

• Använd olja som är av hög kvalitet 
och biologiskt nedbrytbar 

• Vid vinterkonservering använd 
propylenglykol istället för för 
etylenglykol, som är giftig och 
återanvänd glykolen

• Använd alkylatbensin till småsnur-
ror

• Undvik bränslespill vid tankning, 
idag finns det enkla hjälpmedel

Undvik tomgångskörning, om 
batterier behöver laddas använd 
avgasfria solceller eller vindsnurror 
istället

Fritidsbåtar står visserligen för en mindre del av utsläppen jämfört 
med större båtar och fartyg, men problemet med fritidsbåtar är att 
deras utsläpp är koncentrerade till en kort tid under året och till en 
begränsad yta. Småbåtar rör sig dessutom ofta i grunda vatten just 
under den känsliga period då de flesta fiskarterna förökar sig. 
text och bild: eva jernnäs, enerGirådGivare

Skillnader i utsläpp 
av oförbränd bensin  
på full gas i 25 timmar:

• Traditionell 2-taktare 70 hk:   
300 liter oförbränd bensin

• Direktinsprutad 2-taktare 70 hk:  
17 liter oförbränd bensin

• 4-taktare 70 hk:   
14 liter oförbränd bensin 

källa: www.batmiljo.se
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Läs mer
• www.batmiljo.se är en sida med 

oberoende information om mil-
jövänligare båtliv som Havs- och 
vattenmyndigheten och skär-
gårdsstiftelsen står bakom.

• http://www.transportstyrelsen.se/
sv/Sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-
miljofragor/

• www.havochvatten.se

Fråga rådgivarna
Har du frågor om energianvändning 
och energieffektivisering i boendet 
eller fritiden, på företaget eller i för-
eningen? Kontakta vaxholms stads 
kostnadsfria och opartiska Energi- 
och klimatrådgivning.

• kostnadsfri telefonrådgivning, ring 
08-29 11 29 vardagar

• www.energiradgivningen.se med 
mycket bra energifakta och råd

• www.vaxholm.se/Energi- och 
klimatrådgivning

I Stockholmsregionen samarbetar 
27 kommuner inom Energi- och 
klimatrådgivningen. Verksamhe-
ten finansieras huvudsakligen av 
Energi myndigheten.

2-taktsolja och andra motoroljor
Oljan förbränns inte i samma grad som 
bensin, så 2-taktsoljan utgör en stor del 
av avgaserna. Välj en biologiskt nedbryt-
bar 2-taktsolja oavsett om du blandar 
själv eller om motorn gör det. De bryts 
ner snabbare och ger mindre utsläpp. 
Fråga efter miljömärkta alternativ.

Sparsam körning till sjöss
Bränsleåtgången och därmed utsläppen 
påverkas precis som på land även av 
körstilen. Hastigheten spelar förstås roll. 
Undvik tomgångskörning, särskilt på 
grunt vatten där miljöpåverkan är som 
störst.

Båtliv utan fossila bränslen
Roddbåten eller kanoten erbjuder en 
god kombination av båtliv, hälsa och 
naturupplevelser – mycket miljövänligt. 

Svenskt	Näringsliv	presenterar	varje	
år en ranking av det lokala företags-
klimatet i Sverige. Landets samtliga 
290 kommuner rankas, och rankingen 
är uppbyggd av svaren från en enkät 
som lokala företagare besvarat samt 
av officiell statistik från SCB.

I årets kommunranking fortsätter 
Vaxholms sin klättring uppåt i listan 
och avancerar från 98:e till 90:e plats 
av totalt 290 kommuner. Vaxholms 
stad har därmed lyckats med en kraf-
tig upphämtning från 2009 års 177:e 
plats till årets 90:e. Avancemanget är 
bland annat ett resultat av det målin-
riktade arbete som genomförs för att 
skapa bättre lokalt företagsklimat.

Samtidigt finns det delar i un-
dersökningsresultatet som visar på 
förbättringspotential. Det handlar till 
exempel om att kommunens tjänste-
män behöver bli mera tillmötesgåen-
de gentemot företagen och förbättra 
service och attityder. 

Kenneth Filipsson är sedan 2012 
Vaxholms stads näringslivsstrateg och 
menar att oavsett ranking och jäm-
förelser med andra så är det ihärdiga 
arbetet med att hela tiden bli bättre 
Vaxholms stads huvudsakliga mål. 

– Vi är självklart glada över den 

fortsatt positiva utvecklingen överlag. 
Näringslivsutveckling	är	ett	priorite-
rat område för Vaxholms stad. Men 
samtidigt som vi gläds åt förbättringar 
så måste vi ta de delar på allvar som 
har fått lägre betyg. Med tydliga prio-
riteringar och satsningar både kan 
och vill Vaxholms stad bli kontinuer-
ligt bättre, säger Kenneth Filipsson, 
näringslivsstrateg.

Vaxholms näringslivsstrategi
Kommunstyrelsen har nyligen 
antagit Vaxholms stads näringslivs-
strategi som kommer att vara ett 
viktigt redskap för den fortsatta 
utvecklingen.

Vaxholm 
klättrar 
i kommun-
ranking
Vaxholms stad fortsätter för 
femte året i rad att klättra i 
Svenskt Näringslivs kommun-
ranking, som presenterades i 
april. Vaxholms stad avancerar 
från 98:e till 90:e plats av totalt 
290 kommuner.

Bakgrundsfakta
I Svenskt näringslivs ranking 
har enkätsvar från drygt 31 000 
företagare sammanställts. Under-
sökningen genomfördes under 
perioden september – december 
2012. Den totala svarsprocenten 
var 46 %. I Vaxholm var svarspro-
centen 39 %. resultaten redovi-
sas för samtliga 290 kommuner 
på den öppna faktasajten www.
foretagsklimat.se
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Minns ni huset som vi berättade om i förra numret av Viktgt i Vaxholm. Det var 
barnen på förskolan Båten som inspirerats av projeketet Campus Vaxholm, och 
började bygga ett eget hus i miniformat, med husgrund, avloppsbrunnar och  
rubbet. 

nu har barnen byggt färdigt sitt hus, och här ser ni resultatet. Efter taklagsfes-
ten, som firades med glasstårta, har gården fått både gräs, träd och lekredskap. 
nu önskar barnen bara att de ska bli små som teskedar så att de kan flytta in.

Vaxholm västra förskolor, Båten, Jollen 
och Äppelgården, medverkade under 
våren 2011 i en studie om pedagoger 
som förebilder för mat- och rörelseva-
nor i förskolan.

Studien genomfördes, på uppdrag av 
Stockholms läns landsting, av en avdel-
ning inom Karolinska institutet. Som 
ett resultat av detta fick vi tillgång till 
”Friska barn”, en metod för att främja 
bra mat- och rörelsevanor i förskole-
verksamheten.

Metoden ”Friska barn”
På förskolornas gemensamma studiedag 
i september 2012 kom Maria Wikland, 
folkhälsovetare och Andrea Friedl, 
folkhälsonutritionist ut till oss och 
redogjorde för resultatet av studien och 
informerade oss om metoden ”Friska 
barn” och därefter påbörjade vi arbetet. 
Det bygger på att vi genom regelbundna 
och gemensamma diskussioner i hela 
personalgruppen,	på	arbetsplatsträffar	
och studiedagar, grundligt går igenom 
rutiner och förhållningssätt kring mat-
vanor och måltidssituationer, rörelseva-
nor och utevistelser i förskolan.

Förskoleverksamhetens dagliga 
rutiner och personalen fungerar som 
förebilder både under förskoleåren och 
som jämförande exempel senare i livet.

Forskning har visat att barn rör sig 
mer om de är utomhus än om de är 
inomhus eftersom det då är lättare 
att springa fritt. En aktiv utevistelse i 
dagsljus tillsammans med pedagogerna 
är värdefull inte bara för hälsan utan 
också för koncentrationsförmågan. Att 
vi i personalgruppen diskuterar vårt 
förhållningssätt kring utevistelsen och 
är medvetna om hur vi som förebilder 
påverkar barnen är av största betydelse 
för hur vi lyckas i vårt arbete.

Förskolans måltid ska vara positiv 
Här i Vaxholm är vi lyckligt lottade med 
egna tillagningskök på nästan alla enhe-

ter. Att kökspersonal och pedagoger kan 
samverka i att erbjuda barnen många 
olika smakupplevelser som anpas-
sas efter verksamhetens behov känns 
väldigt bra.

Att måltiden blir en positiv, lugn men 
samtidigt lärorik stund på dagen hand-
lar mycket om att vi genom samtal och 
diskussioner har skapat gemensamma 
ramar kring den och därför är trygga 
som förebilder för barnen.

Förutom att vara ett stöd i den dagliga 
verksamheten har metoden och diskus-
sionerna med Maria och Andrea också 
gett oss värdefull kunskap att ha med 
vid skapandet av en ny förskola och dess 
utemiljö.

text: lill-britt mohall, Förskole-

cheF vaxholm västra Förskolor

arbete för friska barn 
på Vaxholms förskolor
I Vaxholms stad arbetar verksam-
heterna mot fem gemensamma 
mål. Ett av dem är ”Trygga och 
friska Vaxholm”. Att grundlägga 
goda attityder till kost och mo-
tion hos våra barn är en väg att 
nå målet. Förskolan utgör en 
start på det livslånga lärandet 
och här börjar arbetet med att ge 
barnen förståelse för vikten av 
att värna om sin hälsa. 

nu är huset färdigt
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ÖppET
Fritidsgården
Fredagar 14–23 för årskurs 7 och 
uppåt. (café eller gård) 

cAFÈ1
Övervåningen
Öppet för årskurs 7–9
Måndag, tisdag och torsdag 14–17
Onsdag 14–18

Fritidsklubben
Måndag–fredag 13–17
Inskriven verksamhet årskurs 4–6
Maxtaxa, mellanmål

DISKOTEK VT 2013
Skolavslutningsdiskotek
Onsdag 12 juni, årskurs 4–6, 
kl 19–21. Entre 20 kr

FEAST 13 på Eriksö!
Onsdag 12 juni, årskurs 7 och uppåt, 
kl 19–24 gratis inträde!
Aktiviteter, Café, DJ:s med mera.
Absolut drogfritt!

Se affischer och www.vaxholm.se 
för specialarrangemang

VäLKOMNA TILL STORSTUGAN

Storstugans fritidsgård – 
verksamhet för barn och 
ungdom

Tillsammans med sina 22 klasskamrater 
har Isa vid sex tillfällen under våren 
deltagit i ett projekt där de både fått 
skriva och binda böcker. Höjdpunkten 
kom i maj då det ordnades vernissage 
på Galleri Kaponjären på Rindö Redutt 
för inbjudna elever, föräldrar och lärare. 

Bokbinderiprojektet är resultatet av 
ett unikt samarbete i Vaxholms stad 
under våren mellan klasslärare Marga-
reta Leinås på Vaxö skola, Lisa Romaeus 
Bertelman som är ordförande i Konst-
närsföreningen Redutten samt Agneta 
Albertsson, talpedagog i Vaxholm.

Ett gammalt gediget hantverk
Lisa Romaeus Bertelman som också är 
bibliotekarie och bokbindare, blev över-
raskad av barnens nyfikenhet. 

– Barnen hade många frågor när vår 
kontakt inleddes med en dryg timmes 
skrift- och bokhistoria. Det har varit lätt 
att arbeta tillsammans och barnen har 
visat stort intresse också i det praktiska 
arbetet. 

Man får ofta höra att barns intresse 
för att läsa minskar, men det finns möj-
ligheter att stimulera intresset. Ett sätt är 
att tidigt koppla ihop barnens kreativa 
förmåga att skriva, läsa och göra något 
med händerna.

– Alla erfarenheter visar att det finns 
ett nära samband mellan barns läs-
ning och deras förmåga att utveckla sin 
förmåga i tal och skrift. Här lägger vi 
till en spännande möjlighet att uttrycka 
sig med ”handens intelligens” genom att 
barnen får bekanta sig med ett gammalt 
och gediget hantverk, säger Agneta Al-
bertsson, som i sin roll som talpedagog, 
arbetar i alla Vaxholms skolor. 

Barnens fantasi har fått flöda
– Jag tycker att samarbetet har varit 
mycket lyckat, säger klassföreståndare 
Margareta Leinås. Eleverna har fått en 
helhetsuppfattning och har kunnat låta 
fantasin flöda både när det gäller inne-
håll och utformning av böckerna. Det 
skulle vara glädjande om finns utrymme 
för ett fortsatt samarbete till exempel 

mellan kulturskolan och konsthantver-
kare.

– Vi har förstått att projektet stämmer 
väl in i Vaxholms allmänna ambition att 
utveckla samarbetet mellan skolan och 
kulturen, säger Lisa Romaeus Bertel-
man. 

Under konstens vecka i Vaxholm i 
slutet på september planerar Konstnärs-
föreningen Redutten att hålla öppna 
ateljéer på Rindö Redutt. På föreningens 
hemsida www.redutten.se, som är under 
utveckling, hittar man information om 
vad som är på gång.

Barn binder böcker
”Jag ska skriva en minnesbok och klistra in foton på min döda 
kanin”, säger Isa stolt och visar upp en vackert inbunden bok. Den 
kommer att bli ett fint minne av hennes husdjur och hon tycker att 
det har varit roligt att binda boken.
text: aGneta albertsson, talPedaGoG vaxholms stad

Barn i Vaxholm har fått bekanta sig med 
ett gammalt gediget hantverk: bokbindar-
konsten.

På Rindö Redutt 
har de 17 medlemmarna i Konstnär-
föreningen redutten sina ateljéer. 
Ett stort antal konstnärliga områden 
och inriktningar finns här represen-
terade.
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Vaxholms Kulturskola 30 år

Vårterminen 1983 gick min kollega, Vi-
veca Ohlén och jag på påsklov och kom 
tillbaka till en nedlagd musikskola. Båda 
hade vi våra tjänster förlagda i Vaxholm 
under storkommunen Vaxholm-Öster-
åker i Vaxholms musikskola, som det då 
hette.

Kommundelningen årsskiftet 1982–
83 hade en plan om att musikskolan och 
en del annan verksamhet skulle fortsätta 
i gemensam regi, men under påsklovet 
fick	den	idén	fara	till	Blåkulla.	Natur-
ligtvis blev det en reaktion från elever 
och föräldrar och efter ett par veckor 
fick min kollega och jag frågan om vi 
ville starta verksamheten igen.

Hur spännande som helst! Vi skrev 

ett antal arrangemang för alla instru-
ment (eftersom vi blev tvungna att ta 
hand om alla elever) med stämmor för 
nybörjare till mer avancerade. Detta 
var i slutet av april och i maj kom 113 
elever tillbaka igen – så stor/liten var 
musikskolan på den tiden. Det var 
träblås, bleckblås, piano, dragspel, gitarr, 
slagverk och stråk.

Entusiasm inför nystarten
Viveca som är gitarrist i första hand 
men även spelar tvärflöjt och lite drag-
spel, jag piano, blockflöjt, sång och lite 
trumpet; tillsammans jobbade vi med 
alla elever. Vi spelade våra nya arrange-
mang i en enda stor orkester, förutom 

pianoeleverna som fick egna lektioner. 
Låtarna satt, publiken kom till konsert 
och vi kände en entusiasm och stolthet 
inför nystarten!

Så väcktes stråkintresset
Hösten -83 anställdes fler instrumental-
lärare och våren -85 bjöd vi in Dande-
ryds yngre stråkelever, 25 fiol- och cel-
loelever, som gjorde en konsert för våra 
lågstadieelever. Därefter fick vi igång 
stråkintresset, som var den instrument-
grupp som hade minst antal elever.

Vi växte med kommunens tillväxt. 
1993 kom dansen in i verksamheten. 
Tyvärr klingade den av när vi fick 
lokalbrist 2003 – men nu är den på gång 
igen. Hösten -94 startade vi rockskola, 
-95 började vi med drama. 2012 hade 
vi ett nytt ämne, dramaverkstad , och 
dansen har återkommit med danslek för 
de yngsta och hopp om att dansen ska 
växa in i verksamheten igen.

Konserter i Globen och för kungen
Många vårkonserter, julkonserter, 
mindre uppspel, luciatåg, avslut-
ningsmarscher, musik och drama på 
stan, avslutningar, klassuppträdande, 
dramauppspel, spökvandringar, dans-
shower och mycket annat har det blivit 
genom åren. Och vi har spelat i Globen 
två gånger, i Stockholms konserthus och 
för kungaparet en gång. Dramaeleverna 
har spelat på teater i Stockholm, sam-
arbete med nordostkommunerna i stor 
orkester är det varje år.

Vi är en liten skola jämfört med våra 
grannar men med en jämförbart stor 
verksamhet!

Idag har vi i Kulturskolan ungefär:
•	360	instrumentalelever
•	200	drama/skapande	verkstadselever
•	150	körelever	
•	25	danslekare,	4	–	6	år	

Och ytterligare 300 som står i kö.

Vi har under dessa 30 år ökat elevvo-
lymen med 600 %, medan befolkningen 
i Vaxholm ökat med 50 %.

Jag tror vi fyllde ett uppdämt behov 
och gör så än.

text: maria cederberG rydén,  

cheF För vaxholms kulturskola.

Jubileumen duggar tätt i år. Kommunen firar 30 år, liksom Vaxhoms 
Kulturskola. Maria Cederberg Rydén har varit med ända från starten. 
Här kan du läsa hennes tillbakablick på en Kulturskola som haft en 
imponerande utveckling.

Kulturskolans ämnen  
Vi undervisar barn och ungdo-
mar i åldrarna 6–19 år. Anmä-
lan kan ske under hela året.

• Instrument: stråk, blås, 
slagverk, dragspel, piano, 
gitarr, elgitarr, bas, solosång. 
Prioriterat intag från åk 2, 
övrigt i mån av plats.

• Dramalek: 6-års verksamhet
• Barnteater: 7–12 år 
• Ungdomsteater: 13–19 år
• Dramaverkstad: från 9 år
• Danslek: 4–6 år
• Dansverkstad: från 7 år – 

nytt ämne ht -13
• Körsång: från 6 år

Läs mer om oss på  
www.vaxholm.se
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Öppna jämförelser:

Vaxholms grundskola  
bland landets åtta bästa

Öppna jämförelser är SKL:s satsning 
för att öka tillgången till jämförbar 
information om kvalitet, resultat och 
kostnader. Rapporten innehåller ett 
antal mått och indikatorerna redovisas 
uppdelade på resultat (vad har verksam-
heten åstadkommit) och resursindika-
torer (vad har verksamheten använt för 
resurser).

Vaxholm har genomgående mycket 
goda resultat för de indikatorer som 
mäter kunskapsresultat. Exempelvis når 
92	%	av	eleverna	i	årskurs	9	i	Norrbergs-
skolan målen i alla ämnen, vilket place-
rar Vaxholm på plats 5 av landets 290 
kommuner. 97 % av samma elever har 
behörighet till något gymnasieprogram, 
vilket ger en sjätte plats. 

–De goda resultaten avspeglar att 
kvaliteten är hög från förskolan och upp 
genom hela grundskolan. Ytterligare en 
orsak till de goda resultaten kan vara 
att alla våra tillsvidareanställda lärare 

har lärarexamen. Vi genomför också ett 
antal satsningar för att fortsätta stärka 
och vidareutveckla undervisningen. 
säger Monica Lundberg som är chef 
för utbildningsförvaltningen, Vaxholms 
stad.

Lärarkår lägger grund för bra resultat
Mycket goda resultat får Vaxholms 
skolor även i de nationella ämnesproven 
i årskurs 3, 6 och 9. Vaxholms skolor 
fick här rang 1 i svenska och engelska 
för årskurs 9 och rang 1 i matematik för 
årskurs 6.

Michael Baumgarten (FP) är ordfö-
rande i barn- och utbildningsnämnden 
och är stolt över Vaxholms samlade 
lärarkår, som tillsammans bidrar till ett 
bra skolresultat över åren.

– Jag tycker det är ett viktigt mål att 
vi kan erbjuda Vaxholms barn och ung-
domar en skolgång som är en av landets 
bästa. Och det är fantastiskt roligt att 

stadens egna skolor kan uppvisa sådan 
god kvalitet! Jag vill ge en eloge till vår 
ambitiösa personal. Det är värt att no-
tera att Vaxholm är en av de kommuner 
med bäst resultat i årskurs 9 vad gäller 
andel som nått minst betyget Godkänt 
i de nationella ämnesproven i svenska 
och engelska. Våra elever i årskurs 6 är 
sverigebästa i matematik. Jag är så klart 
mäkta stolt.

RANGORDNING VAXHOLM
Mått Rang (1–290)
Sammanvägt resultat ................................................................................................. 8
Andel elever som nått målen i alla ämnen åk 9 .................................................  5
Genomsnittligt meritvärde ......................................................................................46
Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram ........................................... 6

Andel elever som nått minst G i ämnesproven i åk 9
Svenska......................................................................................................................... 1
matematik ................................................................................................................... 14
Engelska ....................................................................................................................... 1

Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven åk 6 
Svenska......................................................................................................................... 2
matematik ..................................................................................................................... 1
Engelska .....................................................................................................................33

Andel elever som klarat alla delproven i ämnesproven åk 3
Svenska.......................................................................................................................28
matematik ................................................................................................................... 13

Antal rätt på Dagens Nyheters nutidsorientering ........................................ 8

Nationella resultat  
topp 10 med högst  
sammanvägt resultat
1. Danderyd
2. Sorsele
3. Lomma
4. nacka
5. Hammarö
6. Täby
7. Malå
8. Vaxholm
9. Ydre
10. Vellinge   

Läs rapporten
Hela rapporten finns att ta del av på 
www.vaxholm.se och på Sveriges 
kommuner och landstings webb:
www.skl.se

I Öppna jämförelser finns också en 
del som redovisar resultat från ett 
antal frågor till elever i årskurs 5 
och 8. Frågorna handlar om elev-
ernas syn på skolan och undervis-
ningen. Vaxholm är inte med i den 
delen i år, men kommer till nästa 
år att rapportera in resultat från de 
enkäter som eleverna i årskurs 5 
och 8 genomfört under vårterminen. 
det ger ytterligare en dimension 
i arbetet med att mäta kvaliteten 
i skolan, och ger ytterligare möj-
ligheter till jämförelser med andra 
kommuner. resultatet används för 
fortsatt utveckling mot en ännu 
bättre verksamhet. 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställer varje år mått 
på kunskapsresultat och resurser i grundskolan för alla kommuner i 
rapporten Öppna jämförelser. I rapporten som SKL publicerade i april 
i år görs bland annat en ranking av hur väl kommunerna lyckas med 
skolans kunskapsuppdrag. I det sammanvägda resultatet placerar sig 
Vaxholm på åttonde plats av totalt 290 kommuner. 
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Den 25 mars togs första spadtaget i bygget av Vaxholms nya 
skolidrottshall som ska byggas på Vaxö IP. Under april–maj 
har man sprängt och förberett marken för hallen som byggs 
i anslutning till fotbollsplan, ishall, sport- och tennishall. 

Idrottsanläggningar kommer att knytas ihop med gemensam-
ma passager inomhus. Inför sommaren 2014 kommer den nya 
skolidrottshallen att tas i bruk.

café som mötesplats
Intill den nya skolidrottshallen byggs även ett café som ska 
kunna vara en ny social mötesplats för både skolungdomar, 
idrottsintresserade, aktiva i idrottsföreningar, Vaxholmsbor 
och besökare. Utanför caféet planeras en veranda, som samti-
digt blir en fin åskådarplats från höjden över fotbollsplanen. 
Intill caféet byggs två studierum. I samband med större ar-
rangemang kan rummen öppnas upp mot caféet och ge plats 
för stora sällskap.

Första spadtaget för Vaxholms nya skolidrottshall:

Nu har bygget startat
Vaxholms nya skolidrottshall är efterlängtad. Sedan 
Pålsundsskolan och dess gymnastiksal utrymdes 
2011 på grund av mångåriga arbetsmiljöproblem, 
och slutligen revs 2012, så har det behövts extra 
pusslande för att få hallutrymmen och halltider att 
räcka till för både skolans idrottsverksamhet och 
föreningars och klubbars kvällsaktiviteter i Vax-
holms resterande idrottshallar.

Kulturskolan och flera skol-och förskoleklasser sjöng och dansade då Vaxholms stad bjöd in till första spadtaget.

Om Campus Vaxholm
Den nya skolidrottshallen är en del av projekt Campus Vax-
holm, som är projektnamnet för det som under de komman-
de åren ska gestaltas, ta form och fyllas med liv. I anslutning 
till idrottsplatsen projekterar Vaxholms stad nu en ny skola 
som ska inrymma årskurs 7–9 och Vaxholms kulturskola. 
Skolan är planerad för 500 elever och kommer att stå färdig 
inför skolstart årskiftet 2015–2016. Campus Vaxholm kom-
mer att erbjuda ungdomar och Vaxholmsbor ett attraktivt 
och sammanhållet utbud av skola, kultur- och idrottsak-
tiviteter. Campus Vaxholm ska bli en själfull plats och en 
naturlig samlingsplats för människor med olika intressen.

Utvecklingen på idrottsområdet
• Fullstor skolidrottshall med komplett spelplan
• Antalet omklädningsrum utökas från åtta till arton.
• Ett café byggs intill idrottshallarna och ger plats för minst 

80 personer.
• Intill caféet byggs samlings- och studieutrymmen för sko-

lor och idrottsföreningar.
• IF-hallen rustas upp till en matcharena med vikbara läk-

tare och nytt golv.
• Ishallen får nya omklädningsrum, toaletter och domarrum. 
• De olika idrottshallarna knyts samman genom gemensam-

ma passager inomhus.
• Antalet parkeringsplatser utökas.

Greitz arkitektkontor AB har ritat den nya skolidrottshallen. 
Fastec Sverige AB har fått uppdraget att bygga den.
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I en rapport från teknik- och konsultbo-
laget WSP rankas Sveriges kommuners 
sårbarhet ur ett näringslivsperspektiv. 
En kommun kan vara sårbar på flera 
olika sätt. Sårbarheten mäts bland annat 
utifrån hur välutbildade invånarna är, 
hur varierad arbetsmarknaden är och 
företagens optimism inför framtiden.

Lidingö, Täby och Vaxholm är de 
minst sårbara kommunerna
Lidingö, Täby och Vaxholm är de tre 
kommuner som kommer i topp och 
som är minst sårbara. Rapporten visar 
att något som landets starka kom-
muner har gemensamt är närhet till 

storstadsregion, högutbildad befolkning 
och en mångskiftande arbetsmarknad. 
Gemensamma nämnare för de sva-
gaste kommunerna är bland annat ett 
långt avstånd till storstadsregionerna, 
lågutbildad befolkning och en ensidig 
arbetsmarknad.

Rapporten pekar också på att en 
framgångsrik utvecklingsstrategi för 
kommuner måste bygga på åtgärder 
som minskar den strukturella sårbar-
heten och ökar förmågan till omställ-
ning. För att en region ska växa krävs 
ett inflöde av arbetskraft, kapital och 
kompetens. Det ställer också krav på en 
kontinuerlig uppgradering av det existe-

rande näringslivet och en väl fungeran-
de infrastruktur med kopplingar in mot 
växande regioner och ett väl fungerande 
utbildningssystem. Ett kännetecken för 
tillväxtregioner är entreprenörskap och 
innovationer.

Skördemarknad 
på Engarns 
kolonilotts- 
område
Lördagen den 10 augusti är det 
skördemarknad bland kolonilot-
terna i Engarn. Försäljning av 
det som odlats under sommaren, 
såsom frukt, bär, saft, grönsaker, 
potatis och blommor. 

Välkomna!

Visste du att Vaxholms stad erbjuder 
kommunala familjedaghem/peda-
gogisk omsorg som ett alternativ till 
vanlig förskola. Verksamheten, som 
följer förskolans läroplan, bedrivs till 
största delen utomhus och pedago-
gerna har Friluftsfrämjandets ”i Ur och 
Skur”-utbildning.

Verksamheten är småskalig, flexibel 
och mobil och tar emot barn mellan  
1 och 5 år. Familjedaghemmen samar-
betar med förskolan Äppelgården.

Intresserad?
Om du är intresserad är du välkommen 
att besöka oss i Ullbergsparken någon 
tisdagsförmiddag, eller kontakta:

• Agneta Lampinen, dagbarnvårdare, 
08-522 42 788, 

• Lill-Britt Mohall, förskolechef,  
073-917 90 13

Vaxholm – en av landets  
minst sårbara kommuner
En rapport från teknik- och konsultföretaget WSP rankar landets 290 
kommuner när det gäller ekonomisk uthållighet. Vaxholm är en av de 
tre topprankade kommunerna tillsammans med Lidingö och Täby.

Familjedaghem – ett alternativ

Resultat – topprankade 
kommuner:
1. Lidingö
2. Täby
3. Vaxholm
4. nacka
5. Ekerö
6. Sollentuna
7. Österåker
8. Vallentuna
9. Vellinge
10. Danderyd
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Vaxholms innebandyförening har passerat 400 i medlemsantal, 
både killar och tjejer, och är en av kommunens största ideella 
idrottsföreningar med fokus på breddverksamhet. Innebandy 
är en fartfylld lagsport som alla kan spela oavsett ålder och 
kön, och oavsett hur bra man är på att spela. 

Nästa	säsong	kommer	vi	att:
•	ha	17	lag	i	seriespel	
•	ha	20	träningsgrupper	från	barn	födda	-07	och	framåt
•	i	oktober	starta	en	ny	knatteverksamhet	för	åldersgruppen	

P07:or 
•	starta	två	knattegrupper	för	tjejer	födda	03–07:or,	som	ger	

tjejer möjlighet att spela innebandy på sina villkor

Årsmöte 17 juni
Alla medlemar hälsas välkomna till årsmötet måndag 17 juni 
kl 19.00. 

Avslutningsdiscot
Som avslutning på säsongen arrangerade vi ett lyckat och 
roligt avslutningsdisco i sporthallen för våra fantaktiska knat-
tespelare. Tack för denna säsong och vi ses runt sargen efter 
sommaren igen!

Mer info
Är du intresserad av att börja spela innebandy eller att  
hjälpa till som ledare hör av dig Kecke Lindman på  
kenneth.lindman@vaxholmsinnebandy.se.  
www.vaxholmsinnebandy.se

Vaxholms Kanotister har startat 
säsongen strålande!
Att våra vaxholmskanotister är Sveriges bästa kanotklubb, 
med seger i Svenska Mästarskapen totalt 5 år i rad har nog 
inte undgått någon. Säsongen 2013 har startat strålande, 
med hela fyra landslagsplatser till de inledande världscup-
tävlingarna: vår sprintkung Petter Öström, tidigare U23-
europamästaren Erik Svensson, förra årets junior EM-mäs-
tare Linnea Stensils och syrran Julia Stensils har toppat de 
svenska uttagningarna under våren. 

Aldrig förr har Vaxholm haft fyra seniorer i landslag, och 
bakom dem kommer ett helt gäng unga tjejer och killar som 
inspireras av framgångarna och paddlar mot både junior- 
och ungdomslandslagplatser.  

– Men, det viktigaste är att alla har roligt och känner sig 
välkomna hos oss, de som vill tävla och utvecklas i det får 
alla möjligheter, de som vill paddla för att det är så kul och 
fantastiskt skönt gör det. Alla på sitt sätt i en härlig gemen-
skap, utan talangjakt och stress. Det är det som gäller då 
kommer även tävlings framgångar, säger klubbens verksam-
hetsansvarige Erik Gustafsson. Erik är även team manager 
för det svenska landslaget denna säsong.  

Det är en imponerande fin verksamhet som bedrivs nere 
vid Sjösportcentrat vid Eriksö – där finns verkligen något 
för alla. Så, välkomna att paddla i sommar!

Sommar med Vaxholms kanotsällskap
Aktiviteterna vid kanothuset på Eriksö är i full gång! Här 
tränar Sveriges bästa kanotister tillsammans med motio-
närer och ungdomar i alla åldrar. Hos oss finns plats och 
träning för alla, och vårt gym är alltid öppet. 

Kanotskolan
Årets höjdpunkt är vår populära kanotskola där tjejer och 
killar mellan 8 och 14 år får paddla, bada och ha kul i 
en hel vecka. Vi kör vecka 25, 26 och 34. Anmäl dig på 
kanotskola@vaxholmkanot.se
Mer info finns på vår hemsida:  
www.vaxholmkanot.se.

På hemsidan hittar du också: 

Vuxenkurser
Lär dig paddla av våra duktiga instruktörer och få tillgång 
till vår fina anläggning, gymet och lånekanoterna.
Dessutom: företagsevent, paddlingskalas eller avslutning 
med klassen och kanotuthyrning. 

Vaxholms innebandyförening:

Vaxholms Sportfiskare bjuder alla glada metare, gammal som 
ung,	amatörer	och	proffs,	till	en	sommaravslutning	i	fiskets	
tecken.
När:	 Tid	11.00	–	14.00
Var: Eriksö Sjösportcenter
Hur:  Anmälan senast 10.00 vid Klubbstugan. Vi håller med  
 fiskeutrustning för de juniorer som inte har egen.

Efter fisket umgås vi – berättar om fisken vi fått eller missat, 
tar en korv och har en enklare prisutdelning.

Instruktioner och experttips från den tidigare landslagsman-
nen och mästaren i mete Lars Fredlund. Varmt välkomna!

Vaxholms metaredag 17 augusti

Waxholms orienteringsklubb
Waxholms orienteringsklubb kommer även i år att ta fram 
ett	Naturpass	som	är	en	orienteringskarta	med	kontroller.	
Kontrollerna sitter uppe hela sommaren och man fyller i den 
kodbokstav som finns på varje kontroll på ett startkort. Om 
man tar flertalet kontroller och lämnar in sitt startkort har 
man möjlighet att vinna fina priser efter utlottningen i höst. 
Naturpasset	passar	utmärkt	för	alla	åldrar	och	man	tar	

kontrollerna i den takt och ordning man vill under somma-
ren/hösten.	Naturpasset	finns	att	köpa	på	Turistbyrån	och	på	
Statoil i Vaxholm. Ett riktigt roligt sätt att ta sig ut och se nya 
områden i vår vackra natur runt Vaxholm.
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Stenen ritades av på 1600-talet men 
försvann någon gång efter det. Om man 
tittar på teckningen av runstenen ser 
man att den var söndersprucken. Det 
troligaste är att stenen har fallit sönder. 
Antingen ligger de trasiga bitarna kvar i 
skogsdungen, övertorvade och moss-
beväxta. Eller också kan de ha använts 
som byggnadsmaterial i bryggan eller 
något hus. 

Runstenen restes i slutet av vikingati-
den, i mitten på 1000-talet. På den stod 
det: ”Gunne och Åsa läto resa denna sten 
och valv efter Önd sin son. Han dog på 
Ekerö. Han är begraven på kyrkogården. 
Fastulv ristade runorna. Gunne reste 
denna stenhäll”.  

Korset på stenen och det faktum att 
Önd begravdes på en kyrkogård visar 
att familjen var kristen. Gunne och Åsa 
bodde på Bogesund – man reste run-
stenar på sin egen mark, antingen vid 
ägogränser eller på platser där många 
passerade. Gunne lät resa ännu en sten 
till Önds minne – vid Blåbärsmossen på 
Bogesund. Med andra ord ägde familjen 
en stor del av marken på Bogesund.

Att underdelen av runstenen nu har 
återfunnits är förstås väldigt roligt. Men 
det som kanske är ännu mer intres-
sant är att man dessutom med största 
sannolikhet har återfunnit runstenens 
ursprungliga plats, vilket öppnar upp 

för vidare arkeologiska tolkningar. Då 
man inte vet var de övriga bitarna av 
U170 finns kommer det sannolikt inte 
att göras några vidare undersökningar 
på platsen. 

  

Återfunnen runsten på Bogesund

En solig aprildag befann sig en grupp arkeologistudenter ute på 
Bogesund i Vaxholm. De gick på den lilla grusvägen som leder till 
Bogesunds brygga. Läraren – Torun Zachrisson – kastade ett öga 
upp mot skogsdungen där det vikingatida gravfältet ligger. En sten 
som stack upp en bit ovanför markytan fångade hennes intresse. När 
hon tittade närmare såg hon en knappt synbar runslinga på stenen. 
Stenen grävdes fram ur jorden och runorna tyddes. Det visade sig 
vara underdelen på den sedan länge försvunna runstenen U170. 
text: mikaela lodén, arkeoloG

Hembygdsföreningens museum är 
inrymt i hembygdsgården. I sommar är 
muséet öppet kl 12–16 följande dagar:
• juni: fredag, lördag och söndag. 

Stängt på midsommarafton och mid-
sommardagen

• juli: fredag, lördag, söndag och 
måndag

•augusti: fredag, lördag, söndag

Fri entre. Guidade visningar efter över-
enskommelse och mot avgift.
i anslutning till museet finns ett  
sommaröppet café med hembakat 
bröd, våfflor, smörgåsar och lättare 
maträtter. 

Besök hembygds- 
museumet under  
sommaren

Välkommen till  
Vaxholms stadsarkiv
Vaxholms stadsarkiv har öppet för all-
mänheten på onsdagar kl 12.30–15.30
Vi finns på Ullbergs väg 9D, och du 
är välkommen att sitta och forska i 
arkivmaterial. Du behöver inte ringa i 
förväg.

notera dock när stadsarkivet har 
stängt:
• Semesterstängt 1–14 juli.
• Helgdag och dag före helgdag är 

stadsarkivet stängt.

För att undersöka fyndet av run-
stenen inhämtade runologer och 
forskare grävtillstånd från Läns-
styrelsen och undersökte försiktigt 
stenen och platsen. Det visade sig 
att marken på stenens plats hade 
höjts 30 centimeter sedan 1600-ta-
let, troligtvis beroende på att det 
funnits en åker i närheten och att 
odlingssten staplats upp mot rist-
ningsytan.
Platsen där runstenen är rest är 
vid kanten av ett gravfält från ca 
550–1100 e.Kr. Den del av den run-
sten som återfunnits befinner sig 
på samma plats som den för nästan 
1000 år sedan restes. Och platsen 
tycks vara vald med omsorg. På den 
tiden skar en stor vik in i Boge-
sundslandet och ristningen är tyd-
ligt vänd ut mot vattnet. runstenen 
har alltså förutom sin egenskap av 
minnesmonument också tjänat som 
landmärke för sjöfarande.

Fakta hämtat från riksantikvarieämbetets 
k-blogg, en text skriven av Magnus källström 
som är runolog och forskare.



Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad 
Kontakta Vaxholms stad: Öppettider:	kl	08.00–16.00	alla	vardagar	året	runt	•	lunchstängt:	11.45–12.30
Växel:	08-541	708	00	•	Besöksadress:	Eriksövägen	27	•	Postadress:	Vaxholms	stad,	185	83	Vaxholm	•	www.waxholm.se


