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Vaxholm har visat sina bästa sidor denna sommar.

Jag hoppas att alla kunnat njuta av solen och värmen. Vi har haft ett 
rekordhögt antal besökare i staden. Besökare som säkert berättar om 
sina upplevelser för vänner och bekanta, som i sin tur blir nästa års 
besökare. 

Initiativet att komplettera turistinformationen i Rådhuset med ett 
informationstält på kajen slog väl ut. 

Vårt arbete med att bli bättre på att möta och överträffa gästernas 
förväntningar tar aldrig slut. Vi ökar insatserna för att tillgänglighe
ten skall bli ännu bättre. Detta arbete rör bland annat möjligheten för 
funktionshindrade att röra sig i Vaxholm. Parkeringssituationen är 
en annan del och rena och tillräckligt många toaletter är viktigt för 
upplevelsen av vår stad. 

Under vecka 40 pågår Konstens vecka i Vaxholm och den avslutas med 
Kulturnatten fredagen 4/10. Dessa evenemang är tillsammans med 
andra utställningar och biografens utbud med mera, ett tecken på ett 
stigande kulturutbud. 

Den nya Kulturskolan som byggs ihop med den nya högstadieskolan 
kommer tillsammans med den nya aulan för 325 personer att öppna 

upp för bland annat teater och konserter.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om aktivitetshus på 
Rindö i den gamla lärarbostaden i regi av föreningen 
Rindöborna och KA1 IF. Ungdomar och vuxna i samarbete 
för en rikare fritid.

Målet är att genom kulturen bygga broar mellan generatio
ner och öka livskvaliteten för alla.

Jag önskar oss alla en vacker och skön höst!

Lars Lindgren (M), kommunalråd

Öppet hus –  
träffa kommunalrådet
Välkommen att träffa Lars Lindgren 
(M) i Vaxholms rådhus den 25/9, 
30/10, 27/11, 18/12. Första öppet 
hus under 2014 är den 29/1.

Vilken  sommar!

VAXHOLM
Viktigt i

Vaxholms kommunfull mäktige sammanträder 2013:
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 Folkpartiet  
Liberalernas öppna möten i Råd-
huset 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 mitten av december. 
Manusstopp 10 november 2013.
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”Har man ett intresse 
för samhällsutveck
ling så är det spän
nande att delta i 
utvecklingen av  
närmiljön.” 

Marie Wiklund, som är vaxholmsbo 
sedan 2001, har en bakgrund som eko
nomichef inom både det offentliga och 
privata näringslivet. Hon har inte ångrat 
inträdet i den kommunala världen.

– Har man ett intresse för samhälls
utveckling så är det spännande att delta 
i utvecklingen av närmiljön. Jag har ju  
i min tidigare roll som ekonomichef 
i staden haft förmånen att vara invol
verad i många olika frågor och är väl 
insatt i dem. Men att nu som kommun
chef också kunna jobba med Vaxholms 
stads mål med ett bredare fokus än det 
strikt ekonomiska, för ett hållbart sam
hälle, tycker jag är väldigt spännande, 
säger Marie.

Hon ser också att hennes intresse för 
ekonomi kommer väl till pass. Den 
stora utmaningen för Vaxholms stad 
menar hon är att lyckas förena kärn
verksamheternas driftsekonomi med 
kommunens stora investeringsbehov. 

– Skatteintäkterna kommer inte att 
öka i samma takt som behoven av kom

munal service. Vi har också stora behov 
av verksamhetsanpassade lokaler för 
stadens kärnverksamheter, framförallt 
förskola, skola och äldreomsorg. Att be
vara och öka kvaliteten med bibehållen 
kostnadseffektivitet är en utmaning och 
en fortsatt viktig fråga för oss.

För Vaxholm, som med stockholmsmått 
är en liten kommun, är det nödvändigt 
att skapa samarbeten med andra kom
muner.

– Om Vaxholms stad i flera områden 
kan samarbeta med andra kommuner 
så ger det oss mer utrymme för att ef

fektivisera våra processer och utöka vår 
service till invånarna. 

Som vaxholmsbo och med tre barn som 
går i skola i Vaxholm funderade hon 
inledningsvis på hur jobbet som kom
munchef skulle påverka hennes övriga 
privata roller.

– I min föräldraroll är jag i möten 
som rör mina barns intressen och skol
gång ”bara” förälder och inget annat. 
Men det är klart att som kommunchef 
blir jag ju mycket mer av en offentlig 
person än tidigare. Det är något jag får 
växa in i. 

Hon har varit kommunchef i fyra 
månader men är inte ny inom 
Vaxholms stad. Efter att i 3,5 år 
arbetat som ekonomichef för 
Vaxholms stad fick Marie Wiklund 
i mars i år frågan om hon kunde 
hoppa in i rollen som tillförord-
nad kommunchef. Inhoppet blev 
kort och strax var det slut på det 
tillfälliga. I juni utsågs Marie till 
kommunchef och ser nu mycket 
fram mot att fortsätta vara en del  
i utvecklingen av Vaxholm.

Marie Wiklund är 
Vaxholms nya kommunchef

Marie Wiklund, Vaxholmsbo sedan 2001 och kommunchef sedan juni 2013.
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Lärcenter på Skarpö

Systembolaget köpte marken på Skarpö 
1978 och verksamheten invigdes året 
därpå. I takt med att intresset för mat 
och dryck ökade i samhället ökade Sys
tembolagets utbildningsbehov.

Efter att ha delat kursgården med 
läkemedelsbolaget KABI tog Systembo
laget 1988 över hela anläggningen.

Lärcenter är helt och hållet en intern 
anläggning för Systembolagets 4 500 

medarbetare. Systembolaget har en 
medveten strävan att uppfattas som en 
ledande detaljhandelskedja vad gäl
ler sortiment, kunnande, service och 
ansvar. Utbildningarna har tre huvud
inriktningar; mat och dryckeskunskap, 
ledarskap och verksamhet. Med några 
få undantag genomförs all lärarledd 
utbildning på Skarpö. Som nyanställd 
ges man här exempelvis grundläggande 

utbildning under det första året.
Anläggningen har 70 övernattnings

rum, två vinprovningsrum, tre konfe
rensrum och ett antal mindre samlings
lokaler. 

 Utöver utbildningar så tar man hand 
om en del av företagets interna konfe
rensbehov, arrangerar konferenser inom 
alkoholforskningsområdet, ansvarar för 
50 interna handledare och för genom
förandet av dryckesprovning för kund  
i butik i 25 olika städer.

Fullbelagt året runt
Lärcenter är fullbelagt året runt och  
sysselsätter 20 personer. Alla med

Långt ut på Skarpö, på en 80 000 kvadrameters udde, 
finns en verksamhet med 8 000 gästnätter per år och 
20 medarbetare. Hit till Skarpö skickar Systembolaget 
samtliga anställda för utbildning. 

Lärcenter på Skarpö är en anläggning med fullbelagd verksamhet året runt. Som arbetsplats i Vaxholm är Lärcenter med sina 
20 årsanställda, varav de allra flesta är Vaxholmsbor, en stor arbetsgivare.

Anläggningen har 70 övernattningsrum,  
tre konferensrum och ett antal mindre samlings lokaler. 

Peter Lindqvist är chef för Lärcenter 
på Skarpö.
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arbetare utom tre bor i närområdet. 
Man räknar in 8 000 gästnätter per år 
och dukar fram, använder och diskar 
1 000–1 500 vinglas per dag.

Hela anläggningen är svanenmärkt 
och i så hög grad som möjligt använ
der man ekologiska matvaror, lokala 
leverantörer och samordnar transporter. 
I dag finns samarbete med allt från gris
uppfödare till små lokala gårdsmejerier.

Alla ska mötas av kunnig personal
Målet är att medarbetare i alla butiker 
ska ha samma grund vad gäller kun
skap, service och ansvar. Kunder i hela 
landet ska kunna förvänta sig ett likartat 
bemötande och mötas av samma kun
nande. Att själva stå för utbildningarna, 
istället för att förlita sig på externa ar
rangörer, är ett sätt för Systembolaget att 
kvalitetssäkra utbildningarna och jobba 

med lärandet i vardagen. 
–Tack vare att vi kan erbjuda en 

lärmiljö som är företagsunik, kan vi 
också ge de förutsättningar som krävs 
för att samtliga medarbetare ska få en 
stabil grund att stå på utifrån Systembo
lagets uppdrag – att minska alkoholens 
skadeverkningar i samhället, säger Peter 
Lindqvist som är chef på Lärcenter. 

Återvänder som turister
Under sommarsemestern och kring 
årsskiftet stängs kursverksamheten på 
Skarpö ner. Medarbetare kan då hyra 
hotellrum på anläggningen. Ett flertal 
har under sina utbildningstillfällen fat
tat tycke för Skarpö och övriga Vaxholm 
och återvänder för att besöka lokala 
sevärdheter eller använda Vaxholm 
som bas för utflykter till Stockholm och 
skärgården.

Ett resultat av ett långsiktigt och medvetet arbete med service och bemötande gav Sys-
tembolaget under våren utmärkelsen Sveriges bästa serviceföretag. Man tog även hem 
priset för bästa detaljhandelsföretag alla kategorier. Det var 2000 tillfrågade kunder 
som i ServiceScore 2013 utsåg Systembolaget som vinnare i de båda klasserna.

Ann-Marie Karlsson förbereder lunchen tillsammans med Johanna Pettersson 
och Lina Brunfelter.

Utbyggnad, vatten  
och reningsverk
Lokalerna på Skarpö har byggts 
om och utökats i olika omgångar. 
Tio stugor och tjänstebostäder som 
ursprungligen fanns på tomten har 
ersatts av en hotellbyggnad med  
kök, konferenslokaler, tvättstuga  
och 70 hotellrum, både enkel-  
och dubbelrum. 

Huvudbyggnaden har kompletterats 
med vinprovarrum, konferens- och 
samlingslokaler, bar och samlings-
lokaler. 

Systembolaget bekostade 1997 
framdragning av kommunalt vatten, 
för att inte förstöra brunnarna för 
boende på Skarpö. I dag har elva fast-
igheter på Björkudden anslutit sig och 
2003 byggdes ett nytt reningsverk.

Historik
Lärcenter på Skarpö har en mark—
ytan på 80 465 kvadratmeter.  
Systembolaget köpte marken 1978 
av grevinnan Nadeschda Lagergrens 
dödsbo. Nadeschda hade ärvt mark 
av sin far, Gustav Cedergren, vars 
far var den kände uppfinnaren och 
telefondirektören Henrik Thure Ce-
dergren som 1883 bildade Allmänna 
Telefonbolaget i Stockholm  
(L M Eriksson-Ericsson).

Utbildningar och interna konferenser ar-
rangeras i strid ström på Lärcenter. Cathrin 
Axelsson är en av medarbetarna som job-
bar på Skarpö med samordningen.
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Systembolaget i Vaxholm
– det enda i landet med kajplats
Systembolaget i Vaxholm sysselsätter under den åtta veckor långa 
sommarsäsongen tio personer. Under resten av året är de tre per-
soner, med förstärkning för att täcka upp för helgerna. Endast en 
person arbetar heltid, och det är Jesper Vannérus som sedan fyra år 
är butikschef i Vaxholm. 

Jesper, som är Vaxholmsbo, arbetade 
innan han blev chef i vaxholmsbutiken 
nio år i olika butiker i Stockholmstrak
ten. Dessförinnan inom restaurang
branschen, som kock i Stockholm och 
Barcelona. 

Som en del i det lokala näringslivet i 
kommunen arbetar vaxholmsbutiken på 
lite andra premisser än övriga affärs
idkare, med sin monopolställning och 
principen om att inte driva merförsälj
ning. Affärsidén är att med ansvar och 
bästa service sälja alkoholdrycker och 
ge kunskap om alkohol och hälsa.

Begränsa alkoholens skadeverkningar
Systembolaget ska enligt avtalet med 
staten ge kunderna god service och 
monopolställningen ställer höga krav på 
kvalitet. Deras uttalade roll är att bidra 
till att begränsa alkoholens skade
verkningar – ett uppdrag som styrs av 
alkohollagen. Landets butiker har även 
ansvar för att leva upp till ett åtagande 
om märkesneutralitet och att sälja med 
ansvar, vilket bland annat innefattar att 

ingen butik får sälja till personer under 
20 år, till berusade personer eller i de 
fall då det finns misstanke om langning.

Servicenivån uppskattas och  
sortimentet ska utvecklas 
I Systembolagets egna kundmätningar 
rankas Vaxholmsbutiken servicenivå 
i topp bland alla 16 norrortsbutiker 
mellan Östermalm och Hallstavik. 
Mätningen görs fyra gånger per år och 
har år efter år gett butiken toppbetyg. 
Man har också i mätningar kunnat se 
att Vaxholms kunder önskar ett bredare 
sortiment. 

En förändring som under hösten ge
nomförts över hela landet är en anpass
ning av utbudet för att bättre möta det 
lokala behovet. För Vaxholms del har 
det inneburit att den topp man noterat 
på efterfrågan av champagne och viner 
i en prisklass från 100 kronor och uppåt 
har mötts med ett utökat utbud inom 
detta segment.

Någon produkt med lokal anknytning 
finns inte. De mest lokala verksamhe

terna med vaxholmsmått är ett bränneri 
på Möja och ett bryggeri på Värmdö.

Samtal om det lokala
Vad skiljer Vaxholmsbutiken från övriga 
i Stockholmstrakten? Småstadskänslan 
är påtaglig. Många kommer också in för 
att prata, och inte nödvändigtvis om ut
budet. ”Vad är det för båt som sjunkit i 
hamnen?” Vädersamtal inne i Vaxholms 
butik jämfört med innerstadens handlar 
mer om det lokala klimatet än microkli
matet på vingårdarna i Bordeaux. 

Som anställd under sommaren ska 
man också kunna svara på mycket an
nat än det de interna utbildningarna lär 
ut. Var kan man ordna vinterförtöjning 
av båten, bada och växla till euro?

Specialbyggda skor och kajplats
Finns det något annat än förbudet mot 
att arbeta med merförsäljning som skil
jer Vaxholms Systembolag från andra 
verksamheter i Vaxholm? Ja, det skulle 
kanske vara skorna. Alla har en special
byggd systembolagssko, med en sensor 
inne i sulan. En golvplatta utanför lagret 
känner av den så att dörrarna till lagret 
öppnas automatiskt. Och jämför man 
Vaxholms Systembolag med alla andra 
så är Vaxholms förmodligen den enda 
butiken i landet med kajplats.

År 2008 infördes självbetjäning i 
Vaxholms Systembolag som funnits 
i samma lokal sedan 1958. I och 
med att Knivsta fick Systembolag i 
februari finns man från och med i år 
i samtliga Sveriges 290 kommuner.

Jesper Vannérus är butikschef på Systembolaget i Vaxholm – butiken som av kunderna får bäst betyg av alla i norrort.
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Kulturnatten genomfördes för första gången i Vaxholm förra året. 
Arrangemanget blev mycket uppskattat och i år återkommer den. 
Den inte bara återkommer – Kulturnatten vidareutvecklas till en 
hel kulturvecka!

I Vaxholms kulturråd medverkar: 
Britt-Marie Allen, biblioteket. Ulla Hedhammar och Kristina Bjuhr, 
konstföreningen. Erik Himmelstrand, fästningsmuseumet. Margareta 
Brandberg och Åke Hedhammar, hembygdsföreningen. Kristina Olsen 
Runolf, Vaxholms församling. Ingalill Blomqvist, biografföreningen. Lena 
Strand, Vaxholms stad. Kenneth Filipsson, turistbyrån. Maria Cederberg 
Ryden, kulturskolan

Läs aktuellt program
Programmet för Kulturnatten och övrigt under veckan plane-
ras av Vaxholms kulturråd. Programmet var inte helt spikat 
vid denna tidnings pressläggning. Läs det aktuella program-
met och eventuella ändringar på www.vaxholm.se

Invigning kl 18.00 på rådhustorget:  
Kulturskolans barnkör och tal av  
kommunalråd Lars Lindgren.

Avslutning kl 21.00:  
Fackeltåg från bland annat rådhustorget  

ner till kajen där det blir ELDSHOW. 

Mellan kl 18 och 21 kan du  
besöka en mängd roligheter  

på flera olika platser: 

LITE AV DET SOM HÄNDER UNDER KULTURNATTEN:

• Rådhustorget: uppträdande och rockkonsert på scenen och 
på rådhustrappan.

• Inne i rådhuset: Kulturskolan uppträder. Konstworksshops. 

• I kyrkan: konserter, meditation och utställning.

• Hembygdsgården: spöklika sagor för stora och små.

• Biografen: Jazz med det lokala bandet Rörstrandsgatan 3. 
Kulturskolans vuxenstråk orkester. 

• Kastellet kommer att ha programpunkter, men vid denna 
tidnings pressläggning var de inte helt spikade. 

• I skyltfönstren hos Vaxholms handlare: Konstföreningen 
ordnar tipspromenad.

• Biblioteket: Bokbytarbord, aktiviteter för barn och föräldrar, 
frågesport, musik med elever från Vaxholms kulturskola, 
släktforskning.

Flera kulturhändelser  
planeras i Vaxholm under  
veckan 28 september – 6 oktober: 

• Måndag: Kulturstipendiet delas ut på kommun - 
full mäktiges möte.

• Tisdag: Lunchmusik i kyrkan, Pärlor ur musicalens  
värld framförs av musikalartisterna Therese Andersson 
Lewis, Daniel Engman och Maria Watolla, sång.  
Piano: Kristina Ohlsén-Runolf.

• Torsdag: Beatus spelar Beatlesmusik på  
Vaxholms biograf.

• Fredag: KULTURNATTEN Vernissage på Roddarhuset  
där åtta lokala konstnärer ställer ut.

• Lördag: direktsänd opera Eugen Onegin på  
Vaxholms biograf. Öppna ateljéer på Rindö Redutt  
– även söndag.
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Konst under Kulturnatten 4 oktober  
på rådhuset:
Sätt ord på känslan, mini-workshop, där du under en  
halvtimme leker med din kreativitet och det fria ordet  
kl 18.00, 18.40, 19.20 och 20.00. 

4–6 oktober  
på Roddarhuset: 
Samlingsutställning och öppna verkstäder. Åtta Vaxholms-
konstnärer ställer ut fotografi, måleri och skulptur. Vernis-
sage kulturnatten 4 oktober öppet 18.00–22.00, lördag–
söndag 12.00–16.00. Adress: Östra Ekuddsgatan 21.

5–6 oktober  
Rindö Redutt:
Öppna ateljéer, öppen konstverkstad på Rindö Redutt. 
Kom och skapa med skrot och återvinningsmaterial i vår 
öppna konstverkstad. Reduttens konstnärer leder och 
inspirerar samt visar sina ateljéer. Öppet 12.00–16.00. Till 
Rindö Redutt kommer du med vägfärjan från Vaxholm eller 
Värmdö. Vi har hembakt i vårt café! 

28 september–20 oktober:  
Konst på Vaxholms rådhus:
Medlemmar ur Konstnärsföreningen Redutten ställer ut  
på Vaxholms rådhus. Öppet lördag–söndag 12.00–15.00.  
I samarbete med Vaxholms konstförening.

Läs mer 
och ta del av eventuella ändringar i programmet på:
www.roddarhuset.se
www.redutten.se
www.vaxholmskonstforening.se

Konstveckan inramar Kulturnatten och inbjuder till utställningar, 
öppna ateljéer, öppen konstverkstad och miniworkshop. Konstens 
vecka i Vaxholm är ett samarbete mellan Roddarhuset, Vaxholms 
konstförening och Konstnärsföreningen Redutten. 

Varmt välkomna till Konstens vecka i 
Vaxholm önskar Roddarhuset i Vaxholm, 
Vaxholms konstförening och Konstnärs-
föreningen Redutten.

Lokal matkultur: 

Bondens marknad i Vaxholm  
lördag 5 oktober
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Ett spännande möte i hembygdsgården 
Museivärden Jonas Hök berättar om rysshärjningarna 1719 för Martina Stahl  
och Paul Esslinger från München i Tyskland. 

Hur hamnade ni i Vaxholm?
– Vi har varit i Norge och fortsätter nu med tre dagar i Stockholm. Vi ville göra en 
kort tur ut i skärgården över dagen och då tipsade hotellet oss om Vaxholm. Vi klev 
av båten, klev rakt i famnen på en turistinformation som föreslog ett besök här på 
hembygdsgården. Vaxholm har en sympatisk atmosfär, och den här mannen är ju 
fantastisk – oj vad han kan berätta! säger Martina Stahl och skrattar. 

Närkontakt med besökare i Vaxholm
TEXT OCH BILD: ANNA NORRBY

Ska byta båt
Fernando Fragueiro och Emilio Duque har spenderat dagen på Grinda. Nu har  
de en halvtimme på sig i Vaxholm i väntan på båten in till Stockholm. 
– Vi kom hit alldeles nyss och vet absolut ingenting om Vaxholm, har bara hamnat 
här eftersom vi fick byta båt. Det ser fint ut, vi ska bara strosa runt en stund, inte 
ta en kaffe ens, säger Fernando Fraguerio.

– Jag hade inte en aning om att det fanns en så stor stad ute bland öarna, säger 
Emilio Duque på spanska som Fernando översätter till engelska. 

I Stockholm har de bott på vandrarhem på en båt och där fick de tipset om att 
åka till Grinda. Till kvällen ska de flyga hem till Galicien i Spanien.

I väntan på mobilladdaren
Aron Söderström och Julia Hallström var 
på väg från Ljusterö till Uppsala när de  
i Vaxholm upptäckte att Julias mobillad
dare blivit kvar hos morfar på Ljusterö. 

– Han är på väg hit med den nu. Under 
tiden har vi badat där borta (pekar mot 
Norrhamnen), och nu ska vi köpa glass, 
säger Aron Söderström. 

– Vaxholm är jättefint med gulliga små 
hus och allt det lummiga. Vi har varit här 
förr men inte tänkt så mycket på hur det 
ser ut egentligen, säger Julia Hallström.

”Vaxholm är jätte
fint med gulliga 
små hus och allt 
det lummiga. ” 
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»

Går och fiskar
Douglas och Andrea Hahne är i Vaxholm med mamma Annie Hahne. De har lun
chat, ätit glass och sprungit i butiker. 
– Nu ska vi gå och fiska och sen ska vi åka hem, berättar Douglas.

Hem, det är Vindö det.
– Det blåste mycket när vi var ute med båten, så då var det skönt att gå in hit till 

Vaxholm. Det fungerar bra här i gästhamnen, jag tror vi fick den allra sista platsen, 
säger Annie. 

Bjuder på våfflor
”Kom får du en våffla!” ropar Vidar Bergvik när Viktigt i Vaxholm besöker camping
en för att höra vad gästerna tycker om att besöka kommunen. 
– Vi reser tillsammans med en annan familj, säger Vidar medan han vänder en våffla 
med ena handen och pekar med den andra på en husbil en bit bort i kvällssolen. 

Jamaica Pialago kliver ut ur husvagnen med minstingen. Familjen bor till vardags 
i byn Måndalen i västra Norge och har redan semestrat i två veckor på den stora 
campingen Gustavsvik i Örebro.

– Där är det som en stor semesterfabrik och det är kul på sitt sätt. Här är det stilla 
och lugnt, skönt!

Valet föll på Vaxholms camping eftersom det är lätt att ta båten in till Stockholm 
härifrån. Idag har de plaskat på stranden med lilla Miranda, dryga 1 år. I morgon blir 
det kanske en promenad in till Vaxholm. 

– Vill du ha en våffla till innan du går? 

På utflykt från Åkersberga
På rådhustorget leker Linnea Pavel 
och lillebror Lennart från Åkersberga 
med det jättestora schackspelet. De 
bryr sig inte ett skvatt om spelreg
lerna, däremot är pjäserna uppen
barligen bra att rida på. 
Dirk och Alexandra är deras föräldrar 
som idag tagit ungarna och bilen till 
Vaxholm för en utflykt. 

– Vaxholm är mysigare och roligare 
än Åkersberga där vi bor, säger Dirk. 

– Ja, det är charmigt här med alla 
små butiker, men varför finns det inte 
fler gågator? undrar Alexandra. 

– Det är synd att det är krångligt att 
åka kollektivt mellan Åkersberga och 
Vaxholm, vi hade hellre tagit buss hit 
för det är bättre för miljön. Dessutom är 
det svårt att hitta parkering i Vaxholm, 
säger Dirk. 

”Det är synd att det 
är krångligt att åka 
kollektivt mellan 
Åkersberga och 
Vaxholm.” 
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Vaxholmsdevisen, som kommunstyrel
sen i början av mars beslutade ska gälla, 
är sedan flera år inarbetad. Och nu före
kommer den alltså inte bara i folkmun 
eller på nätet, utan också högst synligt i 
verkligheten. 

Mottagandet har varit positivt, både 
från besökare och Vaxholmsbor, vilket 
värmer särskilt efter det mödosamma 
arbetet med att få devisbanderollen 
på plats. Fem man fick arbeta i fem 
timmar, i trilskande motvind och med 
varsam hand för att inte förstöra duken, 
innan den nästan 200 kilo tunga bande
rollen till slut satt på plats.

Finsk familj med kaniner
Familjen Leppiniemi består av två vuxna, fyra barn och sju kaniner.  
De bor i Seinäjoki i Finland och kom till Sverige med båt. 
Medan ungarna leker inne i husbilen och bara kikar ut en gång tar Terhi och Petri en 
öl utanför. Kaninen Prince fick följa med på semestern för han går på antibiotika efter 
en olycka. De andra har kaninvakt hemma i Finland. 

– Det går bra, ärret läker fint. Prince verkar trivas här på campingen, säger Terhi 
som har på sig Petris gamla landslagsjacka. 

Bredvid i skuggan sitter nämligen en lite tystlåten före detta skridskostjärna och 
småmyser. De bor på campingen sedan gårdagen, har ännu inte sett Vaxholms stads-
kärna och inte har de några planer på att ta sig dit heller.

– Barnen gillar att vara på campingen och i morgon åker vi nog vidare till Uppsala. 
Vaxholms camping hittade de i fjolårets campingmagasin. 

Spanska familjen Romañ
I gästhamnen möter vi en familj från 
hamnstaden Cadiz som ligger i allra 
sydligaste Spanien. Men kvartetten har 
inte kommit därifrån till Vaxholm med 
egen båt.

– Den här semestern har vi gjort ett 
husbyte med en familj i Älta, det är för-
sta gången vi byter bostad och det har 
funkat jättebra. När vi surfade om Stock-
holm hittade vi Vaxholm. Så vi hyrde en 
bil och åkte hit. Vi kollar på båtar och 
promenerar runt, det gillar grabbarna 
berättar pappa Joaquin Romañ. 

Fast grabbarna Andrés och Miguel 
verkar syssla mest sina mobiler.

–  Det är vackert här. Sverige är inte 
nytt för oss, vi är lärare och under stu-
dietiden var vi faktiskt utbytesstudenter i 
Skåne, säger mamma Lola Sanchez.

När familjen får klart för sig att de kan 
åka bilfärjor via Rindö hem till Älta, och 
att det dessutom är gratis, tappar de 
nästan hakorna. 

– Coolt, säger Andrés och skiner upp.

Fem man i lika många timmar
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Fem man i lika många timmar

Många frågor blev det också om Waxholmsbåtarnas destina
tioner, avgångstider och kajplatser. Många gäster känner sig 
osäkra och det kändes bra att vi kunde hjälpa till redan på 
kajen. 

Nöjda med arbetet på kajen
Den nya laddnings och wifistationen i Söderhamnen upp
skattades också. Här kunde vem som helst ladda sin smart
phone och använda wifi gratis. Sammantaget är både vi och 
(som det verkade) besökarna nöjda med att vi fanns i Sö
derhamnen där vi konkret kunde peka ut mycket av det som 
besökare frågar efter. Det blir säkert fortsättning på det.

Väbesökt i år var även turistbyrån i rådhuset, liksom konst
utställningen intill. Många sitter ner en stund, skriver vykort 
och småpratar. Det stora schackspelet på torget samlade 
spelare i alla åldrar.

Sommarjobbare frågade och svarade
Turistbyrån fick i år hjälp av två sommarjobbande turist
värdar. De två 16åriga Vaxholmstjejerna Elin och Matilda 

gick runt i staden och svarade på frågor. De intervjuade även 
turister och ortsbor och resultatet visade att så gott som alla 
(99 %) var nöjda med sitt besök här. De tillfrågade upplevde 
att Vaxholm var fint, vackert, vänligt och charmigt. Bland det 
som anmärktes på var parkeringar (fler och längre tid), toalet
ter (fler) samt att man ville ha fler uteserveringar.

Fler besök totalt, men färre internationella
Enligt våra uppmätta besökssiffror har vi informerat fler 
personer än förra året. Dock har vi haft färre utländska gäster 
i turistbyrån. De vanligaste utländska nationaliteterna var 
tyskar, danskar och norrmän.

Höstarbete pågår
När Waxholmsbolaget byter till hösttidtabell minskar antalet 
besökare drastiskt och tempot blir lugnare på turistbyrån. I 
höst kommer vi att ägna mycket tid åt att flytta turistbyråns 
information från Roslagens turismwebb till Vaxholms stads 
gemensamma hemsida. Vi summerar 2013 och börjar planera 
för 2014. Många vaxholmare kommer till oss med förslag 
och synpunkter, vilket vi är väldigt glada för. Välkomna in på 
turistbyrån!

MIKAELA LODEN, 

TURISTBYRÅANSVARIG VAXHOLMS STAD

Turistsommaren 2013

Ökad närvaro bland  
besökare på kajen
En turistnyhet i Vaxholm i år var vår nya, komplet-
terande verksamhet på kajen i Söderhamnen – ett 
informationstält där vi turistinformatörer mötte 
gästerna som kom med båtarna, delade ut informa-
tionsmaterial och svarade på frågor.
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I juli började Mikaela Lodén som 
turistbyråansvarig i Vaxholm. Under de 
första sommarmånaderna på nya job
bet fördelade hon sin arbetstid mellan 
två vackra arbetsplatser där Vaxholms 
turistinformation i år mött turisterna: 
turistbyrån på rådhustorget och den nya 
säsongsöppna turistbyrån på kajen. 

”Var äter lokalbefolkningen?”
En fråga som oväntat många turister i år 
ställt till Mikaela och hennes kollegor på 
Vaxholms turistinformation är: ”Var kan 
vi se vilda djur?” Många frågar också 
var de kan besöka en spaanläggning. 
När det är dags att äta tror många att 
det finns fler restauranger än de som de 
hittat i centrum, och en återkommande 
fråga är: ”Kan ni tipsa mig om lite mer 
avskilda restauranger dit Vaxholms 
lokalbefokning går och äter?” 

Kommer besökare in och är irrite
rade över något så handlar det ofta om 
svårigheter att hitta parkering.

– Det försöker vi bemöta på bästa sätt 
och föreslå alternativ. Vi vill att besöket 
i Vaxholm ska bli en positiv upplevelse 
och försöker på olika sätt hjälpa till med 
det.

Under det lugnare halvåret då turist
strömmen sinar betydligt jobbar Mi
kaela endast halvtid på Vaxholms stad 
turistinformation. Via sitt eget företag 
jobbar hon resten av tiden som förelä
sare och guide på olika platser, bland 
annat Riddarhuset och Bogesunds slott. 
Utöver turistinformatör och guide är 
Mikaela även arkeolog. Hennes inrikt
ning är publik arkeologi, och hon håller 

ofta föredrag på olika arkeologiska 
teman. Hon har ett stort historieintresse 
och lyfter i olika sammanhang fram 
Vaxholms historia under vikingatiden.

 Lokala platsnamn från vikingatiden
– Vaxholm är fyllt av historia, men 
Vaxholms historia från vikingatiden är 
förvånande nog ganska okänd. Under 
denna tid bodde redan många män
niskor här och det fanns hela fem 
vikingabyar. Sundby är till exempel 
ett platsnamn som härstammar från 
vikingatiden, liksom Söderby, som fick 
sitt namn för sin placering söder om 
vikingarnas moderby Sundby.
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Mikaela Lodén  arkeolog 
och ansvarig för turistbyrån

”Vaxholm är fyllt  
av historia, men  
Vaxholms historia 
från vikingatiden  
är förvånande nog 
ganska okänd.”

Det vill besökare se  
mer av i Vaxholm:
• Ett större Bed & Breakfast, med rum 

för större familjer.
• Sightseeingbåtar, för att ta sig runt 

och se större delar av Vaxholm.
• Kvällsaktiviteter som befolkar sta-

den efter klockan 18.
• Spaanläggning som är öppen både 

dag- och kvällstid.

Bogesundslandet 
– värt att besöka 
året runt
Har du tröttnat på din 
vanliga motionsrunda? 
Varför inte prova ett 
spår eller en stig du 
aldrig tidigare gått på? 
På Bogesund finns 
flera vandringsleder 
som går förbi vackert belägna rast-
platser, till exempel:
• Dammstakärrsrundan 10,8 km
• Stortallsrundan 9,9 km
• Stora slottsrundan 8,5 km
• Frösviksrundan 7,1 km
• Nässeldalsrundan, 5,5 km
• Askrikerundan 5,5 km
• Lilla Ladviksrundan 4,1 km
• Lilla Slottsrundan 3,3 km
• Råholmastigen 2,0 km

Välkommen till turistbyrån för att 
hämta en gratiskarta som visar  
vägen på Bogesundslandet.

Upplev vaxholmsnaturen 
med hjälp av Naturpasset
Orienteringsklubbar runtom i landet 
arrangerar Naturpasset och har satt ut 
ett stort antal orienteringskontroller i 
lättillgängliga skogspartier. Du kan be-
söka kontrollerna när du vill, hur ofta 
du vill, ensam eller tillsammans med 
andra. Det finns ingen tidtagning. Du 
visar att du besökt kontrollerna genom 
att stämpla startkortet vid kontrollerna.

I Vaxholm är det Vaxholms orien-
teringsklubb som ansvarar för Natur-
passet. I naturen finns 44 kontroller 
utsatta ända fram till den 31 oktober. 
Kartan visar var de finns. Om du hittar 
minst 20 av 44 kontroller deltar du i 
utlottning av fina priser. Naturupple-
velser får du på köpet. 

Naturpasset finns i 500 områden 
runt om i Sverige och totalt säljs det 
cirka 40 000 paket per år. 2013 års 
Naturpasskarta sträcker sig över Östra 
Bogesund och Eriksö. 

Vaxholms turistbyrå säljer Naturpas-
set och priset är 70 kr.
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Naturen bjöd på sol, Vaxholms stad 
bjöd på tårta som lokala caféer ställt 
upp och bakat i mängder. Kulturskolans 
barnkör sjöng besökare tårögda. Cirka 
600 personer minglade runt torget, 400 
tårtbitar och många glassar delades ut.

När utomhusmötet med kommun
fullmäktige senare på kvällen inleddes 
var det fortfarande fler än 100 personer 
kvar som åhörare. Under ett normalt 
möte brukar det komma några få. Att 

jubileumet firades just på en måndag 
berodde på att kommunfullmäktiges 
möten alltid sker på måndagar.

Stort tack till alla som kom och 
bidrog till en lyckad jubileumsdag som 
var betydligt livfullare än en vanlig 
måndagkväll i Vaxholm. 

Välkomna även i oktober när vi ar
rangerar Kulturnatten i samarbete med 
en rad lokala aktörer!
Läs mer om Kulturnatten på sid 7–9.

2013 års förtjänsttecken gick  
till Sven-Olof Kviman och  
Bernt Malm

Vaxholms stads förtjänsttecken införs 
från och med i år 2013 i syfte att hedra 
personer som uträttat något som främjat 
Vaxholm i vidare bemärkelse. Sven-Olof 
Kviman och Bernt Malm fick motta 
stadens förtjänsttecken under jubileums-
dagen. Ur motiveringstexterna: 
"Sven-Olof Kviman har genom sina 
arbetsinsatser bland annat medverkat till 
att bevara och rusta upp Bogesunds slott, 
digitaliserat Waxholms biografteater och 
satt Waxholms golf på kartan."
"Bernt Malm har ägnat mer än 50 år 
till att dokumentera Vaxholms stads och 
dess invånares historia. En kulturskatt 
har skapats till glädje för nuvarande  
och kommande generationer."Mikaela Lodén, turistbyråansvarig och guide, fängslade åhörarna med berättelser 

ur Vaxholms historia.

Många besökare tog chansen att ställa frågor och lämnade synpunkter om översiktsplanen och arbetet 
med att utveckla Vaxholm. Flera deltog också i en tävling och några av dem vann Vaxholmsböcker.

Jubileumsdagen på rådhustorget: 
En solig, glad och livfull måndag i Vaxholm
Många kommuner har under året på olika vis uppmärksammat 
kommunallagens 150-årsjubileum. Kommunfullmäktiges presidium 
väckte under våren idéen om ett kommunfullmäktige utomhus på 
rådhustorget. Vaxholms stad slog ihop firandet av kommunallagen 
med firandet av Vaxholms 30 år som egen kommun som inföll samti-
digt. En eftermiddag i juni bjöds allmänheten in till en dubbel jubi-
leumsdag på rådhustorget med tårta och dryck och olika aktiviteter.



16

Aktivitetshus för unga på Rindö

Ett stort behov av samlingslokal på 
Rindö föranledde kommunstyrelsen att 
hösten 2012 ge stadens förvaltningar 
ett uppdrag att utreda möjligheterna 
för etablering av ett aktivitetshus på ön. 
Förvaltningarna träffade Föreningen 
Rindöborna och KA1 IF som tagit fram 
projektbeskrivningen ”Ung på Rindö” 

som syftar till att skapa en plats för 
samvaro och aktiviteter.

Olika tankegångar om plats och 
målgrupp har funnits längs vägen, men 
på kommunstyrelsens möte i september 
2013 fattades ett beslut som ska leda till 
att det på Rindö etableras ett aktivitets
hus för i första hand ungdomar. Lokalen 

som ska användas för denna samling
plats är den gamla lärarbostaden på 
Rindö. Fastigheten ägs av Vaxholms 
stad. 

Vaxholms stad har beviljat ett hy
resbidrag som under projekttiden ska 
täcka lokalens kostnader för drift och 
underhåll. För att få verksamheten att 
rulla bidrar Föreningen Rindöborna 
och Ka1 IF med frivilliga krafter. Även 
ungdomar kommer att engageras i att 
driva verksamheten.

Verksamheten beräknas starta under 
hösten 2013 och för det inledande året 
planeras enklare caféverksamhet två 
kvällar per vecka. 

Målgruppen är i ett första skede 
ungdomar från årskurs 4 och uppåt. 
Projektet pågår ett år och ska därefter 
utvärderas. I förlängningen kan även 
andra målgrupper inkluderas i sats
ningen på Rindö.

En effekt som man hoppas att akti
vitetshuset ska bidra till är att minska 
vandaliseringen. Man hoppas med detta 
initiativ även kunna bidra till att avhålla 
ungdomar från eller skjuta på debuten 
för alkohol och droger.

Projekt Ung på Rindö är ett gemensamt projekt som den lokala idrottsföreningen KA1 IF och 
Föreningen Rindöborna har initierat. Projektet syftar till att ge ungdomar möjlighet att träffas 
i en trygg miljö med nära vuxenkontakt. I september fattade kommunstyrelsen beslut om att 
stötta projektet så att ett efterfrågat aktivitetshus ska kunna etableras på Rindö.

Föreningen Rindöbornaoch KA1 IF:s projekt Ung på Rindö

Om Rindö
• På den 5 kilometer långa ön Rindö 

bor cirka 1 400 personer. Ön har fär-
jeförbindelse med både Vaxholm och 
Värmdö och vaxholmsbåt till Vaxholm, 
Stockholm och skärgården.

• Föreningen Rindöborna är en  
politiskt obunden intresseförening 
som företräder boende på Rindö.  
KA1 IF är en förening för boende 
kring Rindö med målsättning att er-
bjuda olika typer av aktiviteter lokalt 
för individer och familjer.

• På Rindö finns förskoleverksamhet 
och grundskola upp till årskurs 6.  
På ön finns även restaurang, krog, 

lanthandel, ostmakeri och vandrar-
hem. 

• Rindö hyste fram till hösten 2005 
regementet Amf 1, som tidigare 
hette KA 1. Ön har i alla tider varit 
viktig ur försvarshistorisk synpunkt, 
med befästningar sedan Gustav Vasas 
dagar. På Rindös östra sida finns 
Byviksfortet och Oskar-Fredriksborgs 
befästning som anlades för att bevaka 
Oxdjupet. På öns västra sida ligger 
försvarsverken Rindö Redutt med 
tillhörande 12:e batteriet som anlades 
för att komplettera Vaxholms kastell i 
försvaret av inloppet via Kodjupet och 
Norra Vaxholmsfjärden.
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Nya riktlinjer: 

Möjlighet till  
ökad vistelsetid
Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade i juni 2013 att införa 
nya riktlinjer för förskola och 
pedagogisk omsorg. 

Med anledning av ny skollagstiftning 
och ett utökat omsorgsbehov för föräld
ralediga vårdnadshavare har nämndens 
riktlinjer setts över. 

Syftet är att:
• göra det tydligare för kommunens 

invånare vilka regler som gäller 
• erbjuda utökad vistelsetid för barn till 

vårdnadshavare som är föräldralediga 
med yngre syskon. 

Möjlighet till utökad vistelsetid
Föräldralediga vårdnadshavare har nu 
möjlighet att välja mellan 
• 15 timmars vistelsetid per vecka med 

omsorg under lov och 
• 25 timmars vistelsetid per vecka utan 

omsorg under lov. 

Ytterligare en nyhet är att reducerad 
vistelsetid i förskola på grund av föräld
raledighet inträder först 30 dagar efter 
yngre syskons födelse.

De nya riktlinjerna innebär bland annat 
att elever som går i grundskolan är be
rättigade till skolskjuts genom busskort 
om avståndet mellan folkbokförings
adressen och skolan överstiger:
• 2 km för elev i förskoleklass
• 3 kilometer för elev i årskurs 13 
• 4 kilometer för elev i årskurs 49 

Berörda elever kan hämta ut busskort i 
Vaxholms stads reception. Vårdnadsha

vare som redan har köpt busskort kan 
kontakta utbildningsförvaltningen för 
att få ersättning.

Ansökan om skolskjuts på grund av tra
fikfarlig väg till skolan som genomförs 
med taxi eller båtkort lämnas skriftligen 
till utbildningsförvaltningen för hand
läggning.

Gymnasieelever från Vaxholms stad får 
busskort utdelade i skolan. De gymna
sieelever som inte får färdbevis (exem
pelvis båtkort) utdelade i skolan kan 
ansöka om skolskjuts hos kommunen.

Läs mer
Ta del av de nya riktlinjerna  
och blankett för ansökan  
om skolskjuts på  
www.vaxholm.se

Nya riktlinjer: 

Fler elever än tidigare får skolskjuts

Vaxholms stad söker  
kontaktfamiljer, kontakt-
personer och familjehem
Vi söker enskilda personer och familjer 
som har livserfarenhet och har utrym-
me, 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 träffar 
du barnet eller ungdomen några tim-
mar 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.

Vill du veta mer?  
Välkommen att kontakta Vaxholms 
stads socialsekreterare:
• Rebecca Grahn 08-541 70827
• Per Rydholm 08-541 70959

Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade i juni 2013 att införa 
nya riktlinjer för skolskjuts. Re-
videringen medför att fler elever 
än tidigare är berättigade till 
skolskjuts. 

Läs mer: 
På Vaxholms stads hemsida kan  
du del av riktlinjer för förskola och 
pedagogisk omsorg.

Frågor:
Välkommen att kontakta utbildnings-
förvaltningen på tel: 08-541 708 00 
eller förskolechef för respektive 
förskola.
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För att hjälpa ungdomar att prova 
olika idrotter vid sidan av de vanligaste 
deltar Vaxholms stad sedan flera år i 
Riksidrottsförbundets satsning Idrotts
lyftet. Förbundet har tilldelats medel av 
regeringen för satsningar på barn och 
ungdomsverksamhet.

Vaxholms medverkan i Idrottslyftet 
har gett elever möjlighet att prova bland 
annat hästsport, paddling, golf, fäktning, 
orientering, friidrott, kanot, kampsport, 
dans, bowling, skridsko, tennis, vol
leyboll, pingis, längdskidåkning, basket, 
terränglöpning, vandring och inne
bandy.

Elever i årskurs 4–9 får via sin klass
lärare erbjudande om att på skoltid 

prova olika idrotter. Det är öppet hus i 
Ifhallen för elever varje måndag  
kl 15.00–15.45 där ledare organise
rar provapåidrotter. Ingen anmälan 
behövs. Via avtal med hallar utanför 
kommunen ordnas även resor till rack
etcenter och bowlinghallen i Täby. In
formation om planerade aktiviteter får 
elever och målsmän via klassläraren.

Mer information
Dan Pierre, tel: 073-530 19 42
E-post: dan.pierre@edu.vaxholm.se

Rebecca Thomsson, tel: 070-480 74 66
E-post:  
rebecca.thomsson@edu.vaxholm.se

Idrottslyftet i Vaxholm 

– en satsning för att nå 
alla med idrott på skoltid 
Att ungdomar har idrott som fritidsaktivitet är vanligt – men långt 
ifrån självklart för alla. De populäraste idrotterna lockar inte alla. Ur 
ett folkhälsoperspektiv är idrott och rörelse som fritidsaktivitet oerhört 
värdefullt. För den enskilde kan idrott, precis som andra fritidsaktivite-
ter, innebära tillfällen för gemenskap och möjlighet att bli bekräftad.

Ny idrottsplats för spontanidrott
Förutom resurser för prova på-idrott på 
skoltid har Idrottslyftet beviljat Vax-
holms stad ett anläggningsbidrag. Dessa 
har nu använts för att äntligen färdig-
ställa den sedan länge planerade ytan 
för spontantidrott på Vaxö IP. Under stor 
del av säsongen kommer denna att vara 
ett välkommet tillskott som undervis-
ningsplats för både skolidrott, fritids-
verksamhet och Idrottslyftets aktiviteter. 

Här finns utrymme för bland annat 
streetbasket, minitennis, och volleyboll. 
Kompletternde arbeten på anläggningen 
utförs under hösten. Anläggningen är 
fri för alla att använda. Elever som inte 
har tillgång till utrustning kan få låna 
med sig det under veckan från skolan. 
Racketar och annat lånas ut i samband 
med prova-på-idrotten på måndagar.

Tidplan Campus Vaxholm: 
Vaxholms nya skola
I det pågående arbetet med att rita 
Campus Vaxholm, Vaxholms nya högsta-
dieskola i anslutning till idrottsområdet, 
har arkitekterna arbetat nära och tagit 
in synpunkter från många personer och 
grupper som på olika sätt är involve-
rade och kunniga i sakområden. I olika 
referensgrupper ingår bland annat 
tjänstemän, elever, lärare och fackliga 
representater. 

För specialområden är externa experter 
inkopplade. I och med att byggnaden 
kommer att ha en större aula och stora 
fönsterpartier samarbetar man med rådgi-
vare för samlingssalen och med glasråd-
givare kring ljusinsläpp. Utöver det finns 
experter inkopplade kring bland annat 
mark, fukt, ljud och miljö. Ambitionen är 
att byggnaden ska få miljöklass guld, som 
innebär mycket hårda krav på byggnads-
material, byggmetod, energianvändning 
och inomhusklimat. Parallellt kommer 
planering för inventarier, skolbibliotek 
och skolans inre organisation starta.

Snart kan du se hur skolan ska se ut
När ritningarna är helt klara inleds 
upphandling av byggnation av skolan på 
totalentreprenad. Vi kan då presentera 
ritningar och berätta mer om Campus 
Vaxholm bland annat här i Viktigt i Vax-
holm och på www.vaxholm.se

Bygge pågår – var ska jag parkera?
På Campusområdet, vid idrottsplatsen, 
pågår sedan våren bygget av den nya 
skolidrottshallen som ersätter Pålsunds-
skolans gymnastiksal som tidigare rivits. 
En tillfällig parkeringsyta görs iordning 
under hösten på Pålsundsskolans tomt 
för att underlätta parkering i samband 
med aktiviteter i ishallen och på IP.

Tidplan Campus Vaxholm 
• Höst 2013: Ritningar spikas. Förfråg-

ningunderlag och bygglovshandlingar 
tas fram, upphandling av totalentrepre-
nad.

• Januari - maj 2014: anbudsberäkning.
• Sommar 2014: entreprenör utses.
• Höst 2014: projektering av färdiga 

handlingar. 
• Dec 2014: produktionen beräknas 

starta.
• Sommar 2016: skolbyggnaden beräk-

nas vara klar.
• Höst 2016: inflyttning i samband med 

skolstart.
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Nätverk för anhöriga till 
neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning
Välkommen till Vaxholms nätverk för 
dig som är anhörig till någon med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 
exempelvis ADHD, Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom, tvångssyndrom. 

Vi samarbetar med Österåkers kom-
mun och i vårt nätverk kan du träffa 
andra personer i liknande situation. Vi 
bjuder även in gäster och föredragshål-
lare efter önskemål. Varmt välkommen 
att kontakta oss för att få veta mer om 
kommande träffar.

Nätverk för unga anhöriga
Är du ung anhörig, cirka 18–30 år, till 
någon med en demenssjukdom? Väl-
kommen till nätverket för unga anhöriga 
i Stockholms nordost-kommuner.

I nätverket kan du träffa andra unga 
vuxna i liknande situation för samtal, 
gemenskap, kunskaps- och erfarenhets-
utbyte.

Kontakt och anmälan
Har du frågor eller vill anmäla dig till 
något av våra nätverk, välkommen att 
kontakta Vaxholms anhörigkonsulent:
Madelaine Wallén, tel: 08-522 426 53
E-post madelaine.wallen@vaxholm.se
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Medlemsorganisationen Företa-
garna Vaxholm delade i samver-
kan med Vaxholms stad för 17:e 
året ut utmärkelsen Årets företa-
gare i Vaxholm.

Under skärgårdsmarknaden i augusti 
hyllades årets pristagare Daniel Klaréus på 
Waxholms Marin & Utbordarservice AB.

Saxat ur motvieringen: Daniel Klaréus 
på Waxholms Marin & Utbordarservice 
AB – en auktoriserad fullserviceverk
stad och återförsäljare – hjälper till året 
runt, vardagar som helger för att Vax
holms och grannkommuners invånare 

ska kunna njuta av skärgården i sina bå
tar. Daniels kundstock ökar stadigt tack 
vare hans och personalens positiva anda 
och kunnande. De sliter hårt för att 
kunderna ska ha sina båtar och motorer 
fungerande inför varje säsong. Daniel 
har en serviceanda som är speciell och i 
Vaxholm är han en mycket bra förebild 
för alla som vill driva eget företag.

Företagarna i Sverige och i Vaxholm
Företagarna är en rikstäckande, opolitisk 
medlemsorganisation med totalt 70 000 
medlemmar, varav 100 i Vaxholm. 
Läs mer: www.foretagarna.se/vaxholm

Vaxholms  
konstförening 
– en mötesplats för konst 

Lust, ljus och lite fröjd för ögat bjuder Vax-
holms konstförening på i sitt höstprogram! 
En kulturnatt och lek med det fria ordet, 
en konstens vecka med öppna ateljéer 
och öppen konstverkstad, och inspire-
rande utställningar på Vaxholms rådhus 
– din mötesplats för konst. Utställningarna 
arrangeras av Vaxholms konstförening i 
samarbete med Vaxholms stad. 

28/9–20/10 Medlemmar ur Konstnärsför-
eningen Redutten ställer ut på Vaxholms 
rådhus. Vernissage 28/9 kl 12–15.

4/10 Kulturnatten i Vaxholm Sätt ord på 
känslan, mini-workshop på rådhuset

26/10–7/11 Carl-Olof Tronje visar måleri 
på Vaxholms rådhus. Vernissage 26/10 kl 
12–15. Samtal med konstnären kl. 13.00.

16/11 Kl 15.00 sker föreningens årliga 
konstutlottning på Vaxholms bibliotek. 
Konstverken är utställda i bibliotekets 
skyltfönster cirka 2 veckor före utlott-
ningen. Fullmakter finns att hämta på 
biblioteket.

Vill du bli medlem?
Anmäl dig genom att sätta in medlems-
avgiften 200 kr på postgiro 15788-3. 
Kontakta oss för mer information på 
vaxholmskonst@hotmail.com 

Mer info
www.vaxholmskonstforening.se  
Du kan också följa oss på Facebook.

Har du en modellbåt?
23 november–15 december Skepp ohoj! 
Modellbåtar från när och fjärran 

Har du byggt eller äger du en fin 
modellbåt? Vi vill gärna visa den i en ut-
ställning på Vaxholms rådhus. Skicka en 
bild och beskriv båten med några rader. 
Ange mått så vi vet hur stort utrymme 
den behöver. Vi tar emot 40 båtar till 
utställningen. 

Om du vill delta
Kontakta oss senast 31/10:  
vaxholmskonst@hotmail.com eller  
Tel: 0739-730 204. 
Sjösättning och vernissage 23 november 
12.00–15.00 i Vaxholms rådhus. 

Stöd och utbildning för anhöriga:

Daniel Klaréus uppvaktas under skärgårdsmarknaden av Eva Jernnäs och Margareta Hamrén 
från Företagarna Vaxholm och Lars Lindgren, kommunalråd Vaxholms stad. 

Daniel Klaréus  årets  
företagare i Vaxholm
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Vaxholm är den punkt i Sverige där det passerar flest fritidsbå
tar. Lars Lindgren (M), kommunalråd, betonade i Almedalen 
vikten av båtbottentvättar och latrintömningsstationer för att 
förbättra vattenkvalitén på plats i Vaxholm. Han förde också 
fram Vaxholm som en ny plats för möten och seminarier samt 
ett skyltfönster för samverkan kring Östersjön, bland annat 
med planerna på ett Östersjöns hus.

– För Vaxholm, som östersjökommun, är en levande 
Östersjö  en prioriterad fråga och en mycket väsentlig del av 
Vaxholms stads varumärke. Vi ser en möjlighet att påverka 
situationen i Östersjön genom att själva bidra till denna  
nödvändiga och gemensamma insats, säger Lars.

Östersjöinitiativet är ett nätverk som bildades under  
Almedalsveckan i fjol och som nu kan lägga fram en deklara
tion och en handlingsplan för det kommande årets arbete.

Det är kommunerna och regionerna som kan göra verklig
het av regeringens och riksdagens strategier för att nå målen i 
Östersjöstrategin och Helcoms Baltic Sea Action Plan. Det är 
i den lokala närmiljön som de konkreta åtgärderna måste ske 
och kommuner, markägare, kustmiljöföreningar och företag 
behöver engagera sig. Det handlar om en rad åtgärder som 
kräver samsyn och samordning.

Exempel:
• Våtmarker ska byggas för att fånga upp näringsämnen  

och skapa ”gäddfabriker”
• Musselodlingar ska etableras för att skapa jobb, ta bort  

näringsämnen ur vikar och hav och samtidigt ge foder  
för fiskodling. 

•Ren sjöfart kräver att färjorna ska tömma latrinvatten  
på land och ha tillgång till ström i hamn.

Fokusområde förbättra Östersjöns kvalitet

Fem kommuner  
gör gemensam sak 
Kalmarsund, Simrishamn, Trelleborg, Gotland 
och Vaxholm gör gemensam sak för Östersjön. 
I Almedalen i år skrev fem kommunal och 
regionråd under Östersjödeklarationen och 
lämnade över den till miljöminister Lena Ek. De 
fick även chans att säga några ord under semi
nariet ”Östersjön som resurs och utmaning”.
TEXT: MIA SKLENAR, PROJEKTKOORDINATOR  
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Kommunen har en viktig roll vid ett 
oljeutsläpp och Vaxholms stad har 
därför inlett ett arbete med att upprätta 
en oljeskyddsplan med målsättningen 
att ha förmåga att bekämpa den olja som 
når land efter ett utsläpp till havs och för 
att minimera negativa följder. 

Vaxholms Stad ingår i ett gränsö
verskridande EUfinansierat projekt 
med namn ARCHOIL i samarbete med 
bland annat Åbo och Ålands univer
sitet, Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB), Ålands regering, 
Länsstyrelsen i Stockholms län och 

Skärgårdskommuner inom projektom
rådet (Norrtälje, Värmdö, Österåker och 
Lidingö).

Oljeskydd i skärgårdsmiljö
Projektet pågår fram till slutet av de
cember 2013 och har som mål att bland 
annat skapa gemensamma strategier för 
oljeskydd i skärgårdsmiljö, utbilda och 
träna aktörer inom regionen och skapa 
ett aktivt samarbete i skärgårdsmiljö 
mellan Sverige, Åland och Finland.
TEXT: ISABELLE ERIKSSON,  

KOMMUNEKOLOG
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Energirådgivningen 
ger resultat
Energi- och klimatrådgivningen i
Vaxholm och i övriga landet har stor
betydelse för energieffektiviseringen. 
Det visar Energimyndighetens rap-
port: Effekter av energi- och klimat-
rådgivningen 2012.

Rådgivningen riktad mot privatper-
soner visade på en genomsnittlig
besparing av mellan 10 och 13 MWh
per hushåll – en genomsnittlig svensk
villa drar drygt 27 MWh/år. En fjärde-
del anser att informationen de fick var
utslagsgivande för valet av åtgärd. 
Av de privatpersoner som inte hade 
någon plan på åtgärder innan de 
sökte rådgivning, har över hälften ge-
nomfört eller planerar att genomföra 
energibesparande åtgärder. 

I Vaxholm dominerar frågor om
uppvärmning. Andra ämnesområden 
är värmepumpar, klimatskal (dvs hu-
sets grund, väggar och tak), ventila-
tion och förnybar energi. Solenergi är 
ett område där intresset stadigt ökar.

Samtal med företagare
Energibesparingen per företag i 
landet som fått besök av energi- och 
klimatrådgivare ligger i storleksord-
ningen 10 till 30 MWh och för två 
av tio företag upp till 100 MWh. De 
vanligaste samtalen med företagarna 
i Vaxholm handlade om byte av äldre 
belysningsarmaturer och effektiv styr-
ning av belysningen.

Energi och klimatrådgivningen
Vaxholm samarbetar med 26 andra
kommuner i stockholmsregionen om
Energi- & klimatrådgivning. Allmän-
heten får kostnadsfri och opartisk 
telefonrådgivning på tel 08 - 29 11 
29. I Vaxholm erbjuder vi besök i 
boendeföreningar och på företag och 
arrangerar aktiviter med fokus på en-
ergisparande och energieffektivisering 
och dess miljöpåverkan.

Kontakt
Energi- och klimatrådgivare 
Eva Jernnäs, 
e-post: 
energiradgivningen@vaxholm.se, 
tel: 070-209 5912
www.energiradgivningen.se

Plan för oljebekämpning

De flesta kommuner i Stockholmsre
gionen samlar redan in matavfall eller 
planerar att snart börja göra det. Enligt 
Sveriges nationella miljömål ska minst 
50 procent av matavfallet från hushåll, 
storkök, butiker och restauranger be
handlas biologiskt senast år 2018 för att 
göra det möjligt att ta vara på växtnä
ringen. Minst 40 procent av matavfallet 
ska användas till energiproduktion.

Roslagsvatten har nyligen börjat pla
nera arbetet och kommer att kontakta 
berörda hushåll i Vaxholm i god tid 
innan insamlingen startar. Hämtningen 

införs etappvis i olika områden på 
fastlandet och på de öar som går att nå 
med bil. För hushållen handlar det om 
att slänga skal, mindre ben och andra 
matrester i en separat soptunna så att 
avfallet kan rötas. 

Vid rötning av matavfall utvinns 
energin i materialet och omvandlas till 
fordonsgas. Det rötslam som kvarstår 
blir biogödsel som kan användas som 
gödningsmedel på åkrar och i skogen. 
Fordonsgasen ersätter bensin och diesel, 
medan biogödsel ersätter konstgödsel.

Beslutet att ge hushållen möjlighet 
att sortera ut sitt matavfall för rötning 
fattades av Vaxholmsvattens styrelse den 
6:e maj.

Kontakt
Klara Dalhielm, avfallshandläggare  
Roslagsvatten AB
Tel: 08-540 835 03
E-post: klara.dalhielm@roslagsvatten.se

Matavfallsinsamling i Vaxholms kommun
Hushållen i Vaxholm får möjlig-
het att sortera sitt matavfall och 
bidra till en mer miljövänlig 
avfallshantering. Insamlingen av 
matrester startar 2014.

Varje dag trafikeras Vaxholms vatten av ett stort antal fartyg, både 
transporter längs med Furusundsleden och lokal båttrafik. All form av 
motortrafik på vatten utgör en risk för olyckor och utsläpp av olja el-
ler kemikalier med stora konsekvenser för boende, växt- och djurliv, 
stränder och havsbottnar, dricksvattenförsörjning och turism.
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Anhöriga välkomnas att delta i Vax-
holms stads utbildning för anhöriga 
till demenssjuka. Vi träffas tre tisda-
gar kl.15–17 i en lokal på träffpunkt 
Kanonen på Hamngatan 50 i Vaxholm. 
Kursledare är silviasyster Susanne 
Lindqvist och anhörigkonsulent Made-
laine Wallén.

Kursprogram
8 oktober: Vi går igenom materialet om 
”demensresan”.
15 oktober: Bemötande och tips i 
vardagen.
22 oktober: Teknik och hjälpmedel i 
vardagen, anhörigstöd, råd till anhö-
riga.

Avlastning under kurstiden
Välkommen att kontakta oss för att 
diskutera hur vi kan möjliggöra din 
medverkan i kursen och ordna med 
avlastning för din närstående under 
kurstiden.

Anmälan
Välkommen med anmälan senast 
måndag 30/9 till: Madelaine Wallén, 
anhörigkonsulent tel: 08-522 426 53
E-post: madelaine.wallen@vaxholm.se

Gratis buss till Stockholms stadshus
Ta bussen gratis till Stockhoms stads
hus. Delfinbusss (skylt i fönstret med 
”En dag för anhöriga”) avgår från Vasa
gatan 14, utanför Forex växlingskontor 
mitt emot centralstation, klockan 10.15, 
10.45, 11.15 och 11.45.

Buss från stadshuset till centralstation 
avgår kl 13.15 och 14.15.

Kort om programmet
10.00 Portarna till stadshuset och ut
ställningen i Blå hallen öppnas
10.30 Inledning i Blå hallen.
10.45 ”Anhörigpulsen – hur upplever 
anhöriga sin situation?”
11.25 ”I gruppen upplevde jag en känsla 
av samhörighet trots alla olikheter.”
12.00 Kaffe och lunchsmörgås (serveras 

till kl. 14.00). Körkonsert med elever ur 
Adolf Fredriks Musikklasser

Föreläsningar i Paulisalen:
12.10 Vaksam i vardagen – om konsten 
att undgå att bli bestulen och rånad
13.30 Parkinsons sjukdom – igår, idag 
och i morgon
14.10 Livsglädje
14.50 Ung och drabbad av demenssjuk
dom
15.30 Ett samtal om stöd för vuxna an
höriga till personer med psykisk ohälsa
16.00 Avrundning i Blå hallen
Fri entré

Arrangörer
Stockholms stad, Svenskt demenscen
trum, Hjälpmedelsinstitutet, NKA, 
Anhörigas riksförbund, Stockholms 
läns landsting, Anhörigkonsulenterna 
i Danderyd, Vaxholm och Stockholms 
stadsdelar. 

Varmt välkomna!

En dag för anhöriga  
i Stockholms stadshus

Vårdar du din livskamrat?  
Hjälper du din mormor?  
Ser du till din sjuke vän?
Öppet hus för anhöriga i Stock-
holms stadshus 5 oktober 2013.

Välkommen  
till seniordagen 
Dag: 1 oktober
Tid: kl 9–16.15. Uppehåll kl 12.15–
13.30
Plats: träffpunkt Kanonen,  
Hamngatan 50

Föredrag och information om olika 
ämnen, bland annat:
• LOV i hemtjänst
• Aktiviteter på träffpunkt Kanonen
• Information från polisen
• Nybyggnation av särskilt boende för 

äldre
• Information om det kommunala rådet 

för pensionärer och för personer med 
funktionsnedsättning

Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika. 

Se detaljerat program på 
www.vaxholm.se 

Varmt välkomna!

Höstfest för pensionärer
Lions Club Vaxholm inbjuder Vaxholms pensionärer till 
höstfest. Lars Zackrisson underhåller.

Tid: Välj tisdagen 15/10 eller onsdagen 16/10 kl 12.30.
Plats: Blynäsgården

Anmälan: Välkommen att anmäla dig till  
Magda Almberg på tel: 08-541 303 64

Utbildning för  
anhöriga till  
demenssjuka
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Aktivitet eller fika – 
träffpunkt Kanonen erbjuder något för alla

Några av aktiviteterna kräver förbok
ning, andra inte. Några betingar en liten 
kostnad, medan andra är gratis. Här 
kan du se en liten del av vad Kanonen 
erbjuder Vaxholms seniorer. Kom gärna 
in och hämta ett komplett programblad 
eller ta del av det på www.vaxholm.se

Aktivitetskalender – hösten 2013
• Café på måndagar, tisdagar och onsda

gar kl 14.00–16.00. Underhållning eller 
samhällsinformation i samband med 

caféet annonseras på anslagstavlan i 
entrén.

• Nybörjarkurs i lampskärmssömnad
• Allas barnbarn – sagoläsning i sam

arbete med Rädda Barnen. Du som 
tycker om att läsa och berätta sagor 
kan få besöka en förskola i din närhet 
ungefär en gång i veckan och läsa för 
en grupp barn.

• Datakurser på olika nivåer efter ditt 
önskemål

• Våga prata engelska – cirkel i engelsk 
konversation 

• Schack
• Linedance – populär singeldans som 

passar alla
• Sittgympa – fysisk aktivitet som utförs 

sittande på en stol
• Akvarellmålning
• Korgmålning, näversömnad och 

flamskvävnad
• Bingo varje helgfri fredag
• Bridge
• Älskade skärgård – studiecirkel i sam

arbete med ABF
• S:t Petersburg – studiecirkel i samar

bete med ABF

• Afasigrupp – studieförbundet Vuxen
skolan i samarbete med Afasifören
ingen Stockholm Län erbjuder cirkel 
för personer med afasi i Vaxholm till 
en låg avgift.

Hjärtligt välkommen till Kanonen!

Till träffpunkt Kanonen är alla Vaxholms seniorer välkommen in för en kopp kaffe, en pratstund eller 
för att delta i någon av alla aktiviteter som erbjuds. Kanonen etablerades under våren på Hamngatan 
50. Nu har verksamheten kommit igång på allvar och flera av de återkommande aktiviteterna har blivit 
så populära att det vid vissa tillfällen varit svårt att erbjuda plats till alla intresserade. 

Carina Hedman 
är frivilligsamordnare i Vaxholms stad 
och finns på plats vardagar mellan  
kl 09.00–16.00. Tel. 08-541 708 92

Träffpunkt Kanonen på Hamngatan 50 är resultatet av ett lyckosamt samarbete mellan PRO, SPF, Väntjänsten i Vaxholm och Vaxholms stad.
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Gamla tidningar är en intressant och 
lätt tillgänglig källa till information rö-
rande samhällets historiska utveckling. 
Vaxholms tidning, från perioden 1923 
till år 1966, finns att tillgå i Stadsarki-
vet för den som vill läsa.

Kommunala handlingar 
Vaxholms stadsarkiv förvarar kom-
munala handlingar från slutet av 
1800-talet, och hanteringen av dessa 
är styrd av lagstiftning. Du som svensk 
medborgare har rätt att ta del av 
handlingarna. Vissa är dock skyddade 
av sekretess. 

Enskilda arkiv
I stadsarkivet förvaras även enskilda 
arkiv med lokal anknytning som depo-
nerats eller skänkts till Vaxholms stad. 

Öppet för allmänheten 
Stadsarkivet är öppet för allmänheten 
på onsdagar klockan 12.30-15.30.

Välkomna!
Adress: Ullbergs väg 9D
Tel: 08-541 709 03

År 1927 pågick det en livlig diskussion 
om att förbjuda ”syndig” dans på Vax
holms hotell. Hotellet arrangerade dans
kvällar flera gånger i veckan, och även här 
kunde man se att dansstilen Charleston 
blivit mycket populär. Det var speciellt 
dåtidens yngre generation som hade svårt 
att låta bli ”denna avart till dans”. 

I en artikel från Vaxholms tidning, 
den 1 januari 1927, beskrivs dansen 

som ”högst osmaklig, för att icke säga 
vidrig”. Enligt dåvarande direktör Martin 
Persson försökte han, så gott han kunde, 
förhindra att dansen utfördes vid till
ställningarna på hotellet. Hans försök 
att sätta stopp för syndens dans verkade 
bemötas med motstånd för ”dock har 
han funnit att så fort han är borta något 
ögonblick, så övergå de dansande gärna 
till den ohyggligt fula dansen”.

Vaxholms stadsarkiv gör nedslag i historien

Syndig dans på hotellet

Nya P-platser   
på Kungsgatan
Under sommaren fick Vaxholm ett nytt 
parkeringsutrymme. Det är en av de två 
tennisbanorna vid kyrkogården som 
beretts och ger plats för ytterligare 26 
fordon. 

Info från Vaxholm  
NyföretagarCentrum:
Vi ger dig starta eget-rådgivning  
när du funderar på att starta företag.
• Kostnadsfritt
• Konfidentiellt
• Objektivt

Kontakta Vaxholm-NyföretagarCentrum 
för att boka tid:
Calle Bergström: tel: 0704-94 00 03
vaxholm@nyforetagarcentrum.se 

Kostnadsfri taltidning
Var fjortonde dag utkommer den taltid-
ning som Vaxholms stad kostnadsfritt 
sänder till synskadade och andra som 
av olika skäl inte kan läsa en vanlig 
tidning.

Välkommen att kontakta:
Inga Englund, 
inga.englund@vaxholm.se
Tel växel: 08-541 708 00

Pst!
Polisen i Vaxholm finns 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. 

Välkomna till Vaxholms stadsarkiv

Karin Bredesen är ny stasarkivarie i 
Vaxholm.
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Att anlägga ett spår kostar dock cirka 2 
miljoner kronor plus årlig förvaltning. 
Även om arbetsgruppen fått in en del 
pengar så är det långt kvar och man 
fortsätter att samla in pengar. Bland 
annat skickar man ansökningar till fon
der, är i kontakt med kommunen och 
försöker även förmå privatpersoner och 
företag att sponsra. Den 15 september 
anordnades Resaröjoggen för att väcka 
intresse och samla in pengar. 

Möte med kommunens företagare
I september presenterades satsningen på 
kommunens frukostseminarium för det 
lokala näringslivet. 

Stöd från flera håll
Arbetsgruppen har redan fått stöd av 
några lokala företagare men hoppas på 
flera. Ytterby Fastighetsägareförening 
ansvarar för insamlingskontot och för
eningens revisorer säkerställer att peng
arna används enbart för det ändamålet. 
I arbetsgruppen ingår Maria Grahm, 
Cecilia Hedqvist, Anita Falkenek, Lena 
Hesselberg och Kim Lagerquist. 

Läs mer på facebook: 
facebook.com/ResaroElljusspar om hur 
du kan bidra. Sidans gilla-markeringar 
ökar stadigt.

Eldsjälar med tydligt mål; 
elljusspår på Resarö
Eldsjälarna bakom en satsning för att skapa ett elljussspår på Resarö 
möts av idel positiva reaktioner från både markägare, Vaxholmsbor, 
idrottslärare och idrottsföreningar. 

Vaxholms  
inneban-
dyförening
Vaxholms IBF har 
16 lag i seriespel 
20132014, från 
senior till ungdom 
och barngrupper. Vi har även fem 
knattegrupper i träning från F03:or till 
F07:or och P05:or till P07:or. 

Lördag 19 oktober kommer vi att 
starta upp en ny knatteverksamhet för 
åldersgruppen P07:or med hjälp av er 
föräldrar. Det behövs två ledare på åtta 
barn. Om det är 30–40 spelare behövs 
8–12 ledare. 
 
Söndagen den 20 oktober startar vi två 
knattegrupper för tjejer födda 0307. 
Vi ger tjejer möjlighet att spela inne
bandy på sina villkor. Innebandy är en 
fartfylld lagsport. Alla kan ha kul med 
innebandy oavsett hur bra man är på 
att spela.

Matcherna har kommit igång i sport
hallen på lördagar, och vår cafeteria är 
öppen på matchdagarna. 

Mer information och kontakt
• Mer info om hur du gör om du vill 

börja spela, hjälpa till som ledare eller 
ta del av matchinfo:  
www.vaxholmsinnebandy.se och face-
book.com/vaxholmsinnebandy

• Frågor: skicka e-post till Kecke: ken-
neth.lindman@vaxholmsinnebandy.se

Vaxholms Innebandyförening är en för-
ening med själ, hjärta, glöd och ansvar. 
Till oss är alla välkomna! 

Den populära skridskoskolan återkom
mer i oktober. Vi lär ut grunderna i 
skridskoåkning på ett lekfullt sätt med 
start vecka 40. Killar och tjejer som är 
fyra år eller äldre är välkomna på isen. 

Skridskoskola lördagar kl 11.00–11.50 
vecka 40–51 i ishallen. Möjlighet finns 
att fortsätta på vårterminen.

Vill du prova konståkning?
För den som drömmer om att bli 
skridskoprinsessa eller skridskoprins 
är vår konståkningsskola det självklara 
valet. Här lär sig barnen mer och tar 

skridskomärken. Konståkningsskolan 
passar tjejer och killar som har gått 
en säsong på skridskoskolan eller har 
motsvarande kunskaper. Välj en eller två 
gånger i veckan.

Konståkningsskola lördagar kl 10.00–
10.50 vecka 40–51. Går du två gånger 
per vecka är andra träningstillfället 
tisdagar 18.00–18.50. Det finns möjlig
het att fortsätta på vårterminen.

Anmälan och frågor 
info@waxholmskk.se
Mer information på  
www.waxholmskk.se

Välkomna på isen önskar Waxholms 
konståkningsklubb!

Waxholms konståkningsklubb: Välkommen till skridskoskolan i höst

VM-guld till Vaxholm

Petter Öström hyllades 

Petter Öström uppvaktas av kommunfull-
mäktiges ordförande Lena Hallberg.

Världens bästa kanotsprinter kommer 
från Vaxholm. När Petter Öström tog 
VM-guld i Tyskland 1 september var det 
Sveriges första VM-guld på K1 200. När 
han kom hem möttes han av cirka 100 
personer som samlats i klubblokalen i 
Vaxholm för att hylla segraren, som nu 
har siktet inställt på OS.
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Träffar för föräldrar  
till barn som är 2–5 år
Familjecentrum i Vaxholm erbjuder dig 
med barn i åldrarna 2–5 år möjligheten 
att kostnadsfritt delta i ABC föräldra-
träffar. 

ABC bygger på forskning om föräldra-
skap och barns utveckling samt utgår 
från FN:s barnkonvention. Syftet är att 
främja barns utveckling genom att stärka 
relationen mellan barn och föräldrar.

Var och när?
Datum: 26/9, 10/10, 24/10 och 7/11
Tid: kl 09.30–12.00
Lokal: Öppna förskolan Skeppet,  
Ullbergsväg 1A i Vaxholm

Läs mer www.allabarnicentrum.se.

Träffar för föräldrar  
till barn som är 3–12 år
Familjecentrum i Vaxholm hälsar 
föräldrar till barn 3–12 år välkomna 
till gruppträffar om föräldraskap. På 
träffarna varvar vi diskussioner, filmer 
och övningar baserat på den senaste 
forskningen inom föräldraskap och barns 
utveckling. 

Var och när?
Olika teman på olika datum: 
26/9: Visa kärlek  
10/10: Vara med
24/10: Visa vägen
7/11: Välja strider

Lokal: Öppna förskolan Skeppet
Tid: 09:30-12:00

Vaxholmare – vi ska  
åter försöka bli bästa  
bidragsgivande kommun 
i Stockholms län!

1–12 oktober: 
Världens Barn-insamlingen pågår i 
Vaxholm med sång, musik, konserter, 
bösskramling, försäljning och företags-
sponsring.

Vi som gör jobbet är Kulturskolan, 
Svenska kyrkan, Lions, Rädda Barnen, 
Röda Korset, scouterna och enskilda 
entusiaster.

Följ resultatet
Insamlingsresultatet kan följas på en ba-
rometer utanför La Perla på Hamngatan.

Aktiviteter under insamlingsperioden:
• Tisdag 1/10: Lunchkonsert i kyrkan kl 

11.30. 
• Fredag 4/10: Konsert i kyrkan kl 20.00 

i samarbete med Kulturnatten: ”Mästa-
re och Mästarinnor i Paris”, Marit Sjödin 
cello och Kerstin Bellander piano.

• Lördag 5/10: Lions loppis på Kruthuset. 
Intäkterna går oavkortat till Världens 
Barn-insamlingen.

• Söndag 6/10: Konsert i kyrkan kl 
16.00: ”Sånger för världens barn”, Mats 
Törnqvist och Emma Wiklund-Wagnert

• Måndag 7/10: Internationella barn-
dagen i kyrkan kl10.00. Alla barn i 
förskoleåldern inbjudes att tillsam-
mans med Mats Törnqvist och Emma 
Wiklund-Wagnert sjunga sånger av 
Astrid Lindgren och Lennart Hellsing.

• Torsdag 10/10: Kulturskolan bjuder på 
körsång och musik i Norrbergsskolan kl 
18.00. Kaffeservering med hembakat. 
Värdar: Maria Cederberg-Rydén och 
Leopold Granquist

• Fredag 11/10: TV har stor insamlings-
gala för Världens Barn.

• Lördag 12/10: Vår stora bössinsamling 
samt Lions loppis på Kruthuset där in-
täkterna oavkortat går till insamlingen.

Vaxholms scouter kommer att knacka 
dörr och skramla med bössor under hela 
perioden.

Världens Barn-insamling 1–12 oktober

Vill du stärka ditt barns utveckling
Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap. Det kan handla om 
att ställa rimliga krav, att hantera bråk och konflikter med sitt barn 
eller att få vardagsrutiner att fungera smidigare.

Träffarna är gratis. Antalet platser är begränsat.

Välkommen att anmäla intresse Eva Ekberg, förskolelärare och föräldraträffledare. 
Tel: 08-541 708 99 Epost: eva.ekberg@vaxholm.se

ÖPPET
Fritidsgården

Fredagar 14–23 för årskurs 7 och 
uppåt.  

CAFÈ1
Övervåningen öppet för årskurs 7–9
Måndag–torsdag 14–17

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

DISKOTEK HT 2013
Årskurs 4–6: fredag 4 oktober och  
8 november kl 19–22. Entré: 30 kr

Luciadiskotek
Årskurs 4–6 fredag 13 december  
kl 19–22. Entré: 30 kr

Se www.vaxholm.se för special-
arrangemang

Kontakt: Hamngatan 52
Tel: 08541 708 87
Tel Café1: 08541 708 88
Epost: storstugan@vaxholm.se
www.facebook.com/storstugansfri
tidsgard

VÄLKOMNA TILL STORSTUGAN

Storstugans fritidsgård – 
verksamhet för barn och 
ungdom
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Öppettider:
Måndag: 14–20
Tisdag: 10–17
Onsdag: 10–20
Torsdag, fredag: 10–17
Lördag: 10–14

Det händer på  
biblioteket under  
Kulturnatten 4 oktober:
Öppet kl 10–21

Kl 18–21: Aktiviteter för barn 
och föräldrar, frågesport, musik 
med elever från Vaxholms kul
turskola. 

Släktforskarjour 
– kom i gång med din släkt
forskning med Södra Roslagens 
släktforskarförening! 

Bokbytarbord pocketböcker. 
Du kan lämna in de pocketböcker 
du vill byta på biblioteket under 
hela veckan 30/9–4/10. 
Du får en biljett för varje bok du 
lämnar. Från kl 18 på Kulturnatten 
kan du hämta en bok i utbyte för 
varje biljett.

Barnboksveckan  
18–24 november: 
Aktiviteter annonseras på hemsidan 
och på bibliotekets anslagstavlor. 

Vill du bekanta dig med Internet?
Boka tid på biblioteket och få en 
grundläggande introduktion.

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

Släktforskningsjour
Lördagar kl 11–14. 

Sagostund
För 34 åringar i sagokojan kl. 09.30 
fredagarna 27/9, 11/10, 25/10, 8/11 och 
22/11.

Barnbibliotekarien  
tipsar på nätet

http://flaskposten.wordpress.com
Är du intresserad av att läsa nya böcker 
och bli vår gästrecensent? Kontakta oss 
på flaskpostarna@gmail.com

Hamngatan 19     Tel: 08541 709 45
epost: biblioteket@vaxholm.se  fax 08541 709 48
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

www.vaxholm.se

Vaxholms 
stadsbibliotek

Hamngatan 19     Tel: 08541 709 45
epost: biblioteket@vaxholm.se  fax 08541 709 48
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

www.vaxholm.se

Några av våra övriga 
tjänster:

• Vill du lära dig söka på Internet? 
Boka tid på biblioteket för en 
introduktion eller ring 08
541 709 45

• Surfa trådlöst på biblioteket. 
Inloggningsuppgifter får du i 
infodisken.

• Daisytalböcker kan lånas av syn
skadade och andra med läshinder. 
Daisylåntagare kan själv ladda 
ner sina böcker via Internet. Re
gistrera dig först på biblioteket.

• Eböcker, Eljudböcker och språk
kurser finns att låna på hemsidan.

• Lyssna på musik och engelska 
ljudböcker online via bibliotekets 
hemsida.

• På bibliotekets hemsida kan 
du själv söka efter böcker i vår 
katalog, beställa och låna om. Du 
behöver en pinkod som du får 
vid ett besök på biblioteket.

• Övertidsvarning via epost när 
lånetiden håller på att gå ut. Kon
takta biblioteket för att aktivera 
tjänsten.

• Biblioteket har Bokenkommer
service för dig som är långvarigt 
sjuk eller av liknande anledning 
inte själv kan komma till bib
lioteket. Du får hem böcker och 
talböcker utan kostnad.

• Välkommen att ta del av måna
dens konstnär och olika utställ
ningar i bibliotekets fönster.
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