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VAXHOLM
Förtjänsttecken

Eldsjälar på museumet hedrades

Rådgivande
folkomröstning
Så blev resultatet

Möt flyktingar
i Vaxholm

Alla med en unik historia

Kronängsskolan
Nu är den invigd

Våra skolor ligger
i framkant!

Det är med stor glädje jag tagit del av resultatet i Skolinspektionens
rapport från dess genomgång av styrning, ledning och kvalitet i
våra förskolor. Inspektionen valde i år slumpmässigt ut 29 kommuner och privata aktörer i Sverige. Vaxholm är en av tre kommuner
som får högsta betyg. Samspelet mellan tjänstemän och politiker
plus jämställdhetsarbetet lyfts speciellt fram. Bra kvalitet är en
trygghet för barnen och deras föräldrar.
Vaxholms nya högstadieskola , Kronängsskolan, har öppnats
och kan i år välkomna 443 elever i årskullarna 7–9. Detta är 59 fler
än de som lämnade Norrbergsskolan. Dessa ungdomar har alltså
valt att stanna i Vaxholm i stället för att pendla till skolor i Täby,
Danderyd och Stockholm. Den nya skolan med dess faciliteter som
kulturskola, modern aula, slöjd, hemkunskap, laboratoriesalar och
en lärmiljö präglad av öppenhet är givetvis attraktiv.
Skolan bildar tillsammans med Sporthallen, Bollhallen, Ishallen
och tennisen en helhet för lärande, folkhälsa och kultur.
I samtliga skolformer pågår stora satsningar för att utveckla
undervisningen. Lärarnas arbetsmiljö och kompetensutveckling är
centrala faktorer för att skapa de bästa förutsättningarna för barns
och elevers lärande.
Vaxholms attraktivitet som plats att bo och växa upp i
beror till mycket stor del på hur vi lyckas med våra barns
och ungdomars utbildning för livet.
Vårt fokus ligger på att alltid ha förskolor och skolor
i framkant!
Med en önskan om en fin höst och lyckosam
svampplockning!

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

Möt Socialdemokraterna
Du är välkommen att kontakta
Bengt Sandell, tel: 073 152 92 11
för att komma överens om tid.
bengt.sandell@hotmail.se.

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

Kontakta Miljöpartiet
Välkommen att kontakta AnneCharlotte Eriksson, 070-130 41 45
eller Karin Rutström 076-308 47 13
E-post: vaxholm@mp.se

Träffa Centerpartiet

Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

Välkommen att kontakta
Malin Forsbrand,
E-post: forsbrandmalin@gmail.com

Kommunfullmäktige i Vaxholm 2017

Träffa Vänsterpartiet

Kommunfullmäktige sammanträder följande
måndagar: 13 november och 18 december.
Läs mer på www.vaxholm.se

Välkommen på dialogcafé 18:e december
Ta chansen att ställa frågor och föra dialog med dina
lokala politiker. Kommunfullmäktige bjuder i samband
med sammanträdet 18 december in till dialogcafé
kl. 17.00–18.00. Plats meddelas senare via Kommunfull
mäktiges kungörelse samt på www.vaxholm.se

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

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

Viktigt i

VAXHOLM

Redaktör

Redaktionsråd

Tryck

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

Lars Lindgren (M), Michael Baumgarten (L),
Malin Forsbrand (C), Vakant (S)

Trydells, Laholm

Ansvarig utgivare Lars Lindgren (M)
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Omslagsbild
Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Fotograf: Jan C. Ljunggren
Nästa nummer utkommer 18 december.
Manusstopp 9 november.

Snart dags
att ansöka
om skolplacering

En fartfylld sommar
med många besökare
Sommaren 2017 bjöd kanske inte på någon direkt värmebölja,
men vi har ändå haft många besökare i Vaxholm. Då badstranden
inte har vart det främsta besöksmålet har våra gäster i högre grad
ägnat sig åt aktiviteter, shopping och restaurangbesök.
Många turister har valt att vandra runt
Vaxön eller att med hyrd cykel utforska
Rindö. På turistbyrån har vi märkt ett stort
intresse för att paddla kanot och att vandra
i skogen. Linfärjan har transporterat fler
besökare till Kastellet än vad den gjorde i
fjol. Många är nyfikna på fästningen och
det som döljer sig innanför stenmurarna.
I år har där också erbjudits fler aktiviteter
och evenemang än tidigare, vilket säkert
bidragit till att flera velat åka dit.
Även evenemangen inne i Vaxholm har
varit välbesökta. Skärgårdsbåtens dag,
midsommarafton, poker run och skärgårdsmarknaden är exempel på festliga
händelser som lockar folk från både när
och fjärran.
Precis som tidigare år har Vaxholms
turistbyrå funnits på plats inne i Waxholmsbolagets vänthall i Söderhamnen för
att möta turister som anländer med båt
eller buss. Turistinformatörernas arbetsdag

inleds ofta med telefonsamtal där någon
vill veta om vädret är bättre i Vaxholm än
i Stockholm. Vaxholmsresenärer vill helt
enkelt få garanterat att de ska få fint väder
på sin utflykt.
Hela september var det fortfarande
många turister i stan trots att Waxholmsbolagets hösttidtabell börjat gälla. Den
ungerske presidenten gick på stadsvandring tillsammans med en av turistbyråns
duktiga guider. Vi hade olika utländska
kändisar i stan för diverse reportage.
Linfärjan trafikerade Kastellet dagligen till
och med den 1 oktober. Så under en
period då många av er läsare kanske tyckte
att det redan var höst, så var det fortfarande sommarsäsong för oss i turistbyrån.
Vi har som alltid haft en riktigt rolig
sommar fylld av möten med människor
från världens alla hörn!
Mikaela Lodén, turistbyråansvarig

I januari är det dags att ansöka
om skolplacering i Vaxholm
om du har barn som ska börja
i förskoleklass, årskurs 7 eller
årskurs 1 (och inte tidigare gått
i förskoleklass). I november får
du hem en broschyr i brevlådan,
som berättar lite mer om Vax
holms skolor och hur du ansöker.
Informationen hittar du även på
Vaxholms stads webbplats.

Nu har alla
i årskurs 4-9
tillgång till dator
Från höstterminen 2017 har
samtliga elever i årskurs 4-9
tillgång till en egen dator, både i
skolan och i hemmet. Införandet
av ”en dator per elev” är en del
av Vaxholms stads digitala skol
utvecklingsprogram som ska ge
elever och pedagoger möjlighet
att möta framtidens utmaningar.
Under 2018 träder en re
viderad läroplan i kraft,
där programmering,
källkritisk förmåga
och förståelse för
digitalisering
ens på
verkan på
individ och
samhälle är
några av
föränd
ringarna.

Vaxholm – en av tre utan anmärkning
Under våren blev Vaxholms stad slumpmässigt utvald till en kvalitetsgranskning utförd av Skolinspektionen.
Vaxholm och 28 andra kommuner och
fristående verksamheter i landet ingick.
Syftet var att granska om politiker, tjänstemän och
förskolechefer har samsyn och dialog om styrningen och ledningen av förskolorna, om nationella
styrdokument ligger till grund för kvalitetsarbetet
och om ett medvetet jämställdhetsarbete bedrivs.

Skolinspektionen gjorde bedömningen att
Vaxholms stads förskolor leds utifrån tydliga mål
som utvärderas och ligger till grund för utveckling
av verksamheterna.
Sammanfattningsvis visar granskningen att
samtliga områden som Skolinspektionen bedömt
fungerar väl i styrning och ledning i Vaxholms
stad. Endast 3 av totalt 29 granskade huvudmän
klarade sig genom granskningen utan anmärkning
– Vaxholm var en av dessa.
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På nya jobb inom kommunen
Ny myndighetschef på
socialförvaltningen
Sedan augusti är Jenny
Wilhelmsson ny myndighetschef på socialförvaltningen. Hon efterträder
Agneta Franzén som
sedan januari är förvaltningschef.
Vad har du gjort tidigare?
– De senaste 15 åren har jag jobbat
i Järfälla kommun i olika roller;
som biståndshandläggare, utredare, utvecklare, projektledare, och
under de senaste sju åren som chef,
i huvudsak med fokus på äldreomsorg och funktionshinder.
Vad är det viktigaste i ditt
arbete som du ser det?
– Mitt uppdrag är att se till att vi
har en rättssäker myndighetsutövning, där det finns kvalitet i de
bedömningar som görs och att
kommunen följer den lagstiftning
som finns. Medborgarna ska helt
enkelt få det stöd och den hjälp
som de har behov av. Det kan
gälla till exempel äldreomsorg,
ekonomiskt bistånd eller familjebehandling. Och får man ett nej ska
man förstå varför man fått beslutet.
Kommunikation och öppen dialog
är jätteviktigt för mig, vi ska ha
en god tillgänglighet och ett gott
bemötande.

Eva-Lena är bibliotekets nya chef
Eva-Lena Granbacka är Vaxholms stads
nya chef för stadsbiblioteket. Närmast
kommer hon från en tjänst som medieoch inköpsansvarig på Vallentuna bibliotek, där hon tidigare även jobbat som
socialbibliotekarie.
– Jag har tidigare jobbat på flera olika
bibliotek – allt från små enmansfilialer
till Kungliga Biblioteket. Men nu har jag
landat i Vaxholm och det känns väldigt
bra! säger Eva-Lena.
Eva-Lena ser att bibliotek har en mycket
viktig roll i samhället på många olika sätt.
– Inte minst nu, då vi alla den senaste
tiden pratat mycket om fake news och

källkritik – precis det vi bibliotekarier är så bra på! Vi har
också mycket diskussioner på biblioteken
om vad vårt demokratiska uppdrag egentligen består av? Den frågan har också varit
aktuell i år med diskussioner kring vilka
böcker biblioteken egentligen ska köpa in.
Inledningsvis ser Eva-Lena fram mot att
komma in i verksamheten och lära känna
alla nya medarbetare på stadsbibliotek
mitt i Vaxholm.
– Men en dröm framöver är att ibland
kunna flytta ut biblioteksverksamheten till
andra ställen och nå fler än de som kommer hit till biblioteket på Hamngatan.

Nya biträdande rektorer
Vi har fått två nya biträdande rektorer i Vaxholms stad. Vi hälsar varmt välkommen till
Anne-Sofie Fernmo på Kronängsskolan och Clara Dahlström på Söderfjärdsskolan.

Enkätundersökning i samarbete med SCB
Vaxholms stad genomför årligen den så kallade
medborgarundersökningen i samarbete med
Statistiska centralbyrån (SCB). Just nu pågår
årets undersökning.
SCB gör ett slumpmässigt urval bland boende i kommunen. Om du har blivit utvald att delta får du en enkät
hemskickad till dig. Eller så väljer du att istället svara på
webben, och instruktioner för hur du då ska göra följer
med informationsbrevet som slumpmässigt utvalda får
i brevlådan.
Frågorna handlar om kommunen som en plats att leva
på och om kommunens service. Genom att delta har du
möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun. Självklart är det frivilligt att svara på enkäten. Resultaten
redovisas i slutet av året.
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Högst andel
kvinnliga
företagsledare
Kvinnor är i klar minoritet
bland landets företagsledare.
Endast en sjättedel av de högsta
befattningshavarna i svenska
företag är kvinnor konstaterar
organisationen Företagarna i
en rapport från i somras. Men
Vaxholm sticker ut med högst
andel kvinnliga företagsledare
bland samtliga
Sveriges
kommuner.
I Vaxholm är drygt
var fjärde företagsledare kvinna
och
Vaxholm
har
dessutom
högst andel
företagsrådgivningar till kvinnor
i hela landet. Vaxholms stads
turism- och näringslivsansvarig,
Mikaela Lodén, tror att framgången beror på flera saker.
– Det finns en god stämning bland
många företagare i Vaxholm och en
peppande attityd, där man ser varandra
som kollegor i stället för konkurrenter. Det
finns även bra nätverk och många duktiga
kvinnliga företagsledare som inspiration
och goda exempel för andra.
Även tradition och historia kan spela in
menar hon.
– I Vaxholm har det sedan länge funnits
kvinnor som har drivit företag. Ulla och
Carolina Falk som drev Falkens salonger
på 1800-talet och Augusta Karlsson som
drev Waxholms Hotell i början av 1900-talet, är bara några exempel.
Mikaela hoppas att det är en tradition
som kan leva vidare.
– Det vore förstås kul med ännu fler
kvinnliga företagsledare framöver, men
framför allt behöver Vaxholm duktiga
företagsledare och entreprenörer, oavsett
kön. Tidigare i år genomförde kommunen
”Projekt: entreprenör”, där några av
Vaxholms ungdomar utbildades i entreprenörskap och fick stöd i att starta eget.
Några månader senare är flera av dessa
företag fortfarande aktiva, så visst finns det
anledning att se ljust på framtiden.

Slutligt resultat
i den rådgivande
folkomröstning
51% av alla röstberättigade i Vaxholm deltog
4481 personer

43,5 %

54,9 %

JA - Jag vill att planerna för
bebyggelse på Norrberget ska
fullföljas: 43,5 % (1 944 personer)
AVSTÅR - Jag avstår från att
ta ställning i frågan: 1,6 %
(72 personer)

NEJ - Jag vill att byggplanerna på
Norrberget ska stoppas och Norrbergsskolan bevaras för kommunala
ändamål: 54,9 % (2 453 personer)
OGILTIGA: 15 röster

Bakgrunden till den rådgivande
folkomröstningen i Vaxholm
är det folkinitiativ som i
januari 2017 lämnades in
till Vaxholms stad.
Initiativtagarna ville ha en folkomröstning om att bevara Norrbergskolans
byggnader för kommunala ändamål.
På Vaxholms kommunfullmäktige i
februari togs beslut om den rådgivande
folkomröstningen som genomfördes
10 september i år.
Förstärkt folkinitiativ och
folkomröstningar

En folkomröstning är ett sätt att ta reda
på vad invånare tycker i en viss fråga.
Beslut om lokal folkomröstning tas av
kommunen eller landstinget, och det
kan de göra antingen på eget initiativ
eller på begäran från medborgarna. I
båda fallen är folkomröstningen
rådgivande.
För att starta en folkomröstning krävs
att man samlat in underskrifter från tio
procent av kommunbefolkningen.

Kommunen ska då genomföra en
folkomröstning, om inte två tredjedelar
av kommunfullmäktige säger däremot.
Folkinitiativet ”Rädda Norrbergsskolan”, belönades i september med det
nyinstiftade priset Demokratirosen,
vilket delas ut av folkinitiativet.se.
Den totala kostnaden för folkomröstningen var vid denna tidnings pressläggning ännu inte helt sammanräknade. Budgeterade kostnader som var
600 tkr beräknas sluta på 580 tkr och
inkluderar kostnader för arvoden för
valnämnd och valförrättare, lönekostnader för valkansli och tjänstemän,
annonser och information om valet
från Vaxholms stad och valmyndigheten.
Vid Viktigt i Vaxholms pressläggning
hade denna fråga ännu inte behandlats i
kommunfullmäktige.
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När livet tar
en ny vändning
De nyanlända flyktingar som kommer till Vaxholm har
alla sin egen unika historia och sina egna drömmar
om framtiden. Här berättar Alma Alafandy, som kom
till Sverige med sin familj och Jafar Ghahramani, som
är ensamstående, om sina liv och hur det var för dem
att flytta till Vaxholm.
TEXT: ANNA NORRBY FOTO: ANNA NORRBY OCH ISTOCKPHOTO

Vaxholms stad följer fastställda rutiner för
hur mottagandet går till, men ser också
till att varje individ möts utifrån sin egen
situation. Kommunen får inte välja vilka
nyanlända som flyttar hit, det gör Migrationsverket som meddelar kommunen hur
många personer som kommer och när det
sker.
Under de första två åren ingår nyanlända
i ett etableringsprogram som innebär till
exempel studier, samhällsorientering och
ekonomiskt stöd under tiden man ska
komma igång i det nya landet.
Pernilla Ivier är utvecklingsledare för

flyktingsamordning i Vaxholms stad. Hon
berättar att ett bra mottagande visserligen
är beroende av tydliga rutiner och processer för hur kommunen arbetar, men att allt
hänger på att många hjälps åt. Bostäder ska
ordnas, förskola och skola ska vara med på
banan och inte minst spelar föreningslivet
och det ideella engagemanget hos Vaxholmsbor en nästan avgörande roll för att
starten i det nya landet ska bli så bra som
möjligt.
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– Här i Vaxholm är Lions, Rädda Barnen,
Röda Korset, Svenska kyrkan och Andreaskyrkan några som gör fina insatser, bland
annat genom att driva en mötesplats och
bemanna ett kafé. På Vaxön har människor
även ordnat middagar och andra aktiviteter
tillsammans med nyanlända som bor där,
säger Pernilla Ivier.
Även idrottsföreningar är aktiva och har
ordnat både simskola, fotboll och annat.
– När man kommer som nyanländ har
man sällan ett nätverk och ett nätverk är en
förutsättning för integration. Men ett nätverk innebär inte bara myndighetspersoner
och klasskamrater utan även vidare kretsar.
Därför är den ideella sektorn jätteviktig och
skapar trygghet.
Den som kommer hit ensam är väldigt
synlig i en liten kommun som Vaxholm,
och därför kan det vara en god idé att försöka öppna upp lite, tipsar Pernilla Ivier.
– En liten gest som att hälsa även om man
inte känner igen personen, kan göra stor
skillnad. Att bli hejad på bekräftar att man
existerar och är accepterad och inte bara
anses vara på tillfälligt besök.

Antal nyanlända
som Vaxholm
tagit emot
2016: Ordnade plats
för 46, men 40 kom.
2017: 9 hittills (till och
med början av septem
ber) men ska bli 44 i år.

Alma Alafandy, 21 år:

”Vaxholm har blivit vårt hem”
– Jag var rädd i början när vi flyttade till Vaxholm. Det var så mycket nytt som var svårt att
förstå, som hyresavtal och elavtal. Men när vi
kom till kommunhuset och blev bjudna på middag av en som jobbar där, då kände vi att det
löser sig. Vi behövde inte vara oroliga mer.
Orden kommer från Alma Alafandy som för några år sedan
bodde i en välbärgad förort till Syriens huvudstad Damaskus. Hon läste juridik på universitetet när kriget kröp allt
närmare. Familjen hörde bomber hela tiden och fler och fler
flyktingar från andra områden sökte sig till deras än så länge
lugna förort, och sov i trädgårdar och parker. När hennes
bror blev inkallad till armén fick familjen nog och bestämde
sig för att fly. De ville inte vara med om att han skulle döda
andra människor. Flykten gick genom flera länder och över
Medelhavet. Nu är det snart tre år sedan Almas mamma
Najla Soufi landade på Arlanda med sina fyra barn i tonåren
och tjugoårsåldern.
I Sverige har de bott på flera platser, ingen som de själva
valt utan de har bott där de anvisats plats. Först bodde alla

fem i ett rum i Solna, sen i en tvåa i Kungsör. Till slut kom
beskedet om uppehållstillstånd och efter ytterligare ett
antal månader kunde de flytta till Vaxholm. Här bor de i en
hyrestrea.
– Vi fick höra att Vaxholm var fancy* (*snobbigt och tjusigt) och undrade hur vi skulle kunna bo här, minns Alma
och skrattar. Vi hade ju bott i en medelklassförort i Damaskus, men var ändå nervösa när vi flyttade hit. Hur skulle
vi kunna ordna fina märkeskläder? Men vi märkte snabbt
att människorna här i Vaxholm är väldigt humble* (*blygsamma och ödmjuka).
Väl i Vaxholm fick de besök av kommunens flyktingsamord-

nare som visade runt till allt från apotek till bensinstation.
– Men efteråt mindes vi ingenting! Allt var så nytt. Jo, vi
kom ihåg att det fanns en secondhandbutik och lyckades
leta oss fram till den.
Nu har familjen kommit igång med livet i Vaxholm. Alma
går komvux på ABF inne i Stockholm och hennes syskon
studerar också. Juridiken lockar inte längre, nu vill hon
istället bli psykolog eller socionom. Mamma Najla, som var

»
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Alma och mamma Najla börjar
så sakta känna sig hemma, både
i Sverige och i Vaxholm.

hemmafru i Syrien, utbildar sig till kock. Genom
Svenska kyrkans språkkafé i församlingshemmet
och ett annat språkkafé har de fått vänner och kontakt med människor som ordnat praktikplatser till
både Alma och Najla.
Almas praktikplats på Systembolaget har nu blivit
en anställning med lön.
– Att arbeta på Systembolaget är som en ny
värld för mig. Jag kunde väldigt lite om vin när jag
började, vi kommer från ett muslimskt samhälle där
det inte är så vanligt. Men reglerna för försäljning av
alkohol är bra, jag är med och gör Sverige bättre.
Med en inkomst kan Alma spara till körkort, och
snart ska hon skriva högskoleprovet. Nyligen fick
hon frågan om hon vill komma till en klass i skolan
och berätta om hur det gick till när det var val i
Syrien. Hon hoppas kunna få barnen att förstå hur
viktigt det är med demokrati.
– Jag är så taggad! För Najlas del gav praktiken i
köket på Tornvillan skjuts i beslutet att bli kock.
– Men yrket är inte så viktigt, jag kan jobba med
vad som helst, säger Najla som visar sig vara riktigt
bra på svenska, bara samtalet förs lite långsamt.
När hon vill handla kryddor och annat för att
laga maträtter från Syrien måste hon åka till andra
förorter.
– Här i Vaxholm finns bara en hylla där det står
’Internationell mat’, men det gör inget, säger hon
och ler lite finurligt och bjuder på arabiska sötsaker
inköpta i Sollentuna.
Familjen finner sig långsamt tillrätta i sitt nya
hemland.
– En dag när mamma ringde och frågade var jag
var någonstans så svarade jag att ’jag är på väg till
Dahea, nej till Vaxholm!´ Dahea var vår förort i
Syrien, men nu känns Vaxholm likadant. Vaxholm
har blivit vårt hem, säger Alma.

Så arbetar Vaxholms stad med
sbor
boenden för nyanlända Vaxholm
Samtliga Sveriges kommuner har ett årligt mottagande av nyanlända personer
med uppehållstillstånd enligt bosättningslagen. Under
2017 ska Vaxholm ta emot
44 nyanlända personer.
För att klara mottagandet
för att få fram permanenta
sätt
arbetar Vaxholms stad på flera
nya lägenheter, då det
apas
boendelösningar. På lång sikt tillsk
e på Vaxön och på
båd
er
srätt
planeras nybyggnation av hyre
lända. Vaxholms
nyan
för
jas
Rindö, vilka delvis kan tänkas nytt
a bostäder och lokaler
stad söker också aktivt efter befintlig
erbjuder Vaxholmsbor
t
sam
som kan omvandlas till boende
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ra hand till Vaxholms
möjlighet att hyra ut sin bostad i and
nyanlända Vaxholmsbor.
stad, som i sin tur hyr ut bostaden till
porära lösningar behöBristen på boenden gör att även tem
ler/paviljonger, som unver tas fram, så kallade bostadsmodu
ta boende. Sedan 2016
der en period kan fungera som ett förs
nu utreds möjligheten
finns ett sådant boende på Rindö och
munen. En ambition i
att ordna fler paviljongsboende i kom
ska vara en god spridning
placering av paviljongerna är att det
ska integreras med övriga
över kommunen samt att de boende
lov söks för eventuella
Vaxholmsbor. I de områden där bygg
grannar att få information
framtida paviljongsboende kommer
smöte.
via brev och bjudas in till information
Ny i Sverige
n
flike
er
und
Gå gärna in och läs mer
ts.
bpla
på Vaxholms stads web

Jafar Gharamani uppskattar svenskarnas vilja
att hjälpa och respektera
andra människor utan
nedsättande blick.

Jafar Ghahramani:

”Att ha ett mål i livet är viktigt”
– Jag kom till Vaxholm med fyra väskor och en
av dem var full av böcker, säger Jafar Ghahramani som är en av de nyanlända flyktingar som
Vaxholms stad tagit emot.
Sedan den dag han kom till Sverige i september 2015 har han studerat från morgon till
kväll. Målet är att bli ingenjör.
Fast egentligen är han redan ingenjör, men han kan inte få
arbete med sin examen här i Sverige. Så han får börja om.
Den första tiden i Sverige bodde han på en flyktingförläggning i södra Sverige, och när uppehållstillståndet var
klart fick han så småningom erbjudande om att bosätta
sig i Vaxholm. Det passar honom bra att bo nära havet
och huvudstaden. I Iran bodde han i en provinshuvudstad
vid en sjö i samma storlek som Mälaren, men som torkat
ut på grund av bevattning och dammbyggen. Klimatet är
ganska likt Sveriges, med fyra årstider och snö på vintern.
I Iran utbildade han sig till ingenjör inom elektronik med
tyngdpunkt på kommunikation. Nu vill han istället läsa
maskinteknik på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, bara
betygen räcker till.
Jafar Ghahramani började läsa svenska på egen hand
medan han väntade på beslut om sin asylansökan. Han
gjorde även praktik på ett teknikföretag i Karlskrona en tid.
– När jag började studera svenska visste jag inte om jag
skulle få stanna, men jag ville ta vara på tiden. Jag skaffade
läroböcker i svenska och hittade en mentor, lyssnade på
radio och cd-skivor och imiterade uttalet. Jag gick till en
secondhandbutik och pratade med personalen och tog alla
chanser att prata med svenskar. Så höll jag på från sex på
morgonen till tio på kvällen.

När uppehållstillståndet var klart fick han göra ett prov
som visade att han var godkänd på SFI och kunde istället
börja läsa svenska som andraspråk direkt. Nu läser han en
rad ämnen på komvux för att få behörighet för högskolestudier. Sin förmåga att fokusera så pass på studierna tror
Jafar Ghahramani kommer från att han har tränat och
även tävlat på hög nivå i taekwando.
– Jag har tränat martial art i 15 år. Det finns inte i Vaxholm och jag har inte heller tid, men jag springer i alla fall
två gånger i veckan.
Frågan är hur det var att komma till Vaxholm.

– Jag är tacksam för den hjälp jag får av Vaxholms stad.
De hjälpte mig med tandvård en gång, och svarar på mina
frågor. Jag har även varit hos Arbetsförmedlingen i Täby
och pratat om mina mål och studier.
Men det är inte bara anställda som har hjälpt honom
att komma tillrätta. Genom hemsidan startkompis.se fick
han två kompisar som visat honom Vaxholm. Dessutom
ordnas språkcafé.
– Det är roligt att lära känna nya människor, men jag
har inte så mycket tid eftersom jag är i skolan på förmiddagarna och sedan studerar själv resten av dagen. Det gör
att jag inte är på så många platser där jag kan lära känna
svenskar.
Han säger att han har hittat något i svenskarna som han
även har inom sig själv.
– Svenskar respekterar andra människor och har ingen
nedsättande blick på andra. Jag känner att det finns en
vilja att hjälpa och det är en viktig egenskap. Att ha ett mål
i livet är också jätteviktigt, och mitt mål är att bli ingenjör
igen och att arbeta som det här i Sverige.
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Vaxholms stadsarkiv:

Välkommen till Arkivens dag
11 november
Välkommen!
ber
Datum: Lördag 11 novem
rkiv,
Plats: Vaxholms stadsa
9D
väg
Ullbergs
Tid: Kl 12-16
Entré: Fri entré
arbete
Arkivens dag är ett sam
och
d
sta
s
mellan Vaxholm
Hembygdsföreningen.
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Följ med Vaxholms stadsarkiv på en tidsresa
under temat brott och straff och lär dig mer om
dåtidens värderingar. Det blir en djupdykning
i arkiven; om synen på moral och omoral, om
de som varit moralens väktare och om de som
brutit mot lagen och normerna.

Här bjuder vi på ett smakprov
signerat Vaxholmsprofilen
Carl-Uno Sjöblom:
Rätt etikett? Dagens digitala system

gör att man enkelt kan söka på ett ord,
klicka och omedelbart få fram det
som skrivits i dåtidens tidningsspalter.
Så satt jag en dag och kollade i Dagens
Nyheters ”historiska” arkiv för att leta
efter namnet ”Vaxholm”. Jag fick då

för år 1882 upp stadens namn i samband med något som journalisterna
kallade för ”etikettfrågan”. I långa och
fortlöpande reportage från vår stad
beskrevs en rättshistoria, som ledde
till såväl rättegång i stadens rådhusrätt
som till förhandlingar i högre instanser. Och i de livfulla berättelserna
kände jag genast igen flera namn och
platser här i staden.
Platsen var Hotellet. Det vill säga

Sommaren 1882 klagade några av punsch-

Foto: Flamenco All stars

det gamla, som en gång kallats för ”Falkens
salonger”. Det finns inte mer men låg på
samma plats som vårt nuvarande. Där serverades naturligtvis drycken för dagen. Det
var punsch, som sedan mitten av 1800-talet
blivit så populär, främst bland studenter
och militärer. Punschen var nationalromantikens dryck framför andra. Den var
starkare än vinet men svagare än brännvinet. Till en början dracks den varm, men
så småningom gillades mest den iskylda. I
Vaxholm fanns det militärer, och de ogifta
officerarna satt gärna på hotellet och drack
punsch. Det fanns naturligtvis flera sorter
av den goda drycken och varav några var
”bättre” än de andra. Ett av de många märkena var Cederlunds. Den var också något
dyrare.

KULTURNATT
VAXHOLM
13 OKTOBER
EN KULTURELL HELKVÄLL MED
MUSIK, KONST OCH HISTORIA

gästerna på hotellet, att punschen nog inte
var det som man tog betalt för. Hade månne
betjäningen ”fifflat” med varan och serverat
sämre punsch, än vad man uppgav? Det
gick till slut så långt att självaste direktören
Cederlund tog ärendet till rådhusrätten i
Vaxholm. Förhör hölls och vittnen inkallades. Bland dessa fanns hotellets personal
och även de gäster, som hade klagat. En av
dessa gäster var en viss löjtnant Palme. Det
var löjtnanten vid Svea Artilleri Sven Theodor Palme, som enligt tidningsnotiserna
tydligen var ett högst trovärdigt vittne.
Historien tog mycket plats i dagstidningarna och blev en riktig följetong så länge
rättegångarna varade. Man behöver inte
läsa mellan raderna för att förstå, att stockholmsjournalisterna fann hela historien
en aning genant och kallade den lite vitsigt
för ”Etikettsfrågan i Vaxholm”. Tack vare
arkiven i Vaxholm och Stockholm kan vi i
dag nästan i detalj följa hur man levde och
tänkte vid den tiden för snart 150 år sedan.
En vidare koll i arkivet, visar att löjtnanten
Palme var Olof Palmes blivande farfar.

Evenemangen är gratis, men för vissa behövs biljett*

Fortsättningen på den historien och
många andra spännande berättelser
utlovas i stadsarkivet den 11 november.

Rådhuset • Måleriworkshop med Ania Witwitzka,
från 6 år, kl 17.00, biljett*
Bion • Fabula Storytelling “Flickan som
seglade med Wasa”, från 6 år, kl 17.00, biljett*
Biblioteket • Gör ditt eget bokmärke, kl 14.00
• Nallesagostund, från 3 år, kl 17.00, biljett*

Kontakta stadsarkivet
Stadsarkivet finns på Ullbergs väg 9D i
Vaxholm. Där finns också ett fåtal plat
ser med möjlighet att sitta och forska
i arkivmaterial. Kontakta gärna stads
arkivets arkivarie för mer information,
e-post johan.silverfred@vaxholm.se

MUSIK OCH DANS

Utdelnin
g

KULTUR
Kyrkan • Konsert med Kulturskolans
STIPEND
IUM
elever, kl 18.30
Kyrkan
• Svenska Psalmjazztrion och
kl 19.30
Vaxholms kyrkokör, kl 20.00
Kronängsskolan • Flamenco All stars,
dans, sång och rytm, kl 18.30
Biblioteket • En hög visa, en lustvandring
i Frödings värld, visprogram med Lars Zachrisson
och Margareta Byström, kl 18.00, biljett*
Bion • Beat Us, konsert kl 21.30, biljett*

KONST OCH MÅLERI
Rådhuset • Måleriworkshop med Ania Witwitzka,
för ungdomar och vuxna kl 19.30, biljett*
• Utställningar inom foto och måleri samt verk av
årets kulturstipendiater, kl 16.00–19.00

VAXHOLMS HISTORIA
Hembygdsgården • Guidad visning “Mat och dryck
hos en fiskarfamilj vid slutet av 1800-talet”, kl 16.00
• Hembygdsmuseet öppet kl 17.00– 19.00
Kastellet • Utställning “Vaxholms Fästnings historia”,
Silverö avgår 15.25, åter 16.50
Biblioteket • Träffa Vaxholms släktforskare från 16.00

FÖR BARNEN

* Boka din gratisbiljett på turistbyran@vaxholm.se,
eller hämta den på Turistbyrån eller Biblioteket.
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Vaxholms nya
Lördagen 26 augusti klipptes bandet för Kronängsskolan.
Många nyfikna Vaxholmsbor tog chansen att gå runt i de
nya lokalerna och prata med lärare och elever på skolan.

Ulrika Strandberg, chef utbildningsförvaltningen höll tal tillsammans med Michael
Baumgarten (L), ordförande barn- och
utbildningsnämnden, Lars Lindgren (M),
kommunstyrelsens ordförande och Erik
Åredal, VD Erlandsson bygg AB.
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Snabbfakta
• Arkitekt: LLP arkitektkontor
• Inredningsarkitekt: Cedervall
arkitekter
• Konstverk på skolgården:
Patrick Nilsson
• Antal elever: Plats för cirka
500 elever i årskurs 7–9
samt för Kulturskolan
• Övriga lokaler: Bibliotek, skol
kök, cafeteria, studielandskap,
lokaler för Kulturskolan samt
aula med scen och kapacitet
för 360 personer
• Miljöcertifiering: Skolan
uppfyller Miljöbyggnad Guld

Det är den 22 augusti och det nyss uppsatta
flaggspelet vajar i vinden. Runt Kronängsskolan ligger känslan av spänning
och förväntan i luften, när allt fler
ungdomar strömmar till skolgården.
Kramar och skratt visar att eleverna
i år 8 och 9 är glada över att återigen ses efter ett långt sommarlov.
Eleverna, som ska börja i år 7, ser
lite mer vilsna ut och söker sig till
kamrater som de känner igen. Under
lång tid har Vaxholmsborna sett hur
Kronängsskolan steg för steg har tagit
form och nu har uppropsdagen kommit då
det äntligen är dags för ungdomarna att börja.
För 17 år sedan började jag min lärarbana på Norrbergsskolan. Redan då fördes diskussioner om byggnaden skulle renoveras eller om en helt ny skola skulle
byggas på en annan plats. Åren gick utan att något hände
och jag måste erkänna att jag själva gav upp hoppet. När
jag för ett antal år sedan fick möjlighet att, tillsammans
med lärare och elever, sitta med i en arbetsgrupp som
skulle lyfta fram idéer om vår ”idealskola”, så trodde jag
att våra förslag inte skulle bli något annat än drömmar.
Att jag nu står här på Kronängsskolan – Sveriges
modernaste skola – gör mig både stolt och tacksam! Stolt
över att jag bor i en kommun som, genom byggandet av
Kronängsskolan med angränsande idrottshall, visar att
det är viktigt att satsa på Vaxholms ungdomar både när
det gäller utbildning och fritidsverksamhet. Tacksam
över att jag får vara med och forma en ny skola tillsammans med elever, föräldrar, kollegor och rektor.
Drömmen om den fantastiska skolan blev till slut
verklighet och det är med glädje vi idag öppnar portarna
till Kronängsskolan för våra allra första elever och säger:
Välkomna in!
Charlotte Northman-Alm,
Lärare på Kronängsskolan

»
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»
Skulpturerna av konstnären Patrick Nilsson är
inspirerade av konstnärens pappa, Olle Nilsson,
som kom till Vaxholm som 13-åring för att gå i
skola, men också av sångaren och låtskrivaren,
Olle Ljungström, som bildade bandet Reeperbahn
i Vaxholm. Patricks skulpturer ska föra tankarna
till resor, fantasier och drömmar.

5 frågor till Vaxholms
kulturskolechef
Petri Goman är tillförordnad kultur
skolechef för Kulturskolan i Vaxholm,
som numera bedriver sin undervisning
i Kronängsskolans lokaler.
Vad säger du om de nya lokalerna?

Elever från Kulturskolan stod för de allra
första framträdandena i nya aulan.

Niklas Szeplaky, SO-lärare
åk 8, var en av många lärare
och elever som fanns på plats
för att visa besökarna runt i
skolan och svara på frågor.

Många besökare kom till nya
aulan för att höra arkitekt
Mattias Palme från LLP
arkitektkontor berätta om
inriktningar i modern skolarkitektur, och om samarbetet med kommunen, elever
och lärare som legat till
grund för Kronängsskolans
utformning.

Lokalerna är fantastiska. Inte minst
aulan är en härlig scen för våra elever,
där vi kan bjuda på ljud och ljus i världsklass. Det är på Kronängsskolan vi har
vår bas men vi har också kvar undervisningen på Söderfjärd, Vaxö, Rindö och
Resarö skola.
Vad säger eleverna?

Alla elever jag har mött är positiva.
Lokalerna är ljusa och anpassade för
musik-, kör-, ensemble-, orkester- och
dramaundervisning. Undervisningen
kommer verkligen till sin fulla rätt för
både elever och pedagoger.
Vad är det allra bästa
med Kulturskolan?

Det bästa är alla positiva möten med
eleverna och att få vara en del av allt skapande och den spelglädje som finns på
skolan. Jag är också otroligt stolt över att
vi i Vaxholm kan erbjuda undervisning
i alla instrumentgrupper (inte bara de
just nu populäraste instrumenten) samt
teater till alla 1–9 klassare.
Vem får gå på Kulturskolan?

Hos oss får man gå om man är mellan
6 och 21 år och folkbokförd i Vaxholm.
Vi har just nu lediga platser på elgitarr
och flera av blåsinstrumenten. Vi lägger
löpande ut aktuella uppgifter om lediga
platser på www.vaxholm.se/kulturskolan
Strax intill Kronängsskolan finns en ny skateboardyta som utformats tillsammans
med aktiva åkare och engagerade föräldrar i Vaxholm. Under hösten kommer även
belysningen att kompletteras på platsen.

14

Vilka evenemang kan vi se
fram emot den närmaste tiden?

Vi har flera olika uppspel och konserter
på gång! Titta gärna i vårt kalendarium
på webben för aktuella speldatum.

Extra samråd
för Norrberget
4–27 september genomförde stadsbygg
nadsförvaltningen ett extra samråd för
förslag till detaljplan DP 410 Norrberget.
Samrådsmöte hölls i Kronängsskolans aula,
där tjänstemän från Vaxholms stad fanns
på plats för att berätta om detaljplaneför
slaget och svara på frågor från allmänhe
ten. Nu kommer allmänhetens och remiss
instansernas synpunkter att sammanställas
och ligga till grund för det detaljplaneför
slag som planeras att gå ut på granskning i
december 2017. Mer information om projekt
Norrberget finns under fliken Bygga bo och
miljö på Vaxholms stad webbplats.

Reviderat planprogram
för Vaxholms kajer

I planprogrammet för Vaxholms kajer utreds förutsättningarna för en utveckling av
kajområdet vid stadskärnan
på Vaxön.
Programmet prövar bland annat
möjligheten att rymma nya lokaler,
verksamheter och bostäder inom
området men också utformning av
utemiljön och placeringen av kol
lektivtrafiken.
Under 2015 ställdes planprogram
met ut på samråd, där det inkom
många synpunkter från både med
borgare och remissinstanser. Med
utgångspunkt i dessa synpunkter

har nu planprogrammet reviderats.
Det reviderade planprogrammet
är försiktigare än det första, och
flera av de stora förändringarna som
då föreslogs ska utredas på nytt
eller skjutas på framtiden. Det gäller
bland annat flytten av sjömackarna
och förändringar i kollektivtrafiken
vid Söderhamnsplan.
I programmet tillkommer även ett
tydliggörande när det gäller gestalt
ningen i området, vilket underlättar
fortsatt underhåll och upprustning
inom området. Dokumentet hittar du
på Vaxholms stads webbplats under
fliken Bygga bo miljö/planarbete/
godkända planprogram.

Tillsynsbesök på Stegesund
I mitten av augusti
gjorde Vaxholms stads
bygglov och GIS-enhet
ett tillsyns- och informationsbesök på
Stegsund.
Besöket omfat
tade kontroller
utifrån planoch bygglagen
samt Miljöbal
ken gällande
strandskydd. Vid båtbryg
gan satte man även upp ett

informationstält dit alla var
välkomna.
- Det kom många besö
kare och de hade både in
tressanta och kluriga frågor
kring byggnationer, lagar
och regler, berättar en nöjd
Morgan Randall Svahn, som
är bygglov- och GIS-chef
inom Vaxholms stad.
Analys av materialet från
tillsynsbesöket pågår just
nu, men resultatet gav vid
handen endast ett fåtal
byggnationer som behöver

åtgärdas. I de fall som olov
ligheter uppmärksammas
kommer fastighetsägarna
att kontaktas.
- Vi ser den här aktivite
ten som mycket lyckad och
det var kul att få prata med
så många boende och som
marboende på Stegesund.
Konceptet med tillsynsbe
sök kombinerat med infor
mationstält kommer vi att
använda på ytterligare öar
framöver, berättar Morgan
Randall Svahn.

Riktlinjer för hållbart byggande
Nu har Vaxholms stad tagit fram riktlinjer för hållbart
byggande, som ska kunna användas som underlag vid
underhåll samt ny- och ombyggnation i kommunens
fastigheter samt vara ett stöd i dialog med exploatörer
om Vaxholms stads hållbarhetsambitioner. Hållbart
byggande innebär bland annat att bygga resurseffektivt
och samtidigt skapa förutsättningar för tillväxt. Nyfiken
på att veta mer? Riktlinjerna hittar du på Vaxholms
stads webbplats.

Fokus på öarna
I slutet av maj inledde
stadsbyggnadsförvaltmaningen en serie infor
de
en
gå
på
om
tionsmöten
ra
vå
på
kt
oje
pr
planer och
.
öar i Vaxholm

sta möte
Först ut var Resarö. Nä
dö, och
Rin
kommer att hållas på
Vaxön .
på
det planeras även ett
der
bju
r
Måndag 20 novembe
och
de
Vaxholms stad in boen
och Skarpö
verksamma på Rindö
ation och
till en kväll med inform
on om
ati
frågestund . Mer inform
ut till
s
cka
mötet kommer att ski
på
p
up
hushållen och läggas
ts.
kommunens webbpla
ligen
För mer information, vän
m,
trö
kontakta Matilda Karls
olm .se
matilda.karlstrom@vaxh
eller 08-541 70 8 83.
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Agenda 2030: Globala
mål antagna av FN
2016 som alla nationer
som undertecknat
dokumentet ska arbeta
utefter nationellt och
lokalt.

Utsläpp av växthusgaser
har ökat i Sverige
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Klimatet påverkas av utsläpp av
växthusgaser, som kommer från
olika delar i samhället. Det handlar om produkter och tjänster som
vi använder i Sverige, men som
kan vara producerade både här
och utomlands.

med drygt 2 procent. Framförallt är
det el-, gas- och värmeverk, transportbranschen och tillverkningsindustrin som står för ökningen.
Vaxholm släpper ut 30 482 ton/år
(Naturvårdsverket: RUS,2014) från
förbränning av fossila bränslen.

De klimatpåverkande utsläppen behöver
minska. Statistiska centralbyråns (SCB)
miljöräkenskaper visar
en ökning i Sverige av
utsläpp av växthusgaser

Hur ser utsläppen ut per individ
i Sverige?
Varje person släpper ut cirka 4,6 ton
växthusgaser inom Sveriges gränser.
Men tittar vi på det ur ett konsumtions-

perspektiv, det vill säga varje individs
totala konsumtion av varor som producerats både inom och utom Sveriges gränser, så blir summan 11 ton per individ/år.
Siffran varierar i takt med den
ekonomiska konjunkturen.

Vad gör vi i Vaxholm?
LED i stadens gatubelysning
2015 inledde Vaxholms stad arbetet
med att stegvis byta
ut kvicksilverlampor i
stadens gatubelysning
med inriktning mot
en framtidssäker och
energisnål lösning;
LED armatur.
Sedan 2015 har Vaxholm ersatt cirka 80
procent av stadens armatur. Några områden
(Petersberg, Rindö,
Skarpö och Tynningö)
återstår att åtgärda.
Minskning av CO2
utsläpp är 3,8 ton /år.
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Totala LCC (livscykel)kostnader (25 år)
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000

Elcyklar inom
hemtjänsten

3.000.000
2.000.000
1.000.000
(Kronor) 0
Ny anläggning
Investeringskostnader

Gammal anläggning
Energikostnader

Underhållskostnader

DIAGRAMMET VISAR 80 % AV STADENS ARMATUR. ”GAMMAL ANLÄGGNING” AVSER KOSTNADEN FÖR INVESTERING AV MOTSVARANDE DET
SOM TIDIGARE VARIT MONTERAT.

Hemtjänsten har sedan
2016 använt sig av 2 elcyklar istället för bilar under
sommarhalvåret. Personalen
har cyklat cirka 1 000 mil/år,
vilket innebär minskning av
15 ton CO2 varje år.

Eriksömaren

en stadsnära våtmark värd att restaurera

Eriksömaren är en befintlig våtmark som har avsnörts vid landhöjningen och har ett strategiskt läge
i gränsen mellan bebyggelse, rekreationsområde och kust. Utflödet
sker till havsviken Tallaröfjärden.
Maren har idag en mindre öppen
vattenspegel och är omgiven av
buskage, alskog och våtmark.
Huvuddelen är en grund våtmark med
vegetation som bladvass, kaveldun, älggräs och svärdslilja samt ett rikt fågelliv.
I den djupare delen har sediment lagrats.
Detaljplanen för området antogs 2010
och i den finns en önskan att öka till
gänglighet och attraktion.
Syftet med restaureringen är att:

• Förbättra platsen som reningsanläggning för dagvatten.
• Öka avskiljningen av föroreningar.
• Skapa en estetisk rekreativ miljö med
biologisk mångfald.
• Minska risken för översvämning.

Vattenprovtagningar har påvisat högre
halter av kväve och fosfor samt måttligt
höga halter av krom, vilket stämmer
överens med det dagvatten som rinner till
våtmark. Eriksömaren är en våtmark och
en mottagare, recipient för dagvatten men
samtidigt ett område som utgör samlad
fördröjning av dagvattnet innan det
når havsviken Tallaröfjärden, en slutlig
recipient.
Utredningar som genomförts visar att
den stora andelen dagvatten som leds till
Eriksömaren bidrar till näringsrikt vatten
i maren. Här föreslås ett antal förbättringar, bland annat:
• I den djupa delen behöver en del sediment rensas bort för att skapa utrymme
för ytterligare sediment och minska
risk för interncirkulation av näring och
föroreningar.
• Reningen kan förbättras om större delar
av ytorna nyttjas genom att passager
öppnas upp in mot den öppna vattenspegeln och vattnet styrs in med hjälp av
vegetation.

Kartlägg energikostnaderna
TEXT: EVA JERNNÄS

Företagare och bostadsrättsföreningar; vet ni var energin –
och därmed energikostnaderna
– i er verksamhet egentligen
går till? Det är en fråga som en
energikartläggning ger svar
på. Och det fina är att det finns
bidrag som täcker upp till halva
kostnaden för energikartläggningen.

• Öka visuell tillgänglighet och skapa sikt
över vattenytan.
Vaxholm stad har fått restaureringsbidrag
från Hav och vattenmyndigheten samt
Naturvårdsverket. Arbetet med att restaurera Eriksömaren kommer att påbörjas
preliminärt i oktober–november, för att
minska störningarna i flora och fauna.

Energikartläggningens innehåll
Rapporten från en energikartläggning
i er verksamhet redovisar tillförsel och
användning av energi inklusive byggnader och transporter. Där ges förslag
på åtgärder, möjliga energibesparingar,
uppskattade kostnader för åtgärderna
och hur dessa kan rangordnas efter
lönsamhet.
Utifrån detta görs en energiplan.
I företag och bostadsrättsföreningar
bör det finnas en underhållsplan där
energikartläggningen integreras. Sparad energi kortar återbetalningstiden
för underhållsåtgärder. Det är ofta en
energikonsult som gör kartläggningen,
men egen kompetens kan användas
om den finns i verksamheten.

Vem kan söka bidrag och hur mycket?
Små och medelstora företag, ekonomiska
föreningar som exempelvis bostadsrättsföreningar samt lantbruk (minst 100 djurenheter)
som använder mer än 300 MWh energi/år
(värme, el, bränslen) är berättigade till stödet.
Det söks hos Energimyndigheten och uppgår
till 50 procent av kostnaden, maximalt 50 000
kronor. Stödet måste sökas innan kartläggningen inleds.
Mer information
http://www.energimyndigheten.se/nrp/stodfor-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/
Energikontoret Stockholm hjälper företag
och bostadsrättsföreningar att söka stödet
och komma igång med energikartläggningen.
Kontakta Mia Simm, mia.simm@storsthlm.
se, tel: 08-615 94 22. Energi- & klimatråd
givningen, en kostnadsfri och opartisk
service från din kommun,
www.energiradgivningen.se
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Älskade förbannade tonåring:

I höst fortsätter de
populära träffarna
I höst fortsätter de populära kostnadsfria träffarna för
föräldrar till tonåringar. Träffarna riktar sig till alla
föräldrar med barn i åldern 12-18 år - inte bara de
som upplever att de har problem.
I diskussioner med andra föräldrar får
du verktyg för hur du kan lotsa din
tonåring genom olika situationer och
lättare hantera vardagens små och
stora kriser.
Diskussionerna utgår från Birgitta
Kimbers bok ”Älskade förbannade ton
åring”, som beskriver forskning om hur
tonåringars hjärnor fungerar och ger
konkreta verktyg för ett bättre samspel.

Datum för träffarna
är: 8/11, 22/11,
29/11 och 6/12.
Välkommen att
maila din anmälan
till någon av ungdomspedago
gerna: emmy.bjork@vaxholm.se
eller emelie.kalen@vaxholm.se

Föreläsning om framtidsfullmakt
Sedan juli i år gäller den nya lagen om framtidsfullmakter och
och Vaxholms stad anhörigstöd erbjuder nu i samverkan med
anhörigstödet i Danderyds kommun en föreälsning i ämnet.
Framtidsfullmakt är enkelt uttryckt
en fullmakt man som privatperson
kan upprätta för framtida behov. Den
dagen man själv inte kan ta hand om
sina angelägenheter så blir den giltig.
Vi har bjudit in jur kand Carola Erixon
Gyllenmyr med gedigen kunskap
inom familjerätt för att titta närmare
på vad den nya lagen innebär. Carola

är föreläsare och lärare inom juridik
på Uppsala universitet och är anställd
av Sveriges största juristbyrå inom
familjejuridik.
När: 28 november, kl 13-14
Var: Edsviksvägen 1A, Danderyd
Ingen föranmälan. Föreläsningen
är kostnadsfri

Föreläsning
under
anhörigveckan
Välkomna till föreläsning med
Agneta Lagercrantz med rubriken
Självmedkänsla för anhöriga. Som
anhörig med en närstående du
tar hand om, ger stöd åt, behöver
du för att inte bränna ut dig vara
vänlig även mot dig själv.
När: tisdag 17 oktober klockan
18.00–20.00
Var: Aulan Åva gymnasium, Åva
Skolgränd 1–3. Kaffe och kaka
kommer att finnas att köpa. Före
läsningen är en del av Nordost
kommunernas samarbete med att
uppmärksamma anhörigas livs
situation. Alla är välkomna!
Frågor: Tel: 08-522 426 53 eller
e-post: karin.blomqvist-eklund@
vaxholm.se

Kontaktfamiljer
till barn sökes
Socialförvaltningen söker nu ett antal
kontaktfamiljer. Att vara kontaktfamilj
innebär att man är en extrafamilj till ett
barn under en period.
Kontaktfamiljen erbjuder barnet en
trygg miljö och god omvårdnad. Upp
dragets omfattning kan exempelvis vara
vistelse under en helg i månaden, men
kan även omfatta veckodagar.
Välkommen att kontakta oss
för mer information:
Rebecca Grahn, socialsekreterare,
tel: 08-541 708 27
Sigrid Dahlman, familjehemssekreterare, tel: 08-541 708 93
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Föreläsning
för föräldrar
Vad ska och måste vi kunna
för att vara relevanta i ungas
digitala vardag?
Vaxholms stad bjuder in till en
kostnadsfri föräldraföreläsning kring
internet och sociala mediers påverkan på barn och unga. Idag är allt
Internet. Barnen växer upp i en värld
med ständig uppkoppling och med
obegränsad kontakt med vänner,
bekanta, kändisar och allt annat
spännande som Internet kan erbjuda.
Men det skapar även utmaningar för
oss vuxna.
Johnny Lindqvist tar med oss på

en resa in i den digitala världen.
Johnny har arbetat med Statens
Medieråd, Ungdomstyrelsen och
Friends, skrivit böcker om unga och
nätet och är en flitigt anlitad före
läsare i ämnet. Varmt välkomna
önskar Familjecentrum.
Var: Aulan Kronängsskolan,
Ingenjörvägen 1
När: tisdagen den 14 november
kl 18.30–20.00

Sittjympa på Träffpunkt Kanonen
Under hösten har
en ny aktivitet star
tats på Träffpunkten
Kanonen: sittjympa.
Här kan även du
som är anhörig till
någon med långvarig
sjukdom vara med
tillsammans med din närstående. Och du
som vill ha en stund bara för egen del är
också välkommen.
Vi gör enkla övningar där alla hänger
med efter sin egen förmåga. Därefter har
vi en fikastund för den som vill ta en kopp
kaffe och möjlighet att sitta och prata.

Carina Hedman frivilligsamord
nare håller i sittjympan, Silviasyster
Susanne Lindqvist och anhörigkon
sulent Karin Blomqvist-Eklund finns
tillgängliga till fikastunden om du
vill prata med någon av oss.

Höstens
måndagscafé
på Träffpunkt
Kanonen
Välkommen till Träffpunktens
måndagscafé kl 13.30–15.00.
Här serverar Väntjänsten kaffe
med dopp för en tia.
Höstens program
• 9/10 klädförsäljning
• 16/10 kl 13.00 kommer smyckesde
signer Anita Ström. Passa på att köpa
julklappar, vackra smycken till självkost
nadspriser
• 23/10 visar Arne och Lena Sundberg
bilder och berättar om dem. Temat är
gummor och gubbar, kåkar och båtar.
Varmt välkomna!

När: Jympa varje onsdag hela
hösten kl 10.30–11.15. Därefter
fikastund kl 11.15–12.45
Plats: Träffpunkten Kanonen,
Hamngatan 50. Ingen föranmälan
krävs och det kostar ingenting.
Varmt välkommen!

Stödgrupp för personer som nyligen
har fått en demensdiagnos
Vaxholms stads demensteam
bjuder in till en stödgrupp
som ses vid åtta tillfällen med
olika teman. Den kan ses som
en serie med kunskap, strate
gier för och stöd i att bearbeta
sin situation och i att planera
sin tillvaro för att få leva ett
så bra liv som möjligt.

Start: måndagen 16/10
och därefter ses vi 30/10,
13/11 och 11/12. De sista
fyra tillfällena planeras
in under våren 2018.
Tid: 14:00–15:30
Plats: Träffpunkten Ka
nonen (Hamngatan 50).

Kontakt och anmälan
Välkommen med an
mälan och frågor
till silviasyster
Susanne Lindqvist,
08-541 709 86 eller
via E-post: susanne.
lindqvist@vaxholm.se
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Vaxholms
förtjänsttecken
Vaxholms stad
delar årligen
ut ett förtjänst
tecken för att
aktningsfullt
hedra och visa
uppskattning till
personer som
uträttat något
som har främjat
kommunen i en
vidare bemärkel
se. År 2017 gavs
förtjänsttecknet
till Ann-Christin
och Erik Himmel
strand på Vax
holms Fästnings
Museum.

Ann-Christin och Erik Himmelstrand på Vaxholms Fästnings Museum har tilldelats Vaxholms förtjänsttecken. Foto: Privat

Eldsjälar på museum
fick årets förtjänsttecken
TEXT: ANNA NORRBY

Ann-Christin och Erik Himmelstrand har fått Vaxholms
stads förtjänsttecken för sitt arbete med Vaxholms Fäst
nings Museum. Idéer till nya utställningar och aktiviteter
för barn lider de ingen brist på. Vad som däremot be
hövs är fler volontärer som kan göra museet ännu bättre
tillsammans med de två eldsjälarna.
Förtjänsttecknet kom som en blixt
från en klar himmel, men var mycket
välkommet även om det inte innebär att
museet eller Himmelstrands får några
extra pengar.
– Det var väldigt oväntat, jag visste inte ens att förtjänsttecknet fanns.
Därför blev det en jätterolig överraskning och vi är väldigt tacksamma för att
uppmärksammas på det här sättet, säger
Ann-Christin Himmelstrand som är
kreativ projektledare på museet.
Hennes man Erik Himmelstrand är
museichef och har arbetat på museet i
mer än 30 år. Under de åren har museet
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förändrats mycket. Från början var det
en del av Försvarsmakten, något som
satte sin prägel. De första cheferna var
militärer och att Erik Himmelstrand
var fänrik bidrog säkert till att han fick
jobbet som tekniker på museet en gång i
tiden. Men han är även kulturvetare.
Barnen i fokus

Folkbildningstanken ligger till grund för
allt som sker på museet, som numera
är frikopplat från försvaret. Nu är det
individers livsöden och berättelserna om
människor som står i fokus.
– Förr ingick det i museets uppdrag att

rekrytera till försvaret och besökarna var
ofta personer som en gång i tiden gjort
värnplikten och hade nostalgiska minnen från ritualen ”Soldatens erinran”,
som i många år ägde rum på borggården. De tog med sina barn och barnbarn
till museet, säger Erik Himmelstrand.
Numera har museet vänt på steken
och barnen är en viktig målgrupp som
drar med sina föräldrar och kanske ännu
mer mor- och farföräldrar.
– Målsättningen med barnverksamheten är att förmedla kunskaper till unga
på ett roligt sätt. Årets tema med Kalle
Kanonkula handlar om uppfinningar, för
mycket av det du ser i museet är uppfinningar. Se bara på lyssnarapparaten och
den optiska telegrafen, säger
Ann-Christin Himmelstrand.
Film om livet på kastellet

I motiveringen till förtjänsttecknet
nämns att museet producerat filmen ”En
dag på fästningen år 1890”. Den känns

Vill du bli volontär på museet?
Kontakta Erik Himmelstrand.
e
E-post: erik@vaxholmsfastning.s

som ett måste att se för var och en som bor i Vaxholm, om inte annat för att en granne mycket väl
kan dyka upp i en roll. Filmen hade aldrig blivit
av om det inte var för det stora engagemanget från
volontärer och amatörskådespelare.
– Det är en kreativ utmaning att jobba med små
medel och liten personalstyrka men ändå få till
det. Därför är samarbetet med andra aktörer väldigt betydelsefullt, vi får till exempel mycket stöd
och hjälp från museets vänförening.
Volontärerna är också viktiga för museet.
– Som volontär kan man pyssla med en mängd
olika saker på museet, allt från att måla kanoner
till att spela teater. Drömmen för oss vore att hitta
någon som tycker om att koka kaffe, baka bullar
och hålla i ett litet kafé när vi har olika evenemang. Framför allt ska det egna intresset styra vad
man gör som volontär. Det ska kännas roligt och
givande, säger Ann-Christin Himmelstrand.
Att museet är litet är inget bekymmer för
Himmelstrands.
– Det resulterar också i snabba puckar och att
vi kan vara med och påverka innehållet, vilket ger
oss energi tillbaka.
Samarbete med skolor

Nästa steg är att utveckla samarbetet med skolor i
Vaxholm.
– Vi behöver få in barnens perspektiv och deras
röster. Lärarna är viktiga, för det är de som är
pedagoger. Det är så vi jobbar, genom samarbete
med så många grupper som möjligt får vi in ny
kunskap att bygga vidare på, säger Erik Himmelstrand.

Christina
värnar
kulturen i Vaxholm
Rindöbon Christina Nilson har jobbat som drama
pedagog på Kulturskolan i Vaxholm sedan 1995.
Sedan sommaren är hon även kulturansvarig inom
Vaxholms stad på 20 procent av sin tjänst och jobbar
just nu intensivt tillsammans med kulturrådet för att
genomföra kulturnatten i Vaxholm.
Vem är du?
En positiv och glad tjej som älskar naturen, kulturen och möten
med människor. Så länge jag kan minnas har jag drömt om att
bosätta mig på landet, nära havet och skogen, i ett trähus med
äppelträd och kakelugnar. Vi hittade vårt drömhus på Rindö och
flyttade dit 1993. Jag har en tvåårig skådespelarutbildning på
Calle Flygares teaterskola och en dramapedagogutbildning, samt
en massa kurser och utbildningar. Kulturen har funnits med mig
sedan barnsben, med en mamma som älskade måleriet, hade
vernissage och tog mig med på många biblioteksbesök, museum
och skaparkurser av alla de slag. Jag älskar film, teater, att måla, att
skriva, att läsa, musik och är dessutom gift med en musiker.
Hur ser du på kulturutbudet i Vaxholm?
Det finns mycket att vara stolt över och värna om när det gäller
kulturen i Vaxholm. Bara en sån sak som att alla barn från 3 år
och upp till 9:an får gå på teater en gång per år. Överhuvudtaget
skulle jag vilja bredda kulturutbudet i Vaxholm. Vi har en sådan
fantastisk miljö, med så vackra gamla byggnader, inte minst
Kastellet. Det är en dröm att ha detta att utgå ifrån och nu med
nya scenen på Kronängsskolan öppnas fler dörrar, då denna scen
är byggd för att kunna ta hit Riksteatern eller andra riktigt stora
kulturevenemang.
Vad får man inte missa under årets kulturnatt?
Jag skulle vilja säga att man inte får missa något, men det kommer
vara omöjligt då flera saker kommer att hända samtidigt på olika
ställen. Nytt för i år, som jag vill flagga lite extra för, är att vi redan
nu kommer kunna använda oss av den fantastiska aulan på Kronängsskolan. Missa inte flamencoföreställningen där på kulturnatten klockan 18.30. Sedan händer det ju en massa annat under
hösten i vår fina lilla kommun; på biblioteket. Kastellet, Vaxholms
biografteater, på Kulturskolan och på en massa andra ställen.
Och har du som läsare synpunkter och idéer
kring fler framtida kulturevenemang
– hör gärna av dig till mig!

Museet har nyligen byggt upp en handelsbod
i ett större rum där skolor kan ha lektioner i
historisk miljö. Erik Himmelstrand testar på
att vara bodbiträde. Foto: Anna Norrby

Kontakta Christina Nilsson på
Tel: 08-522 426 57 eller E-post:
christina.nilsson@vaxholm.se
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SKRIDSKOSKOLA. Ge ditt barn chansen att lära sig åka skridskor. Nu är
det snart start för WKKs populära skridskoskola. Skridskoskolan ger för
utom skridskofärdigheter bra motorisk träning och är en lika bra grund
för både konståkning, hockey som för nöjesåkning.
Ålder: från 4 år och uppåt
Plats: ishallen
Antal gånger: vecka 45–vecka 11 (med
uppehåll för lov)
Start: 11 november
Pris: 1200 kr för höst- och vårtermin 2018
plus 200 kr medlemsavgift i WKK
Anmälan: anmalan@vaxholmskk.se
med barnets födelsenummer eller via
www.waxholmskk.se
Kom och ha kul på isen med WKK
• Prova-på skridskoskola 28 oktober,
prova-på tillfälle kl 11-12 i ishallen.
• Konståkningsskola: Vill du lära dig
mer och kanske ta skridskomär
ken? Då ska du anmäla dig till vår
konståkningsskola som passar dig
som har gått en säsong på skridsko
skolan eller har motsvarande kunskaper. Du kan välja
att träna en eller två gånger per vecka. Start: 3 oktober
(2 gånger per vecka) och 7 oktober (1 gång per vecka)
• Vi har även nybörjargrupper för dig som är 12 år
eller äldre och vill börja åka konståkning.
• Dessutom har vi vuxengrupp för dig som vill börja åka
eller återuppta ett gammalt konståkningsintresse.
Anmälan och frågor: anmalan@waxholmskk.se
Mer information och priser: www.waxholmskk.se

Öppet hus med
Vaxholms folkdansgille
Folkdans är ett roligt och lättsamt
sätt att röra på benen och samtidigt utöva kultur. Två måndagar
framöver har du möjlighet att
prova på utan att binda upp dig.
Vi kommer att bli instruerade i
några enkla danser som inte kräver
vare sig förkunskaper eller med
havd partner. Detta kommer att äga
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rum måndagarna
16 och 23 oktober
kl 19.30–21.00.
Vi håller till i Kronängsskolan,
ingång från gården, entrén längst
till vänster. Hör gärna av dig till
Gittan om du har frågor:
Tel: 0709-574 535
E-post: gittan.h@live.se

Lions Club inbjuder
Vaxholms pensio
närer till höstfest
När: Välj tisdag 17/10 eller onsdag 18/10.
Var: Blynäsgården Tid: kl 12:30
Per-Erik Eriksson underhåller.
Anmälan till:
Magda Almberg
Tel 08-541 303 64
Varmt välkomna!

Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19 Tel: 08-541 709 45
E-post: biblioteket@vaxholm.se Fax: 08-541 709 48
www.vaxholm.se
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

ÖPPETTIDER
måndag
14–20
tisdag
10–17
onsdag
10–20
torsdag
10–17
fredag
10–17
(fredag 3/11 10–15)
lördag
10–14
(lördag 4/11 stängt)
söndag
stängt

På bibliotekets sidor på
www.vaxholm.se kan du söka
efter böcker, beställa och låna
om. För att använda alla tjänster
behöver du en pin-kod som du
får på biblioteket.
E-böcker och E-ljudböcker:
många av bibliotekets titlar finns
att låna i digital form via bibliotekets katalog. Du kan även låna till
exempel språkkurser. Instruktioner finns att hämta på biblioteket
eller via bibliotekets hemsida.
Daisy-talböcker kan lånas av
dyslektiker, synskadade och andra med läshinder. Är du Daisylåntagare kan du nu själv ladda
ner dina böcker via Internet.
Biblioteket har Boken-kommerservice för dig som är långvarigt
sjuk, rörelsehindrad eller av
liknande anledning inte själv
kan komma till biblioteket. Du
får hem böcker och talböcker
utan kostnad via biblioteket eller
hemtjänsten.

Program hösten 2017

Kulturnatten på biblioteket fredag
13 oktober. Biblioteket är öppet
till kl 20.00. Program:
Kl 14–18. Pyssel för barn. Gör ditt eget
bokmärke.
Kl 17. Nalle-sagostund för barn och
gosedjur från 3 år.
Kl 16 startar släktforskarnas öppet hus
med drop in.
i
Kl 18.En hög visa – en lustvandring
läst
t,
okän
och
t
Kän
Frödings värld.
ket.
get, allvarligt och humoristiskt.
0. och sjun
• Öppen bokcirkel onsdag 8/11 kl 18.3
Visprogram med Lasse Zackrisson och
Vi diskuterar boken ”Vi är alla helt
Margareta Byström.
utom oss” av Karen Joy Fowler.
Lördag 14/10:
• Om sprit- och människosmugglaFörfattarbesök kl 14.
ren Algoth Niska: lördag 25/11 kl 13
Författaren och kulturberättar Thomas Sjösteen och visar
journalisten Ola Larsmo
bilder. Fri entré.
berättar om sin senaste
• Afternoon tea onsdag 29/11 kl 15.
bok ”Swede Hollow”, en
Alexander Chamberlain berättar om
ravin i St Paul i MinBaronessan Emmuska Orczy, förfatnesota som blev hem för
.
tare till romanerna om Röda Nejlikan
många svenska emigranVi bjuder på te och kakor. Fri entré
ter runt sekelskiftet 1900. Ola Larsmo
ger oss en annan bild av svensk emigraProgram för barn
tion än den vi tar för givet. Boken blir
• Sagostund lördag 21/10 kl 11, barn
pjäs på Dramaten i november.
bibliotekarie Mari läser sagor för barn
från 3 år.
till
BILJETTER finns från och med 2/10
• Höstlov – läslov! Frågesport med fina
Kulturnattens sagostund och visprobokpriser under hela veckan.
gram samt lördagens författarbesök.
• Onsdag 1/11 kl 14–17: pyssel med
r
Biblioteket har alltid olika utställninga
PINS-tillverkning.
an,
på gång i fönstret ut mot Hamngat
• Kalas på biblioteket: lördag 18/11 kl
iooch vilka som planeras ser du på bibl
11–13. Vi firar Lilla Gumman och kattekets sidor på www.vaxholm.se.
ten och alla andra kända Elsa Beskowfigurer. Fiskdamm, leta katter med
mera. Alla barn är välkomna!
• Julpyssel lördag 9/12 kl 11–13.

• Advokatjouren är en kostnadsfri
mottagning som Sveriges Advokatsamfund bedriver. Du får träffa en
advokat i ca 15 minuter för en första
vägledning på biblioteket: 13/11 och
6/12, kölista från kl 17.00.
14
• Släktforskningsjour lördagar kl 11–
av
p
hjäl
du
till och med 16/12. Här får
ra
Söd
från
e
jourhavande släktforskar
Roslagens släktforskarförening att
starta din släktforskning på bibliote-
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