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Till att börja med

Nu blir det ännu 
enklare att vara hållbar

Äntligen har portarna för vår nya 
återvinningscentral öppnats. Vi 
är många som väntat och längtat;  
under invigningen träffade jag ett 
par som lättat slängde löv från två 
säsonger. Tack alla för det tålamod 
som ni visat och att ni nyttjat de 
alternativa lösningarna under tiden. 
För väntan har möjliggjort att hela 
vår återvinningscentral har kunnat 
byggas om för att ge ett bättre flöde 
och därmed mindre köer och väntan. 
Nu ryms också fler fraktioner och 
möjlighet att lämna till exempel 
impregnerat trä, vilket många efter-
frågat. 

Framförallt ryms också 
en återbrukscentral 
där hela och rena 
saker kan lämnas 
för någon annan 
att ta vidare. Detta 
är också något som 
flera framfört önske-
mål om, att det ska vara 
enkelt att återbruka. Det 
som lämnas här skänks sedan 
till Lions att sälja vidare i sin populä-
ra loppis i Kruthuset vid Petersberg.

Med den nya återvinningscentralen 
kan vi vaxholmare komma högre 
upp i den så kallade avfallstrappan, 

agera klimatsmart och hushålla med 
ändliga resurser. Det blir helt enkelt 
lättare att agera hållbart och varje 
enskild insats räknas såklart för att 
klimatmålen ska nås. 

I dagarna har Aktuell hållbarhet 
presenterat sin ranking av landets 
290 kommuners hållbarhetsarbete. 
Vaxholm kliver uppåt från plats 91 
till 70. Hurra! Frågorna varierar från 
år till år men rankingen ger ändå en 
hint om att vi kliver på i rätt riktning 
och tillhör de bättre i landet. Förra 
året antog vi en hållbarhetsstrategi 

och genomförde en klimatkart-
läggning för att syna var 

våra största utmaningar 
finns. I sommar sätts 

solceller upp på 
Resarö skolas tak 
och vi har minskat 
klimatutsläppen 
ordentligt i våra 

skolskjutsar. Nu 
jobbar vi vidare och 

låt oss uppmuntra 
varandra att göra betydelse- 

fulla klimatval i vardagen ■

Malin Forsbrand (C),  
kommunstyrelsens ordförande

Foto: Elisabeth Larsen Brolin

Gruppledare i Vaxholm 
• Moderaterna   

Annicka Hörnsten Blommé
• Liberalerna  

Michael Baumgarten
• Centerpartiet  

Fredrik Östman
• Socialdemokraterna  

Bengt Sandell
• Vänsterpartiet  

Sara Strandberg
• Miljöpartiet  

Karin Urbina Rutström
• Waxholmspartiet  

Lisbeth Hjalmarson Grunditz
• Kristdemokraterna  

Kjetil Rindal
• Sverigedemokraterna  

Klas Beskow

I förtroendemannaregistret på  
www.vaxholm.se hittar du kontaktupp-
gifter till samtliga förtroendevalda. Där 
finns även information om deras aktuella 
uppdrag och vilka de tidigare haft. 

Möten i kommun- 
fullmäktige 

Möten i kommunfullmäktige är öppna 
för allmänheten och hålls i Kronängs-
skolans aula på måndagar klockan 
18.00 om inget annat meddelas. 
Årets återstående mötesdatum är 
19/9, 24/10, 14/11 och 12/12. Du kan 
se mötena live eller i efterhand på 
Vaxholms stads webbplats. Där kan 
du inför kommunens politiska möten 
även läsa in dig i ämnet i bakom- 
liggande handlingar till besluts- och 
informationsärenden. Mötesprotokoll 
finner du så snart de har justerats 
under fliken Kommun och politik på 
www.vaxholm.se.

Nästa nummer… 

…av Vaxholms stads tidning 
kommer i brevlådan i oktober. 
Mellan utgivningarna kan du 
följa vårt nyhetsflöde på 
www.vaxholm.se.
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Informationskväll om samarbete 
för hjälp till flyktingar

Kriget. Från och med inledningen av 
Rysslands invasion av Ukraina har 
kommunen arbetat med konkreta 
förberedelser för att ta emot människor 
på flykt från landet. Viljan bland 
invånare att hjälpa till är stor och 
Vaxholms stad bjöd i början av mars in 
allmänheten till ett informationsmöte. 
Besökare som kom till informations-
kvällen i Kronängsskolans aula fick höra 
mer om vad kommunen och frivillig-
organisationer gör och på vilket vis 
invånare själva kan hjälpa bidra.

Ett stort behov för kommunen är att 
hitta bostäder som allmänheten kan 
erbjuda för boende på lite längre sikt.

Socialförvaltningen berättade om 
sina förberedelser för att skapa goda 
förutsättningar för människor på flykt 
att etablera sig i samhället. 
Utbildningsförvaltningen informerade 
om den beredskap som finns för att 
erbjuda plats i skola och förskola för 
ukrainska barn och ungdomar, och hur 
kommunen kan fånga upp och ta hand 
om barn och ungdomar som upplevt 
traumatiska situationer.

Allmänhet, tjänstepersoner och repre-
sentanter från frivilligorganisationer i 
Vaxholm samlades efteråt och utbytte 
information, erfarenheter och kontakt-
uppgifter för att stå redo då hjälp- 
behoven blir stora. 

Tack till frivilligorganisationer och 
invånare
Vaxholms stad vill rikta ett tack till alla 
invånare som erbjuder hjälp och stöd.  
Och tack till Vaxholms frivillig- 
organisationer för ett bra samarbete 
med en bra och givande informations-
kväll. Vaxholmsbor - tillsammans kan vi 
göra vi mycket bra!

Foto:  Elisabeth Larsen Brolin

Vi söker långtids- 
boenden
Migrationsverket söker fasta 
boenden, gärna lägenheter 
eller hus, där familjer eller 
enstaka personer kan bo under 
längre tid (minst ett år). Har 
du långtidsboende att hyra ut 
är du välkommen att anmäla 
detta till Vaxholms stad via 
våra e-tjänster.

 ANMÄLAN: www.vaxholm.se > 
e-tjänster > Vård&stöd > 
Intresseanmälan hyresbostad för 
Ukrainaflyktingar. 

Så kontaktar du lokala frivilligorganisationer i Vaxholm
■  Vaxholms civilförsvarsförening, FRG, 

frivilliga resursgruppen, e-post: 
vaxholm@civil2.se, FRG-ansvarig 
Yvonnè Antoft, telefon: 070-409 59 74. 
Instagram: @frgvaxholm.

■  Svenska kyrkan i Vaxholm, 
www.svenskakyrkan.se/vaxholm, 
e-post: vaxholm.forsamling@ 
svenskakyrkan.se.

■  En hjälpande hand i Vaxholm 
(stöds av Svenska kyrkan, Röda 
korset, Rädda barnen och Lions), 
kontaktperson Lena Vannerus, 
e-post: lena.vannerus@gmail.com. 

■  Röda Korset Vaxholm,  
ordförande Leslie Öqvist, 
e-post: oqv@redcrossvaxholm.se.

■  Rädda barnen, 
lokalföreningen Vaxholm, e-post: 
lf.vaxholm@medlem.rb.se.

■  Lions Club Vaxholm, www.e-club- 
house.org/sites/vaxholm, e-post: 
info.lionsclub.vaxholm@gmail.com.

■  Waxholms rotaryklubb, Tord 
Gunnarsson, www.rotary.se/waxholm, 
e-post: waxholms@rotary.se.

Valet 2022
Söndag 11 september är det val till Riksdag, 
region- och kommunfullmäktige. 

Har du rösträtt får du ett röstkort hemskickat från Valmyndigheten 
senast 24 augusti. På kortet står det vilken vallokal du ska gå till, 
vilka val du har rösträtt i och vallokalens adress och öppettider.

 MER INFORMATION: 
www.vaxholm.se/val2022, www.val.se

Läs mer på sidan 24. 

http://www.vaxholm.se
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Företagare bjöds in till 
digital inspiration
Ett 20-tal Vaxholmsföretag deltog i april när Vaxholms 
stad tillsammans med Telia ordnade inspirationseventet 
Bli digital. Företaget på fickan, cybersäkerhet och möjlig-
heter att koppla ihop olika administrativa system var några 
av de ämnen som togs upp. Text och foto: Malin Ottosson

Företag. Bli digital är ett event för att 
inspirera företag och visa olika sätt 
digitalisering kan underlätta arbetet. 
Alla Vaxholms företag hade bjudits in 
att delta under tre timmar ute på 
Kastellet. På plats fanns förutom 
inspiratörer och tekniker från Telia 
också föreläsare från Microsoft och 
från Fort knox som erbjuder digitala 
administrativa system.

– Det här var roligt och tankeväckande 
och samtidigt kunde man be om hjälp 
och få handfasta råd, säger Cecilia 
Palmer från Skärgårdsveterinärerna i 
Vaxholm. Jag har till exempel fått lära 
mig mer om lösenordssäkerhet.

Anne Lindström från Kontorshotellet i 
Vaxholm var också nöjd med dagen. 

– Det digitala blir lätt ett dåligt samvete 
för oss småföretagare, men med rätt 

verktyg blir det mycket enklare. 
Genom den här dagen kanske jag får 
en liten knuff att ta tag i detta med 
uppdateringar, backup och annat.

Bli digital arrangerades av Vaxholms 
stad och Telia tillsammans med 
Länsstyrelsen Stockholm. Projektet 
finansieras av Tillväxtverket samt 
Europeiska regionala utvecklings- 
fonden. Under våren har eventet 
arrangerats i flera av Stockholms 
skärgårdskommuner.

Kulturskolans höstkatalog

Kultur. I Kulturskolans digitala 
katalog finns höstens kursutbud och 
lediga tider. Välkommen att läsa mer 
och boka din kurs för höstterminen. 
Kulturskolan vänder sig till barn 6–21 
år och erbjuder bild och form, drama, 
instrument och kör.

KATALOGEN HITTAR DU PÅ: 
www.vaxholm.se/kulturskolan

Foto: Pixabay

Barnteater på Storstugan

Kultur. Under våren har 3–4-åringarna 
på Vaxholms förskolor äntligen fått 
se levande teater igen. I april visades 
teaterföreställningen Skynda på! med 
Torgteatern på Storstugan i Vaxholm. 
Det är en musikfylld föreställning om 
en förälder och ett barn, om fantasi 
och lek och om tid: tid som måste 
passas och kläder som ska kläs på en 
helt vanlig morgon.

Illustration: Torgteatern

http://www.vaxholm.se/kulturskolan


5

Vaxholm  •  2-2022

Hallå där!

Shamal Agha, Vaxholms stads 
flyktingsamordnare sedan i mars.

”Mer än 
halva lönen 
för att hyra 
en tvåa”
■ Vad gör du i jobbet som
flyktingsamordnare? 
– Min huvuduppgift är bostads- 
vägledning. De flyktingar som har 
anvisats till Vaxholm från Migrations- 
verket får bo i flyktingbostäder 
under två år, därefter ska de 
hitta eget boende. Jag informerar, 
försöker skapa förståelse för hur 
bostadsmarknaden fungerar och 
visar hur man anmäler sig till olika 
köer. Jag letar också aktivt själv och 
tar kontakt med hyresvärdar.

■ Vilka kan få din hjälp?
– I första hand är det ett 40-tal 
anvisade flyktingar som snart bott i 
Vaxholm i två år. Men alla i Vaxholm 
kan höra av sig till mig för att få 
bostadsvägledning.

■ Arbetar du också med nyanlända 
flyktingar från Ukraina?
– Hittills har vi inte fått några 
anvisade flyktingar från Ukraina 
(i juni 2022). De som anvisats till 
Vaxholm de senaste åren kommer 
till exempel från Eritrea, Somalia, 
Syrien och Afghanistan.

■ Vilken är den största utmaningen 
i jobbet och vad är roligast?
– Största svårigheten är att hitta bo-
städer till klienterna. Det roligaste 
är förstås när en bostadssökande 
får en bostad. Jag får också energi 
av att jag har väldigt trevliga
kollegor här i Vaxholm. 

■ Hur skulle du beskriva bostads-
läget i Vaxholm?
– Jättesvårt! Det byggs inte så 
mycket här och det finns få hyres-
rätter. Det är bostadskris i hela 
Stockholm med höga priser. 
Våra klienter kan behöva betala 
mer än halva lönen för att hyra en 
tvåa. Om mer än halva lönen ska gå 
till hyra är det väldigt svårt att bli 
självförsörjande. 

BOSTADSVÄGLEDNING: Varje onsdag klockan 
13.00–16.00 ordnas kostnadsfri bostads-
vägledning i rådhuset. Alla bostadssökande 
i Vaxholm är välkomna. För frågor kontakta 
flyktingsamordnare Shamal Agha, 
e-post: shamal.agha@vaxholm.se

Foto: M
alin Ottosson

Bidrag för att ta hand om 
gamla båtar

Miljö. Att återvinna sin gamla båt 
kostar en slant, vilket tyvärr gör att 
många i stället överger båten i na-
turen. För att råda bot på problemet 
delar Havs- och vattenmyndigheten 
i samarbete med Båtskroten.se för 
andra året i rad ut ett bidrag för att 
återvinna gamla båtar. På så sätt kan 
båten hamna på en återvinnings- 
central och tas om hand. 

Bidraget kan sökas av privatpersoner, 
men även av kommuner. Vaxholms 
har stad sökt bidrag för fyra mindre 
båtar som antingen sjunkit eller olov-
ligen placerats på land i kommunen. 

Passa på att söka medel för att åter-
vinna din båt på rätt sätt. Bidraget 
kan sökas under hela 2022 så länge 
bidragspengarna räcker. 

LÄS MER OCH ANSÖK: www.havochvatten.se

Foto: Elisabeth Larsen Brolin

”Det kommer att 
damma och bullra 
under hösten, men 
det värsta bullret 
kommer snarare i 

etapp 2 och 3”

Projektledare Robert Klingvall 
om kajprojektet som drar 

igång i september.  
Sid 10.

Cykelräknare på Kullön
Statistik. Nu installeras en cykel- 
räknare på bron mellan Kullö och 
Vaxö. På en display kommer det att 
synas hur många som cyklar över bron 
varje dag. Cykelräknaren är en del av 
stadsmiljöavtalet som Vaxholms stad 
har med Trafikverket. 

Foto: Elisabeth Larsen Brolin
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Samtal, kaffe 
och bubblande 

föreningsliv

Äntligen tillbaka

Efter att ha haft stängt i perioder, flyttat verksamheten 
utomhus och umgåtts på avstånd är nu väntjänstens 

måndagsfika på Kanonen tillbaka i full aktivitet. 
Text och foto: Malin Ottosson

Träffpunkt Kanonen. Den måndag som 
Viktigt i Vaxholm besöker Kanonen är 

närmare 30 seniorer på plats kring borden. 
Det sorlar av samtal, skratt och trevligt 
kaffeskrammel. Fixartjänstens Tomas 
Larnefeldt har just presenterat sig och vad 
han kan hjälpa seniorer i Vaxholm med. 
Väntjänstens volontärer i vinröda förkläden 
sköter fikaserveringen. 

– Det här är populärt med stort P. Vi går 
hit så gott som varje måndag, säger Sonja 
Sandberg som sitter i ena änden av ett lång-
bord tillsammans med Siv Larsson. 

– Läget under pandemin kan samman- 
fattas med ett enda ord – ensamt! säger Siv 
Larsson. Det är trevligt att komma hit och få 
prata med människor. Jag tror att jag känner 
alla här, åtminstone till utseendet. Det är 
väldigt bra att det finns en plats att samlas 
på och att det finns flera lokaler för olika 
aktiviteter. Jag har till exempel också varit 
med på yogan.

– Vi bryr oss om varandra och det känns bra, 
säger Arne Sundberg vid bordet intill. Man 
saknar den som inte kommer.

– Det har ju stått i flera tidningar att en-
samhet är lika farligt som rökning, så det är 
faktiskt viktigt att det finns aktiviteter som 
minskar just ensamhet, säger Leif Gannert 
som också är spelledare i Bridgeklubben.

Det har ju 
stått i flera 
tidningar att 
ensamhet är 
lika farligt 
som rökning”
Leif Gannert.

Christa Kemkes 
och Rolf Engman 

gillar musik.
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Hela veckan bubblar det av aktiviteter i lokalerna på 
Kanonen. Förutom pensionärsföreningarna SPF och 
PRO och bridgeklubben finns här också bland annat 
linedance, folkdans och yoga. Många vi träffar på 
måndagscaféet är aktiva i flera föreningar.

En av de mest nystartade föreningarna är Musik- 
mecenaterna som vill verka för musikglädje. Trots 
att de startade i mars har de redan hunnit ordna flera 
konserter på Kanonen och de har också skaffat 
instrument till föreningen för att kunna spela 
tillsammans.

– Vi är politiskt obundna och våra evenemang är
gratis, säger Rolf Engman i musikmecenaterna.
Målet är att sprida musikglädje och bryta ensamhet.
Han och Christa Kemkes tar fram varsin ukulele för
att demonstrera och börjar genast att testa melodier
och enkelt komp.

Vaxholms stads seniorsamordnare Camilla Eriksson 
är också på plats på caféet. Hon arbetar på Kanonen 
två dagar i veckan, måndag och torsdag.

– Cafeet är en bra möjlighet för seniorer att träffas
och kanske få tips om fler aktiviteter att engagera
sig i, säger Camilla. Det har man ju inte kunnat göra
så mycket under pandemin. Samtidigt vill de inte ha
alltför mycket föreläsningar och program. Många vill
bara träffas och prata. ■

Fler vänner 
till väntjänsten
Seniorer. Väntjänsten i Vaxholm är 
en ideell förening som arbetar för att 
förhindra ensamhet och sätta guldkant 
på tillvaron för seniorer. Varje måndag 
ordnas café på träffpunkt Kanonen. 
Dessutom arrangerar väntjänsten 
sommar-, jul- och påsklunch samt 
surströmmingsfest. Verksamheten 
kan också handla om stöd i form 
av medföljare vid läkarbesök, 
sällskap på promenad eller 
en vän att prata med. 

Väntjänsten i Vaxholm 
söker fler volontärer. 

 ÄR DU INTRESSERAD ELLER VILL VETA MER:

Kontakta Ingrid Ekstedt, 
telefon 072-235 15 40.
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Efterlängtad 
seniordag

Årets seniordag. Efter uppehåll under 
pandemin arrangerades den årliga 
seniordagen igen i maj. 65 pensionärer 
fyllde Johannessalen i Vaxholms för-
samlingsgård. Ordförande i socialnämn-
den Lena Hallberg (C) hälsade välkomna 
och Vaxholms stads anhörigkonsulent 
Gunilla Sävenmark och seniorstödjare 
Camilla Eriksson presenterade sig till-
sammans med bland andra fixaren från 
fixartjänsten Thomas Larnefeldt.

Omsorgschef Camilla Lundholm och 
kommunens e-strateg Angelica Holm-
ström informerade om verksamheten 
och om digitalisering i äldreomsorgen. 
Vaxholms kommunpolis Emilie 

Halvarsson berättade om brottsföre-
byggande arbete och om bedrägeri- 
försök mot äldre.

Efter lunch berättade representanter 
från Civilförsvarsförbundet om frivilliga 
resurs gruppen, FRG, och om hur viktigt 
det är med god egenberedskap. 

På eftermiddagen fick seniorerna prova 
på sittyoga med instruktören Marika 
Nilsson innan inspiratören, professorn 
och författaren Bodil Jönsson av- 
slutade dagen. Det gjorde hon med en 
föreläsning om att bli gammal i en ny 
tid utifrån hennes bok När horisonten 
flyttar sig. Foto: Malin Ottosson

Melodikrysset på Kanonen
Kryssa tillsammans. En ny aktivitet för 
i år på träffpunkt Kanonen är att samlas 
och lösa Melodikrysset. Alla seniorer 
i Vaxholm är varmt välkomna att vara 
med. Samling i matsalen varje lördag. 
Krysset börjar 10.03 men kom gärna 
en kvart innan och tag gärna med eget 
kryss att fylla i, i tidning eller digitalt.

Foto: M
alin Ottosson 

Stödgrupp för dig i sorg
Träffa andra. Har du mist någon i din 
närhet; maka, make, särbo, sambo, 
partner eller nära vän? Då är det vanligt 
att uppleva att ingen förstår eller 
lyssnar. Kanske har du heller ingen du 
vill vända dig till. Även om du har svårt 
att prata om din sorg, kan det hjälpa att 
träffa andra som varit med om samma 
sak och som vet vad det handlar om. 
Träffarna kommer vara på Träffpunkten 
Kanonen, Hamngatan 50. 
 

FÖR ANMÄLAN OCH MER INFO: Kontakta anhörig-
konsulent Gunilla Sävenmark 08-522 426 53 
e-post: gunilla.savenmark@vaxholm.se,

Sommar på 
Kanonen
Träffpunkt Kanonen. Under 
sommaren har flera av 
aktiviteterna uppehåll då 
seniorerna vill vara 
utomhus och göra 
annat. Men vän-
tjänstens café, 
melodikrysset, 
boule och bridge 
till exempel, är 
verksameter som på-
går även under sommaren.

Höstterminen drar i gång på 
Kanonen igen i augusti/sep-
tember. Du 
hittar aktiviteter och tider på 
Kanonens anslagstavla eller 
hos respektive förening.
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Självservicebutik på Tynningö
Handel. Nu är Tynningö Livfs öppet igen 
efter en försöksperiod förra sommaren. 
Butiken, som kommer att vara öppen 
året runt, har inte någon personal på 
plats utan kunderna kan själva låsa upp 
dörren, scanna sina varor och betala 
via en app. I den lilla butiken finns både 
färskt och fruset kött, fisk, bröd, färsk 
frukt och grönt, mejerivaror, skafferi- 
varor, färdigmat, kemartiklar med mera. 
Butiken har i år en dubbelt så stor lokal 
som förra sommaren vilket ger plats för 
fler varor.

Det är Tynningöborna Lars och 
Elisabeth Röckert tillsammans med 

Michael och Annelie Werner som startat 
livsmedelsbutiken.

– Det känns kul och spännande, säger 
Lars Röckert. Vi har fått många frågor 
om när butiken öppnar, så vi förstår att 
den är efterlängtad och det känns att vi 
kan bidra till detta.

Han betonar att butiken inte hade 
varit möjlig utan hjälp från ett 40-tal 
Tynningöbor som investerat i projektet. 

– De har visat ett helt enastående 
engagemang som ger oss anledning 
att verkligen tro på en lyckad framtid 
för butiken.

Foto: Lars Röckert

Morfarsstugan nyöppnar
Badutflykt. I sommar återöppnar restaurangen i 
Morfarsstugan som ligger intill badplatsen på Tenö. 
Den gamla byggnaden med restaurang har varit 
stängd under en rad år. Nu moderniseras vatten och 
avlopp och köket renoveras för att, om allt går enligt 
planen, kunna ta emot sommarens hungriga bad- 
gäster vid Tenöbadet. Foto: Elisabeth Larsen Brolin
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I höst startar 
renoveringen 
av kajen
I slutet av september börjar 
kajrenoveringen på allvar. Då 
inleds den första etappen av 
tre med arbete i Västerhamnen 
i det stora stadsmiljöprojektet 
som enligt planerna ska vara 
klart 2026. Illustration: Vaxholms stad

Kajen. – Nu snart drar det 
igång! Det första som kommer 

att märkas är nog att busshållplatsen 
tillfälligt flyttas till färjeläget igen när 
shelltomten spärras av, säger 
projektledare Robert Klingvall.

Den gamla stenmuren behöver rivas 
i vissa delar men kommer att bevaras 
där det är möjligt. En ny betong- 
konstruktion byggs en bit utanför 
den gamla. Det gör att kajen blir 3 
meter bredare än idag, vilket ger mer 
plats att gå och mer grönyta. 
Vägbanan kommer också att bli 
bredare. Här planeras för en ny 
”kärleksplats” inspirerad av den 
kärleksbänk som i många år stått 
utanför Systembolaget.

– Det kommer att damma och bullra 

från maskiner under hösten, säger 
Robert Klingvall. Men det värsta 
bullret kommer snarare i etapp 2 och 
3 när vi ska påla och slå ner spont i 
botten. De som bor närmast kajen 
kommer nog inte att kunna arbeta 
hemifrån på kontorstid under de 
perioderna. Men i slutänden kommer 
det att bli betydligt finare än idag.

Han tror däremot inte att centrala 
Vaxholm kommer att störas av trafik 
till och från bygget. Byggtrafiken 
ska till stora delar gå till och från 
Estlandskajen, på Estlandsgatan 
och därifrån vidare via båt till kajen. 
Etapp 1 är planerad att vara klar 
2024. Ambitionen är att ha uppehåll i 
arbetet under sommarsäsongen. ■

LÄS MER: www.vaxholm.se/kajrenovering

Filmvisning om 
kajen 20/7
Inför kajprojektet har fem 
informationsfilmer gjorts, 
om kajens historia, varför 
renovering behövs och hur det 
kommer att gå till. Alla filmerna 
visas på Vaxholms biograf-
teater 20/7 klockan 12.00. 
Projektledare och tjänste- 
personer finns på plats och 
svarar på frågor. 

Gratis inträde.

SE ALLA FEM FILMER PÅ: 
www.vaxholm.se/kajrenovering

FÖLJ KAJPROJEKTET PÅ INSTAGRAM: 
@vaxholms_kajer

Detaljplan klar för Rindö hamn
Rindö. Nu finns en beslutad detaljplan för området väster 
om Rindö hamn. Där får nu cirka 20 nya bostäder i småhus 
byggas. En ny anslutningsväg från Rindövägen till Byviksvägen 
kan också byggas. Syftet med planen är även bland annat att 
bevara Grenadjärsvillan som kulturhistoriskt värdefull bygg-
nad. Kommunfullmäktige godkände detaljplanen, 408, Rindö 
hamn etapp 3, i februari och eftersom inga överklaganden 
kommit in före 11 mars så har detaljplanen nu vunnit laga kraft.

DETALJPLAN 408: www.vaxholm.se

Foto: Elisabeth Larsen Brolin

http://www.vaxholm.se/kajrenovering
http://www.vaxholm.se/kajrenovering
http://www.vaxholm.se/kajrenovering
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Hallå där!

Christoffer Amundin, bygglovschef i Vaxholms stad.

■ I april fick du besök från Svt och 
programmet Husdrömmar. Vad 
pratade ni om och hur var det att 
bli intervjuad för tv? 
– Det var intensivt, intressant och 
kul att se inifrån hur det funkar. 
Kul också att prata direkt med 
arkitektkollegan Gert Wingårdh. 
Han var ödmjuk och trevlig. De gör 
ett inslag om bygglov eftersom 
det är en så viktig del av de olika 
husbyggen som programmet följer. 
Långa handläggningstider är ett 
generellt problem i Sverige, inte 
bara i Vaxholm. I byggprogram i tv 
går allt fort, där nämns ofta inte 
bygglovet alls. Vi pratade också 
om ett specifikt bygglov för ett 
husbygge som följs i programmet.

■ Varför tar det så lång tid att
få bygglov?
– En vanlig orsak är att ansökning-
arna inte är fullständiga. Trots att 
vi försökt förenkla ansöknings-
handlingarna så är bara 16 procent 
av ansökningarna kompletta när 
de skickas in. Pandemin har gjort 
att fler satsat på att bygga om, 
samtidigt har vi behövt jobba på 
distans vilket bromsat handlägg-
ningen något. I Vaxholm har vi också 
haft vakanser som gjort att vi varit 
underbemannade.

■ Hur lång väntetid är det nu på att 
få bygglov?
– Just nu cirka sex månader innan 
ett ärende tilldelas en handläggare. 

Därefter tar det från några veckor 
till några månader beroende på om 
ansökan är fullständig eller inte, 
om det är ett enkelt ärende inom 
planlagt område eller ett mer 
komplicerat.

■ Vad är det som tar tid när 
ansökan väl är komplett?
– Vi utgår från plan- och bygglagen. 
Den är inte alltid så tydlig och 
detaljerad. Det ger utrymme för 
tolkningar och därför behöver vi 
ofta titta på rättspraxis och be- 
skriva hur vi tolkar lagen i det 
enskilda fallet. Rättspraxis ändras 
ofta. Sedan finns det en rad andra 
hänsyn som till exempel strand-
skydd, kulturmiljö och riksintresse. 

MISSA INTE: Inslaget från Vaxholm 
kommer enligt nuvarande planering att 
sändas i Husdrömmar i SVT under våren 
2023.

Foto: M
alin Ottosson

Campingen redo för 
sommarens gäster - från 
Vaxholm och övriga världen

Sommartider. Waxholms camping på 
Eriksö är igång för säsongen. Förutom 
cirka 110 campingtomter har också 
ett tiotal av områdets stugor rustats 
för uthyrning. Efter en översvämning 
i receptionen, som också är café, har 
byggnaden gjorts om från grunden och 
utrustats med ett riktigt restaurang-
kök. Här blir det som vanligt glass och 
caféverksamhet i sommar. 

– Så snart vitvarorna är på plats
kommer vi att kunna laga mat här, säger 
Jonas Wikström som driver campingen 
tillsammans med sin fru Jessica 
Nicander Wikström och Maryam och 
Johan Paulsson.

Under våren har campingen gjorts i ord-
ning för att kunna ta emot sommarens 
gäster med sikte på att få tre stjärnor 
när campingen ska klassificeras.

Foto: M
alin Ottosson

– Vi har många bokningar redan och det 
är kul, säger Maryam. 

Första vågen av gäster kommer 
direkt efter midsommar, då är det 
främst vaxholmare och stockholmare. 

Efter midsommar 
kommer många 
utländska turister, 
bland annat från 
Tyskland, Holland 
och Schweiz.

– Vi har jobbat hårt 
för att det ska vara 
rent, snyggt och 
välkomnande, säger 
Maryam. Det här 
är ju en fantastisk 
plats, så det är ju 
helt klart här man 
ska vara i sommar.

Foto: M
alin Ottosson

Bygglovschefens tre tips 
till dig som söker bygglov

1 Läs på och sätt dig in i vad som gäller 
(finns detaljplan eller inte). 

2
Kolla att ritningarna stämmer (det finns 
exempelritningar och checklistor på 
vaxholm.se och mer information på 
boverket.se). Här kanske det kan vara värt 
att ta hjälp av en byggsakkunnig person. I en 
miljoninvestering som ett husbygge ofta är 
så kan det vara en god investering. 

3  Prata med grannarna så att de är införstådda 
med projektet.



Sommar och sol 
och en ljusnande 
framtid
Kärlek till Vaxholm, sommarjobb, gymnasieval och 
framtidsfunderingar – vi har träffat fem Vaxholms- 
ungdomar som efter tre år i Kronängsskolan nu går på 
välförtjänt sommarlov. Hur ser de på Vaxholm? Vad har 
de för planer – för sommaren och för framtiden? 
Foto: Malin Ottosson

Vilma Brodin 
16 år, Vaxholm och Resarö.
– Det är ganska dött och finns nästan inget att göra 
under vintern men på våren vaknar Vaxholm till liv igen. 
Här finns många öar som man kan åka till på äventyr 
med moppen.

I sommar ska jag till Italien och träna gymnastik. Jag har 
sökt flera sommarjobb och hoppas att jag kan få något, 
till exempel som gympaledare. Annars har jag inte så 
mycket planerat för sommaren och det känns skönt.

Det ska bli skönt att lämna Kronängsskolan även om vi 
har haft en jättebra sammanhållning i vår klass. Alla har 
bott här och gått i skolan tillsammans länge och man 
blir lite trött på att alltid träffa samma människor. Jag 
tänker att gymnasiet i Täby blir lite likt Vaxholm på det 
sättet. Därför har jag sökt gymnasier i Stockholm till 
hösten; Kungstensgymnasiet i första hand. Den skolan 
ligger i en gammal fin lokal som är lite lik Söderfjärds-
skolan som jag gick i 
förut. Annars hoppas jag 
komma in på Östra real 
eller Norra real.

Jag vet inte vad jag kom-
mer att göra i framtiden. 
Jag har varit inne lite på polis, men jag vill inte vara 
patrullerande polis. Jag är mer intresserad av att bli 
kriminalare eller brottsplatsutredare. Jag är intresserad 
av psykologi. Jag tror inte att jag kommer att bo i 
Vaxholm framöver, jag behöver nog komma bort lite.

”Finns nästan inget 
att göra under vintern 
men på våren vaknar 
Vaxholm till liv igen”

Wilma Almquist Franson 
16 år, Vaxholm och Arninge.
– Vaxholm är ju allra bäst på sommaren! Det är så härligt med 
skärgård och det finns många ställen där man kan bada. Det 
är ju en riktigt turistort och då kan man nästan själv känna 

sig som en turist och det är najs. 
Alla är vänner här i Vaxholm - det är 
också ett plus. Alla känner typ alla 
och det är en mysig liten stad.

I sommar ska jag åka till Marbella 
med familjen och familjevänner. Sedan ska jag jobba, spela 
fotboll och vara med vänner.

Efter sommaren är det dags att tagga till för gymnasium. 
Jag ska gå på Stockholms idrottsgymnasium som ligger i 
Roslagstull i Stockholm. Där blir det ekonomi/juridik 
(ekonomiprogrammet med juridikinriktning). Vi kommer 
också att spela fotboll på skoltid.

I framtiden vill jag helst arbeta med något inom fotboll. 
Annars med juridik, kanske bli advokat eller något sånt. 

”I framtiden vill jag 
helst arbeta med något 

inom fotboll. Annars 
med juridik”

Vaxholm  •  2-2022
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Vilgot S. Thomelius 
16 år, Vaxön.
– Vaxholm är helt klart bäst på sommaren när allt händer och 
varje helg finns det något att göra.

I sommar kommer jag att jobba ganska mycket på en sportbar i 
Vaxholm. Jag har inte planerat så mycket men jag ska gå på flera 

konserter. Det blir riktigt sorgligt att 
lämna Kronängsskolan tycker jag. Vår 
klass har ju gått tillsammans i tre år och 
varit otroligt nära varandra från start.

Till gymnasiet i höst har jag sökt 
Norra real och natur/natur (naturvetenskapligt program 
med naturämnesinriktning). Här i Vaxholm har alla ungefär 
samma bakgrund så jag tror det blir kul med stan.

Jag har ingen aning om vad jag gör om tio år. Troligen har jag 
gått klart en utbildning och varit ute och rest i världen. Jag 
hoppas att jag jobbar med något av det jag tänkt mig även om 
det är inom spridda områden, till exempel som bartender eller 
psykolog. Hoppas i alla fall att jag trivs med det jag gör.

”Här i Vaxholm har 
alla ungefär samma 
bakgrund så jag tror 

det blir kul med stan”

Rebeca Selin 
15 år, Kullön.
– Det är verkligen bättre i Vaxholm om man till exempel jämför med dem som 
bor i stan. Det är lugnt och härligt att alltid vara nära vatten. Samtidigt är det 
en bra kontrast att kunna åka in till stan när man vill det. Det är trevligt att växa 
upp i en miljö med mycket natur och vatten och kunna vara ute i båt.

I sommar ska jag åka utomlands, till Kreta, och jobba i en glassbutik och så 
ska jag vara mycket med kompisar. Till hösten sedan blir det Täby Enskilda 
gymnasium där jag ska gå sam/beteende (samhällsvetenskapligt program med 
beteendeinriktning). Det ska bli kul, inte minst att få en massa nya kompisar.

Vad jag gör om tio år är jättesvårt att säga. Jag vet att jag vill jobba med något 
kreativt utifrån mina intressen och ha variation i arbetet.

”Det ska bli kul, inte minst att 
få en massa nya kompisar”

Elin Lundén 
15 år, Kullön.
– Det bästa med Vaxholm är miljön vi lever i här. 
Jag älskar skärgårdsstilen med vatten och öar 
överallt. Alla känner alla i den här mysiga lilla 
staden.

Jag har inte så mycket planer för sommaren. 
Jag ska jobba i Vaxholm och hänga med kompisar, 
sedan blir det Gotland med familjen.

Efter sommaren börjar jag på Täby Enskilda gym-
nasium på sam/beteende (samhällsvetenskapligt 
program med beteendeinriktning).

Jag drömmer om att flytta utomlands i framtiden 
och skaffa mig erfarenheter av det. Jag tycker att 
det är kul med språk och eftersom jag läser franska 
vore det kul att plugga franska och bo i Frankrike så 
att man verkligen lär sig språket. Det vore också kul 
att gå på collage i USA. Jag tycker att utbildning 
är viktigt.

”Alla känner alla 
i den här mysiga 

lilla staden”

Vaxholm  •  2-2022
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Ostmakare årets företagare
Pris. Årets företagare i Vaxholm 
2022 heter Anna Kälvebrand. 
Hon driver sedan tio år 
Ostmakeriet på Rindö 
där hon gör ostar och 
glass av mjölk från 
södra Roslagen. 
Anna har fått en 
rad utmärkelser 
för sina ostar, bland 
annat guldmedalj i SM i 
mathantverk.

Utmärkelsen årets företagare delas 

ut av styrelsen för Företagarna 
Vaxholm som hoppas att den 

ska ge Anna positiv energi 
inför framtiden.

Juryns motivering: 
”Anna och Ostmakeriet 
har i dagarna firat 
10-årsjubileum (varav 

3 år som AB). Hon går 
från klarhet till klarhet 

med sitt hantverksmejeri 
och sätter verkligen Rindö och 

Vaxholm på kartan!” Foto: Peter Nerström

Så mycket pengar samlade Kronängsskolans elever 
ihop i sin insamling till stöd för Ukraina. Den 19 maj 
samlade de in pengar bland annat genom att göra dags-
verken. Insamlingen fortsatte några dagar så den slutliga 
siffran blev högre. Bra jobbat alla inblandade!

Cirkulationsplats i Engarn

Trafik. I september börjar Trafikverket 
att bygga om Engarns vägskäl längs 
länsväg 274, avtagsvägen mot Resarö. 
I stället för dagens T-korsning ska det 
bli en cirkulationsplats. Syftet är att 
underlätta för bilar och kollektivtrafik 
och att öka trafiksäkerheten. Vaxholms 
stad medfinansierar projektet.

 LÄS MER OM ENGARNS VÄGSKÄL: 
www.trafikverket.se

Foto: U
nsplash.com

Tänk på vattnet i sommar
Egen brunn eller kommunalt dricksvatten – alla behöver vi vara rädda om 
vårt vatten. Bli vattensmart genom att följa några enkla tips.

Vatten. Varma och torra somrar på- 
verkar tillgången på vatten, framför allt 
i skärgården och för de som har egen 
brunn. Grundvattennivån påverkas av 
nederbörden och i de små vatten- 
magasin som ofta finns ute på öarna 
ligger nivån redan nu under normal- 
nivån. Var uppmärksam på om vattnet i 
din brunn förändras, till exempel färgas, 
luktar eller smakar illa. Södra Roslagens 
miljö- och hälsokontor, SRMH, kan ge 
råd om provtagning.

– Saltvatteninträngning tar i ökande 
grad ett grepp om skärgården, säger 
Lars Lindquist på SRMH. Förr fyllde 
snösmältningen på depåerna i grund-
vattnet, men nu har vi inte mycket snö. 
Under sommaren dunstar mer vatten 
samtidigt som växterna dricker mer. Här 
i Vaxholm är grundvattenmagasinen små 
och därmed extra känsliga för torka.

Lars Lindquist tycker till exempel inte 
att det är lämpligt att vattna gräsmattan 
under torra perioder.

– Man kan ju anpassa sin trädgård och 
odla så att det passar naturen runtom-
kring. Grundvatten är en ändlig resurs 
och vi rekommenderar inte att man an-
vänder det till gräsmattor. Om du vattnar 
mycket vid ett tillfälle ur din brunn så kan 
det ju leda till att grannens brunn sinar. 

Vattenverket jobbar för högtryck 
När det är riktigt varmt ökar också 
förbrukningen av det dricksvatten från 
Mälaren som distribueras av Norrvatten. 
För att producera dricksvatten går det 
åt kemikalier och energi. När förbruk-
ningen är stor är det svårt att få vattnet 
som renas i vattenverket vid Görväln att 
räcka till. Därför är det viktigt att tänka 
på vattenförbrukningen även för dig som 
har kommunalt vatten.

För att minska 
risken för vattenbrist:
■   Diska och tvätta med fulla 

maskiner.

■   Stäng av vattnet när du 
borstar tänderna, tvättar 
ansiktet eller rakar dig.

■   Duscha kort istället för att 
använda badkaret eller ännu 
bättre: bada i sjön! 

■   Låt bli att vattna gräsmattan, 
den klarar torka bättre än man 
tror.

■   Samla upp regnvatten och 
vattna med kanna istället för 
att låta vattenspridare stå på.

■   Använd inte grundvatten till 
pool eller badtunna.

■   Om du måste fylla poolen med 
kommunalt vatten, gör det 
sakta och nattetid. Se också 
till att poolen är tät och att 
reningen fungerar så du inte 
behöver fylla den mer än en 
gång per säsong. Täcker 
du över poolen minskar 
avdunstningen.
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”Det uppstår något 
särskilt i möten 
mellan människor” 
I de kommunala verksamheterna är det nu slutspurt med allt som 
ska vara klart före sommarlov och semestrar. Vi lyckades ändå få 
en pratstund med kommunchefen Marie Wiklund.

Kommun. Under våren har 
Vaxholms stad bland mycket 

annat arrangerat företagarträff 
kring digitalisering. Den nya 
återvinningscentralen har invigts 
efter modernisering. Ett arbete 
kring jämställda kommuner har 
avslutats och jämställdhetsarbetet 
finns nu med i kommunens styr-
ning och verksamheter. 

Vaxholm har också haft besök av 
landshövdning Sven-Erik Österberg 
och länsöverdirektör Åsa Ryding 
för att diskutera samverkan kring 
beslut i länsstyrelsen i flera av 
Vaxholms stora frågor. 

– Det kändes bra att kunna ge 
dem en tydligare bild av Vaxholm, 
säger Marie Wiklund. Vi passade till 
exempel på att visa dem och prata 
om utmaningen vi har med sjunkna 
övergivna båtar. 

Samtidigt planeras för fullt inför 
flera stora kommande åtgärder, 
till exempel kajrenovering, nytt 
reningsverk, bostäder på Norr- 
berget, ny trafikplats i Resarö mitt; 
stadsbyggnadsprojekt som kommer 
att sätta avtryck i Vaxholm framåt.

– Vi kommer att behöva ha tålamod, 
till exempel när det blir stökigt på 
kajen. Men det kommer att bli 
väldigt bra när det är klart.

Trötthet och glädje
Efter att pandemin klingat av är 
kommunens verksamheter nu 
tillbaka till att fokusera på kärn- 
uppdraget. 

– De senaste åren har vi arbetat 
med dubbla spår, hittat snabba 
lösningar och ställt om med tanke 
på pandemin och samtidigt löst den 
ordinarie verksamheten.

Hon ser en viss trötthet bland med-
arbetarna och ett behov av att landa 
efter den anspänning som varit. 

– Samtidigt är det härligt för oss 
som varit mindre fysiskt på 
kontoret att kunna träffas 
fritt igen, säger hon. Det 
uppstår något särskilt i 
möten mellan människor. 
Kreativitet och samspel 
blommar ut. 

När många medarbetare nu har 
möjlighet att arbeta på distans 
ställs nya krav på ledare och på 
medarbetares självledarskap. 
Det är nu en del i kommunens 
värdegrundsarbete. 

Osäkerheter framåt
Marie Wiklund beskriver hur kom-

munen lämnat ett gott resultat för 
2021, både för ekonomi och kvalitet. 

– Det ger oss en fin basplatta vidare 
när vi nu går mot en framtid med 
flera osäkerheter. Vi ser framför oss 
högre kostnadsnivåer kopplat till in- 
flation, allmänna kostnadsökningar 
och leveransproblem på grund av 
materialbrist. Vi behöver också be-
akta och förhålla oss till utmaningar 
kopplat till en förändrad omvärld. 

2022 är det val igen
Valår är alltid annorlunda år. Även 
om mycket rullar på som vanligt. 
Mycket är lagstyrt, vilket gör att 
grunduppdraget ligger kvar. Därtill 
kommer de politiska besluten. 

– Vi inom förvaltningen verk- 
ställer det som politikerna beslutar. 
Vaxholms politiska företrädare tar 
ett stort ansvar för långsiktigheten i 
kommunen. Vi jobbar bra till- 

sammans för det som är 
bra för Vaxholm. Stora 
projekt som kajrenove-
ringen och reningsver-
ket i Margretelund är 
exempel på det. 

Inför sommaren hoppas Marie 
Wiklund på många besökare till 
Vaxholm, helst med buss eller båt så 
att det inte blir parkeringsbrist.

– Det är kul att så många har hittat 
ut till våra vandringsleder till ex-
empel. Vi har fått fler besökare från 
närområdet, men vi hoppas förstås 
också att fler långväga turister hittar 
tillbaka till Vaxholm igen. ■

Marie Wiklund, kommunchef Vaxholms stad. 
Foto: Malin Ottosson.

”Vi jobbar bra 
tillsammans för 
det som är bra 
för Vaxholm”
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Hur god är din hemberedskap?
Efter att Ryssland startade krig i Ukraina i februari får Vaxholms stads 
säkerhetschef Lars-Erik Bergwall frågor om beredskapsläget i Vaxholm, 
om prepping, cyberhot, flyktingar och skyddsrum.

Din säkerhet. – Just nu lägger vi större 
fokus än tidigare på beredskapshand-
läggningen och ser över förutsätt-
ningarna för en ökad beredskap, säger 
Lars-Erik Bergwall. Det föreligger till 
exempel en ökad risk för cyberattacker, 
sabotage och desinformation. 
Samtidigt arbetar Vaxholms stad också 
en hel del med att förbereda för att 
kunna ta emot flyktingar från Ukraina. 

Klara sig i en vecka
Lars-Erik Bergwall rekommenderar 
alla att läsa på om hemberedskap, till 
exempel på www.vaxholm.se under 
försvar och beredskap, och förbereda 
sig så gott det går. På webbplatsen 
finns tips på hur man klarar mat, vatten, 
el och medicin och vart man kan vända 
sig för att få krisinformation.

– I dessa tider kan det vara klokt att 
vidta åtgärder så att vi alla kan klara oss 
själva minst en vecka, den så kallade 
”hemberedskapen”. Då kan kommunen 

i stället fokusera på de som inte klarar 
sig själva, till exempel de som bor på 
kommunens vård- och stödboenden. 

Var extra vaksamma
Lars-Erik Bergwall vill också uppmana 
alla att just nu vara extra källkritiska 
och vaksamma på olika former av be-
drägeriförsök eller försök att tillskansa 
sig information via IT-miljön i hemmet. 

– Tryck inte på länkar i mail som kan 
innehålla skadlig kod och se över så att 
dina lösenord är tillräckligt komplexa.

Frågor om skyddsrum
I Vaxholm finns ett 50-tal skyddsrum. 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, MSB, har tillsynsansvar 
för alla skyddsrum i Sverige. 
På MSBs skyddsrumskarta syns var i 
Vaxholm skyddsrummen finns 
(www.msb.se/skyddsrum). 

Vaxholms stad har ansvar för fem 
skyddsrum där kommunen är fastig-
hetsägare. De har nu inventerats. 
Resten av skyddsrummen i Vaxholm 
tillhör andra fastighetsägare. De fastig- 
hetsägare som har skyddsrum ska 
inventera dem enligt MSBs regler. 

De skyddsrum som revs för två år sedan 
på Norrberget har nu börjat återbyggas. 
Rivningen var godkänd av MSB med 
beslut om att skyddsrummens funktion 
ska vara återställd senast 1 november 
2025.

 LÄS MER OM BEREDSKAP: www.vaxholm.se/
kommun--politik/krisberedskap-och- 
forsvar

Foto: Privat

Klart vatten i Margretelunds reningsverk
Just nu förbereds bygget av Margretelunds nya 
moderna reningsverk som ska rena avloppsvatten 
både från Österåker och Vaxholm. Bygget startar 
2023 och anläggningen tas i drift 2026.

Vatten. Det nya reningsverket kommer att rena vattnet på ett 
mer effektivt sätt än idag, bland annat för att klara strängare 
krav på rening i framtiden. Vattnet renas med traditionell 
slamteknik i kombination med modern så kallad MBR-teknik. 

Genom MBR-teknik skiljs slam från det renade avloppsvattnet 
genom att filtreras genom ett membran med mycket, mycket 
små porer. Porstorleken på membranen i reningsverket 
kommer att vara 40 nanometer (0,04 mikrometer). MBR- 
tekniken kommer att ersätta den traditionella metoden med 
sedimentering, där partiklar får sjunka till botten. MBR kräver 

något mer energi än sedimentering vilket i Margretelund ska 
komma från solceller och grön el.

 FÖLJ UTVECKLINGEN GENOM ATT ANMÄLA DIG TILL ROSLAGSVATTENS NYHETSBREV: 
www.roslagsvatten.se/nyhetsbrev-margretelund

Foto: U
nsplash.com
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Modern återvinning 
på Eriksövägen

Återvinningscentralen på Eriksövägen har nu öppnat igen efter 
renovering. Trafikflödet har gjorts om på området och det går nu att 
sortera fler material än tidigare, till exempel hård- och mjukplast, 
stoppade möbler och impregnerat trä. Text och foto: Malin Ottosson

Återvinning. När återvinnings- 
centralen öppnade tisdag 17 maj 
ringlade redan en liten kö med bilar 
utanför infarten. Personbilar kan 
nu köra i en cirkel på området runt 
ett nytt hus för återbruk, byggt 
av återvunnet tegel. Den runda 
byggnaden mitt i området är ett fint 
arkitektoniskt inslag som upp- 
skattas av många. Här inne lämnas 
användbara saker som Lions sedan 
säljer på loppis. Längs cirkelns 
ytterkant finns en lång rad av 
fraktioner för att sortera avfall. 
Tydliga skyltar visar vad som ska 
sorteras var.

Tidigare var brännbart den allra 
största fraktionen. Med över 20 
olika sorteringsfraktioner plus en 
avdelning för miljöfarligt avfall 
kan nu betydligt större mängder 
material återvinnas i stället för att 

brännas. Hård- och mjukplast 
sorteras för sig, stoppade möbler, 
gips, porslin och isolering var för sig. 

För avfall som trots allt inte passar 
i någon sortering finns en liten fyr-
kantig öppning precis innan man 
kör ut från anläggningen. ”Energi-
återvinning” kallas det som tidigare 
hette brännbart. Här har öppningen 
symboliskt gjorts liten för att visa 
att det inte längre är meningen att 
det ska hamna avfall här.

 FÖR ÖPPETTIDER OCH MER INFO: 

www.roslagsvatten.se

Återvinningscentralens 
öppettider:
Tisdag, onsdag, torsdag: 
13.00–19.00.

Lördag, söndag: 
9.00–14.00.

Måndag och fredag: 
Stängt (avvikelser kan 
förekomma).

AKTUELLA ÖPPETTIDER HITTAR DU PÅ: 

www.roslagsvatten.se

Vaxholm 
mot en håll-
bar framtid
Hållbarhet. För att världen ska klara 
de globala hållbarhetsmålen så måste 
en stor del av arbetet ske 
lokalt. I Vaxholms stads 
hållbarhetsredovisning 
sammanfattas kommu-
nens hållbarhetsarbete 
under 2021. Några ex-
empel ur rapporten är 
beslutet om att bygga 
nytt modernt renings-
verk tillsammans 
med Österåkers kommun, jämställd-
hetsprojektet som drivs i kommunen 
för att skapa mer jämställd service, 
samarbete med kommunpolisen för 
att öka tryggheten och den hållbar-
hetsstrategi som beskriver vilka 12 av 
de 17 globala hållbarhetsmålen som 
Vaxholm kommer att arbeta lite extra 
med.

 LÄS HELA HÅLLBARHETSREDOVISNINGEN: 
www.vaxholm.se.

Avstängning i Norrhamnen

Bryggan. Efter att brister upptäckts i 
underbyggnaden har promenadbryg-
gan längs med Norrberget av säker-
hetsskäl stängts av. Det är i dagsläget 
oklart vilka åtgärder som kommer att 
vidtas och hur lång tid som bryggan 
behöver vara avstängd.

 FÖR FRÅGOR: Kontakta tekniska enheten, 
e-post: tekniska@vaxholm.se

Foto: Faisal Khan
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Solsken på Resarö

Solceller. Resarö skola ska få solceller 
på taket. Enligt planerna ska arbetet 
vara klart när höstterminen startar.

Självservice för 
vuxenutbildning
Utbildning. Kunskapscentrum Nordost 
(KCNO) har öppnat en ny tjänst i form 
av självservice på plats. Den vänder sig 
till dig som vill ansöka till kurser eller 
har frågor om vuxenutbildning. I lokalen 
på Kemistvägen 30 i Täby finns datorer 
där du kan ansöka till studier via KCNO, 
söka information om eftergymnasiala 
studier, anmäla dig till SFI (svenska för 
invandrare) eller boka tid för vägled-
ningssamtal. Det finns också personal 
som kan svara på frågor.

Öppettider: måndag 10.00–12.00, 
tisdag och torsdag 14.00–16.00.

 FÖR FRÅGOR OCH MER INFORMATION: 
KCNO, telefon: 08-555 583 40 
www.taby.se/kcno/

Lagningar längs  
Överbyvägen

Underhåll. Under våren har akuta 
lagningar gjort på de mest sargade 
delarna av Överbyvägen på Rindö. En 
så kallad snabelbil har lagat de svåraste 
potthålen i vägen och sprickor i asfalten 
har lagats med gjutasfalt.

Åtgärderna kan ses som en tillfällig 
räddning i väntan på en större upprust-
ning under 2023 då hela Överbyvägen 
får ny asfalt, rondell, nya infarter, buss-
hållplatser och cykelbana i samband 
med upprustningen av Resarö mitt.

 LÄS MER: www.vaxholm.se under 
stadsbyggnadsprojekt

Historiskt porträtt. 
Möt Vaxholmsprofilen fröken 
Maria Andersson, 1879-1958.

Hundratals Vaxholmsbarn 
hade henne som skolfröken 
i början av 1900-talet. Maria 
Anderssons mamma arbeta-
de som piga och tvätterska. 
”Fader okänd” som det be-
skrevs i folkbokföreingen förr. 
Själv utbildade sig Maria till 
småskollärare och arbetade 
sedan i över 30 år som lärare i 
Vaxholm. Hon bodde i många 
år i skolhuset i det som idag 
är Vaxö skola. 

Fröken Andersson var mycket 
engagerad i samhällsfrågor och 
var bland annat ledamot i både 
nykterhetsnämnden, barnavårds-
nämnden och fattigvårdsstyrelsen. 
Hon valdes också till ordförande 
i Husmodersföreningen (trots att 
hon själv var ogift). För att upp-
muntra skolbarnen till läsning 
grundade Maria Vaxholms första 
skolbibliotek 1922. Från början 
hade biblioteket 60 böcker och 
endast en klass per läsår fick låna 

böckerna. 1923 fick Maria Anders-
son stadsfullmäktiges medalj för 
lång och trogen tjänst. 

Berättelsen om Maria Andersson är 
sammanställd av Margareta Brand-
berg, aktiv i hembygdsföreningen. 
Margareta har letat fram berät-
telser kring en handfull kvinnliga 
Vaxholmsprofiler som hon kåserat 
och berättat om till exempel under 
Vaxholms kulturnatt.

Foto: U
nsplash.com

Foto: Karl Engström

Foto: Vaxholm
s hem

bygdsförening
Foto: Vaxholm

s hem
bygdsförening

Engagerad  
Vaxholmsfröken
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Björn räddades när 
hjärtat stannade
Vaxholmsprofilen, arkitekten Björn Greitz, hade en tid haft symtom 
på att hjärtat kanske inte fungerade helt normalt. Ändå anade han 
ingenting den där kvällen i november då han och hustrun Britta var 
ute med hunden Otto. 

Foto: Privat

Hjärtstartare. – Jag hann säga ”Jag 
svimmar!”, sedan sjönk jag ihop vid 
hotellhörnan.

Vad som hände sedan har Björn fått 
berättat av Britta: 

Håkan Mannbrink på Waxholmsbåten 
Värmdö, som har gått utbildning i hjärt- 
och lungräddning, HLR, sprang fram 
och började genast med HLR på Björn, 
Matrosen Sophie Lerjestad hämtade 
båtens hjärtstartare.

Britta hade ringt 112 och på Badhus-
gatan fick Jakob Wallin ett SMS-larm. 
Jakob är med i Vaxholms frivilliga 
brandförsvar och håller kurser i HLR. 
Han sprang direkt till kajen och kunde 
avlösa Håkan. HLR är ett tungt arbete 
eftersom det gäller att trycka på 
bröstkorgen så att blodet cirkulerar 
och syresätter kroppen. Flera av Björns 
revben knäcktes under räddningen. 

– Vid tredje eller fjärde stöten fick de 
igång mig, berättar Björn. Ambulansen 
kom efter 20 minuter och utan den 

hjälp jag fick innan dess hade jag inte 
klarat mig.

Efter att ha varit nedsövd på sjukhuset 
väcktes Björn efter ett dygn.

– Det första jag minns var kaffe och 
en god skinksmörgås. Det var nog en 
mycket större chock för min fru.

Idag har Björn fått en ICD, en kombi-
nerad pacemaker och hjärtstartare, 
inopererad och har återhämtat sig. 
Han känner en stor tacksamhet och 
rekommenderar alla att utbilda sig i 
hjärt- och lungräddning. 

– Jag hade en så otrolig tur att
allting stämde, att det fanns kunniga 
människor som vågade och att det 
fanns hjärtstartare i närheten.

Foto: M
alin Ottosson

Hjärtstartare 
i Vaxholm:
■  Turistbyrån/Rådhuset.

■  Träffpunkt Kanonen.

■  Bollhallen. 

■  Söderhamnsplan.

■  Tynningö hembygdsgård.

■  Rindö aktivitetshus.

■  Resarö skola.

■  Kommunhuset Eriksö.

■  Söderkulla förskola, Kullön.

■  Brandstationen.

■  Campus Vaxholm.

Utöver kommunens hjärtstartare 
finns det även flera hos privata 
aktörer, vårdcentralen och 
Vaxholms församling.

 DU HITTAR ALLA HJÄRTSTARTADE PÅ: 
www.hjartstartarregistret.se

Bildgåtan: Var i Vaxholm låg 
denna charmiga 
villa? 
Historia. Detta för den tiden typiska sommarhus 
byggdes under 1880-talet och kallades för Gröna 
Lund. Villan var bland annat sommarhus för 
bataljonsläkaren Gustaf Herman Johnsson och 
hans familj fram till 1922. Men på vilken adress 
låg huset?

Bilden har vi fått låna från Hembygdsföreningens 
bildarkiv.

Rätt svar finns på sidan 23.
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400 personer kom 
på bibliotekets fest
I år är det 50 år sedan Vaxholms stadsbibliotek flyttade in på Hamngatan 19. 
Det firades i samband med världsbokens dag 23 april med bubbel, ballonger 
– och böcker såklart. Foto: Pernilla Eckerbom

Jubileum. Under våren har Vaxholms 
stadsbibliotek fått ett ansiktslyft 
när entrén byggts om och tillgäng-
lighetsanpassats bland annat med 
en välkomnande hall och en ny 
modern toalett. 

Det kom nära 400 personer under 
de fyra timmar som firandet varade. 
En av besökarna var legendariske 
inredningsarkitekten Åke Axelsson 
som ritade inredningen när 
biblioteket flyttade in på 
Hamngatan 1972.

Urban Fredriksson från hembygds-
föreningen berättade om biblio-
tekets historia på Hamngatan och 
visade bilder. Vissångaren Michael 
Edfeldt sjöng visor av Cornelis 
Vreeswijk och unga besökare fick 
prova på dramalek med Christina 
Nilsson och Mathilda Ryd Håkans-
son. Alla besökare fick en ”goodie-
bag” med en bok med sig hem. 

– Det var roligt och en lyckad 
dag, säger en nöjd bibliotekschef, 
Eva-Lena Granbacka. Det är tydligt 
att boken och läsandet fortfarande 
lever. Även om vi erbjuder e-böcker 
och e-ljudböcker så är det många 
i alla åldrar som vill läsa fysiska 
böcker.

Återvunnen belysning

Återbruk. Sju lyktstolpar som tidigare 
stått på kajen har nu flyttats för att 
istället lysa upp i Ullbergska parken. 
Under kajrenoveringen installeras ny 
belysning på kajen.

Utomhus-
bio på Rindö 
redutt
Filmvisning. Lördag 27 augusti bjuds 
det på traditionell utomhusbio på Rindö 
redutt. Klockan 15.00 visas Bamse och 
dunderklockan och klockan 18.30 visas 
Bohemian rhapsody. 

Evenemanget är alkohol- och drogfritt. 
Notera att det inte kommer att finnas 
parkering på Redutten. Parkering finns 
vid färjeläget. Ta med egen stol. Fri entré. 
Drop in. 

Filmvisningarna arrangeras av Vaxholms 
stad tillsammans med konstnärsförening-
en Redutten och Statens fastighetsverk.

 

Foto: Jeanette Kävrestad

Midsommar på Lägret

Midsommar. Vaxholms hembygds- 
förening anordnar i år tillsammans med 
Destination Vaxholm åter ett traditions-
enligt midsommarfirande. Kom med 
blommor till Lägret klockan 14.00 för att 
klä midsommarstången. Klockan 16.00 
går midsommaraftonens procession 
från Söderhamnsplan upp till Lägret 
med musik och folkdansare. Alla som 
vill är välkomna att delta i tåget.

Foto: U
nsplash.com



Lästips från 
Vaxholms unga
Läsning. Vaxholms stads barnbibliotekarie Mari Suneson 
tipsar om sommarläsning för barn och unga: 

–Varför inte välja någon av de böcker som fått flest röster i 
Vaxholms bokjury för förskolor och skolor? 

Juryarbetet går till så att barn och ungdomar i Vaxholm får 
rösta på sina favoritböcker utgivna föregående år (2021). 
Förskolor och förskoleklasser få låna så kallade ”bokjury- 
påsar” med utvalda böcker att rösta på. Skoleleverna röstar 
fritt på sina tre favoritböcker. Foto: bokus.com
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1

Krokodiljakten 
eller när Ester kom 
bort i affären
av Ylva Karlsson 
& Katarina Strömgård

Ska vi leka?
av Ewa Christina 
Johansson

2

Jag är en hund
av Baek Heena

Sagan om den under-
bara familjen Kanin och 
mumiens återkomst
av Jonna Björnstjerna

3

En cool kiwi
av Emma Virke

Hundmannen
av Dav Pilkey

Promenadteatern för barn är tillbaka
Barnkultur. 26 juni klockan 14.00 blir det promenadteater på Vaxholms 
gator. Familjeföreställningen ”Magiska piratskatten” spelas av Teater Carpa. 
Gratisbiljetter finns att hämta på turistbyrån. Mötesplats Rådhustorget. 
Kom gärna utklädd till pirat. Passar främst barn i åldrarna 6–11 år.

Foto: Teater Carpa

Sommarlovs- 
aktiviteter
Vaxholm stad erbjuder en 
rad olika aktiviteter under 
sommarlovet, bland annat 
prova-på-dag för kanot, 
rodd och vattenskidor. 
Aktiviteterna är kostnads-
fria för Vaxholms barn och 
ungdomar men antalet platser 
är begränsat. Det är först till 
kvarn som gäller.

Mer info om de olika aktivite-
terna och om hur man anmäler 
sig kommer att skickas ut via 
V-klass (skolportalen), i ung-
domsappen och även finnas 
på www.vaxholm.se

Förskolorna

Skolorna
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Aktuellt på 
stadsbiblioteket
Adress: Hamngatan 19 • Tel: 08-541 709 45  • E-post: biblioteket@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se  • Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt. 
 
Öppettider 13 juni–14 augusti: 
Mån: 13–19. Tis: stängt. Ons: 10–17. Tors: 10–15. Fre: 10–15. Lör–sön: stängt. 

Bibliotekets hemsida: 
På www.vaxholm.se under 
”Uppleva och göra” hittar du 
bibliotekets hemsida. 

Här finns bland annat bibliotekets 
webbkatalog där du kan söka efter 
böcker, beställa och låna om. För att 
kunna använda alla tjänster på hem- 
sidan behöver du en pin-kod som du 
får vid ett besök på biblioteket. 

E-böcker och E-ljudböcker: 

Många av bibliotekets titlar finns att 
låna i digital form via bibliotekens 
app: biblio. Instruktioner finns att 
hämta på biblioteket eller via 
bibliotekets sidor på vaxholm.se.

I den kan du läsa eller lyssna på böcker, 
både on- och off-line. Kontakta oss på 
biblioteket så berättar vi mer.

Surfa trådlöst på biblioteket: 
Inloggningsuppgifter affischeras i 
biblioteket.

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

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

Kontakta oss på biblioteket så får du 
veta mer.

Boken kommer: Biblioteket har 
boken-kommer-service för dig som 
är långvarigt sjuk, rörelsehindrad eller 
av liknande anledning inte själv kan 
komma till biblioteket. Du får hem 

böcker och talböcker utan kostnad via 
biblioteket eller hemtjänsten.

Cineasterna: Cineasterna är en 
strömmande filmtjänst. Där finns 
filmer från hela världen som du kan se 
utan kostnad med ditt bibliotekskort. 
Du kan låna max 2 filmer per vecka.

Advokatjouren: Datum till höstens 
tider annonseras på biblioteket samt 
på www.vaxholm.se. 

För vuxna

Sommar på biblioteket: Kom och få 
inspiration till sommarens lata dagar i 
hängmattan. Förlängd lånetid upp till 
6 veckor från 13 juni.

Läsutmaning för vuxna och barn: 
Gör en klassiker. Vi har samlat utvalda 
klassiker i sex kategorier. Läs minst 
en titel från varje kategori och du får 
en gåva från biblioteket. Lämna in 
lappen senast 16 december 2022.

Öppen bokcirkel:

Onsdag 28 september klockan 18.30. 
För dig som älskar att läsa och vill 
samtala med andra om din läsupp- 
levelse. Titel presenteras i augusti.

Utställning i bibliotekets 
skyltfönster: Sommarutställning – 
Vaxholms stadsbibliotek – 50 år på 
Hamngatan. Arrangör: Vaxholms 
hembygdsförening.

För barn

Tipsrunda om Bamse: 13 juni–26 
augusti på biblioteket. Alla som deltar 
får ett Bamse-pyssel. 

Utomhusbio på Rindö redutt 

Lördag 27 augusti klockan 15.00 
visas ”Bamse och dunderklockan”. 
Gratisbio utomhus. Kom och träffa 
barnbibliotekarien som kommer att 
vara där med bibliotekets lådcykel.

Högläsningspaket: för barn i olika 
åldrar och på olika språk finns att låna 
på biblioteket från 13 juni.

Sommarlovsboken: Låna och läs 
fem böcker under sommarlovet. Alla 
som deltar får en prisbok. För barn i 
årskurs 1–9. Hämta sommarboks- 
häftet på biblioteket eller webben 
från 1 juni.

Nyhet!
Sommarboken -  

för dig som är 8–12 år. 
Kom och hämta en sommar-
boken-påse och fyll den med 
låneböcker! Från 13 juni kan 

du också delta i en tipsrunda 
på biblioteket på årets tema 

”I skuggan av…”.

Foto: U
nsplash.com

Foto: U
nsplash.com

Foto: Christina N
ilsson
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Lite mer som händer
Håll dig uppdaterad via organisatörernas egna kanaler om förutsättningarna för evenemangen ändras. 

På destinationvaxholm.se finner du information om vad som sker i Vaxholm. Längst ner på startsidan på 
kommunens webbplats www.vaxholm.se hittar du också ett urval kalenderhändelser.

25/6: Friluftsgudstjänst på 
Skarpö utkiksplats klockan 
14–15 med Madeleine Saren-
fält och Fredric Hellgren.

2–3/7: Besök Båtmagasinet 
på Rindö, fri entré. Välkom-
men att ta del av vår båtlivs-
historia. Magasinet ligger på 
östra Rindö, Militärvägen 43 
och är öppet klockan 10–16.

2/7–14/8: Utomhusvis-
ningar på Kastellet, dagliga 
guidningar cirka 45 minuter 
under sommaren. Klockan 
12.30 på svenska. Klockan 
14.30 på svenska och klock-
an 15.45 kort historik på 
engelska, cirka 15 minuter 
(brief history in English).

2/7–18/8: Roddarhusets 
samlingsutställning: måleri, 
skulptur och konsthant-
verk, öppet tisdag–söndag 
klockan 11–16.

9/7: Camp Kastellet, 
museiårets höjdpunkt kallar 
vi ”Camp Kastellet”. Du får 
då återvända till krigsåren 
1939–1945 och uppleva en 
spännande ”reenactment 
dag” med dramatiska 
uppvisningar, militär- 
historiska fordon, soldater 
och utrustning från tiden.

17/7: Visning av Oscar- 
Fredrikborgs fort. En 
populär guidad tur på 
fortet klockan 12.30. Även 

kraftcentralen visas. Entré 
vuxna: 60 kronor. Barn går 
in fritt. Betalning via Swish.

20/8–1/9: Galleri Roddar- 
huset konstutställning: 
Renée Rudebrant textil, 
öppet tisdag–söndag 
klockan 11–16.

3–8/9: Galleri Roddar- 
huset konstutställning: Lisa 
Leander, skulptur och Lena 
Ehn, måleri, öppet tisdag–
söndag klockan 11–16.

10/9–11/9: Besök Båt- 
magasinet på Rindö, fri 
entré. Välkommen att ta del 
av vår båtlivshistoria. Maga-
sinet ligger på östra Rindö, 

Militärvägen 43, 
öppet klockan 10–16. 
Samma helg är det även 
öppet på fästningen Oscar 
Fredriksborg.

10–15/9: Galleri Roddar-
huset konstutställning. 
Carolina Gårdheim, måleri 
och Anja Callius, fotograf. 
Öppet tisdag–söndag 
klockan 11–16.

17-29/9: Galleri Roddar-
huset konstutställning. 
Susanne Grahn, måleri och 
Jenny Grant mixed media. 
Öppet tisdag–söndag 
klockan 11–16.

Kulturnatt 14 oktober
Kultur. Boka redan nu in fredag 14/10. Då 
firas kulturnatten i Vaxholm med massor 
av kultur att njuta av på hemmaplan; 
konst, teater, musik, film med mera.

Sök Vaxholms stads 
kulturstipendium
Vaxholms stad delar varje år ut kultur-
stipendium till personer eller grupper 
som är födda, uppvuxna eller bosatta 
i Vaxholm och vars arbete kommer till 
gagn för staden och dess medborgare. 
Syftet är att stödja och uppmuntra be-
gåvning inom teater, dans, musik, bild, 
form, litteratur, journalistik, film eller 
annat kulturellt område.

Stipendiesumman är 25 000 kr och 
sista ansökningsdag är 8/8 2022.

 LÄS MER OCH ANSÖK PÅ: www.vaxholm.se

Svar till bildgåtan på sidan 18:

Trävillan Gröna lund låg i hörnet av dagens Kungsgatan 
och Framnäsvägen. Huset byggdes i början av 1880-talet 
och kallades Gröna lund eftersom det hade kvartersbe-
teckningen Gröna lund 1. Innan huset byggdes var platsen 
betesmark för gården Framnäs som låg nere vid Lägret. 

Från slutet av 1940-talet ägde Vaxholms stad huset som 
under några år fungerade som vandrarhem.

Huset revs hösten 1954 för att ge plats åt ”nya 
ålderdomshemmet”. Foto: Urban Fredriksson.



– så funkar det:
Valet 2022

Söndag 11 september är det val 
till Riksdag, region- och kommun-
fullmäktige 

Har du rösträtt och finns upptagen i 
röstlängden får du ett röstkort 
hemskickat från Valmyndigheten 
senast 24 augusti.

På ditt röstkort står det vilken vallokal 
du ska gå till om du väljer att rösta på 
valdagen. På röstkortet framgår även 
vilka val du har rösträtt i och vallokalens 
adress och öppettider. 

Om du inte kan ta dig till vallokalen
Om du på grund av sjukdom, ålder eller 
funktionsnedsättning inte kan ta dig 
till din vallokal på valdagen, eller till 
röstningslokalen under förtids- 
röstningen, kan du rösta via bud eller 
ambulerande röstmottagare. Ett bud 
måste vara minst 18 år gammal och kan 
till exempel vara en närstående.

Om du inte känner någon som kan vara 
bud åt dig kan Vaxholms stad ordna 
med ambulerande röstmottagare. 
Ambulerande röstmottagning betyder 
att röstmottagare kommer till ditt hem 
eller annan plats där du befinner dig för 
att ta emot din röst. 

 MER INFORMATION OM RÖSTNING VIA BUD ELLER 
AMBULERANDE RÖSTMOTTAGARE FINNS PÅ: 
www.vaxholm.se/val2022 eller på 
Valmyndighetens hemsida www.val.se

Förtidsröstning i Vaxholms rådhus
Har du inte möjlighet att rösta i din 
vallokal på valdagen går det bra att 
förtidsrösta i stället. Förtidsröstningen 
pågår mellan 24 augusti och 
11 september. I Vaxholms stad är 
rådhuset lokalen för förtidsröstning. 

Rådhuset är tillgänglighetsanpassat 
med ramp och hiss upp till röstnings- 
lokalen. I röstningslokalen finns 
utbildade röstmottagare som hjälper 
dig och kan svara på eventuella frågor. 
Kom ihåg att du måste ta med ditt 
röstkort om du vill förtidsrösta.

Öppettider förtidsröstning 

Vardagar 24–26 augusti 
klockan 11–15.  
Lördag–söndag 27–28 augusti 
klockan 11–15. 
Vardagar 29, 31 och 2 september 
klockan 11–15. 
30 augusti och 1 september 
klockan 15–19. 
Lördag–söndag 3–4 september 
klockan 11–15. 
Vardagar 5, 7 och 9 september 
klockan 11–15. 
6 och 8 september 
klockan 15–19. 
Lördag 10 september 
klockan 11–15. 
Söndag 11 september (valdag) 
klockan 08–20.

På valdagen 
På valdagen söndag  
11 september är vallokalerna 
öppna kl. 08.00–20.00. 
Vallokalerna i Vaxholm kommer 
vara väl uppmärkta och där finns 
utbildade röstmottagare som är 
behjälpliga under hela dagen.

I Vaxholms stad finns följande 
vallokaler och valdistrikt:

Resarö skola 
❏ Överbyvägen 1 
❏  Distrikt Vaxholm norr och distrikt 

Vaxholm nordost: matsalen 

Kronängssskolan 
❏ Ingenjörvägen 1
❏ Distrikt Vaxholm väst: aulan 
❏  Distrikt Vaxholm mitt: matsalen 

Träffpunkt Kanonen 
❏ Hamngatan 50 
❏  Distrikt Vaxholm sydost 

Rindö skola 
❏ Rindövägen 82 
❏  Distrikt Vaxholm öst

Valstugor på Söderhamnsplan 
Från 22 augusti kommer det att dyka 
upp valstugor på Söderhamnsplan i 
Vaxholm. Där kan du som väljare träffa 
politiker och få information från 
partierna inför valet den 11 september.

Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad.
Kontakta Vaxholms stad: Öppettiderna för Vaxholms stads reception och växel är vardagar 08.00–16.00.
Växel: 08-541 708 00  ■  Besöksadress: Eriksövägen 27  ■  Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm  ■  www.vaxholm.se

Vaxholm
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