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VAXHOLM
Staden stärker
finanserna

Går med överskott varje år

Kommunen tar
emot flyktingar

Husrum tas fram efter hand

Hyresrätter
på Rindö

Byggandet ska påbörjas
inom två år

En dator till varje elev
Norrbergsskolan satsar på digitala verktyg

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

Vaxholm har många
kvaliteter...
Vi vaxholmare vet detta och vi bor här därför att vi trivs med
staden.
Vaxholmaren är välutbildad, naturintresserad och vill leva
i gränssnittet mellan land och stad.
Vaxholmaren är topp i landet på att stödja frivilligorganisationer

och är i topp vad gäller till exempel sopsortering. Detta betyder att
vi bryr oss.
Vaxholm tar sig nu an den utmanande uppgiften att ta emot
och integrera såväl ensamkommande barn som flyktingar med
uppehållstillstånd. Vi gör detta väl medvetna om att det inte är en
lätt uppgift. Skolorna har en viktig roll liksom gode män, arbetsförmedlingen och inte minst frivilligorganisationerna.
I budget för 2016 har därför avsatts medel att användas som
beredskap för att säkerställa ett bra och effektivt mottagande av de
flyktingar vi kommer att ta emot.
Det är med glädje och stolthet jag konstaterar att Vax-

holms ekonomi 2016–2019 utvecklas positivt. Resultat
på sista raden, soliditet och leverans inom skola, vård
och omsorg möter ställda mål.
Trycket på bostadsmarknaden i Vaxholm har aldrig
varit större. Alla bostadsprojekt som byggs är slutsålda.
Låt oss välkomna alla nya vaxholmare!
Med en önskan om en god jul och gott nytt 2016,
Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

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

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

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

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

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

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

Viktigt i

VAXHOLM

Skribent i detta nummer:
Lennart Frykskog
Redaktör:

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

Ansvarig utgivare Lars Lindgren (M)
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Lars Lindgren (M), Mailis Dahlberg (C),
Michael Baumgarten (FP),
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Trydells, Laholm

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Omslagsbild
Lennart Frykskog
Nästa nummer utkommer i slutet av mars
Manusstopp den 1 mars 2016

Fixaren hjälper Vaxholms
seniorer i hemmet
Från och med 1 januari 2016 kan du som har fyllt 75 år
och bor i Vaxholm få hjälp av fixaren i hemmet.
Fixaren kan hjälpa dig med att:

• skapa trygghet i ditt hem och förebygga fallolyckor genom att t ex ordna
mattor, halkskydd och sladdar
• montera och kontrollera brandvarnare, brandfilt, brandsläckare
• byta glödlampor i taket, proppar, batterier och liknande
• sätta upp och ta ner gardiner och
rullgardiner

• hämta och lämna saker i förrådsutrymmen, vind eller källare
• flytta lättare möbler i bostaden och ta
ner saker från höga skåp
• göra enklare reparationsarbeten, lufta
element, smörja lås och dörrar med
mera.
Fixarens tjänster är kostnadsfria men
allt material som behövs betalar du själv.

Om du är
intresserad av
fixartjänster
så kontaktar
du: Carina Hedman, Vaxholms
stads syn- och
hörselinstruktör,
Tel: 08-541 708 92 E-post:
carina.hedman@vaxholm.se

Gång- och cykelväg
på Resarö förlängs
Stöd för bättre
syn och hörsel
Du som har syn- eller hörselnedsättning är välkommen att
kontakta kommunens syn- och
hörselinstruktör för kostnadsfria insatser.

Nu ska en förlängning västerut
av gång- och cykelvägen längs
Överbyvägen förberedas.
Tekniska enheten har fått i uppdrag
att projektera sträckan mellan Överby
förskola och Överbyslingan, där bussen har sin vändslinga. En förutsättning för att bygga gång- och cykel

vägen är att detaljplanen för Resarö
mitt vinner laga kraft. Överbyvägen
är smal (5,5 till 6 meter) och trafikeras av bussar. Skyltad hastighet är 30
km/tim.
För ett par år sedan blev en 950
meter lång gång- och cykelväg mellan
Ica och förskolan klar, i anslutning till
Överbyvägen.

Du kan få hjälp och råd antingen per
telefon eller personligt besök:
• frågor om syn, hörsel och hjälpmedel
• individuell introduktion av utprovat
hjälpmedel och installation av vissa
tekniska hjälpmedel
• hjälp med enklare reparationer som
till exempel att byta slang eller rengöring av öronsnäcka
• stöd i kontakter med syncentral eller
hörselklinik.
Du kan däremot inte få hjälp med synoch hörseltest, ordination av syn- och
hörhjälpmedel eller vaxborttagning.
Mer information:

Välkommen att kontakta syn- och
hörselinstruktör Carina Hedman för
att boka tid, tel: 08-541 708 92
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En mac till varje elev
på Norrbergsskolan

Alla elever och lärare på Norrbergsskolan har i år försetts med en
egen bärbar dator, en MacBook Air 11. Det är en pedagogisk satsning, som gör det möjligt att använda de digitala verktygen fullt ut
i undervisningen, berättar skolans rektor Per Ruthström.
TEXT OCH BILD: LENNART FRYKSKOG

Calle Lagne, Kalle Samuelsson och Amanda Wretborg har alltid datorn med sig i skolarbetet.

– Det är en jättesatsning. Tidigare hade
vi två uppsättningar med datorer, som
ibland startade, ibland inte. Så kan man
inte ha det i dag när alla elever förväntas
ha en dator och använda den i skolarbetet.
I en korridor sitter tre elever i klass
8 C – Calle Lagne, Kalle Samuelsson och
Amanda Wretborg – och jobbar på sina
bärbara datorer. De ser stora fördelar
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med att undervisningen har blivit mer
digital.
– Man jobbar på ett helt annat sätt
än tidigare. Det är lättare att kolla upp
fakta och det är smidigt att skriva på
datorn, säger Amanda Wretborg.
Nackdelar då? Ja, det händer att flera
elever på skolan tittar på film samtidigt.
– Då blir det segt på nätet.
Calle Lagne tycker att det har blivit

smidigare att hålla ihop skolarbetet.
– Det är lätt för lärarna att skicka ut
uppgifter till oss, dela dokument och
filer. För oss elever är det smidigt att
lämna in våra uppgifter.
Inför höstterminen fick alla lärarna

skolan en utbildning i mac-användning
och de pedagogiska möjligheterna. Planering och kalendrar läggs efter detta

”Man jobbar på ett
helt annat sätt än
tidigare. Det är lättare
att kolla upp fakta
och det är smidigt att
skriva på datorn.”
upp och delas i webbvertyget Unikum.
Skolarbeten delas ut och lämnas in via
programvaran i Microsoft Office 365.
En-till-en satsning kallas det när
skolor inför datorer och läsplattor i
undervisningen efter den modell som
Norrbergsskolan använder sig av.
Skolans rektor Per Ruthström:
– Nu kan vi börja använda de digitala
vertygen på riktigt. En omedelbar fördel
med det är att vi har fått många fler och
samlade kontaktytor mellan eleverna
och lärarna i höst. Kommunikationen
förbättras.
Datoriseringen handlar också om
likvärdighet, understryker rektorn. Alla
elever får tillgång till samma typ av
datorer. Elever med läs- och skrivsvårigheter får via datorn tillgång till stavningskontroller och inläsningsstöd.
Skolan ställer krav på användningen.
Eleverna får använda datorerna för
privat bruk, men skolarbetet går i första
hand.
– Det står i läroplan att man ska använda modern teknik i undervisningen.
Vad det innebär är inte glasklart. Men
att vi sysslar med det just nu råder det
ingen tvekan om.
Finns några farhågor eller baksidor
med datoriseringen? En del nya samordningsproblem dyker upp. Förhållningsätt måste skapas kring när man
ska vara uppkopplad och inkopplad,
menar Per Ruthström
– Men det här ger ju samtidigt oss en
chans att jobba med värdegrundsfrågorna, säger Per Ruhström.
Han menar att datoriseringen inte
helt ersätter de gamla arbetssätten.
– Vi är inga fanatiker som hävdar
att allt ska vara digitalt. Vi kommer att
ta fram papper och penna framöver
ibland. Vi kommer också att jobba med
läroböcker, precis som tidigare.

Dags för skolvalet
Mellan den 12 januari och den 9 februari 2016 ansöker du
om skolplacering i Vaxholm om du har barn som ska börja i:
• förskoleklass
• årskurs 7
• årskurs 1 men som inte tidigare gått i förskoleklass.
Förskoleklass är en frivillig skolform som erbjuds barn från och med höstterminen det år
då barnet fyller sex år. Vaxholms stad strävar efter att tillgodose föräldrarnas val av
skola så långt det är möjligt. Hur många
elever som får plats i varje skola beslutas
av skolans rektor. I de fall en skola inte
kan ta emot fler elever sker prioriteringar
utifrån Vaxholms stads antagningsprinciper.
Läs mer om dem och om hur skolvalet går
till på www.vaxholm.se. Information om skolvalet kommer även med post i december.

Alla välkomna till
skolornas öppna hus:
Rindö skola 28 januari
Vaxö 25 januari
Resarö skola 12 maj
Söderfjärdsskolan 26 januari
Norrbergsskolan 2 februari
Montessoriskolan
Vaxholm 20 januari

Nu är det lättare att ta sig till skolan
Vaxholms stad och Arriva har kommit överens om att utöka turtätheten på
befintlig direktbusslinje från Resarö till centrala Vaxholm. Överenskommelsen har gällt redan från höstterminen 2015. Förhoppningen är att det ska
underlätta för elever att ta sig till sina respektive skolor inne i Vaxholm.

Vaxholm klättrar i skolrankning
Vaxholm har avancerat från plats 181 till 140 i Lärarförbundets rankning av
landets 290 skolkommuner. De 14 kriterier som bedömningen baseras
på är bland annat lön, friska lärare, andelen utbildade lärare och
lärartäthet. Bedömningen omfattar förskola, fritidshem och grundskola. Klättringen är anmärkningsvärt stor, 39 placeringar, det som
påverkar att Vaxholm inte rankas ännu högre är att lärartätheten i
förskolan inte motsvarar personaltätheten. Vaxholm har, i likhet med
hela Stockholmsregionen, relativt få med
pedagogisk högskoleutbildning. Barnskötare och annan
personal räknas inte in när
rankningen görs.

Mattias Tillberg och Ann-Sofie Gustafsson gör en nystart med polisens lokala arbete i Vaxholm.
Många möten och samtal med vaxholmsbor blir det den närmaste tiden.

Duon håller koll i Vaxholm
Ny kommunpolis är Mattias Tillberg. Han är på plats i
Vaxholm en dag i veckan, tillsammans med Ann-Sofie
Gustafsson, sedan tidigare en välkänd polis på orten,
med god person- och lokalkännedom.
TEXT OCH BILD: LENNART FRYKSKOG

– Vi ska komma närmare medborgarna,
bli ännu mer synliga än tidigare, säger
Mattias Tillberg.
Ökad trygghet och minskad brottslighet är, som tidigare, målen för polisen.
– Men vi klarar inte att göra det själva.
Vi behöver samverka med kommunen.
Vår första arbetsuppgift är att skapa en
lokal lägesbild genom att tala med folk
om vad som känns tryggt eller otryggt
och vad man vill att polisen ska göra på.
Under våren ska polisen ordna
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medborgardialoger, utlysa möten och
knacka dörr, besöka skolor, prata med
vaxholmsbor, kommunala tjänstemän
och andra. Sedan ska man vara tillgänglig för besök på kommunhuset, även om
en del av tiden på plats i Vaxholm går åt
till att själv söka upp folk.
– De här mötena ska resultera i en
samverkansöverenskommelse med
kommunen. Hur den ser ut är tidigt att
säga, men det skulle kunna bestå av fem
prioriterade områden, som i sin tur lig-

ger till grund för ett medborgarlöfte.
Den nya ordningen i Vaxholm gäller
sedan den 26 oktober, efter en större
omorganisation på nationell och länsnivå. Den renodlade närpolisen finns
inte längre och stationen vid Vaxhoms
torg är stängd sedan i våras.
I stället har nu polisen lokal i kommunhuset på Eriksövägen.
Vaxholm ingår i dag i Täby lokalpolisområde tillsammans med fyra andra
kommuner: Täby, Vallentuna, Danderyd
och Österåker.
– Det kan tyckas märkligt att stänga
det tidigare lokalkontoret, men avsikten
bakom alla förändringar i stort som i
smått är att vi ska bli mer synliga och
tillgängliga, att det ska bli enklare att ha
en dialog med oss.

Frågan n
på sta

Känner du dig trygg i Vaxholm?
INGRID ANDERSSON:
Jag känner mig trygg i Vaxholm och på Rindö,
men blir samtidigt påverkad av att det är så
mycket oro i omvärlden. Polisen ser jag gärna
lite mer av. Det handlar ju om avstånd när de
inte på plats och behöver rycka ut hit.
EWA STURK:
Jag känner mig trygg.
Det är samtidigt viktigt att polisen
visar sig på stan, är synlig och
tillgänglig för vanligt folk.
EMMA WAGNERT WIKLUND:
Jag känner mig trygg. Skulle jag önska mig
något mer vore det att polisen visar sig runt
restauranger och krogar vid stängningsdags,
framför allt på helgerna, när det kan bli
stökigt.
BERNDT LECLERCQ:
Jag tycker att det är tryggt i Vaxholm. Vi lever
i stort sett i en ganska priviligierad värld.
Samtidigt är det bra att polisen finns med och
visar upp sig i olika sammanhang här.

Gång- och cykelväg på
Bogesundslandet utreds
”Vi ska komma närmare medborgarna,
bli ännu mer synliga än tidigare.”
Mattias Tillberg och Ann-Sofie

Gustafsson är förstås inte de enda
poliserna som vakar över Vaxholm.
Bakom dem finns den yttre gruppen,
med ett tiotal poliser knutna till Täby
polisområde, som patrullerar och är
beredda att göra utryckningar när
något sker i Vaxholm.
Polislokalen på Eriksövägen
är öppen varje onsdag mellan
klockan 13 och 15.

Nu ska frågan om gång- och cykelväg mellan Pålsundsbron och
golfbanan på Bogesund utredas. En
förstudie ska genomföras och visa
förutsättningarna vad gäller miljö,
kostnader och markåtkomst – samt
vilka möjliga sträckningar som
finns, norr eller söder om vägen.
På Bogesundslandet finns bland
annat ridhus och golbana, flitigt
utnyttjade av ungdomar. Men Bogesundsvägen är smal och krokig,
vilket gör det olämpligt för barn och
unga att själva cykla längs vägen.
Dessutom trafikeras vägen sommartid av många motorcyklar som
håller hög fart.
Bogesundsvägen är en statlig väg.
Den skyltade hastigheten är 70 km/

En sträcka som kan göras säkrare för
cyklister.
tim, förutom vid ridskolan där farten
är 50 km/tim. Trafikverket lade
för några år sedan extra skrovlig
asfalt för att få ned hastigheten och
minska riskerna på den olycksdrabbade vägen.
Förstudien ska också ge svar på
om, och i så fall hur, kommunen
kan bygga gång- och cykelvägen
vid den statliga vägen, oavsett om
Trafikverket är med och finansierar
eller inte.
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Det vidsträckta hamnområdet ska utvecklas framöver. (Fotot taget innan Shellmacken försvann.)

Vaxholms stad har tagit fram en idéprogram för utveckling av Vaxholms kajer, från färjeläget i söder till Cronhamnsplan i norr. Syftet är att göra området trivsammare, trevligare
för vaxholmsborna och samtidigt locka fler utländska besökare. Staden ska bli ett attraktivare resmål, vilket också skulle gynna besöksnäringen och handeln i staden.
– Vi ser möjligheter att få till en
utveckling av stadskärnan med mer
folkliv, linfärjan och en utveckling av
Shelltomten kan ge nya rörelsemönster,
förhoppningsvis resulterar det i att folk
rör sig mer som i en åtta i staden, och
då vore mycket vunnet, säger planchefen Oskar Pihl.
Den centralt belägna Söderhamnen
utvecklas i förslaget till ett hamntorg
med sjöfart och den offentliga miljön i
fokus.
Programmet omfattar ett vidsträckt
område. Även kollektivtrafik, bussuppställning och sjömackar samt den fasta
förbindelsen, linfärjan, till Kastellet
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omfattas av förslagen. Idén är att frigöra
utrymmet centralt och skapa utrymme
för en utvidgad stadskärna.
– Vårt förslag innebär att man koncentrerar den bullrande och störande
verksamheten till Rindöbåtens färjeplan.
Programmet har varit på samråd under
november. Det är fortfarande ett tidigt
skede i planeringen, säger Oskar Pihl.
En lång arbetssträcka återstår. Myndigheter, fastighetsägare, grannar och andra
berörda kommer att ge synpunkter.
Hänsyn ska tas till miljö och kultur
värden.

Från och med våren 2016 trafikeras
Kastellet av den nya linfärjan.

– Det är början på en process med
målen att utveckla stadsmiljön, lösa
problematiska funktioner – och locka
fler turister och besökare till Vaxholm.

FOTO: MICHAELA ANDERSSON

Program för att utveckla
kajerna och stadskärnan

Ny chef för
tekniska enheten

Hyresrätter och skola
ska byggas på Rindö
Ett 50-tal hyresrätter och en ny större
skola ska byggas på Rindö. Det är delar
i det avtalspaket som fastighetsförvaltaren Vasallen AB och Vaxholms stad
har kommit överens om.
Kommunen tar över en stor tomt
(30 800 kvm) mitt emot nuvarande
Rindö skola, norr om Rindövägen,
med sikte på att ha en ny skola klar till
i augusti 2019. Behov finns eftersom
Rindö växer starkt just nu.
Vasallen i sin tur får ta över kommunal mark, där nuvarande skolan ligger.
Man har planer på att bygga ett 50-tal
nya hyresrätter inom Rindö hamnområdet.

Det överenskomna antalet bostäder
i det befintliga ramavtalet för Rindö
hamn höjs samtidigt från 450 till cirka
525 bostäder.
Avsikten är att byggandet av hyres
rätterna ska vara påbörjat inom två
år. Om inte det sker kan kommunen
ta ett område i anspråk för byggande
strax väster om skoltomten, omedelbart norr om Rindövägen.
Till avtalet ingår också att kommunen tar över idrottshallen från
Vasallen. Den lär tas allt flitigare i bruk
med tanke på de växande årskullarna
på Rindö.

Rådhustorget
har fått ett lyft
Lagom till första advent var upprustningen av Rådhustorget klar.
Arbetet påbörjades i slutet av
september. Förnyelsen består i att
asfalten bytts ut mot gatsten, att
den gamla telefonkiosken renoverats samt att gatuträd har fått fast
belysning och att berghällen blir
belyst. Under våren och sommaren
kommer Rådhusets fasad att renoveras.

Den 1 september
började Mats
Svensson som
ny chef vid tekniska enheten.
Han ska också
driva näringslivsfrågorna för
Mats Svensson
Vaxholms stad.
Mats Svensson har sedan 2009 arbetat
som fastighetschef vid Nationalmuseum.
Hans sista uppdrag där var den stora
ombyggnaden, som fortfarande pågår
för fullt. Det innebar bland annat evakuering av en halv miljon föremål.
Efter examen på KTH har Mats Svensson bland annat jobbat i Stockholm,
Norrtälje och Uppsala kommun med
fastighets-, trafik- och gatufrågor.
– Det känns väldigt spännande och
roligt att nu gå in i ett brett uppdrag där
jag får ta ett helhetsgrepp, säger Mats
Svensson.
Mats är född och uppvuxen i Karlskrona i Blekinge. Han tillbringar fortfarande en hel del tid där och har kvar
känslan av att Karlskrona är hemma. I
dag bor han i Norrtälje med sin familj –
fru och två tonåringar.
På fritiden blir det en hel del snickrande och fixande men framför allt
friluftsliv med paddling, långfärdsskridskor och skidor.

Byggkontraktet för
skolidrottshallen hävt
Den 9 oktober hävde Vaxholms stad
entreprenadkontraktet för skolidrottshallen. Beslutet i kommunstyrelsen var
enhälligt. Orsaken var betydande förseningar i projektet, vilka påverkade skoloch föreningsidrotten negativt. Under
hösten genomfördes upphandlingen och
bygget är nu igång på nytt. Förvaltningen bedömer att lokalerna kommer att stå
klara till höstterminen 2016.
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Vaxholm stärker
finanserna
Vaxholms stad har stärkt sin finansiella ställning de senaste åren.
Budgeten har gått med betydande överskott, i snitt 4,5 procent
av skatteintäkterna, under åren 2012 till 2014. En god ekonomisk
hushållning för en kommun bedöms generellt ligga runt 2 procent.
Endast fyra av länets 26 kommuner kan visa upp ett starkare
resultat än Vaxholm för dessa tre år.
Det här framgår av en analys av stadens
finansiella verksamhet som Kommunforskning i Väst, KFi, har gjort på
uppdrag av Vaxholms stad.
Förstärkningen av den kommunala
ekonomi har skett samtidigt som inves-

teringarna under fjolåret svarade för 13
procent av verksamhetens nettokostnader, vilket är strax över snittet för länets
kommuner.
– Vaxholm har effektiviserat verksamheten för att styra mot starkare fi-

Den röda linjen i diagrammet visar Vaxholms ställning och den blå visar länets genomsnitt. Vaxholms positiva utveckling visar sig i att den röda cirkeln växer.
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nanser. Vi ser också att vi behöver
överskott just nu för att klara det demografiska trycket och högre investeringsnivåer som kommer framöver, säger
ekonomichef Derk de Beer.
Soliditeten, andel av kommunens tillgångar som finansierats med skatteintäkter, ser ut att vara Vaxholms svagaste
nyckeltal. Men Vaxholm har på ett par
år förflyttat sig från en bottenposition
till att nu ha fem av länets kommuner
bakom sig.
Även 2015 lär Vaxholm fortsätta att
stärka sin finansiella ställning. Helårsprognosen pekar mot ett överskott på
73,1 miljoner kronor. Räknas intäkterna
från exploatering bort blir överskottet 30,4 miljoner, vilket motsvarar 5,2
procent av skatteintäkterna.

Särskilt boende planeras
i sluttningen vid Blynäsviken
Ett särskilt boende med drygt 60 platser och dagverksamhet planeras i
området norr om Eriksövägen, i sluttningen mot Blynäsviken. Enligt tidsplanen ska inflyttningen ske 2019.
– Det finns ett behov av att öka antalet
särskilda boendeplatser till följd av den
demografiska utvecklingen, säger Karin
Wigstrand, enhetschef för äldreomsorg
och funktionsnedsättning.
Särskilt boende är ett gemensamt
namn för flera boendeformer för personer som har ett omfattande behov av
vård och omsorg dygnet runt. Boende
kan vara både de som har kognitiv
funktionsnedsättning och de som har
somatiska (kroppsliga) åkommor.
– Det ska finnas högst tio personer
per avdelning och verksamheten kommer att anpassas efter Socialstyrelsens
riktlinjer.
Styrgruppen som förbereder projektet
är sammansatt med tjänstemän från so-

cialförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kommunledningskontoret.
– Det som är bra, och lite annorlunda
med det här, är att det är ett samarbetsprojekt mellan förvaltningarna, säger
Karin Wigstrand.
Arbetet bedrivs i samråd med refe-

”Det som är bra, och
lite annorlunda med
det här, är att det är
ett samarbetsprojekt
mellan förvaltningarna.”

rensgrupper, i vilka ingår intresseorganisationer för pensionärer och personer med funktionsnedsättning samt
sakkunnig expertis inom belysning,
färgsättning, inre och yttre miljö.
Området består i dag i huvudsak av

gräsmark och används för att ta sig ned
till vattnet och småbåtshamnen. Enligt
detaljplaneförslaget ska sträckan göras
mer tillgänglig genom att en gångväg
anläggs.
Ett detaljplaneförslag, som har varit
på remiss tidigare i år, är i skrivande
stund på väg till kommunstyrelsen och
därefter kommunfullmäktige. Blandade
synpunkter på förslaget har tidigare i år
kommit in.

Om fyra år ska inflyttning ske, enligt tidsplanen. Området
består i dag mest av gräsmark.
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Familjen Jansson behandlar alla lika.
På bild: Helena, Andreas, Eira och Bertil.

Öppnar sitt hem för
Man gör så lite, men det betyder så mycket, säger Helena Jansson,
som öppnat sitt och familjens hem för ensamkommande flyktingbarn.
TEXT OCH FOTO: LENNART FRYKSKOG

Familjen Jansson i Vaxholm har varit
jour- och familjehem ända sedan 1999.
Under årens lopp har 21 unga bott en
kortare eller längre tid i hemmet, förutom familjens fem egna barn.
Jourhem för flyktingbarn blev de i
februari i år, på uppdrag av Stockholms
stad. Nu tar familjen Jansson hand om
sin andra pojke från Afghanistan.
– För oss är det här ett sätt att leva.
Jag vill hjälpa till när jag kan, och man

”Det finns jättemånga sätt att
kommunicera på.”
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får så mycket tillbaka från barnen, säger
Helena Jansson.
Trots stor erfarenhet av unga med
problemfylld bakgrund var det inte utan
tveksamhet som familjen började ta
emot flyktingbarn.
– Vi är duktiga på att tala med barn
och ungdomar. Men en stor skillnad
med flyktingbarnen var ju att vi förlorade vårt redskap att kommunicera
med, språket. Nu har det visat sig gå
över förväntan. Det är fantastiskt att se
hur snabbt barnen lär sig svenska och
hur motiverade de är.
Familjen har hjälp av tolk när något
ska diskuteras ingående, vid möten med

myndigheter exempelvis. Men i vardagen fungerar det oftast med charader
och kroppspråk när orden inte räcker
till. Googles översättning är också bra
att ha till hands.
– Det finns jättemånga sätt att kommunicera på.
Till glädjeämnena hör att göra nya
upptäckter. Det mesta är nytt för flyktingbarnen. Maträtter, museer, McDonalds, badhus, hästarna i ridhuset, för
att nämna en del som är så välbekant
för de flesta av oss.
– Som tonåringar kan de visa samma
glädje som en fyraåring i ett badhus, det
är fantastiskt att få vara med om det,
säger Helena.

Den 19 oktober kom 250 personer till församlingsgården för att nätverka och höra om flyktingmottagningen i Vaxholm.
Kommunalrådet Lars Lindgren (M), hälsade välkommen och betonade
den politiska enighet som råder i frågan. Kommunens tjänstemän berättade om sina respektive delar i flyktingarbetet just nu.
Familjen Jansson (se intervju) berättade om sina erfarenheter och
läste även upp ett brev skrivet av Amin, 15, som tidigare i år bott hos
familjen.
Flyktingen
När jag hör ordet ”flykting” blir jag ledsen och vill gråta. ”Flykting” får mig
att komma ihåg mitt svåra liv. För er kanske ”flykting” inte betyder något
speciellt. Ni kanske ser alla flyktingar som en sorts person. Alla flyktingar är
likadana. Vissa människor kanske tror att flyktingar är skumma och ociviliserade. Varför? Därför att om flyktingar var civiliserade, så hade de inte varit i
deras länder, alltså måste det vara något fel på flyktingarna. De är skumma.
Men jag personligen tycker inte om krig och blod. Jag har inte startat något
krig eller stridit i andras krig och vill inte göra det heller. Och därför tycker
jag inte om att bli ihopblandad med folk som vill ha krig och är skumma.
Jag har själv flytt från krigen i mitt land. För att kunna ta mig ända till Sverige har jag varit tvungen att satsa hela mitt liv. Mitt liv känns som ett roulettespel. Spelet har börjat och det går inte att backa. Jag hoppas att jag klarar
spelet. Och jag hoppas att ni kan se ”flyktingar” som olika individer med
olika personligheter och öden, men som har EN enda sak gemensamt:
att de inte kan bo i sina hemländer.
Amin, 15 år

Läs mer om mötet på församlingsgården på www.vaxholm.se

flyktingbarn
Samtidigt har barnen erfarenheter
som få andra barn har. När Helena
skulle sy en gardin till båten tog den
afghanske pojken tag i hantverket och
gjorde ett helt perfekt jobb in i minsta
söm.
– Det visade sig att han hade arbetat i textilfabrik i tre år i Afghanistan
och sytt kostymer där. Han var inte så
imponerad av min symaskin.
Det finns smärtsamma sidor. Barnen

är ofta trötta, apatiska och frustrerade när de anländer till Sverige efter
en tuff resa och omställning. Den
första tiden kan de behöva vara i
fred mycket. Tålamod och flexibilitet
är viktigt, understryker Helena. Det
är inte självklart att barnen visar tacksamhet och trivs från första stund.
En diskussion om kvinnosynen har

familjen tagit med ett av barnen –
vilket rådde bot på attitydproblemet
i familjen. Nu är det självklart att
könen är jämställda.
– Det är viktigt att vara både empatisk och tydlig med reglerna. Att vara
flexibel och uppfinningsrik är också
viktigt, säger Helena.

Vaxholm tar
emot flyktingar
Vaxholms stad håller på att ta fram en
beredskapsplan för flyktingarbetet under
de två kommande åren. Främsta fokus i
dag är att få fram familjehem och andra
boenden, på kort och lång sikt.
Genom avtal med Migrationsverket
ansvarar Vaxholm för ett 40-tal ensamkommande barn, varav 13 kommer att få
plats på det gruppboende, för ungdomar
i åldern 14 till 18 år, som Vårljus AB ska
öppna i Vaxholm efter nyår. Fler boenden behöver dock ordnas fram i kommunen, för ensamkommande barn.
Vaxholms flyktingarbete handlar också
om att hjälpa till att få fram boenden för
familjer och vuxna med uppehållstillstånd i Sverige. Vaxholm ska före nyår
teckna avtal med staten (via länsstyrelsen) om att ta emot dessa. Behov av 17
platser nämndes i ett brev som nyligen
gick ut till fastighetsägarna på Vaxön,
men behovet kan visa sig bli ännu större.
– Vi ser över alla tänkbara alternativ.
Vi undersöker vandrarhem, annonserar
efter privata uthyrningar av hus eller lägenheter. Vi ser även över möjligheterna
med modulhus och paviljonger och går
igenom kommunens egna fastigheter,
säger Pernilla Ivier, projektledare för
flyktingsamordningen.
Familjehem och jourhem behövs. Men
det finns flera sätt för vanliga medborgare att hjälpa till i flyktingarbetet. Man
kan ställa upp som god man, som kontaktfamilj, erbjuda läxhjälp eller stötta via
insamlingar som frivilligorganisationer
anordnar.
För mer information: www.vaxholm.se

Eira Jansson, 15, är van sedan födseln

vid att ha extra “syskon” i hemmet.
Hon känner ingen avundsjuka mot
de andra barnen som har fått dela på
uppmärksamheten. Det har varit berikande att lära sig förstå andra och även
komma underfund med varför de som
mår dåligt beter sig på ett visst sätt.
– Vi har fått lära oss att man ska
hjälpa andra och att alla ska behandlas lika, oavsett vilken bakgrund vi
har, säger Eira.

God man – stöd för barn under 18
år som saknar vårdshavare i Sverige.
Jourhem – familj eller person som
erbjuder tillfällig plats tills familjehem ordnats.
Familjehem – erbjuder barn/ungdom plats i hemmet.
Kontaktpersoner och kontaktfamiljer – för ensamkommande
barn, för vuxna och familjer.
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ÅRETS STIPENDIATER:

Hanna, Jakob och
Sällskapet Geten
Under kulturnatten den 16 oktober delades Vaxholms stads kultur
stipendium ut till Hanna Rydén, Jakob Berggren och Sällskapet Geten.
Hanna Rydén är 27 år och har varit
aktiv inom Vaxholms kulturliv i många
år. Hon går på folkhögskolan Framnäs
i Sjövik, Dalarna, och har även studerat arkeologi och musikvetenskap på
universitetet. I januari ska hon börja
studera vid South Seas Film and Television School på Nya Zeeland.

”Hanna får stipendiet som
ett bidrag till fortsatta studier
inom filmsektorn och för att
bredda den kreativa kompetensen. En ökad HBTQ närvaro,
större etnisk variation och representation av funktionsnedsättningar inom film är också
en ledstjärna för Hanna".

Jakob Berggren är 22 år och studerar

sedan ett år till läkare. Han har också
en bakgrund i kulturskolan i Vaxholm.
Jakob har studerat sång på gymnasium och folkhögskola, kombinerat
med privata sånglektioner. Han är en
av medlemmarna i barbershop och
a capella-kvartetten Trocadero som
sjunger barbershop. Kvartetten blev
sommaren 2015 ungdomsvärldsmästare
i barber-shopsång under en tävling i
Pittsburgh, USA.

"Jakob tilldelas stipendiet
som ett bidrag för att kunna
fortsätta att förkovra sig inom
sångens värld och för att få
en chans att även nästa år
kunna vara med och tävla i
VM i barbershop".
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Sällskapet Geten är en sammanslutning
som värnar om allmogebåtar tillverkade
i mellanskärgården. Båten som de har
tagit sig an är en snipa/motorsump,
byggd på Svartsö i början av 1900-talet.
Båten är nu renoverad och
i sjödugligt skick.
Den har därefter
varit följebåt
vid Ström"Sällskapet Geten får stipendiet
mingsrodden
som ett bidrag för sitt arbete med
i Vaxholm.
den allmogebåt som de renoverat efter att den har legat på
havsbotten. Den är nu återställd
till originalskick och finns till
allmän beskådan vid Vaxholms
hembygdsgård sommartid".

Vaxholms stads
kulturstipendium
Vaxholms stads kulturstipendium
stöder och uppmuntrar personer
och grupper med dokumenterad konstnärlig begåvning inom
områdena teater, dans, musik, bild,
form, film, litteratur, journalistik
eller med dokumenterat djupt intresse för annat jämförligt kulturellt
område såsom miljövård, arkitektur, bildningsverksamhet eller
kulturella insatser.
Kulturstipendiet utdelas till personer som är födda, uppvuxna eller
bosatta inom Vaxholms kommun
och vars arbete kommer till gagn
för Vaxholms stad och dess medborgare.
Stipendiesumman är 25 000 kronor
och kan ges till en person eller grupp eller delas mellan flera
personer.
För upplysningar kontakta:
Lena Strand, nämndsekreterare
Tel: 08-522 427 93
E-post: tekniska@vaxholm.se

Från vänster
Anders Hellström,
Bjarne Riddersjö och
Christer Sundborg.

Kulturnatten 2015
Årets kulturnatt den 16 oktober bjöd på konserter, utställningar,
öppen scen, författarmingel och mycket mer. Alla evenemang var
mycket välbesökta och uppskattade.
Vaxholms stad bjöd alla Norrbergsskolans högstadieelever på bio.
Dokumentären Trevligt folk (med bland andra Filip och Fredrik som
manusförfattare) har ett mycket aktuellt tema med tanke på flyktingströmmarna. Eleverna uppskattade filmen och hade många reflektioner efteråt.
Konstutställningen på Rådhuset med stadens konst var oerhört populär. Konstnären Lars Oluf Kolsrud skänkte ett konstverk till staden
som avtäcktes under utställningen och som nu finns att beskåda i
Rådhusets trappa.
Kvällen avslutades med tre konserter i kyrkan: Rörstrandsgatan 3,
Barbershopkvartetten "Trocadero" och Romeo & Juliakören.
Det mesta just nu tyder på att Kulturnatten blir av även nästa år.

Kurs för radioamatörer
Täby Sändaramatörer, TSA, arrangerar kurs för att ta amatörradiocertifikat. Kursen startar
måndagen den 18 januari
i TSA klubblokal i Byängsskolan, nära Täby Centrum.
Tolv lektioner med uppehåll
för sport och påsklov. Lektionerna pågår mellan 19.00 och
20.45 inklusive fikapaus. Lektionerna
varvas med praktiska övningar med
klubbens radioapparater. Kursen
avslutas med prov i mitten av maj,
med frågor om bland annat radioteknik, ellära, säkerhet, lagar och
förordningar. Inga stora krav på förkunskaper, men matematik och fysik
motsvarande årskurs 9 förväntas.

Anmälan görs senast
den 12 januari 2016 till
ann.lundell@telia.com,
tel 070-5135484. Kursavgiften är 800 kronor
(studerande ungdom
600 kronor), inklusive
kurslitteratur, licensavgift samt medlemsavgift i
TSA under ett år och kostnad för ett
skrivningstillfälle.
TSA håller, förutom radio, på med
datorprojekt, till exempel Arduino
och Raspberry Pie. På Vaxholms
Kastell har TSA arrangerat flera
aktiviteter med radioanknytning.
Är man intresserad kan”provbesök”
göras på måndagar kl.19.

Uppskattad dag för seniorer
Den 1 oktober genomfördes Seniordagen på träffpunkt Kanonen.
69 aktiva seniorer deltog på det mycket uppskattade arrangemanget.
Det var nionde gången som den av FN proklamerade
internationella Seniordagen hölls. Programmet på
Kanonen innehöll många intressanta ämnen och
föreläsare: Barbro Westerholm pratade om att
våldet går inte i pension, Johanna Kalén hade
balansträning med deltagarna, polis Ann-Sofie
Gustafsson pratade om brott mot äldre och
Christina Winner pratade om att alla ska njuta av
livet – det går inte i repris.
Nästa år, 2016, är det tioårsjubileum
för Seniordagen.
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Vaxholms stad har slagit fast att riktlinjer för hållbart byggande tas fram.

Hållbart byggande
– en ny strategi
Kemikalierna genomsyrar vårt moderna välfärdssamhälle. Länsstyrelsen
har i år tagit fram en strategi för att visa hur kommuner och landsting
kan vidta åtgärder för att minska användningen av de farliga ämnena.
TEXT: AMMI WOHLIN, MILJÖSTRATEG

Ett viktigt område där mycket kemikalier förekommer är bygg- och anläggningssektorn. Byggmaterial tar stora delar av samhällets resurser i anspråk och
genererar betydande avfallsmängder.
Byggprodukter förekommer i omfattande volymer och har lång livslängd.
Kommunerna har, som stor fastighetsägare och förvaltare, möjlighet att
påverka förekomsten och användningen
av kemikalier. Det kan man göra dels
vid nybyggnation och renovering, dels
som inköpare av material och produkter
vid bygg- och anläggningsarbeten.
I energiplanen och andra styrdoku-

ment har Vaxholms stad slagit fast att
riktlinjer för ett hållbart byggande tas
fram. Kommunen beslutar om hårdare
krav på energisnåla, klimatsmarta byggmaterial och -tekniker vid upphandling
av byggnation och fastigheter för kommunala behov och ändamål.
Riktlinjerna i policyn för Vaxholms stad
kommer att omfatta följande miljö
aspekter: miljöklassning/miljöcertifiering, sunda inomhusmiljöer, energihushållning, material, naturresursuttag,
trafik, dagvattenhantering, klimatanpassning och grönområden.

Syftet med riktlinjerna är att använda
dessa som underlag vid underhåll samt
ny- och ombyggnation i kommunens
fastigheter. Förutsättningarna i det
enskilda fallet påverkar vilken lösning
som ska väljas. Riktlinjerna kommer
även att vara ett stöd i dialogen med exploatörer om hållbarhetsambitionerna i
Vaxholm.

Fotnot: I länsstyrelsens strategi betonas även att
kommuner särskilt ska prioritera barn och ungas
hälsa och miljö i arbetet med att minska de farliga
ämnena.

Elbilar och laddstationer

Jul, jul
strålande jul
Var fjärde av kommunens bilar ska vara eldriven 2020.

Vaxholms stads övergripande energimål är att styra utvecklingen mot
hållbara energisystem där utsläpp av
växthusgaser ska minska.
Det ska ske genom att Vaxholm
följer regionala mål i Stockholms län
(Klimat- och energistrategin 2013) och
som innebär att 16 procent av energianvändningen ska vara förnybar inom
transportsektorn.
I en statlig utredning, kallad Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84), fastslogs
att ”Sverige 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila
bränslen.”
I Vaxholms energiplan 2014–2020,
som godtogs i april i år, beslutades att

25 procent av kommunens bilar ska
vara eldrivna år 2020.
En grundläggande fråga vid valet
av elbil är laddstationernas placering,
tryggheten i att veta om batteriet kan
laddas. Utbyggnaden av laddplatser
bör därför ha viss geografisk spridning som anpassas efter behov på de
mest nyttjade platserna. Det regionala
systemperspektivet är därför viktigt.
På arbetsplatser och platser där man
står parkerad någon timme, till exem
pel köpcentrum och idrottsplatser,
passar semi-snabbladdning (32 A).
Vaxholm stad kommer under 2016
ha två elcyklar i drift inom hemtjänsten.

Titta upp på stjärnhimlen i vintermörkret! Många människor i världen
har faktiskt svårt att se stjärnorna på
grund av att omgivningen är ständigt
upplyst. Tänk gärna på det om du
belyser utomhusmiljön.

Nu lyses mörkret upp igen! Adventsstjärnor, ljusstakar och ljusslingor
tindrar överallt. Ledordet sedan flera
år är energieffektiva LED-lampor.
Det visar dessa beräkningar från
Energimyndigheten som testat några
olika typer av julbelysning:
• En miljon hushåll kan från första
advent till tjugondag Knut tillsammans spara 118 miljoner kilowattimmar genom att välja effektiva
LED-lampor, istället för glödlampor
i sin advents- och julbelysning.
• En sjuarmad elljusstake med glödlampor drar 27 gånger mer än en
elljusstake med LED-lampor.
• Årets test visar också att dekorationerna ger allt mer och varmare ljus.

Här kan du läsa mer om
Energimyndighetens test:
www.energimyndigheten.se
Sökord: belysning.
Mer energismart information hittar
du på www.energiradgivningen.se
Energi- & klimatrådgivningen
bedrivs i samarbete med alla kommuner i Stockholmsregionen och
finansieras huvudsakligen av Energimyndigheten.
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Älskade
förbannade
tonåring
Tonårsföräldrar har under hösten träffats i kommunhuset för att dela
erfarenheter med varandra. Som grund för samtalen har de haft familjeterapeuten Birgitta Kimbers bok Älskade förbannade tonåring.
Ungdomspedagogen Angelica Svensson har hållit ihop samtalen under de fyra träffar som har ägt rum.
– Föräldrarna har format träffarna och gjort dem så lyckade,
det är härligt med en sådan blandad grupp, säger hon.
Träffarna har behandlat allt ifrån aktuell hjärnforskning till
konkreta tips om hur man får sin tonåring att plocka undan
tvätten hemma eller hur man kan stärka sin tonårings självkänsla.
– Vi har pratat mycket om hur man med enkla medel bättre
kan kommunicera med sin tonåring, hur man hjälper dem att
utvecklas till ansvarsfulla individer, hur man kan hantera sin
egen oro och förebygga konflikter eller bråk med sin tonåring.

Föräldrarna anser att boken har varit till hjälp, men
möjligheten att få diskutera och reflektera med andra tonårsföräldrar är det som har varit mest givande för dem, berättar
Angelica.
– Om det finns intresse kör vi igång en ny grupp i april
nästa år!
Intresseanmälan kan göras till Angelica Svensson, ungdoms-

pedagog. angelica.svensson@vaxholm, tel 541 709 12.

Grund för samtalen
vid varje träff: Birgitta
Kimbers bok.

– Föräldrarna har format träffarna och gjort
dem lyckade, säger Angelica Svensson.
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Så kan du bli starkare
i din roll som förälder
Många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap. Det kan handla
om att ställa rimliga krav, att hantera bråk och konflikter med sitt
barn eller att få vardagsrutiner att fungera smidigare.
Familjecentrum i Vaxholm erbjuder dig med barn i åldrarna 2–12 år (dagtid) och 3–12 år
(kvällstid) möjligheten att kostnadsfritt delta i ABC föräldraträffar. ABC bygger på forskning om
föräldraskap och barns utveckling samt utgår från FN:s barnkonvention. Syftet med träffarna
är att stärka relationen mellan barn och föräldrar och därigenom stärka barns utveckling. Du
kan läsa mer om ABC på www.vaxholm.se
Kvällsträffarna äger rum
9/2, 23/2, 8/3 och 22/3.
De pågår kl. 18.30–21.00.
Lokal: Resarö församlingsgård,
Överbyvägen 1, Vaxholm.
Föräldraträffledare (kvällstid)
• Lena Dahlgren, förskolelärare,
Vaxholms församling, 08-542 717 16,
lena.dahlgren@svenskakyrkan.se,
• Christina Bursjö, diakon,
Vaxholms församling, 08–541 717 15,
christina.bursjo@svenskakyrkan.se

Dagträffarna äger rum
25/2, 10/3, 24/3 och 7/4.
Lokal: Öppna förskolan, Skeppet,
Ullbergska.
Föräldraträffledare (dagtid)
Eva Ekberg, förskolelärare
08-541 708 99,
eva.ekberg@vaxholm.se
Tycker du att ABC verkar intressant är du
välkommen att anmäla ditt intresse till någon
av föräldraträffledarna senast den 1 februari.
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Elda rätt

n leder
na spisar i tättbebyggda område
Vedeldning i braskaminer och öpp
innehåller
besväras . Röken från vedeldning
ofta till att de som bor i närheten
Särskilt
kan påverka människor negativt.
partiklar, sot och andra ämnen som
de
kan
astma och allergi, och i värsta fall
svårt kan det vara för de som har
eldar.
inte vara hemma när grannarna
rseln ska
slet ska vara torrt och att lufttillfö
Du som eldar ska tänka på att brän
äpp av
utsl
de
öka
tigt
kraf
står pyreld, med
vara god . Får elden för lite luft upp
ltat.
hälsofarliga föroreningar som resu
ing til�åde gäller i dag rättspraxis att eldn
För braskaminer i tätbebyggt omr
en att
Risk
fyra timmar per eldningstillfälle.
låts två gånger per vecka i högst
ars för stor.
grannar ska störas av röken är ann

Vill du mäta om det finns
radon i din bostad?
Du kan beställa radonmätning genom Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, på telefon 08-578 663 00 eller via webbplatsen www.srmh.se. Mätsäsongen
är 1 oktober till 30 april. Mättiden är minst två månader, helst tre månader.

Radonregister
Vill du veta om en radonmätning är gjord i ditt hus kan
du söka i radonregistret. Bor du i flerbostadshus så fråga
din bostadsrättsförening eller hyresvärd. Radonmätning
ska ingå i fastighetsägarens egenkontroll enligt miljöbalken. Om du gör en privat mätning tar SRMH gärna emot
mätresultatet. Du når radonregistret via Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontors webbplats, www.srmh.se
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TOMGÅNGSKÖRNING
Att ha bilen på tomgång kan vara störande och orsaka hälso
besvär för många personer. Utsläppen blir extra stora på vintern,
eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. För att minska
störningen från biltrafiken så finns det regler om tomgångskörning
i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna:
Förbränningsmotor i stillastående fordon får hållas igång
i högst en minut.
Detta gäller inte om:
• trafikförhållanden föranlett att fordonet har stannat i t.ex. trafikkö.
• motorn hålls igång för att i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande, driva annan anläggning än uppvärmning eller nedkylning.

Så gör du för att minska spridningen av skadedjur
Skadedjur som råttor och möss har
blivit ett ökande problem i samhället. En hona kan få upp till 100
ungar på ett år och då ungarna blir
könsmogna redan vid 2-4 månaders ålder förökar sig råttorna
snabbt.
Som privatperson finns det mycket du
kan göra för att förebygga förekomsten av skadedjur. Genom att minimera tillgången på mat och ställen
att gömma sig på kan risken att få
problem med gnagare minskas.
Tänk därför på följande:
• Du som fastighetsägare har ett
ansvar att sanera din egen fastighet
från skadedjur.

• En kompost med hushållsavfall ska
vara skadedjurssäker. Det innebär
att råttor och möss inte ska kunna ta
sig in i komposten. Botten ska vara
tät eller ha ett ordentligt nät/galler.
Om du komposterar hushållsavfall
ska detta anmälas till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
(gäller inte trädgårdsavfall).
• Lägger du ut mat till fåglar eller
andra vilda djur, lockar det även till
sig skadedjur. Lägg därför aldrig mat
på marken. Fåglar matas bäst med
en fritt hängande foderautomat.
Städa bort spill som blir på marken.
• Ta reda på fallfrukt i trädgården som
ligger på marken.
• Täta håligheter i grunden och förse
ventiler med metallnät av rostfritt,

koppar eller mässing (maskvidd
högst 5 millimeter och trådtjocklek
minst 0,7 millimeter).
• Se till att gräset är kortklippt runt
huset och plantera inte buskar och
träd nära fasaden.
Kommunen arbetar kontinuerligt med
att minska problemet med gnagare.
Sanering av ledningsnät genomförs
i problemdrabbade områden och vid
städning av diken och parker kontrolleras alltid förekomsten av råtthål.
Läs mer på Södra Roslagens miljö och
hälsoskyddskontor www.srmh.se eller
ring 08-578 663 00 om du vill veta
mer.
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Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19 Tel: 08-541 709 45
E-post: biblioteket@vaxholm.se Fax 08-541 709 48 Hemsida www.vaxholm.se
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

Välkommen till biblioteket
Öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Onsd 23/12

14–20
10–17
10–20
10–17
10–17
10–14
10–17

Julafton,
Juldagen,
Annandag jul stängt
Onsd 30/12 10–17
Nyårsafton,
nyårsdagen
Lördag 2/1
Måndag 4/1
Tisdag 5/1

stängt
10–14
10–20
10–14

Onsdag 6/1
Trettondagen stängt
Månd 29/2
10–20
Bibliotekets hemsida:
På www.vaxholm.se under
”Uppleva och göra” hittar du
bibliotekets hemsida. Här
finns bland annat bibliotekets katalog där du kan
söka efter böcker, beställa
böcker och låna om. För att
kunna använda alla tjänster
på hemsidan behöver du en
pinkod som du får vid ett
besök på biblioteket.
E-böcker och E-ljudböcker
Många av bibliotekets nyaste
titlar finns att låna i digital
form via bibliotekets katalog.
Du kan även låna till exempel språkkurser. Beroende
på den enhet du vill ladda
ner på finns instruktioner att
hämta på biblioteket eller via
bibliotekets hemsida.
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Naxos music library och
Naxos spoken word
library – lyssna på musik
och engelska ljudböcker
online via bibliotekets
hemsida.
Surfa trådlöst
på biblioteket
Kom till informationsdisken
och visa bibliotekskort eller
legitimation för att få inloggningsuppgifter.
Daisy-talböcker
Kan lånas av dyslektiker,
synskadade och andra med
läshinder.
Är du Daisy-låntagare kan
du nu själv ladda ner dina
böcker via Internet.
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
Advokatjour
Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning som
Sveriges Advokatsamfund
driver. Du får träffa en
advokat i cirka 15 minuter
för en första vägledning på
biblioteket följande måndagar 18/1, 1/2, 7/3, 4/4, 2/5
och 13/6 kl. 18.00.
Kölista från kl. 17 samma
dag.

Släktforskningsjour
Starta din släktforskning på
biblioteket! Lördagar fr. o.
m. 9 januari kl. 11–14 får du
gratis hjälp av jourhavande
släktforskare från Södra
Roslagens släktforskarförening. Sista lördagen i år med
släktforskning är den 19
december.
Onsdag 27/1 och 16/3
kl. 18.30 Öppen bokcirkel
Kom och dela din läsupplevelse med andra! Vi läser
och samtalar om en bok.
Från biblioteket deltar
Pernilla Eckerbom och
Carina Schinkler.
Anmäl dig på biblioteket.
Välkommen!
Lördag 13/2 kl. 10–14
Tidskriftsförsäljning
Kom och fynda bland tidigare årgångar av bibliotekets
tidskrifter!
Torsdag 10/3 kl. 18.30
Så påverkas vi av vistelse i
natur och trädgård
Trädgårdsprogram med
Marie-Louise Lagheim.
Fri entré
Lördag 19/3 kl.10–14
Släktforskningens dag
Program affischeras på
biblioteket.
Arr: Södra Roslagens släktforskarförening och Vaxholms stadsbibliotek
14–20/3
Tema – Get online week
Upptäck nyttan och glädjen
med Internet!

Sagostunder
r
Lotta läser sagor fö
jan
ko
3–6 åringar i sago
ard
på biblioteket. Lö
h 27
gar 16 januari, 6 oc
h 16
oc
februari, 19 mars
april. Tid: 11.00.

Onsdag 2/3 kl. 15–17
Sportlovsprogram
på biblioteket
Pyssel för barn och föräldrar.
Onsdag 30/3 kl. 15–17
Påsklov på
biblioteket
Bokcirkel för barn 9–12 år.
Vi diskuterar boken Tam
tiggarpojken.
Bokjuryn
Läs och rösta på 2015 års
bästa barn- och ungdomsböcker!
Alla mellan 0 och 19 år
är välkomna att delta i
Bokjuryn. Den som röstar
har chans att vinna bokpriser och andra fina priser!
Det går att rösta både på
biblioteket och i skolorna i
Vaxholm. Röstsedlar finns
på biblioteket.
Lämna in era röster på biblioteket senast fredag 24/3!

Vaxholms konstförening
I fyra rum på Vaxholms rådhus visas verk från ortens konstnärer.
21 november–13 dec
samt 2–17 januari
Gammal visdom och nya klokord
– en bonad för varje tillfälle! Nybroderade väggbonader och bonader från
förr, med mycket känsla.

23 januari–21 februari
Ylva Björnström, måleri
Ylva arbetar i kollageteknik, med trä
och abstrakt måleri. Verksam i Vaxholm och Hälsingland; började måla
”när det inte gick att komma undan
längre”.
Har haft utställningar i Stockholm,
Sundsvall, Hudiksvall och Vaxholm.
På rådhuset visas målningar från
senare år.
27 februari–20 mars
Mikael Rydh, måleri
Mikael är utbildad musiker och
arbetar som altviolinist i Hovkapellet. Vid sidan av musik och konst har
han ägnat sig åt grafisk form, typografi
och fotografi. Har ställt ut på Edsvik
konsthall, Roddarhuset i Vaxholm och
på Liljevalchs vårsalong.

Utställningarna arrangeras av
Vaxholms konstförening, i samarbete
med Vaxholms stad.
Vill du bli medlem?
Anmäl dig till konstföreningen
genom att sätta in medlemsavgiften
200 kronor på plusgiro 15788-3.
Vi arrangerar en årlig konstutlottning,
galleri- och konstnärsbesök.
Kontakta oss gärna på:
vaxholmskonst@hotmail.com
Obs! Utställningarna på rådhuset
har öppet lördag–söndag
kl. 12–15.
Stängt över jul- och nyårshelgerna.
Vi öppnar 2 januari igen.
Hemsida: vaxholmskonstforening.se.
Du kan också följa oss på facebook!

Evenemang
DECEMBER
19/12 Nötknäpparen på Vaxholms bio kl. 16
20/12 Tomtejakt i affärerna för barn
20/12 Fjärde advent. Kl. 16. ”Vi sjunger in julen”. Maria Langefors
och Jenny Sundström
31/12 Nyårskonsert på Vaxholms bio kl. 17.30
JANUARI
16/1 Pärlfiskarna på Vaxholms bio kl. 19
17/1 Julgransplundring i Andreaskyrkan kl. 16
30/1 Turandot på Vaxholms bio kl. 19
FEBRUARI
13/2 Turandot på Vaxholms bio kl. 19
27/2 ”Kuslig kväll i Vaxholm”, guidning o middag kl. 18
MARS
5/3 Manon Lescautpå Vaxholms bio kl. 19
12/3 Fest och bröllopsmässan på Vaxholms Kastell
13/3 ”Vaxholms mörka minnen” guidning kl. 15
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