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Vi har nått målen sju år i rad
När jag skriver dessa rader i början av mars
har vi ett underbart väder. Det är bråda dagar
på stadens ekonomiavdelning. Vaxholms stads
årsredovisning för 2011 håller på att sammanställas och de sista texterna skrivs. Vi kan nu
konstatera att resultatet för det gångna året är
positivt, de satta resultatmålen nåddes för sjunde året i rad, vilket är mycket viktigt. Årsbokslutet behandlas i kommunfullmäktige 16 april.
Många medarbetare har gjort stora och jättefina
arbetsinsatser under det gångna året. Jag tänker
inte minst på den personal som arbetar inom
skol- och tekniska förvaltningen och som haft
tillkommande uppgift att lösa den situation som
beklagligt nog uppstod när vi av miljöskäl blev
tvungna att stänga både Pålsundsskolan och
förskolan Båten. Ett stort tack till er!
Rivning av senast nämnda byggnader pågår nu.
Upphandling av arkitekt, projekt- och styrgrupper är under bildande för den nya 7-9 skolan som
kommunfullmäktige tog beslut om i november
2011. Ingen möda kommer att sparas, vi kommer att bygga en energisnål, estetiskt tilltalande skola där modern
pedagogisk undervisning kommer
att ske i rationella lokaler. Denna
nya byggnad kommer att bidra till
att våra ungdomar även fortsättningsvis kan ligga på “Sverigetoppen” när det gäller kunskapsinhämtning. Arbetsmiljön för våra
lärare blir väsentligt bättre när
nybygget står på plats.

Arbetet med att skapa en ny översiktsplan pågår.
Det är viktigt att ha en långsiktig planering som
vägledning vid kommande samhällsbyggnad.
“Vaxholm 2030 - en vision för Vaxholms framtida utveckling” är namnet på den arbetshandling som varit ute på samråd. Alla invånare har
inbjudits att lämna sina synpunkter och många
har också glädjande nog använt sig av den möjligheten. De inkomna synpunkterna sammanställs nu och tjänstemän och politiker får tillfälle
att bearbeta visionen. När så skett kommer en
utställning att hållas under minst två månaders
tid. Även under den tiden ges möjligheter att
inkomma med synpunkter. Därefter skall enligt
nu gällande tidsplan kommunfullmäktige i början av 2013 fatta beslut och fastställa den nya
översiktsplanen.
Vår kommunchef Per Törnvall har sagt upp sig
från sin tjänst. Rekryteringsprocessen avseende
hans ersättare har inletts och vi räknar med att
en ny kommunchef finns på plats under hösten
2012. Per har dock lovat att arbeta kvar och vara
oss behjälplig tills vår nye kommunchef är ordentligt på plats vilket känns tryggt och bra!
Per Mosseby (M) är föräldraledig från sin anställning som kommunstyrelsens ordförande
under första halvåret 2012. I Pers frånvaro har
jag tjänstgjort årets tre första månader och jag
lämnar som planerat över stafettpinnen till Lars
Lindgren (M) i månadsskiftet mars/april.
Lars Wessberg, (M), tf kommunalråd

Öppet hus – träffa kommunalrådet
Träffa tf kommunalråden Lars Lindgren och Lars Wessberg (M)
i Rådhuset den 25 april, den 30 maj och den 27 juni, kl 16-18.

FOTNOT: Per Mosseby föräldraledig
– läs mer i artikeln på s 24.
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Utvärdering av nämndernas arbete
Kommunfullmäktige beslutade
2011 om att införa en ny ärendehanteringsprocess och att den
varje år ska utvärderas av förtroendevalda och förvaltningsledning i samtliga nämnder.

Utvärderingen är en viktig del av
grunden i arbetet med att skapa förutsättningar för en bra politisk styrning med ett brett demokratiskt deltagande i beslutsprocesserna.
Utvärdering har nu genomförts i
Vaxholms stads samtliga nämnder
och omfattar tre delområden:
1) Styrning & ledning
Innefattar bland annat nämndernas
hantering av strategiska frågor, riskhantering, internkontroll, ekonomisk information och uppföljning.
2) Beredningsprocessen
Utvärderar bland annat politisk förankring av ärenden, ärendens koppling till nämndens uppdrag, kvalite-

ten på beslutsunderlagen
samt förvaltningens tillgänglighet.
3) Nämndarbetet
Här undersöktes bland
annat hur väl ordföranden utför sina uppgifter,
förvaltningens föredragningar, samt protokollens
kvalitet.
Resultat
Utvärderingen visar att
det finns förbättringsområden för samtliga
nämnder, både för förvaltningens och de förtroendevaldas arbete.
Sammanfattningsvis upplever de svarande att arbetet i nämnderna fungerar bra och att förvaltningens arbete
svarar mot behoven. De tyckte dock
genomgående att nämnderna behöver
ägna mer tid åt strategiskt arbete och
förberedelser inför sammanträdena.

SCB:s enkätundersökning pågår
Vaxholms stad medverkar för
fjärde året i rad i SCB:s årliga medborgarundersökning. Ett
slumpmässigt urval av kommuninvånarna får en enkät hemskickad från SCB och ges möjlighet
att tycka till om Vaxholm som en

plats att arbeta, bo och leva på.
Undersökningen startade i mars.
Tillhör du en av de slumpmässigt
utvalda? Skicka in ditt enkätsvar
så fort som möjligt. Tag chansen
att bidra till Vaxholms stads utveckling.

Fortsatt arbete
Utvärderingen ligger till grund för
utveckling av nämndernas arbetsformer under året.
Läs mer på www.vaxholm.se

Intresserad av vad som
beslutas om Vaxholm?
Allmänheten välkomnas som
åhörare då Vaxholms stads
kommunfullmäktige sammanträder.
Årets sammanträden hålls
i Rådhuset kl 19 följande måndagar:
16/4, 18/6, 17/9, 19/11 och 17/12.

Möt oppositionsledaren

Träffa centern

Träffa Folkpartiet

Du är välkommen att träffa socialdemokraternas oppositionsledare
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.

Vill du träffa någon frän Vaxholmscentern är du välkommen att ringa
Anders Slätis på 08-753 05 44, så
kommer vi överens om tid och
plats.

Välkommen till Folkpartiets Liberalernas öppna möten i Rådhuset
vissa onsdagar klockan 18.00.
Datum hittar du i vårt kalendarium på www.folkpartiet.se/
vaxholm. Vill du ha en kallelse
e-postar du till Ingrid Ekstedt,
ingrid.ekstedt@telia.com.
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Skärgårdsstrategin

Unikt samarbete för levande skärgård
Åtta skärgårdskommuner, däribland Vaxholm, har tillsammans
med Stockholms stad, länsstyrelsen, landstinget, Waxholmsbolaget med flera gått samman
för att skapa en strategi för att
utveckla besöksnäringen.
Text: Anders Örnevall

– Att skapa en gemensam strategi är en historisk händelse, säger
kommunchefen Per Törnvall. Aldrig tidigare har det blivit en sådan
uppslutning och det är unikt att vi
skärgårdskommuner gör det tillsammans med Stockholms stad som är
huvudman för projektet.
Per Törnvall pekar på att i stort sett
alla skärgårdskommuner brottas med
dilemmat att det är svårt att skapa en
levande skärgård. Det har inte blivit
lättare att leva och bo i skärgården.
Snarare tvärtom med tanke på ITutbyggnad, offentlig och kommersiell
service, infrastruktur och annat.
– Vi har funderat mycket på vilken
konkurrensfördel skärgården har och
som kan locka folk och se till att man
får goda levnadsvillkor. Att skärgården är en fantastisk naturskatt är bra
men det räcker inte för att skapa den
levande skärgård som vi alla vill ha.
Det är också intressant att konstatera
att Stockholm har haft en väldigt po-

sitiv utveckling för personer som vill
flytta till regionen men även turista
i Stockholm. Men skärgårdskommunerna har gått i motsatt riktning.
Enligt Per Törnvall kan man anta
att den produkt som skärgårdskommunerna erbjuder inte upplevs som
tillräckligt attraktiv och tillgänglig.
Därför blir turisterna kvar i Stockholm.
– Men det är just detta som strategiarbetet ska ge svar på. Kanske
kommer det att visa sig att antalet
bäddplatser är för lågt, kanske handlar det om att de ”upplevelsepaket”
som kommunerna erbjuder inte passar dagens turister. Vi kanske också
är för dåliga på att marknadsföra oss
på rätt sätt till potentiella gäster.
Här tror Per Törnvall att själva samarbetet ska leda till vassare och bättre
kommunikation med marknaden.
– Det är bättre att jobba ihop än
att varje kommun håller på efter eget
huvud.
Per Törnvall pekar även på förmågan
att nå internationella besökare där
Stockholms Visitors Board, Stockholm stads näringslivsbolag, har
lyckats väl.
– Genom samarbetet kan vi lära oss
hur vi ska marknadsföra oss internationellt och dra nytta av deras kunskaper. De har bland annat jobbat hårt

för att få fram fler bäddplatser och fler
upplevelser av internationell klass.
Avslutningsvis poängterar Per Törnvall att visst ska besöksnäringen utvecklas men man får aldrig göra det
på bekostnad av de unika naturvärden som finns i skärgården.
– Allt måste ske utifrån skärgårdens betingelser och förutsättningar.
Någon massturism som sliter ner
kobbar och skär kommer det aldrig
att bli. Det stora ledordet i det här arbetet är en hållbar utveckling.
– Jag menar också att man inte kan
utveckla besöksnäringen i hela skärgården på en gång. Man kan starta på
ett antal platser där man kan skapa
just fler bäddplatser och där kommunikationer och service fungerar bra.

Vaxholm åter i topp

Seminarier för företagare

När Nyföretagarcentrum rankar landets 290 kommuner efter antal nyregistrerade företag per 1 000 invånare
hamnar Vaxholms stad åter i topp; på plats 6 av 290.

Vaxholms stad ordnar regelbundet frukostseminarier
tillsammans med de lokala företagarföreningarna dit
medlemmar är välkomna. I början av året bjöd man in
till ett seminarium om Näringslivsservice i världsklass,
som genomfördes i samarbete med Stockholm Business Alliance och Svenskt Näringsliv.

Kommuner som satsar på utvecklad besöksnäring står
för snabbast ökningstakt medan de som domineras av
tillverkningsindustri har en mer bekymmersam situation att hantera.
– Resultatet understryker behovet av pågående satsning för att utveckla besöksnäringen i Stockholms
skärgård – Skärgårdsstrategin, säger Per Törnvall.
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– Vi måste bli bättre på att skapa attraktiva upplevelsepaket, säger Per Törnvall.

En annan kväll var temat Utveckling av näringsliv och
företagande i Vaxholm.
Inbjudan och anmälningsformulär anslås på företagsfliken på www.vaxholm.se

Fortsatt förbättrat företagsklimat
Kostnadsfri
rådgivning för
företag
Vaxholms stad samarbetar med
Nyföretagarcentrum som ger stöd
åt företagare som ska eller just
har startat. Nyföretagarcentrum
ger kostnadsfria råd och möjlighet att regelbundet träffa personer som kan coacha dig.
Nyföretagarcentrum täcker 200
av landets 290 kommuner. Hälften av rådgivningssamtalen handlar om att utvärdera affärsidén
och ungefär en fjärdedel om ekonomi, budget och finansiering.
Av samtliga som kontaktar Nyföretagarcentrum startar 1/3 direkt, 1/3 skjuter på starten och
1/3 kommer fram till att inte
starta sitt tänkta företag. Mer
än 70 procent som startar företag startar enskild firma. Av dem
som startat företag med hjälp av
Nyföretagarcentrum har färre än
en procent gått i konkurs efter
tre år.
Varje lokalt Nyföretagarcentrum
finansieras i huvudsak av lokalt
näringsliv och man samarbetar
med både organisationer och
myndigheter för att skapa möjligheter till nyföretagande på
varje ort.
Kontakta Nyföretagarcentrum
Vaxholm-Österåker
Calle Bergström
tel: 08-540 689 50 eller
0704-94 00 03
vaxholm@nyforetagarcentrum.se
www.nyforetagarcentrum.se
/vaxholm/

När Svenskt Näringsliv i början
av året presenterade en stor
enkätundersökningen där det
lokala företagsklimatet mäts
stod det klart att Vaxholms
resultat visar en fortsatt förbättring. Vaxholms positiva trendbrott från föregående år har
därmed hållit i sig.

2009 rankades Vaxholms stad som
en av Sveriges sämsta kommuner
vad avser förmågan att skapa ett
bra företagsklimat. Under de senaste
åren har kommunen tillsammans med
Företagarna, VT.nu och det kvinnliga
nätverket Klivet i Vaxholm bedrivet
ett gemensamt arbete med målsättning att vända en negativ trend och
skapa ett bra företags-klimat.
2010 utsågs Vaxholms stad till Årets
företagarkommun i Stockholms län
av organisationen Företagarna. Samma år rankade Nyföretagarcentrum

Vaxholm som nr 2 i Sverige vad gäller
nyföretagande.
För Vaxholms stad visar årets resultat
i Svenskt Näringslivs undersökning
en fortsatt förbättring. Extra glädjande är att det positiva trendbrott som
identifierades föregående år håller
i sig. Utvecklingen i Vaxholms stad
står sig stark i jämförelse med andra
kommuner där trenden är den motsatta i flertalet av Sveriges 290 kommuner.
Svaren från totalt 38 300 företagare
och 8 500 kommunpolitiker finns att
ta del av på www.foretagsklimat.se.
Totalt redovisas över 60 olika faktorer för alla 290 kommuner.
Enkätsvaren från företagen ligger tillsammans med statistik från SCB och
UC till grund för Svenskt Näringslivs
kommunranking som presenteras den
23 april.

Regelbunden information
från Vaxholms stad
Tidningen Viktigt i Vaxholm är
Vaxholms stads egen tidning som
utkommer fyra gånger per år och
postas hem till samtliga i kommunen. Läs stadens nyheter även
på www.vaxholm.se.
Vaxholms stad medverkar även
med en fast annonsplats med information till medborgare i tidningen WaxholmsLotsen, som är
en annonsfinansierad gratistidning. WaxholmsLotsen delas ut
till samtliga hushåll i kommunen, handlar uteslutande om Vaxholm och utkommer med cirka
nio nummer per år.
Vaxholms
stads annons
i tidningen Lotsen.

VAXHOLMS STAD
informerar

Uppåt för Vaxholm
i Svenskt Näringslivs
enkät

Vaxholm utvecklas
– var med och påverka
Vaxholms stads arbete med en kommunövergripande översiktsplan för utveckling
av Vaxholm mot 2030 fortsätter. Samrådsförslaget ﬁnns på stadsbiblioteket, på
kommunhuset och på www.vaxholm.se
Du kan påverka genom att lämna synpunkter
via e-post oversiktsplan@vaxholm.se eller med
post till Vaxholms stad senast 5 mars 2012.

Vaxholms stad bygger
framtidens skola
Nu inleder vi arbetet med att utveckla lokaler
för morgondagens förskola och skola. En ny
skolidrottshall ska byggas och projektering
av ny skola har nyligen påbörjats. En referensgrupp kommer att tillsättas som stöd för utformning. Läs mer på Vaxholms stads hemsida
om hur arbetet framåt kommer att formas.
På grund av mångåriga problem med inomhusklimatet beslutade kommunfullmäktige
2011 att riva Pålsundsskolan, gymnastikhallen
och förskolan Båten. Rivningsmetoden innebär
en förhållandevis tyst rivning, men arbetet
medför en del tung traﬁk. Hela rivningsarbetet
beräknas vara klart i början av juni 2012.

Energi- och klimatrådgivning
Kommunens opartiska energi- och klimatrådgivning hjälper boendeföreningar, småhusägare, skolor, företag och organisationer
med råd om hur energianvändningen kan
bli effektivare.

Kostnadsfri telefonrådgivning:
08-29 11 29
Vill du veta mer, kontakta: Eva Jernnäs,
e-post: eva.jernnas@vaxholm.se.
Läs mer: www.energiradgivningen.se

Svenskt Näringsliv presenterade nyligen resultatet i den stora enkätundersökningen om det
lokala företagsklimatet i Sverige. Rapporten
visar att Vaxholm har ett fortsatt förbättrat
resultat. Utvecklingen i Vaxholm är även stark
i jämförelse med andra, där trenden är den
motsatta i ﬂertalet av Sveriges 290 kommuner.
Se och jämför resultatet på www.foretagsklimat.se.
Svensk Näringslivs sammanlagda kommunrankning redovisas 23 april.

Gruppträffar för
föräldrar
Stärk ditt barns utveckling
Familjecentrum i Vaxholm erbjuder dig
med barn i åldrarna 3–12 år möjligheten
att kostnadsfritt delta i ABC föräldraträffar.
Syftet är att främja barns utveckling
genom att stärka relationen mellan
barn och föräldrar.
Datum: 14 mars, 28 mars,
18 april, 2 maj samt
5 september kl. 19–21
Plats: Resarö församlingsgård,
Överbyvägen 1 i Vaxholm.
Anmälan: Christina Bursjö,
e-post: christina.bursjo@svenskakyrkan.se
Läs mer om ABC på www.allabarnicentrum.se

Aktivt föräldraskap
Har du barn i åldern 5–12 och bor i Vaxholm
är du välkommen att kostnadsfritt delta
i kursen ”Aktivt Föräldraskap 5–12 år”
som ges av Familjecentrum i Vaxholm.
Datum: 15 mars, 29 mars, 12 april, 27 april,
10 april och 24 maj, kl. 18.30–21.30
Var: Cafe 1, Storstugans övervåning,
Hamngatan 52 i Vaxholm.
Anmälan: Joseﬁn Pero,
e-post:joseﬁn.pero@vaxholm.se,
vaxholm.se,
tel: 08-541 709 12.
Läs mer på
www.activeparenting.se

LOV införs inom
hemtjänsten 1 maj
Vaxholms stad inför från och med 1 maj
Lagen om valfrihet, LOV, för serviceinsatserna
städning, tvätt och inköp inom hemtjänsten.
Intresserade anordnare hittar förfrågningsunderlag på www.vaxholm.se och på
www.valfrihetswebben.se.
Ansökan kan lämnas löpande.
Vill du veta mer, kontakta:
Ewa Klerehag, tel: 08-541 708 90,
e-post: ewa.klerehag@vaxholm.se

Utbildning:
Demensresan
Vaxholms stad erbjuder utbildning för
dig som är anhörig eller närstående till
någon med demenssjukdom. Du deltar
vid tre tillfällen och utbildningen leds
av Silviasyster Susanne Lindqvist och
anhörigkonsulent Madelaine Wallén.
Datum: 13, 20 och 27 mars kl. 18–19.30
Plats: Lägerbacken, Hamngatan 50 i Vaxholm.
Anmälan: Senast 5 mars till
Madelaine Wallén, tel: 08-522 426 53,
e-post: madelaine.wallen@vaxholm.se

Informationsträff
om anhörigstöd
Anhöriga till närstående med neurologiskt
funktionshinder hälsas välkomna till en träff
om anhörigstöd och om NHR Södra Roslagen.
Kaffe och smörgås serveras. Arrangörer är
Vaxholms stad och Österåker kommun.
Datum: 7 mars kl.15.30
Plats: Träffpunkt Fyren, Stationsgränd 18
i Åkersberga.

VAXHOLMS STAD
185 83 Vaxholm
Besöksadress:
Eriksövägen 27
Tel. 08-541 708 00
www.vaxholm.se
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Stadsbyggnadsförvaltningen

Utmärkt betyg i
kundundersökning...
Vaxholms stadsbyggnadsförvaltning är en av
18 kommuner som medverkar i Bygglovsalliansen. Samtliga kommuner i alliansen deltar
i den årliga enkät som vänder sig till kunder
och som mäter hur sökande upplever den
service de får inom bygglovsverksamheten.
När resultatet i den senaste enkätundersökningen i slutet av 2011 presenterades låg
Vaxholms stad i topp tillsammans med kommunerna Täby och Nacka.
Enkätundersökning genomfördes under
hösten 2011 av Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontor AB och bestod
av postenkäter som skickades hem till alla
som sökt bygglov under perioden mars-juni
2011. Vaxholms stadsbyggnadsförvaltning
hade under perioden totalt 110 ärenden och
65% av tillfrågade kunder i Vaxholm har besvarat enkäten.

…och Bästa kommun 2011
I februari följde Bygglovsalliansen upp med
att utse Bästa kommun 2011. Utmärkelsen
tillföll Vaxholms stad med följande motivering:
”Bygglovsenheten i Vaxholm har under flera
år legat på en jämn och hög resultatnivå i
Bygglovalliansens verksamhetsutvärderingar. Målmedvetet och aktivt utvecklingsarbete och kontinuerlig kompetensutveckling
har, bland mycket, gett korta handläggningstider, professionella och kunniga handläggare och hög rättssäkerhet. Därigenom har
också kundnytta och kundnöjdhet skapats.
Trots de utmaningar en ny lagstiftning inneburit för alla Bygglovalliansens medlemmar
så visar Vaxholm, som en av få kommuner,
ett förbättrat resultat för 2011. Vaxholms
bygglovsenhet har på bästa sätt delat med sig
av kunskap och bidragit på ett mycket aktivt,
kunnigt och engagerat sätt i Bygglovalliansens arbete.”
De resultatmässigt bästa kommunerna (sett
till omdömen i enkäten samt nyckeltal) var
Vaxholm, Täby, Nacka, Lidingö och Knivsta.
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0771-VAXHOLM
– alfanummer till Vaxholms stads växel
Många av oss har lättare att minnas namn än nummer. Nu kan
du ringa Vaxholms stad via ett så kallat alfanummer, som är ett
telefonnummer med ord istället för siffror. Ett alfanummer kan
användas på alla telefoner som har bokstäver på sifferknapparna.

Gör så här

För att ringa 0771VAXHOLM: tryck siffrorna 0771 och därefter
på knapparna för bokstäverna VAXHOLM. På sifferknappen 8
står till exempel TUV. Du behöver inte trycka tre gånger för bokstaven V, utan det räcker med en knapptryckning per bokstav.
Vanliga växelnumret fungerar också
Vaxholms stads alfanummer går till växeln. Vårt vanliga växelnummer, 08-541 708 00, fungerar precis som tidigare.
Röststyrning
Vaxholms stads växel har även en kombination av personlig service och automatiserad telefonist. Den automatiserade telefonisten är alltid tillgänglig och kan utföra de vanligaste telefonistfunktionerna som att koppla samtal till person samt läsa upp
hänvisningar. Vid telefonkontakt med kommunen väljer man
själv vilken service man vill använda sig av.

Energi- och klimatrådgivning
Den opartiska kommunala Energi- och
klimatrådgivningen ger råd om hur
du kan minska och effektivisera din
energianvändning. Vi vänder oss till
bostadsrätts-, samfällighets- och andra boendeföreningar, småhusägare, skolor, företag och organisationer.
Vi kan rådgöra med dig om till exempel energiläckage
i bostaden, belysningen och ventilationen på företaget,
vilken typ av uppvärmning som passar din fastighet.
Fråga rådgivarna:
• Kostnadsfri telefonrådgivning: 08-29 11 29
I stockholmsregionen samarbetar 27 kommuner inom
Energi- och klimatrådgivningen. Verksamheten finansieras huvudsakligen av Energimyndigheten. Kontaktperson i Vaxholm är Eva Jernnäs, eva.jernnas@vaxholm.se
Hemsida: www.energiradgivningen.se
Jämför elavtal
På www.elpriskollen.se kan du jämföra elavtal från alla
elleverantörer. Webbplatsen drivs av Energimarknadsinspektionen som är tillsynsmyndighet över marknaderna
för el, naturgas och fjärrvärme. Alla elhandlare måste
rapportera in sina elavtal och priser till Elpriskollen.se
och därför har de alltid aktuella och korrekta avtal.

PIM-utbildningen är i full gång
Utbildning i praktisk IT- och
mediekompetens av all pedagogisk personal har kommit
igång på allvar.
Text: Anders Örnevall

Som vi skrev om i ViV nr 4 2011 ska
all pedagogisk personal i kommunen
bli lika bra på datorkunskap som
ungdomarna! Projektet heter PIM
och betyder Praktisk IT- och mediekompetens. Totalt ska nära 500 per-

som handlar om grundkunskaperna
inom it, för att kunna gå vidare och
göra tre praktiska inlämningsuppgifter. Rikard Sjöstedt i projektgruppen
gick sedan igenom uppgift 1 och 2.
Dels skapa ett nyhetsbrev och dels en
intressant presentation kring ett fritt
valt ämne.
Den tredje och sista uppgiften i det
här passet gick Pia Eklund igenom
med deltagarna. Pia visade hur man

Det var främst personal från Resarö skola som var på PIM-träff
den 23 januari på Söderfjärdsskolan.

Enligt Michael Baumgarten (FP) finns en
politisk enighet om att satsa pengar på PIM.

Monica Lundberg berättade om varför
kommunen tycker att PIM är så viktigt.

soner lära sig mer om IT och medier.
ViV var med på den andra upptaktsträffen. Den hölls i Söderfjärdsskolan i januari och det var framför allt
personal från Resarö skola som fanns
på plats för att lotsas vidare i bättre
it-kunskap. På plats fanns hela projektgruppen med projektledaren Ildiko Nordgren i spetsen som efter
en kort introduktion, lät Lena Lindholm gå igenom förutsättningarna
för de praktiska proven. Alla måste
till exempel klara ett kunskapstest,

kan göra en film av stillbilder med
musik och berättarröst. När allt är
inlämnat och klart är det dags för
examinationsseminarium.
Ildiko Nordgren berättade om det
tänkta upplägget med PIM i Vaxholm. Deltagarna släpps in gruppvis
en efter en i den digitala lärmiljön,
PIM för pedagoger, som är tillgänglig endast för deltagande kommuner.
Efter lärarna tar förskolorna vid rodret i februari och sedan fritidsperso-

nalen i mars. Den 26 mars kommer
skolledarna som vill inspirera sina
medarbetare med eget exempel, att
examineras. Det blir de som först blir
PIM-klara i Vaxholm. De fristående
förskolornas tur för upptakten kommer i april. Den fristående Montessoriskolan är också med på tåget, de
blir först ut av alla enheter att examineras redan den 11 april. Hela projektet avslutas i juni 2013.
Innan träffen avslutades, passade
förvaltningschefen Monica Lundberg på att betona hur viktigt hela
projektet är.
– Vi vill ju ha våra barn kvar i skolorna i Vaxholm och då måste vi vara
riktigt bra på it. PIM är ett steg på
vägen. Men det handlar ju också om
att all pedgogisk personal ska kunna
använda it i själva lärandeprocessen.
En av dessa politiker som tycker att
PIM-projektet är centralt, är Michael
Baumgarten (FP). Han är ordförande
i barn- och utbildningsnämnden och
fanns med på mötet för att lyssna in
stämningen.
– Jämfört med många andra kommuner har vi kommit igång lite sent
men den stora fördelen är att vi startat i rätt ände då vi ser till att få med
oss all pedagogisk personal. Det finns
kommuner som börjat i andra änden
genom att köpa in fina datorer utan
att koppla detta till hur man använder it i det pedagogiska lärandet.
Så mycket kostar PIM
Kommunen satsar 595 000
kronor i budgeten för 2012.
Huvuddelen av pengarna
avser ersättning/löner för projektgruppens arbetsinsats, dvs
projektledare och examinatörer
(totalt 4 personer på deltid).
Kommunen investerade en
miljon kronor 2011 i datorer
och annan teknisk utrustning
till förskolor och skolor. Under
2012 satsar man ytterligare
cirka 1 miljon kr.
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– Va x h o l m s n y a ö v e r s i k t s p l a n
Vaxholm 2030 är en politisk
viljeinriktning och en vision för
Vaxholms framtida utveckling,
som tar sikte på år 2030.

Den nya översiktsplanen tas fram
i ett antal olika skeden och nyligen
har samrådsskedet avslutats. Under
denna period inbjöds invånare att
på olika sätt och vid flera tillfällen ta
del av översiktsplanen och inkomma
med synpunkter.
Många har tyckt till om
översiktsplanen
Samrådet pågick under perioden
16 december 2011 till 5 mars 2012.
Många invånare har tyckt till om
samrådsförslaget. Fram tills manusstopp för denna tidning hade cirka
320 synpunkter inkommit från privatpersoner, föreningar, myndigheter
och andra intresseorganisationer.
Stort tack till alla som deltagit
Under samrådstiden ordnades mö-

ten i form av öppet hus där det var
möjligt att ta del av planförslaget
och ställa frågor. Samrådsförslaget
och annat underlagsmaterial fanns
tillgängligt och representanter från
flera förvaltningar i kommunen var
på plats för att informera och svara
på frågor.
Öppet hus
Öppet hus genomfördes vid fyra tillfällen under perioden 25/1 till 8/2:
• Vaxön: 36 besökare vid första
tillfället och 25 besökare vid det
andra.
• Tynningö: 16 besökare
• Rindö: 39 besökare
• I januari ordnades även ett
seminarium tillsammans med
näringslivet och företagare i
kommunen med 30 medverkande
från det lokala näringslivet.
Vad händer nu?
Nu pågår arbetet med att sammanställa de synpunkter som kommit

in under bland annat samrådet och
på öppet hus. En så kallad samrådsredogörelse ligger sedan till grund
för arbetet med nästa skede i planprocessen som kallas utställning.
När samrådsredogörelsen tagits upp
till politikerna i kommunstyrelsens
planeringsutskott kommer den att
finnas tillgänglig på www.vaxholm.
se Detta sker någon gång i slutet av
våren.
Med hjälp av bland annat inkomna
synpunkter ska förslaget till ny översiktsplan revideras och ett så kallat
utställningsförslag tas fram. Utställningsförslaget ska sedan ställas ut
för granskning då det återigen är möjligt att lämna synpunkter. Preliminär
tidplan för detta är i slutet av 2012.
Håll utkik på www.vaxholm.se/vaxholm2030 efter samrådsredogörelsen
och senaste nytt i arbetet med Vaxholms nya översiktsplan. Hör gärna
av er om ni har några frågor eller funderingar oversiktsplan@vaxholm.se

Vaxholm 2030 – balans mellan dåtid, nutid och framtid
Vaxholms stad är en del av Stockholmsregionen där utvecklingen utgår från den brett politiskt förankrade visionen ”Europas mest attraktiva storstadsregion”. Kommunen ingår även i kommunsamarbetet Stockholm
Nordost (STONO) där infrastruktur, hållbar utveckling
samt fler arbetstillfällen, företag och bostäder utgör prioriterade frågeställningar. Det är i grunden positivt att
allt fler vill arbeta, bo och leva i vår kommun och det
finns ett tryck från enskilda, region och stat att vi tillhandahåller fler arbetsplatser och bostäder.
Utgångspunkten för kommunens framtid är dess historia
som Stockholms lås och skärgårdsstad. En avgörande utmaning att ta ställning till i arbetet med översiktsplanen
är att finna rätt balans mellan mellan dåtid, nutid och
8

framtid. Oberoende av vilka vägval som görs inom ramen
för arbetet med Vaxholm 2030 måste kommunen finna
lösningar på ett antal avgörande utmaningar. Till några
av de främsta räknas:
• Utveckla utbudet av kollektivtrafiknära
prisvärda boenden.
• Minska utpendlingen och miljöbelastningen genom
att skapa fler lokala arbetstillfällen.
• Säkerställa hållbar finansiering av förskolor, skolor,
äldreboenden, VA, gång- och cykelbanor och övrig
kommunal infrastruktur.
• Förbättra tillgängligheten till offentlig och kommersiell service.
• Möjliggöra en levande skärgård, året runt.

Viktigt i Vaxholm besökte ett
av Öppet Hus-mötena under
samrådstiden, det som hölls
i Tynningö Bygdegård.

Sammanfattning av några
av de områden som
synpunkterna berör:
• bebyggelseutveckling på
Vaxön, Resarö och Rindö

Text: Anders Örnevall

En av ett 20-tal öbor som hade mött
upp var Svante Nordell.
– I det korta perspektivet kommer
översiktsplanen inte att påverka Tynningö men ser man på lång sikt är
flera av oss fastboende oroade över
att det inte finns några stora planer
med Tynningö. Planen ger ingen direkt vägledning om öns utveckling.

• biltrafik på Vaxön och
Rindö

Många tynningöbor frågar sig också
om en avgiftsfri färja 2013 mellan
Värmdölandet och Tynningö kommer innebära att det blir mer fokus
på Värmdö än på Vaxholm.
– Det får inte bli så att Waxholmsbolagets trafik från Tynningö Norra
och Höganäs till Vaxholm blir glesare på grund av den nya färjan, menar
Svante Nordell.

• kommunikationer,
infrastruktur och tillgänglighet

Sten Rydberg fanns också på plats
och representerade Örådet och han
pekade på att det är viktigt att lösa
avloppsfrågan med tanke på att öns
befolkning kommer att växa med 5-7
procent per år.

• buller och trafikproblem
längs väg 274
• vägfärjor
• befolkningstillväxt
• utbyggnad av kommunalt
vatten och avlopp

Sten Rydberg, Örådet, hade flera frågor som Tina
Dunker fick svara på. (Överst)

• kollektivtrafik på vatten
• parkeringsproblem i
stadskärnan

Anders Flodin och Svante Nordell diskuterar hur
Översiktsplanen kommer att påverka Tynningös
framtid.

• etablering av arbetsplatser, kontor och
verksamheter

Sten Rydberg pekade vidare på att en
befolkningstillväxt kräver olika former av service året runt. Sten Rydberg poängterade att Tynningö har
en aktiv idrottsförening som engagerar nästan alla på ön och behöver
fortsatt ekonomiskt stöd från kommunen.

– Därför måste vi också se till att de
nuvarande styckningsreglerna behålls och så skulle vi vilja ha något
generösare ramar för tillbyggnad för
att ett permanentboende ska kännas
attraktivt.
Vaxholms stad har tagit fram en folder "Kortversion av samrådsförslaget Vaxholm 2030".
Den finns att hämta på biblioteket och kan
även laddas ner från www.vaxholm.se.”

VAXHOL

- en vision

för Vaxholm

• livsmedelsetablering
vid Engarn
• skolor, förskolor och
äldreboenden
• grönstruktur, parker och
rekreation
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Ta del av inkomna
synpunkter
För den som är intresserad
är det möjligt att ta del av de
synpunkter som inkommit.
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen:
stadsbyggnad@vaxholm.se
oversiktsplan@vaxholm.se
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Campus Vaxholm – vi bygger
I slutet av 2011 gav kommunfullmäktige ett uppdrag åt nämnden
för teknik, fritid och kultur att
uppföra ett skolcampusområde i
Vaxholm.

På tomten där Pålsundsskolan just
nu rivs bit för bit ska det 2015 stå en
ny, modern, energisnål, estetiskt tilltalande förskola och skola för årskurs
7-9 med ändamålsenliga och attraktiva lokaler.
Att bygga framtidens skola i Vaxholm kommer innebära ett samarbete med både juniorer och seniorer

i laget. Projektgrupper ska bildas
och både elever, föräldrar, lärare, sakkunniga och Vaxholmsbor kommer
att inbjudas att medverka. Erfarenheter, nya tankar och idéer ska tas
tillvara. Projektgrupperna kommer
att hämta inspiration från lyckade
skolprojekt och behöver ha ett ben
både i nutid och framtid för att bygga
en skola som kan utvecklas i takt med
omvärlden och inte stänger möjligheterna till modern pedagogik ute.
– Kommunen har en skyldighet
att erbjuda Vaxholms barn och elever bästa möjliga förutsättningar för
det livslånga lärandet. Campusområ-

det kommer att erbjuda våra ungdomar ett attraktivt och sammanhållet
utbud av skol-, fritids- kultur- och
idrottsaktiviteter i ett kollektivtrafiknära läge. Ändamålsenliga, attraktiva
och kostnadseffektiva lokaler är en
förutsättning för framtidens förskola
och skola med pedagogisk verksamhet av högsta möjliga kvalitet, säger
Monica Lundberg som är chef för utbildningsförvaltningen.
I ett första steg har en styrgrupp
bildats med medarbetare från Vaxholms stads förvaltningar. Projektetkommer förstås behöva en arkitekt,
både för att ta fram arkitekthand-

Ny skolidrottshall och
utveckling av Vaxö IP
Nu ska Vaxholms få en ordentlig
skolidrottshall med komplett
spelplan. Beslut är taget, förberedelserna pågår, efter sommaren
börjar den byggas och våren 2014
står skolidrottshallen klar.

Vaxö IP, där idag IF-hallen, ishallen
och konstgräsplan finns, ska bli ett
än mer komplett område för idrott
och med plats för fler aktiviteter.
Vaxholms stad bygger här en ny skolidrottshall.
Utvecklingen sker i etapper
I första etappen ingår skolidrottshall
och nya omklädningsrum och det
förberedande arbetet för att starta
byggnationen pågår just nu för fullt.
Den nya skolidrottshallen blir en
fullstor hall med komplett spelplan
och syftar i första hand till att tillgodose skolornas behov. En trappa upp
ovanför omklädningsrummen, byggs
två stora salar som skolorna kan
10

nyttja för undervisning och förskolors och föreningars aktiviteter.
Förbindelse inomhus mellan de
tre hallarna
Den nya skolidrottshallens byggs
inom IP-området, på ytan mellan
ishallen och fotbollsplanen. Denna
placering gör det även möjligt att
skapa en förbindelsegång inomhus
mellan de tre anläggningarna.
Café som mötesplats
Antalet parkeringsplatser utökas
inom idrottsområdet och och nämnden för teknik, fritid och kultur förordar att även ett cafe byggs här. Ett
centralt placerat café ska här kunna
fylla en roll som social mötesplats för
både skolungdomar, idrottsintresserade och övriga Vaxholmsbor.
Från åtta omklädningsrum till
arton
Sedan tidigare finns ett stort behov
av fler omklädningsrum för samtliga

idrottsverksamheter. I planen för
skolidrottshall, IF-hall och ishall ska
nya omklädningsrum byggas så att
antalet utökas från dagens åtta till
totalt 18.
Ritningarna är klara
Kommunen finansierar helheten, ritningarna är i princip spikade, men
smärre justeringar som anses nödvändiga kan komma att göras
under projektets gång.
Olika steg fram till färdig
skolidrottshall 2014
• Anbudsförfrågan för byggentreprenad pågår fram till
sommaren 2012.
• Efter sommaren startar
byggnationen av ny skolidrottshall. Parallellt rivs
den cafébyggnad som idag
finns intill ishallen.
• Skolidrottshallen beräknas
vara klar april 2014.

framtidens förskola och skola
lingar och för att finnas med som
rådgivare ända fram till nya skolan
invigs. Upphandling av arkitektfirma
beräknas vara klar innan sommaren.
Parallellt kommer olika programoch referensgrupper att bildas.

Rivning pågår på Pålsundsskolans tomt
På grund av mångåriga problem
med inomhusklimatet tog kommunfullmäktige 2011 beslut om
att riva Pålsundsskolan. Även
gymnastikhallen och förskolan
Båten var drabbat och ingår i
rivningsbeslutet.

Även Kulturskolans framtida geografiska placering och behovet av en
större samlingslokal kommer ingå i
projektet. Hur arbetet med att bygga
framtidens förskola och skola i Vaxholm tar form kommer vi kunna berätta mer om under våren. En preliminär tidplan anger att ny förskola och
skola för Vaxholm kan stå klar 2015.

landevis tyst rivning. Bilning av
betong eller tegel kommer inte
vara nödvändigt. Materialet
som forslas bort med lastbilar
och containers medför dock en
del tung trafik.

Rivningsarbetet inleddes i februari och beräknas vara klart i
början av juni 2012. Rivningsmetoden innebär en förhål-

FÖRKLARINGAR

ENTR
(BRA
DRIF
TILLG
BYG

20

BRAN

525

4 320

FÖRESKRIFTER
HÄNVISNINGAR

35 450

18
500

fotbollsplan

21.6

FOTBOLLSPLAN
525

INFART

5 050

BEF. PAVILJONG (RIVES)
19

750

2 250

16 , 00

+22.8

3 000

BEF. LÄKTARE

2 250

HUS 1B

NY IDROTTSHALL (LILLA HALLEN)
18 x 36 M

GRÄNS ALLMÄN
PLATSMARK
VÄNDPLAN

+22.8

HUS 1A

14

OMKLÄDNINGSDEL

350

"IDROTTSTORGET"

25 800

2 HKP

HISS

HUVUDENTRÉ
4 577

+22.8
CA.

ENTRÉ
ISHALLEN

CA.

18 560

7 015

4 900
CA.

32 P
14 537

+22.4

3

+22.8

HUS 3

BEF. ISHALL

+19.7

HUS 2

7M
TA CA 59,
L BEF. GA
LÄNGD TIL
UTFART

BEF. IDROTTSHALL
(STORA HALLEN)
BEF. STAKET RIVES

1:33

22

HUS 4

BEF. OMKLÄDNINGSRUM ISHOCKEY

+18.2

GRANSKNIN
07-07-10

BEF. TENNISBANA

20
24 P
BET

ÄNDRING

Greitz

BEF. STAKET RIVES

18

ANT

xxx

BRANDVÄG

arkitektkont
Box 84, 185 22 VAXHOLM
Email: ab@greitz.se

22

RITA

PROJEKT NR.

0303

CL

DATUM

ANSV

xxx

Bjö

VAXÖN 1:33
VAXHOLMS STAD

NY- OCH OMBYGGN
SITUATIONSPLAN
SKALA

Befintlig idrotts- och tennishall

Nya skolidrottshallens placering

Befintlig ishall

Den nya skolidrottshallen ska byggas på IP-området,
på ytan mellan ishallen och konstgräsplanen.
11

1:250
1:500

FORMAT

A:1
A:3

Lustfyllt lärande runt maten
Rindö förskola har blivit utnämnd
till raketförskola av Allebarnsrätten, ett initiativ för att skapa bättre,
godare och näringsrikare måltider i
förskolan.

Linnéa Friberg på Rindö förskola bakar scones.

Förskolan har fått ett kommaigång-bidrag på 3000 kr plus en inspirationslåda. För det köptes förkläden, potatisskalare, knivar och
skärbräden till barnen. Förskolans

I februari ordnades en härlig fest på
Lägerhöjdens förskola för att fira av
Johanna Nylund, barnboksbibliotekarie som slutar för att börja en ny
tjänst. Pedagogerna och barnen ville
alla tacka för att hon under åren varit en inspirationskälla som inte bara
gläntat på dörren till barnbokens underbara värld utan slagit upp den på
vid gavel och bjudit in till mamma
Mu, Bu och Bä, vildingar och Pettsson och andra favoriter.

När Båtens förskola i slutet av 2011
invigde de nya lokalerna intill Söderfjärdsskolan bjöd man in till Öppet
hus. Barnen guidade stolt sina föräldrar runt i hela huset, alla bjöds på
specialdesignade Båtenbakelser och
det hela avslutades med att trollkarlen
Dozzie trollband både stora och små.
Dozzie genomförde två magiska föreställningar.

Roslagen inspir
erar!

Nyheter för turistsäsongen

Ladda och
låt dig fängs
las –
och ständigt
aktuell, bokn ny broschyr, ny app
www.roslag
ingsbar we
bb
en.se

NYHET!

Nu kan du få hela Roslagens utbud direkt i din smartphone. Hitta
boenden, restauranger, aktiviteter, evenemang och besöksmål från
Vaxholm i söder till Öregrund i norr. Ladda ner appen ”Quadruple
MobiTourist” kostnadsfritt i App Store eller Android Market.
Ny sommarfolder om Roslagen 2012 finns att hämta på turistbyrån.
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roslagen
roslagen

Ladda hem appen!

Nytt för i år är att du lite längre fram
i vår kan gå en stadsvandring med
din smartphone och få mer information om 18 av våra besöksmål. Arton
i-Beaken skyltar finns är utplacerade
i centrala Vaxholm. Håll din smartphone mot skyltens QR-kod, och
med information från koderna kan
du vandra runt på egen hand och få
en inblick i Vaxholms brokiga historia. (QR – Quick Response). Hämta
ett informationsblad på turistbyrån
och starta vandringen.

Läs mer: www.allebarnsratten.se

Tack Johanna!

Clownparty på
Båtens förskola

Guidad vandring
med smartphone

pedagoger upplever att detta skapar ett lustfyllt lärande runt maten
och måltiden. Nu bakar 5-åringarna
scones till mellanmålet tillsammans
med kocken Linda på Rindö förskola. 3-åringarna har gjort färskost
på yoghurt och 4-åringarna ska göra
eget smör. Målet är att skapa en riktigt bra raketförskola.

Roslagens hela
utbud direkt i din
smartphone. Ladda
ner appen ”Quad
ruple
MobiTourist”
kostnadsfritt i App
Store eller Andro
id
Market.

Roslagen är
skärgården,
bruken och små
fyra skärgård
städerna. Den
skommunerna
na pärla omf
Vaxholm, Öste
Varmt välkomm
attar de
råker, Norrtäl
en! www.roslag
je och Östhamm
en.se
ar.

Bli Roslagsambassadör
Varmt välkommen till Roslagsambassadörsutbildning 2012! Välj sju utbildningstillfällen från norra, mellersta och södra Roslagen och du koras
högtidligen till Roslagsambassadör.
En Roslagsambassadör står för ett
mycket gott värdskap och har kunskap om Roslagens historia, sevärdheter, utflyktsmål, aktiviteter och
evenemang.
Utbildningen arrangeras av Destination Roslagen/Roslagens turistbyråer
i samarbete med Norrtelje Tidning
och Sensus.

Välkomna till turistbyrån i
vackra rådhus vid torget.
kan du finna information
idéer för såväl dig själv
dina gäster.

vårt
Här
och
som

Öppettider maj och september:
vardagar 11-16, lö-sö 11-15
Öppettider juni, juli och augusti:
vardagar 10-18, lö-sö 10-16
Kontakta turistbyrån:
tel: 08-541 314 80
www.roslagen.se/vaxholm

Anmäl dig till Strömmingsloppet 12 maj
– sätter miljön, hälsan och glädjen i fokus
Loppet består av bansträckningarna
5 km och 10 km. Nytt för i år är 1,5
km för dig som vill mjukstarta med en
lättare motionsrunda med eller utan
stavar och Lilla Strömmingsloppet
som vänder sig till de minsta barnen.
Bansträckningen är dragen för att tillgodose både vana motionärer, pensionärer, rullstolsburna och barnvagnsmotionärer. Strömmingsloppet är en
dag att inspireras till ett mer hälsosamt och miljövänligare liv.
Strömmingsloppet i Vaxholm arrangeras av Strömmingsloppet IS.
Strömmingsloppet är Sveriges första
löparlopp som erhållit Håll Sverige
Rent miljödiplomering.
Under 2011 års lopp donerades hundra
kronor av vardera deltagares startavgift
till WaterAid Sverige. Donationssumman gjorde det möjligt för WaterAid
att tidigarelägga ett humanitärt projekt
i Bangladesh. Även i år donerar Strömmingsloppet 100 kr per betalande deltagare till WaterAid Sverige.

Vätska

Start / Mål

Vätska

Arrangörerna hoppas på ett stort
lokalt engagemang och tillströmning
från andra delar av Sverige, för att ge
Vaxholm möjlighet att visa upp sig i
sin bästa vårkostym och därmed förlänga turismsäsongen.
Mer om loppet
• Anmälningsavgift: 395 kr för
5 och 10 km.
• Under 16 år: 295 kr.
• Lilla Strömmingsloppet för de
minsta barnen går runt Lägret i
Vaxholm.
• Niana står för uppvärmning och
speaker och Fysio+ erbjuder
massage i målområdet.

• Lions Vaxholm finns på plats på
Lägret med hjärtstarter.
• Alla löpare får medalj samt en
”Goodiebag” med miljövänliga
och ekologiska produkter och fina
priser lottas ut.
• Arrangör är Strömmingsloppet IS
med representanter från Copyshop, Dandelion Sportswear,
Fysio+, Skarpö Gård, Thunblad
& Son och Waxholms Oriente ringsklubb.
www.strommingsloppet.se
www.facebook.se/strommingsloppet
På Twitter: @Strommingslopp
www.wateraid.se

Bondens egen marknad
På Rådhustorget i Vaxholm
etableras under våren Bondens
egen marknad. Satsningen ska
sätta fokus på småskaliga matproducenter i skärgården och bidra till en attraktiv stadskärna.

Bondens egen marknad är en riksomfattande, växande rörelse där producenter säljer sina egna produkter i
närmaste stad. En kartläggning visar
att det finns närmare 200 producenter på öarna i skärgården, men att
relativt få skärgårdsråvaror når ut till
restauranger och försäljningsställen i
Stockholmsregionen.
Inititativtagare till Bondens egen
marknad i Vaxholm är Lisa Lönner
Pulkkinen som är resaröbo, matbloggare och som odlar småskaligt, eko-

logiskt och närproducerat , bland annat gammaldags svenska kryddörter,
bär och grönsaker som hon lägger in
enligt traditionella recept.
– Vår vision är att skapa en mötesplats för skärgårdens smaker, berättar Lisa. Här ska det säljas och lagas
god mat på våra unika råvaror. Vi vill
lyfta fram fina produkter från små
producenter som man annars kanske
bara besöker på sommaren.
På de platser där kommunen varit
involverad har marknaderna varit
framgångsrika.
– Bondens egen marknad är ett utmärkt initiativ för att göra Vaxholms
vackra stadskärna ännu mer attraktiv
och levande året om. Vi aktiverar det
fina Rådhustorget och ger möjlighet
till fler att inspireras av skärgårdens

Lisa Lönner Pulkkinen – initiativtagare till
Bondens Marknad i Vaxholm.

mat och kultur. Det här ingår i vår
övergripande satsning på att göra
staden till ”hjärtat i skärgården”, säger Per Törnvall, kommunchef i Vaxholms stad.
http://bondensegen.com
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Välkommen Ammi Wohlin
Sedan i december 2011 är Ammi
Wohlin Vaxholms stads nya miljöstrateg. Ammi kommer i första hand
arbeta med de lokala miljömålens genomförande och uppföljning. Några
av uppdragen är att ta fram Vaxholms
klimatstrategi och fungera som
stödresurs för miljöarbetet inom
kommunens verksamheter, bland
annat skolans arbete med miljöcertifiering.
Ammi har arbetat tjugofem år som
biolog, naturpedagog och lärarutbildare i naturen.

– Med lång erfarenhet av naturskola,
utomhusdidaktiska högskolekurser,
implementering av Agenda 21 och
som processledare, författare, utredare, politisk aktiv och chefsansvarig
inser jag betydelsen av miljöarbetet.
För mig är grunden och arbetet med
hållbar utveckling en naturkänsla
och en naturkontakt, som skapas
genom sinnliga upplevelser och upptäckter på platser som berör själen.
För framtiden behöver vi alla ta ansvar för att förbättra Vaxholms fantastiska förutsättningar för en god
skärgårdsmiljö, säger Ammi Wohlin.

Aktiviteter under Brottsförebyggarveckan
Den 16-20/4 är det dags för brottsförebyggarvecka i Roslagens polismästardistrikt. Här kan du ta del av
programmet i Vaxholm. Arrangör för
samtliga aktiviteter är Roslagspolisen.
Tisdag 17/4 kl 19.00-21.00
Brottsförebyggande information

om båtrelaterade brott.
Plats: Sessionssalen i Rådhuset.
Onsdag 18/4 kl 19.00-21.00
Brottsförebyggande information
om inbrott och grannsamverkan.
Plats: Sessionssalen i Rådhuset.
Torsdag 19/4 kl 11.00-15.00
Brottsförebyggande information i

anslutning till det mobila poliskontoret i Roslagen.
Plats: Lägret.
Torsdag 19/4 kl 17.00-18.00
Brottsförebyggande information
om brott mot äldre.
Plats: Samlingslokalen,
Hamngatan 50.

Många tonåringar
tycker att det är
fel att föräldrar
köper ut alkohol.

WAXHOLMS
ROTARYKLUBBS
STIPENDIUM

Vad tycker du
som är förälder?

10.000:- SEK

På tänkom.nu får du fakta och tips
om tonåringar och alkohol.

Resestipendium som i första hand är avsett för utlandsstudier
som kan sökas av ungdomar mellan 17 och 25 år företrädesvis
boende i Vaxholm. Stipendiet utdelas under hösten 2012.
Bifoga en kalkyl för tilltänkt utbildning.
Ansökan skall senast 2012-05-20
ha inkommit till Waxholms Rotaryklubb
c/o Pontus Holmström
%R[÷9D[KROP

Statens folkhälsoinstitut i samarbete med

Stipendiat 2011 var
Moa Mark
för Internationella studier i Honduras.
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RiB-konferens i Vaxholm i vår
– Räddningsman i Beredskap
En nationell brandkonferens
anordnas av Vaxholms stad och
Storstockholms brandförsvar i
månadsskiftet maj-juni.

På agendan står den viktiga frågan
hur räddningstjänsten ska utvecklas
för att möta medborgarnas behov.
En inbjudan har gått ut till organisationer, berörda myndigheter, räddningstjänster och kommuner. Vaxholms
stad är glada över att få vara medarrangörer till konferensen som äger
rum på Vaxholms kastell 31/5-1/6.
				
Vaxholms stad har även vidtagit ett
antal åtgärder för att uppmuntra
invånare och medarbetare i kommunen att engagera sig i räddningstjänsten. Bland annat via ett samar-

rangemang med brandkåren 2011
samt via information till nuvarande
och blivande medarbetare om att
kommunen uppmuntrar till bisyssla
i form av engagemang inom räddningstjänsten.

Nu införs valfrihet
i hemtjänsten
Vaxholms stad inför från och
med 1 maj Lagen om valfrihet,
LOV, för serviceinsatser inom
hemtjänsten.

Valfrihetssystemet innebär att kunden kan välja någon av de anordnare
som kommunen har godkänt och
tecknat avtal med, inklusive anordnare i kommunal regi.
Aktuella serviceinsatser
De serviceinsatser som kommer att
vara aktuella är städning, tvätt och
inköp. För att kunna nyttja dessa behövs ett beslut från kommunens biståndshandläggare.
Information till kunder
När LOV införs kommer samtliga
godkända utförare att presenteras på
Vaxholms stads hemsida, där hemtjänstens kunder också kan ladda

ner en blankett för att göra sitt val
av utförare. Det kommer inför 1 maj
även att finnas ett skriftligt material
om varje utförare och en blankett för
val som du kan få via kommunens biståndshandläggare.
Information till utförare
Information till utförare och förfrågningsunderlag finns på kammarkollegiets valfrihetswebb och på Vaxholms
stads hemsida.
Ansökan
Utförare kan lämna ansökan löpande.
Mer information
Välkomna att kontakta
Ewa Klerehag, avdelningschef
för äldre- och funktionshinderomsorg, tel 08-541 709 80
Mail: ewa.klerehag@vaxholm.se

Ytlivräddningsövning i Pålsundet.
Fotograf: Per Åstradsson

Studiebidrag till
körkortsutbildning
Stiftelsen Till Anna-Lisa och
Hugo Dahlbergs Minne utlyser härmed möjligheten för
ungdomar boende i Vaxholms
kommun, födda 1994 eller tidigare, att ansöka om studiebidrag till körkortsutbildning.
Ansökan med namn och
ålder, adress och kortare
levnadsbeskrivning skall
senast 2012-04-30 vara
insänt till:
Stiftelsen Till Anna-Lisa
och Hugo Dahlbergs Minne
c/o Advokatfirman Nordia
Box 703 89
107 24 STOCKHOLM
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Ny rektor på Rindö ...

Hallå Ann Lisinski, du är ny rektor
på Rindö skola. Hur känns det?
– Förväntansfull och glad över förtroendet att få leda Rindö skola som
en del av vår skolorganisation i Vaxholms stad.

Du har ju jobbat länge på
skolan. Berätta lite om hur
det hela började.
– Det började för snart 20
år sedan i samband med önskemål om en skola på Rindö.
Då gick alla Rindö/Skarpöbarn på Vaxö skola. Buss och
färja varje dag för våra små
kändes osäkert. Det var vi fler
som tyckte och uppvaktade
kommunen med en namninsamling. Vi fick ett positivt
gensvar med tillägget om ni
startar den själva...! Så blev det, 15/4
1993 fick en nystartad föräldraförening ett godkännande från skolverket
att starta Rindö friskola.
Om du tittar framåt i tiden, be-

skriv hur du vill att skolan ska utvecklas.
– Skolan utvecklas hela tiden, nu
med nya styrdokument och en utökning av verksamheten upp till åk 6.
Att möta upp ett ökat elevunderlag,
nya läroplanen och den värdegrund
och traditioner som finns från skolans start, ser jag som ett roligt och
spännande uppdrag för skolan.
Till sist, berätta lite om vem du är.
– Kom till Rindö 1976. Lämnade
Rindö några år men kom tillbaka
-83 och har sedan dess bott på
Rindö. Här trivs jag och min familj
med närhet till naturen och vattnet
och många goda vänner.
Text: Anders Örnevall

Vaxholms stad tackar
Vaxholms stads uppvaktar varje år alla medarbetare som under året arbetat 25 år eller längre. I december 2011 var det sju personer som
inbjöds till en trevlig kväll tillsammans, med
god middag på Vaxholms kastell, fotografering
och utdelning av minnesgåva.
Övre raden från vänster: Anna Berholt, ekonomienheten, Ann Birchmann, dagbarnvårdare, Margaretha
Pettersson, vårdbiträde, Ingela Svensson, vårdbiträde
och Marianne Tönning, kokerska.
Främre raden från vänster: Jenn Nordlund Gullå, skolmåltidsbiträde och Ingrid Andersson. specialpedagog.

Välkomna till stadsarkivet
stadsfullmäktige, drätselkammaren,
fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden. Här finns också gamla
examenskataloger och skolkataloger
från Vaxholms skolor och annat intressant för släktforskare.

Vaxholms stadsarkiv invigdes
i november 2011. Nu är stadsarkivet öppet för allmänheten
en dag i veckan.

Besökstider: onsdagar kl 12.30-15.30
Adress: Ullbergs väg 9D, hörnet
Eriksövägen-Hamngatan
Föranmälan: inte nödvändigt, men
utrymmet är begränsat.
I stadsarkivet förvaras dokument från
Vaxholms kommunala verksamheter
från slutet av 1800-talet och framåt.
Arkivet fylls på successivt och växer
med några meter per år. I arkivet
finns protokoll och handlingar från
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Kommunalråd Per Mosseby (M) klippte
banden i november 2011 och därmed var
nya stadsarkivet invigt, och stadsarkivarie
Marianne Betts (th) är väldigt nöjd med
det nya stadsarkivet.

de tidiga kommunala nämndernas
och styrelsernas verksamheter, såsom

Stadsarkivet tar också emot handlingar från lokala föreningar i Vaxholm.
Till exempel förvaras här arkivet från
Vaxholms Husmodersförening, vars
verksamhet pågick i staden i ca 80 år.
Kontakta stadsarkivet
Stadsarkivarie Marianne Betts
tel: 08-541 709 06
e-post: marianne.betts@vaxholm.se

... och på Vaxö
Hallå Susanne Johansson, du är ny
rektor för Vaxö skola. Berätta om
utmaningen.
– Jag har förstått att Vaxö skola har
en lång och fin tradition när det gäller
utbildning, och kanske blir den största utmaningen att dels bevara det
unika och fina, men samtidigt också
vara en skola som ligger i framkant
när det gäller lärande och utveckling.
För mig är det oerhört viktigt att vi
har en lärmiljö som präglas av nytänkande, med allt vad det innebär; allt
från det ”pedagogiska rummet” och
teknik till hur undervisningen är planerad och hur eleverna kan bli medskapare i sitt lärande.
Vem är Susanne Johansson?
Jag är utbildad grundskollärare och
har också en magisterexamen i skolledarskap. Jag har arbetat som lärare
i många år och som rektor i några år.
Senast kommer jag från ett uppdrag

som utvecklingsledare på barn -och
utbildningsförvaltningen i Norrtälje.
– Jag är snart 45 år, gift med Christer
och vi har två döttrar. Jag bor kvar i
Norrtälje, men har faktiskt skaffat en
liten lägenhet här i Vaxholm också.
Hur ser du på skolorna i Vaxholm.
Vad är era styrkor? Vad kan bli
ännu bättre?
– Jag tycker att det är en helt rätt
satsning som har påbörjats i Vaxholm nu, där man verkar ha en ge-

mensam och mer övergripande ITstrategi, som sträcker sig från att ge
all personal fortbildning gällande IT i
undervisningen, till att faktiskt, som
jag förstår det, även se över hela ITutbudet, det vill säga den IT-utrustning som finns i skolorna. En modern skola behöver också ha modern
teknik, även om lärandet handlar om
så mycket mer.
Hur tycker du att man ska få elever/
föräldrar att välja Vaxholms skolor?
– Kanske behöver vi först och främst
dels synliggöra men också bli duktiga på att kommunicera våra skolors styrkor och de satsningar som
faktiskt görs nu. Kanske behöver vi
också vara tydliga med hur vi arbetar med hela lärandet, på samma sätt
som vi kommunicerar hur vi arbetar
med värdegrundsarbetet.
Text: Anders Örnevall

Information från tekniska enheten
Uteserveringar
Ansökningar inför sommaren 2012 om nyttjande av allmän plats
för uteserveringar och liknande bör lämnas snarast. Blankett
finns på www.vaxholm.se. Ansökan till kommunen ska åtföljas
av en polisansökan.
Loppmarknader
Även detta år är dessa förlagda till Rådhustorget. Kontakta
tekniska enheten om ni planerar genomföra loppmarknad inför
till exempel skolresor.
Båtplatser i kommunala småbåtshamnar
Sista uppsägningsdag av båtplatsavtalet var 1 mars, men eftersom vi för närvarande har kö går det fortfarande bra att säga
upp båtplatsen.
Föreningar i Vaxholm
Skicka in nya, aktuella föreningsuppgifter till tekniska enheten.
Blankett för detta finns på www.vaxholm.se och kan rekvireras
via tel 08-541 708 29. Ideella föreningar har även möjlighet att
länka sina hemsidor till kommunens föreningsregister. Maila er
webbadress till christer.thorell@vaxholm.se
Hyra av allmän platsmark
Vid allt nyttjande av allmän platsmark ska tillstånd sökas via polisen och kommunens tekniska enhet, tel 08-541 708 29. Gäller
även vid tillfälliga uppställningar av till exempel bodar, containers, försäljningsstånd och byggnadsställningar. Kommunen
debiterar hyra för allmän platsmark enligt fastställd taxa.
Affischering på kommunens anslagstavlor
Det är förbjudet att affischera på kommunala byggnader, belysningsstolpar, träd, trafikskyltar etc. Istället har kommunen ett 40tal anslagstavlor på Vaxön, Resarö, Rindö och Bogesundslandet
som allmänheten kan nyttja. Tänk då på några få, enkla regler:

• Täck inte över andra evenemang som ännu inte ägt rum
• Använd inte större format än A4
På kommunens hemsida finns förteckning över tavlornas placering.
Placering av sk trottoarpratare (vippskyltar) på allmän
kommunal mark
Av hänsyn till synskadade och tillgänglighet för alla har
Vaxholms stad följande regler för skyltning på trottoarer och
andra allmänna platser:
1) Vippskyltar och varor skall placeras mot fasaden
2) Vippskyltar får endast placeras i direkt anslutning till
affärslokalen och endast under affärstid.
3) Godkänd maxhöjd är 120 cm
4) Utplacering kräver polistillstånd samt tillstånd från
kommunen.

Hundar
Många hör av sig till Vaxholms stad med synpunkter på hundar
och hundägare. Vi vill därför påminna om några av de regler
som gäller.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser, lekplatser eller
bollplaner. Hundar skall hållas kopplade på offentliga platser
inom hela kommunen. Offentliga plaster är hela Vaxön, Tenöbadet, spår och leder på Tenölandet, vandringsleden Blå leden,
Överbybadet, Resarö bollplan, Eriksöbadet, Johannesbergsbadet, motionsspår Rindö och Vaxön, friluftsbad Grönviken och
Myrholmsmaren, skolor och förskolor.
Hur man lånar från IP-skogen
Vagnar, tält med mera lånas ut via IP-skogen i Täby på Fogdevägen 6. Lån är gratis, men du står själv för transporten. Boka i
god tid på tel: 08-768 94 84 måndag och fredag kl 09.00-10.00
Välkommen att kontakta tekniska enheten:
Tel: 08-541 708 00
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Waxholms Golfklubb

Vaxholms Tennisklubb

Dags för juniorerna

Boka på hemsidan

Nu är vi i gång med golfsäsongen 2012,
med 40 juniorer som tränar inomhus i Golfpunkten 1-2 ggr/vecka. I
träning har vi under förra säsongen,
2011, haft 160 juniorer i träning mellan åldrarna 5-20 år, vilket vi hoppas
fortsätta att öka under kommande
säsong 2012. Vi ser nu fram emot en
ny säsong med ett antal nyheter och
vi välkomnar nya barn och ungdomar
att pröva på golf. Till våren startar vi
igen med nya grupper GolfKul, som
är en lekfull ingång till golfens värld
för barn som är 5-8 år. Inga förkunskaper krävs och klubbor finns att låna.
Golfspel är nästa nivå på grupp som
riktar sig till barn som är 8-10 år.
Träningen bedrivs av PRO Ville Forsbrand tillsammans med våra övriga
utbildade ledare. Sedan har vi vår
Juniorträning som riktar sig till barn
och ungdomar från 10 år och uppåt.
Ungdomarna delas upp i grupper om

Från och med 2 april bokas tennistider i If-hallen via bokningssystem på
VTK:s hemsida. I systemet är det också lätt att ledigmarkera sin abonnemangstid när man inte kan nyttja den.

cirka tio barn per grupp. Även här
bedrivs träningen av PRO Ville Forsbrand och övriga utbildade tränare.
Utomhusträningen 2012 startar v 18
och pågår v 18-24 och v 33-37 med
sommarträning för den som vill under v 26-32.
Mer info och anmälningsformulär:
www.waxgk.se/
junior
Hoppas vi ses
här på klubben
denna säsong!
Välkommen!

Tidigare har tennistider bokats på
Statoil. VTK vill tacka Statoil för den
fantastiska hjälpen under alla år!
Medlemmar i klubben får ett passerkort för att kunna komma in i hallen.
Medlemskap för seniorer kostar 300
kr per år, för juniorer 200 kr/år.
Introduktionserbjudande
Bli medlem i VTK före den sista maj
och VTK ger dig 200 kr för att boka
tennistider i IF-hallen under 2012.
Vill du bli medlem i VTK?
Kontakta Tommy Svensson:
1013svensson@telia.com eller
tel: 070-231 00 45
www.vaxholmstennisklubb.se

Vaxholms Gymnastikförening

Har du provat?
Det här är friskvård i kvadrat! Även
om du kan känna dig lite seg på väg
till passet, så väl där hittar du extra
krafter någonstans och plötsligt är
det bara roligt. Pulsen, musiken och
kompisarna hjälper till. Svetten lackar och pulsen pumpar på. Och nu
tränar vi ute också, ackompanjerade
av vårfåglarna. Oj, vad fort det gick!
Är passet redan slut? En dusch och
fräscha kläder och plötsligt är man
som en ny människa!
Med den yngsta på tre år och den
äldsta på 86, vill vi nog påstå att vi
erbjuder Vaxholms bredaste träningsprogram. Vi har något för alla.
Motion eller tävling. Styrka eller
kondition. Smidighet eller koordination. Balans eller rörelse. Utomhus eller inne. Tjej eller kille. Gammal som ung mår bäst hos oss. Kolla
wgf.nu, vad som passar bäst för dig!
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Välkommen att prova ett
valfritt motionspass hos oss!
Vi har lång erfarenhet av träning som passar de flesta smakriktningar och till prisvärda terminsavgifter. Välutbildade och proffsiga instruktörer är en självklarhet.

Ett gratis
”prova på”
motionspass

Fyll i informationen nedan och lämna till passets ledare eller funktionär
innan passet börjar.

Namn:
e-post

Mer information och ett komplett
schema hittar du på vår hemsida.

www.wgf.nu

BBK

Seglarläger för barn och ungdomar
Eldsjälen Lasse

Under sex sommarveckor anordnar
Blynäsvikens båtklubbs jollesektion
för andra året i rad seglarläger vid
Eriksö sjösportcenter.
Vi gör repris på förra årets succé
– seglarläger för barn och ungdomar
i åldrarna 8-13 år. Aktuella veckor är
25, 26, 27, 31, 32, 33. Lägren är 5-dagars dagläger (kl 9-15).
Nytt för i år: Fortsättningsläger
För barn som deltog förra året eller
som har tidigare erfarenhet av segling anordnar vi två lägerveckor med
fortsättningskurs.
Seglarkurser
Under våren och hösten utökar vi vår
verksamhet med instruktörsledda

seglingsträningar på vardagskvällar.
För anmälan och mer info:
www.bbk.to
(klicka på Jollesektionen)
Emma Söderström, tel: 070-440 00 03,
e-post: emmas@kth.se
Johan Freye, tel: 072-164 71 66
e-post: johan_freye@hotmail.com
Johan Lindström, tel: 073 377 24 17,
e-post: johan.lindstrom@technia.com
Om BBK
Blynäsvikens båtklubb har sedan 2010 en aktiv Jollesektion
med seglingsverksamhet för
barn och ungdomar i Vaxholm.
Vi håller till vid Eriksö Sjösportcenter och vi seglar optimistjollar och laser (med mindre rigg).

IK Waxholm

Konståkning och hockey
IK Waxholm är en av Vaxholms
största idrottsföreningar och innefattar både ishockey och konståkning. Utbildade ledare ger
verksamheten trygghet och utveckling, från skridskoskolan till
veteranlag.

Waxholm. Målet är att skapa ett
livslångt intresse där alla som vill
får vara med, att få fler killar och
tjejer att spela ishockey där verksamheten bedrivs och organiseras
efter barns behov, mognad och vilkor.

Tre kronors hockeyskola har blivit
en succé. Hockeyskolan är framtagen av svenska ishockeyförbundet och är det viktigaste projektet
i svensk ishockey. Här deltar IK

Hösten 2012 startar vi hockeyskolan igen för alla barn födda mellan
2005-07. Anmäl dig redan nu!
Läs mer: www.ikwaxholm.se

Lasse Söderman är inbiten seglare
med tävlingar som Scandicap Race,
Baltic Race och Augustimånen bakom sig. I början av 90-talet var han
ordförande i Vaxholms kappseglingssällskap (WKSS), men lämnade
över ansvaret på grund av tidsbrist
när han blev ordförande i Blynäsvikens båtklubb (BBK). Efter en tid
upphörde segelverksamhet för ungdomar i kommunen.
– Men jag hade kvar mitt engagemang i ungdomsverksamhet, så när
kommunen kontaktade mig och
undrade om BBK
kunde ta över den
bod som fanns
till
förfogande
för jolleverksamhet vid Eriksö
sjösportcentrum,
tyckte jag det var
ett utmärkt tillfälle att etablera
BBK:s ungdomsverksamhet.
Några eldsjälar i klubben rustade
boden och jollarna. Hösten 2010
kunde verksamheten smyga igång.
-Jag tycker det passar väldigt bra att
en klubb som BBK kan erbjuda seglingsverksamhet för ungdomar.
Utöver jolleverksamheten har BBK
även en kappseglingssektion, som arrangerar ett par kappseglingar varje
år.
– Eftersom klubbverksamheten bygger på ideella krafter kommer vi att
expandera i kontrollerad takt. I år
utökar vi med ytterligare två sommarläger och instruktörsledda segelträningar. Jag hoppas också att
jolleverksamheten kan utvecklas till
tävlingsverksamhet så småningom.
Intresserad av att vara ledare på
våra sommarläger? Är du minst
15 år, har seglarerfarenhet och
är en bra barn- och ungdomsledare, kontakta Johan Freye,
johan_freye@hotmail.com,
tel: 0721647166.
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IFK Vaxholm

Spela fotboll i vår
IFK Vaxholm är den största idrottsföreningen i Vaxholm med mer än
500 medlemmar. Vår målsättning är
att barn och ungdomar som är medlemmar i IFK Vaxholm, idag och i
framtiden, ska få möjlighet att nå
sina drömmar som fotbollsspelare.
Fotbollsskolan
Alla resor börjar med ett steg och det
första i vår verksamhet är den populära fotbollsskolan. Den startar i år
söndag 22/4 och genomförs söndagar på SEB-vallen. Tjejer och killar
födda -06 är välkomna. I fotbollsskolan leker vi fotboll en timme. Klubbens mål är att så många som möjligt
ska komma och prova på.
Träning och matcher
Utöver fotbollsskolan så har vi lag i
olika åldrar som både tränar och spelar matcher under säsongen. Barn
och ungdomar som gillar fotboll är
välkomna att prova på oavsett ålder.

Utbildning för ledare
För att kunna leva upp till vår målsättning lägger vi stor vikt på att
utbilda ledare inom IFK. Under
april månad har vi STFF:s kurser på
agendan:
• ledarskap 14/4
• teknik 15/4
Utöver detta utbildar vi nya ledare i
vår egen interna utbildning som går
hand i hand med ”vaxholmsmodellen” som vi kallar vårt sätt att lära ut
fotboll på.
Vi söker ständigt nya förmågor som
vill vara med och hjälpa barn och
ungdomar att nå sina drömmar inom
fotboll. Är du en av dem som vill
delta aktivt på något sätt så välkomnar vi dig med öppen famn. Varje
ny resurs är ytterligare ett steg mot
målet.
Läs mer: www.ifkvaxholm.com

Vaxholms kanotklubb

Kanotister mot OS
OS i London närmar sig med starka
Vaxholmsintressen. Vaxholmskanotisterna levererar, år efter år, i yppersta världsklass. Sveriges två bästa
sprinters, Petter Öström och Erik
”Bison” Svensson, satsar stenhårt för
medaljer i London. Vägen dit är inte
spikrak, det räcker inte att vara EMguldmedaljör, som ”Bison” i somras,
eller silvermedaljör i för-OS, som
Petter - nu måste de internationella
OS-kvalen klaras av.
–Ja, men det borde gå bra. Vi har
helt klart kapaciteten, säger Petter
och ”Bison” håller med. Även unga
Linnea och Julia Stensils gör ett försök att utmana de äldre tjejerna för
en OS-biljett, men deras stora OS är
i Rio 2016.
På Vaxholmsvattnen ser vi flera andra kanotister som satsar mot OS.
Johannes Barsk och Christian Svan20

kvist bor i Vaxholm sedan några år
och satsar stenhårt. De tävlar dock
för sina moderklubbar, Skellefteå och
Karlstad.
Paddla med klassen eller företaget
En mycket populär aktivitet under
vårveckorna i Vaxholm är att paddla
med företaget, klassen, under skolresan, på idrottsdagen eller lägerskolan.

Kanotskola 2012
Kanotskolan är en populär sommarlovsaktivitet för alla unga. De två första veckorna direkt efter skolavslutningen är det dags. Anmäl dig tidigt,
platserna är efterfrågade.
Läs mer: www.vaxholmkanot.se
Ring för mer info, beställning eller
anmälan: 08-541 320 31

Vaxholms IBF

Naturskyddsföreningen i Vaxholm

Själ och hjärta

Vårens program

Vaxholms Innebandyförening är en
av Vaxholms största idrottsföreningar
med över 400 medlemmar från knattelagen till seniorlagen. Vi har tre seniorlag, 13 barn och ungdomslag i
seriespel och två knatteåldersgrupper
under uppstart.

Orrspel i ottan
15/4 kl 04.00
Vi har chans att se och höra spelande
orrar, trumpetande tranor, ropande
storlom och sjungande sångsvan i
Tärnan-området i Österåker.

Sedan 2008 har Vaxholms IBF samlat
in pengar till Barncancerfonden. Under fyra år 60 974 kr samlats in. Och
säsongen är inte slut än, så hjälp oss
att hjälpa andra!
Örebrocupen
Fem lag från Vaxholms IBF, totalt 70
barn och 20 ledare, åker till Örebrocupen 13-15/4.
Avslutningsdisco
Med Vaxholms största discoboll i IFhallen arrangerar vi i slutet av april
ett avslutningsdisco för klubbens fantastiska barn, ungdomsspelare och
ledare. Mera info kommer på föreningens hemsida:
www.vaxholmsinnebandy.se
Waxholm Scoutkår

Fynda på loppis
Lördag 12/5 kl 09.00-15.00 är det dags
för Waxholm Scoutkårs årliga loppmarknad på Rådhustorget i Vaxholm.
I år blir det även tipspromenad och
korvförsäljning.
Vecka 17 knackar vi dörr och samlar in
saker på delar av Vaxön och Kullön. Vi
kan tyvärr inte ta emot skrymmande
eller tunga föremål. Du är också välkommen att lämna saker på vår scoutgård, Björkstigen 7, någon helgfri vardagskväll vecka 17-18.
Alla som skänker saker stödjer vår
verksamhet för barn och ungdomar i
Vaxholm. Vi planerar att bygga en ny
scoutgård på Eriksö så alla bidrag är
extra välkomna. Tack!
E-post: loppis@waxholmsscoutkar.se
Tel: 08-541 329 53
Läs mer: www.waxholmsscoutkar.se

Klädbytardag i Vaxholm
2/4 kl 10.00-14.00
Lokal: Församlingsgården i Vaxholm,
Hamngatan 23.
Info: Ann Charlott Redman
tel: 08-541 750 09
Plantbytardag i Engarn
6/5 kl 14.00
Plats: Engarns koloniområde
Gröna kilarnas dag
13/5 kl 10.30
Cirka 8 km vandring genom ädellövskogar, granplantager, hällmarker
och kulturlandskap på Bogesundslandet, med guidning av Jan Holm-

bäck. Samling vid Ladvik. Ta buss
670 från Söderhamnsplan kl 10.15.
Naturnatten
5/5 kl 20.00
Naturvandring på Kullö naturreservat under ledning av Staffan Lindmark från reservatsföreningen. Vi
lyssnar efter nattens ljud med spetsade öron och fladdermusdetektor.
Stadsnaturvandring i Vaxholm
13/5 kl 17.30-19.00
I väntan på ångbåtarnas ankomst på
Skärgårdsbåtens dag tar Elin Tiselius oss med på en vandring genom
stadsmiljö, stränder, trädgårdar och
parker. 50 kr för medlemmar, under
18 år gratis, övriga 80 kr.
Mer info om samtliga arrangemang:
www.naturskyddsforeningen.se/
vaxholm
Jan Holmbäck, tel: 070-719 22 00

Vaxholms konstförening

Rådhuset – en mötesplats för konstälskare
14/4-6/5: Vaxholms
vårsalong
Torsd-sönd
kl 12.00-15.00.
Amatörer och professionella konstnärer ställer ut sina
verk.
24/4 kl 18.30: Besök på Nutida
Svenskt Silver, Arsenalsgatan 3,
Stockholm
Utställningen Formationer av silversmed Rolf Lindståhl, konstnären är
själv på plats och berättar om sina
verk. Guidning i olika och tekniker.
Enkel förtäring ingår. Ingen avgift.
Max 20 deltagare. Anmälan på
telefon 0739-730 204
12/5-3/6: Två smeder och ett
”Livstycke”
Vernissage 12/5 kl 12.00-15.00.
Utställningen öppen lördag-söndag
kl 12.00-15.00.
Konstsmederna Roger Gustafsson,

Vaxholm och Lars-Göran Larsson,
Bodafors ställer ut på Rådhuset.
Samtidigt visas textila verk från
Livstycket, ett kunskaps- och
designcentrum i Tensta.
9 juni-31 augusti: Temperament
i tiden. Nutida konst.
Vernissage 9 juni 12.00-15.00.
Konstföreningens sommarutställning. Öppettider under sommaren,
se lokala anslag.
Utställningarna arrangeras i
samarbete med Vaxholms stad.
Vill du bli medlem i konstföreningen? Anmäl dig till Vaxholms
konstförening genom att sätta in
medlemsavgiften 200 kr på postgiro
15788-3.
Välkommen till Vaxholms rådhus!
Läs mer:
www.vaxholmskonstforening.se
Du kan också följa oss på Facebook.
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Kommande evenemang
Vaxholmsbiografen
Lördag 7/4 kl 18.00
Manon - direktsänd opera från Metropolitan i New
York, visas på Vaxholms biograf.
Bokning: evenemangsbokning@vaxholmsbion.se
Lördag 14/4 kl 19.00
La Traviata - direktsänd opera från Metropolitan i
New York, vi sas på Vaxholms biograf.
Bokning: evenemangsbokning@vaxholmsbion.se
Biografen har bara 88 platser så boka i god tid!
Mer info och eventuella ändringar:
www.vaxholmsbion.se

Valborgsmässofirande
Vaxholm
Firandet på Rådhustorget börjar kl 19.00 när Waxholms Hembygds-och Kyrkokör tillsammans med
Resarö kapellkör sjunger in våren. I samband med vårtalet delas stadens Kulturpris till årets stipendiater ut.
Därefter gemensam promenad till Hembygdsgården
med samling kring en värmande brasa. Hembygdscafeét öppnar för säsongen denna kväll.
Paviljongen, Resarö
Valborgsmässoafton, kl 19.30 tänds brasan vid Paviljongen. Körsång från kl 20.00, vårdikt, lotterier, kaffe
och korv.

Loppis på Rådhustorget 2012
Lördagen den 5 maj – Klass B loppmarknad.
Lördagen den 12 maj – Waxholms Scoutkår
Från kl 08.00
Vaxholms Fästnings Museum
Barnens dag söndag 10 juni. Fullspäckat program.
Museets öppettider sommarsäsongen 2012
2/6-21/6 : öppet dagligen 12.00-16.00
(stängt midsommar 22/6-24/6)
25/6-2/9 : öppet dagligen 11.00-17.00.
8-9/9: öppet kl 11.00-17.00
Dagliga visningar med guide kl. 12.30 och kl. 14.30
(ingår i entréavgiften), under juli månad är visningen
kl 14.30 förlagd utomhus.
Livet på Kastellet, från 20 juni
En ny utställning om det sociala livet på Kastellet
under 1800-talets senare del visas i Kastellets källarlokaler från och med onsdag 20/6. Mer information
kommer.
Mer info och eventuella ändringar:
www.vaxholmsfastning.se

Skärgårdsbåtens dag onsdag 13 juni
Ankomst till Vaxholm ca kl. 19.45-20.00
På kajen i Vaxholm möter Sjovärnskårens musikkår
och flera hundra människor.

Välkomna till Lions auktion

För barnens säkerhet i trafiken

Lions populära loppmarknad i Vaxholm ordnar auktion utanför kruthuset. Det blir även korvgrillning och
kaffeservering.
Tid: söndag 20 maj kl 12.00-16.00
Plats: Lions Club vid Pålsundsbron.

Du resaröbo, fyll en viktig funktion för barnens
säkerhet!

Stipendium 2012
Stipendiet är instiftat för ungdomsverksamhet Vaxholm. Syftet är att befrämja, uppmuntra och stimulera
ungdomar till en sund och meningsfull fritidssysselsättning eller utbildning (dock ej direkt yrkes- eller skolutbildning) genom att premiera framstående resultat och
insatser inom konst, idrott eller kultur. Stipendiat kan
även vara en grupp, förening eller ungdomsledare som
uträttar ett värdefullt och oegennyttigt arbete inom
kommunen. OBS! Det är inget hinder att man sökt eller varit på förslag tidigare.
Ansök senast 15 april: Lions Club, Vaxholm, c/o Leopold Granquist, Kulladalsvägen 38, 185 37 Vaxholm.
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Sedan ett antal år utför ett antal pensionärer i Vaxholm
ett frivilligt, ideellt och viktigt morgonarbete, som ”seniorskolpoliser”, i anslutning till för- och grundskolor. Arbetet innebär att måndag-fredag kl 07.40-08.10 hjälpa till
med trafiksäkerheten vid ett övergångsställe. Det är inte
solsken varje morgon, men det är varje dag roligt och
positivt att möta glada och pigga elever och föräldrar –
samtidigt som man fyller en viktig funktion för barnens
trafiksäkerhet.
På Resarö är vi nu endast nio medarbetare. Vi skulle
därför behöva bli några fler som hjälps åt.
Kan du tänka dig att ägna en morgonhalvtimme åt barnens
trafiksäkerhet?
Kontakta: Gittan Hultberg
Tel: 08-541 375 82 eller 0709-574 535
Pst! Man måste inte vara pensionär.

Öppettider
		
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

t o m 30/4
14-20
10-17
10-20
10-17
10-17
10-14

2/5-8/6
14-19
10-17
10-19
10-17
10-17
stängt

Våra tider under helgerna:
Skärtorsdag 5/4 kl 10-15,
Långfredag, påskafton, påskdagen
och annandag påsk - stängt
Valborgsmässoafton 30/4 kl 10-15
1/5 – stängt
Onsdag 16/5 kl 10-15
Kristi himmelfärds dag 17/5 stängt
Fredag 18/5 kl 10-17
Advokatjouren på biblioteket
11/4 och 2/5 kl 18, kölista från kl 17.
Advokatjouren är en kostnadsfri
mottagning som Sveriges Advokatsamfund driver.
Släktforskningsjour
Lördagar kl.11-14 får du gratis hjälp
av jourhavande släktforskare från
Södra Roslagens släktforskarförening.
Fredagsmusik och poesi
Kom och lyssna till dikter och musik
i matsalen på Lägerbacken varje
fredag kl 9.45.
Obs! Lovuppehåll fredag 6/4 och

18/5. Terminsavslutning 1/6.
I bibliotekets skyltfönster
• 2-15/4: Montessoriförskolan i
Vaxholm visar hur de arbetat med
Astrid Lindgren som tema
• 16-29/4: Vaxholms kanotförening
• 30/4 – 13/5 Utegruppen Zeus på
Söderkulla förskola
• 14 – 27/5 Lekhagens förskola
Utställning på biblioteket
26/3-6/5 klimatutställning. Grundskoleelever har arbetat med klimatfrågor i anslutning till Earth Hour,
lördag 31/3 mellan kl 20-21, världen
över släcker lamporna.
Aktiviteter för barn och unga
Flaskposten
Barnbibliotekarien tipsar på nätet.
Gå in på http://flaskposten.wordpress.com.
Där finns även länkar till Flaskpostens
Facebook- & Twitter-sidor med fotoalbum för Flaskans äventyrsbilder.

och rösta i Bokjuryn. Sista dag att
lämna in röstsedlar till biblioteket är
10/4. Alla mellan 0 och 19 år får vara
med och har chans att vinna bokpriser och presentkort!
Bibliotekets tjänster
• På www.vaxholm.se finns bland
annat bibliotekets katalog där du
själv kan söka efter böcker, beställa
och låna om. För att kunna utnyttja
alla tjänster på hemsidan behöver du
en pin-kod som du får på biblioteket.
• E-böcker och E-ljudböcker. Många
av bibliotekets nyaste titlar finns att
låna i digital form på hemsidan, du
kan även låna till exempel språkkurser.
• Naxos Music Library och Naxos
Spoken Word Library – lyssna
på musik och engelska ljudböcker
online via bibliotekets hemsida.
Övertidsvarning
Få en påminnelse om att lånetiden
håller på att gå ut via e-post. Aktivera tjänsten på biblioteket.

Sagostund
Lotta läser sagor för 3-4 åringar i
sagokojan på biblioteket kl 09.30
fredagarna 30/3, 13/4 och 27/4.

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

Bokjuryn
Läs och rösta på 2011 års bästa
barn- och ungdomsböcker, var med

Daisy-direkt
Daisy-låntagare kan nu själva ladda
ner sina böcker via Internet.

Café 1 på övervåningen
Öppet för åk 6 och uppåt
måndag – fredag kl 14 - 17

Skolavslutningsdiskotek fre 15/6
För åk 4-6: kl 19.00-21.00
För åk 6 och uppåt: kl 21.00-23.00
Entré 20 kronor

Storstugans fritidsgård har
verksamhet för barn och ungdom

Fritidsklubben
Inskriven verksamhet för
åk 4-6 måndag-fredag
kl 13.00-17.00. Öppet enligt
skolans termin.

Fritidsgården
Fredagkvällar 19-23 för åk 6 och
uppåt (café eller gård)

Disko
För åk 4-6 fre 13/4 och fre 11/5 kl
19.00-22.00. Entré: 25 kr.

Se våra veckoaktuella öppettider
vid entrén
Hamngatan 52
Telefon: 08-541 708 87
Telefon Café1: 08-541 708 88
E-post: storstugan@vaxholm.se
Se affischer och www.vaxholm.se för
information om specialarrangemang.
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Tid till barnen
Per Mosseby (M) är kommunalråd i Vaxholm
på heltid och trebarnsfar. Barnen som är 8, 6
och 2 år har sedan årsskiftet sin föräldralediga pappa hemma på heltid.

När Viktigt i Vaxholm möter Per har han varit
föräldraledig en månad och har kvällen innan
landat efter en veckas gemensam semester med
familjen i solen. Äldsta sonen har han skickat till
skolan och nu förbereder han lunchen medan
dottern målar och mellansonen softar. Fem månader av föräldraledighet återstår.
– Jag har inte varit så här avstressad någon gång
under de senaste fyra åren. Nu finns det tid att
tänka till punkt. Och det är otroligt skönt att vara

Nu finns tid att
tänka till punkt.

ska få för belöning – att få spela och om hur
mycket man ska få spela, till exempel. Det kan
bli riktigt tuffa förhandlingar.
Som heltidspolitiker utgår Pers prioritering från
att möta människor i vardagen, vilket förutsätter att han är tillgänglig även kvällstid. Även nu
under föräldraledigheten viker han en kväll per
vecka åt styrelseuppdrag och möten med olika
organisationer. Men det är ingenting jämfört
med en normal arbetsvecka.
– Kvällsmötena är det som är absolut svårast
att kombinera med familjelivet. Jag försöker delegera så mycket som det bara går, men det innebär ändå att kvällstid med familjen går förlorad.
Det blir ett konstant kompromissande mellan
familj och jobb.

så här avstressad och samtidigt ha så mycket tid
tillsammans med barnen framför mig, säger Per
Mosseby.

Per menar att föräldraförsäkringen är en fantastisk innovation. Att det inte var en moderat uppfinning tycker han inte spelar någon roll.
– Samhället tjänar på att föräldrar och barn kan
ägna tid åt varandra. Det skapar högre långsiktig
effektivitet och jag är övertygad om att det lönar
sig i form av bland annat mindre sjukfrånvaro
och minskad brottsproblematik.

De förhandlingar som annars sker i rollen som
kommunalråd har han nu istället på hemmaplan.
Med betydligt yngre, och kanske till och med ivrigare debattörer.
– Det gäller att
planera
vad jag
Under Per Mossebys föräldraledighet
gör och hur, anär Lars Wessberg (M) tillförordnat
nars kommer det
kommunalråd till sista mars och
tillbaka som ett
Lars Lindgren (M) från april till och
förhandlingsmomed juni.
ment. Vad man

Att stressa ner inför ledigheten gick fort, och att
släppa jobbet tyckte han inte var något problem.
– Nej, jag har inte hunnit sakna jobbet. Det
som är viktigast för mig är att Campus Vaxholm
blir bra. Vi ska bygga världens bästa skola i Vaxholm. Hur vi ska göra det finns det inga färdiga
svar på ännu. Men jag känner mig så trygg med
resten av det politiska gänget, och jag vet att det
tas bra beslut – jag är inte oumbärlig. Så jag gör
bäst nytta de här månaderna nu genom att koncentrera mig på mina barn.
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