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VAXHOLM
Rådgivande
folkomröstning
Isabelle Aderheim
Vaxholmsprofilen från
"Hela Sverige bakar"

Maten i skolan

Resaröelever om ekologisk mat

Medborgarlöftet
Samverkan mellan
Vaxholms stad och polisen

Förutsägbarhet
är A och O

Ett utbyggt campusområde är en satsning på Vaxholms barn och
ungdomar med ny sporthall, ny kulturskola och ny högstadieskola.
Satsningen på Campus Vaxholm är en viktig del i det som är Vaxholms varumärke, där trygghet och kvalitet i utbud och leverans
är centrala delar. Stadens finansiering har sedan en längre tid
förutsatt en bebyggelse av Norrberget – en planering som startade
redan i november 2011 med beslut i kommunfullmäktige.
I senaste Viktigt i Vaxholm påpekade jag att om planerna på
byggnation av bostäder på Norrberget inte fullföljs väntar en
skattehöjning med 1 krona och 20 öre, vilket skulle leda till en
kommunalskatt på 21 kronor. Det är 3 kronor och 25 öre mer än i
Österåker och 3 kronor och 45 öre mer än i Täby.
Vad händer i detta scenario? Vaxholm kommer att ha högsta
kommunalskatten i Stockholms län. Hur påverkar det vår attraktivitet som bostadsort? Ett levande Vaxholm måste ha invånare som
lever och bor här permanent för att ha skattekraft som möjliggör
bra skolor, omsorg och service.
Vaxholm är i dag ett tryggt samhälle där man kan lita

på att det som utlovas också genomförs, till exempel
oförändrad skatt. Skattesatsen har en koppling till bostadsrätts- och villapriser. Om planerna för Norrberget
och bebyggelsen inte fullföljs betalar en genomsnittlig
Vaxholmsfamilj 12 000 kronor mer i skatt per år och
dessutom riskerar vi en negativ påverkan på fastighetspriserna.
Trygghet kommer i många former!
Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

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

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige i Vaxholm 2017

Träffa Waxholmspartiet

I år sammanträder kommunfullmäktige följande
måndagar: 3 april, 19 juni, 25 september,
13 november och 18 december.

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

Tid och plats: kl 18.30 i rådhuset om inget annat meddelas.

Viktigt i

VAXHOLM

Redaktör

Redaktionsråd

Tryck

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

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

Trydells, Laholm

Huvudskribent Joel Bixo
Ansvarig utgivare Lars Lindgren (M)
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Omslagsbilder
Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Pixprovider och Lennart Frykskog
Nästa nummer utkommer i mitten av juni.
Manusstopp 16 maj.

Sänkt hastighet
vid Söderfjärdsskolan
Nämnden för teknik, fritid
och kultur har tagit beslut om
att sänka hastighetsbegränsningen till 30 km/h på väg
274 vid Söderfjärdsskolan.
Den nya hastigheten beräknas gälla från den 1 augusti
2017.

Nya taxor
för parkeringstillstånd

Beslut om rådgivande
folkomröstning
Vid kommunfullmäktiges möte i februari togs
beslutet att en rådgivande folkomröstning ska
genomföras i Vaxholm. Bakgrunden är det inlämnade folkinitiativet bevara Norrbergsskolan.
I januari lämnades ett så kallat folkinitiativ in till Vaxholms stad om att hålla
en kommunal folkomröstning. Initiativtagarna ville ha en omröstning om att
bevara Norrbergskolans byggnader.
I februari var ärendet uppe på kommunfullmäktige som beslutade att en
rådgivande folkomröstning ska genomföras.
Valnämnden har nu fått uppdraget att

Ny belysning
på Vaxön
Vaxholms stad har bytt ut
uttjänta armaturer på Vaxön.
Den nya energieffektiva belysningen ger en besparing
på cirka 190 000 kronor och
minskar koldioxidutsläppet
från 4577 till 764 kilo
koldioxid per år. Under året
kommer utbytet av armaturer
att fortsätta längs Vaxholms
vägar, främst på delar av
Rindö.

bereda ärendet vidare och återkomma
till kommunfullmäktige vid kommande sammanträde med förslag till
beslut om ett antal frågor/krav som
ställs i lagen om kommunala folkomröstningar (Lag 1194:692). Exempel
på frågor som kräver beslut är datum
för när den rådgivande folkomröstningen ska genomföras och vilken
fråga som ska ställas.

Från årsskiftet gäller nya
priser för parkeringstillstånd
för boende- och nyttoparkering. Nytt är att
alla mantalsskrivna i
Vaxholm kan söka tillstånd för boendeparkering, medan tillstånd
för nyttoparkering kan
sökas av hantverkare
och andra med särskilda
skäl att använda bilen i
tjänst i stadskärnan.
Läs mer på www.vaxholm.se

Ny säsong
för linfärjan
I vår återupptas trafiken
med linfärjan mellan Vaxön
och Kastellet. Under 2017
sträcker sig säsongen mellan
29/4–1/10 då färjan trafikerar
sundet ungefär var femtonde
minut mellan kl 10.00 och
21.45.
Ta del av tidtabeller
för Kastelletleden på
kommunens webb och på
www.trafikverket.se/
farjerederiet. Färdbiljett
köps även i år i automaten
intill färjan. Skolklass- och
gruppbiljetter kan Vaxholms
turistbyrå hjälpa till med.
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Läs mer på

ningen .se/
energiradgiv
på
solkarta och
m .se
www.vaxhol

Solkartan

Hur lönsamt skulle det vara med

SOLCELLER
PÅ DITT HUS?

Med solkartan kan du som privatperson, förening eller företagare
se hur mycket solen strålar på ditt hustak, vilka delar av taket som
är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en
solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.
Solkartan i Vaxholm hjälper dig att ta
reda på förutsättningarna för att utvinna
solenergi på just ditt hustak. Samtidigt
hjälper den dig uppskatta lönsamheten
för en investering i solpaneler. Solkartan
är kostnadsfri att använda och finns

tillgänglig på Energi- och klimatrådgivningens webbplats.
Det kan krävas bygglov för att sätta
upp solceller på taket. Kontakta därför
alltid kommunens bygglovsavdelning
innan du sätter igång.

Solkartan är en
satsning inom Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionens
kommuner och
Kommunförbundet
Stockholms län,
KSL. Potentialen
för solel och solvärme beräknas
med hjälp av
metrologiska data,
höjddata samt
takytor. Solkartan
är även ett värdefullt hjälpmedel
för kommunens
verksamheter i
arbetet med att
jobba för ett mer
hållbart samhälle.

Vaxholms stad och Akelius planerar för hyresrätter på Vaxön
Kommunstyrelsen gav i februari
positivt planbesked till fastig
hetsbolaget Akelius för att bygga
ett flerbostadshus med 60 mindre
lägenheter.
Vaxholms stad och Akelius har tecknat
en gemensam avsiktsförklaring om att
byggnaden ska inrymma hyresrätter.
Planområdet ligger mellan Eriksövägen och Idrottsvägen, där Akelius i
dag äger och förvaltar hyreslägenheter
i kvarteret Kulan. Den nya byggnaden
föreslås ha en höjd på fem våningar samt
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suterrängvåning med placering i kvarterets norra del mot Eriksövägen. Förslaget
inkluderar parkeringsplatser i anslutning
till dagens parkeringsytor.
Omfattning, placering och utformning
av bebyggelsen och p-platser kommer
att studeras vidare under planprocessen.
Stadbyggnadsförvaltningen inväntar nu
planuppdrag från kommunstyrelsens
planutskott innan arbetet med den nya
detaljplanen kan inledas. En ändrad
detaljplan beräknas kunna antas under
2020.

TRISS I NYA CHEFER

Vill underlätta Ny chef
för företagen för social
Mikaela Lodén är chef
förvaltningen
för turistbyrån och sedan
början av året är hon
även näringslivsansvarig
i Vaxholms stad.

Agneta Franzén är ny
socialchef i Vaxholms
stad.

– Som näringslivsansvarig vill jag
stärka samarbetet mellan näringslivet och kommunen. Jag hoppas
kunna vara en länk som förenklar
dialogen mellan företagare och olika
handläggare och myndigheter. Min
målsättning är att finnas till hands
och träffa representanter för företagen och kunna hjälpa till i små och
stora frågor.
Mikaela kommer bland annat att
jobba för att underlätta för nyföretagande, nyetableringar och utveckling
av befintliga företag.
– Målet är att bidra till en mix av
olika typer av verksamheter i staden
inom olika näringar. En annan viktig
fråga är att arbeta för ett levande
centrum i Vaxholm året runt, med
verksamheter på stan som är öppna
sju dagar i veckan hela året, säger
Mikaela.

Agneta kommer närmast från
tjänsten som chef för enheten för
myndighetsutövning vid socialförvaltningen i Vaxholm. Hon
efterträdde i början av året Magnus
Lublin som då slutade i Vaxholm för
en tjänst som socialchef i Tyresö.
Agneta är utbildad socionom
och har även tagit juristexamen.
De senaste åtta åren har inneburit
chefsroller i olika kommuner och
områden inom socialtjänstens myndighetsutövning.

Frukostseminarier
för lokala företagare

Vaxholms stad
Några gånger per år bjuder
ensamma frukostin lokala företagare till gem
och möjlighet
möten för aktuell information
De möten som
för frågor och nätverkande.
och 17/11.
återstår i år är 12/5, 22/9
hotell kl 07.30–08.30.
lms
xho
Wa
Mötesplatsen är
n
vill veta mer är välkomme
Du som är företagare och
rig,
sva
san
näringsliv
att kontakta Mikaela Lodén,
.se
olm
axh
@v
e-post: naringsliv

Brinner
för service
Morgan Svahn tillträdde
i februari tjänsten som ny
bygglov- och GIS-chef.
Inom området ingår hantering av lov-,
anmälans- och strandskyddsärenden
tillsammans med tillsynsverksamhet,
byggkontroll, kartproduktion, mätningsuppdrag, namn- och adressättning samt
kommunens GIS-verksamhet.
Morgan, som studerat samhällsvetenskap och arkitektur vid KTH, kommer
närmast från en tjänst som bygglovsarkitekt i Vaxholm. Han har tidigare erfarenhet som chef inom serviceyrken och
arbete inom politikerstyrd verksamhet.
– Med tio års erfarenhet från flygets
värld ligger mitt fokus på kombinationen
av service och säkerhet. I den kommunala
verksamheten kan det översättas till kombinationen av service till medborgare och
rättssäkerhet i myndighetsutövning.
Ett steg i det arbetet är att öka förståelsen för vilka lagar och regler man har
att följa i bland annat bygglovsärenden,
och därför genomförde Morgan och
hans kollegor under 2016 ett försöksprojekt. Det handlade om bokningsbara
rådgivningsmöten där medborgare, som
ännu inte sökt sitt bygglov, kunde boka
rådgivningstid med kommunens handläggare. Projektet gav goda resultat och blev
uppskattat, och denna service kommer
tillbaka under 2017.
Fotnot: GIS är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera
och presentera geografisk data och
kan förenklat beskrivas som intelligenta, digitala kartor.
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Isabelle Aderheim, blev känd för svenska
folket när hon kom tvåa i TV4:s “Hela
Sverige bakar”. Nu vill hon inspirera andra
med sin bakning och drömmer om att göra
sin egen bakbok.

Vaxholmsprofilen:

Isabelle flyttade från Kungsholmen till Vaxholm för
drygt fyra år sedan och driver i dag sin egen verksamhet på Hamngatan. Hon beskriver sig själv som
en riktig känslomänniska, som lever för kärleken
och det positiva i livet.
Isabelle har bakat så länge hon kan minnas och
började tidigt komponera egna recept och smaksättningar. Att lära sig läsa recept blev också räddningen när hennes dyslexi gjorde det svårt att hänga
med i skolan.
– I början slängde jag bara ihop lite ingredienser
men sen lärde jag mig att det blir mycket bättre
om man följer receptet. Receptens tydliga rader är
tacksamma om man har dyslexi, fast själva instruktionen var svårare att läsa, säger hon och ler.
Även i dag är hon noga med att följa recepten
men vill samtidigt sätta sin egen prägel på allt
hon gör. Deltagandet i Hela Sverige bakar har gett
mersmak och hon hoppas få möjlighet att fortsätta
inspirera med sin bakning, på TV eller i bokform.
Eller varför inte öppna ett litet café i Vaxholm?

Nervös inför programmet
Hela Sverige bakar spelades in i somras och sändes
på TV4 under senhösten.
– Jag var så nervös inför att första programmet
skulle visas. Man vet ju att de måste förenkla och
klippa så att det blir intressant att titta på. Så här
i efterhand är jag nöjd, även om de mest valde att
fokusera på min spralliga och känslosamma sida.
Isabelle trodde aldrig att hon skulle komma så
långt som till finalen och inför semifinalen hoppades hon till och med på att inte gå vidare.
– Ärligt talat var jag så pirrig. Semifinalisterna
skulle baka ett “ymnighetshorn” och jag trodde
inte att jag skulle klara det. Jag kanske var den av
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FOTO: TV4

Isabelle Aderheim

Isabelle och Tilde de Paula i Hela Sverige bakar.

deltagarna som var minst tävlingsinriktad. Men jag
gjorde det!
Hon ser tillbaka på inspelningstiden med glädje
och genom programmet har hon fått många nya
vänner.
– Vi är flera i bakgänget som fortfarande hänger
ihop och gör saker tillsammans, bland annat har vi
varit på ett barnsjukhus i Göteborg och bakat inför
fars dag. Det känns jättefint att få sprida glädje och
kärlek genom bakningen.
Även hemma bakas det förstås och pojkvännen
Freddy får ofta agera smakpanel.
– Vi föredrar mjuka och saftiga bakverk framför
bröd och småkakor. Men favoriten är fortfarande
en klassisk kladdkaka, säger Isabelle och skrattar.

Detta visste
du inte om
Isabelle
Isabelle har alltid
velat bli kirurg och
i dag jobbar hon
ideellt som smslivräddare. Förutom
bakningen älskar
hon att fiska gädda
– ett intresse hon
delar med sin kärlek
Freddy.

Välkomna till
Strömmingsloppet 6 maj
Lördag 6 maj går Strömmingsloppet för 7:e gången.
Tävlingscentrum på Lägret
och banorna går i varierad
och vacker terräng runt ön.
Ni får såväl stadsmiljö som
terrängspår och vattnet är
alltid nära.
• 5 och 10 km för alla
• Barnklasser upp till 12 år
• Lagtävlingar
• Medalj och goodiebag till alla
• Hederspriser till de tre
främsta i varje klass.
• Vandringspokal och fina
priser i lagtävlingarna.

Vaxholms nior springer
Strömmingloppet
Årets nior kommer åter att springa Strömmingsloppet.
Det är ett delmål i projektet Run for life och i år deltar
fler än någonsin. 70 elever är redan anmälda.
I år är det femte året i rad som
niorna på Norrbergsskolan springer
Strömmingsloppet. Det ingår som
ett moment i det hälsoprojekt som
förhoppningsvis fortsätter livet ut.
Vaxholms stad stöttar fortsatt
projektet, men nytt för i år är att
även Vaxholms lokala näringsliv är
med och sponsrar eleverna. De är
imponerade av projektet och av niornas ambition och bidrar till att ge
ungdomarna nödvändig löpskolning
via extern expertis, subventionerad
startavgift, tröjor och diplom.
Sammantaget ger det här eleverna
möjlighet att få träna kondition och
styrka under och efter skoltid och
syftet med själva tävlingsmomentet
är att de ska få uppleva hur de själva
faktiskt kan prestera bättre än de
tror och att det ska ge dem motivation att fortsätta.
– Nästa delmål är att lämna in en
självupplevd rapport om projektet
som helhet men även med en reflek-

tion om träning och hälsa
här och nu och i ett framtida perspektiv. Det här är
ett mycket positivt arbete
och det är jättekul att deltagande
växer varje år. Det känns verkligen
som att det ger avtryck i eleverna
och förhoppningsvis bär de med
sig ett ännu starkare hälsoperspektiv inför framtiden, säger
Rebecca Thomsson, initiativtagare
till projektet och idrottslärare på
Norrbergsskolan.

Fakta
Vaxholms stad satsar på
friskvård för medarbetare, bland annat genom att
sponsra med hela startavgiften till Strömmingsloppet.
Målet för 2017 är att ställa
upp med ett lag med 25 deltagare från Vaxholms stad.

I samband med tävlingarna
anordnar vi aktiviteter för
löpare och publik vid tävlingscentrum. Lokal marknad,
servering, prova-på aktiviteter, tävlingar och annat skoj.
Affärer och restauranger har
öppet med fina erbjudande för
löparna. Som vanligt skänker
Strömmingsloppet 10 % av
startavgifterna till Water
Aid som gör det möjligt för
världens fattigaste att få
tillgång till rent vatten,
sanitet och kunskap i
hygien. Arrangör: Waxholms OK. Välkomna!
Läs mer på
www.strommingsloppet.se

Stort intresse för
Kronängsskolan
Intresset för att börja på Kronängsskolan är stort och antalet
elever som valt den nya skolan
i åk 7 är rekordhögt.
Själva bygget går enligt tidplan och på Norrbergsskolan förbereder man sig för fullt för att
flytta in i de nya lokalerna. I juni erhålls nycklarna och lagom till skolstarten ska allt stå färdigt.
Planering pågår också för en officiell invigning
någon gång i augusti–september.
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Stort
intresse kring
förslagen för Norr
Mellan den 3 och 19 februari kunde Vaxholmsborna se och
tycka till om de fem förslag som gått vidare i den pågående markanvisningstävlingen för ny bebyggelse på Norrberget. Totalt gjordes cirka 740 besök i utställningshallen
i rådhuset och sammanlagt 380 formulär med synpunkter
lämnades in till Vaxholms stad. Synpunkterna har sedan,
tillsammans med övriga bedömningskriterier, legat till
grund för beslut om vinnare i tävlingen.

Vinnaren utsedd
Det vinnande förslaget ska ha
utsetts av kommunstyrelsen
den 23 mars. Kommunstyrelsen
hade ej sammanträtt vid denna
tidnings pressläggning, men är
du nyfiken hittar du det vinnande
förslaget och mer information på
Vaxholms stads webbplats.

Förslag 5

8

Förslag 3

Förslag 1

Båtpendla
året runt

berget
Förslag 4

Frågan om att kunna båtpendla året runt är angelägen för många. Genom
samarbetena Stockholm
nordost och Stockholm ost
driver Vaxholms stad frågan
om att båtpendling ska ingå i
SL-systemet. Bland annat har
synpunkter nyligen lämnats
på Stockholms läns landstings förslag till framtida
trafiklösningar i regionen.
Från den 9 januari till 12
april 2017 kör Ressel Rederi
Vaxholmspendeln från Rindö
– Vaxholm – Slussen – Nybroplan med mellanliggande
bryggor. Vaxholmspendeln
kör samtliga vardagar tur och
retur. Tidtabeller hittar du på
www.ressel.se

Förslag 2
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Fr.v. Lena Vannèrus, Inger Fridblom,
Wenche Medin och Caroline Strömblad.

Hjälp till
våra nyanlända
Vaxholmsbor

Cafédelen i Prästgården.

Café, klädinsamling och gemensamma aktiviteter.
Det är bara några av de saker som Vaxholms frivilligorganisationer ordnar för de flyktingar som
anvisats till kommunen det senaste året.
De träffades för ett och ett halvt år sedan
på ett möte som Vaxholms stad anordnade
kring flyktingmottagandet i kommunen.
Lena från Svenska kyrkan, Inger från Lions
och Wenche och Caroline från Rädda Barnen. Sedan dess har de arbetat tillsammans
under namnet ”En hjälpande hand” för att
underlätta för nyanlända som kommit till
Vaxholm.
I dag har de samlats i Prästgården. Här har de öppnat ett café,
dit man kan komma för att
fika men också hämta kläder,
leksaker, kastruller och annat
som behövs för att få livet
att fungera. Drömmen är
att det ska bli en mötesplats,
där både nyanlända och
Vaxholmsbor kan träffas och
umgås.

Stort engagemang i Vaxholm
Caféet låg från början på Stor-
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stugans övervåning, men efter ett tag insåg de att
de inte fick plats och började då leta efter en ny
lokal. Ett tag lånade de Andreaskyrkan men även
där blev det för trångt.
– Engagemanget är fantastiskt i Vaxholm. Vi
som är här är bara några av de organisationer
som hjälper till på olika sätt. Vi har ju Röda korset, Andreaskyrkan och förstås alla idrottsföreningar som hjälper ungdomarna, påpekar Lena.
Och så alla Vaxholmsbor, fyller Inger i. Det
är så många som har skänkt saker. När vi åkte
runt och samlade in allt var bilen proppfull och
tårarna bara skvalade på mig. Både
stora och små Vaxholmsbor vill verkligen
hjälpa till.

Klädförrådet är fullt med saker
som skänkts av Vaxholmsborna.

Både materiella och sociala behov
Många av familjerna som kom under förra
året har nu bott en tid i Vaxholm och
för dem börjar det sociala livet bli en allt
viktigare del.
– I början är det mycket kring det
materiella men sen kommer en fas där
det finns stora sociala behov. Jag hade ett
samtal med en mamma som påpekade hur
värdefullt det är att bo just i Vaxholm, för
här blandas de med svenskar och integreras på ett naturligt sätt. För henne är det
jätteviktigt att bli en del av Sverige, berättar
Wenche.
För att skapa tillfällen där nyanlända och
Vaxholmsbor kan ses har frivilligorganisationerna anordnat en del gemensamma
aktiviteter, bland annat tillsammans med
Röda korset.
– I höstas hade vi en aktivitet där våra
nyanlända familjer och några av Vaxholms barnfamiljer fick åka ut tillsammans
med båten Nämdö och se Vaxholm från
sjösidan. Det blev mycket skratt och fina
kontakter mellan familjerna, och nu när de
träffas känner de igen varandra och då är
det lättare att ta kontakt, säger Inger.
– Precis flikar Wenche in. Det där
med att säga hej och våga ta kontakt
är otroligt viktigt. Varför inte ta
initiativet! Bjud in till fika eller
lek efter skolan. Svårare än så
behöver det inte vara.
– De som varit här en tid
har lärt sig svenska väldigt
snabbt, särskilt barnen. Och
annars funkar det med
Google translate, tipsar
Caroline.

Drömmen om ett allaktivitetshus
Något de lärt sig längs vägen är att lyssna till
vad familjerna och ungdomarna själva vill
och hur deras behov ser ut.
– Vi i Sverige är så duktiga och vet precis
hur de vill ha det och vad vi ska köpa och
fixa till dem. Men det är inte säkert att det är
rätt alla gånger, säger Inger och poängterar
att det alltid går att ta kontakt med någon av
alla frivilligorganisationer för att få reda på
hur man kan hjälpa till.
Flera av problemen som nyanlända
upplever rör små vardagssaker som ofta
är självklara för vanliga svenskar. Det kan
handla om att förstå brev från myndigheter
eller hur man loggar in med bank-ID. Det
kan också handla om att svara på frågor
kring den svenska kulturen och hur man får
kontakt med svenskar.
– De är väldigt snabba på att bjuda in till
middag både spontant och ofta. Medan vi
svenskar ju ofta är lite blyga och vågar inte ta
kontakt, och så ska vi städa och planera långt
i förväg innan vi bjuder hem. Det är en viss
kulturell skillnad, säger Lena med ett leende.
– Alla är de överens om att en bra början
är att hjälpa till med caféet eller bara komma
dit och umgås. I dagsläget vet de inte hur
länge de kommer att kunna vara på Prästgården men så länge Svenska kyrkan inte
har fattat något beslut om lokalen får de vara
kvar.
– Får man önska hade vi gärna sett ett allaktivitetshus, där vem som helst kan komma
och hämta kläder, ta en kaffe eller spela spel,
oavsett om man är Vaxholmsbo eller nyanländ, säger Caroline.
– Ja, det är viktigt att det finns en mötesplats i kommunen understryker Inger. För
det är ju inte bara nyanlända som har det
tufft ekonomiskt eller är i behov av att träffa
andra.

Kontakta
En hjälpande hand
Rädda Barnen lokalförening
Vaxholm
E-post lf.vaxholm@medlem.rb.se
Lions Vaxholm
Inger Fridblom
Telefon 070-970 60 98
E-post inger.fridblom@hotmail.com
Lena Vannèrus
Ideellt arbetande i Svenska kyrkan
Telefon 070-760 45 36
E-post lena.vannerus@gmail.com

Lär känna Vaxholm
tillsammans.

Bli startkompis
Kompisbyrån skapar kontakt mellan nyanlända och
etablerade svenskar som bor
i samma kommun och som
tillsammans vill upptäcka
sitt närområde. Du träffar din
startkompis för en timmes
promenad, en gång. Ett kul
sätt att få en ny kompis.
Startkompis är ett projekt som
drivs av Kompisbyrån i samarbete med Vaxholms stad och
andra intresserade kommuner
inom Stockholms län med stöd
av Länsstyrelsen Stockholm.
Syftet är att öka nyanländas
lokalkännedom, på ett lättillgängligt sätt engagera etablerade svenskar och utöka alla
startkompisars sociala nätverk.
Så här gör du
1. Registrera dig på:
www.startkompis.se
2. Kompisbyrån hittar en
person som bor i samma
kommun
3. Ni träffas för att gå
en promenad i närområdet
i ungefär en timme

VIDA – ny
anländas väg in
i civilsamhället
VIDA är ett projekt som ägs
av Länsstyrelsen i Stockholm
och som ska leda till social
inkludering i samhället för
nyanlända. VIDA matchar
nyanlända med olika civilsamhällesaktiviteter för att
skapa fler tillfällen att träna
språk, utöka sina nätverk och
förbättra sin hälsa.
Nu kan föreningar, stiftelser
och organisationer som vill
välkomna nyanlända i sin
verksamhet anmäla så kallade
VIDA-aktiviteter. Mer information hittar du på Vaxholms
stads webbplats under rubriken Ny i Sverige.
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I Vaxholms stad tillagas och serveras
lunch till cirka 2 000 barn och ung
domar varje dag. Maten tillagas i tolv
olika kök och där det är möjligt tillagas
så mycket som möjligt från grunden.

Matsedlarna
planeras utifrån
Livsmedelsverkets
riktlinjer ”Bra mat
i förskolan” och
”Bra mat i skolan”.
I skolan serveras tre valbara
rätter varje dag,
varav en rätt är
så kallad ”miljösmart” med endast
vegetabiliska
livsmedel.
Varje skola har
ett matråd där
representanter för
skolans personal
och elever samt
måltidsenhetens
medarbetare träffas för att lyfta
måltidsfrågorna.

Ny matsedelsa

pp

Från VT 2017 ha
r Vaxholms stad
en ny
matsedelsapp
”Skolmaten ”. Ap
pe
n
laddas
ner gratis i din
appbutik . Sök
ba
ra
efter
”Skolmaten ” oc
h följ instruktio
nerna. Du
hittar mer info
rmation och in
struktioner på
www.dinskolm
at .se

Vad vet
du om
skolmaten?

Två år i rad har
Vaxholms stad fått
motta diplom från
Ekomatscentrum
för att ha uppnått
de nationella
målen för andelen ekologiska
livsmedel. I dag är
drygt 38 procent
av de livsmedel
som köps in eko
logiska.

I förskolan serveras barnen hela
65–75 procent av
sitt dagliga behov
av energi och
näring.

Ekologisk mat – så tänker vi!
Emmie
klass 4a,
Resarö skola
Favoriträtt i skolan:

Lasagne
Tycker om skolmaten:

Bra men lite salt. Vill
helst inte ha ”konstiga rätter”,
som lasagne med lax i.
Vad tänker du på när du
hör ”ekologisk mat”?
– Det känns liksom bättre. Jag
vill hellre handla ekologiskt om
jag kan välja.
Vad är det som är bra
med ekologisk mat?
– Att djuren blir behandlade på
ett bättre sätt och att frukten
inte är besprutad. Då kan man
också äta utan att skölja.
Är det viktigt med ekologisk
mat i skolan?
– Ja, det känns mycket bättre
att äta då!
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David
klass 4b,
Resarö skola

Emelie
klass 4a,
Resarö skola

Favoriträtt i skolan: Spagetti
och köttfärssås
Tycker om skolmaten: Att den
är god! Fast han vill gärna ha
mer stark mat och peppar och
salt på borden.
Vad tänker du på när du hör
”ekologisk mat”?
– Att man inte har sprutat in
saker i den och att djuren har
fått en bättre uppväxt. Att det
är lite snällare.
Vad är det som är bra
med ekologisk mat?
– Att vi inte får i oss lika mycket
gifter!
Är det viktigt
med ekologisk
mat i skolan?
– Ja, lite viktigt
är det nog.

Favoriträtt i skolan: Chicken

nuggets eller kebabgryta
Tycker om skolmaten: Ganska

bra men ibland lite översaltad.
Får hon önska vill hon gärna
ha ingredienserna i salladen
serverade var för sig.
Vad tänker du på när du hör
”ekologisk mat”?
– Att den inte är besprutad och
inte har gått igenom en fabrik.
Att den är ny och fräsch!
Vad är det som är bra med
ekologisk mat?
– Att den inte är besprutad är ju
bra för oss som äter maten men
också för miljön.
Är det viktigt med ekologisk
mat i skolan?
– Ja, vi är ju så många, så vi
påverkar miljön mycket!

ANNA ALEXANDER OLSSON

Nu satsar vi på
fritidshemmen

Skapande skola

Under våren inleder
Vaxholms stad en sats
ning på utbildning för
alla som arbetar inom
stadens fritidshem.

För läsåret 2016/17 har Vaxholms
stad sökt och fått bidrag från Statens Kulturråd till ett projekt med
temat ”Mångfald i skapande och
skapandets mångfald”.

Fokus ligger på hur fritidshem
och skola tillsammans ska
bidra till elevernas utveckling
och lärande samt hur man ska
möta elevernas intressen och
behov på deras nivå.
– Elever och föräldrar i
Vaxholm är i stort väldigt
nöjda med fritidshemmen i
kommunen och verksamheterna får ofta beröm. Samtidigt
har vi svårt att motivera äldre
elever, som istället väljer att
vara hemma. Här måste vi bli
bättre på att ta tillvara deras
intressen och se hur vi kan
kombinera dem med målen i
skolan, säger Myrna Selenius,
utvecklingsledare på utbildningsförvaltningen.
Enligt läroplanen ska
fritidshemmets verksamhet
bidra till såväl skolans sociala
och demokratiska uppdrag
som till dess ämneskunskapsuppdrag.
– Ett av målen med satsningen är att stärka elevernas
inflytande över aktiviteterna
som bedrivs på fritidshemmen. Det blir en möjlighet att
träna på demokrati, inflytande
och ansvar i praktiken, säger
Myrna Selenius. Under
utbildningen får vi också en
chans att lyfta fram all den
fina verksamhet som redan
bedrivs på fritidshemmen och
som bidrar till att ge Vaxholms
barn och ungdomar en
meningsfull fritid.

Alla 177 elever i Vaxholms förskoleklasser erbjuds
att under en skoldag få arbeta skapande tillsammans
med en professionell konstnär från Ateljéhuset på
Rindö Redutt. Ateljéhuset rymmer idag ett 20-tal
yrkesverksamma konstnärer. Nio av dem, alla med
olika inriktning, är engagerade i projektet. Konstnärerna leder den skapande verksamheten i samarbete
med elevernas lärare.
Eleverna får arbeta med återbruk, naturmaterial och en mångfald av konstnärliga material och
uttryck. Samtidigt får de möta naturen, kulturen,
konsten och historien på Rindö Redutt.
Skapande-skola-projektet fortsätter under vårterminen då eleverna kommer att arbeta med tryck,
skogens arkitektur, ljus och reflektioner samt att
forma fantasidjur i kartong och papper.

Deltagande
konstnärer
Från vänster:
Katarina Jacobson,
Lisa Romaeus
Bertelman,
Helena Örnfeldt,
Bo Qvennerstedt,
Ulrika Jevbratt,
Johan Gullberg,
Eva Dahlin,
Eva Tuvhav Gullberg,
Lenka Jonesson Deker
Utställning på
Redutten 6–7 maj
Projektet avslutas med
en utställning nu i vår
på Redutten, 6–7 maj
klockan 11–16. Alla är
välkomna!
Följ oss
på Instagram:
skapandeskola
ivaxholm
Reduttens hemsida:
www.redutten.se

Rindöelevernas bästa tips
Under en vecka i februari fick eleverna
på Rindö skola arbeta tillsammans över
åldersgränserna för att komma fram
till hur man kan förstå och respektera
varandra bättre och dessutom använda
ett snällare språk i klassrummet och på
skolgården. Här är deras bästa tips:
”Man kan fråga sina klasskompisar vad
de har gjort idag och tänka på att svara
trevligt om man själv får frågan. Det är
viktigt vilken ton man använder.”
Ruben, årskurs 6
”Det är bra att vara glad, rolig, snäll,
trevlig och schysst!”
Maja, årskurs 2
”Det är viktigt att lyssna på varandra
och hjälpas åt när någon behöver hjälp,

det tror jag att vi kan bli bättre på.”
Filip, årskurs 4
”Internet och YouTube har gjort att
många yngre svär. Då är det viktigt
att vi som är äldre föregår med gott
exempel.”
Ruben, årskurs 6
”I klassen har vi gjort streck för varje
fult ord vi säger. Först var vi uppe i 90
streck per dag men nu är det nere i 30.
Ju mer vi pratar om det desto lättare är
det att komma ihåg att inte svära.”
Nathalie, årskurs 6
”Jag brukar säga fy farao eller skrot!
Ibland brukar jag också försöka tänka
ordet istället för att säga det.”
Melker, årskurs 2
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Stark ekonomi och överskott
2016 var ett mycket bra år för Vaxholms stad som visar goda resultat
både vad gäller kvaliteten i verksamheterna och god livsmiljö.
Ekonomin är mycket stark och stadens
överskott för 2016 var drygt 32 miljoner
kronor. Det motsvarar 5,2 procent av
skatteintäkterna och innebär en stärkt
finansiell ställning.
– Ett bra resultat är en förutsättning för
att vi ska kunna förena fortsatt kvalitetsutveckling med långsiktigt god och hållbar ekonomi, säger Koray Kahruman,
som sedan hösten 2016 är Vaxholms
stads ekonomichef.
De utmaningarna han ser i framtiden
är kostnadsökningar samtidigt som
intäkterna ökar långsammare.
– Den förhållandevis höga tillväxten i
den svenska ekonomin har gett bra skjuts
åt skatteunderlaget de senaste åren. Den
utvecklingen fortsätter en tid, men dämpas enligt beräkningarna redan 2017,
när konjunkturen går in i en lugnare fas,
säger Koray Kahruman.
Fram till år 2020 väntas antalet invånare

i Sverige öka som en följd av ökat barna

hetsmässiga och ekonomiska utmaningar
för hela kommunsektorn. Vaxholm kommer att ha finansöverskott även framöver, men det kommer att bli tuffare att
uppnå det. Vårt mål är att leverera minst
2 procent varje år för att kunna fortsätta
erbjuda tjänster med hög kvalitet, säger
Koray Kahruman.
Befolkningstillväxt är i sig en viktig

födande och invandring. En bit in på
2020-talet beräknas antalet äldre kraftigt
öka. SKL:s kalkyler visar att den ekonomiska situationen blir allt mer ansträngd
då skatteunderlaget inte väntas öka i
samma omfattning som kostnaderna.
– Den demografiska utvecklingen
innebär att kostnaderna ökar snabbare
än intäkterna. Detta medför verksam-

Koray är Vaxholms nya ekonomichef

Största möjliga nytta
av varje skattekrona
Koray Kahruman är sedan i de
cember ny ekonomichef i Vax
holms stad. Med sina 29 år är
han med stor sannolikhet
en av Sveriges yngsta
på den befattningen.
Tidigare har han varit ekonom i Botkyrka
kommun, och innan han
kom till Vaxholm var han
controller med ledaransvar
på Karolinska universitetssjukhuset.
Hans intryck efter fyra månader i
Vaxholm är positiva.
– Vaxholm är en kommun med ord-
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ning och reda i ekonomin. Skattemedlen
används och förvaltas väl och vi håller
hög kvalitet i våra verksamheter, säger
Koray Kahruman.
Han ser nu fram emot att ta sig an de

faktor för ökad skatteintäkt i den kommunala sektorn. Ökade skatteintäkter
är en förutsättning för utbyggnad av
kommunal service i form av förskola,
skola, hemtjänst, stöd till personer med
särskilda behov, underhåll och utbyggnad av gator, cykelbanor med mera.
– I en liten kommun som Vaxholm
innebär en befolkningsökning förbättrade möjligheter för kostnadseffektivitet
eftersom en tillväxtsituation ger lägre
marginalkostnader. De lägre marginalkostnaderna ger förutsättningar för ökad
kvalitet, säger Koray Kahruman.

utmaningar som ligger framför Vaxholm
stad för att varje skattekrona ska ge så
mycket som möjligt tillbaka.
– Jag gillar att arbeta inom offentlig sektor. Det är ingen vinstdrivande
verksamhet utan värdeskapande, det
tilltalar mig och det ger mig motivation
att verksamheten går ut på att tillföra
samhället nytta. Jag jobbar med ekonomi
men jobbar för Vaxholmsborna och min
ambition är att vi ska få ut så mycket
verksamhet av hög kvalitet som möjligt
för varje skattekrona.

Goda resultat både för ekonomin och verksamheterna
Även kvaliteten i verksamheterna är god.
Socialstyrelsens nationella enkätundersökning
visar att Vaxholms äldre
blir allt nöjdare med
äldreomsorgen. Och i
tidningen Miljöaktuellts

årliga rankning av 290
kommuners klimat- och
miljöarbete har Vaxholm
avancerat från plats 58
till 45. Utbildningsverksamheterna utmärker
sig med resultat- och
måluppfyllelse i enlighet

med nationella styrdokument. I SKL:s öppna
jämförelser 2016 rankas
Vaxholm på plats 35
av 290 kommuner i det
sammanvägda resultatet
för kunskapsresultat.

Att drabbas av en demenssjukdom inom
familjen är en tuff och lång resa. För en
anhörig eller utomstående är det omöjligt
att helt förstå den demenssjukes värld.
Men med ökad kunskap, inlevelse och ett
bra bemötande underlättas den drabbades
situation.

Målet: ett mer
demensvänligt
samhälle
Inom Vaxholms stad är andelen demensutbildad personal störst i länet. Vaxholms
stad erbjuder också ett brett utbud av stödinsatser både för drabbade och anhöriga.
Susanne Lindqvist och Karin BlomqvistEklund arbetar inom Vaxholms stads
anhörigstöd, med utbildning och stöd
till anhöriga som har närstående med
demenssjukdom. De vet vilken stor sorg
det innebär att se en närstående gradvis
förändras och bli en helt annan person.
Deras rekommendation är att ha en så tidig kontakt som möjligt med kommunens
anhörigstöd.
– Som anhörig har du rätt att få utbildning och stöd. Vi erbjuder olika föreläs-

Fakta
Vaxholms stad erbjuder både själva och
i samverkan med andra kommuner och
organisationer olika former av stöd för
anhöriga. Anhöriggrupper, studiecirklar, föreläsningar och seminarier ingår
i utbudet. En stor del av aktiviteterna
är kostnadsfria och mer information
om aktuella aktiviteter hittar du på
www.vaxholm.se under fliken Omsorg
och hjälp.
För mer information, kontakta gärna:
Susanne Lindqvist, Silviasyster i
Vaxholms stad, telefon 08-541 709 86
eller Karin Blomqvist-Eklund,
anhörigkonsulent i Vaxholms stad,
telefon 08-522 426 53.

ningar och grupper där man får träffa och
prata med andra i samma situation, berättar
Karin Blomqvist-Eklund.
Det är under den ”milda fasen” av demenssjukdomen som påfrestningarna ofta är som
störst. Diagnosen är oftast ställd och den anhörige sköter det mesta av vården och omsorgen i hemmet. Men att inte veta hur man ska
hantera symtom och beteendeförändringar är
påfrestande.
– Att som anhörig bli vårdare kan innebär
en krävande, stressig roll och att livet aldrig
blir detsamma. Här behövs ofta kunskap, råd
och stöd, säger Karin Blomqvist-Eklund.
Det är inte bara anhöriga som behöver
kunskap och stöd om demenssjukdomen,
utan även anställda inom hemtjänst, särskilt
boende, dagverksamhet, biståndshandläggare
och primärvård.
– För den demenssjuke kan det handla om
en ”vandring” – ofta tillsammans med familjen – i kanske 12–15 år genom ett brokigt
vårdlandskap. För den demenssjuke betyder
det att de behöver personalens förståelse och
hjälp, oavsett vart i vården som sjukdomen
för dem, säger Susanne Lindqvist.
Susanne är silviasyster och håller bland annat i utbildning och ett samverkansprogram
mellan nordostkommuner och minnesmottagningar.
– Vi satsar mycket på utbildning i Vaxholm,
säger Susanne Lindqvist, och ambitionen är
att det ska omfatta alla som jobbar med äldre,
även timanställda. Målet är att göra hela samhället lite mer demensvänligt.

Föreläsning:

Hjärnkraft
och hjärnsvikt
Vaxholms stads anhörigstöd
välkomnar till en föreläsning
med hjärnan i centrum.
Föreläsare är Beata Terzis,
neuropsykolog. Föreläsningen syftar till att sprida
kunskap till anhöriga för att
bättre förstå och bemöta den
som drabbas av kognitiva
nedsättningar.
När: 2 maj kl 18.00–20.00
(insläpp från 17.30)
Var: Aulan på Åva gymnasium, Åva Skolgränd 1–3

Arrangeras av Täby kommuns
anhörigstöd i samverkan
med Danderyd, Vallentuna,
Vaxholm och Österåker.

Kom med i en
anhöriggrupp
Om intresse finns startar vi
upp en anhöriggrupp för dig
som har en närstående med
demensdiagnos. I anhöriggruppen får du möjlighet
att träffa andra i liknande
situation för samtal, gemenskap och erfarenhetsutbyte.
Gruppen brukar träffas en
gång per månad.
Välkommen att höra av dig
till anhörigkonsulent
Karin Blomqvist-Eklund
telefon: 08-522 426 53 eller
E-post: karin.blomqvisteklund@vaxholm.se
för mer information.
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Samverkan för
ett fortsatt tryggt
Vaxholm
Vaxholms stad och Polismyndigheten har undertecknat
en samverkansöverenskommelse. En viktig del i det
fortsatta arbetet är löftet om en mer synlig polis och att
Vaxholmsborna ska känna sig trygga i sin närmiljö.
Mattias Tillberg är kommunpolis och
ansvarig för det brottsförebyggande och
lokala polisarbetet i Vaxholm. Tillsammans med Madeleine Larsson, strateg

inom social hållbarhet i Vaxholms stad,
utgör han länken mellan polis och kommun. Under hösten har de kartlagt hur
trygga Vaxholmsborna känner sig.

Hur tryggt är Vaxholm?

Mattias: Väldigt tryggt, både när det gäller
hur Vaxholmsborna själva upplever sin
trygghet och om vi tittar på den faktiska
brottsstatistiken. Samtidigt är Vaxholm ett
litet samhälle och en enskild händelse kan
få stor betydelse för känslan av trygghet.
Madeleine: Det som sticker ut lite extra
jämfört andra kommuner är att så många
kvinnor och ungdomar tycker att det
känns tryggt att röra sig ute på kvällar och
helger. Det säger en hel del om den atmosfär som råder i Vaxholm.
Vad innebär löftet om
en mer synlig polis?

Mattias: Vi ska finnas där medborgarna
rör sig, både på stan och på platser som
upplevs som otrygga. Ser man en polis
ska man inte tänka att det har hänt något,
utan det ska vara en naturlig del i samhället. Poliserna tillhör lokalpolisområde
Täby men vi kommer att ha en särskild
grupp som kommer att fokusera på Vaxholm.

Så tryggt
är Vaxholm

Tobaksförsäljare i Vaxholm
är bra på att kolla leg

Enligt Statistiska centralbyråns
årliga medborgarundersökning
är Vaxholm den tredje tryggaste
kommunen i landet sett till upplevd trygghet. Jämförelser från
Sveriges kommuner och landsting
visar också att antalet stöld- och
tillgreppsbrott är näst lägst bland
länets 26 kommuner och att risken att utsättas för våld är fjärde
lägst i länet.

I slutet av 2016 genomförde Vaxholms stad för andra året kontrollköp av tobak. Resultatet visade att
endast en av nio butiker i Vaxholm
sålde tobak till unga testköpare utan
att kolla legitimation.
Kontrollköpen är en del i det
drogförebyggande arbete som ska
minska tobaksanvändning bland

barn och unga i
Vaxholm. Syftet är att få
en dialog mellan kommunen och
näringsidkaren om regelverken och
om vikten av att inte sälja tobaksvaror till ungdomar. Vaxholms stad
planerar och genomför kontrollköpen i samverkan med Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Stärk ditt barns utveckling
och träffa andra föräldrar
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 3–12
år möjligheten att kostnadsfritt delta i ABC föräldraträffar.
När: kl 18.30–21.00 den 5/4, 19/4, 3/5 och 17/5
Lokal: Resarö församlingsgård, Överbyvägen 1, Vaxholm
Läs mer om träffarna på www.vaxholm.se

Uppkopplad, avkopplad, frånkopplad

Hur ska polisen och
kommunen samverka?

Madeleine: När vi pratar förebyggande
åtgärder är det ofta flera aktörer som
behöver samverka. Inte minst när det
gäller det drogförebyggande arbetet
är det viktigt att vi har en kontinuerlig
dialog, så att vi kan lära av varandra och
få en helhetsbild av problemen.
Vad är viktigast för att skapa trygghet?

Mattias: Jag tror att det är otroligt viktigt
att polisen syns på stan. Det ska vara
enkelt att få kontakt med oss. Det är genom samtal och tips som vi kan bli ännu
bättre på vårt jobb!
Madeleine: Från kommunens sida kommer vi bland annat satsa på bättre belysning på allmänna platser samt fortsätta
det viktiga drogförebyggande arbetet. Vi
kommer också prioritera nattvandring,
så att vi får ännu mer vuxennärvaro
på de platser där vi vet att det samlas
ungdomar.

Vaxholms stad bjuder in till en kostnadsfri föräldra
föreläsning kring ungdomar och stress. Stressen
kryper ner i åldrarna och fler unga rapporterar om
stressrelaterade symtom. Vad är stress, hur kan det
ta sig uttryck och vad kan man göra åt det? Livsstilspedagog Anna Nygren berättar om stress samt
hur den påverkar både hur man mår och hur det
går i skolan. Hur sömn, skärmar och stress hänger
ihop tas upp under föreläsningen. Varmt välkomna
önskar Familjecentrum.
När och var: Torsdagen den 4 maj kl 18.30–20.00
i Vaxholms biografteater, Hamngatan 31.

Älskade förbannade tonåring
Vaxholms stad erbjuder kostnadsfria
träffar för föräldrar till tonåringar.
Träffarna riktar sig till alla föräldrar
med barn i åldern 13–18 år. Träffarna utgår från Birgitta Kimbers
bok ”Älskade förbannade tonåring”

som beskriver forskning om hur
tonåringars hjärnor fungerar och ger
konkreta verktyg för föräldrar som
vill lära sig att samspela bättre med
sina ungdomar. Tanken är att stärka
de skyddande faktorerna i familjen
och förebygga problem.
Var och när: Storstugans övervåning, Hamngatan 52 kl 18.30–21.00
den 19/4, 26/4, 3/5 och 10/5.
Anmäl intresse: till kommunens
ungdomspedagog Emelie Kalén
emelie.kalen@vaxholm.se
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Hållbar stadsplanering

En grönare
Stockholm är en tillväxtregion med
begränsad tillgång till och ökad
konkurrens om markanvändningen
för olika ändamål som bostadsutbyggnad, näringlivsetablering, infrastruktur och områden för rekreation och friluftsliv.
På attraktiva platser uppstår ofta konflikter om hur
marken ska användas. Behovet av tätortsnära grönstruktur är påtagligt men kan lätt hamna i skymundan då bostadsförsörjning är det akuta problemet.
Utmaning: bostäder, ekonomi
och ekologisk hållbarhet

Hur klarar vi utmaningen att bygga fler bostäder
samtidigt som vi minskar
miljöpåverkan och får
både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara livs-

miljöer? Idag är det rådande konceptet att bygga tätt
och sammanhållet för att spara energi och minska
transporter. Här utgör stadsplanering en viktig del i
arbetet med att minska utsläpp av växthusgaser.
Många städer tar ansvar och visar vägen i skapandet av attraktiva och hållbara livsmiljöer. Exempel
på åtgärder är bilfria gator, trängselskatter, ökad
kollektivtrafik, fler gång- och cykelbanor, system för
hyrbil och lånecyklar och certifering av byggnader.
Vad skulle ge ekologisk hållbarhet
större genomslagskraft?

En grön stad behöver grön infrastruktur
som bidrar till att bevara biologisk mångfald och ekossystem. Ekosystemtjänsterna
är produkter och tjänster från ekosystemen som bidrar till vårt välbefinnande i
form av vattenrening, pollinering, reglering av klimat och råvaror som till
exempel spannmål och trävaror. Om
störningar och miljöförändringar
uppstår kan den gröna staden
återhämta sig.

stad
Vad görs i Vaxholm?

Vaxholms stad arbetar med behovsbedömningar i
detaljplaneprocessen och med att öka ekosystem
tänkandet i samband med exploatering. Stadens
parker kommer att ha en större biologisk mångfald.
Arbete pågår även med att minska näringsläckage av
fosfor och kväve genom att förbättra och öka antalet
båttömningsstationerna samtidigt som fler enskilda
avlopp blir godkända. I planarbetet läggs stort fokus på
kollektivtrafiknära bostäder som ett led i arbetet med
att minska bilåkandet.

DAGVATTEN

– vad är det och hur påverkar
det kustvattnet i Vaxholm?
Dagvatten är tillfälligt
avrinnande vatten,
exempelvis regnvatten,
smältvatten och fram
trängande grundvatten.
Oftast menar man vatten
från hårdgjorda ytor
så som hustak, vägar,
parkeringsplatser och
stenläggningar.

I en skog eller en hage rinner en del av regnvattnet ner i
marken och tas upp av växter.
Resten blir grundvatten i marken eller rinner vidare till sjöar
och vattendrag. I bebyggda
områden kan inte vattnet rinna
ner i marken, och då måste vi
ta hand om det på något annat
sätt.

Dagvatten innehåller i många
fall föroreningar som belastar
våra sjöar och kustvatten.
Föroreningarna kommer från
alla ytor vattnet kommer i
kontakt med, som tak (speciellt koppartak), vägar och
stolpar, men också bilavgaser,
drivmedel, smörjmedel, korrosion av fordon, slitage av
däck samt från halkbekämpning och tvätt av bilar. Skräp
som till exempel cigarettfimpar innehåller föroreningar
som hamnar i vattnet.

Hur kan vi själva bidra till
renare dagvatten?
Vi kan alla bidra genom att
fundera över materialval i trädgården och på huset. Mindre
andel hårdgjorda ytor hjälper
vattnet att renas när det silas
genom marken. Vi kan också
tänka på att inte slänga skräp
som cigarettfimpar på gatan
och på att tvätta bilen på en
bensinstation där vattnet kan
fångas upp och renas istället för
på gatan eller vid garageuppfarten.

Vad behövs för ekonomisk hållbarhet?

En första förutsättning är att befolkningen kan försörja
sig och därmed utgöra en köpkraft. Skatteunderlaget
stödjer den utbildning, infrastruktur, vård och omsorg
som den offentliga sektorn ska leverera.
Arbete för ekonomisk hållbarhet är värdeskapande
för hela staden och ger sunda affärs- och upphandlingsprinciper. En politik som stödjer processerna med
tydlig och flexibel lagstiftning, ekonomiska incitament
och fysisk planering skapar utrymme för innovativa
och hållbara lösningar.
Vaxholms stad arbetar med långsiktigt hållbar finansiering av det investeringsbehov som Vaxholm, liksom
många växande kommuner, står inför. Snabb befolkningsökning medför större skatteunderlag, men ställer
också högre krav på stadsplaneringen. En förutsättning
för ekonomisk planering är förmågan att i ett tidigt
skede planera inför verksamheters lokalbehov och de
krav på infrastruktur en ökande befolkning medför. Ett
hållbarhetstänk redan i planeringsskedet är därför viktigt. För att uppnå detta arbetar Vaxholms stad bland
annat med att redan i den inledande upphandlingen
ställa tydliga miljökrav.
Vad behövs för en social hållbar stad?

En social hållbar stad innebär att alla invånare på lika
villkor erbjuds en livsmiljö där de upplever en hög grad
av trygghet och kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas
och ha en god hälsa.
Det innebär att erbjuda en stad som uppmuntrar till
sunda levnadsvanor i form av närhet till grönområden,
rekreation och fysisk aktiv transport. Men även en stad
som uppmuntrar till sociala mötesplatser, folkliv och
rörelse och erbjuder varierade bostadslösningar.
Vaxholms stad arbetar för att erbjuda en fortsatt upplevd trygg miljö för medborgarna. Detta görs i samverkan med polisen där en synlig polis, drogförebyggande
arbete, bra belysning och ökad vuxennärvaro på stan är
vårt gemensamma löfte till medborgarna för år 2017.

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor:

Kontrollera schaktmassorna
Om du som fastighets
ägare planerar att an
vända schaktmassor på
din fastighet är det vik
tigt att du vet att dessa
inte är förorenade.
Du bör ha svar på nedanstående frågor innan du tar
emot jord- och schaktmassor.
Varifrån kommer schaktmassorna? Kommer de från
ett saneringsområde eller
ifrån industri eller stadsmiljö?
Kan säljaren styrka med
provtagningsprotokoll att
massorna inte är förorenade?
Vem är säljare? Finns F-

skattesedel? Säljs massorna
billigt?
Finns det risk för att grundeller ytvatten påverkas genom
användningen? Om massorna
ligger närmare än 1 meter
ovanför högsta ytvattenstånd
betecknas det som vattenverksamhet och länsstyrelsen
ska kontaktas.

Läs mer:
www.srmh.se. Kontakta
våra miljöinspektörer på
telefon 08-578 663 00
eller e-post:
miljokontoret@srmh.se.
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Stadsarkivet undrar:

Vem är mannen på bilden?
Tisdag eftermiddag, den 19 maj 1936 utbröt en kraftig brand i Vaxholm.
Stadsarkivarie Johan Silverfred söker med detta inlägg upplysningar
som kan hjälpa oss identifiera vem mannen på bilden är.
Branden, som började vid det gamla
såghuset där några tjärtunnor självantände, eldhärjade tre fastigheter men
kunde begränsas tack vare 200 man
från Vaxholms frivilliga brandkår och
militärens brandberedskap. Såghuset och
J. Abrahamssons färghandel ödelades,
liksom Engströmska fastigheten. Oljebolaget Svensk-engelskas fastighet räddades
undan flammorna, en fastighet som senare kom att bli Svenska Shell AB. ”Shellmacken” som låg vid Västerhamnen revs
2015 och är i dag en parkeringsplats.

Så här gör du:
Vi tar emot dina
bilder i många olika
format. Kontakta oss
så berättar vi mer.
Kontakt:
Johan Silverfred,
stadsarkivarie,
johan.silverfred@
vaxholm.se,
tel. 08-541 709 03.
Öppet hus på stadsarkivet: onsdagar
kl. 12.30–15.30,
Ullbergs väg 9D.

Frågan om branden väcktes av Bernt Malm
som botaniserat bland Hembygdsföreningens bilder på stadsarkivet.

Träffpunkt Kanonen
– en mötesplats för
seniorer
Välkommen till Träffpunkt Kanonen
på Hamngatan 50.
Här serveras kaffe med dopp för
10 kr helgfri måndag–onsdag klockan
13.30–15.00.
En nyhet är drop-in sittgympa på
onsdagar klockan 9.30–10.15. Sittgympan är gratis och riktar sig till dig som
har svårt att gå och stå.
Kanonens öppettider
Träffpunkt Kanonen har öppet hela
sommaren kl 09.00–16.00. Även måndagscaféet har öppet hela sommaren
medan Kanonens andra caféer stänger
efter midsommar. Övriga aktiviteter och
cirklar har uppehåll över sommaren.
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Förutom mannens
identitet efterfrågas
även minnen och
fotografier från andra
bränder i Vaxholm.
Skicka dina bilder
och berättelser till
Vaxholms stadsarkiv
eller kom förbi och
berätta!

Fixarservice för dig som är 67+
Med fixarservice kan du som
är 67 år och uppåt och som är
folkbokförd i Vaxholm få prak
tisk hjälp i bostaden, bland
annat med att förebygga fallo
lyckor i hemmet.
Exempel på saker som fixaren kan
hjälpa dig med:
• ordna mattor, halkskydd och sladdar
• montera och kontrollera brandvarnare
• byta glödlampor, proppar, batterier
• sätta upp och ta ner gardiner
• hämta saker i förrådsutrymmen
• flytta lättare möbler i bostaden
• göra enklare reparationsarbeten, lufta
element, smörja lås och dörrar

Fixaren är tillgänglig på måndagar.
Tjänsterna är kostnadsfria, men allt
material betalar du själv. Fixaren har
godkänd legitimation från Vaxholm stad.
Fixaren ska inte ersätta:
• hemtjänst – uppgifter såsom städning,
tvätt, omvårdnad och andra biståndsbedömda insatser
• fastighetsägare – fastighetsägaren har
ansvar för till exempel avloppsrensning,
snöskottning, trädgårdsarbete
• hantverkare – arbete som fackpersonal
ska göra, exempelvis elektriska
installationer och reparationer
För bokning av tid kontakta frivilligsamordnare Carina Hedman,
tel: 08-541 708 92,
e-post: carina.hedman@vaxholm.se

Vaxholms
stadsbibliotek

Kulturskolan
i Vaxholm
Vaxholms Kulturskola har idag 650
elever. Alla lärare har en pedagogisk
högskoleutbildning eller motsvarande
inom sitt ämne. Läsåret följer grundskolans och riktar sig till barn och
ungdomar 6–21 år, skrivna i Vaxholm.
Vårt utbud vårterminen 2017:
• Gitarr, elgitarr: alla dagar, Norrbergsskolan, Resarö och Rindö. Lediga
platser.
• Elbas: alla dagar, Norrbergsskolan.
Lediga platser.
• Trumpet, trombon: måndag,
Norrbergsskolan. Lediga platser.
• Klarinett, saxofon, tvärflöjt,
blockflöjt: måndag och fredag,
Norrbergsskolan. Lediga platser.
• Slagverk och trummor: måndag
och torsdag, Norrbergsskolan.
• Piano, keyboard: alla dagar,
Norrbergsskolan, Resarö, Rindö och
Söderfjärdsskolan
• Fiol: måndag till torsdag: Norrbergsskolan och Resarö. Lediga platser.
• Cello: tisdag och onsdag, Norrbergsskolan. Lediga platser.
• Dragspel: måndag till torsdag,
Norrbergsskolan. Lediga platser.
• Solosång: alla dagar, Norrbergsskolan, Resarö och Söderfjärd
• Kör: måndagar på Resarö, tisdagar
på Söderfjärd, onsdagar och torsdagar
på Rindö och torsdagar på Vaxö skola,
lediga platser finns i alla körer.
• Drama/teater: måndagar på Rindö,
tisdagar och onsdagar på Norrbergs
skolan. Vi har för tillfället lediga
platser på drama/teater i följande
grupper:
måndagar: årskurs 4, 5–6
tisdagar årskurs 4, 5, 8, 9
onsdagar årskurs 4, 6–7

Mer information om anmälan:
www.vaxholm.se
e-post: kulturskolan@vaxholm.se
tel: 08-541 708 80.
Öppet hus på Kulturskolan
15 maj
Barn och vuxna är hjärtligt välkomna
till öppet hus 15 maj kl 18–20 i aulan
på Norrbergsskolan. Träffa våra duktiga och inspirerande lärare. Det finns
även möjlighet att lyssna på och testa
instrument.

Hamngatan 19

Tel: 08-541 709 45

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

Öppettider:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

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

A
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sport.
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• Påsklov: var med
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Frågelappar finns på
kpriser.
bo
na
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missarie Gordon
• Barnteater: Kom
sd 19/4 kl 10.00
med Teater Pero, on
och 6-åringar
och 11.30. Alla 5att se förei Vaxholm inbjuds
ersoner kan
ställningen. Privatp
7/4. 20 kr
köpa biljetter fr o m
barn och vuxna.

Avvikande öppettider:
skärtorsdag 2/4: kl 10–15
långfredag, påskafton,
påskdagen och annandag
påsk: stängt
Valborg söndag 30/4
och måndag 1/5: stängt
onsdag 24 maj: kl 10–15
Kristi himmelfärds dag
torsdag 25 maj: stängt
nationaldagen 6 juni: stängt
Från och med 6 maj ändrade
öppettider, se tiderna på webben.

Föreningar, skolor och förskolor: välkomna att boka bibliotekets skyltfönster.
Det finns tider kvar under våren och hösten. Ring eller kom in till oss och boka.
Några av våra tjänster
På biblioteket kan du surfa trådlöst. På
www.vaxholm.se kan du söka efter böcker, beställa böcker och låna om. Bokenkommer-service erbjuds för dig som är
långvarigt sjuk, rörelsehindrad eller av
liknande anledning inte själv kan komma
till biblioteket. Du får hem böcker utan
kostnad via biblioteket eller hemtjänsten.
LITE AV DET SOM
HÄNDER HOS OSS
• Advokatjouren: kostnadsfri mottagning
som Sveriges Advokatsamfund driver.
Träffa en advokat i 15 minuter för en första vägledning: 5/4, 8/5 och 7/6 kl 18.00.
Kölista från kl 17.

• Släktforskningsjour: lördagar kl
11–14, gratis hjälp av jourhavande
släktforskare. Sommaruppehåll maj–
augusti.
• Roslags- och Upplandsleden: torsd
23/3 kl 18.30: Författaren Gunnika
Isaksson-Lutteman visar bilder och
ger inspiration till vårens vandringar.
• Get Online Week: måndag 27/3 kl
14–16. Representanter för SPF och
PRO hjälper dig med frågor om Internet. Drop-in. Läs veckans program på
webben.
• Världsbokdagen lörd 22/4 kl 10–14.
Försäljning av gallrade böcker, boklotteri.
• Bokcafé: torsd 18/5 kl 14–15.30. Vi
tipsar varandra om böcker. Kaffe och
kakor.
• Afternoon tea: tisd 25/4
kl 15.00, Alexander
Chamberlain berättar
om Winston Churchill.
Te och kakor.
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Väntjänsten
förgyllde helgen
För fjärde året bjöd Väntjänsten in ensamma
pensionärer till julaftonslunch.

Evenemang
i Vaxholm
våren 2017
För fler evenemang,
tider och detaljer,
se www.destination
vaxholm.com
APRIL
2 KENT-mässa i
Vaxholms kyrka kl 18
15 Påskparad och äggjakt
i centrum
16 Festhögmässa med påsklunch i Vaxholms kyrka
18 Lunchmusik i
Vaxholms kyrka
29 Vernissage
Vaxholms vårsalong
30 Valborgsmässofirande
MAJ
1–14 Vaxholms Vårsalong
på Galleri Roddarhuset
6 Strömmingsloppet
9 Lunchmusik i
Vaxholms Kyrka
13 Loppis på Rådhustorget
20 Loppis på Rådhustorget
20 Målarkurs på Galleri
Roddarhuset
27 Temadag på Kastellet
28 Slottsdag på Bogesund
JUNI
3–15 & 17–28
Konstutställning,
Galleri Roddarhuset
6 Nationaldagsfirande
6 Rindödagen
7 Skärgårdsbåtens dag
11 Barnens dag på Kastellet
18 Konst och historia på
Rindö Redutt
23 Midsommarfirande
på Lägret
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31 personer kom och vi inledde med
glögg och sedan serverades julbord.
Stämningen var på topp! Det blev mycket mat över, så de som ville fick en fylld
matbox med sig hem. Som vanligt även
en godispåse, som uppskattas mycket.
Rapportör: Ulla Magne, Väntjänsten i
Vaxholm
Under våren har socialchef Agneta
Franzen och socialnämndens ordförande
Annicka H Blommé överlämnat blomstercheckar som ett tack till Eva Westberg,
Barbro Dahl, Frida Hammarström, Ulla
Magne och Hanna Kveitaia som ett tack
för deras insats på julafton.

Studiebidrag
till körkortsutbildning
Stiftelsen ”Till Anna-Lisa och Hugo
Dahlbergs minne” inbjuder ungdomar skrivna i Vaxholms stad, födda

år 2000 eller tidigare, att ansöka om
studiebidrag till körkortsutbildning.
Ansökan ska innehålla namn,
födelsedatum, adress, gärna e-postadress, en kortfattad berättelse
om behovet av körkort
och möjligheten
att bekosta en
körkortsutbildning.

Waxholms Rotaryklubbs stipendium
Waxholms Rotaryklubbs stipendium
för utbildning och internationell
förståelse är i första hand avsett för
utlandsstudier och kan sökas av ungdomar i åldrarna 17–25 år, företrädesvis boende i Vaxholms kommun.
Varje år utdelas 10 000 kronor och
stipendiet har blivit mycket populärt

bland Vaxholms ungdomar.
Senaste dag för ansökan är 1
juni årligen. Till ansökan skall
bifogas en kostnadskalkyl för
den avsedda utbildningen.
Waxholms Rotaryklubb c/o
Pontus Holmström, Box 64,
185 21 Vaxholm

Ansökningar
emotses under
april månad
2017 och de
måste vara
postade senast
2017-04-30 till:
Stiftelsen Till
Anna-Lisa och
Hugo Dahlbergs
Minne, Box 61,
185 21 Vaxholm

Vaxholms
konstförening
Bästa konstvän!
Upptäck nya världar, få syn på intres
santa sammanhang, var med om
berikande samtal och möt nya vänner
– bli medlem i Vaxholms konstförening.
Här är det återstående programmet för
säsongen.
20 april kl 19.00:
Ljusdesign av och med
Gunilla Lauthers, Engarns byväg 3
Vi besöker Gunilla Lauthers inredningsarkitektkontor vid Engarn. Gunilla har
varit verksam inom inredningsarkitektur
sedan 1966 och lektor på Konstfack i
30 år. Hennes spetskompetens är bl a
belysningsplanering och ljusdesign.
För anmälan, ring 070-749 67 41.
29 april–14 maj:
Vaxholms vårsalong 2017
vid Roddarhuset, Vaxholm
Amatörer som professionella konstnärer
från Vaxholm med omnejd ställer ut
tillsammans.
Vernissage 29/4 kl 12.00–16.00.
Utställningen är öppen
onsd–sönd kl 12.00–16.00.
Konstföreningen tipsar: 7 maj
kl. 11.00–14.00 kulturarvsdagen.
Teologi och textil i Vaxholms kyrka
Följ söndagens liturgi och lyssna därefter
till kyrkoherde Madeleine Sarenfält och
textilkonstnär Ulla Parkdal som skildrar församlingens sakrala textilier och
förklarar symboler, beskriver utformning
och tekniker. Kyrkmingel.
8 maj kl 13.00–15.00:
Kulturarvsdagen,
teologi och textil i Vaxholms kyrka
Allmän visning. Textilkonstnär Ulla
Parkdal besvarar frågor om textilierna.
Vill du bli medlem? Anmäl dig då till
Vaxholms konstförening genom att sätta
in medlemsavgiften 200 kr på plusgiro
15788-3. Då deltar du också i föreningens konstlotteri för 2017.
Mer info
www.vaxholmskonstforening.se.
Följ oss på Facebook.

Waxholms
scoutkårs
årliga loppis

Läs mer på

www.waxholmsscoutkar.se

lördagen den 20 maj på Rådhustorget
Lördagen den 20 maj
mellan kl 9 och 15 är
det dags för Waxholm
Scoutkårs årliga lopp
marknad på Rådhustor
get i Vaxholm.
Ni som besökt oss tidigare vet
att i stort sett hela torget fylls
med saker att fynda, bland
annat böcker, kläder, leksaker, husgeråd och prydnadsföremål.
Vi kommer att knacka
dörr och samla in prylar på
delar av framförallt Vaxön
under vecka 19. Du är också
välkommen att lämna saker

på vår scoutgård, Björkstigen
7 någon vardagskväll från
8 maj. Vi kan tyvärr inte ta
emot skrymmande eller tunga
föremål.
Kontakta oss på:
loppis@waxholmsscoutkar.se
eller på telefonsvararen
08-541 329 53.
Tack till alla som är med
och stöder vår verksamhet
för barn och ungdomar i Vaxholm genom att skänka saker
eller handla på loppisen! Just
nu samlar vi in pengar för att
kunna bygga en ny scoutgård
på Eriksö.

Lär dig orientera med
Waxholms orienteringsklubb
18/4 kl 18 startar
nybörjarkurs i orien
tering på Tenöbadets
parkering.
Vi välkomnar alla barn 7–12
år som vill lära sig mer om
karta och kompass och vara
ute i skogen och ha roligt
med oss. Anmäl er till
waxholmsok@gmail.com.
Vid frågor, ring Sussi 0739-

59 91 33. Pris: 300 kr inklusive medlemskap i Waxholms
OK och träningar under 2017.
Naturpasset
Vi sätter ut orienteringskontroller i skogen maj–oktober.
Köp vårt paket med karta och
orientera på egen hand när
det passar dig! Naturpasset
säljs på CircleK, turistbyrån
och under Strömmingsloppet.
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