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VAXHOLM
Detaljplan
Resarö mitt

Bygga utan bygglov
– Startbesked krävs

Vallokaler

den 14 september

Hjärtstartare

Här finns de i Vaxholm

Katthemmet

räddar övergivna katter

Ungdomspedagoger
– diskuterar med Vaxholms högstadieelever

Öppet hus –
träffa kommunalrådet

Historiskt beslut
för Vaxholm!
Jag är stolt och nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
den 3 juni som innebär att Vaxholms avlopp får anslutas till
Käppalaförbundets reningsverk på Lidingö.
Stolt, eftersom våra tjänstemän, Roslagsvatten och jag själv
lagt ned eoner av tid och energi för att detta skulle lyckas.
Nöjd, eftersom detta innebär att våra Vaxholmsvikar och
Östersjön nu blir renare och jag ser att Blynäs reningsverk
stängs och blir en pumpstation.
Våra boende på Rindö och Tynningö kan se fram emot att bli
kopplade till Käppala.
Miljömässigt är detta det viktigaste som gjorts i Vaxholm.
Sjöledningar gör också att ingreppen i naturen minimeras.
Vaxholm blir genom detta en ännu mer attraktiv bostadsort.
Vi arbetar sedan ett par år med Östersjöinitiativet som är ett
samarbete mellan kustkommuner på Ostkusten.
Målet är att förbättra vattenkvalitén i Östersjön.
Vaxholms bidrag blir nu tydligt och konkret.
Nu börjar arbetet med att så fort som möjligt
förverkliga anslutningen.
Ett stort tack till alla som bidragit och förverkligat vår vision om ett renare Östersjön.
En skön sommar önskar
Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

Vaxholms kommunfullmäktige sammanträder 2014:
23 juni, 13 oktober, 17 november och 15 december.
Sammanträdena är öppna för allmänheten och börjar kl 19.00.

Välkommen att träffa Lars Lindgren (M) i Vaxholms rådhus!
Se aktuella tider och datum på
www.vaxholm.se

Möt oppositionsledaren
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.

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

Kontakta Miljöpartiet
Välkommen att ringa Ingegerd
Berggren, 070-733 18 05, eller
Bertil Ivarsson, 070-768 89 09.

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

Träffa Vänsterpartiet
Välkommen att kontakta
Gunilla Lauthers, 0707-56 73 56,
e-post: gunilla.lauthers@telia.com

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), Mailis Dahlberg (C),
Michael Baumgarten (FP),
Katherine Angelo Lindqvist (S)

Trydells, Laholm

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

Omslagsbild
Elisabeth Larsen Brolin
Nästa nummer utkommer i oktober.
Manusstopp 8 september 2014.
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Hjärtstartare i Vaxholm
Inom ramen för Trygga
och friska Vaxholm har
under våren sju nya
hjärtstartare köpts in och
placerats på olika platser.
Vid val av plats har fokus
legat på geografisk spridning samt på områden
där mycket folk är i
rörelse.

Här finns de nya
hjärtstartarna:

•
•
•
•
•

Resarö skola
Söderhamnsplan
IF hallen
Turistbyrån
Träffpunkten
Kanonen
• Rindö aktivitetshus
• Tynningö
hembygdsgård

Här finns hjärt
startare sedan
tidigare:

• kommunhuset
• församlingshuset
• kastellet
• Waxholms
hotell
• Sällskapet
Länkarna,
Ramsö

Årets företagare
Johanna Sandström och Eva Engnér
som driver Vaxholms Hembygdsgårds
Café, blev Årets Företagare i Vaxholm
2014. Det är Företagarna Vaxholm som
utser Årets företagare och i i maj överraskade kommunchef Marie Wiklund
(till vänster) och Företagarna Vaxholms
ordförande Eva Jernnäs (längst till höger) vinnarna.
Den formella utmärkelsen delas ut på
Skärgårdsmarknaden i Vaxholm den
16 augusti.
Läs mer:

www.foretagarna.se/vaxholm/
och på www.vaxholm.se

Vaxholms stads
årsredovisning
Nu kan du läsa Vaxholms stads års
redovisning 2013 på www.vaxholm.se
Årsredovisningen finns även som tryckt
folder. Du kan hämta den i receptionen
på kommunhuset eller be att vi postar
den hem till dig.
Kontakta
Vaxholms stads
kansli:

Tel: 08541 708 00
E-post:
kansliet@
vaxholm.se

Förskolepersonalen utbildade
i hjärt- och lungräddning
Trygga, friska Vaxholm är
ett av de mål som alla verk
samheter i Vaxholms stad
arbetar mot.
För förskolornas del handlar
det om att:
• arbeta för att grundlägga
goda attityder till kost och
motion hos barnen
• öka säkerheten i förskolan
genom att införa att systematiskt
barnskyddsarbete
• arbeta för att all personal ska ha
god kännedom om mål, rutiner
och handlingsplaner på förskolan och ha en god handlings
beredskap i krissituationer.
Ett led i arbetet med personalens
handlingsberedskap är att all personal sedan många år tillbaka får
regelbunden fortbildning, vartannat år i HLR (hjärt–lungräddning)
och vartannat år i brandskydd.
Just nu är det HLR på schemat.

personalen i Öppna förskolans
lokaler för att öva och fräscha upp
sina kunskaper.
Utbildningen är mycket uppskattad av alla. Det känns tryggt
att veta att man har den här kunskapen och att den är aktuell om
något skulle inträffa. En nyhet för
i år är att man också får lära sig
hur en hjärtstartare fungerar.

Sedan några år tillbaka är det

Livräddarna i Vaxholm och Claes
Godberg som håller i utbildningen. Åtta kvällar i maj samlades

LILL-BRITT MOHALL
FÖRSKOLECHEF VAXHOLMS STAD
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VAXHOLMS UNGDOMSP EDAGOGER HÅLLER
I TJEJ- OCH KILLGRUPPER PÅ NORRBERGSSKOLAN

”En gyllene chans
att jobba förebyggande”
Det är lunchdags i Norrbergsskolan och eleverna
strömmar mot rykande lasange. Plötsligt ropar två tjejer
i sjuan till sig en kille och frågar på en tredje flickas
uppdrag efter hans kik-namn. Killen ser glad ut, rodnar
kanske lite medan hans kompisar trampar nyfiket i
närheten. Något ligger i luften.
”Kik”, det är en chatt-app som många
ungdomar använder. Där spirar romanser och knyts vänskapsband och bestäms
vad som ska hända. Men många relationer växer förstås även i skolmiljön.
Det här utspelar sig medan jag väntar på
ungdomspedagogen Angelica Svensson
och barnmorskan Hanna Lundström,
som strax dyker upp efter en intensiv
förmiddag med en killgrupp. Varannan fredag håller de i killgrupper och
varannan i tjejgrupper för sjuorna i
Norrbergsskolan.
Syftet med kill- och tjejgrupper är att
i mindre grupper prata om ämnen som
vänskap, känslor, kärlek och relationer
samt slutligen sex.
Initiativet till att starta grupperna kom
från Angelica Svensson, som sedan
nyår arbetar som ungdomspedagog i
kommunen. Alla föräldrar har även fått
ett brev om syftet med grupperna och
hur de själva kan stötta sina ungdomar.
Verksamheten är inte permanent, men
ungdomspedagogerna ser ett behov
av och har en önskan att fortsätta med
grupper till hösten med nya sjuor.
Tidigare arbetade Angelica i Botkyrka
och hon tycker att Vaxholm har mycket
att lära av Botkyrka när det gäller att
arbeta förebyggande med ungdomar.
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– Vaxholm behöver bli mer kreativt
och testa nya former för att arbeta före
byggande, och det gäller att börja så tidigt som möjligt, helst redan på bvc och
i förskolan, säger Angelica Svensson.
Enligt henne förekommer mycket alkohol och cannabis bland ungdomar i Vax-

holm, men det är lite svårare att komma
åt eftersom hemmafester är väldigt vanliga. I andra kommuner kanske det syns
mer än i Vaxholm. Ungdomsgrupperna
handlar dock mer om relationer.
Det finns två ungdomspedagoger i

Vaxholm. Förutom att hålla i kill- och
tjejgrupper ingår det en del lagstadgad
verksamhet i deras uppdrag, som att
ansvara för ungdomstjänst som unga
kan dömas till om de begått ett brott.
De samverkar också mycket med skola,
socialtjänst och polis, men i arbetet
ingår även öppenvård, behandlingar och
att genomföra stödsamtal.

Strax dags för idrottslektionen, men först
hinner Angelica Svensson, på huk, och
Hanna Lundström, längst t h, fånga
några av de sjuor som deltagit i olika
tjej- respektive killgrupper under våren.

Ungdomspedagogerna har sitt kontor
på fritidsgården.
– Tanken är att det ska vara lätt att
bara slinka in till oss och prata. Vi
skulle kanske kunna ha grupper även på
kvällarna, men det är svårt att få ihop
tiderna för många ungdomar har flera
aktiviteter och kan inte komma loss.
Vad gör de då i de här kill- och tjejgrupperna? Ja, nu är det viktigt att komma
ihåg att ungdomspedagogerna och barnmorskan som medverkar har tystnads-

plikt, så hur nyfikna lärare och andra än Sex och samlevnad är bara en del av det
är, så får de inte veta mer än allmänt om grupperna jobbar med, och både Angtendenser i de olika klasserna. Inga indi- elica Svensson och Hanna Lundström
vider lämnas ut. Men grupperna arbetar menar att ungdomar i sjuan har kommit
bland annat med värderingsövningar då olika långt i mognaden. För en del är det
här med sex fortfarande fjärran, medan
de får ta ställning till olika påståenden
andra börjar bli nyfikna och de ungdooch även förklara hur de tänker och
marnas funderingar är det viktiga att
varför.
fånga upp på den nivå de befinner sig.
– Vi har lite olika ingångar beroende
Angelica Svensson berättar att de gärna
på ämne. Det är till exempel spännande
och värt att fundera över att könsrolvill fortsätta med skräddarsydda temalerna hos ungdomarna definieras så
dagar utifrån klassernas behov när de
tidigt. Det påverkar vad de förväntar
börjar i åttan.
sig av varandra, hur de reagerar
– Tanken är egentligen att
och läser signaler från det
sådan här verksamhet ska
andra könet, säger Hanna
ingå i kuratorns jobb, men
kuratorer har många indiLundström, som mestavidärenden och svårt att
dels arbetar som barnfå tid. Därför har vi ungmorska i Åkersberga, men
domspedagoger kommit
är med på fredagarna i
in och erbjudit det här.
Norrbergsskolan eftersom
Det är också ett utmärkt
hon har specialkompetens
sätt för mig att lära känna
i sex och samlevnad.
alla ungdomar i kommu– Vi har också pratat
nen. Här har vi en gyllene
mycket om fördomar, mot
chans att verkligen jobba
till exempel homosexualiförebyggande!
tet, säger hon.
Angelica Svensson
lägger till att de samtidigt
Efter lunch samlas nästa
försöker fånga upp vad
pojkgäng i ett klassrum.
som är viktigt i varje klass
På tavlan står det SEX
att prata om.
med stora bokstäver.
Nu skulle man kunna
Hanna Lundström frågar
invända att sex och samvad de kommer att tänka
levnad väl redan står på
på när de hör ordet sex.
schemat?
Killarna är snabba med
Julia Östenius
– Vi har frågat eleverna
sina svar.Ordvalen och
hur de upplever underjargongen får mig som
visningen och nästan alla säger att det
utomstående att förstå att nu är det dags
är för lite, för lite fokus på känslor och
för mig att tassa ut i korridoren, stänga
att de inte heller får diskutera så mycket
dörren och låta dem diskutera fritt.
utan att det mest blir mer konkret om
hur könsorganen ser ut och att det är
TEXT OCH BILD: ANNA NORRBY
viktigt att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar. En del tycker att de
blivit uppskrämda. På så sätt är det en
fördel att vi inte tillhör skolan. Här kan
ungdomarna diskutera på ett annat sätt.
De behöver inte heller tänka på betygen,
Ungdomspedagogerna
för de här grupperna är ju inte betygsgrundande och många här är väldigt
• Arbetar med ungdomar.
betygsinriktade och stressade.
• Har kontor på fritidsgården.

– I tjejgruppen
har vi kunnat
fråga saker
som man ville
veta och så
har vi fått svar
på det vi
undrat över.

Killgrupp redo att snacka
sex, som är sista temat i
raden av fyra. Tidigare har
de pratat om vänskap,
känslor, kärlek och relationer.

• Tar gärna emot frågor och funderingar från både ungdomar och
föräldrar.
Angelica Svensson nås på
08-540 709 12 eller
angelica.svensson@vaxholm.se.
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Riksdagen har beslutat om fyra bygglovsbefriade åtgärder. Villaägare kommer att
ha möjlighet att bygga bland annat ett komplementsbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt utan bygglov - men man måste invänta startbesked från
kommunen. Avgift för handläggning kommer att tas ut för startbesked på samma
vis som för bygglov.
Förslaget innebär att
villaägare utan att söka
bygglov ska kunna:
• bygga ett komplementsbostadshus på sin tomt, med högsta
nockhöjd 4 meter från medelmarknivå.
• bygga ut sin villa med 15 m2
• inreda ytterligare en bostad
i sitt enbostadshus
• bygga till max två mindre
takkupor på sin bostad.

Inget bygglov – men
startbesked krävs
Att det inte behövs bygglov
betyder dock inte att det
bara är att börja bygga.
Flera åtgärder kräver ett
startbesked från kommunen.

Vad ett startbesked?

Vad räknas som
komplements
bostadshus?
Komplementsbostadshuset
kan inrymma exempelvis
bostad, förråd, garage eller
gäststuga.

FÖRSLAG:

bygg
utan
bygglov

Ett startbesked är ett beslut
som visar att åtgärden kan
antas komma att uppfylla kraven i
plan- och bygglagen. Det som behövs
för ett startbesked för en bygglovsbefriad åtgärd är oftast ritningar,
situationsplan och en anmälan.

Varför är det
så viktigt att invänta
startbeskedet?
Innan startbeskedet ska bland
annat påverkan på omgivningen
och utformning granskas. Den
som börjar bygga innan start
besked drabbas av en bygg
sanktionsavgift. Om startbesked
inte kan ges i efterhand måste
bygget rivas även om byggsanktionsavgiften betalas."

– men missa inte att invänta startbeskedet
Byggytan ska
kunna strida mot
detaljplanen

Undantag finns
Förslagen gäller inte för
byggnader som är särskilt
värdefulla ur historisk,
kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt
eller som ligger inom ett
område med motsvarande
värde.

Förslaget anger också att
åtgärderna ska kunna strida
mot detaljplanen. Det innebär att villaägare bland annat
kan få bygga den här typen
av byggnader, på max 25 m2,
utöver den högsta tillåtna
byggnadsarean.

Välkomna med frågor till bygglovshandläggare på Vaxholms stad
stadsbyggnad@vaxholm.se • Tel: 08-541 708 00 • www.vaxholm.se
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Förändras
byggreglerna
för friggebodar?
De gamla reglerna
för 15 kvadratmeters
friggebodar är
oförändrade.

Remiss: förslag om utvidgat
strandskydd för Vaxholms stad
Länsstyrelsen har för avsikt att
fatta nya beslut om utvidgat
strandskydd.
Föreslagen innebär vissa förändringar
i strandskyddsområdenas utbredning.
Markägare och innehavare av särskild
rätt till marken ges nu tillfälle att yttra
sig.
De nya förslagen har tagits fram av
Länsstyrelsen i dialog med kommunerna. Förslag till beslut, inklusive kartor
för respektive kommun, finns tillgängliga till och med 12 september 2014:
• På kommunhuset i Vaxholm,
Eriksövägen 27

• På Länsstyrelsen och på
www.lansstyrelsen.se/stockholm
Markägare och innehavare av särskild

rätt till marken ges nu tillfälle att yttra
sig över förslagen. Yttrandet ska ha
kommit in till Länsstyrelsen senast
12 september 2014, till:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 220 67
104 22 Stockholm
eller med e-post till:
stockholm@lansstyrelsen.se

Läs mer på www.vaxholm.se

Värd i Stockholms skärgård

”Värd i Stockholms Skärgård” är ett av
många projekt som ingår i Skärgårdsstrategin som arbetar med långsiktiga
mål för att göra Stockholms skärgård till
ett attraktivt besöksmål året runt.
”Värd i Stockholms Skärgård” är
ett sätt att försöka gå ihop och arbeta
gemensamt. Alla aktörer inom besöks
näringen är välkomna att delta. Projektet erbjuder information, utbildning
och kontaktnät. Med jämna mellanrum
ordnas träffar och seminarier för aktörer från olika kommuner.
I projektet ”Värd i Stockholms Skärgård” ingår i dagsläget sju kommuner; Nynäshamn, Haninge, Vaxholm,
Vämdö, Nacka, Österåker och Norrtälje.
Under seminariedagen i Vaxholm
berättade olika föredragshållare om
olika besöksmål och Janne Gunnarsson
från Värdskapet AB höll ett föredrag

FOTO: VERONICA ZETTERLUND

Under våren samlades 56 aktö
rer inom besöksnäringen från
Vaxholms stad, Värmdö och
Nacka på Vaxholms biografteater.
Projektet ”Värd i Stockholms
Skärgård” ordnade en seminarie
dag med fokus på kunskap och
värdskap.

Vaxholms Turistbyrå
sommaren 2014

Under seminariedagen i Vaxholm berättade olika föredragshållare om platser och
besöksmål, bland annat om Vaxholms
fästning och fiske i skärgården.

om Det goda värdskapet. Alla blev här
påminda om hur viktigt det är med ett
gott bemötande och att få alla att känna
sig välkomna.
Vill du delta i projektet Värd i Stock-

holms Skärgård? Välkommen att
kontakta Mikaela Lodén på Vaxholms
Turistbyrå, 08-541 314 80,
E-post: mikaela.loden@vaxholm.se

Nu har sommarsäsongen rullat
igång inne på turistbyrån. Vårt stora
schackspel är utställt på Rådhustorget och det används flitigt. Vi
har många besökare varje dag och
en stor del är utländska turister.
Årets kartor har anlänt och vi har i
år broschyrer om Vaxholm även på
tyska och spanska. I sommar kommer turistbyrån inte bara att finnas i
Rådhuset utan även ha en disk inne
i Waxholmsbolagets lokal. Förra
året märkte vi att det fanns ett stort
behov av turistinformatörer i Söderhamnen så det känns bra att vi finns
på plats där även i sommar.
Vi på turistbyrån svarar på frågor
som handlar om allt mellan himmel
och jord. Vi har bland annat information om restauranger, caféer, boenden, sevärdheter och evenemang.
Kom gärna in till oss och hämta en
evenemangslista där ni ser vad som
händer i Vaxholm i sommar.
Vaxholms Turistbyrå

Rådhustorget
185 32 Vaxholms Stad
08-541 314 80
www.vaxholm.se
turistbyran@vaxholm.se
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Frågsotran
på

Vaxholm motionerar
TEXT OCH FOTO: ANNA NORRBY

CHRISTOPHER HÄGGLUND, Kungsgatan
Håller du på med någon
sport eller gillar friluftsliv?
– Jag brukar spela tennis här
(på Lägret), det är bara att
boka i kiosken. Vissa dagar
kan det vara svårt att få
tid, men oftast går det bra.
Förut spelade jag golf också,
på Bogesund. Men det var
roligare när jag var nybörjare och klättrade snabbt. Nu
måste jag jobba mycket mer
för att förbättra mitt handikapp. Då är tennis roligare.

ULLA LÖFGREN, Vaxholm

LISA MATSSON, Vaxholm
Hur motionerar du, om du gör det?
– Om jag gör! Jag är ett riktigt sportfreak
som både springer Tjejmilen och cyklar. Det
mesta annat jag behöver finns här i Vaxholm, som ett bra gym och ridning på det.
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Vardagsmotion och frilufts
liv. Hur funkar det för dig
här i Vaxholm?
– Jag går mina rundor här
omkring och är glad att
jag fortfarande orkar med
det. Lite sämre blir det på
vintrarna, jag vill inte gärna
halka. För pensionärer finns
det sittgymnastik för den
som vill, men jag kan ju promenera och det räcker gott.

FREDRIK EDVARDSSON,
Vaxholm
Motion och friluftsliv,
är det något för dig?
– Ja, jag spelar innebandy i
IF-hallen. Eller, egentligen
spelade jag innebandy förut,
med veteranerna. Nu var det
säkert ett år sedan för jag
är föräldraledig. Men det är
klart att jag är ute och rör på
mig en del ändå, promenader blir det.

ELLEN JONSSON, Norrhamnen
Du ser ut att vara på väg till stallet.
Kan du rida i Vaxholm?
– Det finns ett stall i Vaxholm, men det är
roligare att rida i Vallentuna, för det är jag
van vid. Vi ska åka dit nu. Jag har ridit där
sedan jag var fem år. Stallet här är mindre,
men det är säkert också bra.

GUNNEL ELVING, Vaxholm
Hur får du vardagsmotion?
– Jag bor högst upp och eftersom det blir
minst tre promenader med Lage varje dag
blir det lika många vändor upp och ned för
trapporna. Jympat har jag aldrig gjort, men
är allmänt rörlig ändå. Jag får nog minst tre
timmars promenad om dagen. Nu ska jag ta
högervarvet runt och passa på att handla på
vägen.

MARY-ROSE HOJA OCH SOPHIA OCH ALEX BEATUS, Vaxholm
Ägnar ni er åt friluftsliv här i Vaxholm?
– Mycket! Vi joggar och gör cykel
utflykter, spelar fotboll och flyger
drake. Idag spelar vi biljard.
Saknar ni något?
– Lägret är kraftigt underutnyttjat.
Dessutom har ena tennisbanan

stängts och ersatts av en parkering. Det vore bra med basket där.
I Australien skulle de ha en allmän
eldriven grill under tak i en sådan
park, det skulle passa perfekt här
också!
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Valåret 2014:

FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Den 14 september
röstar Sverige igen
Den 14 september 2014
är det åter dags för Sverige
att rösta. Denna gång är det
tre val som ska utföras
i Vaxholms stad:
• Riksdagen
• Kommunfullmäktige
• Landstingsfullmäktige
Dessa val brukar kallas för de allmänna
valen och återkommer vart fjärde år.
Precis som i valet till Europaparlamentet, som utfördes 25 maj i år, så är det
möjligt både att:
- rösta på ett parti
- personrösta på en enskild person om
du vill att denne ska bli invald i något av
de tre valen.

41,5 %

Så blev resultatet 2010 i valet
till kommunfullmäktige i Vaxholm stad.

2010 var valdeltagandet till kommunfullmäktige högt i Vaxholms stad. Hela
88.1 procent av de röstberättigade valde
att rösta, vilket var högre än det snittet i
Sverige som låg på på 81,6 procent.
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Vallokalerna i Vaxholms stad den 14 september 2014
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Kommunhuset

Träffpunkten Kanonen

Norrbergsskolan

Rindö skola

Eriksövägen 27

(Lägerbacken)
Hamngatan 50

(aulan)
Hamngatan 54

(huvudbyggnaden)
Rindövägen 82

Vilken vallokal ska du gå till
På ditt röstkort kommer det stå vilken
vallokal du ska gå till om du väljer att
rösta på valdagen. Vallokalerna kommer
vara väl utmärkta och där finns utbildade röstmottagare som är behjälpliga
hela dagen.

FOTO: LARS DAHLGREN, NATTVANDRING.NU

Inför valet

Vallokalernas öppettider
Öppettider i samtliga vallokaler
på valdagen den 14 september
kl 08–20.

Förtidsrösta
i Vaxholms rådhus
Om du inte kan rösta i en vallokal den
14 september går det bra att förtidsrösta i Rådhuset på torget i Vaxholm.
Förtidsröstningen startar den 27 augusti
och pågår fram till valdagen 14 september.
Öppettiderna kommer att stå på ditt
röstkort som skickas ut mellan 21 och
27 augusti. Information finns även på
Vaxholms stads hemsida:
www.vaxholm.se.
Rådhuset är tillgänglighetsanpassat
med ramp och hiss upp till röstningslokalen. I röstningslokalen finns utbildade röstmottagare som hjälper dig och
kan svara på eventuella frågor.

Valstugor
på Söderhamnsplan
Från mitten av augusti kommer det
dyka upp valstugor på Söderhamnsplan
i Vaxholm. Där kan du som väljare träffa
politiker och få information från partierna inför valet den 14 september.

Överby förskola,
Resarö

Överby skolväg 2

Resarö skola

(matsalen)
Överbyvägen 1

Det går ca 8 700
timmar på ett år
Klart att du inte har tid att ge bort fyra …
Vi vet själva hur det är. Hela
livet handlar om kampen
om tiden. Att få den att
räcka till vänner, föräldra
skap och jobb. En ekvation
som många gånger känns
svårlöst.
Därför framstår det kanske fräckt
att vi kommer och ber om något
så dyrbart som din tid. Men det
är inte så mycket tid vi ber om.
Fyra timmar räcker utmärkt
för oss, ungefär så lång tid tar en
nattvandring. Eller en tevekväll i
soffan. Men det mesta du ser på
tv går ju i repris. Det gör däremot
inte dina barns liv.

på Rindö-Skarpö, och då tar du
kontakt med oss via mail. På
Rindö-Skarpö nattvandrar man
kontinuerligt. Nattvandrarna
Vaxholm siktar efter skolavslutningen in sig på hösten med fler
nattvandringar.
Nattvandrarna Vaxholm ingår,
precis som nattvandrarna RindöSkarpö, i nätverket och stiftelsen
nattvandring.nu (www.nattvandring.nu).
Här når du oss:

vaxholm@nattvandring.nu
rindo-skarpo@nattvandring.nu

Det vore trevligt om du kom-

mer med oss ut, i Vaxholm eller
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Vad är
TÄNK OM
Folkhälsomyndigheten är
initiativtagare till TÄNK OM och
genomför insatsen i samarbete
med Systembolaget, Länsstyrel
sen och Polisen.
Över hela landet sker ett aktivt arbete av
kommuner och frivilligorganisationer.
Som gemensamt arbetar för att underåriga inte ska dricka alkohol.
Forskning visar att föräldrar genom
sin roll som gränssättare och vuxna förebilder har stora möjligheter att påverka
sina barns alkoholdebut och framtida
konsumtionsmönster.

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.

Det övergripande målet för TÄNK OM
är att minska tillgängligheten av alkohol
för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att:
• förstå riskerna med en tidig alkoholdebut
• inse vikten av tydlig gränssättning,
normer och värderingar kring alkohol
• aktivt avstå från att köpa ut alkohol till
ungdomar under 20 år
• känna till att tonåringar främst får
alkohol från kompisar och kompisars
syskon.

Familjecentrum i Vaxholm erbjuder dig med
barn i åldrarna 3–12
år möjlighet att kostnadsfritt delta i ABC
föräldraträffar. ABC
bygger på forskning
om föräldraskap och barns utveckling
och utgår från FN:s barnkonvention.
Syftet är att främja barns utveckling
genom att stärka relationen mellan
barn och föräldrar.

Datum för ABC
föräldraträffar
hösten 2014
Öppna förskolan
Torsdagar kl 9.30–12.00:

25/9, 9/10, 23/10, 6/11
Resarö församlingsgård
Tisdagar kl 18.30–21.00:

7/10, 21/10, 4/11, 18/11
Mer info:

Madeleine Larsson,
folkhälsostrateg
Vaxholms stad
Tel: 08-541 708 00
E-post: madeleine.larsson@
vaxholm.se
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Vaxholm Wild camp 2014
Är du mellan 8 och 13 år och
sugen på fyra dagar med
äventyr, skratt, kämparglädje
och gemenskap? Välkommen
till Vaxholm Wild Camp –
sommarens roligaste läger
i Vaxholm!
Waxholms orienteringsklubb
arrangerar i augusti
ett sommarläger
för barn mellan
8 och 13 år.
Under lägret
kommer du
att få prova
på massor
med roliga
aktiviteter
och täv-

lingar, allt med syfte att ha roligt med
varandra och att vara ute i skogen.
NÄR: Måndag 11 augusti–torsdag
14 augusti. Program kl 8.30–15.00
VAR: Waxholm OK:s klubbstuga,

Eriksö båtsportcentrum
ANMÄLAN: Till wildcamp@vaxholmsok.

se senast fredag 1 augusti. Anmälan ska
inkludera namn, adress, telefonnummer till förälder samt
tröjstorlek.
PRIS: 1 000 kr

per person
MER INFO:

www.waxholmsok.se

Engarns
koloniträdgårdsförening
– värdefullt natur-, kultur- och rekreationsområde
På Resarö finns Engarns koloniträdgårdsförening som
består av 45 odlingslotter,
varav flera med små enkla
stugor och växthus. Före
ningen arrenderar marken
av Vaxholms stad och har
funnits sedan 1997.
Så fort snön försvinner börjar det sjuda
av aktivitet på kolonilottsområdet. Vi
bedriver giftfri odling i balans med
naturen och den biologiska
mångfalden gynnas. Tidigare hade vi bikupor,
men ägarna flyttade
till en annan del av
Sverige, så nu söker
vi efter nya biodlare
lördag
med ljus och lykta.

Årets skördemar

Två gånger per

år har föreningen
städdagar. Då snyggar vi medlemmar till området, den gemensamma
bryggan läggs i sjön och sedan är det
korvgrillning.
Ett stort antal Vaxholmsbor är engagerade i koloniföreningen. För tillfället står
27 personer på kö. Föreningens målsätt-

knad

16 augusti kl 11
–14

ning är att kolonilotterna ska vara billiga
och tillgängliga för alla Vaxholmsbor.
Området är öppet för allmänheten och
många promenerar här.

Varmt välkommen ut till oss i Engarn
Välkommen även att kontakta föreningens ordförande Mikaela Lodén:
mickanivaxholm@gmail.com
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Adoptera en katt
Alla katter som vistas på katthemmet i Vaxholm har varit hemlösa
och kommer från hela Stockholm. Varje gång du adopterar en katt
hjälper du i praktiken två katter.
Många av de 60 katterna som nu bor på
hemmet i Vaxholm kommer från väldigt
tuffa levnadsförhållanden. De flesta är i
bedrövligt skick vid ankomsten och har
fått kämpa för sin överlevnad. Många
har levt länge utan mänskligt skyddsnät i så kallade kattkolonier och en del
av dem har aldrig haft kontakt med
människor.
– Sandra, vår egen lilla huskatt, har vi
själva valt att adoptera då hennes hälsa
är sviktande. Hon har flertalet gånger
provat bo i ett eget hem men inte trivts.
Hon kommer från ett klassiskt vanvårdshem med många katter där de fått
alldeles för lite mat. Katterna därifrån
hade på grund av näringsbrist problem
med tänderna och veterinären var
tvungen att avliva många av dem, säger
Anna Brodin samtidigt som Sandra nöjt
sträcker på sig i sin favoritplats intill
fönstret i köket. För Sandra är katthemmet hemma – hon är lyckligast här.
Anna Brodin och Madeleine Asp är

ansvariga för verksamheten och Jessica
Granvik heter den tredje anställda. Förening Djurhjälpen är en ideell förening
som driver verksamheten i Vaxholm.
Arbetet med att driva katthemmet är
endast möjligt genom de gåvor som
de får från privatpersoner samt den kattkalender som katthemmet gör och säljer
varje år.
– Vi behöver hjälp av volontärer för

Arbetet med att ta hand om övergivna katter i Vaxholm är möjligt genom gåvor från
privatpersoner och intäkter från den kattkalender som som katthemmet säljer varje år.

den dagliga skötseln, de är ovärderliga
för katthemmet, säger Madeleine Asp.
Katthemmet arbetar efter en så
kallad No Kill-policy vilket innebär
att alla katter har rätt till att få en
chans till ett gott liv. Föreningen Djurhjälpen startade 1999. Från början
bodde de omhändertagna katterna i
en lägenhet och efter fyra år öppnades
katthemmet i sin nuvarande lokal.
Sedan föreningen startade har cirka
3 000 katter fått nya hem. Anna Sokolov från Vaxholm var den eldsjäl som
startade föreningen.
– Vår målsättning är att hjälpa alla
hemlösa katter att få ett eget hem och

att de ska kastreras och id-märkas säger
Madeleine Asp.
När någon larmar om en hemlös

katt gäller det att säkerställa en plats.
Katthemmet har tillstånd för 74 katter.
Personalen ser först och främst till att
katterna får den akuta vård de behöver.
När en ny katt kommer in så placeras
den först i isoleringsavdelningen. Där
vårdas, kastreras, vaccineras och IDmärks de för att sedan flytta ut på hemmet. Katterna kan ha allt från öronskabb
och sårskador till sönderslagna tänder
eller bara vara helt slutkörda och behöva
vila ut för att återhämta sig.

KATTHEMMET I VAXHOLM
... drivs av av Föreningen
Djurhjälpen som är en
ideell förening och har
tillstånd för 74 katter.
Personalen tar hand om
katter i nöd – hemlösa,
utsatta och övergivna.”Vi
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vårdar, kastrerar, vacci
nerar och ID-märker
våra katter. Vi tar oss
den tid som krävs för att
socialisera de förvildade
katter som aldrig (eller
för mycket länge sedan)

haft människokontakt. Vi
adopterar sedan ut dem
till nya och kärleksfulla
hem.” står att läsa på
deras hemsida:
www.katthem.nu

så hjälper du två
– De katter som är förvildade får den
tid de behöver för att socialiseras och
för att åter bygga upp förtroendet
för människor igen. Veterinärvård är det första som behövs.
säger Anna Brodin.
– Vi ger dem mat och försöka vänja dem vid mänsklig
kontakt. Ibland litar de på oss
ganska fort då de märker att de
andra katterna som bott här ett tag
gör det. Ibland tar det längre tid, säger
Madeleine.
När katterna är redo får de flytta ut i
lokalerna bland de andra katterna. Det
brukar ta mellan två till fyra veckor.
Oftast uppstår inget bråk med andra katter då de flesta varit vana att leva i grupp
som hemlösa. Det svåra för dem är ibland
just närkontakten med människan.
– Vi ger alla den individuella tid de
behöver, säger Anna.
I ett senare skede blir djuren redo för
adoption och i samma veva som någon
adopterar en katt uppstår även en ny plats
på katthemmet
– Vilket betyder att varje gång du adopterar en katt från katthemmet hjälper du i
praktiken två katter, säger Madeleine Asp.
Katthemmet har öppet hus helgfri lördag mellan kl 14 och 16.
TEXT OCH BILD: GISELA GRANBERG

En ny katt som kommer in till katthemmet
placeras först i isoleringsavdelningen där de
vårdas, kastreras, vaccineras och ID-märks.
Sedan flyttar de ut på
hemmet.
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RESARÖ MITT

– beslut tas om ny detaljplan

Vid det sista mötet innan sommaren i Vaxholms stads kommunfullmäktige
förväntas beslut tas kring ny detaljplan för Resarö mitt.
Vid denna tidnings pressläggning hade
mötet ännu inte ägt rum. Vad som
beslutats kan du läsa om på Vaxholms
stads webbplats där du finner samtliga
protokoll så snart de är justerade. Här
finns en mycket kort sammanfattning
om detaljplanen som kommunfullmäktige förväntas ta beslut om 23 juni.
Planområdet Resarö mitt
Planområdet är 13,8 hektar, ligger centralt på norra Resarö och är den sjunde
etappen i planläggningen av norra Resarö. Vaxholms stad äger större delen av
marken, en mindre del är i privat ägo.
Bebyggelsen är från senare -60-talet
och framåt, Resarö skola och förskolor
från 1980-talet och butiken tillkom
något tidigare. Kyrkan är en så kallad
vandringskyrka och flyttades till Resarö
1968. En förändring mot permanent
boende pågår.
Planområdet omfattar:
• Överbyvägen i nordväst
• området vid Resarö skola i väster

Längs Överbyvägens hela sträckning föreslås en gång- och cykelväg som ska
ansluta till den befintliga cykelvägen.

• Resarövägen och området närmast
Resarövägen i öster området vid livs
medelsbutiken och Lillvägen i norr.
Syftet med detaljplanen är att underlätta för permanentboende, ge möjlig-

het till ny bostadsbebyggelse och
möjliggöra att området används för
skola, bostäder, handel, service och
liknande verksamheter. Planbestämmelserna syftar till att nya byggnader ska infogas i den befintliga

Vaxholms kustradio
Vaxholms kustradio har en
spännande historia. Enligt
en artikel av författaren Arne
Ahlström började historien
redan år 1895, då Guglielmo
Marconi lyckades uppnå
trådlös radioförbindelse över
några kilometers avstånd.
Ryktet om Marconis försök
spred sig snabbt och i Sverige
var det flottan som först insåg
att denna ”gnistteknik” skulle
komma att ha stor betydelse
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för fartygens kommunikationsmöjligheter.
Vaxholms radiostation
etablerades 1914. I en artikel,
skriven av radioprofilen CarlUno Sjöblom år 1988, kan
man läsa att den till en början
var ”inrymd i ett trähus intill
kastellet, och dess långa antenner sträckte sig tvärs över
sundet till en mast på Rindö”.
Efter några år kunde man för
första gången i Sveriges rike

Information från Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor

DRICKSVATTENPROVTAGNING
ENSKILDA BRUNNAR
Inringat i rött är planområdet Resarö
mitt.

miljön med tillbörlig hänsyn tagen
till denna.
Delar av vad planen medger
eller föreslår:
• viss tillbyggnad till befintlig
dagligvarubutik
• skol- och förskoleverksamhet
föreslås kunna utökas
• nya bostäder förslås nordväst om
Resarö skola
• en cirkulationsplats föreslås där
Resarövägens möter Överby- och
Ytterbyvägen.
• längs Överbyvägens hela sträckning föreslås en gång- och
cykelväg som ansluter till befintlig
cykelväg
• parkeringsytor vid kapellet,
Resarövägen och dagligvaru
butiken föreslås utökas.
Läs mer på www.vaxholm.se

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och avgörande för
att vi ska må bra. Det är därför viktigt att sköta sin brunn
och kontrollera vattenkvaliteten med några års mellanrum. Förutom bakteriehalt, kemiska ämnen och eventuella
metaller kan halten av radon behöva kontrolleras. Av oss
kan du få råd om vilken undersökning som är lämplig för
ditt vatten.
Kontroll
Läs mer på
www.srmh.se
om var du hämtar och lämnar
provflaskor och
följesedlar.

Spara på
brunnsvatten
Var varsam med
vattenuttaget
om du har egen
brunn. Annars
är risken stor att
saltvatten tränger
in i brunnen.

Mer information
om avlopp finns på:

www.S RM H.se
e
www.avloppsguiden.s

Enskilt avlopp Anläggning
Södra Roslagens
miljö och hälsoskyddsnämnd
(SRMH) har sedan
2008 inventerat enskilda avlopp i Vaxholm. Under 2014
fortsätter inventeringen av avlopp på
Bogesundslandet
och uppföljning av
avlopp på bland
annat Tynningö och
Ramsö.

Du som fastighetsägare är ansvarig
för att din avloppsanläggning fun
gerar. Om du har
planer på att göra
om eller ändra din
avloppsanläggning
så kontakta SRMH
innan du sätter
igång.

100 år
avlyssna ett radioprogram
som innehöll både ”tal och
musik”, utsänt trådlöst från
Vaxholms radio. Händelsen
fick stor uppmärksamhet i
medierna.
Författaren Arne Ahl-

ström beskriver dagen den
8 oktober år 1919 som en
märkesdag för Vaxholms
radio. Stationen lyckades då
upprätta telefonikommunika-

tion med det tyska luftskeppet
Bodensee, som färdades tur
och retur mellan BerlinStockholm. Enligt källan höll
luftskeppet god radiokontakt
med Vaxholm radio på vägen
tillbaka till Berlin.
Vaxholms Radio fortsatte
med sin verksamhet helt fram
till år 1937. Stationen lades
ner och trafiken flyttades till
Stavsnäs.
Information om kustradi-

ons verksamhet finns också
på Krigsarkivet och på Riksarkivet, där radiostationens
arkiv förvaras. På Vaxholms
stadsarkiv kan man också
hitta ett och annat minne från
kustradions tid.
TEXT: KARIN BREDESEN, STADSARKIVARIE VAXHOLMS STAD

Välkommen på
100-årsjubileum!
Vill du veta mer om Vaxholms
kustradios spännande historia kan du besöka Kastellet
den 23 augusti. Täby sändaramatörer kommer tillsammans med radioklubbar i
Stockholms län och Sveriges
radioamatörer att celebrera
Vaxholms kustradios hundraårsjubileum.
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SVERIGES 16 MILJÖKVALITETSMÅL. ILLUSTRATÖR: TOBIAS FLYGAR

Information om Miljösmart i skä
rgården
finns vid Söderhamnsplatsen
18–19 juni
samt 21 augusti. Gå in på stade
ns hemsida
och läs om vilka aktörer och gä
ster som
medverkar i vårt informations
tält.

Vaxholms fokusområde

Förbättra
vattenkvaliteten
i Östersjön

TEXT: AMMI WOHLIN, MILJÖSTRATEG VAXHOLMS STAD
FOTO: AMMI WOHLIN

Nu är sommaren här med båtliv, turism
och sommarvistelser i skärgårdsstugor.
Under de varma sommarveckorna är
livet i havet som känsligast och det är
då vi människor påverkar vattnet som
mest.
Östersjön är ett stort innanhav med
brackvatten som inte har ett kontinuerligt vattenflöde från Atlanten. Det
gör att föroreningar och gifter inte
späds ut utan koncentreras.
För att få ett friskare hav och
en hållbar vistelse i skärgården
är det framförallt två områden
som samhället och enskilda
medborgare behöver ta
ansvar för:
• vatten och
avlopp (VA)
• grönt båtliv.

GRÖNT BÅTLIV

– till sjöss med miljötänk

Naturen och kustlandskapet är
betydelsefull för båtägaren när
båten används för utflykter, fiske,
transporter och segling. Båtägaren påverkar miljön när båten
körs med drivmedel, rengörs från
algpåväxt och när latrinavfall
töms i havsvattnet.
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Vad kan båtägaren
göra och vilka alternativ finns?
• Rengör hellre skrovet
några gånger under
• Kör bränslesnålt genom
säsongen.
att anpassa hastigheten.
• Använd biologisk nedLatrin
brytbar tvåtaktsolja och
• Använd i första hand
akylatbensin.
toaletter på land.
• Använd helst modern
• Använd i andra hand
4-takts- eller dieselmotor.
sugtömningsstation.
Tvättning – Båtbottenfärger • Töm inte direkt i havet.
• Undvik båtbottenfärger.
Drivmedel

Blåstången
är Östersjöns
regnskog
En av de vanligaste algerna är
blåstången. Den och alla djur
som lever runt och i blåstången
påverkas av ett förorenat hav.

VA-planering är en del av översiktsplaneringen och behöver
pågå kontinuerligt. Det ska ske
genom en långsiktig vattenförsörjning som är hållbar. Enskild
VA-rådgivning hanteras förvaltningsövergripande.

Vad kan den enskilde
fastighetsägaren göra?
• Undersök möjligheten att ha en
gemensam lösning med dina grannar
– mer kostnadseffektivt och miljövänligare.
• Som fastighetsägare kan du boka en
kostnadsfri VA-rådgivning för att hitta
en lösning för ditt enskilda avlopp. Kontakt sker genom rådgivaren för enskilt
VA: Sofia Nilsson, tel: 08-540 835 95,
E-post: sofia.nilsson@roslagsvatten.se

Blåstången kan bli mer än 10 år gammal. Uppspolad på land kan den skydda
sig mot torka genom att utsöndra slem
och överleva torrlagd i flera dagar.
TEXT: MIA SKLENAR,

Djur som lever i blå
stången är bland an
nat
musslor, snäckor, ha
vsborstmaskar, virve
lmaskar, gråsuggor,
räkor och husmaska
r.
FOTO: FORSTSTYRELSEN, ÅBO AKADEMI, FINLAND

VATTEN OCH
AVLOPP (VA)

Blåstången är en brunalg med luftfyllda flytblåsor som sitter i par. Under
bra förhållanden bildar den ett bälte
i Östersjön från en halv till 9 meters
djup. Blåstångens utbredning begränsas av salthalten, som i Stockholms
skärgård är 6–8 promille.
Runt Vaxholm och i övriga Stockholms innerskärgård är salthalten
lägre och övergödningen mer koncentrerad. Därför trivs inte blåstången så bra här.
Blåstången har en viktig funktion
i Östersjöns ekosystem. Blåstångsbältet brukar kallas ”Östersjöns
regnskog” eftersom 70 procent av djur
större än 1 millimeter trivs i blåstångsruskorna. Därför är algen viktig för fiskar, både som mat- och gömställe. Den
har tvecklat en metod för att skydda
sig från att själv bli äten; den utsöndrar
gifter som djuren inte gillar.

Blåstångens
utveckling
Blåstången är tvåkönad, det
betyder att den har plantor
som är honor, och plantor som
är hanar. Plantorna släpper ut
ägg och spermier samtidigt och
befruktningen sker i vattnet. De
befruktade äggen sjunker sedan
till botten där de klibbar fast
och utvecklas till nya plantor.

PROJEKTKOORDINATOR VAXHOLMS STAD
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BILD: ELISABETH LARSEN BROLIN

Allting går,
bara man vill
Tova Lindeberg, elev på Norrbergsskolan och artikelförfattare. Tova är prao på Vaxholms stads kommunikationsenhet två veckor
under våren. Vid sidan av skrivande är musik ett av hennes största intressen. Piano har hon spelat sedan hon var åtta år och många
Vaxholmsbor har hört henne framföra sina egna musikstycken inför publik vid skolavslutningar och på konserter arrangerade av
Vaxholms kulturskola.

Så fort jag kommer in i skolan möts jag av skrikande röster och
springande steg. Folk ropar om böcker de glömt, om läxor som ska
göras och om prov som ”jag failade totalt på”.
Själv bär jag inte med mig några böcker,
men väskan är ändå tung. I den ligger
nämligen datorn, där jag har allt jag
behöver i skolan. Skolböckerna kan jag
läsa både på punktskrift och med hjälp
av en syntetisk röst – en talsyntes. Det är
så man gör när man inte ser.
Jag är en elev på 15 år som går i åttan
på Norrbergsskolan. När jag började
sjuan där, för snart två år sedan, trodde
jag aldrig att jag skulle lära mig hitta.
Inte heller kändes ett bra betyg i matematik som något rimligt mål att sträva
efter. Nu är det jag som måste visa mina
föräldrar omkring i skolan när de kommer på besök, och matten går inte så
tokigt, den heller ...
Men vad beror då detta på? Hur fung-
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Punktdisplay
och tangentbord
För att man ska kunna använda
en dator när man inte ser behöver datorn anpassas på vissa sätt.
Men detta innebär inte att man
använder sig av ett annorlunda
tangentbord. Det enda hjälpmedlet
man har är en punktdisplay - en
rad där skärmens text dyker upp i
punktskrift. Tangentbordet är precis detsamma. Att hitta rätt tangent
på tangentbordet är inget problem.
Bara man har lärt sig rätt fingersättning på tangentbordet går det
hur bra som helst.

erar det egentligen när man är blind?
Vilka hjälpmedel behöver man? Vad är
det som inte behövs?
Tekniken förändrar
Till att börja med har vi datorn. Genom
åren har den blivit ett allt viktigare
hjälpmedel för mig, och idag kan jag
inte vara utan den. Tänk er, till exempel, att bära med er tre historieböcker i
stället för bara en, som jag skulle behövt
göra om jag haft allt material i pappersformat. Så stor plats tar punktskriften
jämfört med ”vanliga” bokstäver. Eller
att det låter så högt varje gång ni skriver,
att alla de andra i klassen blir störda av
ljudet. Ja, i båda dessa fall är ju datorn
helt klart att föredra.

Var ska punktskriften vara?
Hur är det då med punktskriften? Hur
mycket ska märkas upp? Ja, när ni tänker
er ”en skola där det går en blind elev” är
er första bild kanske ett hus med anpassningar var femte meter. Skyltar, uppmärkta dörrar, kännbara linjer i golvet ...
Men behövs sådana saker verkligen?
Ja, alla har vi väl vårt eget svar på
den frågan, men för mig är det för det
mesta ett stort ”nej”. När jag var mindre
– sex, sju år – var hela skolan uppmärkt.
Överallt hade vi satt upp skyltar och små
lappar med punktskrift. Men resultatet
blev att skyltarna användes av andra
elever, som inte ens behövde dem. Så
när det var min tur hade punktskriften
hunnit bli alldeles oläslig. Då blir väl
skyltarna väldigt onödiga? Vid flytten till
Norrbergsskolan märkte vi därför endast
upp ett fåtal klassrum, och till och med
dessa ”uppmärkningar” används sällan
av mig i dag.
Olika ämnen går olika lätt
Helt klart är att vissa ämnen är lättare,
medan andra är både svårare och mer
onödiga om man inte ser.
Innan jag började i sjuan hade jag fått
höra att matematiken skulle vara det
svåraste ämnet för blinda. Jag började
fasa för den, men det skulle visa sig att
påståendet inte stämde på mig. Självfallet är det vissa saker som måste göras på
ett annat sätt – att tolka ett diagram med
fingrarna är inte det lättaste. Därför kan
det hända att jag behöver mer hjälp än
andra med dessa saker. Men något annat
än det krävdes inte för att jag skulle sluta
skrämmas av siffror, linjer och geometriska figurer.

BILD: ELISABETH LARSEN BROLIN

Förr i tiden var blinda tvungna att gå i
en skola bara för dem, eftersom punktskriften gjorde dem så ”annorlunda”. Idag
finns inte den skolan längre.
Charlotte Northman-Alm har varit
min lärare i svenska sedan jag började
sjuan. Jag frågar henne vilka skillnader
det finns att jobba med en blind elev.
– Det som är annorlunda är att man
måste ha längre framförhållning. Material som vi ska använda på en lektion
skickar jag till dig några dagar innan så
att jag vet att du har det i din dator när
det ska användas, svarar Charlotte.
Tack vare tekniken blir jag inte mer
annorlunda än så i klassrummet.

Kompanjonlärare
Helene Torelm är Tovas kompanjonlärare och finns under hela skoldagen
på Norrbergsskolan. Hon är inte med
i klassrummet, utan Tova kontaktar
henne om hon behöver hjälp med
något, och då kan Helene vara på
plats direkt.
Tova går i vanlig klass och läser
samma ämnen som alla andra i åttan.
Men utbildningsmaterial behöver
ibland anpassas för att fungera för
hjälpmedlen i hennes dator lika bra
som för alla andra. När klassen ska
orientera ordnar Helene så att Tovas
karta blir taktil (läsbar med fingrarna).
Inför att Tova skulle börja högstadiet hade lärare många funderingar,
och Helene kunde skapa lugn genom
att ge introduktion och förståelse
för vad det innebär att vara lärare i
en klass där en av eleverna inte ser.

Bilden är dock en annan sak, och detsamma gäller för slöjden. Flera gånger
har jag undrat, utan att få något svar,
vad jag egentligen ska ha bilden till. Om
man ändå inte kan se bilderna, hur ska
man då kunna tolka dem på samma sätt
som alla andra? Och när kommer man
någonsin behöva det? Så nej, bilden är
inte - och kommer heller aldrig att bli mitt bästa ämne.
En positiv attityd
Allt detta - datorn, bra hjälp, förstående
klasskompisar – är visserligen en stor
del, men det är ändå inte allt. Under
hela min tid på Norrbergsskolan – och
även tidigare, då jag gick på Söderfjärdsskolan – har jag blivit bemött på ett

Både Helene och Tova säger att det
fungerat väldigt bra, och att de fått
allt det stöd och alla de hjälpmedel
de efterfrågat för att kunna skapa en
fungerande pedagogisk utbildningsmiljö.
– Här finns ett enormt fint samarbete inom kommunen och på Norrbergsskolan, och alla arbetar som ett team
för att Tovas skoltid ska bli bra, säger
Helene.
En viktig samarbetspartner är också
specialpedagogiska skolmyndigheten
i Stockholm. De har varit på besök
på Norrbergsskolan och uttryckt att
skolan lyckats mycket bra med att
skapa en mycket väl fungerande
utbildningsmiljö för en blind elev.
Helene är i grunden ämneslärare i
matte, fysik, kemi och biologi och har
varit Tovas kompanjonlärare i tre år.
TEXT: ELISABETH LARSEN BROLIN

fantastiskt sätt. Här är det inte tal om att
”det går inte”, eller ”det där blir för svårt
för dig”. Nej, allting går – nästan – och
med den inställningen blir det verkligen
så. Hemma brukar vi säga att ”de enda
yrkena man inte kan ha om man är blind
är pilot och busschaufför”.
Visserligen finns det skillnader, om
man jämför hur det är för mig i skolan
med hur det är för mina kompisar. Men
vad tycker ni som läsare? Behöver man
verkligen gå i en egen skola bara för att
man inte ser? Jag ska svara på den frågan
åt er, förresten. Absolut inte! Allting går,
bara man vill.
TEXT: TOVA LINDEBERG
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Se respektive

Guidning på
Bogesunds slott

Juni: 28 och 29 juni kl 14
Juli: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 juli kl 14
Augusti: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24,
30, 31 augusti kl 14.
September: 6, 7, 13 september kl 14.
14 september kl 12.15
Mer info och aktuellt program:
www.bogesundsslott.se

Guidade stadsvandringar
Under perioden 25 juni–13 augusti:
onsdagar kl 14 och söndagar kl 16.
Turistbyrån anordnar under sommaren guidade stadsvandringar
genom stadskärnan, förbi Waxholms

Vaxholms fästningsmuseum

Öppettider 23 juni-31 augusti kl
11.15-17.00. Dagliga visningar med
guide kl 12.30 och 14.30.

28 juni. Invigning av
nya Kustjägarrummet
Filmpremiär och sekelskiftesyra 6 juli:
nyproducerad dramadokumentär om
livet på Kastellet 1890. Svenska messingcapellet, salut med frontladdare
avges av artilleriavdelningen Göteborg.
Kom gärna utklädda och mingla tillsammans med medlemmarna ur svenska
20 juli. 1800-talssällskapet.
Dans och lek på 1800-tals vis.
Visning av Oscar-Fredriksborgs fort på
Rindö kl 13.
14 septemer. Militärhistorisk
vandring i Myttingelinjen
Mer info och aktuellt program:
www.vaxholmsfastning.se
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Hotell, det gamla tullhuset och genom
fiskarkvarterens snirkliga gränder. Hör
guiden berätta om Vaxholms historia,
blandat med anekdoter från svunna
tider. Biljetter köps på turistbyrån.
Vandringen startar och avslutas vid
Rådhustorget och den tar 1 timme.

20 juli. Monty Python live
”One down, five to go”. Utsåld återföreningsshow med Monty Python-gänget.
Se showen direkt från gigantiska O2arenan i London på Vaxholms biografteater 20 juli kl 20.
Mer info och aktuellt program: www.
vaxholmsbion.se
16 augusti. Skärgårdsmarknad
i Vaxholm Kl 10-16.30

6 september. Välkommen till
Kulturnatten i Vaxholm som i år
genomför på en lördag. Ta denna
dag del av program även inom
ramen för Parkens dag och
Kommunens dag. Aktiviteter
erbjuds från tidig förmiddag till
sen kväll. Mer information på
baksidan i denna tidning och på
www.vaxholm.se. Håll utkik även
efter annonser i tidningen Mitt i
Södra Roslagen.

Vaxholms hembygdsmuseum
1–30 juni: öppet fre–sön kl 12–16
(dock ej midsommarhelgen)
3–31 juli: öppet tor–mån kl 12–16
1–31 augusti: öppet fre–sön kl 12–16
Mer info och aktuellt program:
www.hembygd.se/vaxholmshembygdsforening/museet/

Vaxholms
skulpturpark
Finns i Ekuddsparken till och med
30 september. I år är det tio konstnärer som ställer ut i parken.
www.roddarhuset.se

30 augusti. Distanskapprodden
med fackelrodd
Fyrverkerier startar ca 21.30
www2.idrottonline.se/VaxholmsRFRodd/
6 september. Kulturnatten.
Idéerna bakom filmen ”En dag på
Kastellet” presenteras.
23 augusti. ”Vaxholms radio” 100 år
Radiodag på Vaxholms Kastell
Täby Sändaramatörer kommer tillsammans med radioklubbar i Stockholms län
och Sveriges Sändareamatörer celebrera
SAF, Vaxholms Kustradios, hundraårsjubileum på Vaxholms Kastell den 23
augusti 2014. Radio Nord-sändningar
återupptas med tidstypiska reportrar och
inslag från 1960-talet. Fri entré.
Preliminärt program:
• Öppning av Radiodag, utförs av internationellt känd person från Vaxholm
• Radioverksamhet, bland annat telegrafi
på Vaxholms Fästnings Museum
• Radio Nord-sändningar
• Digitala trafiksätt med bl a Arduino
ochRaspberry Pi system
• ATV (amatör-TV), SDR (software defined
radio), ungdomsverksamhet, föredrag
och mycket mer.

Trafikantveckan
i Vaxholm
I september arrangeras Trafikantveckan i Vaxholm precis som på
många andra platser. Energi- &
klimatrådgivningen i Vaxholms stad
bjuder tillsammans med lokala aktörer på aktiviteter med koppling till
fossilfria sätt att ta sig fram.
Europeiska Trafikantveckan arrangeras runt om i Europa den 16–22
september varje år med stöd från
Europeiska Kommissionen. Den syftar till att ge medborgarna möjlighet att upptäcka alternativa sätt att
förflytta sig än genom att använda
personbilen. 2014 års slogan är
”Våra gator – vårt val”. Fokus detta
år är livskvalitet.
Mer info: www.trafikantveckan.nu

Vaxholms
konstförening
I samarbete med
Vaxholms stad
arrangerar Vaxholms konstförening
utställningar i Rådhuset.
T o m 6/7: "Vattenflod" Lisa Malmgren; silver och papper, Rieko
Takahashi; textil. Utställning öppen
torsdag–söndag kl 12–16.
12/7–7/8: Sommarutställning med
rakubränd keramik, Maria Cotellessa
med vänner.
30/8–21/9: Patrick Nilsson, utställningen visar ritningar, skisser
och modeller från tre konstnärliga
gestaltningar.
27/9–19/10: Elisabet Linna Persson
– måleri, glas, grafik och emalj.
25/10–16/11: skulpturer av Majalisa
Alexandersson, Ann-Mari Hellbom,
Birgitta Sjölander.
Öppettider: Sommaröppet,
se vår hemsida. Från 30 augusti–
16 november öppet lördag–söndag
kl 12–15.
Kontakt: vaxholmskonst@hotmail.com
www.vaxholmskonstforening.se

Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19

Tel: 08-541 709 45

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

Öppettider 7 juni–24 augusti:
Måndag 14–19
Tisdag Stängt
Onsdag 10–19
Torsdag 10–15
Fredag 10–15
Lördag Stängt
Midsommarafton – stängt
Öppettider från och med 25 augusti
Måndag 14–20
Tisdag 10–17
Onsdag 10–20
Torsdag 10–17
Fredag 10–17
Lördag 10–14
Sommarbokpåse
Utmana dig själv – låna en bokpåse
med hemligt innehåll.
Högläsningstips – sommarläsning
Låna ett färdigt bokpaket för barn
i olika åldrar.
Sommarlovsboken
Du som går i årskurs 1–9: hämta ett
sommarbokshäfte och var med i Sommarlovsboken. Du lånar, läser och
skriver om fem böcker. Häftet lämnas
in senast 29 augusti. Alla som är med
får välja en prisbok.
Sagostund i höst
Lotta läser sagor för
3–4 åringar varannan
fredag kl 09:30 med
start 26 september.

Bibliotekets hemsida, www.vaxholm.se
Här finns bland annat bibliotekets
katalog, E-böcker, E-ljudböcker. Många
av våra nyaste titlar finns här att låna
i digital form. Lyssna på musik och
engelska ljudböcker online. Läs mer om
Boken kommer-service och Daisy-talböcker på vår hemsida, eller kontakta
oss så berättar vi mer.
Advokatjouren
Träffa en advokat i 15 minuter för en
första kostnadsfri vägledning på biblioteket följande onsdagar: 3/9, 8/10, 5/11
och 3/12 kl 18 (kölista från kl 17).
Släktforskningsjour
Lördagar kl 11–14 från och med 6/9.
Gratis.

Kulturnatt i Vaxholm lördag 6 september – det händer på biblioteket:
•Kl 10.00–15.30: Avslutning sommarlovsboken. Drop-in från kl 10.00
• Boklotteri för barn
• Bokmärkestillverkning
• Frågesport
• Nyhet: Öppen bokcirkel
• Släktforskarjour
v Enquist berättar
• Kl 16.00: Per Olo
p. Fri entré, men
om sitt författarska
e.
änsat antal åhörar
biljett behövs. Begr
ed
s ut från och m
Gratisbiljetter dela
1/9 på biblioteket.

Föreningar med ungdomar
– var med i Klimatmatchen i september
Klimatmatchen är en tävling som vänder sig till föreningar med lag eller grupper
av ungdomar i åldern 10–16 år. Den går ut på att samla poäng på alternativa sätt
att ta sig till bland annat träning och tävling än med bil. Inbjudan har skickats ut
innan sommaren.
Mer info: www.klimatmatchen.se
Eva Jernnäs, Energi- & klimatrådgivningen, energiradgivningen@vaxholm.se
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Umgås i Vaxholm
lördag 6 september

Kommunens dag

Kulturnatt Vaxholm

I kommunhuset och på lägret kl. 10–24

Kl. 10–24. I år sker även många
aktiviteter på lägret.

• Invigning av kommunhusets nya
reception- och konferensdel.

Scenen står uppställd på lägret hela dagen
och kvällen och det blir ett rullande schema med brett
utbud. Bland annat livekonserter, teater, dansuppvisning, barnkör. Under dagen genomförs här även
ett moderatorlett samtal mellan kommunalråd och
kommunchef på temat aktuella frågor i Vaxholm.
Bondens marknad finns denna dag på lägret!

• Drop in-bröllop! Borglig vigsel på löpande
band för alla som vill sköta det utan planering.
Ta bara med dig de nödvändiga papprena.
Vigselförättare finns på plats.

• Rullande seminarier – olika
intressanta ämnen.

• Vaxholms skolor
presenterar sin
verksamhet.

Aktiviteterna genomförs bland annat på:
Vaxholms biografteater, biblioteket, hembygdsgården,
fästningsmuseumet, rådhuset och kyrkan.

Parkens dag
På lägret kl. 13–16
Välkommen in i vår lövade parkhörna! Olika utställare medverkar.
Plantförsäljning, Naturstig, försäljning av plantor och fröer,
Linnéguidning för barn, föredrag, arrangemang av buketter.
Hjälp oss plantera tusentals blomsterlökar i backen
upp mot Storstugan. Lökar får ni av oss.

Mer information om program
på www.vaxholm.se.
Programmet uppdateras kontinuerligt.

