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Det är mycket på gång i vår stad. Sommaren är här med allt vad det 
innebär för skärgårdens huvudstad. Det myllrar av aktiviteter, handel, 
företagsamhet och människor; en viktig och härlig tid för många av våra 
företag och för oss som bor här. Många ungdomar får sitt första jobb 
genom vår besöksnäring, den där första viktiga noteringen i CV:t. 

Det händer också annat. Som ni säkert noterat så iordningsställs en ny 
förskola vid Blynäs, Blynäsvikens förskola, med plats för sex avdelningar. 
I sommar flyttar förskoleverksamheterna från Lägerhöjden och Äppel-
gården hit för att möjliggöra planerad bebyggelse av ny förskola, särskilt 
boende, strandpromenad och bostäder på Norrberget. Detta finansierar 
Kronängsskolan och andra viktiga investeringar i verksamhetslokaler. 
Storstugan blir fortsatt en trevlig mötesplats för många. 

Vid Kronängsskolan iordningsställs ytterligare lektionssalar eftersom 
den årskull som börjar högstadiet till hösten är betydligt större än tidi-
gare år. Fler Vaxholmsungdomar än tidigare väljer att gå i kommunens 
högstadieskola - den är nu så populär att den lockar ungdomar även 
från andra kommuner.

Vid Vaxö skola har arbetet med att ersätta en paviljong med en per-
manent byggnad inletts. Den ska rymma slöjd- och andra lektionssalar 
och beräknas stå klar våren 2020. 

Arbetet med att ta fram en översiktsplan för hur Vaxholm ska utveck-
las fram till 2040 har just startat. Inom politiken träffas vi i olika 
seminarier. Invånarna har bjudits in att svara på en enkät och delta 
i ett dialogmöte om Vaxholms framtid. Detta arbete sker parallellt 
med framtagandet av en hållbarhetsstrategi. Utveckling och håll-
barhet är två sidor av samma mynt. Utan det ena haltar det andra. 

Sist men inte minst vill jag tillägna dig en glad och skön sommar!
Kanske ses vi någonstans bland Vaxholms alla smultronställen?

Malin Forsbrand (C), 
kommunstyrelsens ordförande

Insynsplatser i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige (KF) beslutade vid sammanträdet i februari att insynsplatser ska 
införas i kommunstyrelsen (KS) för partier som är representerade i KF men inte i KS. 
Vid samma möte valdes två representanter vardera från Kristdemokraterna och  
Sverigedemokraterna. Syftet med insynsplatser är att ge alla möjlighet att förbereda 
sig inför KF och få tillgång till KS handlingar.

Ta del av frågor som hanteras i Kommunfullmäktige (KF)
Återstående möten i KF sker på följande dagar kl 18.30 i Kronängsskolans aula om 
inget annat anges: 23/9, 11/11 och 9/12. Välkommen att lyssna på plats  
eller via webbsändning.
Ta del av kallelser, protokoll och webbsändning från KF på www.vaxholm.se

Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad.  
Tel växel: 08-541 708 00. 
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Bibliotek på tre hjul

Öppettider på  
biblioteket i sommar Självklart kan du också besöka biblioteket i de vanliga loka-lerna på Hamngatan. Biblioteket har öppet flera dagar i veckan även under högsommaren. 

Sommartider 10 juni–18 aug:Måndag 14–19 • Tisdag StängtOnsdag 10–19 • Torsdag 10–15Fredag 10–15 Lördag & Söndagar Stängt

Mer information om de olika aktiviteterna och hur du anmäler dig hittar du på www.vaxholm.se 

Sommarlovsaktiviteter för barn och unga
Har du sommarlov men inget att göra? Vaxholms stad anordnar flera kostnadsfria aktiviteter 
i sommar för dig mellan 6 och 18 år. Bland annat bjuds det på bio på Vaxholms biografteater, 
yoga och cirkelträning på Storstugan och möjlighet att prova höghöjdsbanorna, kanot och  
vattenskidor/wakeboard på Eriksö. Dessutom planeras flera aktiviteter på Vaxholms kastell.

Bibliotek på tre hjul

Målsättningen är att nå ut till fler 
Vaxholmsbor, med särskilt fokus på 
dem som av olika anledningar inte 
besöker biblioteket så ofta. I det rull-
lande biblioteket kan du låna böcker, 
CD-böcker och tidskrifter. Du får 
också information om hur du laddar 
ner e-böcker, e-ljudböcker och digitala 
filmer. 

Tanken är att lådcykeln ska besöka 

platser där Vaxholmsborna är, till 
exempel olika evenemang, matbutiken, 
kajen eller badstranden. Det finns inget 
schema, utan väder och vind styr. Se-
nare i höst kommer den också att hälsa 
på våra äldre och barnen i våra försko-
lor och skolor. Tipsa gärna biblioteket 
om platser eller verksamheter du tycker 
cykeln ska besöka.  

Bidrag från Statens kulturråd
Satsningen på lådcykeln är en del av det 
bidrag som Vaxholms stad fått från Sta-
tens kulturråd för att stärka biblioteks-
verksamheten. På regeringens uppdrag 
genomför Statens kulturråd en satsning 
2018–2020 för att stärka folkbiblioteken 

i Sverige. Syftet är att öka utbudet och 
tillgängligheten till biblioteksverksam-
het i hela landet.

Bli inte förvånad om du träffar 
på ett rullande bibliotek i som-
mar! Vaxholms stadsbibliotek 
har nämligen förstärkt sin 
uppsökande verksamhet med 
en eldriven lådcykel.
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Vad behöver du tänka på om du ska elda i sommar 
och hur vet du om det råder vattenbrist? Här ger vi  
dig några tips inför sommarsäsongen. 

Så håller du koll på vad som gäller i sommar

Många bränder orsakas av slarv med 
grillning, fimpar och eldning av gräs. 
Tänk på att alltid vara försiktig om du 
grillar eller eldar utomhus. Det är alltid 
du som eldar som ansvarar för säkerhe-
ten och att det släcks ordentligt. 

Om du bedömer att eldning kan ge-
nomföras på ett säkert sätt ska du se till 
att släckutrustning, till exempel vatten-
slang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska 

I augusti kommer 
SCB:s enkät igen
Vaxholms stad deltar varje år i 
medborgarenkäten som genom-
förs i samarbete med SCB. Under 
perioden 23–29 augusti 2019 
får ett slumpmässigt urval av 
kommunens invånare ett första 
utskick med en inloggning till en 
digital enkät. Lite senare skickas 
även en pappersenkät hem. 
I enkäten betygsätter invånare 
tre områden:
• kommunen som en plats att bo 

och leva på
• kommunens verksamheter
• medborgarnas inflytande i sin 

kommun.
Resultatet presenteras i slutet 
av året på SCB:s webbplats, på 
www.vaholm.se och här i kom-
munens tidning Viktigt i Vax-
holm.

All eldning sker på eget ansvar
finnas i närheten. Håll koll på elden hela 
tiden när du eldar. 

Eldningsförbud
Eldningsförbud innebär att det blir 
förbjudet att elda och grilla utomhus på 
allmän plats. Information om eldnings-
förbud meddelas via Länsstyrelsen, rädd-
ningstjänsten och/eller din kommun.

Håll dig uppdaterad
Du kan ringa Storstockholms brand-
försvars automatiska telefonsvarare för 
att få information om brandrisk och ev. 
eldningsförbud: Telefon 08-454 83 39. 
Information om aktuell brandrisk hit-
tar du även via SMHI:s webbplats och 
Mobilappen Brandrisk ute. Mer råd och 
information om vad som alltid gäller vid 
eldning utomhus finns hos din rädd-
ningstjänst och på www.dinsäkerhet.se

Enligt Havs- och vattenmyndigheten och EU infaller badsäsong-

en 21 juni–15 augusti i Stockholms län. Under denna period tas 

prover var tredje vecka för att säkerställa vattenkvaliteten vid 

Vaxholms allmänna badplatser. Anslag med information 

om vattenkvaliteten sätts upp löpande vid badplatserna. 

Kvaliteten bedöms enligt skalan:

• Tjänligt
• Tjänligt med anmärkning

• Otjänligt
Prover från badplatserna i Vaxholm har oftast visat tjänliga 

värden. Om analysen visat "tjänligt med anmärkning" tas omgående ett nytt 

prov. Vanligen har orsaken varit lokal och tillfällig, och provresultatet har 

återgått till "tjänligt". Om vattenprovet bedöms som "otjänligt" sätts ett anslag 

omgående upp på badplatsen och utredning sker. Om provresultatet är "otjän-

ligt" tre veckor i rad, så stängs badet.

Mer information: Det är Södra Roslagens miljö- och hälso skyddskontor 

(SRMH) som har tillsyn på de allmänna badplatserna i Vaxholm och svarar på 

frågor som rör badvattnets kvalitet. Läs mer om deras arbete på www.srmh.se. 

Vattenkvaliteten kontrolleras 

under badsäsongen
Ta del av Vaxholms 
stads års redovisning
I Vaxholms 
stads års-
redovisning 
sammanfattas 
måluppfyl-
lelse, viktiga 
händelser 
och resultat 
för året som 
gått inom målområdena kvalitet, 
livsmiljö och ekonomi. 2018 var 
ett händelserikt år med flera goda 
resultat, där Vaxholms skolor och 
hemtjänst sticker ut lite extra. 
Ekonomiskt visar Vaxholms stad 
ett positivt resultat på 14,6 miljo-
ner kronor. 

Ta del av årsredovisningen på: 
www.vaxholm.se

FEAST på Lägret 
För sjätte året anordnade Vax-
holms stad, tillsammans med 
lokala idrottsföreningar och 
aktörer, skolavslutningsfestivalen 
FEAST för årskurs 4 och uppåt. 
Discotält, kiosk, spaceball, fot-
bollsplan och mekanisk rodeotjur 
var några av dragplåstren i år. 
Självklart var evenemanget helt 
drogfritt och inträdet gratis.
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Så håller du koll på vad som gäller i sommar Nya på jobbet  
i sommar 
Vaxholm går på högtryck under som-
maren och många arbetsgivare letar 
efter personal. Vi träffade några av de 
som fått jobb och frågade vad de ser 
fram emot allra mest.   

Kaj, 61 år. Ska jobba i IFK Vaxholm. 
– Det ska bli kul att vara ute och träffa 
folk. Det blir ett alldeles lagom jobb 
innan pensionen.

Dawit, 26 år. Ska jobba på Vaxholms 
hotell. 
– Att få arbetslivserfarenhet och ar-
betsgivarkontakter. Jag hoppas att det 
kanske kan leda till fast anställning på 
sikt.

Jonas, 27 år. Ska jobba på  
Café Sjöstugan på Värmdö.
– Jag hoppas att det blir fint 
väder så att det kommer mycket 
gäster, då blir dagarna roligast. 

Fatima, 34 år. Ska jobba inom  
Vaxholms stads äldreboende. 
– Jag vet faktiskt inte vad jag ser fram 
emot mest. Det här är mitt  
första riktiga jobb i Sverige och jag är 
bara så tacksam att få chansen. 

Spara vatten när värmen kommer

Vattenkvaliteten kontrolleras 

under badsäsongen

Info vid driftstörningar  
inom vatten och el
Anslut dig till Roslagsvattens sms-tjänst Vill du få information 
om driftstörningar direkt i mobilen vid vattenavstängning i ditt om-
råde? Eller när det är förseningar i sophanteringen? Roslagsvatten skickar 
sms direkt till din mobil. Tjänsten är kostnadsfri. Det enda du behöver göra 
är att anmäla dig på Roslagsvattens webbplats: roslagsvatten.se/sms-tjanst 
Där kan du även kontrollera och lägga till telefonnummer.
Sms vid elavbrott Är du kund hos Eon kan du få sms om planerade eller 
oplanerade elavbrott. Läs mer på www.eon.se

I Stockholmsområdet är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren 
för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön 
så kan vattenverken bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. 
Särskilt varma vår- och sommardagar är det viktigt att tänka på att vara 
sparsam med dricksvatten. 

Det går också åt mycket energi för att rena och producera dricksvatten. 
Därför är det av hållbarhetsskäl alltid viktigt att inte slösa på vatten.

Här är några tips på hur du kan spara vatten: 
• Duscha kort istället för att bada.
• Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
• Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
• Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du  

låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt. 

Så sparar du vatten i trädgårdsjobbet:
• Om något i trädgården behöver vattnas: vattna 

tidig morgon, på kvällen eller nattetid och undvik 
att vattna när det är som varmast. 

• Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
• Spara regnvattnet från stuprör i tunna till vattningen.
• Läs på om täckodling och se om du kan börja med det. Det är ett förträff-

ligt sätt att spara vatten och samtidigt skapa goda förutsättningar för dina 
växter.

• Om du ska anlägga gräsmatta eller plantera häck gör du det bäst på hösten. 

Viktig information till dig som har egen brunn 
Låga grundvattennivåer i södra Roslagen kan leda till bristfällig vattentill-
gång för den som har egen brunn. Det är extra viktigt att vara sparsam med 
vattenuttag från enskilda vattentäkter i skärgården då det finns risk för salt-
vatteninträngning som kan göra vattnet otjänligt för överskådlig framtid. 

Om din fastighet är ansluten till kommunalt vatten berörs du inte av dessa 
problem, även om det alltid är bra att vara sparsam med dricksvatten. Det 
kommunala vattnet produceras av Norrvatten på Görvälnverket i Järfälla, som 
tar sitt råvatten från Mälaren. 

Mer information om aktuella grundvattennivåer finns Sveriges geologiska 
undersöknings (SGU) webbplats www.sgu.se. 
Läs mer även på wwww.srmh.se 
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E-tjänst för  
ekonomiskt bistånd 
Du som är aktuell inom ekonomiskt bistånd 
kan ansluta dig till Vaxholms stads e-tjänst. 
I tjänsten kan du bland annat:
• ansöka om ekonomiskt bistånd
• se dina aktuella beslut och läsa dina  

beslutsmeddelanden
• ta del av preliminär beräkning och  

se kommande utbetalningar
• läsa vissa journalanteckningar
• bifoga dina kvitton eller andra handlingar 

(denna tjänst kommer inom kort).

Det finns flera fördelar med att använda  
e-tjänsten. En digital ansökan kortar hand-
läggningstiden. Tillgängligheten ökar då 
du i många frågor inte behöver kontakta 
din handläggare, utan istället kan du utföra 
dina ärenden när det passar dig. 

Läs mer om tjänsten på: www.vaxholm.se 

Ögats dag
Synskadades riksförbund Vaxholm-Öster-
åker bjuder in synskadade och anhöriga till 
ett öppet seminarium. Här får du veta mer 
om ögat och vilka möjligheter som finns att 
leva ett rikt liv även om synen börjar svikta. 
Du kan testa smarta hjälpmedel och få tips 
som du kan ha stor nytta av.

Plats: träffpunkt Kanonen,  
Hamngatan 50, Vaxholm

Tid: tisdag  
10 september  
kl 13.00–16.00

PRO byter plats och dag för sina medlemsmöten. Ny tid och plats 
framöver är första tisdagen i månaden på träffpunkt Kanonen. Första 
medlemsmötet i de nya lokalerna hålls tisdag 3 september kl. 13.00.

Vid frågor, kontakta gärna ordförande Lisbeth Hjalmarsson-Grun-
ditz, via e-post kjell-hjalmarsson@telia.com

PRO flyttar medlemsmöten  

till träffpunkt Kanonen

Öppet på träffpunkt Kanonen i sommar
Träffpunkt Kanonen är en mötesplats mitt i Vaxholm för alla äldre och 
yngre pensionärer. Du behöver inte vara med i någon förening för att 
besöka Kanonen. Här får möjlighet att lära känna andra, träffas kring 
gemensamma intressen och hitta på saker tillsammans.

• Väntjänstens måndagscafé är öppet hela sommaren kl. 13.30–15.00

• Sittgympa på onsdagar hela sommaren kl. 10.30 (förutom vecka 24–27 
(då det är semesteruppehåll) 

• Boule spelas på Lägret tisdagar kl. 10.00–14.00 och efteråt kan man 
dricka kaffe på Kanonen

Diplom för 
ekologisk mat
Ekomatsligan ger ut diplom till alla 
kommuner som uppnår minst 25 % 
ekologisk mat i skolmaten. 

För fjärde året i rad fick Vaxholms 
stad ta emot diplom. Andelen 
ekologisk mat ökar för varje 
år och ligger nu på 38 %. Till 
nästa år är målet att det ska 
vara 42,5 % ekologisk mat i 
Vaxholms skolor.

Måltidsenhetens 
Linda Wilhelmsson 

med diplomet. 

En dag för  
alla seniorer 

Du missar väl inte seniordagen på träff-
punkt Kanonen 1 oktober? Det blir en 
fullspäckad dag med information och före-
läsningar för alla äldre i Vaxholm. Håll utkik 
efter programmet på www.vaxholm.se samt 
på träffpunkt Kanonen. 

Anmäl dig senast 14 september via e-post 
carina.hedman@vaxholm.se  
eller telefon 08-541 708 92.  
Antalet platser är begränsat så  
anmäl dig i god tid.
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Utbildning för dig som är 20 år

Lokaler för Kronängsskolan klara i sommar 

Kunskapscentrum nordost erbju-
der vuxenutbildning för dig som 
är 20 år och skriven i Vaxholm, 
Danderyd, Täby, Vallentuna eller 
Österåker. 

är också mycket populära. Alla utbild-
ningar är kostnadsfria, men för några 
av dem kan du behöva köpa studie-
material, berättar Lisbeth Andersson, 
rektor Kunskapscentrum nordost.

Möjlighet att välja skola
All utbildning är på entreprenad. Det 
innebär att det finns många olika 
utbildningsföretag som erbjuder ut-
bildning på ett flertal skolor runt om 
i Stockholmsregionen. Du får själv möj-
lighet att välja skola utifrån önskan om 
utbildning och dina behov. Samtliga 
skolor ligger i närheten av kollektiv-
trafik. 

Studie- och yrkesvägledning 
Kunskapscentrum nordost erbjuder 
individuella samtal för att väg-
leda och ge råd kring studier. 
På webbplatsen bokar du 
tid för ett individuellt 
vägledningssamtal. Det 
finns möjlighet att få 
vägledning digitalt 
via din dator. 

Du är även väl-
kommen att besöka 
kansliets drop in: 
tisdag–torsdag 

Kunskapscentrum nordost erbjuder 
gymnasiala kurser, yrkesvux, grundläg-
gande vuxenutbildning och utbildning 
i svenska för invandrare (sfi). Det finns 
flera olika studieformer för att passa 
olika behov och önskemål. Utbildning-
arna erbjuds på hel- eller deltid under 
dag- eller kvällstid. Det finns även kurser 
på lördagar. 

Ansöka till en vuxenutbildning
För att ansöka behöver du skapa ett 
studerandekonto på Kunskapscentrum 
nordosts webbplats. Du kan ansöka till 

utbildningarna under 
hela året.

– Våra mest 
populära yrkes-
utbildningar är 
de inom vård 
och omsorg, 

barn och fritid. 
Våra grundläggan-

de vuxenutbildningar 
och sfi-utbildningen 

Byggnaden precis intill Kronängssko-
lan har under våren renoverats för att 
kunna användas för skolans verksamhet 
de närmaste åren. Att Kronängssko-
lan behöver nya lokaler beror på den 
tillfälliga befolkningstopp bland elever i 
högstadieåldern som väntar de närmaste 
tre åren, vilket gör att skolan under en 
begränsad period växer ur sina befintliga 
lokaler. Intresset för att gå på skolan har 
också varit stort, både bland ungdomar i 
Vaxholm och från andra kommuner. 

Bygget går enligt tidsplan och lagom 
till höstterminen ska de nya lokalerna 
kunna tas i bruk.

Lokalerna har ritats av Mattias Palme, 
arkitekten bakom Kronängsskolan, och 
tanken är att de sedan ska kunna använ-
das för kontorsverksamhet.  

klockan 10.00–11.45 i Täby kulturhus. 
Då finns personal på plats för att besvara 
frågor. Du kan även ställa din fråga via 
ett formulär på webbplatsen. 

Lisbeth 
Andersson

Mer information: 

www.kunskaps-
centrumnordost.se
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Roslagsvatten och Vaxholms stad har börjat 
planera för en utbyggnad av dagvat-
tenledningar vid Timmermansvägen 
och utöka kapaciteten i dagvat-
tenledningarna vid Kungsgatan 
på Vaxön. Idag leds stora delar av 
dagvattnet (regn och smältvat-
ten) ner i spillvattennätet (hus-
hållens avlopp), vilket får till följd 
att Blynäs avloppsreningsverk får 
stora mängder regnvatten in i verket 
när det regnar mycket.

– För avloppsreningsverkets funk-
tion är det en av de viktigaste åtgärderna vi kan göra, att minimera mängden dag-
vatten som hamnar i reningsverket. Det handlar om att bygga om avloppssystemet 
så att det, precis som på större delen av Vaxön, blir separerade system för spillvatten 
och dagvatten, säger Terees von Stedingk på Roslagsvatten. 

Arbetet kan komma igång sen höst 2019 eller tidig vår 2020, beroende på 
faktorer som dialogen med SL och när tillstånd erhålls från Trafikverket. Arbetet i 
Kungsgatan kommer i perioder göra anspråk på ett körfält, men det kommer att gå 
att nyttja vägen och målsättningen är att det inte ska påverka busslinjetrafiken.
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Även i år är nedre delen av Hamngatan gågata under perioden 1 juni till 31 
augusti. Försöket med gågata inleddes 2015 och responsen bland Vaxholmsbor, 
besökare och turister har generellt varit positiv i de utvärderingar som gjorts.

Antalet cykelställ har utökats och gågatan har smyckats med 
blommor och parkbänkar för att skapa ett inbjudande och trev-
ligt gaturum. 

Biltrafik tillåts för leverans till butiker.  
Gågatan har anpassats så att utryckningsfordon 
kan komma fram och för att rymma 
parkeringsplatser för rörelse hind-
rade.

Fler möjligheter att 
betala för parkering
Från 1 maj gäller som vanligt timtaxan 
på vissa av kommunens parkeringsplat-
ser. I år har Vaxholms stad avtal med tre 
leverantörer av betaltjänster; SMS park, 
Parkster och Easypark, som erbjuder 
parkering via sms, app eller genom 
telefonsamtal.

Det kommer också en ny parkerings-
automat i centrala Vaxholm, i korsning-
en Hamngatan/Rådhusgatan. I den nya 
automaten har du möjlighet att betala 
med kort för parkering i samtliga zoner 
i Vaxholm. Genom att knappa in ditt re-
gistreringsnummer i automaten skickas 
uppgifterna till parkeringsbolaget och 
du behöver inte gå tillbaka och lägga en 
lapp i bilen.

Information om hur du betalar hittar 
du vid stadens parkeringsplatser samt 

på www.vaxholm.se. 
På webben hittar du 
också parkerings-
kartan med alla 
parkeringsplatser och 
parkeringsautomater i 
Vaxholm.

Kanonerna vid  
Storstugan renoveras
De två prydnadskanonerna vid Stor-
stugan har varit i behov av underhåll. 
Under våren har de målats och trasiga 
delar bytts ut. Efter renoveringen ska 
de åter vara på plats i backen nedanför 
Storstugan, där de hör hemma. 

Tillgänglighets- 
anpassad hållplats
Överbyvägens busshållplats har byggts 
om. Kantsten i rätt höjd gör att rull-
latorer och rullstolar kan rulla på och av 
i rätt höjd. Ett räcke har satts upp som 
säkerhet för gående och cyklister och 
busskuren flyttas.

Arbeten på Kungsgatan, 
Soldatgatan och  
Timmermansvägen

Terees von Stedingk.

Gågata på 
hamngatan
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I juni förra året beslutade kommunfull-
mäktige att anta förslaget till den nya 
detaljplan som ska möjliggöra bostäder, 
SÄBO, förskola samt verksamhetslokaler 
på Norrberget. Efter beslutet överklagades 
detaljplanen till mark- och miljödomsto-
len. 

Under våren meddelade mark- och 
miljödomstolen att de avslår respektive av-
visar samtliga överklaganden av detaljpla-
nen. Vid denna tidnings pressläggning har 
domen överklagats till mark- och miljö-
överdomstolen, som ännu inte meddelat 
om överklagan av domen ska få prövnings-
tillstånd och behandlas i överdomstolen.

Rivning planeras till sommaren 
Vaxholms stad fullföljer överenskom-
melserna i det köp- och genomförande-
avtal som finns med Besqab projekt och 
fastigheter AB. Enligt avtalet och inför 
fastighetsbildning behöver marken på 
Norrberget vara fri från byggnader under 
hösten. Rivning av befintliga byggnader 
planeras därför i olika etapper med start i 
början av juli 2019.
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Ett steg närmare ny  
bebyggelse på Norrberget 

Förra sommaren antog kommunfullmäktige den detaljplan 
som ska möjliggöra ny bebyggelse på Norrberget. I juli är 
det tänkt att rivningen av befintliga byggnader ska påbörjas. 

För att möjliggöra rivningen och eva-
kuera befintliga förskoleverksamheter på 
Norrberget, pågår iordningsställande av 
förskolelokaler. Bland annat pågår bygg-
nationen av en tillfällig förskola om sex 
avdelningar vid korsningen Eriksövägen/
Blynäsvägen som ska vara inflyttningsklar 
i augusti 2019.

Så påverkas trafiken i området
I samband med rivningen kommer Norr-
berget att vara en arbetsplats och stängas 
av för allmänheten. Målsättningen är att 
avstängningen ska ha så lite inverkan på 
området som möjligt. Vid denna tidnings 
pressläggning pågår arbete för att se om 
det går att ha långtidsparkeringen på 
Norrbergsgatan öppen under delar av 
rivnings- och byggtiden.

Mer information på webben
Under fliken Stadsbyggnadsprojekt på 
www.vaxholm.se hittar du den senaste 
informationen om Norrberget och bygg-
nationen av tillfälliga förskolelokaler. Där 
finns också kontaktuppgifter vid frågor.

Bakgrund 
Norrberget 
Hösten 2011 beslutade kom mun-
fullmäktige att bygga en ny skola 
för årskurs 7-9 på Campus Vax-
holm och samtidigt togs beslut 
att möjlig göra nya bostäder på 
Norrberget. Därmed finansieras 
Kronängsskolan och andra verk-
samhetslokaler.

I augusti 2016 fick stadsbygg-
nadsförvaltningen i uppdrag att 
genomföra samråd för detaljplan 
för ny bebyggelse på Norrber get, 
och med start i september samma 
år bjöds exploatörer in till en mark-
anvisningstävling för uppförandet 
av bostäder huvud sakligen i trä.

På kommunstyrelsens möte i mars 
2017 beslutade ledamöterna att 
följa bedömningsgruppens förslag 
om att utse Besqab projekt och 
fastigheter AB som vinnare av 
markanvisningstävlingen. 



Vem som helst 
kan bli världsmästare
Nästan hälften av Vaxholmsborna är stillasittande och det är fler killar än tjejer som idrottar.  
Det vill Vaxholms stad ändra på. När människor rör på sig blir hälsan bättre. 

Viktigt i Vaxholm har mött Stefan Gustafsson från Vaxholms kanotsällskap, Cia Fochsen från  
Waxholms orienteringsklubb och Stockholmsidrottens Michael Hammar och pratat om idrottens 
betydelse och utmaningar. Och om att det inte behöver vara så svårt att skapa en jämställd idrott. 
TEXT OCH BILD: ÅSA DRY LARSSON

I gymmet med förstklassig sjöutsikt är 
träningen i full gång. Vaxholms Kanot-
sällskap på Eriksö har med ideella krafter 
byggt upp en framgångsrik klubb vars 
aktiva kvalificerat sig till landslaget varje år 
sedan 1987, med namn som, Petter Men-
ning, Linnea Stensils, Erik Gustafsson, Julia 
Stensils, Niklas Person och Pablo Grate. 

Stefan Gustafsson har varit tränare 
och ledare i många år efter sin egna 
aktiva kanotkarriär med tre VM-silver 
på meritlistan. I dag kallar han sig för 
inspiratör och är ordförande i kanotklub-
ben. Med sin slogan ’Idrott tillsammans 
men var och en på sitt sätt’ har Vaxholms 
kanot lyckats med något som få andra 
idrotter klarar av; att nå fler tjejer än kil-
lar och få dem att stanna kvar i idrotten. 
Och hälften av de aktiva är tjejer – en 
siffra som stått sig ända sedan 90-talet. 

– Det ska vara jämlikt, säger Stefan, 
och för att lyckas med det behövs det 
kunskap om ledarskap och konflikthan-
tering. Det går inte att ställa en massa 
höga krav och mål. Det är helt, helt fel. 
Att klubben också har kvinnliga förebil-
der spelar stor roll. ”Kan hon bli bra så 
kan jag det.”

Han pratar om kraften i engagemanget 
och gemenskapen, om ”att limma ihop 

Cia Fochsen var vuxen när hon föräls-
kade sig i orientering. När Vaxholms 
OK ordnade motionsorientering be-
stämde sig hon och äldsta barnet för att 
prova på. 

– Det passade oss perfekt, löpning 
och skattjakt i ett. Och att kunna träna 
och tävla själv när man ändå är där med 
barnen. Det är en fantastisk familjesport. 
Både kropp och huvud mår väldigt bra. 

Det var början på ett gediget engage-
mang både som aktiv orienterare och 
tränare. Cia Fochsen är övertygad om att 
varje timme man kan lägga på sitt egen 
och barnens hälsa och välmående och 
på att vara ute i naturen är otroligt väl 
investerad tid. 

Waxholms OK och orienteringen som 

Rekommendationer  
för fysisk aktivitet 
• Barn 0–5 år: Daglig fysisk aktivitet 

ska uppmuntras och underlättas

• Barn och ungdomar 6–17 år: Minst 
60 minuters fysisk aktivitet varje vecka

• Vuxna: Minst 150 minuters aktivitet i 
veckan med måttlig intensitet eller 75 
minuter i veckan vid hög intensitet. 

(Karolinska institutet 2016) 

Stefan Gustafsson Cia Fochsen

gänget” och att det är en förutsättning 
att det finns entusiastiska föräldrar och 
vuxna. I klubben ges alla ungdomar 
samma möjligheter. Stefan menar att det 
handlar om att ta tillvara allas styrkor, få 
dem intresserade och låta dem hålla på 
med det som de är duktiga på och som 
de tycker är kul. Var och en ska kunna 
utvecklas så mycket som de själva vill. 
Glädjen är viktigast.

– Vi säger aldrig. "Vad du är o-snabb, 
det måste vi träna på". Vi säger; "Vad bra 
du är på att paddla långt, det blir kul att 
utveckla", säger Stefan och fortsätter;

– Ju roligare det är desto mer tid lägger 
du ner. Med tid och många paddeldrag 
blir man bra. Det beror inte alls på talang 
utan på att tro på sig själv.  
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Idrottsstrategin bidrar till 
måluppfyllnad av följande 
globala hållbarhetsmål:

sport har en jämn fördelning mellan tjejer och kil-
lar. Cia tror att nyckeln är att orientering utgår ifrån 
den aktivas egna villkor och förutsättningar. 

– Om man ska generalisera är det nog fler tjejer 
som faller ifrån när idrotten går från lek och rörelse 
till tävling och prestation. Jag tror på en idrottsrö-
relse där man idrottar utifrån sina önskemål.

Michael Hammar är verksamhetsledare på Stock-
holmsidrotten och är den som ansvarar för den stra-
tegiska inriktningen. Michael menar att idrotten inte 
varit tillräckligt bra på att jobba med jämställdhet. 
Att det fortfarande är för många delar inom idrotten 
som styrs på gamla sätt, utifrån gamla meriter, och 
invanda mönster. Michael menar att idrotten inte 
varit tillräckligt bra på att jobba med jämställd het 
– att det fortfarande är för få kvinnor som är ledare, 
och det ger den här konsekvensen.

– Låt de aktiva prata om idrott. Det samtalet, om 
normer och jargonger, kan i sin tur även föras bland 
ledare och föräldrar. Och utifrån ökad kunskap 
bland aktiva och vuxna, män och kvinnor, blir det 
lättare att förstå vad man behöver göra för att ha en 
idrott som välkomnar alla.

Cia Fochsen ser den ökade skärmtiden som den 
största utmaningen för att få unga att röra på sig 

mer. Och att många har ett pressat schema.
– Jag är orolig för det ökande stillasittandet och 

för att den psykiska ohälsan ökar, och tror att rörelse 
och att vara i naturen skulle lösa mycket. Vi har ett 
ansvar mot våra barn och unga.

Stefan Gustafsson menar att tiden är en begrän-
sande faktor i dag. På 90-talet startade kanotträ-
ningen vid halvsju-tiden på kvällen. Det fungerar 
inte längre. Och det behöver idrotten förhålla sig till 
och ta hand om. Träningen behöver dra igång direkt 
efter skolan 

– Det finns absolut ingenting som talar emot att 
vilken 13-åring som helst kan bli världsmästare som 
23-åring. Det sitter här inne i skallen, säger Stefan. 
Men det viktiga är inte att bli världsmästare, utan att 
ha kul, var och en på sitt sätt.

Studier visar att enbart 10–20 procent av be-
folkningen rör sig enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Enligt en undersökning från 2018 är 49 procent 
av Vaxholmsborna stillasittande (det betyder att de 
sitter stilla sju timmar eller mer under den vakna 
tiden). Andelen fysiskt aktiva är flest bland de unga 
med eftergymnasial utbildning. 

53 procent av de som idrottar är flickor och vid 
20 år är det bara 25 procent av flickorna som fort-
farande är aktiva. Fem år senare, vid 25 års ålder 
är det bara 9 procent av tjejerna och 21 procent av 
pojkarna som är aktiva i en förening. 

Vaxholms stad tar fram en idrottsstrategi, ’Få 
Vaxholm i rörelse’, för att göra idrotten tillgänglig 

Få Vaxholm i rörelse
för alla på lika villkor. Vaxholms stads uppgift är 
att både skapa och stärka förutsättningarna för en 
hållbar idrott, både för föreningar, spontanidrot-
tare och skolidrotten. Vaxholm prioriterar stöd till 
idrottsverksamhet som riktar sig till åldern 7–20 år, 
som är de år då grunden läggs för hälsan.

Idrotten ska bidra till hälsa, välbefinnande, 
vara till för alla och ske inom ramen för planetens 
resurser. Idrotten ska vara socialt-, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar. 

»
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Under vintern och våren har Vaxholms 
stad låtit utföra en geoteknisk undersök-
ning av kajerna i Söderhamnen och Öst-
erhamnen – från gästhamnen fram till 
Cronhamnsplan. Kajerna byggdes 1968, 
med en förväntad livslängd på 50 år, 
och det senaste året har återkommande 
sättningar i marken på närliggande gator 
indikerat behov av renovering. 

Efter att den geotekniska undersök-
ningen slutförts och granskats av en 
oberoende part, kan det konstateras att 
det finns ett omfattande behov av att 
åtgärda kajerna. På kommunstyrelsens 
möte 2 maj 2019 fattades därför beslut 
om att inleda ett investeringsprojekt för 
att möjliggöra renovering av kajerna 
under de kommande åren. 

Ett arbete har nu inletts för att se hur 
och när renoveringarna ska genomföras 

Vaxholms stad står inför ett ar-
bete med att ange inriktningen för 
hur vi ska prioritera våra resurser 
och utveckla vår fysiska miljö i ett 
långsiktigt och hållbart perspektiv. 
Under våren bjöds därför boende 
och verksamma in att ge sin syn på 
Vaxholm idag och hur Vaxholm ska 
fortsätta utvecklas fram till år 2040. 
Det fanns möjlighet att svara på en 
webbenkät och delta i ett dialogmöte 
i Kronängsskolan. 

Under sommaren sammanställs 

Kajerna i 
centrala Vaxholm  
ska renoveras

för att minska påverkan för de 
verksamheter som finns vid 
kajerna. 

Restriktioner och  
pågående arbeten 
Vaxholm stad har även låtit utföra 
en kompletterande utredning för att 
bedöma behovet av restriktioner för 
belastning av kajerna fram till dess att 
renoveringen är klar. Utredningen visar 
att det inte är någon fara för allmänheten 
att vistas där, men däremot kommer inte 
lastfordon tillåtas köra nära kajkanten. 

En säkerhetszon har markerats med en 
gul linje längst ut på kajen, och skyltar 
ska tydliggöra de nya restriktionerna för 
lastfordon. Restriktionerna är utförda 
i samråd med trafikförvaltningen, som 
ansvarar för godstrafik till skärgården.

Under den första geotekniska under-
sökningen konstaterades det också att 
kajkonstruktionen vid Cronhamnsplan 
var i så dåligt skick att delar av den 
omedelbart behövde stängas av. Sedan 
februari är området avspärrat och repa-
rationer pågår för att verksamheterna 
vid kajen så snart som möjligt ska kunna 
bedrivas som vanligt. 

Mer information
Om du har frågor är du välkommen att 
kontakta tekniska enheten i Vaxholms 
stad, e-post: tekniska@vaxholm.se

Vaxholmare tyckte till om framtidens Vaxholm
synpunkterna och återkopplas på 
Vaxholms stads webbplats. Sam-
manställningen kommer sedan 
att ligga till grund för arbetet med 
Vaxholms stads nya översiktsplan 
”Vaxholm 2040” och en hållbar-
hetsstrategi för kommunens verk-
samheter. Nästa sommar, 2020, 
planeras ett samrådsförslag ställas 
ut för att allmänheten, myndighe-
ter och andra berörda ska kunna 
ta del av och lämna synpunkter på 
förslaget till översiktsplan. 

Vill du veta mer? 
Besök gärna www.vaxholm.se/2040, 
där du hittar all information och  
kontaktuppgifter om du har frågor. 

Kajen vid Cronhamnsplan.

Kajerna i 
centrala Vaxholm  
ska renoveras

Kajerna i 
centrala Vaxholm  
ska renoveras
Kajerna i Söderhamnen och Österhamnen på Vaxön 
har uppnått sin förväntade livslängd. Ett arbete har 
nu inletts för att planera den omfattande renovering 
som behöver göras de kommande åren.  



Nytt medborgarlöfte
För tredje året i rad har Vaxholms 
stad och polismyndigheten skrivit 
under ett gemensamt medborgarlöfte 
och en samverkansöverenskommelse 
för arbetet med minskad brottslig-
het och ökad trygghet i kommunen. 
Det nya medborgarlöftet sträcker sig 
fram till år 2022 och utgår från ge-
nomförda medborgar-, medarbetar- 
och samverkansdialoger samt lokal 
brotts-, och trygghetsstatistik. 

Undersökningarna visar att Vax-
holm är en lugn, trygg och säker 
kommun att bo och vistas i. Brotts-
statistiken är låg och upplevelsen av 
trygghet är hög. 

Tyngdpunkten i det nya medbor-
garlöftet är att fortsätta arbetet med 
en mer synlig polis och en trygg 
upplevd miljö. Det ska bland annat 
uppnås genom ökad närvaro vid 
stora offentliga tillställningar, arbete 
med grannsamverkan och drogföre-
byggande arbete med fokus på barn 
och unga.

Under de senaste åren har våt-
marken vid Eriksö rekreations-
område restaurerats som en av 
många åtgärder för att förbättra 
vattenkvaliteten i kustvattnet. 
Restaureringen har finansierats av 
Havs- och vattenmyndigheten och 
Naturvårdsverkets LONA-bidrag.

För att fira att restaureringen är klar har 
nu våtmarken officiellt invigts. Den 9 
juni klipptes bandet av kommunstyrel-
sens ordförande Malin Forsbrand (C) och 

Information från södra Roslagens 
miljö- och hälso skyddskontor:

Utökat rökförbud 
från 1 juli 2019

För ofta, för mycket eller 
vid fel tillfälle?
Börjar det bli svårta att kontrollera 
drickandet? Det finns en lösning.
Anonyma Alkolister, 
AA Vaxholmsgruppen, Kungsgatan 4, 
gamla brandstationen.
Möte onsdagar kl. 18.30–19.30.

Från och med 1 juli 2019 utökas de 
rökfria miljöerna i samhället då även 
följande miljöer är rökfria:

- uteserveringar

- vid entréer till rökfria lokaler och 
andra utrymmen som allmänheten har 
tillgång till 

- i områden som är avsedda att an-
vändas av den som reser med inrikes 
kollektivtrafik

- inhägnade platser utomhus som 
huvudsakligen är avsedda för idrotts-
utövning

- lekplatser som allmänheten har till-
träde till.

Rökförbudet gäller tobak, e-cigaretter 
och örtprodukter för rökning. 

För entréer gäller att det rökfria 
området måste vara så stort att 
tobaksrök eller utsläpp från andra 
produkter inte kommer in i området 
där det råder rökförbud. I normalfal-
let bör rökförbudet gälla inom ett par 
meters avstånd från entrén. 

Det är ägaren eller den som på an-
nan grund disponerar utrymmet som 
ansvarar för att förbudet efterlevs. 
För gallerior och köpcentrum är det 
fastighetsägaren som ansvarar.

Läs mer på wwww.srmh.se
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Eriksömaren 
är invigd

Vaxholms stads miljö- och vattenstrateg, 
Ammi Wohlin, berättade om projektet. 
Cristina Nordstrand från Kulturskolan 
underhöll med stämningsfull sång.

Ma lin Forsbrand pratade i sitt tal om 
vikten av en hög vattenkvalitet i en 
skärgårdsstad som Vaxholm. 

Ammi Wohlin berättade hur maren 
fungerar som ett biologiskt filter för om-
givande hav, och hur den bidrar till den 
biologiska mångfalden.

Kommunstyrelsens ordförande Malin 
Forsbrand och Vaxholms stads miljö- och 
vattenstrateg, Ammi Wohlin vid invigningen.



 

Vaxholm, fisket & folket

14

Vaxholm och strömmingen hör ihop. Det är sedan gammalt. Vaxholmsströmmingen  
blev populär i huvudstaden och fraktades med båt varje morgon för att säljas färsk.

Möt den sista fiskaren på Vaxön, fiskarbröderna som vidhöll gamla fiskemetoder och 
kvinnan som drev den första stationära fiskaffären. Följ med till en annan tid genom  
artiklar och foton från Vaxholmsfiskets glansdagar.

År 1900 startade Lisa Sundberg Vaxholms första stationära fiskhandel belägen vid 
Söderhamnsplan vid Basarlängan. Här låg även en tygaffär, tobaksaffär och ladd-
ningsstation för båt- och bilbatterier.

Fisken köpte Lisa Sundberg från de fiskare som fanns i Vaxholm men inköp gjor-
des även från fiskare på Stora Högarn. Förutom strömming, gädda, gös och abborre 
kunde hon erbjuda sina kunder både hummer, kräftor, fågel och vilt. Affärsrörelsen 
drev hon troligen fram till slutet av 1930-talet. 

Lisa föddes 1881 och avled 1967. Större delen av sitt liv bodde hon i det egna huset 
på Lotsgatan 18 (ett hus som senare konstnären H.V. ”Håven” Nilsson bodde i). 

(Berättelsen finns att läsa på Hembygdsmuseet)

Kvinnlig entreprenör drev 
Vaxholms första fiskaffär

Artikeln från Vaxholms tidning den 
18 november 1966 förtäljer att den 
första i Vaxholm byggda skötbåten 
sjösattes en strålande majdag år 1900 
i Norrhamnen. Under hurra-rop av 
alla Vaxholmsfiskare gled båten ut i 
vattnet. Båtens dop hade som brukligt 
vid denna tidpunkt inletts med en 
stor sup och ett stop öl. Efter provrod-
den konstaterade samtliga fiskelag 
att den nya båten både var lättrodd 
och drev bra. Dopfesten fortsatte 
därefter i det Juhlbergska brännhuset 
då sotarströmming var det självklara 
tilltugget. 

Snart började fiskehistorierna 
flöda, om rodder, seglingar och fiske, 
djupläggning och grundläggning på 
fjärden. Gubbar i blåblus och stöv-
lar började dansa, inga damer fick 
närvara. 

Enligt rykten varade festen i 
dagarna sju till fiskehustrurnas stora 
förtvivlan och vrede. 

Skötbåten skänktes sedemera av 
Fredrik Juhlberg till Vaxholms hem-
bygdsförening och finns att beskåda 
på hembygdsmuseet. 

Gubbdans när 
Vaxholms första 
skötbåt döptes

Sillfångsten har i år varit god, rap-
porterar Göteborgs Handels till 
Vaxholms tidning. Det var den 8 juni 
år 1876. ”Tusentals valar med småsill 
har avsänts från vår skärgård under 
de senaste dagarna till Stockholm, der 
den afsatts till pris, varierande mellan 
70–80 öre per val. Sillen är i år ovan-
ligt fet och god.”

Ovanligt fet 
och god sill

Lisa Sundbergs familj. Hennes make var 

stadsvaktmästare och polis i Vaxholm

Lisa Sundberg med sin dotter utanför Vaxholms första fiskeributik vid Söderhamnsplan.
Alla tre bilder kommer från Arne Sundbergs familjearkiv.



 

Vaxholm, fisket & folket
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Sent på eftermiddagen puttrar bröderna Nils och Erik Sundholm ut sin 
skötbåt ur Norrhamnen för att på någon skärgårdsfjärd fånga den läckra 
Vaxholmsströmmingen. 

Under denna tid åker de flesta strömmingsfiskarna i Vaxholm ut i sina 
motordrivna båtar, lägger och tar upp sina skötar medan motorn går på 
tomgång. 

Bröderna är vid denna tid de enda fiskarna i Vaxholm som fortfarande 
praktiserar det gamla systemet att fiska i lag: den ene sköter årorna medan 
den andra tar hand om skötarna. Enda skillnaden mot förr är att de tar sig ut 
och hem för motor. 

Vanligen går båten ut på eftermiddagen för att klockan fem nästa morgon 
lägga till vid bryggan i Ytterby på Resarö och landa nattens strömmingsfångst. 

Sundholmsbröderna tillhör en gammal Vaxholmssläkt. Hösten 1796 flyt-
tade släktfadern Anders Sundholm från Åland till Vaxholm där han blev 
båtskeppare. I början av 1800-talet slår familjen sig ner vid Ekuddskvarteret, 
på den tomt där restaurang Askudden senare drevs. 

(Bilden är från Rickard Sundholms privata samling)

Johanna och Carl Petter Juhlberg, Vaxholms rikaste fiskarpar, bygger upp det 
ursprungliga huset på Askudden. Huset säljs sedemera som sommarhus till rika 
stockholmare, vilka bygger om fastigheten i flera omgångar de kommande åren. 
1913 köper Vaxholms Stad upp tomten där det drivs badhus och sommarrestau-
rang. Badhuset var igång fram till 1951 och eldades upp på isen 1953. 
Bilden är från Urban Fredrikssons privata samling.

Bröder fiskar på gammalt vis

Det var en högtidsdag för Vaxholm i går, 
alla flaggor vajade, stadens borgare rörde sig 
allvarligt gravitetiskt och stadens lovande 
ungdomsskara var samlade i en imponerande 
grupp. Ty i går öppnade den stora fiskeriut-
ställningen, och inte mindre än två landshöv-
dingar förutom en hel massa andra storpam-
par hade samlats för att under lika högtidliga 
som sedvanliga former förklara utställningen 
öppnad för allmänhetens efter fiskeredskap 
hungrande blickar.

När de stolta pristagarna i triumf hembu-
rit sina pokaler, började man röra på sig för 
att bese utställningen, som verkligen är stor 
och intressant, ja den lär till och med i vissa 
grenar vara lika ståtliga som den senaste 
stora fiskeriutställningen i Köpenhamn. Inte 
mindre än 100 utställare har sammanfört 
250 föremål, alla tillverkade med den största 
omsorg och alla skinande nya. 

Till prisdomarens förfogande finns 1800 
kr i penningar samt ett antal medaljer och 
diplom.

Hushållssällskapets fiskeriutställning ord-
nade kappsegling, kapprodd och manövrering 
av fiske- och motorbåtar.

Fiskeri- 
utställning 
Tidningklipp juni–augusti 1912

"Fiskeriutställningen i Vaxholm pågick mel-
lan den 30–31 augusti 1912. Utställningen 
visade bland annat fiskeredskap av alla de 
slag, fiskebåtar för rodd och segel, modeller för 
fiskebåtar och redskap. Den visade fisk, färsk, 
saltad och på annat sätt konserverad.
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En morgon sent 1910-tal sitter fiskaren Fredrik Juhlberg (1874–1953) och hus-
trun Maria Juhlberg (1880–1955) och rensar morgonens fångst i Norrhamnen 
vid bryggan intill sin bostad. I båten sitter också fiskardrängen C V Pettersson 
(1887–1951). Den vaxholmsbyggda skötbåten finns i dag på hembygdsmuseet 
och är byggd i Norrhamnen. Bilden kommer ifrån Lars Wigrens bildsamling, som 
tillhör Vaxholm hembygdsförening.

Vaxholms sista fiskare
”Hela skärgården är full av fisk och sommarfolk” löd rubriken i Svenska Dag-
bladet 1982. 

”Det är hårt att leva på fisket nuförtiden” säger Leif Sundin, Vaxholms siste 
fiskare. ”Priserna är dåliga och sommargästerna använder samma redskap 
som vi och drar upp hundratals fiskar och lägger i kylen.”

1969 skrev Svenska dagbladet om hur 
svartlistning på grund av förhöjda värden av 
kvicksilver hotade fisket från Trälhavet och 
det var i och med det färdigfiskat för många 
av traktens yrkesfiskare. De fick lägga 
strömmingsskötarna på hyllan. För gott. 

Två av dem var bröderna Nils och Erik 
Sundholm, yrkesfiskare i vattnen kring 
Vaxholm och utåt Sandhamn sedan 20 års 
tid och sex generationer tillbaka. 

– För vår del är det väl också snart fär-
digfiskat berättar Nils Sundholm för SVD 
medan han hänger upp skötarna på tork. 

När Trälhavet svartlistades var det 40 
verksamma fiskare som gått över till annan 
verksamhet. 

Svartlistning  
hotar Trälhavet

I slutet av 60-talet säljer fiskare Leif Sundin strömming från en båt i Söderhamnen 
tillsammans med sin pappa Arne Sundin. Platsen låg i hörnet nedanför dagens buss-
hållplats. Fotot kommer från Torbjörn Wileens bildsamling på Vaxholms stadsarkiv.

På 1960-talet varnades för 
kvicksilverhalter i strömming 
och gädda, och försäljning en av 
strömming sjönk med 60 procent. 
Somrarna var hektiska. På tre 
månader kunde man dra in 60 
procent av årsomsättningen.

Nils Sundholm hänger upp nät.

Tack till Urban Fredriksson och Bernt Malm för faktagranskning.
Om du är intresserad av historiska fakta kring vaxholmsskärgårdens fiskare 
är du välkommen att kontakta Vaxholms stadsarkivarie Johan Silverfred, 
tel: 08-541 709 03, e-post: johan.silverfred@vaxholm.se



Fem frågor till… 
...Gustav Hansson på Gotlands 
teater, som driver Lilla teatern 
i Vaxholm
Vilka är Gotlands teater? 
– Gotlands teater är en av landets 
äldsta fria teatergrupper och startade på 
Gotland 1973. Vi har alltid turnerat, så 
av praktiska skäl flyttade hela teatern till 
fastlandet i början av åttiotalet. Namnet 
Gotlands Teater är väl inarbetat, så det be-
höll vi. Vi spelar ett hundratal föreställning-
ar varje år från Haparanda till Smygehuk.
Hur kommer det sig att ni har en teaterscen 
i just Vaxholm?
– Några av våra medlemmar bor i Vaxholm. Vi tycker 
också att skärgårdens huvudstad ska ha en barnteaterscen och en 
visklubb.
Vilken publik vänder ni er till?
– I Vaxholm har vi startat en barnteaterscen med familje föreställningar 
som vänder sig till föräldrarna och alla barnen. I övrigt spelar Gotlands 
teater för högstadiet och gymnasieungdom. Ibland för vuxna.
Vilken typ av upplevelser vill ni erbjuda? 
–Vi vill producera bra barnteater med så hög konstnärlig kvalitet som 
möjligt. Möjligen också bjuda på gästspel från andra grupper som spe-
lar barnteater i Sverige och starta en vis-scen, där visartister uppträder 
med fokus på den svenska visan.
Vad har ni för kommande föreställningar? 
– I sommar börjar vi med Klas Klättermus. I juli sätter vi upp  
Rödluvan och vargen. Till hösten Dummerjöns.

Teater i höst för  
årskurs 4–6 
I oktober bjuds alla vaxholmsbarn i 
årskurs 4–6 på teater i Storstugan. 
Denna gång får de se Teater Pero och 
deras föreställning Hej Sverige. Det 
är en föreställning om hela Sverige 
sett ur barnens perspektiv utifrån vad 
barn har berättat om sig själva och 
sin värld. Inför denna föreställning 
har två av Vaxholms kulturskolas 
dramagrupper blivit intervjuade. Så 
Vaxholm är definitivt med i denna 
föreställning.

JUNI
30  ÅF Ocean Race´s passage –   
Oxdjupet

JULI
Lördagar o söndagar – guidad visning 
på Bogesunds slott

1  I vikingarnas fotspår – 
 Bogesund

6  Visning av Oskar-Fredriks-  
 borgs fort

13  Camp Kastellet – Kastellet

21  Promenadteater ”Julia och   
 sjörövarskatten”

28  Skärgårdsturnén – 
 Rindö Redutt

AUGUSTI

Lördagar o söndagar – guidad visning 
på Bogesunds slott

10  Konsert – Galleri Roddarhuset

17  Skärgårdsmarknad

17  Strömmingsrodden

18  ”Till minne av Rysslands   
 anfall” – Vaxholms Fästning

31  Fackelrodd – Kastellsundet

SEPTEMBER

7  Konsert – Galleri Roddarhuset

22  Föredrag om U 137 –  
 Vaxholms Fästning

Detta är bara en bråkdel 
av det som händer i Vaxholm.  
Håll koll på turismwebben  
www.destinationv axholm.se
För information om ändringar  
i programmet. Se respektive  
arrangörs webbsida.

Evenemang  
sommaren 2019

Vandringsteatern "Julia och sjö-
rövarskatten" kommer till Vax-
holm söndag 21 juli. Det blir två 
föreställningar samma dag och 
biljetter kommer att kunna hämtas 
på Turistbyrån. Föreställningstider 
och mer detaljer om den spän-
nande föreställningen hittar du på 
www.destinationvaxholm.se
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För att främja kulturaktiviteter i Vaxholm delar 
Vaxholms stad årligen ut kulturbidrag. I år 
fördelas 75 000:- mellan Skulpturparken, Lilla 
teatern och Skärgårdsturnén på Rindö för finan-
siering av byggnation av scen. 

Även barnboksförfattaren Lina Löfstrand får 
en del av bidraget för skapandet av en barnbok 
och workshops kring denna, liksom stiftelsen 
Kulturmiljövård som får stöd för finansiering av 
ett projekt som uppmärksammar 300-årsminnet 
av rysshärjningarna. 

Engarns koloniträdgårdsförening väl-

komnar till årets skördemarknad lördag 

7 september kl 11–15. Håll tummarna 

för en bra odlingssäsong, så kommer det 

säljas snittblommor, saft, sylt, marmelad, 

grönsaker, perenner och diverse produk-

ter från egenodlade grödor på kolonilot-

terna. Försäljning av kaffe och kaka och 

bilparkering finns.

Är du intresserad 
av att nattvandra?
Det finns ett ökat behov av mer vuxennärvaro kvällstid ute bland 
våra ungdomar. Att nattvandra är både viktigt och enkelt. Det 
handlar mest om att bara vara där, fråga 
hur någon mår, lyssna, kanske plåstra om 
eller låna ut mobilen. Det rör sig inte om 
många timmar men den tid du delar med 
dig av kan få stor betydelse. 

Om du är intresserad eller har 
frågor; mejla till ungdomsstodet@
vaxholm.se och gå gärna med i 
facebookgruppen “Nattvandrarna 
i Vaxholm”.

SKÖRDEMARKNAD

Vaxholms stads  
kulturbidrag går till…

Björkskogs service AB överraskades av 
Företagarna en tidig morgon i april, då de 
fick reda på att de blivit årets företagare. 
I maj firades de med diplom, statyett och 
blommor på restaurang Kajkanten.

Årets företagare
i Vaxholm
Varje år utser Företagarna Vaxholm årets företagare.  
Utmärkelsen gick i år till Pia och Sigvard Björkskog, ägare  
av Björkskogs service AB som är ett servicevarv på Rindö.

Motivering Genom idogt och engagerat arbete genomför 
företaget underhåll och service på fartyg och skepp åt 
yrkessjöfarten (kommunal, statlig och privat) samt åt den 
privata nöjesflottan. Via sitt arbete skapar Pia och Sigvard 
sysselsättning åt ett antal underleverantörer inom olika 
yrkesgrupper, varav en del lokala företag. 



Vaxholms 
stadsbibliotek

ÖPPETTIDER
10 juni–18 aug:
Måndag  14–19 
Tisdag Stängt
Onsdag 10–19 
Torsdag 10–15 
Fredag 10–15 
Lör–sön Stängt
Ordinarie öppettider 
från 19 augusti, se 
www.vaxholm.se 

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.

Kom och få inspiration till sommarens lata dagar i hängmattan! Förlängd lånetid upp till 6 veckor från 10 juni.
Många titlar finns att låna som E-böcker och E-ljudböcker via bibliote-kets katalog. Nu finns också en app för bibliotekets ljudböcker: biblio. I den kan du låna och lyssna på ljudböcker, både on- och off-line. 
Daisy-talböcker kan lånas av dyslektiker, synskadade och andra med läshinder. Är du Daisy-låntagare kan du nu själv ladda ner dina böcker via Internet. Och du kan surfa trådlöst på biblioteket. 
Vi har boken-kommer-service för dig som är långvarigt sjuk, rörelse-hindrad eller av liknande anledning inte själv kan komma hit. Du får hem böcker och talböcker utan kostnad via biblioteket eller hemtjänsten. 
På www.vaxholm.se under fliken Uppleva och göra hittar du bibliotekets sidor, och där kan du söka efter böcker, beställa och låna om. Du behöver en pin-kod som du får på biblioteket. 
Kontakta oss på biblioteket så berättar vi mer om alla våra tjänster.
Advokatjour och släktforskningsjour – se höstens tider på webben.
Högläsningspaket för barn i olika åldrar: finns på biblioteket från 1 juni.
Sommarlovsboken för alla barn i årskurs 1–9: låna och läs fem böcker under sommarlovet. Alla som deltar får en prisbok. Sommarbokshäfte finns att hämta på biblioteket från 1 juni.

Sök Vaxholms stads  
kulturstipendium
Vaxholms stads kulturstipendium delas ut 
till personer eller grupper som är födda, 
uppvuxna eller bosatta i Vaxholm och vars 
arbete kommer till gagn för staden och 
dess medborgare. Syftet är att stödja och 
uppmuntra konstnärlig begåvning inom 
områdena teater, dans, musik, bild, form, 
litteratur, journalistik, film eller annat 
jämförligt kulturellt område såsom miljö-
vård, arkitektur, bildningsverksamhet eller 
kulturella insatser.

Sista ansökningsdag är 12 augusti 2019. 
Läs mer om kriterierna och hur du ansöker 
på www.vaxholm.se

Nybildad schackklubb 
Vill du lära dig spela schack? Är du nybör-
jare eller van schackspelare? Oavsett ålder 
och erfarenhet är du välkommen att vara 
med. Vi spelar för att det är roligt och för att 
få nyttig hjärngympa. Medlemskap i klubben 
är gratis. Vi träffas lördagar kl 10−12 på 
träffpunkt Kanonen, Hamngatan 50. Titta in, 
om inte annat bara för att fika och kika på 
spelet.

Har du frågor, hör av dig till Bertil Spång-
berg, Fredriksbergsvägen 12, tel 0705948791 
eller bertil.spangberg@outlook.com.  
Välkommen!
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Boka in Kulturnatt Vaxholm 
fredag 11 oktober 2019!
Årets program blir lika innehållsrikt 
som tidigare år och bjuder bland annat 
på intressanta punkter som uppträdan-
den av Ale och Lisa Möller och en eld- 
och jongleringsshow. Men håll utkik 
efter hela programmet som kommer att 
publiceras på www.vaxholm.se

Körföreställning med  
Jojje Wadenius och Trio X 
Den 27 november kommer Jojje Wadenius och Trio X och ger kör-
föreställningen ”Livet är nu”. Platsen är Kronängsskolans aula och 
föreställningen arrangeras i ett samarbete mellan Kulturen i Vaxholm, 
Kulturskolan och Länsmusiken i Stockholm.



Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av Vaxholms stad 
Kontakta Vaxholms stad: Öppettiderna för Vaxholms stads reception  
och växel är vardagar 08.00–16.00. Under juli månad lunchstängt kl 11.45–12.30

Växel: 08-541 708 00 • Besöksadress: Eriksövägen 27 • Postadress: Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm • www.vaxholm.se


