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Att vArA ny på jobbet är en speciell känsla. En 
känsla av förhoppning och optimism. En opti-
mism som ger möjligheter. Möjligheter att välja 
och pröva nya vägar.

vAxholm står inför att ta många beslut i av-
görande frågor. Frågor som är viktiga för vår 
förmåga att prestera bra skola, omsorg och in-
frastruktur – kort sagt: livskvalitet.

Vårt samhälle står aldrig stilla och därför måste 
vi arbeta med ett öppet sinnelag och söka nya 
lösningar som är flexibla och anpassbara över 
tid.

vAd som är livskvAlitet är subjektivt och  
individuellt, men gemensamt 
för oss alla är längtan efter och 
behovet av  ren luft och rent 

vatten. Tillgång till både skärgård skog och mark 
är tillsammans med övriga fritidsmöjligheter en 
väsentlig del av en god livskvalitet. 

vi hAr Allt dettA i Vaxholm. Och med Stock-
holm runt knuten erbjuder vi en oslagbar kom-
bination; småstadens livskvalitet och Stock-
holms stora kommersiella och nöjesutbud.

vAxholm deltAr i ett samarbete med Stock-
holm och övriga skärgårdskommuner, kallat 
Skärgårdsstrategin, som syftar till att ta tillvara 
de möjligheter vi skapar genom att låta Stock-
holm och skärgården komplettera varandra och 
skapa ökad attraktivitet. 

vAxholm – hjärtAt i skärgården.

Lars Lindgren, (M), kommunalråd

Skärgården och Stockholm 
kompletterar varandra

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

Öppet hus – träffa 
kommunalrådet
Träffa kommunalrådet 
Lars Lindgren (M) i Rådhuset 
31 oktober, 28 november 
och 19 december, kl 16-18.

Redaktör: 
Elisabeth Larsen Brolin, tel 08-541 709 16
Vaxholms stad, 185 83 Vaxholm
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elisabeth.larsen.brolin@vaxholm.se
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Träffa centern 
Välkommen att ringa Anders 
Slätis på 08-753 05 44, så 
kommer vi överens om tid 
och plats.

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

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

Kristina är Vaxholms nya kommunchef
Kristina Zetterström tillträdde den  
1 september som ny kommunchef 
för Vaxholms stad. Närmast kommer 

hon från ett jobb som biträdande 
kommunchef i Strängnäs. Dessförin-
nan har hon jobbat som kommuni-

kationschef/departementsråd 
på regeringskansliet under 
Sveriges ordförandeskap i EU, 
som internationell chef vid 
Ungdomsstyrelsen och har 
även varit chef för Sveriges 
Riksdags EU-upplysning.

Kristina är 45 år, född och 
uppvuxen i  Malmö och bor 
sedan 2000 i Stockholmsre-
gionen.

– Jag är jätteglad över att få möjlig-
heten att jobba med Vaxholms stad 
och samarbeta med både politiker 
och tjänstemän. Vaxholm är ett po-
sitivt varumärke med ett läge som få 
andra kommuner har. Jag ser fram 
mot att medverka till ett fortsatt gott 
samarbete med det lokala närings-
livet och att ytterligare stärka Vax-
holm som turistdestination och en 
plats att leva och bo på.

Nästa nummer av Viktigt i Vaxholm 
utkommer i december, och då har 
Kristina hunnit jobba sina första  
månader i Vaxholm. Vi återkom-
mer då med en längre intervju med  
Kristina.

Årets företagare hedrades

Företagarna Vaxholm utser varje år 
utifrån inkomna nomineringar ”Årets 
företagare” bland lokala näringsid-
kare. Under vårens Strömmingslopp 
överraskade juryn Johan Karlöf med 
ett besked i högtalarna från scenen att 
det var han som var ”Årets företagare 

2012”.  Under Skär-
gårdsmarknaden 
i augusti hedrade 
Företagarna Johan 
Karlöf med en 
strömmingslunch 
på Waxholms ho-
tell, diplom, en 
statyett och ett 
märke att bära på 
kavajen som be-
vis på utmärkel-
sen. Motivering:  
”Johan Karlöf är en 
äkta entreprenör, 
och som företa-

gare i skärgården krävs det ofta att 
man har många ben att stå på. Johan 
finns bakom flera framgångsrika fö-
retag och är också en av grundarna 
till Strömmingsloppet i Vaxholm – 
ett motionslopp för elit, motionärer, 
pensionärer och barn. Loppet är först 

med Håll Sverige Rent-miljömärk-
ning och en del av anmälningsavgif-
ten skänks till Water Aid. Tillsam-
mans med sina kollegor i alla dessa 
branscher står Johan för allt som lig-
ger Vaxholm varmt om hjärtat: havet, 
vattnet, hälsan, miljön och det när-
producerade.”

FotograF: Peter Nerström

Möt oppositionsledaren
Du är välkommen att träffa 
socialdemokraternas opposi-
tionsledare Katherine Angelo 
Lindqvist på socialdemokrater-
nas kontor i Rådhuset.
Katherine finns tillgänglig i 
Rådhuset men ring först och 
boka tid på telefonnummer 
0709-36 03 56.

Kristina Zetterström tillträdde i 
september som ny kommunchef för 
Vaxholms stad. 
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Vaxholms stad äger fastigheten  
Lägerbacken som är ett seniorbo-
ende på Hamngatan 50. Under vå-
ren och sommaren har förändringar 
genomförts i lokalerna på bottenvå-
ningen. Matserveringen har upphört 
och hemtjänstens administrativa  
lokaler har flyttats till annan adress. 

Diskussioner och planering pågår 
just nu för hur de friställda lokaler-
na på bästa sätt ska kunna nyttjas.  
Vaxholms stad tittar på olika alterna-
tiv som under hösten kommer att ut-
värderas. Inget beslut är ännu taget, 
men beräknas kunna tas innan årets 
slut. 

Olika alternativ 
utvärderas för 
seniorboendets lokaler

Få taltidning 
kostnadsfritt

Vaxholms stad ger ut en taltid-
ning för synskadade och andra, 
som av olika skäl inte kan läsa 
en vanlig tidning.

Talidningen innehåller lokala nyheter, 
kommunal information, predikoturer 
för kyrkorna, talbokstips från bib-
lioteket, aktuella evenemang, samt in-
formation från Synskadades Riksför-
bund SRF Stockholm och Gotlands 
län, innehållande inbjudningar till 
bland annat  seminarier för synska-
dade, syntolkade teater- och bioföre-
ställningar i Stockholm. Taltidningen 
utkommer var 14:e dag och är kost-
nadsfri.

Är du synskadad eller har du någon 
synskadad anhörig, eller känner du 
någon som kan vara berättigad till 
taltidningen? 

För mer information 
Inga Englund
inga.englund@vaxholm.se
Du kan även ringa Inga som jobbar 
på kommunhuset varannan onsdag 
(jämna veckor), tel: 08-541 708 33

Välkommen då till seniorboendet Lä-
gerbacken, Hamngatan 50, Vaxholm
Lördagen den 6 oktober kl 13-16.
 
Hörselskadades förening i Täby med 
omnejd i samarbete med Avesina 
Hörsel ger information inom hörsel-
området. Ett utbud av hörseltekniska 
hjälpmedel visas.

Medverkande: 
•	 Vaxholms	stad

•	 Hörselskadades	förening	i	Täby		
 med omnejd 
•	 Avesina	Hörsel	
•	 GN	Resound	visar	hörapparater		
 och hörseltekniska hjälpmedel.

Avesina Hörsel erbjuder gratis 
hörseltest. Enklare förfriskningar  
kommer att erbjudas. Fritt in- 
träde och ingen föranmälan. 

Välkomna!

Är du hörselskadad eller intresserad av hörselfrågor?

Vaxholms stad erbjuder i samar-
bete med Öppen Skärgård en kom-
munikations- och PR-utbildning 
som ger verktyg att stärka varu-
märket.

Kursen vänder sig till er som
driver eller jobbar på ett mindre
eller medelstort företag i Vaxholms
kommun.

Utbildningen är 1,5 dag och ges i
Rådhuset i Vaxholm. Föranmälan
är obligatorisk.

När?
Alternativ 1:  11 okt + 12 okt
Alternativ 2:  15 okt + 16 okt
Pris 1 850 kr per person. Kursen är
finansierad genom landsbygdsstöd
och övriga offentliga medfinansiä-
rer. Priset du som företagare beta-
lar är endast 10% av totala kursav-
giften (18 500 kr).

Anmäl senast onsdag 3/10 till:
Emelie Berg på Öppen Skärgård, 
emelie@oppenskargard.se, tel:
0739-24 48 12

Kommunikations- och PR-utbildning 

De så kallade byalagsresorna mellan 
Vaxön-Tynningö-Ramsö som tidi-
gare subventionerats av Vaxholms 
stad upphör i samband med att 

Waxholmsbolagets vintertidtabell 
börjar gälla den 10 december 2012. 
Detta efter beslut i Nämnden för 
teknik, fritid och kultur 2012-04-19.

Byalagsresorna upphör

Vaxholms stad välkomnar alla seniorer att delta på Äldredagen!
Dag: 18 okt
Tid: 09.00–15.30
Plats: Församlingsgården,   Johannessalen 
 på Hamngatan 23,  Vaxholm

På programmet finns information om aktuella äldrefrågor och fika.

Inbjudan kommer ut via  
pensionärsföreningarna.
Se aktuellt program även på www.vaxholm.se

Om ni har frågor är ni 
välkomna att kontakta:
Namn: Karin Wigstrand
Tel: 08-541 708 00
E-post: karin.wigstrand
 @vaxholm.se

Välkommen till äldredagen!
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Vaxholm 2030 är en politisk 
viljeinriktning och en vision 
för Vaxholms framtida utveck-
ling som tar sikte på 2030. Den 
nya översiktsplanen tas fram i 
ett antal olika skeden 

Vad händer nu? 
För närvarande arbetar vi med  
att sammanställa samtliga synpunk-
ter som inkom under samrådet  
(16 december 2011–5 mars 2012). 
Detta resulterar i en så kallad  
samrådsredogörelse. Denna inne-
håller även en beskrivning av det 
genomförda samrådet samt riktlin-
jer för kommande arbete och revi-
deringar. 

Under sommaren har ledamöter 
i kommunstyrelsen planeringsut-
skott och gruppledare i kommun-
fullmäktige haft möjlighet att för-
djupa sig i sammanställningen av 
de inkomna synpunkterna. De har 
sedan lämnat kommentarer inför 
komplettering och godkännan-
de av samrådsredogörelsen. När 

samrådsredogörelsen godkänts av 
politikerna i kommunstyrelsens 
planeringsutskott kommer den att 
finnas tillgänglig på vaxholms stads 
hemsida. Detta sker troligtvis i sep-
tember 2012.

Och sedan?
Nästa skede i arbetet med den nya 
översiktsplanen är den så kallade 
utställningen. Med hjälp av bland 
annat samrådsredogörelsen och 
inkomna synpunkter ska översikts-
planen revideras och ett så kallat 
utställningsförslag tas fram. Den 
ställs sedan ut för granskning och 
då är det åter möjligt att lämna 
synpunkter. Preliminär tidplan för 
detta är vintern 2012/2013.

Håll utkik på www.vaxholm.se/
vaxholm2030 efter samrådsredo-
görelsen och senaste nytt i arbetet 
med översiktsplanen. 

Mer information
Välkomna med frågor på e-post: 
oversiktsplan@vaxholm.se
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VAXHOLM 2030 
– Vaxholms nya övers ik t sp lan

Samråd om förslag till detaljplan för 
Östra Kullön ägde rum under våren 
och ett bearbetat detaljplaneför-
slag är nu framtaget och utställt för 
granskning. 

Planen omfattar den södra delen av 
östra Kullön, vid väg 274. Syftet med 
detaljplaneläggningen är att möjlig-
göra ny bebyggelse i ett attraktivt 
läge nära befintlig infrastruktur, vä-
gar, vattenledningar, allmänna kom-
munikationer och service. Utöver 
bebyggelsen ingår också att förbättra 
tillgängligheten genom en ny strand-
promenad och stig utmed vattnet. 
 
Förslag till detaljplan för Östra  
Kullön är utställd under tiden 24 sep-

tember till 22 oktober och kan ses på  
stadsbyggnadsförvaltningen, Eriksö-
vä-gen 27 B, 1 tr, vardagar 08.00-
11.45. 

Under utställningstiden är planför-
slaget även tillgängligt på Vaxholms 
stadsbibliotek, Hamngatan 19B, un-
der ord. öppettider, samt på Vaxholms 
stads hemsida www.vaxholm.se un-
der rubriken Planera bygga och bo/

Förslag till detaljplan Östra Kullön ställs ut

Stråket längs 
väg 274 utreds

Trafikverket Region Stockholm 
har tillsammans med berörda 
kommuner beslutat att gemen-
samt utreda stråket längs väg 274 
genom Österåkers kommun och 
Vaxholms stad. Detta görs i en så 
kallad åtgärdsvalsstudie. 

Syftet med studien är att skapa 
en gemensam syn mellan berör-
da aktörer för utvecklingen längs 
stråket.

Stråkets nuvarande funktion be-
höver ses över och en diskussion 
behövs kring möjlig framtida ut-
veckling och åtgärder. Arbetet med 
studien innefattar
•	 nulägesbeskrivning
•	 bristanalys
•	 funktionsbeskrivningar
•	 åtgärdsvalsanalys
•	 mål

Arbetet med åtgärdsvalsstudien 
pågår och ett antal arbetsmöten 
har genomförts sedan starten 
i februari 2012. Under maj ge-
nomfördes även en workshop för 
att diskutera framtida utveckling 
utmed stråket längs väg 274.

Mer information
Välkomna att kontakta oss om ni 
har frågor:
•	 Jonatan	Odén,	tekniska	enh,		
 jonatan.oden@vaxholm.se 
•	 Kristina	Dunker,	stadsbygg-	
 nadsförvaltningen 
 kristina.dunker@vaxholm.se
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För många ungdomar är det en 
självklarhet att välja idrott som 
fritidsaktivitet. För andra är de 
populäraste idrotterna kanske 
inget lockande alternativ – de 
passar inte alla. 

Ur ett folkhälsoperspektiv är idrott 
och rörelse som fritidsaktivitet oer-
hört värdefullt. Och för den enskilde 
kan idrott, precis som andra fritids-
aktiviteter, innebära tillfällen för ge-
menskap och möjlighet att bli sedd 
och bekräftad. 

Öppnar dörren för ungdomar till 
rörelse 
För att hjälpa ungdomar att finna en 
idrott som kan glädja just dem deltar 
Vaxholms stad i Idrottslyftet. Sats-
ningen gick tidigare under namnet 
”handslaget”, men oavsett namn är 
syftet detsamma: att öppna dörren 
för ungdomar till idrott och rörelse.  
Ungdomar kan via Idrottslyftet prova 
ett flertal olika aktiviteter. Alltid på 
skoltid. Alltid helt kostnadsfritt för 
eleven. 

Idrottslyft över hela landet 
Idrottsrörelsen har möjlighet att år-
ligen har möjlighet att årligen söka 

bidrag för Idrottslyftet. Regeringen 
avsatte förra året 500 miljoner kro-
nor för denna landsomfattande sats-
ning som Riksidrottsförbundet har 
det övergripande ansvaret för. Några 
av kraven för att tilldelas bidrag är 
att aktiviteterna inte ersätter ämnet 
idrott och hälsa och att villkoren ser 
lika ut för flickor och pojkar. 

Hittar idrottsformer via skolan
Dan Pierre är idrottslärare på Rindö
skola och Söderfjärdsskolan. Att 
Idrottslyftet gör skillnad i Vaxholm är 
han helt övertygad om. Han har sett 
många exempel där ungdomar via 
Idrottslyftet på skoltid hittat sporter 
de trivs med – idrotter som de kan-
ske aldrig annars skulle ha provat och 
som gett dem möjlighet till ett konti-
nuerligt idrottande.

Idrottsledare kan få ersättning 
Många föräldrar har erfarit vilket 
stort ideellt engagemang som krävs 
för att upprätthålla en idrottsklubb 
med ledare och funktionärer året 
runt. Idrottslyftet ger möjlighet att 
betala idrottsledare för den tid de 
lägger ner för att erbjuda elever att 
prova på en aktivitet. Det har innebu-
rit en utökad möjlighet för ledare att 
frigöra sig från jobbet för att under 
skoltid inviga elever i nya aktiviteter.

– På det här sättet uppstår 260  
extra timmars idrott och rörelse  
per läsår på skoltid som annars inte 
skulle genomförts. Styrgruppen för 
Idrottslyftet ansöker varje år och tar 
fram en aktivitetsplan där vi beskri-
ver vad vi från idrottsörelsens sida 
ska göra för att barnen ska hitta till 
idrottens olika alternativ, säger Dan 
Pierre. 

Ungdomar hittar till föreningarna
Och resultaten är fantastiska - drygt 
150 barn per år blir medlemmar i 
våra föreningar som en sannolik följd 
av Idrottslyftets introduktionsaktivi-
teter. Bogesundslandets ryttare och  
Vaxholms kanotsällskap är mest ak-
tiva och står för den största rekryte-
ringen.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna Dan Pierre, ordfö-
rande i styrgruppen för Idrottslyftet  
i Vaxholm, eller Rebecca Thomsson 
som är verksamhetsansvarig.

Dan Pierre, tel: 073-530 19 42
dan.pierre@edu.vaxholm.se

Rebecca Thomsson, tel: 070-480 74 66
rebecca.thomsson@edu.vaxholm.se

Idrottslyftet gör skillnad i Vaxholm

Idrottslyftet har för elever i 
Vaxholm inneburit möjlighet att 
prova på bland annat hästsport, 
kanot, kampsport, dans, fäkt-
ning, bowling, orientering, golf, 
skridsko, tennis, friidrott, vol-
leyboll, pingis, längdskidåkning, 
basket, terränglöpning, vandring 
och innebandy.

Information om olika aktiviteter 
för skolår 4–9 ges via respektive 
skolas klasslärare. Detta gäller 
aktiviteter på skoltid. Idrottsly-
ftet har även öppet hus i If-hallen 
för elever i skolår 4–9 varje 
måndag mellan 15.30–16.30.  
Ledare på plats organiserar 
prova på-idrotter samt spon-
tanidrott. Ingen anmälan behövs. 

Plats för spontanidrott 
förbereds 

Idrottslyftet har vid sidan av de 
bidrag som ges till den sche-
malagda verksamheten även 
beviljats ett anläggningsbidrag. 
Bidraget är villkorat som ett 
förädlingsbidrag till den stora 
projektering som ska göras på 
Vaxö IP. Idrottslyftet bygger för 
dessa medel en spontanidrott-
splats i form av en så kallad 
multiarena utomhus. Platsen där 
den kommer att ligga är ytan 
bakom fotbollsmålet mot Kulan, 
på Vaxö IP.

Här har arbetet redan tidigare 
inletts (röjning, dränering etc) 
och kommer slutföras så att en 
färdig anläggning står klar att 
tas i bruk kommande vår. Idrott-
slyftets styrgrupp ser det som 
mycket positivt att spontanidrot-
tens utövare får sina behov 
tillgodosedda nu när arbetet med 
skolidrottshallen och Campus 
Vaxholms idrottslokaler inleds på 
samma område.
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Storstugans Fritidsgård Vaxholm
Hamngatan 52
Telefon: 08-541 708 87
Telefon Café1: 08-541 708 88
E-post: storstugan@vaxholm.se
www.facebook.com/
storstugansfritidsgard

Storstugans fritidsgård har verk-
samhet för barn och ungdom. 
Se veckoaktuella öppettider vid 
entrén. Se affischer och hemsidan 
för info om specialarrangemang.

Fritidsgården
Fredagkvällar 19-23 för årskurs 
7 och uppåt. Obs!	Ändrad	
åldersgräns.

Café 1 på övervåningen
Öppet för åk 7–9 och uppåt.
Obs!	Ändrad	åldersgräns.
Måndag–fredag kl 14–17

Fritidsklubben
Måndag–fredag kl 13–17. 
Inskriven verksamhet 
årskurs 4–6. Maxtaxa, mellanmål
Verksamhet enligt skolans termin

Disko
Årkurs 4-6 fre 5 oktober och 
9 november kl 19–22. 
Entré 30 kr

Juldiskotek
Fredag 14 december
Årskurs 4–6:  kl 19.00–21.00
Årskurs 7–9: kl 21.00–23.00
Entré 30 kronor
Obs den ändrade åldersgränsen. 

Välkomna!
Anel, Gabriella, Mia, Miriam, 
Monica och Sabina

Föräldrar 
– välkomna till 
mattekväll på 
Norrbergsskolan!

Den 2 oktober, 18.30–20.30, 
erbjuds alla föräldrar i Vaxholm 
att komma till Norrbergssko-
lans aula för att få en inblick i 
matematikundervisningen på 
Norrbergsskolan. Vi kommer att 
presentera hur vi jobbar, hur vi 
bedömer och vad vi förväntar 
oss av eleverna. Därefter erbju-
der vi några workshops kring 
hur vi jobbar med matematiken 
på skolan.

Hjärtligt välkomna!

Antonio, Carina, Gunilla, 
Hélène,	Jonas,	Ralph

Stadsbyggnadsförvaltningen har 
fått i uppdrag från kommunfull-
mäktige (KF) att inleda program-
arbete för Rindö smedja, västra 
delen av Rindö. Ambitionen är 
att undersöka möjligheterna att 
utveckla Rindö smedja till ett 
attraktivt område med bostads- 
och verksamhetsbebyggelse. 
Eventuellt kan även ett nytt läge 
för skola rymmas inom området. 

Inom området finns fem markägare: 
Vaxholms stad, Fortifikationsverket, 
Fastighetsverket, Rindö Marine och 
en bostadsrättsförening. Området är 
inte detaljplanelagt och det program-
arbete som stadsbyggnadsförvalt-
ningen fått i uppdrag att starta ska ge 
svar på en rad frågor. 

Tillfarten till Skarpö
Tillfarten till Skarpö kommer vara en 
viktig del i planeringen och utveck-
ling av området som eventuellt förut-
sätter en ny väganslutning till Skarpö 
med ökad trafiksäkerhet.

Sedan tidigare finns ett förslag om 
duplicering av färjeläge och det är 
något som man i programarbetet 
kommer titta vidare på. Även det 
befintliga färjeläget utreds vad gäller 
bland annat buller och utrymme för 
väntande bilar. 

Antikvarisk förundersökning pågår
Det pågår en antikvarisk förunder-
sökning av områdets kulturvärden 
som ska vara vägledande till hur 
området kan kompletteras. Den nya 
bebyggelsen ska utformas så att den 
är förenlig med riksintresset för kul-
turmiljövård och med strandskyddet. 
Området inrymmer befästningar och 
objekt som är historiskt intressanta då 
de utgjort en del av Stockholms lås.

Informations- och dialogmöte
Tanken är att boende och berörda 
ska välkomnas till ett informations- 
och dialogmöte under senare delen 
av 2012. Därefter ska ett program tas 
fram och samrådsmöten genomföras 
då berörda inbjuds att lämna syn-

punkter på föreslagna planer. Under 
våren 2013 ska programmet presen-
teras i kommunstyrelsen.

Medverkande i programarbetet
Programarbetet involverar antikva-
risk kompetens, medarbetare från 
Vaxholms stads stadsbyggnadsför-
valtning och tekniska enhet, Ros-
lagsvatten, Fortifikationsverket och 
Statens Fastighetsverk. Berörda or-
ganisationer är även SL, Trafikverket, 
Färjerederiet, Storstockholms brand-
försvar, SRMH och Rindö Marine 
som på olika sätt kommer att med-
verka i programarbetet.

Programarbete för Rindö Smedja
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All kökspersonal på Vaxholms 
förskolor och skolor har varit 
med i projektet Fokus Matglädje, 
ett projekt som ska lyfta skol-
maten i Vaxholm. 

teXt oCH Foto: aNDers örNeVaLL

För några år sedan myntade lands-
bygdsminister Eskil Erlandsson (C) 
begreppet Matlandet Sverige. Han 
vill sätta fokus på de många fina pro-
dukter som produceras av svenska 
bönder och på den svenska matlag-
ningskonsten. Från detta projekt 
skapades ett antal fokusområden där 
den offentliga maten, bland annat 
skolmaten, skulle lyftas.

Många kommuner tycker det är ett 
bra initiativ att lyfta just skolmaten 
och Vaxholm är en av 70 kommuner 

som är med i projektet Fokus Mat-
glädje som riktar sig till förskolor och 
skolor.

Det är kommunens kostchef Kerstin 
Jältsäter som tillsammans med sina 
medarbetare och kommunledningen 
tagit fram en egen vision och kost-
policy för matverksamheten i grund-
skolor och förskolor. 

– Det är ett spännande projekt i tre 
steg, säger Kerstin. Tack vare ekono-
miskt stöd från Jordbruksverket kun-
de vi köra igång med utbildningen i 
våras. I steg ett fick kommunledning-
en information om matens betydel-
se för hälsa och hållbar utveckling, 
lokalt producerade livsmedel och 
mycket annat. Med detta som grund 
togs en ny kostpolicy i Barn- och ut-
bildningsnämnden i augusti.

Sedan inleddes steg 
två med en teoretisk 
och en praktisk del 
för all kökspersonal, 
runt 20 personer,  
bland annat i prak-
tisk matlagning med 
betoning på vegeta-
risk matlagning, fisk 
samt mellanmål. 

Erfarenheter då? 
– Det blev ett väldigt 
hallå när vi införde 
en vegetarisk dag i 
veckan. Det var ett 
sätt att tänka på mil-
jön men många kla-
gade, framför allt på 

att det var bönor i maten. I början 
ville ingen äta maten och tjejerna i 
köket tyckte det var trist att laga mat 
som ingen ville äta.

Men numera har stormen lagt sig.  
På den vegetariska dagen serveras  
till exempel lasagne med keso och 
morötter. Ordet vegetarisk har för-
svunnit. 

Utbildningen avslutades precis innan 
höstterminen började där all köks-
personal samlades en dag för att re-
dovisa ”hemläxan” över sommaren; 
att komma med idéer hur de kan ut-
veckla skolmaten.  

– Vi gick igenom till exempel med-
vetna inköp, att pröva nya matlag-
ningsmetoder och recept. 

Kerstin Jältsäter betonar att en av de 
viktigaste hörnstenarna i utbildning-
en är att laga mat från grunden; att 
inte använda sig av halvfabrikat. Och 
att alltid tänka ekologiskt och lokala 
råvaror.

Fokus Matglädje ska lyfta skolmaten 

Kostchefen Kerstin 
Jältsäter	tycker	att	
projektet Fokus Mat-
glädje har inspirerat 
kökspersonalen att 
utveckla skolmaten.

Bakgrund till projektet

– Bakgrunden till utbildnings-
förvaltningen beslut att delta i 
Hushållningssällskapets projekt 
Fokus Matglädje var dels att 
vi ville bidra till kommunens 
miljömål och dels att barn- och 
utbildningsnämnden gett för-
valtningen i uppdrag att ta fram 
en måltidspolicy, säger utbild-
ningschefen Monica Lundberg. 
– Genom en ekonomisk satsning 
i projektet kunde vi dels få fort-
bildning för vår måltidspersonal 
och dels få stöd i framtagande 
av policyn. Genom att persona-
len fått inspiration och nya ideer 
om bland annat vegetariska 
rätter hoppas vi också att elever 
och lärare blir ännu nöjdare 
med skollunchen. Skolmaten är 
en fråga som många engage-
rar sig i och har synpunkter på 
och vi fortsätter att jobba för 
att skolmåltiden ska vara både 
hälsosam och trivsam.
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På Rindö förskola finns Linda 
Wilhelmsson som kock. Hon lagar 
70 portioner om dagen, för drygt 
50 barn och 15 vuxna. Inga halv-
fabrikat är tillåtna. Linda brinner 
för klassiska husmansrätter. Och 
barnen älskar hennes mat.

teXt oCH Foto: aNDers örNeVaLL

Med restaurangskola i botten, jobb 
som jobb som kallskänka, bartender 
i London och egen lunchkrog har 
Linda Wilhelmsson hunnit skaffa sig 
en gedigen erfarenhet i restaurang-
branschen. Hon flyttade till Rindö 
2008 och numera är det barnen och 
personalen på Rindö förskola som får 
njuta av Lindas matlagning.

– Jag lagar all, och då menar jag 
verkligen all mat, från grunden. Och 
det ska vara svenska råvaror och 
helst ekologiskt när jag kan köpa det, 
men utbudet är för dåligt så då måste 
jag fuska ibland.

Linda pratar gärna och mycket om 
bra djuromsorg och miljö och menar 

att det är självklart at välja svenskt 
kött till exempel då Sverige har  
världens bästa djuromsorgsbestäm-
melser.

– Jag brukar alltid kolla att det 
är svenskt kött. Om det inte är det, 
skickar jag tillbaka det, säger Linda 
bestämt.

Ekologisk är dyrare än traditionella 
råvaror. Ändå lyckas Linda hålla sig 
inom den budgetram som gäller. 
– Jag har minimalt med svinn. Inget 
slängs utom kanske morotsskal. Där 
sparar jag mycket pengar. Jag bakar 
också allt bröd själv. 

Projektet Matglädje är helt fanta-
tastiskt, tycker Linda. Ska man bry 
sig om miljön, djuren och klimatet, 
är det självklart att satsa på svenska 
produkter.

– Vi måste vara rädda om våra 
svenska bönder så att de har råd att 
producera. Varför importera kött 
från Chile när det finns i närområ-
det?

Till sist – barnens favorit då?
– Broccolisoppa! Faktiskt. När jag 
säger att det är broccolisoppa idag 
rynkar de på näsan. Men då brukar 
jag säga att ni har inte smakat på min 

teXt oCH Foto: aNDers örNeVaLL 

Klockan är halv tolv. Den ena klassen 
efter den andra på Resarö skola är på 
väg in i matsalen för att äta lunch. 
Husmor Birgitta Johansson springer 
mellan kylar och värmeskåp för att 
fylla på med panerad torsk som är 
dagens rätt. 527 portioner ska ut i  
rasande fart mellan halv elva och 
halv ett varje skoldag.

– Projektet Fokus Matglädje har 
varit bra, säger Birgitta. Vi har fått 
inspiration till att utveckla matlag-
ningen och vi har lärt av varandra 
också. Numera letar vi nya recept 
och idéer hemma som vi tar med oss 
hit och testar.

Resarö skola har vuxit mycket under 
senare år. Trots det lyckas de tre som 
jobbar i köket att laga det mesta från 

grunden.
– Soppor och olika kötträtter 

till exempel gör vi från grun-
den, säger Birgitta. Sedan måste 
vi ta till vissa halvfabrikat för att  

hinna med, som köttbullar och pane-
rad torsk. Sedan är vårt salladsbord 
väldigt uppskattat. Vi ändrar innehål-
let efter säsong och barnen äter myck-
et av allt. 

Nu har Birgitta inte tid att prata mer. 
Mera ”firre” måste fram snabbt och 
Birgitta rusar iväg.

Brinner för matlagning

Inspiration och nya matidéer på Resarö

Linda Wilhelmsson på 
Rindö förskola lagar 

mat som barnen älskar.

Markus Lundblad i klass 4B 
kompletterar med en hård macka.

Tilde Augustsson, till vänster, 
och Irma Svensson i klass 3A
tar för sig av dagens lunch.
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Vid denna tidnings pressläggning på-
gick fortfarande, helt i enlighet med 
tidplanen, anbudsinfordran för bygg-
nation av ny skolidrottshall. Hallens 
placering blir på IP-området, mellan 
ishallen och fotbollsplanen. I slutet 
av september ska anbuden vara in-
komna. Det som sedan sker är att 
ett politiskt beslut ska tas i tekniska 
nämnden om vilken entreprenör 
som vunnit upphandlingen.
 
Under förutsättning att nödvändiga 
politiska beslut fattas inleds arbetet 
med att bygga skolidrottshallen med 
en planerad byggstart januari 2013. 
Arbetet sker i etapper och hela pro-
jektet beräknas kunna stå klar i slutet 
av 2014. 

I arbetet med att forma Campus Vax-
holm har upphandling av arkitekt av-
slutats. LLP Arkitekter AB vann upp-
handlingen och samtal har startat 
mellan arkitektbyrån, tekniska enhe-
ten och utbildningsförvaltningen. 

En volymstudie har inletts och kom-
mer ge mer detaljerade svar på hur 
mycket som kan rymmas på den yta 
som ingår i Campus Vaxholm-pro-
jektet. Parallellt analyseras befolk-
nings- och elevprognoser. Ett arbete 
för att samla de olika målgruppernas 
synpunkter, önskemål och behov in-
leds under hösten. En mer detaljerad 
tidplan över de olika delarna som 
tillsammans ska ge Vaxholm ny för-
skola och skola för årskurs 7–9 kom-
mer kunna presenteras inom några  
månader.

Ta del av kontinuerliga rapporter om 
hur arbetet med att bygga Campus 
Vaxholm och ny skolidrottshall fort-
skrider på www.vaxholm.se. Vi följer 
även upp projekten i varje nummer 
av Viktigt i Vaxholm.

Status: 

Campus 
Vaxholm

Status:

Ny skolidrottshall

Individuell planering 
på nätet
Nu är det dags för lärarna i Vax-
holm att prova ett digitalt hjälp-
verktyg för varje elevs individu-
ella utvecklingsplanering. 

teXt oCH Foto: aNDers örNeVaLL

– IUP står för Individuell Utveck-
lingsplan och är något som alla elev-
er ska ha enligt de skolpolitiska styr-
medel som gäller i Vaxholm, säger 
Ulrika Strandberg, utvecklingsledare 
inom förskolan/skolan i  kommunen.

För att underlätta lärarnas arbete 
med dessa individuella planer, satsar 
nu kommunen på ett verktyg som 
kallas Unikum. 

– Det är Sveriges mest använda 
IUP-verktyg, fortsätter Ulrika, och 
nu är det alltså dags att köra igång 
detta i Vaxholm. Det är efterfrågat av 
alla lärare, just därför att det finns så 
många fördelar jämfört med att varje 
lärare ska lägga upp planeringen för 
varje elev i sin dator.

Ulrika pekar bland annat på att allt 
blir så mycket enklare med Unikum. 
Varje lärare har en inloggningskod 
till Unikum där man har sina res-
pektive elevers planer. Alla lärare har 
också tillgång till varandras elever 
vilket betyder att man inte behöver 
skicka filer mellan sig när man pratar 
om en specifik elev.

– Öppenheten i systemet är också 
bra, menar Ulrika. Alla lärare kan 
logga in sig på alla elever, alla elever 

kan logga in sig på sin sida och för-
äldrarna kan logga in sig för att se 
sitt/sina barns planer och omdömen. 
Allt är också kopplat till läroplanen 
vilket är bra.

Även förvaltningen kommer åt alla 
uppgifter för att kunna göra uppfölj-
ningar och för att se hur eleverna föl-
jer de mål som kommunen satt upp.

Projektet har startat den här höst-
terminen och alla lärare har fått en 
utbildningsdag i systemet och de kan 
också logga in sig för att bekanta sig 
med systemet. Ulrika räknar med att 
elever och föräldrar ska få tillgång till 
ett nytt digitalt system under vårter-
minen 2013.

Avslutningsvis poängterar Ulrika 
Strandberg att dokumentationskra-
ven har ökat drastiskt under senare 
år på skolan. Det ska finns en kon-
tinuerlig återkoppling kring frågor 
som delaktighet, inflytande, omdö-
me i varje ämne med mera. 

– Då krävs ett digitalt hjälpverktyg 
som Unikum  för att kommunen ska 
klara av att göra det som krävs i styr-
dokumenten.

”Intressant att testa”
Johanna Näsman, lärare i årskurs 2 
på Vaxö skola, är en av de lärare 
som börjat att testa det nya digi-
tala hjälpverktyget.

– Vi har ju jobbat med individu-
ell utvecklingsplanering för våra 
elever i många år. I och med den 
nya läroplanen ökar kraven på  
att följa varje elevs utveckling 
mer noga och då blir allt så 
mycket enklare med ett digitalt 
hjälpverktyg.

En stor fördel med det nya hjälp-
verktyget, är att läroplanen finns 
med i systemet och därmed kan 
man koppla undervisningen till de 
krav som läroplanen har.

– Nu ska vi testa under hösten 
och flera lärare kommer säkert att 
testa det ”skarpt” när det är dags 
för alla utvecklingssamtal. 

Ulrika Strandberg
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Elda rätt – grannsämjan en 
resurs att vara rädd om
Vedeldning i braskaminer, öppna 
spisar i tättbebyggda områden  
leder ofta till att de som bor  
omkring besväras. Röken från 
vedeldning innehåller partiklar,  
sot och andra ämnen som kan på-
verka människor negativt. Särskilt 
svårt kan de som har astma och al-
lergi drabbas och i värsta fall kan  
röken medföra att de inte kan 
vara hemma när grannarna el-
dar. Du som eldar ska tänka på 
att bränslet ska vara torrt och 
att lufttillförseln ska vara god. 
Får elden för lite luft uppstår  
pyreld med kraftigt ökade utsläpp 
av hälsofarliga föroreningar som 
resultat.

För braskaminer i tätbebyggt om-
råde gäller i dag rättspraxis att eld-
ning tillåts två gånger per vecka i 
högst fyra timmar per eldningstill-
fälle. Risken att grannar ska störas 
av röken är annars för stor.

Vill du mäta om det finns radon i 
din bostad?
Du kan beställa radonmätning  
genom Södra Roslagens Miljö-  
och hälsoskyddskontor, på telefon 
08-578 663 00 eller via www.srmh.se. 
Mätsäsongen är 1 oktober till 30 
april. Mättiden är minst två måna-
der, helst 3 månader.  

Radonregister
Vill du veta om en radonmätning 
är gjord i ditt hus kan du söka i ra-

donregistret. Bor du i flerbostads-
hus så fråga din bostadsrättsfören-
ing eller hyresvärd. Radonmätning 
ska ingå i fastighetsägarens egen-
kontroll enligt miljöbalken. Om du 
gör en privat mätning tar SRMH 
gärna emot mätresultatet. Du når 
radonregistret via Södra Roslagens 
Miljö- och hälsoskyddskontors 
webbplats, www.srmh.se

SRMH – Täbys och Vaxholms gemensamma miljö- och hälsomyndighet

Jag är kommu-
nens nye närings-
livsstrateg, vilket 
innebär att jag är 
företagens kontakt 
inåt i kommunför-
valtningarna, med 
särskilt ansvar för 

frågor som rör besöksnäring och cen-
trumutveckling, liksom driften av tu-
ristbyrån på rådhustorget. Tjänsten är 
ny och jag har jobbat här sedan i juni.

Min bakgrund har jag från både of-
fentlig sektor och privat. Jag har job-
bat vid departement, myndigheter 
och kommunalförbund samt inom 
olika konsultföretag och hos Svensk 

Handel. Som Vaxholmsbo sedan 
drygt femton år tillbaka klappar hjär-
tat naturligtvis lite extra för skärgår-
den. Det är en fantastisk plats vi bor 
på och det är ett privilegium att få 
vara med i arbetet att utveckla Vax-
holm till något ännu bättre och ännu 
vackrare, både för oss som bor och 
verkar här och för besökare.

Min arbetsplats finns i det vackra 
Rådhuset, bara det en ynnest, och 
jag välkomnar alla som har frågor, 
önskemål, idéer eller klagomål be-
träffande näringslivsservice, närings-
livsutveckling eller centrumutveck-
ling att komma på besök. Jag finns 
här för att lyssna och lära.

Under sommaren som gått har  
jag mest varit upptagen med turist-
byrån, men emellanåt har jag passat 
på att våldgästa några av er före-
tagare i Vaxholm. Det kommer att  
bli mer av den varan, samtidigt 
som jag vill bjuda in alla till Rådhu-
set. Kom hit och tyck till! I arbetet  
med att skapa ett attraktivare Vax-
holm gör vi det tillsammans och då 
är den levande dialogen A och O.  

Vi ses!

Kenneth Filipsson, 
näringslivsstrateg Vaxholms stad
tel: 08-541 708 01
kenneth.filipsson@vaxholm.se

Kenneth Filipsson är Vaxholms stads näringslivsstrateg

Vaxholms stads satsning på PIM 
(Praktisk IT- och Mediekompetens) 
för personal inom skola och förskola 
fortlöper som planerat. I dagsläget är 
drygt 70 deltagare färdiga och exami-
nerade, cirka 50 procent har lämnat 
in uppgift nummer 1. Två nya exami-
natorer, Nina Friman och Åse Lars-
son, förstärker examinatörsgruppen 
tillsammans med Ildiko Nordgren, 

Lena Lindholm och Rikard Sjöstedt.  
Examinatorerna är ofta ute i verk-
samheten på workshops där delta-
garna får praktisk hjälp och support 
med sina uppgifter.

Skolverkets PIM-satsning, med syf-
tet att öka kompetensen inom infor-
mations- och kommunikationstek-
nik för personal i förskola och skola, 

avslutas i Vaxholm sommaren 2013. I 
PIM-utbildningen ingår bland annat 
bildhantering, ordbehandling och  
att göra film av stillbilder. Sats- 
ningen förstärks 
ytterligare genom 
inköp av bland 
annat interaktiva 
projektorer och 
läsplattor.

Dagsläget för PIM i Vaxholm

SRMH är den gemensamma 
miljö- och hälsoskyddsmyn-
digheten för Täby och Vaxholm. 
Det är även denna myndighet 
som utför kontroll av alkohol-
servering och försäljning av  
tobak, folköl samt vissa recept-
fria läkemedel i Täby, Vaxholm, 
Norrtälje och Vallentuna.  
Kontoret ligger i Täby.
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Hundra barn som sjunger på 
kajen när mörkret faller – det 
blir startskottet för Vaxholms 
första kulturnatt. Boka in denna 
mycket speciella Vaxholmskväll 
som börjar fredag 5 oktober 
kl 18 och som pågår till kl 22.

Kulturnatten är ett resultat av det 
samarbete som i början av året in-
leddes mellan Vaxholms stad och ett 
antal representanter från det lokala 
kulturlivet. Och det är första gången 
som en kväll fylld av kulturupplevel-
ser arrangeras i Vaxholm. 

– Vi börjar i relativt liten skala, men 
alla medverkande har varit otroligt 
peppade inför att skapa en kulturnatt 
i Vaxholm. Det var det vi alla helst av 
allt ville börja med att genomföra då 
kulturrådet bildades, berättar Lena 
Strand, som är handläggare för Vax-
holms stads kulturfrågor.

Tillsammans har vi försökt hitta aktivi-
teter som kan locka alla åldrar. Vi hop-
pas att arrangemanget blir så uppskat-
tat av både medverkande och besökare 
att vi kan fortsätta och kanske till och 
med utöka satsningen kommande år.

Vad kommer vi då att få uppleva ute 
i byn? En aktiv organisation är för-
stås Vaxholms Kulturskola som syns 
med ett flertal olika ensembler på  
flera olika platser, både inne och ute. 

Grannarna får hålla i hatten denna 
kväll för en rockkonsert planeras 
på Rådhustorget. Och man ska vara 
beredd på att känsliga personer kan 
komma att bli lite skrämda av dra-
maelever på stan i spöklik munde-
ring. Men innerst inne är alla snälla 
och blir man alltför skrämd kan man 
vända sig till biblioteket som håller 
kvällsöppet. Här bjuds på aktiviteter 
för alla åldrar. Bokmärkestillverkning 
och släktforskningshjälp erbjuds alla 
som vill. Bokbytarbordet drar i gång 
redan veckan innan.

I kyrkan kan man lyssna på orgel-
konsert och diktläsning kl. 20.00 
och i gamla brandstationen serveras 
stadens ungdomar pannkakor från  
kl 19.00 – även detta i kyrkans regi.

Inne på Rådhuset kommer det att 
bjudas på något ljudligt på över-
våningen, men något stillsamt och 
vackert på bottenvåningen där man 
kan gå på konstutställning. 

Vaxholmsbiografen visar film. Musik 
och sagoläsning blir det på Hem-
bygdsgården. Först läser man för 

de yngre barnen men lite senare på 
kvällen får åhörarskaran gärna vara 
lite äldre, för då blir det spöktema.

Vaxholms Fästnings Museum bju-
der på gratis entré. En gratisbåt 
avgår från kajplats 9 till Kastellet  
kl 19.00 och med returresa kl 20.30 
till Vaxholm. Fästningsmuseet visar 
utställningen ”Livet på Kastellet” och 
i Kruttornet visar konstnären Olle 
Magnusson sin installation av Kro-
nans långkalsonger. 

Många av handlarna kommer hålla 
öppet lite längre denna kväll och res-
taurangerna håller som bäst på att 
sätta ihop lämpliga kulturmenyer för 
kvällen. 

Detta är lite av det som vi inför tid-
ningens pressläggning vet står på 
programmet. Så vad ska du göra nu? 
Jo, håll utkik på www.vaxholm.se ef-
ter det aktuella programmet, som 
uppdateras kontinuerligt. Men fram-
förallt: boka kvällen! Kultur, shop-
ping, kanske en bit mat och folkliv på 
gatorna i Vaxholm – kan man ha det 
bättre en fredakväll i oktober?

ILLustratIoN: KrIstINa BjuHr

Konstnären Kristina Bjuhr tog fram flera 
förslag till symbol för årets Kulturnatt, som ska 

synas på hemsidor, i annonser och affischer. 
Från vänster: Lena Strand, kulturhandläggare 

Vaxholms stad, Ingalill Blomqvist, Vaxholms 
biografteater, Ulla Hedhammar, Vaxholms 
konstförening och Kristina Bjuhr, konstnär.
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Miljöinformation med fokus på 
miljösmarta lösningar och vat-
tenkvalitet var temat när Vax-
holms stad i mitten av augusti 
tog plats med ett informations-
tält på Söderhamnsplan.

Under fyra dagar fanns vid olika tid-
punkter Vaxholms stads miljöstrateg, 
kommunekolog och energirådgivare 
i informationstältet. Andra aktörer 
som deltog i vår satsning på miljö-
information var Skärgårdsstiftelsen 

och Roslagsvatten som båda har stor 
kompetens i VA-frågor.

Under de fyra dagarna förde vi ett 
femtiotal miljösamtal med besökare 
och flera synpunkter, önskemål och 
frågor lyftes fram. En del av dessa re-
dovisas på kommunens hemsida och 
kommer att vara en del i det fortsatta 
miljöarbetet. 

Det har varit fantastiskt att inleda 
en medborgardialog i all enkelhet 

och det märktes att det är 
uppskattat att Vaxholms 
stad syns ute i staden.

Ett stort tack till alla er 
som besökte oss. Vi hop-
pas kunna återkomma på 
liknande vis i samarbete 
med fler externa aktörer 
och hoppas samtidigt att 
fler hittar oss för givande 
miljösamtal.

Mer information
Välkomna att kontakta 
Ammi Wohlin, miljö-
strateg, Vaxholms stad.

Samtal med Vaxholmsbor om miljösmarta lösningar

43 procent av eleverna i årskurs 
nio i Vaxholm väljer att inte 
dricka alkohol. Samtidigt som 
många ungdomar väljer nykter-
het, är berusningsdrickandet 
fortfarande ett stort problem. 

Stockholmsenkäten har genomförts 
i 18 av länets kommuner och bland 
drygt 12 000 elever i årskurs nio. Re-
sultatet visar att bland Vaxholms ung-
domar hade 24 procent av flickorna 
och 36 procent av pojkarna i årskurs 
nio varit berusade någon gång under 
en 4-veckorsperiod. 

Av eleverna i nian uppgav 12 procent 
av flickorna och 15 procent av poj-
karna att de någon gång använt nar-
kotika. Vaxholm ligger därmed högre 
än länsgenomsnittet (7% för flickor 
och 10% för pojkar). Cannabis är den 

klart vanligaste formen av narkotika 
bland kommunens unga – samtliga 
elever som uppgett att de använt nar-
kotika har använt cannabis.

– Resultatet indikerar en fortsatt hög 
alkohol- och narkotikakonsumtion 
bland eleverna i nian och ett fort-
satt behov av att aktivt arbeta för att 
främja skyddsfaktorer som goda rela-
tioner mellan föräldrar och barn samt 
minska riskfaktorer som tillgänglig-
het. Samtidigt visar årets resultat en 
fortsatt positiv utveckling i jämförel-
se med resultatet 2008, säger Fredrik 
Sandell, samordnare för Trygga och 
friska Vaxholm.

Stockholmsenkäten visar också att 
87 procent av Vaxholms elever i nian 
känner sig trygga om de går ut en-
samma sent en kväll i bostadsområ-

det. Det resultatet visar att Vaxholm 
fortsätter att vara en av länets tryg-
gaste kommuner.

Mer informationVälkomna att 
kontakta Fredrik Sandell, sam-
ordnare för Trygga friska Vaxholm.
tel: 08-522 426 42

Stockholmsenkäten ger svar om alkohol och droger bland elever

Bakgrund

Vaxholm stad är en attraktiv skärgårds-
kommun med unika natur- och kultur-
upplevelser för boenden, näringsliv och 
turism. Men vattenkvalitén i Vaxholms 
kusthav har inte en god ekologisk sta-
tus och behöver förbättras.

Vaxholm har som flera andra kommuner 
fått dispens till 2021 av Vattenmyndig-
heten för att nå miljökvalitetsmålen: 
Ingen övergödning respektive Hav i 
balans samt Levande skärgård. Det 
innebär åtgärder inom prioriterade 
områden. Dessa innefattar bland 
annat  övergödning, biologisk mång-
fald, farliga ämnen samt sjöfartens mil-
jöproblem. Det kan sammanfattas med 
att vi alla ska nyttja havsmiljön 
på ett hållbart sätt.

Fakta om 
Stockholmsenkäten

Stockholmsenkäten 2012 har be-
svaras av totalt 26 000 elever i 18 av 
Stockholms läns kommuner. Syftet 
är att kartlägga drogvanor, krimina-
litet, skolk och mobbning samt att 
mobilisera elever, skolpersonal och 
föräldrar i det förebyggande arbetet. 
Enkäten besvarades anonymt under 
en lektionstimme i mars 2012.
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Vaxholm – hjärtat i skärgården

Bildtext

BILDTEXT

Ännu en Vaxholmssommar är över och turismen har klingat av. Vax-
holms turistinformation mottar årligen en riklig mängd önskemål 
och frågor – både vanliga och ovanliga. De mäter även antalet be-
sökare till turistinformationen på Rådhustorget. Vid sidan av detta 
genomför Resurs AB årligen en turistekonomisk mätning (TEM) för 
hela landet. Ta även del av fakta från turistbyrån och från TEM 2011 
här - TEM 2012 hade vid tiden för denna tidnings pressläggning ännu 
inte sammanställts.

Majoriteten av besökarna 
kommer över dagen
Antalet besökare till Vaxholm är drygt  
800 000 per år. Sättet de tar sig hit på är 
någorlunda jämnt fördelat mellan buss, 
bil och Waxholmsbåt (inklusive Strömma).  
Kategorin dagbesök är mycket domineran-
de och står ungefär för 75 procent av den 
totala turismomsättningen.

Välbesökt av norrmän 
och finländare
Cirka 70 procent, av besökarna 
på turistbyrån kommer från 
utlandet. Förutom Norge och 
Finland ligger Tyskland, Frank-
rike, Holland, Storbritannien 
och USA högt upp på listan. Det 
kommer dessutom fortfarande 
ganska många från Spanien.  
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Turistbyrån är Vaxholms ”hittegods-
avdelning”. Här lämnas allt in, från 
borttappade plånböcker och smycken 
till små barn och husdjur. En gång 
frågade någon efter sin advokat. En 
annan gång frågade en advokat efter 
sin klient. På turistbyrån hjälper vi 
till med det mesta och svarar ja på 
så mycket vi bara kan!

Hillary Clinton är en av dem 
som under våren besökt Vaxholm 
– hjärtat i skärgården

Antalet besökare på 
Vaxholms turistbyrå

  2011 2012
maj   3 900 4 500
juni  10 600 6 800
juli   18 300 16 000
aug  13 300 9 200

Kommentar: Juni var blött. Som-
maren var sämre än föregående, 
men julisiffrorna ligger högt trots 
allt. Dessutom, och detta är viktigt, 
Explore Vaxholm som arrangerade 
guidningar från kajen svarade på 
oerhört många frågor och var i  
realiteten en informell turistbyrå-
verksamhet i liten skala. 

Turismen 
skapar arbetstillfällen

Rese- och turistindustrin i Vaxholm 
omsätter drygt 350 miljoner kronor 
per år och ger arbete åt ungefär 320 

årssysselsatta, därutöver ungefär 
lika många säsongsanställda.

Källa: Turistekonomiska 
mätningen 2011 

som genomfördes 
av Resurs AB.

... och gästhamnen
Drygt 20 000 besökare kommer på 
egen köl. Antalet övernattningar i 
gästhamnen är ca 15 000 vilket kan 
jämföras med campinggästnätterna 
på ca 75 000.

Turisterna gillar camping ...
Camping, inklusive campingstugor, 
är den vanligaste kommersiella över-
nattningsformen och står för drygt  
60 procent. Antalet hotellgästnätter 
har minskat lite under senare år.



16

Turistbyråns öppettider 

Från och med oktober håller Turistbyrån 
på rådhustorget öppet följande tider:
måndag–fredag 10.00–15.00
lördag–söndag 10.00–14.00

Välkomna att besöka oss när ni får gäster 
på besök eller vill ha uppslag och tips inför 
helgen!

Planteringar
Under hösten kommer vi att plantera följande träd och buskar 
buskar för att ersätta det som avverkats tidigare under året.

Lägret:  Ett fågelbärsträd (Prunus avium)
Övre Ekuddsparken: En lind (Tilia cordata Linn)
Ullbergska parken: Två äppelträd (Malus domestica Röd 
Gravensteiner E och Malus domestica Ingrid Marie)
Hamngatsallén: En lind (Tilia cordata Greespire)
Västerhamnen: En häckoxel (Sorbus mougeotti fk Bällinge)

Loppmarknader
Även detta år är dessa förlagda till Rådhustorget. Kontakta
tekniska enheten om ni planerar genomföra loppmarknad inför
till exempel skolresor.

Båtplatser i kommunala småbåtshamnar
Ni som har båtplats - det går bra att säga upp platsen 
redan nu om ni vet att ni inte behöver den nästa sommar. 
Kön är lång – behovet av båtplats är stort bland kommun-
invånarna.

Ishallen – XL-hallen
Öppnar för säsongen den 1 okt. Schema för allmänhetens åk-
ning kommer att finns på kommunens hemsida och i ishallen.

Föreningsuppgifter
Glöm inte skicka in nya föreningsuppgift till tekniska enheten. 
Blankett finns på kommunens hemsida och kan även beställas 
på tel: 08-541 708 29.

Påminnelse om regler för vippskyltar
Påminnelse angående placering av vippskyltar, så kallade trottoar-
pratare, på allmän plats i Vaxholm: 

Trottoarpratare (vippskyltar) och varor får användas endast 
under affärstid. De skall placeras mot fasaden och i direkt anslut-
ning till affärslokalen. Maxhöjd: 120 cm. Utplacering av trottoar-
pratare/vippskyltar kräver både polistillstånd och tillstånd från 
kommunen.

Marknadsföring är bra – men även tillgänglighet. Vi önskar att ni 
respekterar dessa regler som vi har för att inte förhindra tillgäng-
ligheten för synskadade och andra. Alla ska kunna röra sig på 
allmänna platser utan att oväntade hinder dyker upp.

Tack på förhand!

Tekniska enheten

Information från tekniska enheten

?Vanligaste frågorna på turistbyrån:
1. Jag är i Vaxholm några  timmar, vad ska jag se/göra?2. Jag vill ut i skärgården, vilken   ö rekommenderar ni och när   går båtarna?3. Vilken restaurang  rekommenderar ni?4. Var finns badstrand?5. Var kan jag hyra cykel?6. Var kan jag hyra båt?
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Från Gustav Vasas tid och ända fram 
till 1980-talets ubåtskränkningar 
var Vaxholms fästning en del av det 
svenska försvaret. Stockholm skyd-
dades väl av sin skärgård, men det 
fanns tre infartsleder vid Vaxholm 
där en fientlig flotta kunde tränga in.

Genom att på 1500-talet börja spärra 
Oxdjupet och Pålsundet med sten 
tvingade man all sjötrafik att ta den 
trånga leden förbi Vaxholms kastell. 
Vaxholm blev platsen där den danske 
kungen, Kristian IV, år 1612 hindra-
des att med sina trupper tränga in 
till Stockholm och erövra staden och 
landet – Vaxholm blev Stockholms lås.

Vaxholmslinjen – spåren finns kvar
I och kring Vaxholm finns ett antal 
fästningar och batterier (en grupp 
kanoner) kvar från 1500–1800-talet 
som vittnar om områdets försvars-
strategiska betydelse ända in på 
1900-talet. 

Vaxholms stad har i samarbete med 
Vaxholms Fästnings Museum och 
Statens Fastighetsverk tagit fram en 
folder som kort presenterar några 

av anläggning-
arna. Foldern 
innhåller även 
en karta som 
gör det enkelt 
för den in-
tresserade att 
besöka plat-
serna där 
minnesmär-
kena återfinns. 

Foldern ”Guide till befästningarna i 
Vaxholm – Stockholms lås” finns att 
hämta på Vaxholms Turistinforma-
tion och på kommunkontoret. Den 
finns också att ladda ner från Vax-
holms stads hemsida. 

För historiska fakta svarar Erik  
Himmelstrand som är chef för Vax-
holms Fästnings Museum. 

Vaxholm blev Stockholms lås Guide till 
befästningarna i Vaxholm – Stockholms lås

Många Vaxholmsbor trotsade 
regnet och för att ta båten till 
Kastellet den första lördagen i 
september. Kanoner ljöd, mili-
tärer paraderade för fanan och 
försvarsministern Karin Enström 
kom till Vaxholms Kastell för 
att tala. 

Denna dag firades minnet av att det 
var 400 år sedan Vaxholm blev platsen 
där den danske kungen Kristian IV 
hindrades från att med sina trupper 
tränga in till Stockholm och erövra 
landet. Vaxholm blev Stockholms lås.

Försvarsminister Karin Enström och 
ministerrådet på Danmarks ambas-
sad, Christian Hagelin, betonade 
båda nutidens goda förbindelser mel-
lan de nordiska länderna. Med viss 
munterhet kom de tillsammans fram 
till att ett och samma slag beskrivs på 
motsatt sätt i Danmark och Sverige.

Margareta Björk, Stockholms stad, 
Jörgen Hammarstedt, Statens Fastig-

hetsverk, Erik Himmelstrand, Vax-
holms Fästnings Museum och Lars 
Lindgren, kommunalråd Vaxholms 
stad underströk Kastellet som en 
central del i försvaret av huvudstaden 
och Sverige – Vaxholm Stockholms 
lås. De menade även att Vaxholm 
har samma centrala roll i modern tid, 
men denna gång med mer fredliga 
syften och nu under namnet Vax-
holm - hjärtat i skärgården.

400-årsjubiléet på Vaxholms kastell 
var även startpunkten på en regio-
nal satsning med syfte att utveckla 
besöksnäringen i Stockholms skär-
gård under ledning 
av Stockholms stad. 
Stockholms skär-
gård är en av fem na-
tionellt utvalda pi-
lotdestinationer där 
militärhistoria och 
Vaxholm – Stock-
holms lås utgör en  
viktig attraktion bland 
många andra.

400-årsjubileum

Karin Enström, försvarsminister 
och Vaxholmsbo, betonade i sitt tal 

nutidens goda förbindelser mellan de 
nordiska grannländerna.
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100 000 nya invånare och 50 000
nya arbetsplatser. Så ser visio-
nen ut för Stockholm Nordost, 
där Vaxholm ingår som en av sex 
kommuner. 

teXt: aNDers örNeVaLL

I början av hösten samlades ledande 
politiker, tjänstemän från Stockholm 
Nordost, företrädare för byggföre-
tag, SL, länsstyrelsen, Stockholms 
handelskammare med flera för att 
göra en gemensam start av den nya 
visionen för regionen. Stockholm 
Nordost består av sex kommuner, 
Danderyd, Täby, Vallentuna, Vax-
holm, Österåker och Norrtälje som  
tillsammans arbetat fram en plan för 
hur regiondelen ska utvecklas fram 
till 2040. 

Visionen, som klubbats i respektive 
kommuns fullmäktige under våren 
2012, är en politiskt blocköverskri-

dande överenskommelse. Den ge-
mensamma samlingen kan ses som 
ett avstamp för det praktiska arbete 
som nu startar för att förverkliga  
visionen.

Stockholm Nordost har idag cirka 
235 000 invånare och 80 000 arbets-
tillfällen. I visionen målar man upp 
en framtid där regiondelen ska växa
med 100 000 invånare och att ytter-
ligare 50 000 arbetstillfällen ska ska-
pas fram till 2040.

Framtidsvisionen innehåller fyra 
huvuddelar för utveckling. Dessa är 
Stadsstruktur, Effektiva transporter, 
Näringlivsutveckling och Den regio-
nala stadskärnan (Täby). Den abso-
lut tyngsta delen är transportfrågan. 
Stockholm Nordost-kommunerna har 
haft den frågan på bordet i många  
år men nu har man enats om en  

”tågordning” där Roslagsbanan ska 
byggas ut i ett första steg till ett starkt 
stråk från centrala Stockholm, via 
Vetenskapsstaden, till Arlanda-Mär-
sta. Det finns också en enighet kring 
att skapa ett Resecentrum Arninge 
vilket på sikt innebär att det blir 
knutpunkt för trafiken till och från 
Vaxholm. En ytterligare lösning för 
framtiden är att skapa Roslagspilen, 
en spårbunden kollektivtrafik som 
kan vara tunnelbana, en utbyggd 
Roslagsbana eller järnväg. Roslags-
pilen förutsätter en övergripande 
lösning för hela Stockholmsregio-
nen.

– Vi sex nordostkommuner inser 
att enda sättet att kunna utveckla vår 
regiondel är att samverka för framti-
den, säger Lars Lindgren, kommun-
laråd Vaxholms stad. För Vaxholms 
del betyder visionen att vi på sikt 
kanske får spårbunden trafik när-
mare oss. Men vägen 274, Arninge-
Vaxholm, kommer att vara huvud-
stråket i framtiden, förhoppningsvis 
utbyggd till trefilig hela vägen med 
vajerräcken. Tätare busstrafik och 
utbyggd båttrafik är andra förbätt-
ringar som vi ser. Att få en spårbun-
den tvärförbindelse Arninge-Arlanda 
är något vi verkligen saknar och en 
sådan förbindelse betyder mycket för 
vaxholmarna. 

För mer information om visionen,
www.stockholmnordost.se

Så ska Stockholm Nordost utvecklas

2 4    V i s i o n  s t o c k h o l m  n o r d o s t

V i s i o n  s t o c k h o l m  n o r d o s t    2 5  

Vaxholm
Inriktning för den gemensamma framtiden

StadSStruktur

Vaxholms stadsstruktur utvecklas genom att: 

• bostäder byggs i första hand i kollektivtrafiknära 

lägen med närhet till service. 

• Vaxön förstärks som kommunens tyngdpunkt 

med bostäder, arbetsplatser och service. 

• Vaxholms stadskärna ska erbjuda ett variations-

rikt och unikt utbud i en attraktiv miljö med goda 

kommunikationer.

EffEktiva transportEr

Vaxholm utvecklar effektiva transporter genom att:

• arbeta för förbättrade förutsättningar för kollek-

tivtrafik på land och vatten.

• utveckla lokaltrafik och gång- och cykelvägnät.

• förbättra parkeringsmöjligheterna genom bra in-

fartsparkeringar och cykelparkeringar i anslutning 

till handel, service och kollektivtrafik.

• arbeta för fortsatt goda förbindelser till Stockholm 

och regionen med kollektivtrafik, bland annat 

genom utveckling och omvandling av väg 274.

• samarbeta om Arninge resecentrum som en 

gemensamt regional målpunkt.

• säkerställa att tillkommande knutpunkter – Arninge 

resecentrum, Såsta-karby, roslags-Näsby och 

knutpunkt Danderyd – medför förbättrade restider 

för Vaxholms och regionens invånare. 

näringslivsprofil

Vaxholm:

• satsar på hållbar besöksnäring som en viktig 

komponent för Vaxholm och en förutsättning för 

en levande skärgård.

• arbetar för utveckling av stadskärnans handel 

och kommersiella utbud till förmån för Vaxholms 

invånare och besökare.

• stimulerar båtlivet och verksamheter kring vatten.

• erbjuder näringslivsutveckling i världsklass och 

främjar möjligheten att etablera företag och be-

driva verksamhet. 

Vaxholm

båtliv

oxdjupet kastellet
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Den 15 november organiserar 
KLIVET i Vaxholm den natio-
nella konferensen ”Nu kliver vi 
framåt” för kvinnliga ledare och  
företagare. Temat är affärsut-
veckling och lönsamhet. Ledan-
de profiler från näringsliv och 
samhälle deltar som talare och 
workshopledare.

– Vi räknar med minst 120 deltagare 
från hela landet, säger projektledare 
Charlotte Hellgren.

Under de senaste två åren har  
KLIVET i Vaxholm engagerat ett  
femtiotal av de totalt cirka 400 kvinn-
liga lokala företagarna som finns i 
kommunen. I möten och minisemi-
narier har företagare, chefer och le-
dare träffats för att hitta affärsmöj-
ligheter och samtidigt utbilda och 
inspirera varandra. Det är i samma 
anda som KLIVET nu tagit steget att 
organisera ett större evenemang för 
kvinnor på ledande positioner över 
hela landet. 

– Vi har ett fantastiskt engagemang 
från medlemmarna i KLIVET som 
nu satsar mycket av sin dyrbara tid på 
att genomföra konferensen.  Som tur 
är får vi även stöd av Vaxholms stad, 
kommunstyrelsens näringslivsbe-
redning, Länsstyrelsen och Svenskt  
Näringsliv för att ro projektet i hamn, 
annars hade vi inte klarat budgeten. 

Konferensen bjuder på tongivande 
namn. Mernosh Saatchi medlem i 
framtidskomissionen och grundare 
och vd för kommunikationsbyrån 
Humblestorm, näringsminister Annie 
Lööf, föreläsaren och författaren Eva-
Britt Hult, landshövding Chris Heister 
och konsulten och företagsledaren 
Kinga Lundblad är några av namnen.

– Tanken är att leverera ett program 
som inte bara ger inspiration utan 
också praktiska verktyg och konkre-
ta råd. Kunskap som deltagarna kan 
applicera direkt i sina verksamheter 
när de återvänder till vardagen, säger 
Charlotte Hellgren.

Nationell kvinnokonferens i Vaxholm

Nu tar KLIVET ett steg framåt

”Nu kliver vi framåt” är en nationell 
konferens på Vaxholms kastell
torsdagen den 15 november 2012. 
Den nationella konferensen ”Nu kliver vi 
framåt” riktar sig till kvinnliga företagare 
och ledare i affärslivet. Dagen kommer 
att bestå av föreläsningar, workshops, 
debatter samt möjligheter att knyta kon-
takter med andra företagare och ledare.  
Under dagen serveras förmiddags- och 
eftermiddagskaffe, lunch och som avslut-
ning, en trerätters middag på Vaxholms 
Kastell. 

Tid:  Torsdag 15 november 2012, 
 kl. 8.45–21.30
Plats:  Vaxholms Kastell (vi åker 
 tillsammans från hotellhörnan 
 i Vaxholm med båt)
Pris:  1 495 kr exklusive moms. 
 I priset ingår alla program-
 punkter, trerätters middag 
 samt  transport mellan Vaxholm  
 och  Vaxholms Kastell.

KLIVET, Kvinnligt ledarskap 
i Vaxholm är ett ideellt nät-
verk av kvinnliga företagare 
och ledare i Vaxholm. Syftet 
med verksamheten är att ska-
pa ett attraktivt företagskli-
mat för kvinnor i Vaxholm 
och att engagera kvinnor till 
ett livskraftigt och hållbart 
företagande. Det gör vi genom 
att inspirera, samverka, stötta, 
glädjas och utbyta kunskap.

NU KLIVER VI
FRAMÅT
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Världens Barn-insamlingen i 
Vaxholm pågår 6–13 oktober med 
sång, musik, konserter, bösskram-
ling, bokförsäljning och företags-
insamling. Vi som ska göra jobbet 
är Kulturskolan, Svenska kyrkan, 
Lions, Rädda Barnen, Röda Korset, 
Scouterna och enskilda entusiaster. 
Insamlingsresultatet kan konti-
nuerligt följas på en barometer 
utanför La Perla vid korsningen 
Hamngatan-Rådhusgatan. 

Lördag 6 oktober
Allsångskonsert i kyrkan kl 16.00 
med Kom-i-gång-kören
Loppis och kaffeservering i 
Församlingsgården kl 13-16. 

Söndag 7 oktober
Konsert i kyrkan kl 16.00 med Bar-
bershopkvartetten Trocadero och 
Mats Törnqvist

Tisdag 9 oktober 
Lunchkonsert ”Mot en bättre 
värld” i Kyrkan kl 11.30 med 
Emilia Linderholm och 
Kristina Ohlsén-Runolf.

Onsdag 10 oktober 
Allsångskonsert i kyrkan kl 10.00. 
Alla förskolebarn inbjudes att 
tillsammans med Mats 
Törnqvist sjunga sånger av 
Astrid Lindgren och Lennart 
Hellsing. Fri entré. 

Torsdag 11 oktober
Kulturskolan bjuder på körsång 
och musik i Norrbergsskolan 
kl 18.00. Kaffeservering i pausen.
 
Fredag 12 oktober har TV sin 
stora insamlingsgala för Världens 
Barn 

Lördag 13 oktober genomför vi i 
Vaxholm vår stora bössinsamling. 
Lions loppis på Kruthuset.

Världens barn-veckan 6–13 oktober
Vaxholmare! Under Världens barn-veckan kan vi åter bli bästa 
bidragsgivande kommun i Stockholms län!

Från	vänster	David	Holst,	Jakob	Berggren,	Filip	Sibién,	Samuel	Andrén.	

Vaxholmsbion
Hösten närmar sig och 
ni är varmt välkomna till 
bion och till operor, balet-
ter och musikaler. Före-
ställningar presenteras på 
vår hemsida: 
www.vaxholmsbion.se

Konsert för världens barn 
Vaxholms kyrka söndag 
den 7 oktober kl 16.00

Trocadero deltog i VM för 
Barbershop i Portland, Ore-
gon i början av juli. Med 
start i höst kommer den 
unga kvartetten att under 

ett halvår sjunga på en Stil-
la-havs-kryssning mellan 
Alaska och Hawaii. Lead-
stämman Jacob Berggren 
bor på Skarpö. Februari 
2011 gjorde gruppen ett be-
jublat framträdande under 
The Beatles-konserten i 
Vaxholms Kyrka.

Lions Club Vaxholm inbjuderVaxholms 
pensionärer till

HÖSTFEST
på Blynäsgården,
Torbjörn Thelaus 
underhåller.

Välj tisdagen den 16 
eller onsdagen den 
17 oktober, kl: 12:30.
Anmälan till Magda Almberg, 
tel 08-541 303 64.

Barbershop-kvartett genomför 
genrep inför utlandsengagemang

Bondens egen marknad 
återkommer till rådhustorget 
i Vaxholm den 13 oktober och 
5 december.

Under hela veckan kommer scouterna knacka dörr och skramla med bössor.
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Bli medlem 
i Vaxholms 
konstfören-
ing och följ 
med i hös-
tens utbud 
av utflykter. 
Ta en tur till 
Vaxholms 

rådhus, där vi i samarbete med Vax-
holms stad arrangerar utställningar 
med spännande konstnärer. Här 
är det återstående programmet för 
säsongen.

29 september–21 oktober  
Måleri, keramik och skulptur. 
Laila Haglund och Anders Fredholm 
ställer ut på Vaxholms rådhus. 
Vernissage 29 september 12.00–15.00.
Öppet lördag–söndag 12.00–15.00.  

5 oktober  
Kulturnatt i Vaxholm – kvällsöppet 

9 oktober 17.30  
Ateljébesök hos Grafikergruppen 
VGG,  Assessorsgatan 16–18, 
Södermalm.  Följ med på en visning 
av en grafisk verkstad. 
Max 15 deltagare, anmäl senast 
2/10, tel: 0707/49 67 41

18 oktober kl 18.00  
Sven-Harrys konstmuseum i Vasa-
parken. Visningen är redan fullbokad.

27 oktober–18 november  
Fyra Båstadskonstnärer gästar 
Vaxholm. Ingrid Herrlin gör för 
oss bekanta ting, såsom väskor, skor 
– men i keramiskt material. Richard 
Rackham arbetar i friblåst glas. 
Katarina Thorstensson skapar smyck-
en i en teknik som kallas Flamewor-
king. AnnLis Krüger är bildkonst-
när med nål och tråd som erhållit 
Svenska Humorförbundets pris.
Vernissage 27 oktober 12.00–15.00 i 
Vaxholms rådhus. 
Öppet lördag–söndag 12.00–15.00.   

17 november kl 15.00  
Föreningens årliga konstutlottning 
på Vaxholms bibliotek. Konstverken 
är utställda i bibliotekets skyltföns-
ter cirka 2 veckor före utlottningen. 
Observera att du måste lämna full-
makt om du inte själv kan närvara 
vid utlottningen. Fullmakt kan 
hämtas på biblioteket.

22 november kl 18.00  
Persisk kulturafton. Kina Jacobsson 
föreläser om persiska mattor och 

persisk kultur. Hornsgatan 94. Buffé 
med dryck. Kostnad: 100 kr. Speci-
alpris på mattor denna kväll. Max 30 
personer, anmäl senast 9 november 
på tel 0705-42 33 50. Anmälan är 
bindande. Även icke medlemmar 
kan följa med i mån av plats.       

24 november–16 december  
En annan värld, i ett mindre format 
på Vaxholms rådhus. Utsökta minia-
tyrer i möblerade dockskåp.  
Vernissage 24 november 12.00–15.00. 
Utställningen är öppen 
lördag–söndag 12.00–15.00. 

19 januari – 10 februari 2013  
Måleri och objekt. Stina Wollter 
är tillbaka. Utställning av måleri 
och objekt. Vernissage 19 januari 
12.00–15.00. Utställningen är öppen 
lördag–söndag 12.00–15.00. 
Vill du bli medlem i Vaxholms 
konstförening – sätt in medlemsav-
giften 200 kr på postgiro 15788-3. 

Välkommen att kontakta oss för 
mer information: 
vaxholmskonst@hotmail.com. 
www.vaxholmskonstforening.se 

Du kan också följa oss på Facebook!

Vaxholms Rådhus – en mötesplats för dig som tycker om konst

Vaxholms Innebandyförening  
växer hela tiden, med 419 med- 
lemmar är innebandyn en av 
kommunens största ideella 
idrottsföreningar med fokus på 
breddverksamhet. Till oss är alla 
välkomna! 

Innebandy är en idrott som är här för 
att stanna, man ser ungdomar spela 
på i stort sett alla skolgårdar, lekplat-
ser och i bostadsområden. Det är lätt 
att tycka om innebandy då alla kan 
spela oavsett ålder och kön.

Vaxholms IBF kommer att ha 18 lag 
i seriespel under 2012-2013, från 
senior till ungdom o barngrupper. 
Vi kommer även att ha 3 st. knatte-
grupper i träning från 04:or till 06:or. 
Är du intresserad av att börja spela 

innebandy eller att hjälpa till som 
ledare kolla in Vaxholms innebandy-
förenings hemsida www.vaxholmsin-
nebandy.se för mera information 
och kontakt vägar, vi finns även på 
Facebook www.facebook.com/vax-
holmsinnebandy
 
Vaxholms IBF kommer att starta upp 
en ny knatteverksamhet för ålders-
gruppen 06:or i oktober. Är du intres-
serad av att börja spela innebandy el-
ler att hjälpa till som ledare hör av dig 
till Anders Linde på anders.lindhe@
vaxholmsinnebandy.se eller till Kecke 
Lindman på kenneth.lindman@vax-
holmsinnebandy.se
 
Vaxholms IBF ger plats för tjejer!
Under säsongen 2012-2013 kommer 
vi starta upp prova på dagar för tjejer 

2003-2006:or. Och ger tjejer möjlig-
het att spela innebandy på sina vill-
kor! Innebandy är en fartfylld lag-
sport. Alla kan ha kul med innebandy 
oavsett hur bra man är på att spela. 
Du kommer att få chansen att spela 
innebandy tillsammans med andra 
tjejer. Om du är intresserad eller har 
frågor hör av dig till Anders Lindhe 
på anderslindhe@vaxholmsinne-
bandy.se eller till Kecke Lindman på  
kenneth.lindman@vaxholmsinnebandy.se

Matcherna har kommit igång i sport-
hallen på lördagar från kl. 12:00, och 
vår kaffeteria kommer att vara öp-
pen från kl.11:00 på matchdagarna. 
Matchschema hittar du på vår hem-
sida www.vaxholmsinnebandy.se el-
ler på Facebook www.facebook.com/
vaxholmsinnebandy. 

Vaxholms IBF – en förening med själ, hjärta, glöd och ansvar
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IFK Vaxholm har funnits sedan 1920 
och har genom åren engagerat många 
personer i Vaxholm. Vi arbetar ak-
tivt med barn och ungdomar för att  
möjliggöra att de kan nå sina dröm-
mar inom fotbollen. Vi gör det ge-
nom vår ”Vaxholmsmodell” där vi 
har genomarbetad policy och mål 
styrning. Vi har ett mycket välfung-
erande tränarutbildningsprogram 

i samarbete med Svenska Fotbolls-
förbundet.

Vi har äntligen återigen ett eget 
klubbhus med café. Klubbhuset 
kommer inom kort få ett nytt sadel-
tak och ny fasad.  Den nya Vårcupen 
blev en succé. Höstcupen som avslu-
tar säsongen verkar också kunna dra 
många lag från kranskommunerna. 
IFK’s Sommar Camp har engagerat 
80 barn och fredagsakademin för 
spelarutveckling har varit en ytter-
ligare möjlighet för träningssugna 
barn och ungdomar vilket varit 
mycket uppskattat.

Vi arbetar för att i framtiden kunna 
ha en sportchef anställd, konstgräs 
på Resarö, fler lag högre upp i åld-
rarna, ett mer levande IP under hela 
året samt fler möjligheter till fotboll.

För att denna positiva trend ska kun-
na fortsätta efterlyser vi nu fler en-
gagerade personer som vill vara med 
oss och dra sitt strå till stacken.  Det 
kan vara föräldrar, mormor/farmor 
morfar/farfar, syskon, spelare, pensi-
onär eller anhöriga.  Vi behöver hjälp 
inom de flesta områden som ekono-
mi, administration, café, utbildning, 
sponsring, cupverksamhet och sty-
relse.  Anmäl ert intresse eller annans 
intresse till kansli@ifkvaxholm.com.
Närmast söker vi nya kandidater 
till styrelsen inför det kommande 
året.  Är du själv intresserad eller 
känner någon som skulle passa i en 
sådan uppgift så vore vi tacksamma 
om ni kunde skicka den anmälan till  
kansli@ifkvaxholm.com

Tack på förhand! 
Styrelsen IFK Vaxholm

Morgondagens hjältar efterlyses!              

Den 16-19 augusti arrangerade 
Waxholms Gymnastikförening 
ett läger för gymnaster som skall 
träna truppgymnastik i höst. 

Den så kallade WGF Summer Camp 
innehöll fyra fartfyllda dagar med 
hårdträning på specialredskap såsom 
tumbling floor och air track. Taggade 
ledare och förväntansfulla gymnas-
ter i olika åldrar och kunskapsnivå 
samsades i If-hallen där de fick möj-
lighet att komma igång inför höstens 
satsning. Det blev en härlig helg med 
många volter och skratt.

Växande sport som behåller 
ungdomar i Vaxholm
Truppgymnastik är idag en av Sveri-
ges snabbast växande sporter och rik-
tar sig både till tjejer och killar. Det 
är en av de sporter som har många 
aktiva ungdomar i åldrarna 13-20. 
Truppgymnastiken i Vaxholm har 
aldrig tidigare haft möjlighet att be-
hålla dessa ungdomar. De har bytt 

förening till Täby GF eller Enebyberg 
GF i samband med tonåren då vi inte 
haft möjlighet att erbjuda rätt red-
skap eller lokaler för deras behov. 

Nu har WGF  köpt in några av de 
redskapen som ungdomarna behö-
ver och det visar både ett starkt en-
gagemang från föreningens sida men 
också att de barn och ungdomar vi 
idag har i föreningen har otroligt stor 
potential och med rätt redskap och 
lokaler kommer att sätta Vaxholm på 
gymnastikkartan. För första gången 
vill och kan gymnasterna stanna och 
tävla för vår härliga kommun!

Höga ambitioner 
och stark växtkraft 
Vi har hårt tryck på våra grupper och 
blir ständigt uppringda av föräldrar 
som har barn vilka är intresserade 
av tävlingsgymnastik. I dagens läge 
kan vi inte erbjuda dessa barn plats, 
men vår vision är att starta ytterligare  
en tävlingsinriktad trupp till varje 

termin/läsår. Det största hindret för 
att lyckas med detta är att få tränings-
tider i en lokal där våra redskap får 
plats.

Kickstart för truppgymnastiken
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V 

Öppettider
Måndag  14-20
Tisdag 10-17
Onsdag 10-20
Torsdag 10-17
Fredag 10-17
Lördag 10-14
Fredag 2/11 stänger biblioteket kl 15
Lördag 3/11 stängt 

Utställningar  
Pågår ständigt i bibliotekets 
skyltfönster. Kom förbi och titta!

Biblioteket finns på www.vaxholm.se. 
Här finns bibliotekets katalog där du 
själv kan söka efter böcker, beställa 
och låna om. E-böcker och E-ljud-
böcker – många av bibliotekets 
nyaste titlar finns att låna i digital 
form på hemsidan, även språkkurser. 
Naxos Music Library och Naxos 
Spoken Word Library – lyssna på 
musik och engelska ljudböcker 
online. 

Övertidsvarning
Få en påminnelse om att lånetiden 
håller på att gå ut via e-post. Kon-
takta biblioteket för att aktivera 
tjänsten. 

Surfa trådlöst på biblioteket
Du får inloggningsuppgifter vid 
infodisken.

Släktforskningsjour
Lördagar kl 11-14
Komma igång med släktforskning. 
Såväl nybörjare som vana släktfors-
kare är välkomna.

Advokatjouren 
Onsdag 3/10,  7/11 och 5/12  kl 18.00
Advokatjouren är en kostnadsfri 
mottagning som Sveriges Advokat-
samfund driver. Du får träffa 
en advokat i ca 15 minuter för en 
första vägledning.

Stickcafé
Tisdag 11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 30!0, 
13/11 och 4/12 kl 19.00
Vi stickar, virkar, påtar, pratar, byter 
mönster och kanske garn och hjäl-
per varandra med obegripliga be-
skrivningar. Alla är varmt välkomna!

Fredagsmusik och poesi
I matsalen på Lägerbacken

Boken kommer
Biblioteket har Boken-kommer-ser-
vice för dig som är långvarigt sjuk, 
rörelsehindrad eller av liknande 
anledning inte själv kan komma till 
biblioteket. Du får hem böcker och 
talböcker utan kostnad via bibliote-
ket eller hemtjänsten.

Daisy-talböcker
Kan lånas av dyslektiker, synska-
dade och andra med läshinder. Är 
du Daisy-låntagare kan du nu själv 
ladda ner dina böcker via Internet. 
Du måste först registrera dig på 
biblioteket.

Viktorianska trädgårdar
Tisdag 23 oktober kl 19.00
Elisabeth Gunnarsson Svalin berät-
tar om viktorianska trädgårdar och 
presenterar sin senaste bok. Fri entré.

Sagostund
Lotta läser sagor för 3-4 åringar 
i sagokojan på biblioteket.
Kl 09.30 följande fredagar 28/9, 
12/10, 26/10, 9/11, och 23/11

Barnboksveckan 19-26 november
Aktiviteter annonseras på hemsidan 
och på bibliotekets anslagstavlor. 

Flaskposten 
Barnbibliotekarien tipsar på nätet!
Titta in på 
http://flaskposten.wordpress.com. 
Nya tips om böcker och kul saker att 
göra varje vecka.

Kulturnatten 
i Vaxholm 

Fredag 5 okt – biblioteket har 
öppet 10–22
Bokbytarbord från kl 18.30. 
Kom till biblioteket med de 
böcker du vill byta. Lämna in 
böckerna på biblioteket under 
hela veckan 1–5 oktober. Du 
får en biljett för varje bok du 
lämnar. Från kl 18.30 under 
kulturnatten kan du hämta en 
bok i utbyte för varje biljett. 

Bokmärkestillverkning, 
Musik, Släktforskarjour m m
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Kontakta Vaxholms stad
Öppettider:	kl	08.00–16.00	alla	vardagar	året	runt	•	lunchstängt:	11.45–12.30

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


