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

Framtiden börjar idag!

VAXHOLM
Viktigt i

Vaxholms kommunfull mäktige sammanträder:
2014: 17 november, 5 december. 2015: 9 februari, 13 april.  
Sammanträdena är öppna för allmänheten och börjar kl 19.00.

För hela årets mötestider se: www.vaxholm.se

Möt oppositionsledaren
Du är välkommen att träffa social-
demokraternas oppositionsledare 
Katherine Angelo Lindqvist på soci-
aldemokraternas kontor i Rådhuset. 
Katherine finns tillgänglig i rådhu-
set, men ring först och boka tid på 
telefonnummer 0709-36 03 56.

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

Kontakta Miljöpartiet
Välkommen att kontakta Anne-
Charlotte Eriksson, 070-130 41 45 
eller Karin Rutström 0763-08 47 13. 
E-post: vaxholm@mp.se

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

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

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

Ansvarig utgivare
Lars Lindgren (M)

Redaktionsråd
Lars Lindgren (M), Mailis Dahlberg (C),  
Michael Baumgarten (FP),  
Katherine Angelo Lindqvist (S)

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Tryck
Trydells, Laholm

Omslagsbild
Michaela Andersson

Nästa nummer utkommer i slutet av december. 
Manusstopp 14 november 2014

Valet ligger bakom oss och nu väntar en ny mandatperiod på 
fyra år. Vad kommer att ske i Vaxholm?

Elever och föräldrar upplever det nya högstadiet med 
musikskola och aula i tillägg till den nya skolidrottshallen. 
Resarö skola är utbyggd och Rindö har ny skola. Två nya 
förskolor har tillkommit på Storäng och Vaxön. 

Våra äldre och deras anhöriga ser det nya äldreboendet 
och vi alla vaxholmare plus stadens besökare tar den eldrivna 
linfärjan till Kastellet.

Trafiken är smidigare med ny rondell vid Engarn och ron-
dell vid Resarö mitt. Arninge resecentrum ger nytt och bättre 
kollektivresande.

Gång och cykelvägar har byggts för att göra det säkrare att 
röra sig mellan de olika stadsdelarna. Infartsparkeringar blir 

fler och täckta cykelställ finns vid de viktigaste 
busshållplatserna. Allt för att förenkla resandet.

Kajerna utvecklas och förskönas. Shell-tomten 
har fått sin utformning och bidrar till ett ännu 
vackrare Vaxholm. 

I all korthet; Vaxholm är en ännu bättre plats 
att verka och bo på!

Lars Lindgren (M), kommunstyrelsens ordförande

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

Vaxholms stads  
nya webbplats
I september lanserades Vaxholms 
stads nya webbplats. En kommunal 
webbplats innehåller en stor mängd 
information och vänder sig till en rad 
olika målgrupper. Ett fokus i upp-
byggnaden har varit tillgänglighet. 
Webbplatsen ska vara tillgänglig för 
så många som möjligt i samhället, 
information ska vara lätt att hitta och 
det ska vara enkelt för invånare att 
göra felanmälningar, lämna synpunk-
ter och hitta kontaktvägar till ansvari-
ga enheter, nämnder och tjänstemän. 

Evenemang i Vaxholm hittar man 
på startsidan och under hösten  
bygger vi vidare webbplatsen och 
utökar med bland annat en egen  
turismwebb för Vaxholm. Utveck-
lingen fortsätter.

Webbplatsen är anpassad till  
Vaxholms stads nya grafiska profil 
och vi hälsar er välkomna till nya  
www.vaxholm.se

Kommunhuset i Vaxholm har 
sedan sommaren ny entré- och 
konferensdel. Offentliga kon-
ferens- och besöks utrymmen 
har samlats i anslutning till nya 
entrén och resultatet har blivit 
en mer välkomnande, öppnare, 
ljusare och mer sammanhäng-
ande helhet. 

Huvudentrén har flyttats och är nu (helt 
logiskt) den första dörren besökare 
möter vid kommunhuset. En öppnare 
besöksdisk, fler mötesrum och en ny 
besöksyta med möjlighet till en kopp 
kaffe medan man väntar står sedan i 

september färdig att ta emot besökare.
Ombyggnationen har pågått sedan 

 hösten 2013. Bakgrunden är ett  
arbets miljöproblem som uppdagades  
i kommunhuset, då en utredning visade 
spår av ohälsosamma avdunstningar 
som bekräftades komma från golvet. En 
sanering av hela bottenvåningens blev 
då nödvändig. Ett beslut togs att i sam-
band med renoveringen även passa på 
och stuva om bland rummen för att nå 
lösningar som tidigare saknats. Arbetet 
resulterade även i fler kontorsplatser, 
då flera av kontorsrummen nu öppnats 
upp till större landskap.

Välkomna till kommunhuset!

När skolan startade efter 
sommarlovet inledde 
Norrbergsskolans elever 
i årskurs nio ett team-
arbete om Östersjön. 

Efter att Vaxholms stads miljö-
strateg, Ammi Wohlin, gett en intro-
duktion om miljömålen i Vaxholms 
miljöprogram fortsatte eleverna arbetet 
under två dagar där ett flertal ämnen 
vävdes in i temaarbetet.

En av höjdpunkterna var när eleverna 
fick möjlighet att följa med forsknings-
fartyget Sunbeam ut på fjärden för att 
ta bottensedimentprover. Här fick de 

vidare kunskap om skillnaden 
mellan levande och syrefria 
bottnar. 

Eleverna fick även möjlighet 
att jämföra livet ute i fjärden 

med livet vid land. Ungdomarna 
håvade efter smådjur från bryg-

gan och sandstranden nedanför skolan. 
Tyvärr fann de inte så mycket smådjur 
där heller, vilket tyder på att vatten-
kvaliteten i Vaxholms närhet behöver 
förbättras. En nog så lärorik upptäckt.

TEXT OCH FOTO: AMMI WOHLIN; MILJÖ-

STRATEG OCH INGA HÖGLUND NO-LÄRARE 

PÅ NORRBERGSSKOLAN

9:or undersökte miljön i Östersjön

Under Kulturnatten invigdes den nya besöksdelen i kommunhuset. Kommunchef Marie 
Wiklund klippte banden och den lokala fotografen Monica Lindgren berättade om sina 
konstverk som nu pryder det offentliga rummet.
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Avtalet är lösningen på en fråga som 
utretts under många år. Avsikten är att 
i ett gemensamt åtagande och med ett 
miljöperspektiv stärka Vaxholms och 
Kastellets förutsättningar som besöks-
mål och skapa möjligheter för eta-
blering av nya verksamheter. 

Vaxholm tar årligen emot närapå  
en miljon besökare. Ett arbete pågår  
för att utveckla centrumkärnan och 
kajom rådet och förlänga turist- 
säsongen.

Kastellet är ett av Vaxholms  
mest efter frågade utflyktsmål,  
Vaxholms egna Gamla stan,  
och under sommar månaderna 

Vaxholms stad, Statens fastighetsverk och 
Trafikverkets färjerederi har skrivit avtal 
om förbättrade förbindelser till ett av skär-
gårdens mest eftertraktade besöksmål; 
Vaxholms kastell. 

0187-01/30.1
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trafikerar en turbåt kastellet enligt en 
fast tidtabell. Något som länge efter-
frågats är en fast färjeförbindelse med 
tätare och mer flexibel trafik. Detta för 
att kunna erbjuda både besökare och 

Vaxholmsbor fullt tillträde och för att 
nyttja platsens kapacitet fullt ut.

När Vaxholms stad, Statens 
fastighetsverk och Trafik-
verkets färjerederi i augusti 
skrev avtal om en linfärja 
till Kastellet innebär det en 
lösning på en fråga som 

varit aktuell under många 
år. Parternas avsikt är 
att i ett gemensamt 

åtagande stärka Kastellets 
förutsättningar som besöksmål 

och attraktivitet för etablering av 
nya verksamheter. Avtalet innehåller 
också en option för Vaxholms stad 

att hyra lokaler på ca 1 000 kvm på 
Kastellet. Lokalerna kan bland 

Avtal om linfärja  
till Vaxholms kastell
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En stark besöksnäring är viktigt 
för att Vaxholm ska utvecklas 
till en levande skärgårdsstad 
där butiker och restauranger är 
öppna och välbesökta året runt.
 
Turisterna ger företagen ett välkom-
met tillskott i kassan samtidigt som 
vaxholmarna får fler aktiviteter att ta 
del av. Med större kundunderlag kan 
företagen växa och företag i kring-
liggande branscher får mer affärer  
när besöksnäringsföretagen satsar  
och expanderar. 

Sedan 2012 är Vaxholms stad en 
aktiv part i den regionala tillväxt-
satsningen Skärgårdsstrategin, där 
skärgårdens sju kommuner, Stock-
holms stad, Landstinget, Länsstyrelsen 
och skärgårdsstiftelsen samverkar för 
att utveckla Stockholms skärgård som 
besöksmål. Visionen är att Stockholms 
skärgård ska vara en året-runt-desti-
nation i världsklass år 2030. 

Nu tar vi nästa steg även lokalt. Under 
hösten har Linda Wahlström anlitats 
för att arbeta halvtid som projekt-
ledare. Uppdraget är att tillsammans 
med Vaxholms besöksnäringsföre-
tagare arbeta fram en modell för hur 
Vaxholms stad och företagen ska 
samverka för att bygga en långsiktigt 
stark besöksnäring, årets alla måna-
der. I uppdraget ligger också att sätta 

ramarna för ett eller ett par events som 
skulle kunna genomföras i maj och 
september nästa år. 

– Så fort skolorna börjar efter 
sommar lovet är det som att ”proppen 
går ur” Vaxholm, säger Linda Wahl-
ström. Från att ha varit en pulserande 
sommarstad går Vaxholm in i en 
betydligt lugnare lunk. Redan besö-
kare som kommer i september möts av 
en nästan sovande stad. Min målsätt-
ning är att vi ska komma överens om 
en effektiv modell där vi kan sam-
verka, både kommun och företagare, 
för att Vaxholm ska attrahera fler 
besökare året runt. Turisterna finns 
kvar i Stockholm hela året, och de vill 
uppleva skärgården. Men för att det 
ska vara värt att ta sig hit i november 
behöver vi erbjuda något mer än en 
lång promenad och vackra vyer. Och 
vi måste berätta det för dem så att de 
vet. 

0187-01/30.1
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Samverkan för en stark 
besöksnäring året runt

annat nyttjas av företag och vara en 
resurs för en utökad besöksnäring.

Färjerederiet rustar nu upp lin-
färjan Dagny, som konstrueras om 
till miljövänlig eldrift. Totalt rym-
mer färjan cirka 130 personer. Plats 
finns också för den dagliga gods-
hanteringen med lastvagnar till och 
från Kastellet.

Linfärjetrafiken ska drivas under 
en treårig försöksperiod och 1 maj 
2015 gör färjan sin första tur med 
besökare till Kastellet.

Kastellet  
– Vaxholms fästning 
Befästningen Vaxholms kas-
tell upptar ön Vaxholmen och 
innehåller i dag bland annat 
Vaxholms fästnings museum, 
vandrarhem, konferensanlägg-
ning, restaurang och café. 
Kastellet besöks årligen av cirka 
12 000 personer. Anläggningen, 
som ursprungligen uppfördes 
1548, är sedan 1935 ett statligt 
byggnadsminne och förvaltas av 
Statens fastighetsverk.

Samarbetet mellan Vaxholms stad, 
Statens fastighetsverk och Trafik-
verkets färjerederi inleds under 
förrutsättning att beslut tagits i 
kommunfullmäktige 2014.
Läs mer på: www.vaxholm.se

Vill du också vara med  
och utveckla besöks
näringen i Vaxholm?
Kontakta Linda Wahlström  
E-post: linda@avtryck.com,  
tel: 0703-725 333. 
Mer info om skärgårdsstrategin 
www.skargardsstrategin.se
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Vaxholms stad har länge velat köpa 
och utveckla marken, som ägs av ST1 
(tidigare Shell). När Vaxholms stad nu 
slutligen står som ägare kan planeringen 
starta för någon form av publik verk-
samhet som ska bidra till att förlänga 
besökssäsongen. 

Den vackert belägna tomten, bland 
Vaxholmsbor benämnd ”Shell-tomten”, 
har redan tidigare inkluderats i Vax-
holms stads övergripande planarbete för 
utveckling av centrumkärnan. 

Redan 2010, alltså innan utveckling av 
tomten ens var möjlig, fick en arkitekt-
firma uppdraget att ta fram en skiss över 
hur platsen skulle kunna stärka Vax-
holms attraktionskraft året runt. Samar-
betet ledde till en idéskiss med ett Öster-

Vaxholms stad står som ägare till 
tomten under förutsättning att 
beslut tagits i kommunfullmäktige 
2014. Läs mer på www.vaxholm.se

sjöns Hus mitt i Vaxholm. Ytterligare 
en arkitektfirma har på eget initiativ 
tagit fram förslag på en utställnings hall 
med galleri och restaurang verksamhet. 

Vad som ska ske på platsen är alltså 

Ägarbyte ger  
nya möjligheter
En obemannad pumpstation placerad på en av de vackraste platserna i centrala Vax-
holm har i flera år varit föremål för förhandlingar och diskussioner. Men under som-
maren kunde Vaxholms stad slutligen skriva ett avtal som innebär att Vaxholms stad 
står som ägare till den så kallade Shell-tomten. 

När Vaxholms stad 
nu slutligen står som 
ägare kan plane-
ringen starta för 
någon form av publik 
verksamhet som ska 
bidra till att förlänga 
besökssäsongen. 

ännu ej bestämt. Planen är nu att ut-
reda förutsättningarna för en publik 
verksamhet som kan locka besökare 
året runt. Ett Östersjöns Hus är en 
av idéerna, men ett sådant kan också 
komma att ligga på en annan plats än 
Shell-tomten. Även möjligheten att 
kombinera etablering av en publik 
verksamhet med nya bostäder kan 
komma att prövas.

Idéarbete och planering kan starta
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 Frågorpå stan

Peter Jöngren, centrala 
Vaxholm 
– Bussarna skulle kunna 
vända här i stället för nere i 
hamnen. Det skulle frigöra 
mer plats i centrum för något 
roligare än trafik. Dessutom 
skulle miljön bli trevligare. 

Mats Sundholm, centrala 
Vaxholm 
– Satsa för en gångs skull på 
ett ställe med aktiviteter för 
ungdomar, även de under 18 
år, för här finns alldeles för 
lite för unga att göra. Det är 
tragiskt att vår kommun är 
en av de värsta i Storstock-
holm när det kommer till 
unga och droger och annan 
skit. Så behöver det inte 
vara. 

TEXT OCH FOTO: ANNA NORRBY

Bertil Olsson, centrala 
Vaxholm 
– Det finns ett förslag som 
jag har sett på bild och det 
huset såg ut som ett monster. 
Det får gärna byggas nytt, 
men jag vill se något som 
smälter in i miljön. På den 
här platsen har det legat en 
bensinstation sedan åt-
minstone 1938. Nu vore det 
väldigt trevligt med någon 
form av kultur i stället. 

Lucie Hug, turist från  
Marseille, Frankrike 
– Det är riktigt fint med utsik-
ten över vattnet och båtarna. 
Här skulle det kunna ligga 
ett café eller en restaurang, 
men inget stort hotell utan 
en låg byggnad. Tänk om det 
fanns solstolar att vila i! På 
vintern skulle det finnas filtar 
att linda in sig i och eldar att 
värma sig vid när man vilar, 
äter och dricker, det vore 
riktigt mysigt. 

Carina Friberg, Eriksö 
– Jag har inte funderat på 
det här förut, men en park 
av något slag vore fint. 
Det är ju en perfekt plats 
att njuta av utsikten och 
havet, och som park kommer 
platsen till nytta för alla. 
Möjligen även en servering, 
men inga nya hus här om 
jag får bestämma. 

Christer Kilgren, centrala 
Vaxholm
– Bygg hyresrätter, gärna för 
unga! Alla har faktiskt inte 
råd att köpa lägenhet. 

Eva Kidd, Skarpö 
– Det kan bara bli bättre! 
Men först av allt måste tom-
ten saneras. Sedan kan de 
bygga ett hus i lite äldre stil 
som passar ihop med resten 
av bebyggelsen här. 

Lucas Sjöberg, Petersberg 
– Bara det inte blir ännu 
en restaurang, det finns 
ju redan många här intill. 
Utsikten är väldigt fin, så 
bygg lägenheter. Jag och 
många andra unga vill 
kunna flytta hemifrån och 
få börja sitt eget vuxna liv i 
Vaxholm. Men då måste det 
också finnas någonstans 
att bo. 

MarjaLeena McMillon, 
Petersberg 
– Spontant skulle jag vilja 
att det byggs ett ”grönt” hus 
som anpassas till stadsbilden 
och Vaxholms karaktär. Inte 
för högt, eventuellt med bo-
städer, men framför allt ska 
verksamheten i huset vara 
öppen för oss som bor här. 
Det ska vara ett centrum för 
hållbar utveckling. 

Hur tycker du att Shell-tomten 
kan användas i framtiden?
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Året är 2000. En epok då svenska 
låtförfattare som Max Martin blev heta. 
Lisa Lindebergh arbetar med musik 
internationellt. Hon kommer med i det 
lilla skovet av kända, svenska låtskri-
benter. Mandy Moore, en platina-artist 
från usa, får en av Lisas låtar. Den blir 
tredje spåret på hennes album. Unge-
fär samtidigt sänder Peter Jöback en 
för frågan till vaxholmsbon. Han vill att 
hon skriver musik åt honom.

– Jag skrev mest musik på den tiden, 
tyckte det var roligare än att uppträda 
själv. Jag har aldrig varit någon som 
älskar att vara i rampljuset, berättar Lisa 
Lindebergh när vi sitter på en brygga 
nere i en hamn på Resarö.

Nyligen skrev Lisa Lindebergh ”Jag 
älskar Vaxholm” som framfördes 
tillsammans med en barnkör under 
Trafikantveckan i Vaxholm. 

Hon har gjort låtar åt topplistenamn i USA. Gett ut två album 
och haft hela världen som arbetsfält. Lisa Lindebergh bor i 
Vaxholm och arbetar som musiklärare inom Vaxholms stad.

Det hela började egentligen då Lisa 
var liten. Hon älskade musiken från 
radion och satt tidigt vid pianot. Redan i 
3-årsåldern visste hon att artist skulle bli 
hennes yrke.

– Det var min enda dröm att hålla på 
med musik, berättar Lisa.

I skolan sydde hon egna kläder och 
uppträdde mycket. Redan som 7-åring 
började hon ta ut egna låtar. Då Band 
Aid och We are the World var på tape-
ten blev hon inspirerad.

– Jag satt bara och tänkte på det där, 
hur man skulle kunna dra ihop shower i 
samma anda, samla ihop pengar och så 
vidare.

I 9:an började Lisa skriva egen musik 
och startade ett tjejband. Låtskrivandet 
blev mer seriöst.

Som 18-åring var hon med i Talang 
Sverige i Kungsträdgården och vann 
Stockholmsuttagningen.

På det följde Chinateatern och 
Sverige-finalen där hon kom tvåa med 
låten ”Thore Are”.

På kvällen ringde Dr. Alban.
– Han sa, ”jag kommer betala en taxi 

till dig och köra ner dig till min studio”.
Lisa Lindebergh skulle signa direkt, 

ansåg Dr Alban. Hon skulle bli hans 
bakgrundsartist och hålla på med 
Eurodisco-musik.

– Jag blev lite tveksam över det där 
och allt hände så fort, säger Lisa.

Följande dag hörde en person från Per 
Gessles förlag, Jimmy Fun Music, av sig. 
Han hade suttit i juryn under Talang 
Sverige.

– Hans erbjudande gällde mer låtskri-
vande så det kändes mer rätt, säger Lisa 
och berättar att det också var då hon 
hamnade i en sorts skolmiljö i form av 
dagar spenderade i en musikstudio fylld 
av tekniker som hjälpte till.

– Jag fick sitta där och utvecklas under 
flera år – skriva musik och spela in.

Som 21-åring signade hon med Sony 
Music och låg etta på topplistan i Japan 
med låten ”One Week”. 

– Det var 1997 och jag låg före Spice 
Girls, säger hon och skrattar.

Hon fortsätta uppträda med sin me-
lodiska pop över hela världen. Förutom 
Mandy Moores låt skapade hon vinnar-
låten i Frankrikes uppsättning av Idol, 
vilken sålde i 1,7 miljoner ex. Hon skrev 

Internationell 
Lisa Lindebergh
Ålder: 40
Familj: Barnen Isobel och Melvin
Bor: På Resarö
Yrke: Musiklärare Vaxholms stad. 
Ett förflutet som internationell
artist och låtskribent, grundare
av företaget LUVA som säljer
handvirkade mössor.
Youtube: sök på Lisa Lindebergh

TEXT: GISELA GRANBERG

BILD: ELISABETH LARSEN BROLIN (DÄR INGET ANNAT ANGES)
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Nyligen hade Söderfjärdsskolan  
en show i countryns tecken. 

musik åt Holland, Finland och Lettland. 
Men någonstans i denna veva kände 
Lisa att hennes arbete blev mer som ett 
krävande, löpande band. Inte mycket 
utrymme kvar för kreativiteten.

– Jag kände att jag brunnit ut i båda 
ändarna, att jag inte hade något mer att 
ge, säger hon.

Drömmen hade förvandlats till något 
annat. Jag hade fått barn och köpt hus i 
Vaxholm. Jag ville inte längre vara upp-
tagen 24/7 och längtade efter Svensson-
liv. Allt det kändes som en dröm. 

Hon lade helt ner låtskrivande och 
artistlivet en period. Därefter jobbade 
hon bland annat på dagis och skapade 
företaget Luva som säljer virkade 
luvor. För fyra år sedan började hon 
som musik lärare i Vaxholms stad.

– Jag har alltid varit rätt orädd av 
mig, tänkt att det är bättre att slänga sig 
in i något och testa nya saker, säger hon 
och tillägger att musiklärarjobbet på 
Söderfjärdsskolan är jättekul. 

– Jag och eleverna skriver väldigt 
mycket tillsammans. De använder 
musikprogram i datorn och skapar egen 
musik. Jag brukar använda en känd låt 
som grund, vilken de sedan får göra om 
till sin, med ny text i ett ämne som berör 
barnens värld. Barnen skrev nyligen 
låten ”Söderfjärd” till sommarhiten ”All 
of me”.

De får skapa något som de kan  
känna sig stolta över. Alla 350 låg- och 
mellanstadie-elever sjunger sedan sång-
erna. De läggs även ut på Youtube.

– Det är för att alla ska kunna lyssna 
och öva hemma, förutom att vi delar 
materialet. På så vis får vi även in det 
moderna i skolan. Barnen tycker allt 
detta är jättespännande, säger Lisa.

Rektorn på Söderfjärdsskolan, Bo 
Tingman, har inte annat än gott att säga 
om Lisa Lindebergh.

– Vi är väldigt glada att ha Lisa här. 
Hon sprider en stor glädje runt sig och 
ger möjlighet för många elever som 
kanske inte alltid är så framåt att kliva 
fram. Dessutom deltar hon i andra typer 
av aktiviteter än själva musiken.

Nu har lärarinnan även återuppväckt 
intresset för låtskrivande privat. Hon 
spelade på Kulturnatten i Vaxholm med 
duon Lisas Vardagsrum, där Petra spelar 
kontrabas och Lisa piano.

– Att skriva musik är något jag börjat 
med igen under de senaste åren. Det har 
nu blivit ett sätt att kanalisera ut allt det 
jag upplevt och upplever. Allt det man 
kanske inte vågar prata om alltid, säger 
hon.

Musik i undervisningen kan innebära så otroligt mycket glädje 
och skapa väldigt stor gemenskap”, säger Lisa Lindebergh.

karriär
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”Det är så vackert här i Vax-
holm”, utbrister en fransk 
kvinna på knagglig engel-
ska och ler stort. 

”Och ni svenskar är så trevliga!” fortsät-
ter hon. Kvinnan vänder sig sedan till 
sin son och säger något på franska. Han 
översätter: ”Min mamma tycker att ni 
är det trevligaste och vänligaste folket i 
hela Europa!”

Att jobba i Vaxholms Turistbyrå innebär 
att vi dagligen får höra mycket positivt 
om vår fina stad. Och vi får ofta höra att 
vi svenskar är så trevliga och tillmötes-
gående. Det är självklart jätteroligt och 
vi sträcker då stolt på oss. 

Vi har i sommar haft den stora 
fördelen att ha en turistinfo-disk inne i 
Waxholmsbolagets vänthall. Där har vi 
kunnat möta våra besökare direkt när de 
anlänt med båt eller buss. När vi har fått 
kluriga frågor om båtarna har vi direkt 

kunnat ta hjälp av Waxholmsbolagets 
personal som suttit alldeles intill.

Våra besökssiffror visar att vi hade 
en markant ökning av antalet besökare 
i juli och augusti jämfört med 2013. 
Under de tre sommarmånaderna hade 
Turistbyrån på Rådhuset i år besök av 
38 000 personer. Då är inte de besökare 
som vi träffade vid receptionsdisken i 
Rådhusets entré medräknade. Inte heller 
alla de besökare som vi mötte nere på 
kajen i Söderhamnen. Trots att åtmins-
tone halva juni var kall och regnig så 
hade vi något fler besökare i juni i år 
jämfört med fjol. 

Förlängd säsong och  
paketerade upplevelser

Det är glädjande  
att antal besökare  
i Turistbyrån ökade 
med 20 % i maj  
jämfört med 2013.
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Moderaterna  2 272  30,75 % 41,5 % 10 (-3)
Centerpartiet 781  10,57 %  12,21 % 3 (-1)
Folkpartiet liberalerna  590  7,99 % 11,79 %  3 (-1)
Kristdemokraterna  128  1,73 % 2,11 % 

Arbetarepartiet- 
Socialdemokraterna  1 432  19,38 % 21,16 %  6 (-1)

Vänsterpartiet  287  3,88 % 3,09 % 1
Miljöpartiet de gröna  742  10,04 % 6,50 % 3 (+1)
Sverigedemokraterna  115  1,56 % 1,46 % 
Feministiskt initiativ  9  0,12 %  
Waxholmspartiet 
– borgerligt alternativ  1 015  13,74 %  5 (+5)
Övriga partier  17  0,23 % 0,18 % 

Parti Antal Procent Procent Mandat 2014
 röster 2014 2010 (förändring)

Röster och mandat för partierna:

Summa giltiga röster  
kommunvalet Vaxholm:

Antal röster: 7 388 st
Ogiltiga röster:  52 st 
(varav blanka 50 st)
Summa avgivna röster:    7 440  st

Valdeltagande  
i Vaxholm
Röstberättigade:  8 397 st
Valdeltagande: 88,60 %

Val till kommun fullmäktige  
Vaxholm 2014

Vaxholms Turistbyrå jobbar aktivt med 
säsongsförlängningen i Stockholms skär-
gård. Det är därför glädjande att antal 
besökare i Turistbyrån ökade med 20 % i 
maj jämfört med 2013. Under september 
hade vi fortfarande många besökare – 
främst från Sydeuropa. 

Flera aktörer i Vaxholm har tagit fram 
upplevelsepaket i ett sätt att förlänga 
säsongen. Dessa paket hittar man på 
turistbyråns hemsida på www.vaxholm.
se. Paketen presenterades i maj på mäss-
san Swedish Workshop för utländska 
reseagenter. Sju av dessa agenter besökte 
Vaxholm under våren då de provade 
fiskelyckan, åt strömmingslunch och 
guidades runt i vår fina stad. De tyckte 
alla att Vaxholm var ett trevligt resmål 
och förhoppningsvis kommer de att sälja 
in våra paket i sina respektive hem-
länder.

TEXT: MIKAELA LODÉN, TURISTBYRÅ-

ANSVARIG VAXHOLMS STAD

Antal förstagångsväljare  
i Vaxholm
Totalt: 537 st
Röstat: 434 st
Röstantal i procent: 81% På www.val.se och www.vaxholm.se

Läs mer:

Mer om valresultatet 2014 
All statistik kring hur Vax-
holms invånare har röstat 

till kommun, landsting och 
riksdag: www.val.se
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Träffpunkt Kanonen var fylld till brädden 
vid de båda tillfällen som Lennart Lenke 
föreläste. Biblioteket besöktes under dagen 
av fler än 700 personer och eftermiddagens 
författarsamtalet med P.O. Enquist drog 
fullt hus. Likaså var Vaxholms biografteater 
fullsatt vid några av programpunkterna. 

I september genomfördes Kulturnatt Vaxholm för tredje 
året och erbjöd i år ett bredare program som inkluderade 
scen på lägret, parkens dag och kommunvimmel. Pro-
grampunkter erbjöds på en rad olika platser i Vaxholm 
där besökare välkomnades med öppna dörrar. 

Lägret var full aktivitet med bland annat 
Bondens marknad, innebandyns A-lag 
som inspirerade unga talanger, kultur-
skolans barnkör och ungdomsband som 
uppträdde på lägrets stora och lilla scen. 
Barnteatern Vattenmannen och Speed 
drog barnfamiljer och ungdomar från 
Wall Dansstudio framförde dansnum-
mer. Den mysigt lövade parkhörnan 
lockade miljö- och naturintresserade 
publik. Här reflekterade Linné och hans 
lärjunge över dagens miljö.

Senare på kvällen tog de etablerade 
artisterna plats på scenen; Lisa Linde-
berghs i Lisas vardagsrum och Anna 
Möller tillsammans med bandet Koloni-
en. Besökare välkomnades till Kas tellet, 
att droppa in på Qigong i Officers-
parken, utmana pensionärer i boule, se 
konstutställning på Rindö redutt och i 
Rådhuset och mycket mer.

Som en del av tankarna kring parker och miljö arrangerades skräpdykning i gäst-
hamnen. Femton dykarna från Ecodive fick avbryta efter en timme då tre stora big 
bags blivit fyllda.

Kulturnatt Vaxholm

Under Kulturnatten fylldes 
bland annat lägret av 
aktiviteter och här kunde 
besökare vandra runt och 
uppleva eller delta.

Utökat evenemang lockade många besökare
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Trafikantveckan avslutades med ”I 
stan utan min bil” en solig septem-
berlördag, då centrala Vaxholm var 
avspärrat för biltrafik. Gaturummet 
intogs i stället av cyklister, rollatorer, 
sparkcyklar, barnvagnar och flanörer. 
Från Resarö utgick en parad med 
stora och små cyklister och det blev 
ett glatt plingade hela Hamngatan 
ned.

Rådhustorget fylldes med dans, 
prova-på-motion och premiär för 
en nyskriven kärleksfull sång om 
Vaxholm. Servitörer från Vaxholms 
restauranger sprang Kypar loppet 
längs Hamngatan livligt påhejade av 
en entusiastisk publik. Vaxholms stad 
med Energi- & klimatrådgivningen 

berättade om stadens miljö arbete och 
om servicen med kostnadsfri och 
opartisk kommunal energirådgiv-
ning. Vaxholmsborna kunde på kartor 
markera var det behövs förbättringar 
för cyklister och det kom in många 
förslag och tips. 

Flera av butikerna och restaurang-
erna har tagit initiativ till en insam-
ling till ”Rädda Östersjön”-projekt 
och skänkte 10 procent av sina dags-
kassor från lördagen. 

Ett stort tack till alla er som var 
med och gjorde Trafikantveckan och 
särskilt ”I stan utan min bil” till en 
härlig upplevelse! 

Kommunvimlets drop-in-vigsel på 
kommunhuset blev en succé och vigsel-
förrättarna Lisbeth Grunditz och Thomas 
Hansen vigde par som dök upp mer eller 
mindre samtidigt. En brud skojade om att 
hon hoppades att hon fick rätt man.

Kulturskolan uppträdde både med 
barnkör, ungdomsband, teaterelever och en 
mobil ensemble på olika platser i centrum.

Karolina Rahm var spindeln i nätet 
och berättade om allt som pågick på 
olika platser i Vaxholm.

De flesta restauranger hade fullt upp 
och några hade special evenemang un-
der kvällen. När mörkret sänkte sig var 
det många som samlades på kajen mot 
Kastellet där Svenska Messing Capellets 
trumpetare blåste flaggsignal och tapto 
ackompanjerad av ett finstämt fyrver-
keri. Kvällskonserten i kyrkan blev en 
uppskatta avslutande programpunkt där 
de fyra grabbarna i Trocadero quartet 
bjöd på en under hållande show. Tack 
alla som var med och bidrog – alla är 
inte nämnda här men känn ändå vårt 
tack!  
Fotnot: Läs mer om Parkens dag under 
Kulturnatten på sidan 15.

Trafikantveckan
Under hösten arrangerades även Trafikantveckan i 
Vaxholm. Syftet med Trafikantveckan och att stänga 
av gator till förmån för cyklister, fotgängare och 
aktiviteter, är att uppmuntra till andra sätt att ta sig 
fram än med bilen.

Ett par veckor efter Kulturnatt Vaxholm arrangerades Trafikantveckan i Vaxholm. 
Bilden är från den avslutande lördagsparaden "I stan utan min bil." 

B
IL

D
: 

B
E

N
G

T
 N

Y
M

A
N



14

Vaxholms fokusområde

Var miljösmart  
i vardagen

App för ett 
mer hållbart 
resande 
Commute Greener är 
en gratis Facebook-
app som motiverar och 
engagerar till ett mer 
hållbart vardagsresan-
de. Appen fokuserar 
på att få bilpendlare 
att byta bilen mot ett 
mer miljövänligt alternativ.
Tävla med någon i familjen, med 
kollegan eller grannen. Du får 
poäng för varje resa du gör utan bi-
len. Appen ger mätbar uppföljning 
på individ- eller organisationsnivå 
liksom tips på samåkning, busstider 
och aktuell trafikinformation. Du 
får även en bra överblick över hur 
mycket din miljöpåverkan minskar, 
hur mycket pengar du sparar och 
vad det ger hälsan.

SVERIGES 16 MILJÖKVALITETSMÅL. ILLUSTRATÖR: TOBIAS FLYGAR

Energi & klimat
rådgivningen i Vaxholm
Telefonrådgivning vardagar:  
08-29 11 29 
www.energiradgivningen.se  
info@energiradgivningen.se

HÅLLBARA  
RESOR 
hållbar hälsa  
och sparade pengar
Att fossilbränsledrivna bilar påverkar 
miljön vet vi. Liksom att många av 
oss skulle må bättre av att röra på 
oss. Få saker har så många vinster på 
både kort och lång sikt, som att ta sig 
fram på andra sätt än med bilen.

TEXT: EVA JERNNÄS, 
ENERGIRÅDGIVNINGEN

Ladda ned appen gratis
Appen finns att ladda ned gratis 
från Facebook, App Store eller 
Google Play.  
Direktlänk: http://apps.facebook.
com/commutegreener/  
Mer information:  
www.commutegreener.se
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Elektronikprylarna  
i din byrålåda

Elavfall består till 99 procent 
av återvinningsbart material. 
Förutom plast och glas finns 
det metaller som guld, silver 
och koppar. Den resterande 
procenten utgörs av farliga 
ämnen som kvicksilver, PCB, 
bly, kadmium och bromerade 
flamskyddsmedel. 

För att möjliggöra återvinning och 
samtidigt se till att farliga ämnen tas 
om hand på rätt sätt är det viktigt att 
de lämnas på rätt plats.

Glöm inte bort det som lyser, rör 
sig eller låter. Det mesta av el-avfallet 
är produkter som datorer, tv-appara-
ter, leksaker, verktyg, tv och vitvaror. 
De flesta är duktiga på att lämna in 
större elprodukter till kommunens 
återvinningscentral eller till återför-
säljare som kan ta hand om uttjänta 
produkter. 

Däremot är det vanligt att små 
elektronikprylar fastnar i hemmets 
byrålådor när de är uttjänta. Allt som 
rör sig, lyser eller låter ska lämnas 
in som elavfall till återvinningscen-
tralen på Eriksövägen. Titta gärna 
igenom dina byrålådor efter eltand-
borstar, rakapparater, leksaker och 
telefoner att ta med till återvinnings-
centralen nästa gång. 
TEXT: LINDA NURMI; ROSLAGSVATTEN

Stadens parker är viktiga som sociala 
mötesplatser för alla åldrar. Här kan 
människor koppla av, umgås och utföra 
fysiska aktiviteter. Den enskilde indivi-
dens upplevelse av det gröna uterummet 
kan tillsammans med reflektion och 
tystnad skapa välbefinnande.

Parkerna i Vaxholm ska ha både este-
tiska, sociala och ekologiska funktioner 
Parken är betydelsefull för stadens iden-
titet genom att den utgör ett element i 
stadsplaneringen. Utsmyckningar i det 
gröna rummet ger skönhetsupplevelser 
som förlänger vistelsen i parken och gör 
att en grönskande park med kopplingar 
till naturen ger den avkoppling många 
människor behöver. Parken bör sam-
tidigt ha en variation av växtlighet och 
synliggöra den biologiska mångfalden. 
På så sätt stöds spridningen av växter 
och djur i så kallade spridningskorrido-
rer.

Under Kulturnatt Vaxholm ordnade 
kommunen en parkhörna för att lyfta 

fram fokus område 
Säkra biologisk 
mångfald. Några av aktiviteterna som 
bjöds här var: 
•  Aktörer gav föreläsningar och in-

formation (Naturskyddsföreningen, 
Zetas trädgård med Gunborg Matts-
son, Mångfaldens trädgård med Thyra 
Hallsenius Linde, Engarn kolonifören-
ing, Företaget Green Landscaping).

•  Linné och hans lärjunge berättade om 
livet på 1700-talet och några kultur-
växter

•  Naturstig runt Lägret samt tävlingen 
”Gissa vilket löv”

•  Medborgardialog runt Vaxöns parker 
med möjlighet att lämna förslag.

•  Vårlökar planterades i gräsmattan upp 
mot Norrbegsskolan

TEXT OCH FOTO: AMMI WOHLIN;  

MILJÖSTRATEG VAXHOLMS STAD

 

Rekreation 
i parken

Visste du att:
15 miljoner gamla mobiltelefo-
ner uppskattas ligga oanvända i 
hushållen. Tillsammans inne-
håller de 162 kilo guld.
Varje år återvinns 3 000 ton 
plast från gamla kylar och 
frysar.
Mer än 80 procent av all koppar 
som hittills utvunnits används 
fortfarande.
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Stockholmsenkäten

I Vaxholm är det fler som helt avstår från att dricka alkohol och färre som 
provat narkotika i årskurs nio i Vaxholm i jämförelse med undersökning 
år 2012. Undersökningen visar dock på oroande tobaksvanor. Mer än var 
femte elev i årskurs 9 och 40 % av ungdomarna i år 2 på gymnasiet röker 
dagligen eller ibland. Det är högt över länsgenomsnittet.

Stockholmsenkäten har genomförts 
bland elever i årskurs 9 och år 2 på 
gymnasiet i 16 av länets kommuner. 
Resultatet visar att bland Vaxholms 
årskurs nior uppgav 22 % att de röker 
dagligen eller ibland. Motsvarande siffra 
på gymnasiet är 40 %.

– Tobaksanvändningen i länet har sta-
digt minskat, därför är det oroande att 
vi har siffror som pekar åt ett annat håll 
här i Vaxholm. Dock kan vi inte dra för 
höga slutsatser eller prata trender över 
tid då vi har ett så litet deltagarantal, 
säger Madeleine Larsson, folkhälsostra-
teg Vaxholms stad. 

Kopplingen mellan föräldrarnas för-
hållningssätt och användningen av to-
bak och andra droger är påfallande hög. 
Bland samtliga elever i undersökningen 
som uppgav att de fick röka för sin 
föräldrar var det 87 % som gjorde det 
till skillnad från 20 % rökare bland dem 
som inte fick röka för sina föräldrar.

Allt fler unga uppger att de inte 
dricker alkohol i länet. Även i Vaxholm 

har andelen ökat över tid. Elever i nian 
har ökat från 29 % år 2008 till 56 % år 
2014 och från 8 % år 2008 till 17 % år 
2014 i år 2 på gymnasiet. 

– Sedan att alkoholkonsumtionen i 
Vaxholm ökar i så hög utsträckning 
från årskurs 9 till år 2 på gymnasiet 
är oroväckande. Från att vi i årskurs 9 
ligger relativt nära länsgenomsnittet 
ligger vi högt över i år 2 på gymnasiet. 
Samma sak gäller för narkotika, säger 
Madeleine Larsson, folkhälsostrateg 
Vaxholms stad.

Cannabis är den klart vanligaste formen 
av narkotika bland kommunens unga 
– samtliga elever som uppgett att de 
använt narkotika har använt cannabis. 
Även kopplingen mellan cannabis och 
tobak är tydlig. Av samtliga ungdomar i 
Vaxholm som hade provat narkotika var 
det 34 % som rökte dagligen eller ibland. 
Bland de som aldrig provat var motsva-
rande siffra 5 %.

– Resultatet indikerar en fortsatt hög 
alkohol- och drogkonsumtion bland 
eleverna i Vaxholms stad. Det finns ett 
fortsatt behov av att aktivt arbeta för 

att främja skyddsfaktorer 
som goda relationer 

mellan föräldrar 
och barn samt 

minska risk-
faktorer som 
tillgänglig-
het, säger 
Madeleine 
Larsson.

Indikation om fortsatt hög alkohol- och drogkonsumtion

Stockholmsenkäten
Stockholmsenkäten 2014 
har besvarats av elever i 
grundskolans årskurs 9 och 
gymnasiets årskurs 2 i 16 
av Stockholms läns kommu-
ner. Enkäten innehåller 350 
frågor och besvaras anonymt 
under en lektionstimme. En-
käten genomfördes i mars.

Tryggt i Vaxholm
Stockholmsenkäten mäter 
även trygghet. 95 procent 
av Vaxholms elever i års-
kurs 9 trivs i sin skola. 89 
procent känner sig trygga/
ganska trygga om de går 
ut ensamma sent en kväll i 
bostadsområdet. Resultatet 
placerar Vaxholm som en av 
de tryggaste kommunerna 
i länet.

–Vi har trygga och posi-
tiva ungdomar i vår skola, 
mycket beroende på att det 
är lugn och ro. I alkohol- 
och drogfrågor samarbetar 
vi med socialtjänst och 
polisen, allt för att vi snabbt 
skall kunna hjälpa föräldrar 
och ungdomar vidare, säger 
Göran Lövgren, biträdande 
rektor, Norrbergsskolan i 
Vaxholm.
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Mer information:
Madeleine Larsson, folkhälsostrateg, 
Vaxholms stad
Tel: 08-522 426 42
E-post: madeleine.larsson@vaxholm.se

Per Ruthström är sedan september ny rektor på 
Norrbergsskolan. Närmast kommer han från en 
tjänst som rektor i Nynäshamn och dessförinnan 
var han biträdande rektor i Haninge kommun. I 
grunden är han matte-, NO- och tekniklärare och 
har läst rektorsprogrammet parallellt med sina 
två senaste skolledarjobb.

När han på mor-
gonen kliver in på 
Norrbergsskolan, har 
han bakom sig en 3 
mil resa med bil och 
bilfärja från Ingarö. 
Som infödd Stock-
holmare och seglare 
har han, precis som 
många andra, tidiga-

re erfarenheter av både Vaxholms gästhamn och båtmack. 
Ett studiebesök på fästningen finns också med bland de 
tidigaste Vaxholmsupplevelserna. Men nu när Per är här på 
daglig basis, som rektor på Vaxholms stads högstadieskola, 
ser dagarna i skärgårdens huvudstad lite annorlunda ut.

Nu i början har det förstås blivit många möten, med både 
tjänstemän på utbildningsförvaltningen, lärare på skolan 
och elever. Jag har även försökt vara med inne i klassrum-
men på lektioner. 

Efter några veckor på sin nya tjänst har han mycket gott att 
säga om sin nya arbetsplats. 

– Mina första intryck är mycket bra! Härliga elever och 
en mycket lugn och välordnad skolmiljö. Jag ser att det här 
finns både stort engagemang och hög kompetens i perso-
nalgruppen, och en vilja att hela tiden göra verksamheten 
ännu bättre. Och den vilja som finns i Vaxholms stad att 
satsa på och utveckla skolan – det var den som gjorde att 
jag sökte mig hit.

Ett av Pers fokusområden kommer att vara att utveckla 
it-användandet i klassrummet och att ytterligare förbättra 
Vaxholmselevernas sammanlagda resultat. 

– Det handlar om att höja det resultat som redan är bra. 
Att öka antalet elever som kommer över godkänd nivå. 
Där kan vi skruva till det systematiska kvalitetsarbetet och 
höja nivån ett snäpp till. Det ska vi hitta arbetsformer för 
tillsammans med lärargruppen.

På fritiden är en av Pers hobbys att träna. I år genomförde 
han för fjärde året i rad en klassiker (Vasaloppet, Vät-
ternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet). Om 
det blir en klassiker även ett femte år så får den nu kanske 
kompletteras med ett Strömmingslopp.

Fotnot: Göran Löfgren fortsätter som biträdande rektor  
på Norrbergsskolan

Ny rektor på  
Norrbergsskolan

Får du röka för dina föräldrar?

Röker dagligen eller ibland

Nej

Ja        Nej

Ja

20 %

87 %

80 %

13 %

Tobaksanvändningen i länet har stadigt minskat, men i Vaxholm 
pekar resultatet i Stockholmsenkäten åt ett annat håll.

Sambandet mellan föräldrars förhållningssättoch användningen 
av tobak och andra droger är högt. 87% av elever som får röka 
för sin föräldrar gör det, medan endast 20% av eleverna som inte 
får röka för sina föräldrar röker.

Röker dagligen eller ibland

Årskurs 9 Vaxholm

Årskurs 9 länssnitt

År 2 gymnasiet Vaxholm

År 2 gymnasiet länssnitt

35 %

33 %

18 %

15 %

40 %

27 %

22 %

13 %

37 %

23 %

31 %

28 %

År 2014År 2012År 2010År 2008

13 %
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Föreläsning  
för föräldrar
Att vägleda egna barn och andras 
ungar – balansen mellan ramar och 
kramar. Vaxholms stad bjuder in till 
en före läsning kring utmaningarna 
i föräldraskapet, om gränssättning 
och om att få livspusslet att gå ihop.  
Självklart bjuder vi på gofika. Även 
barnpassning erbjuds på plats.

Föreläsare: Maria Hällström, leg  
psykoterapeut och grundare för 
Söderstödsgruppen
När? Onsdag 5 november kl 18.30–
20.45. Föreläsningen är gratis. 
Var? Kommunhuset, Eriksövägen 27

Andra veckan i november får 
drygt 100 000 invånare i Stock-
holms län en inbjudan att vara 
med i en undersökning som är 
den största i sitt slag i Sverige.

Det är folkhälsoenkäten Hälsa Stock-
holm 2014, som Stockholms läns lands-
ting genomför vart fjärde år. I Vaxholm 
kommer cirka 3 000 personer som är 16 
år eller äldre att få enkäten. 

Enkäten kan besvaras antingen via 
webben eller via en pappersenkät. Syftet 
med Hälsa Stockholm 2014 är att ta reda 
på hur befolkningen i länets kommuner 
och stadsdelar mår, samt att identifiera 
orsaker till ohälsa och hälsa. Kunskapen 
är viktig för många verksamheter i sam-
hället, som hälso- och sjukvård, skolor, 
arbetsplatser och äldreboenden. Därför 

Är det verkligen så farligt? Hur 
vet jag om min ungdom röker? 
Kan jag som förälder påverka?

Kom och lyssna på Pelle Olsson, 
författare och journalist, som har 
följt den svenska och internationella 
drogdebatten i över 20 år. För oss 
spräcker han myterna, går igenom 
den senaste forskningen och förkla-
rar varför hasch och marijuana är 
särskilt skadligt för unga personer.

Under kvällen deltar utöver perso-
nal från Vaxholms stad även polisen, 
Länsnykterhetsförbundet och An-
höriga mot droger. 

Seminariet är gratis, men anmäl 
gärna ditt deltagande så att vi vet  
ungefär hur många som kommer:  
madeleine.larsson@vaxholm.se

Vaxholms ungdomar bjuder på fika!

Var: Norrbergsskolans aula,  
Hamngatan 54 
När: onsdag, 19 november  
kl 18.30–20.30 Fri entré.

Utskicket är en del av kampanjen 
#hejdåalkoholskador som syftar till att 
få unga vuxna att avstå från att bjuda 
eller köpa ut alkohol till minderåriga 
syskon och kompisar. 

Det finns många myter om unga och 
alkohol. 

En myt är att minderåriga får tag på 
alkohol oavsett vad man gör och att 
det är bättre att de får den av någon de 
känner. En ny undersökning visar dock 
att en klar majoritet av de ungdomar 

Föreläsning :
Myter och fakta 
om cannabis

Har du en hjärna?
I juni fick 9 000 20-åringar i Stockholms, Västra Götalands 
och Skåne en uppblåsbar hjärna med posten. 

som dricker skulle avstå från att skaffa 
alkohol om de inte fick tag på alkohol 
genom någon de känner. 

En annan myt är att ungdomar som 
bjuds alkohol hemma dricker mindre. 
Faktum är att det är precis tvärtom. 
Unga som blir bjudna hemma av för-
äldrar eller syskon, dricker både den 

Kampanjen  
#hejdåalkoholskador
Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, CAN och 
Länsstyrelsen står bakom kam-
panjen

3 000 Vaxholmare  
får chans att medverka  
i Hälsa Stockholm

är det viktigt att så många som möjligt 
svarar.

Resultat från den tidigare undersök-
ningen har exempelvis bidragit till att 
insatser för ungdomar med psykisk 
ohälsa byggts ut. Dessutom har man 
kunnat se att personer med sömnpro-
blem löper större risk att drabbas av 
smärta i rörelseorganen och att skillna-
der i psykisk hälsa mellan grupper på 
och utanför arbetsmarknaden har ökat 
över tid.

Mer information
Madeleine Larsson,  
folkhälsostrateg Vaxholms stad 
Tel: 08-522 426 42 
E-post: madeleine.larsson@vaxholm.se
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Vaxholms stads demensteam 
inbjuder till föreläsning med Ge-
riatriker Cathérine Ewalds-Viotti 

När? Måndag 24 november kl 18–20
Var? Träffpunkt Kanonen på 
Hamn gatan 50 i Vaxholm
Vem föreläser  
och på vilket tema? 
Cathérine Viotti, leg läkare 
och specialist i geriatrik, 
föreläser om demenssjuk-
domar och bemötande av de-
menssjuka, utredning och behandling. 

Föreläsningen är gratis. Ingen föran-
mälan krävs. 

alkohol de får hemifrån och den de får 
tag på ute på stan. 

Något som inte är en myt, utan fakta, 
är att minderåriga som dricker alko-
hol utsätts för större risker än andra. I 
högre grad än nyktra jämnåriga får de 
på käften, har sex som de sedan 
ångrar eller åker bil eller 
moped med någon som 
kör rattfull.

Kampanjen #hejdåalko-
holskador syftar till att 
nå fram till unga vuxna 
och öka kunskaperna om 
varför det är viktigt att säga 
nej när kompisen, brorsan eller syrrans 
kompis vill ha alkohol. Budskapet är 
enkelt. Använd hjärnan; bjud inte och 
köp heller inte ut alkohol.

I CAN:s årliga nationella drogvaneun-
dersökning bland skolelever i årskurs 9 
och årskurs 2 på gymnasiet framgår tyd-
ligt vilka konsekvenser som alkoholen 
ger bland unga. I Stockholms län uppger 
16 procent av eleverna i årskurs 9 av dem 
som dricker, att de haft oskyddat sex i 
samband med att de druckit alkohol.  
24 procent – nära var fjärde elev i års-

Frida har  
en hjärna!
Frida i Vaxholm var en 
av de 20-åringar som 
fick en hjärna på posten 
i somras.

Vad tänkte du när du  
fick en hjärna i posten?
Ska jag vara helt ärlig så förstod jag 
inte riktigt vad det var först. Men nu 
när jag läst om kampanjen så måste jag 
säga att det är ganska häftigt att jag 
fått en hjärna!

Upplever du att unga vuxna är  
den vanligaste källan till alkohol  
för minderåriga?
Hmm, nja. Visst är det många unga 
vuxna som köper ut, typ syskon. Men 
jag tänker att det finns nog minst lika 
många föräldrar som köper ut.

Varför gillar du kampanjen?
 Jag tycker kampanjen är rolig och bra 
genomförd. Den tar även upp ett väldigt 
viktigt ämne.

Behövs sådana här kampanjer?
Jorå, man måste få ut ordet liksom. Då 
är kampanjer ett bra sätt att sprida ett 
budskap på ett roligt sätt.

Så ditt bästa budskap  
från kampanjen är?
Jag har en hjärna, haha!

Vänner och deras syskon är i 
särklass den vanligaste källan till 
alko hol för minderåriga. Av de 
elever i Vaxholm som druckit alko-
hol uppgav 9 procent av eleverna i 
årskurs 9 att de fått tag på alkoho-

len från föräldrar och 39 procent 
från kompisar, kompisars 

syskon eller andra vuxna. 

kurs 9 – uppger att de råkat i slagsmål 
och/eller råkat ut för olycka eller skadats 
i samband med att de druckit alkohol, 
cirka 2 700 ungdomar i Stockholms län. 

Undersökningen visar även att två 
tredjedelar av 16-åringarna som dricker 
alkohol skulle låta bli att skaffa alkohol 
om de inte fick tag på den från någon 
de känner. Äldre kamrater och syskon, 
men också föräldrar, har därför ett stort 
ansvar. 
TEXT: MADELEINE LARSSON, 

 FOLKHÄLSOSTRATEG VAXHOLMS STAD.

Kunskap om demens
VÄLKOMMEN TILL FÖRELÄSNINGEN Nätverk för  

anhöriga

Mer information
Madelaine Wallen,  
anhörigkonsulent Vaxholms stad
Tel: 08-522 426 53 
E-post: madelaine.wallén@vaxholm.se

Välkommen till Österåkers och Vax-
holms nätverk för anhöriga till perso-
ner med neuropsykiatrisk funktions-
nedsättning ADHD, Aspergers syndrom, 
Autism, Tourettes syndrom, tvångs-
syndrom är några exempel på neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar. På 
nätverksträffar för anhöriga träffar du 
personer i liknande situation.

Mer information 
Madelaine Wallén,  
anhörig konsulent Vaxholm,  
E-post: madelaine.wallen@ 
vaxholm.se  Tel: 08-522 426 53

Vi erbjuder även föreläsningar  
i samarbete med Täby kommun. 
Höstens program hittar du på 
www.vaxholm.se
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Vaxholms stad erbjuder kommu-
nala familjedaghem/pedagogisk 
omsorg som ett alternativ till 
vanlig förskola.

Verksamheten följer förskolans läroplan 
och bedrivs till största delen utomhus. 
Pedagogerna har Friluftsfrämjandets  
”i Ur och Skur”-utbildning.

Verksamheten är småskalig, flexibel 
och mobil och tar emot barn mellan  
1 och 5 år. Familjedaghemmen sam-
arbetar med förskolan Äppelgården.  
I nuläget är vi två dagbarnvårdare.

Lena och Arne  
Sundberg fick  
förtjänsttecken

Årets förtjänsttecken har tilldelats 
Lena och Arne Sundberg för det 
arbete de under många år lagt ner på 
att vårda och digitalisera Vaxholms 
Hembygdsförenings bildarkiv.

Vaxholms stads förtjänsttecken 
delas en gång per år till personer som 
stått för betydande gärningar som 
utvecklat Vaxholm. 

Lena och Arne Sundberg har under 
många år på ideell basis arbetat med 
att digitalisera Vaxholms Hembygds-
förenings bildarkiv. De har både 
ordnat utställningar för allmänheten 
och arrangerat visningar, bland annat 
i samband med Kulturnatt Vaxholm 
både 2013 och i år. 

I år delades förtjänsttecknet ut 6 
september, i samband med invigning 
av Kulturnatten. Till tonerna av en 
fanfar, ackompanjerade av publi-
kens applåder, uppvaktades de båda 
pristagarna av Lena Hallberg (c), 
kommunfullmäktiges ordförande på 
scenen på lägret. 

Mer info och anmälningsblanketter 
på www.vaxholm.se 

Kommunala familje
daghem i Ur och Skur

Om Vaxholms stads  
förtjänsttecken 
Utmärkelsen tilldelas personer 
som genom speciellt förtjänst-
fulla insatser gagnat Vaxholm 
eller som i egenskap av fören-
ingsledare utfört ett framgångs-
rikt ledarskap. Vem som ska få 

utmärkelsen beslutas av kom-
munstyrelsens arbets utskott 

och delas ut av kommun-
fullmäktiges ordförande.

Mer information
Agneta Lampinen,  
dagbarnvårdare,  
tel: 08-522 42 788
Ann-Charlotte Sjöstedt  
dagbarnvårdare,  
tel: 08-522 42 786 
Lill-Britt Mohall, förskolechef,  
tel: 073-917 90 13

Du är också välkommen att be-
söka oss i Ullbergsparken någon 
tisdags förmiddag.

Vill du ...
VAXHOLMS KULTURSKOLA

… börja spela  
ett instrument? 
Är du elev i Vaxholm, 
7–19 år? Just nu har 
vi lediga platser på 
saxofon, klarinett, 
tvärflöjt, trumpet och 
trombon. Kostnad 
1 650 kr per hel 
termin (regleras efter 
startdatum). Hyra 
instrument 400 kr 
per termin.

… vara med 
i en teater
grupp?

… dansa?

… sjunga  
i kör?

Vi har dramalek/
barnteater för års-
kurs 1, barnteater 
årskurs 2–6, ung-
domsteater årskurs 
7–9 och gymnasiet. 
Avgift 1 150 kr per 
hel termin (regleras 
efter startdatum). 

För barn 4–6 
år och 6–8 år 
erbjuder vi dans. 
Avgift 950 kr 
per hel termin.

För barn från 
förskoleklass 
till årskurs 2 
erbjuder vi kör. 
Avgift 400 kr 
per termin.

B
IL

D
: 

K
A

J
S

A
 K

A
X



 21

Nyföretagarcentrum i Vaxholm 
ger dig som redan har eller fun-
derar på att starta eget företag 
kostnadsfri rådgivning. 

Av oss kan du få hjälp med din affärsidé, 
svar på frågor kring budget, marknads-
föring eller annat som rör ditt företagan-
de. Efter en rådgivning hos oss är du väl 
förberedd för livet som egenföretagare. 
Det enda vi kräver av dig är ditt engage-
mang och att du tror på din idé.

När du bokat rådgivning så sker den 
i Vaxholms kommunhus. Räkna med 

Under våren utsågs Årets företagare i 
Vaxholm och under skärgårdsmark-
naden fick pristagarna ta emot den 
formella utmärkelsen. Årets utmärkelse 
tilldelades Johanna Sandström och Eva 
Engnér, ägare av Vaxholms Hembygds-
gårds Café.

Ur motiveringen:  
”Johanna och Eva driver Vaxholms 
Hembygdsgårds Café, en verksamhet 
som stadigt växer, ett grymt kafé med 
bakverk som bländar, en sällan skådad 
kak- och tårtbuffé, smörgåsar, dagens 
lunch, grillkvällar och barhäng. 

Johanna och Evas trevliga bemötande 

av kunder och personal gör dem till ett 
föredöme för ungt företagande och här 
får varje år ett 15-tal ungdomar sina 
sommarjobb. 

Deras kafé är en sann skärgårdspärla, 
fyller en viktig social funktion, är ett 
känt utflyktsmål och har verkligen satt 
Vaxholm på kartan: både New York 
Times, Lonely Planet, franska tidskriften 
Paprika och TripAdvisor lovordar deras 
företag. Och 2013 kammade de hem 2:a 
plats som Årets Café/Coffeeshop på Fast 
Food Awards, Matmässan, i Göteborg.”

Årets företagare utses av Företagarna 
Vaxholm och i år var det 18:e året i rad 
som utmärkelsen delades ut.

Johanna och Eva  
blev årets företagare

Linda Moberg har många 
års erfarenhet med att 
starta, driva och även av-
veckla företag. Idag är hon 
bosatt i Österåker men 
pendlar mellan Öster-
åker och Vaxholm för att 
hålla rådgivningar. Hon 
ser sig som ett bollplank 
i företagandet ochmenar 
att mycket handlar om att 
våga titta på sig själv som 
företagare och vad som gör 
att det blir lönsamt. 

Johanna Sandström och Eva Egnér 
driver Hembygdsgårdens café och 
blev årets företagare 2014.

Nyföretagarcentrum: Rådgivning för företagare
att det tar ca 1 timme vid varje tillfälle. 
Rådgivningen är helt kostnadsfri tack 
vare vårt nätverk av samarbetspartners 
som stöder oss, både med finansiella 
medel och med personlig expertis och 
engagemang. 

 
Nyföretagarbarometern är ett unikt 
samarbete mellan Nyföretagarcen-
trum och Bolagsverket. Vi tar regel-
bundet fram dagsfärsk statistik över 
nyföretagandet i Sverige genom att 
presentera antalet nyregistrerade företag 
i alla Sveriges kommuner och län. 

Nyföretagandet ökade med 7,9 

Kontakt
Välkommen att kontakta Linda 
Moberg på Nyföretagarcentrum 
Österåker och Vaxholm
Tel: 076-313 52 22 
E-post: linda.moberg@ 
nyforetagarcentrum.se

procent under augusti månad, jämfört 
med samma period föregående år. Och 
vaxholm ligger på 27 plats i rankningen 
jämfört med rank 6 vid samma period 
förra året. 
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Det  händer  i Vaxholm

Vaxholms  
Innebandy 
förening 

Vaxholms Innebandy- 

förening är med 450 medlemmar 

en av kommunens största ide-

ella idrottsföreningar med fokus på 

breddverksamhet. Till oss är alla 

välkomna.

Under 2014–2015 har vi:

15 lag i seriespel, från barn- till 

seniorgrupper. 3 åldersgrupper i 

knatteligan P06, P07 och F06–07. 

 
Vaxholms IBF ger plats för både 

killar och tjejer. Vi kommer att star-

ta en ny knatteverksamhet för pojkar 

födda 08 med hjälp av er föräldrar 

som ledare. Det behövs två ledare 

på åtta barn. Under säsongen startar 

vi även en knattegrupp för tjejer 

födda 08. Innebandy är en fartfylld 

lagsport. Alla kan ha kul med inne-

bandy oavsett hur bra man är på att 

spela. Matcherna har kommit igång 

i sporthallen på lördagar, och vår 

cafeteria är öppen på matchdagarna. 

Mer info, matchschema, tränings-

tider, frågor, anmälan till  

träningsgrupper och som ledare:

kenneth.lindman@ 

vaxholmsinnebandy.se

www.vaxholmsinnebandy.se 

www.facebook.com/ 

vaxholmsinnebandy

Den populära skridskoskolan återkommer i oktober. 
Vi lär ut grunderna i skridskoåkning på ett lekfullt 
sätt med start vecka 40. Killar och tjejer som är fyra 
år eller äldre är välkomna på isen.

Lördagar kl 11.00–11.50 ända fram till vecka 51. 
Kostnad 800 kr. Möjlighet finns att fortsätta på 
vårterminen.

Skridskoskolan

Konståkning
Konståkningsskolan passar tjejer och killar som har gått en säsong 
på skridskoskolan eller har motsvarande kunskaper. Välj en eller 
två gånger i veckan. 

Lördagar kl 11.00–11.50 vecka 40–51. 1 gång per vecka  
900 kr. 2 gånger per vecka 1 600 kr, andra träningstillfället  
är på tisdagar 18.00–18.50. Möjlighet finns att fortsätta  
på vårterminen.

Anmälan och mer info:
info@waxholmskk.se
www.waxholmskk.se

Vaxholms Fäst
nings museum 
Höstlovsöppet 27–31 oktober 
Läs mer om aktiviteten på  
www.vaxholmsfastning.se

Dags för höstlov!
Nattvandring på  
Vaxholms Kastell 
30 & 31 oktober kl 19.  
Läs mer om nattvandringen på  
www.vaxholmsfastning.se

Haunted House på 
Bogesunds slott 
31 oktober & 1 november. 
Wall Scenproduktion i sam arbete med 

Bogesunds slottsvand-
rarhem bjuder in till en 
gastkramande vandring 
genom slottets salar, från 
vind till källare. Du går in 
på egen risk… Från 12 år. 
Biljetter bokas på Vax-
holms Turistbyrå.

Se respektive arrangörs webbplats för eventuella ändringar i programmet.

Åk skridskor  
i ishallen
Från och med oktober är det 
allmänhetens åkning i ishallen, 
och det är olika tider för att åka 
med och utan klubba. Se aktuella 
tider på www.vaxholm.se

Höstläger  
med WALL 
dansstudio 
Tema Spök. Detta avslutas återigen 
med en SPÖKVANDRING längst 
med Hamngatan och här är  
alla välkomna att hänga på.  
Ju fler desto bättre!
www.walldansstudio.se
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Öppettider:
Måndag: 14–20
Tisdag: 10–17
Onsdag: 10–20
Torsdag: 10–17
Fredag: 10–17
Lördag: 10–14
Fredag: 31/10 stänger biblioteket kl 15
Lördag: 1/11 stängt 

E-böcker och E-ljudböcker: 
Många av bibliotekets nyaste titlar finns 
att låna digitalt via hemsidan, även 
språkkurser. Lyssna även på musik och 
engelska ljudböcker online via bibliote-
kets hemsida. 

Övertidsvarning: 
Få en påminnelse om att 
lånetiden håller på att gå 
ut via e-post.

Boken kommer-service: 
För dig som är långvarigt sjuk, rörel-
sehindrad eller av liknande anledning 
inte själv kan komma till biblioteket. 

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.

IT-handledning: 
Boka tid för en  
personlig IT- 
handledning,  
tel 08-541 709 45

Släktforskning
Lördagar kl 11–14. Södra Roslagens 
släktforskarförening hjälper dig komma 
igång med släktforskning.

Höstlovet
Rysarfrågesport pågår hela veckan. 
Vinn en läskig bok. Tillverkning av pins 
onsdag 29 oktober kl 12–15.

Advokatjouren 
5/11 och 3/12 kl 18.00. En kostnadsfri 
mottagning där du träffar en advokat 
i 15 minuter för en första vägledning. 
Kölista från kl 17 samma dag.

Belysningsvecka 24–30/11
Energirådgivningen

Julpyssel 
6/12 kl 11–14

Hamngatan 19     Tel: 08-541 709 45
e-post: biblioteket@vaxholm.se  Fax 08-541 709 48
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

        www.vaxholm.se

Vaxholms 
stadsbibliotek

26 nov kl 18.30–19.30. Dela din läs-
upplevelse med andra. Anmäl dig och 
få boken vi samtalar om: ”Sommar-
boken” av Tove Jansson

Öppen bokcirkel 

          Vaxholms  
   konstförening
Konst på Vaxholms rådhus
Att se på konst kan vara sinnligt, 
provocerande och väcka nya tankar. 
Vi hoppas få vara en del av den 
påverkan när vi under hösten bjuder 
in till fem nya utställningar, två 
ateljébesök och en alltid rafflande 
konstutlottning. Väl mött till en 
femte säsong med Vaxholms konst-
förening på Rådhuset. 

Utställningarna är öppna lördag, 
söndag kl 12–15 och arrangeras av 
Vaxholms konstförening i samarbete 
med Vaxholms stad.
25/10–16/11: Papper, brons, lera, 
trä, sten 

Ett spännande möte mellan tre 
konstnärer; Majalisa Alexanderson, 
AnnMari Hellbom, Birgitta Sjölander. 
Vernissage 25 oktober 12.00–
15.00. Samtal med konstnärerna kl. 
13.00. 

8/11 kl 15.00: Föreningens årliga 
konstutlottning på Vaxholms biblio-
tek Obs! Du måste lämna fullmakt om 
du inte kan närvara vid utlottningen. 
Konstverken är utställda i bibliotekets 
skyltfönster före utlottningen. Full-
makt hämtas på biblioteket.

20/11 kl 18.30: Ateljébesök på 
Waxholm Silver Artroom, Rådhusg 18  
Max åtta deltagare. Anmälan till 
vaxholmskonst@hotmail.com senast 
17/11. 

22/11–14/12: Alfhild Kallstenius 
Åhman, Vaxholm 1921–2013, en 
retrospektiv utställning. Vernissage 
22 november 12.00–15.00.

Vill du bli medlem? 
Anmäl dig till Vaxholms konstfören-
ing genom att sätta in medlemsav-
giften 200 kr på postgiro 15788-3. 

Mer info:
www.vaxholmskonstforening.se.  
Följ oss även på Facebook. 
E-post: vaxholmskonst@hotmail.com

Sagoläsning för 3–4-åringar

kl 09.30 den 7/11, 21/11 och 5/12. 

10–23/11 Barnboksveckor – Troll i norden

Lördag 15/12 kl. 11–14  Trolldegsverkstad

19/11 kl. 19.00  Högläsning ur ”Trollkarlens hatt” 

av Tove Jansson. Därefter föreläsning om Tove 

Jansson med Britt Dahlström




