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VAXHOLM
Digitalt projekt

unga lär äldre
Nytt på Kulturskolan:

bild och form
Beredskap

om krisen kommer
Vaxholms stad

ordnar rekryteringsträffar

Pilotprojekt:

för stärkt skolnärvaro

Företagande ger liv
och rörelse i Vaxholm

Vi har fått fantastiskt glädjande nyheter från region Stockholm: 2020 får
Vaxholm en pendelbåt i SL:s regi under en tvåårig försöksperiod. Regionen vill hitta sätt att utveckla vattenvägarna för kollektivtrafik och det är
självklart helt rätt att förlägga en av linjerna till skärgårdens huvudstad.
Pendelbåten ska komplettera övriga Waxholmsbåtar och trafikera östra
Rindö, Ramsö, Tynningö, västra Rindö och Vaxön till Stockholm. Skillnaden mot nuvarande båttrafik är att alla SL-biljetter gäller på den nya
båtlinjen och att restiden är betydligt kortare, då det blir få stopp efter
Vaxholm mot Stockholm. Det är en stor satsning som regionen gör och
jag är väldigt glad att de hörsammat våra argument för varför Vaxholm
ska prioriteras före flera andra kommuner. Att vaxholmare får ytterligare möjligheter att välja att ta båten till Stockholm, för jobb och annat,
minskar trängsel på såväl vägar som befintliga bussar.
En annan positiv nyhet är att Vaxholm var en av åtta kommuner som
nyligen nominerades till Årets nyföretagarkommun av Visma och Ny
företagarcentrum. Vi nominerades utifrån hur många nya företag som
har startats; under förra året tillkom 100 nya företag i Vaxholm. Åre vann
till slut titeln, men att vi är med bland de åtta bästa kommunerna visar att
Vaxholm är en stad där invånare vågar och vill förverkliga sina drömmar.
Under mina företagsbesök träffar jag många drivna företagare och bra
företag, vilket är viktigt för vår stad. De bidrar såklart till både jobb
och att färre behöver pendla. Det ger en daglig närvaro av män
niskor som lunchar på restauranger och bidrar till liv, rörelse och
gemytlighet. Det utvecklar vår stad och bidrar med kreativitet. Det
finns flera nya verksamheter som utgör bra exempel på detta. Utmaningen framåt är att se till att Vaxholm upplevs som en bra stad
att utvecklas och växa i. Här blir näringslivsstrategin, som vi ska ta
fram under 2020, central.
Nu går året mot sitt slut och jag vill passa på att önska en god jul
och ett riktigt gott 2020!

Politiker i Vaxholm
På Vaxholms stads webbplats
hittar du förtroendemannaregistret med kontaktuppgifter till alla
politiker. Där ser du också vilka
uppdrag de har nu och vilka de
tidigare haft.

Moderaterna
Gruppledare: Tina Runhem

Liberalerna
Gruppledare: Michael Baumgarten

Centerpartiet
Gruppledare: Adrian Brunkhorst

Socialdemokraterna
Gruppledare: Bengt Sandell

Vänsterpartiet
Gruppledare: Sara Strandberg

Miljöpartiet
Gruppledare:
Anne-Charlotte Eriksson

Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande

Håll dig informerad om frågor som hanteras i kommunfullmäktige (KF)
Vid denna tidnings pressläggning var 2020 års möten i KF ännu inte spikade.
Du hittar mötesschema för politiska möten på www.vaxholm.se där du också
finner kallelser och protokoll. Välkommen även att lyssna på KF på plats eller
via webbsändning.

Waxholmspartiet
Gruppledare: Ingemar Wemmenhög

Kristdemokraterna
Gruppledare: Kjetil Rindal

Skriv till oss – lämna en synpunkt
Om du vill lämna synpunkter till Vaxholms stad kan du använda vår e-tjänst ”Skriv
till oss”. Förutom synpunkter har du möjlighet att göra en felanmälan och samtidigt
markera på en karta var felet finns. Det finns också möjlighet att ladda upp en bild
direkt från mobilen.

Viktigt i

VAXHOLM

Redaktör
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Gruppledare: Klas Beskow

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

Redaktionsråd

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

Adrian Brunkhorst (C), Michael Baumgarten (L),
Gunnar Moberg (WP), Tina Runhem (M),
Bengt Sandell (S).

Ansvarig utgivare

The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Marie Wiklund, kommunchef

Sverigedemokraterna

Produktion

Tryck: Trydells, Laholm
Omslagsbild
Fotograf: Malin Ottosson
Nästa nummer utkommer i slutet av mars 2020.
Manusstopp: 28 februari

ROBOTKATTER
lugnar på äldreboendet

För att öka trivsel och lugn bland de äldre har Vaxholms äldreboende
köpt in sex ”robotkatter” som nu ligger och spinner, jamar och skapar
god stämning.
Katterna Doris, svartvit och Maja, röd
hårig, ligger bekvämt tillrätta framför Berit Hammarberg på äldreboendet Borgmästargården. Hon klappar dem och
småpratar med katterna
som spinner ljudligt
och jamar emellanåt.
Katterna är inte
riktiga, utan ett
slags avancerade
kramdjur som
öppnar

och sluter ögonen, vrider lite på sig, lyfter
på tassen och jamar.
När båda katterna jamar ikapp skrattar
flera av seniorerna som samlats i köket
för att vänta in lunchserveringen. Flera
småpratar tröstande med katterna och en
dam i rosa nagellack kommer fram och
vill klappa.
– De har fina ögon, ser du, säger Berit
och visar just när den röda katten Maja
öppnar sina ögon. Hon klappar dem och
har också en liten borste som hon kan
borsta deras pälsar med.
Berit berättar att hon själv haft flera
katter genom livet, bland annat när hon
bodde på gård där den största
katten hade ansvar för att
hålla råttorna borta.
Idén om robotkatter,
eller digitala terapidjur som
det

också kallas, kom ursprungligen från Vaxholms e-strateg
Angelica Holmström och katterna köptes in med hjälp av
investeringspengar för digital
utveckling.
– Man har kunnat se att de
här katterna dämpar oro och
ångest särskilt på demensavdelningar, säger enhetschefen på
äldreboendet My Liljander. De blir ju ett
positivt samtalsämne och något att göra
om dagarna. Sedan spinner de ju så att
de vibrerar och det har en lugnande effekt, det känner man ju själv.
Lättskötta katter

En av de boende på demensavdelningen
hade under en period sin levande katt
boende inne på rummet på äldreboendet. Men till slut kunde hon inte ta hand
om den längre. Idag har hon istället
”adopterat” en av robotkatterna som
får bo inne hos henne och hon verkar
mycket nöjd med lösningen.
– Den här sortens katter är ju mycket
mer lättskötta, säger My Liljander och
skrattar. De kräver ju varken mat eller
kattlåda. Dessutom är de helt allergifria.

Seniordagen drog många besökare
I oktober arrangerades seniordagen i Vaxholm. Efter rekordmånga anmälda
fick evenemanget flyttas från träffpunkt Kanonen till Andreaskyrkan.
När socialnämndens ordförande Lena Hallberg (C) hälsat välkomna berättade tjänstepersoner från Vaxholms stad om olika verksamheter och
nyheter inom äldreomsorgen. Bland annat om kvalitet i bemötandet,
om ökad digitalisering och om arbetet med att förebygga fallolyckor.
Apoteket, folktandvården och föreningen ”bo i gemenskap” var
också på plats och informerade under dagen.
Författaren Margareta Magnusson berättade om sin bok Döstädning – ingen sorglig historia.
Seniordagen firas över hela Sverige för att lyfta frågor kring
vardagen och framtiden för äldre. I Vaxholm arrangeras dagen
varje år 1 oktober av Vaxholms stads socialförvaltning och
träffpunkt Kanonen och alla Vaxholms äldre är välkomna.
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Projektet "uppdrag psykisk hälsa" håller workshop i Tornvillan. Till höger projektledarna; Monica Lalander, Lina Sandström,
Christina Björkenvall och Ulrika Strandberg.

Vaxholm pilotkommun i projekt för

NÄRVARO I SKOLAN
Det är viktigt att tidigt fånga upp
otrygga barn och barn med psykisk ohälsa. Därför är Vaxholms
stad med i projektet ”uppdrag
psykisk hälsa”. Syftet är främja
skolnärvaron och stärka tryggheten och skyddsnätet runt barnen.

För att motverka psykisk ohälsa bland
barn och ungdomar arbetar Stockholms
kommuner bland annat inom projektet
”uppdrag psykisk hälsa”. Inom projektet
är Vaxholm, Täby och Tyresö pilot
kommuner och ska arbeta extra med
dessa frågor.
– Vi vill att Vaxholm ska bli en av de
främsta kommunerna med en trygg och
inkluderande lär- och skolmiljö, med
stöd i skola, hem och fritid så att alla våra
barn och ungdomar både kan och vill
vara i skolan, säger utbildningschef Ulrika Strandberg. Det gäller att vi är snabba
när elever börjar få frånvaro. Ju tidigare
vi kan fånga upp ett problem desto större
möjlighet har vi att göra något åt det.
Utanförskap skapar lidande
och kostnader

Ett barn som hamnar i utanförskap kostar samhället många miljoner kronor.
Då har man ändå inte räknat in det
lidande som barnet och människor i
dess omgivning upplever.
– Om ett barn inte kan simma
och hamnar i vattnet handlar det
såklart om att plocka upp barnet ur
vattnet. Men om vi kan förebygga
genom att sätta på barnet flytväst
eller främja genom att lära barnet
att simma så minskar riskerna
när barn hamnar i vattnet, säger
en av projektledarna Monica
Lalander. Ungefär så är det
också med att främja skolnärvaro; genom att arbeta främ-

4

jande och förebyggande så kan risken för
utanförskap och framtida psykisk ohälsa
minskas.
Samverkan kring barnen

Vid flera workshopstillfällen under hösten har personal från olika verksamheter
runt barn och ungdomar i Vaxholm träffats för att skapa en samsyn och ta fram
förslag på arbetsformer. Totalt deltar 32
personer i projektet i Vaxholm.
– Vi har arbetat med de här frågorna
i flera år, men nu har vi möjlighet att
komma ännu längre, säger Christina
Björkenvall, verksamhetscontroller på
utbildningsförvaltningen. Vi har tagit
fram tydliga processer för hur vi ska
arbeta steg för steg med eleverna vid
skolfrånvaro så att vi arbetar på samma
sätt i alla våra skolor.
Ta tag i problemen tidigt

Ett förslag som kommit fram under en
workshop är att arbeta med tryggare
övergångar mellan förskola och skola

och vid skolbyten. Det har visat sig att
just övergångar är en riskfaktor för
skolfrånvaro.
Långtidsfrånvaro börjar ofta med
ströfrånvaro och därför är det viktigt att
tidigt ta tag i problemen. Det handlar
om kontakt med föräldrarna, tydliga
rutiner för att följa upp frånvaro och en
nära samverkan med socialförvaltningen.
Men arbetet kan också handla om att
förebygga frånvaro genom att se till att
skolmiljön är så trygg och trivsam att
eleverna vill gå till skolan. Att motverka
otrygghet i skolan kan också handla om
att bygga goda relationer mellan eleverna
och att arbeta med sociala nätverk och
kamratrelationer.
Det som tidigare kallats ”problematisk
skolfrånvaro” handlar nu istället om att
främja närvaron.
Med mer kunskap genom forskning
och beprövade erfarenheter är målet
med projektet en ökad samsyn och
samverkan i Vaxholms stad för att bättre
kunna främja skolnärvaron.

Om projekt
"uppdrag psykisk hälsa"
I grunden är skolnärvaro en fråga om
den lagstadgade skolplikten och alla
barns rätt till utbildning. Att delta i
undervisningen är en förutsättning för
att nå kunskapskraven och därmed en
möjlighet till vidareutbildning, arbete
och delaktighet i samhället.
Projektet ”uppdrag psykisk hälsa”
drivs av SKL, Sveriges kommuner och
landsting, och är en del av regeringens
satsning på att stimulera utvecklingen
inom psykisk hälsa. Över 1,7 miljarder kronor satsas under 2019 på att
utveckla området psykisk hälsa. 200
miljoner kronor fördelas till kommuner
och regioner för att stärka samverkan
kring personer med psykisk ohälsa.

Vaxholms
skolelever
bland de främsta
i landet

Skolverket har publicerat officiell statistik och både Vaxholms
sjätteklassare och Kronängsskolans niondeklassare har presterat
bra i år igen.
De goda skolresultaten i Vaxholm syns
redan i årskurs 6 där andelen elever med
godkända betyg i samtliga ämnen var
93,5 procent jämfört med 73,9 procent
i genomsnitt i Sverige. I kärnämnena
nådde nästan alla Vaxholmselever kunskapsmålen (matematik 97,3 procent,
svenska 98,9 procent och engelska 99,5
procent andel elever med lägst betyg E i
de kommunala skolorna).
Vaxholm är bland de främsta kommunerna i landet, både när man ser till
kommunala skolor och när vaxholms

elever som går i fristående skolor i och
utanför kommunen räknas med.
Det genomsnittliga meritvärdet för
niondeklassarna på Kronängsskolan
låg på 257,4 och är något högre än året
innan (256,9). För alla elever i Vaxholm,
inklusive de som går i fristående skolor
i andra kommuner, så blev genomsnittet
261 meritpoäng.
– Alla Vaxholms stads pedagoger, från
förskola till de senare åren i grundskola,
ska verkligen känna sig stolta över det
fina resultatet som våra elever presterar,
säger utbildningschef Ulrika Strandberg.
Resultatet för niondeklassarna hamnar
bland landets tio främsta kommuner. Det
kan jämföras med det genomsnittliga
meritvärdet för Stockholms län, både
fristående och kommunala skolor, som

Bild och form på kulturskolan
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landade på 248 och för hela riket 229,8.
Maxbetyg innebär 340 poäng.
– Grunden till en god utbildning lägger vi i de tidiga åren och den höga och
jämna kvaliteten vi har i våra verksamheter är en starkt bidragande faktor till att
vi är bland landets främsta, säger Ulrika
Strandberg.
Andel behöriga elever till gymnasiet
är också hög i Vaxholm. För Kronängsskolans del var det 97,8 procent, och för
alla elever folkbokförda i Vaxholm så låg
andelen på 97,2 procent, en andraplats i
landet. Andel elever med godkänt betyg
i alla ämnen för Kronängsskolans del låg
på 91,8 procent och 92,7 procent totalt för
alla elever folkbokförda i Vaxholm. Det är
en tredjeplats bland landets kommuner.
Statistiken gäller vårterminen 2019.

78%

Så mycket har konsumtionen av nötkött minskat i
Vaxholms skolor från 2017
(3 230 kg), till jämförbar
period 2019 (711 kg). Under samma tid har
andelen svenskt nötkött i skolmaten gått från
60 till 100 procent.

33%

av skolmaten i Vaxholm
är ekologisk. Under 2020
är det politiska målet att
siffran ska bli 38 procent.
Procentsiffran räknas på de pengar som läggs
på skolmat. Ser man till mängden livsmedel i
kilo blir siffran 40 procent ekologiskt.
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Information från södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddskontor:

Hemtjänsten handlar digitalt

Elda rätt

Från och med oktober 2019 har
Vaxholms stads hemtjänst avtal
med Mathem. Detta innebär att
alla inköp av dagligvaror kommer att göras hemifrån, digitalt.

Vedeldning i braskaminer och öppna
spisar i tätbebyggda områden leder
ofta till att de som bor runt omkring
blir besvärade av röken. Röken från
vedeldning innehåller ämnen som
kan påverka människor negativt.
Särskilt svårt kan de
som har astma och
allergi drabbas.
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
område gäller i dag rättspraxis att
eldning tillåts två gånger per vecka
i högst fyra timmar per eldningstillfälle. Risken att grannar ska störas
av röken är annars för stor.

Tidigare har hemtjänsten fått en lista
och pengar eller betalkort av kunden
och åkt till affären. Nu har hemtjänstpersonalen istället med sig en surfplatta
hem och alla varor klickas fram, med
bild, pris och innehållsförteckning. Kunden och hemtjänstpersonalen sätter sig
tillsammans och väljer varor.
Den största fördelen med det här är
att utbudet blir mycket större och att
kunden själv får vara med mer och välja.
Personalen behöver inte längre hantera
kundernas pengar eller kontokort.
När beställningen levererats hem
hjälper hemtjänsten till med uppackning
om det behövs. Förutom livsmedel går

det också att köpa receptfria läkemedel,
hushållsartiklar och blommor.
Betalningen sker genom att en faktura
skickas direkt till kunden. Kunden
betalar bara för varorna. Vaxholms stad
står för alla packnings-, leverans- och
fakturakostnader.
Det nya sättet att handla förbättrar arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen som
slipper bära tunga kassar, samtidigt som
kunderna kan beställa större volymer
om de vill det.

Vem kan få tjänsten?
För att hemtjänsten ska hjälpa till att
handla krävs ett beslut om beviljad
insats av serviceinsatsen inköp. För
mer information kontakta Vaxholms
biståndshandläggare på 08-541 709 22.
Du kan också läsa mer om hemtjänsten
på vaxholm.se

Unga lär äldre i digitalt projekt
Caféet i Sporthallen
öppnar igen
Caféet i Sporthallen på Campus
Vaxholm har stått tomt sedan i somras. Dåvarande hyresgäst valde att
avsluta sin verksamhet och under
hösten har Vaxholms stad letat efter
en ny. I november skrevs avtal med
ett Vaxholmsföretag som ska driva
caféverksamheten fram till sommaren.
Därefter ska utformningen av cafédriften utvärderas.
Caféet är igång sedan
i november, med ett
enklare utbud av fika.
Sedan är tanken att det
även ska finnas lättare
måltider att äta före eller efter
träningen. Caféet kommer att hålla
öppet på eftermiddagar och helger i
samband med aktiviteter i Sporthallen.
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För att minska äldres digitala utanförskap är Vaxholms stad med
i projektet ”mer digitalt”. I februari ordnas två stora träffar där
högstadieelever från Vaxholm lär äldre mer om vad datorer och
mobiltelefoner kan användas till.
Allt mer information, tjänster och interaktion sker i digital form. Digitaliseringen har
gått snabbt och mång äldre riskerar att hamna utanför. För att minska utanförskapet
för äldre arbetar Vaxholms stad nu i ett samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm
och Telia i projektet ”mer digitalt”. länsstyrelsen har fått bidrag från Post- och
telestyrelsen och satsar i ett första steg på att genomföra projektet i Stockholms alla
skärgårdskommuner, där Vaxholm har en given plats. Konceptet har bland annat
testats i alla Värmlands kommuner med goda erfarenheter.
Genom två stora evenemang i Kronängsskolan 18 och
19 februari får Vaxholms äldre under tre timmar en
möjlighet att bli bättre på det digitala, oavsett vilka
kunskaper man har idag. Som lärare på eventet
finns flera handledare från kommunen, men
framför allt är det högstadieelever som kommer att vara lärare, svara på de äldres frågor
och visa sina bästa tips och tricks.
Förutom ökade digitala kunskaper ger
projektet alltså också ett möte över generationsgränserna och en möjlighet för högstadieelever att få prova på ett extrajobb.
Alla medborgare över 65 år kommer att få en
inbjudan till projektet i brevlådan.

Gädd-BB skapas
på Bogesundslandet

Dereje Gebra, Samraulit Mamo och Filmon Yrgalem bor alla i Vaxholm och söker arbete.
Alla tre besökte Vaxholms stads rekryteringsträff i rådhuset. (Efter att bilden togs har
Dereje fått jobb som lastbilsmekaniker.)

Rekrytering i rådhuset
Ett 30-tal arbetssökande passade på att höra sig för om jobb
när Vaxholms stad ordnade rekryteringsträff i rådhuset. På plats
fanns representanter från hemtjänsten och flera företag.
Rekryteringsträffen hölls i rådhusets
sessionssal där representanter för olika
arbetsgivare samlats. Arbetssökande fick
turas om att presentera sig.
– Det är jättebra att träffas så här och
berätta kort om vad vi söker och fråga
vad de har för erfarenhet, säger AnnSofie Löfberg från Löfberg service, som
söker personal inom städning.
– Ja, det här blir som en liten förintervju, säger säger kollegan och maken
Jimmy Löfberg. Vi har träffat flera personer idag som vi kommer att kalla till en
andra intervju.
De flesta arbetssökande passade på
att ta kontakt med alla de olika arbetsgivarna.

som hon är intresserad av att jobba med
människor så hoppas hon allra mest
på jobb på äldreboendet. Hennes man
Dereje Gebra var också på plats för att
söka jobb. Han är nyutbildad lastbilsmekaniker, men sådana jobb erbjöds inte
på träffen den här gången. Han talade
istället med Vaxholms jobbcoach, ClasHenric Wallgren, för att få hjälp med
att söka upp lämpliga arbetsgivare att
kontakta.

Statens fastighetsverk gör om våtmarken vid Söderby träsk till
ett gädd-BB. Här skapas
en miljö som är
lämplig för gäddor
att fortplanta sig i.
– Gäddor tycker
om att leka på
översvämmade
gräsängar, men många
av gäddans naturliga
lekplatser har försvunnit
på grund av utdikningar. Genom att
gräva ut en befintlig våtmark till en
öppen vattenspegel med konstgjorda öar, skapar vi här en perfekt
miljö för gäddor och sjöfågel, säger
Per Åkerfeldt, förvaltare vid Statens
fastighetsverk.
Förutom gädd-BB blir det också
en ny damm, en så kallad fosforfälla, som samlar upp läckande
växtnäring från skog och åkermark
och förhindrar att fosforn rinner ut
i havet och bidrar till övergödning.
Projektet är ett samarbete mellan
Statens fastighetsverk, Sportfiskarna,
Vaxholms stad och länsstyrelsen.

Äldreomsorgen sökte folk

Niklas Engblom på Vaxholms äldreboende intervjuade jobbsökande tillsammans
med Marie Sagrelius från hemtjänsten.
– Vi får träffa många personer under
några timmar vilket annars skulle ta
mycket tid och planering för oss, säger
Arbetssökande av olika slag
Niklas Engblom. Det är också positivt
Flera av de arbetssökande som kom till
att hemtjänsten och äldreboendet kan
träffen är nyanlända som läser på SFI på
vara här tillsammans. Möjligheten
halvtid och vill arbeta halvtid.
finns ju att ingå i vår perMen här fanns också andra
arbetssökande – både
sonalpool där man kan
arbeta på båda ställena.
arbetslösa och persoDet var andra
ner med jobb som
gången äldreboendet
funderar på att byta.
och hemtjänsten
– I mitt hemland
var med på rekrytearbetade jag med
ekonomi, säger
ringsträffen.
Samraulit Mamo
– Vårens träff
som pluggar på SFI
ledde till några timmen som vill fylla på
anställningar och en
med extrajobb.
tillsvidareanställning och
idag har vi träffat flera perHon talade både med
städbolaget, hemtjänsten och
soner som vi redan vet att
Ann-Sofie Löfberg
med äldreomsorgen. Eftervi vill anställa, säger han.
från Löfberg service.

24 nyanlända
under nästa år
Regeringen har tagit beslut om att
7 100 nyanlända invandrare ska
anvisas till olika kommuner i Sverige
under 2020. Av dem kommer 2 200
personer att anvisas till Stockholms
län och när länsstyrelsen sedan
fördelat mellan kommunerna så har
man beslutat att 24 personer anvisas till Vaxholms stad.
Det innebär att det är kommunens ansvar att hjälpa till att skaffa
bostad under de första två åren i
Sverige.
Antalet under 2020 är lite lägre
än för 2019 då Vaxholm ska ta emot
28 anvisade nyanlända och betydligt färre än de två åren dessförinnan (43 personer under 2018 och
44 under 2017).
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Vrakfynd minner
om Vaxholms historia
Strax innan denna tidnings pressläggning blev det en stor nyhet, även internationellt,
att man i samband med förberedelser inför det nya muséet Vrak, som om ett år ska öppnas intill Vasamuséet, gjort ett fynd i Vaxholms vatten. Marinarkeologer har dykt i Vaxholm och på botten hittat ett regalskepp och i skrivande stund var det ännu inte känt om
skeppet verkligen är något av Vasaskeppets systerfartyg Äpplet, Kronan eller Scepter.
Marinarkeologer hittar varje år fynd i
Östersjön som berättar om vår historia.
Och Vaxholm har onekligen en intressant plats i historien.
Från Gustav Vasas tid och ända fram
till 1980-talets ubåtskränkningar var
Vaxholms fästning en del av det svenska
försvaret. Stockholm skyddades 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. Så blev
Vaxholm platsen där den danske kungen,
Kristian IV, år 1612 hindrades att med
sina trupper tränga in till Stockholm och
erövra staden och landet – Vaxholm blev
Stockholms lås.

BILDEN ÄR FRÅN ISTOCKPHOT0 OCH
ÄR INTE TAGEN I VAXHOLMS FARVATTEN.

8

Vid en presskonferens som hölls med
anledning av november månads vrakfynd på havets botten i vattnen kring
Vaxholm, berättade marinarkeologen
Jim Hanson att man känner till att även
gamla uttjänta skepp användes för att
täppa till i sunden.
Analyser av vrakfyndet i
Vaxholms vatten inleddes
omedelbart med förhoppningen att det, tillsammans med ytterligare
djupdykningar i riks
arkivet, ska möjliggöra en
närmare datering och ge svar på
frågan om det är Vasas systerskepp man
dykt på.

Vaxholmslinjen
– spåren finns kvar
I och kring Vaxholm finns ett antal fästningar och batterier (en grupp kanoner)
kvar från1500–1800-talet som vittnar om
områdets försvarsstrategiska betydelse
ända in på 1900-talet. I foldern ”Vaxholms
linjen – spåren finns kvar”, som Vaxholms
stad tagit fram tillsammans med Statens
fastighetsverk och Vaxholms fästnings
museum, finner du en kort beskrivning över
några av anläggningarna. Skriften finns på
www.vaxholm.se, på turistinformationen
i Vaxholm och på Vaxholms fästnings museum, både på svenska och andra språk.

Vaxholms stadsarkiv visade bland annat upp bilder man nyligen hittat
från kanot-VM i Vaxholm 1938. Bilderna är i färg – väldigt ovanligt då.

Spännande minnen
på Arkivens dag
Lördag 9 november var det Arkivens dag i Sverige.
Fler än 90 personer kom till Vaxholms stadsarkiv där
en rad utställningar ordnats på årets tema ”gömt och
glömt”. Utställningen om smeknamn väckte intresse
och många ville ställa frågor om släktforskning.
– Det var kul att det kom så många intresserade, både Vaxholmsbor
och mer långväga gäster, säger Vaxholms arkivarie Johan Silverfred.
I Vaxholm arrangeras Arkivens dag i ett samarbete mellan
Vaxholms stadsarkiv, hembygdsföreningen och Södra Roslagens
släktforskarförening.
Stadsarkivet hade bland annat lyft fram den nära nog bortglömde
Vaxholmskonstnären Fritiof Carlsson och visade flera av hans
Vaxholmsmotiv i kolteckningar och blyertsporträtt från 1880-talet
och framåt.
Släktforskarföreningen var också på plats i stadsarkivet under
dagen för att hjälpa till med källor och olika sätt att spåra gamla
levnadsöden, människor och platser.
Urban Fredriksson presenterade sin gravforskning från kolerakyrkogården under vinjetten ”Om gravar kunde tala” och Vaxholmsprofilen Carl Uno Sjöblom berättade om krig och fångenskap.
Under dagen öppnades en utställning med fotografier ur stadsarkivets skattkammare. Här kan man se hur Vaxholm såg ut före
1960-talet.
Vaxholms hembygdsförening presenterade en utställning om
klassiska smeknamn i Vaxholm. Pytte, Pepparn och Presilje-Britta
var till exempel Vaxholmsbor som fick sina smeknamn under 1800och 1900-talet. Berättelsen om smeknamnen och hur de kommer
till är tänkt att fortsätta att byggas på undan för undan.
Besök Vaxholms stadsarkiv

För dig som inte hade möjlighet att besöka stadsarkivet på
Arkivens dag finns möjlighet på tisdagar 16.00–18.00 och
onsdagar 12.30–15.30. Adress: Ullbergs väg 9 D (vid nya kyrko
gården), Vaxholm.
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Färja med rätt till piruett
De tre vägfärjorna i Vaxholm gör att förbindelserna till
Rindö och Tynningö fungerar varje dag, året om. Trots
stormande vatten, midsommarträngsel och stundtals ovana eller ouppmärksamma bilister. Viktigt i Vaxholm har
träffat chefen för Vaxholms färjetrafik Magnus Ihrfors.
TEXT: MALIN OTTOSSON VAXHOLMS STAD

Att köra samma korta sträcka fram och
tillbaka och vända hela dagarna kan ju
låta enformigt och ensamt. Men Magnus
Ihrfors upplever att sjöbefäl och sjökaptener som jobbar med färjedriften uppskattar att man konstant får manövrera
fartygen aktivt.
– Man får ju köra hela tiden! Om man
jämför med andra jobb inom sjöfarten
så är det stor skillnad mot färjetrafiken. Traditionellt avgår ett
fartyg för att gå under gång
en längre tid. Färjorna däremot måste man manövrera,
köra i några minuter och
sedan koncentrera sig på att
lägga till igen och igen.
Att angöra en brygga

Det gäller att sikta noga när man ska
lägga till med en färja. Den får inte lägga
till mer än 15 centimeter fel för då kan
gående och barnvagnar inte ta sig av eller
ombord. Då får färjan backa och göra
om, eller använda den främre propellern
för att vrida färjan rätt.

– I Vaxholm är hamnen ganska skyddad mot vindar så där är det sällan något
problem att lägga till, säger Magnus
Ihrfors. På Rindö är det mer oskyddat.
Där får man lägga till försiktigt när det
går sjö. Värst sjö brukar det gå på Tynningöleden där det händer att man får
ställa in färjan ibland när det blir svårt
att lägga till.
Många intryck

Magnus Ihrfors tycker att resenärerna
sköter sig mycket bra på Vaxholms färjor,
även om det ofta märks skillnad på vilka
som är vana och vilka som är nybörjare.
– För en ovan resenär är det såklart
många nya intryck när man ska åka färja.
Ibland blir det nog för mycket att ta in så
att det blir lite svårt att prioritera. Man

Färjerederiet har
huvudkontor i Vaxholm
Trafikverket färjerederiets huvudkontor finns
på Norrhamnsgatan. Eftersom Vaxholm är
hemmahamn så står det Vaxholm på alla
färjor, även om de går i trafik på andra orter.
Alla färjorna är målade i den karakteristiska
gula färgen för att synas tydligt. Själva skroven på Vaxholmsfärjorna är byggda under
1970-talet, men inuti byter man regelbundet
ut delar och uppdaterar till modern teknik.
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kanske ställer sig i fel fil, eller glömmer
att köra på när det är dags. Då brukar
det bli ett slags ”kollektiv uppfostran” i
köerna när andra bilister börjar tuta.
Inte ok att tränga sig

Om någon ovan råkar tränga sig i kön
ses det inte med blida ögon av vana resenärer, särskilt inte om de själva riskerar
att missa färjan när den blir full.
– Vi ser ju dagligen människor som
tittar i mobilen när de kör ombord. Då är
det lätt att missa signalerna även för vana
färjebilister, så att man kör ombord i fel
fil. Men det brukar ändå fungera väldigt
bra, säger Magnus Ihrfors.
Han har sällan sett någon köra in i
bilen framför. Då är det vanligare att
det blir problem när bilarna ska köra av
båten och kör ihop.
– Men det är sällan det händer några
riktiga incidenter, säger Magnus Ihrfors.

På morgonen blir det rusningstrafik på
färjorna. Då händer det att platserna inte
räcker till så att man får vänta på nästa.
– Man kan ju undra ibland varför
människor väljer att bosätta sig på en
plats som inte har direkt bilförbindelse,
men de öbor jag har pratat med beskriver den sköna känslan av avslappning
så snart de rullar ombord och vet att de
snart är hemma på sin lugna ö. Det är
nog det som är tjusningen.
Köer till midsommar

Den överlägset mest trafikerade helgen
är midsommar när många vill ut på
öarna och fira midsommar och alla vill
vara framme till lunch.
– Vi brukar ha extra personal under
midsommar som hjälper till med köordningen för att få ordning på alla bilar,
säger Magnus Ihrfors. Det är väldigt
uppskattat och jag tror att det har en

lugnande inverkan på bilisterna.
Han berättar om en bil som blev
Linfärjan Vaxholmen
kvar i kön i hamnen när alla andra
körde på. Färjan kom tillbaka och
kör till Kastellet
hämtade flera gånger och bilen stod
Sedan 2016 har Vaxholm även en linkvar. Efter två och en halv timme
färja, ut till Kastellet på Vaxholmen. Den
såg Magnus genom kikaren att det
kom till genom ett samarbete mellan
satt en person lutad mot rutan. Han
Vaxholms stad, Statens fastighetsverk
och matrosen började befara det
och Trafikverket färjerederiet. Från och
värsta. Magnus gick av färjan, fram
med 2019 sköter en privat entreprenör
till bilen och knackade på. Därinne
driften av den eldrivna linfärjan. På två
satt en man med hörselkåpor på och
minuter transporterar den resenärer tyst
sov fridfullt mot rutan. När Magnus
och utan utsläpp mellan Vaxholm och
knackade ryckte mannen till och
Kastellet från maj till september.
körde omedelbart på färjan.
– Vi skrattade en hel del
efteråt åt att han hade sovit
så länge och sedan bara
Piruett på nyår
blixtsnabbt fortsatte. Men han
Varje nyårsnatt vi
d tolvslaget bruk
blev säkert en bättre förare av
ar
färjan Nina göra
en piruett på ett
att få sova en stund.
helt
varv ut

Här är Vaxholms vägfärjor:
• Nina och Castella (Vaxholmssundet, Rindö-Vaxholm).
Leden är 970 meter och överfartstiden sex minuter.
Färjorna rymmer 44 bilar. Castella går bara dagtid, Nina
går på nätterna, men används även på dagen under
högtrafik.

e i leden för att
fira in det nya
året . Det har hänt
att bilar och gång
trafikanter åkt m
ed just den färja
n bara
för att få vara m
ed om piruetten.
Det var
Dag Thiel, en av
kaptener na, som
under
tidigt 2000-tal ko
m på att det var
en
rolig idé och prov
ade. Allt sedan
dess är det tradi
tion att färjan
tar en liten dans
vid tolvslaget.

• Fragancia (Oxdjupsleden, Rindö-Stenslätten
på Värmdö). Leden är 500 meter och överfartstiden
tre minuter. Plats för 34 bilar.
• Linea (Tynningöleden, Tynningö-Lagnö på Värmdö).
Leden är 1000 meter och överfartstiden åtta minuter.
Linea har plats för 30 bilar och är den äldsta av
färjorna i Vaxholm.

Ny pendelbåtslinje
Rindö-Stockholm
Nästa år sjösätts på försök
en ny båtlinje från Rindö via
Vaxholm till Strömkajen i
Stockholm. Den nya linjen är
tänkt att minska restiden till
Stockholm med 25 minuter.
Från och med hösten 2020 startas en
ny båtlinje från Vaxholm till Stockholm
för att underlätta pendling. Genom
att båten stannar på färre hållplatser
jämfört med andra båtar ska restiden
mellan Rindö och Strömkajen minska
med cirka 25 minuter.
Att regionen väljer att satsa och
väljer att lyfta båtpendlingen från
Vaxholm var ett besked som togs emot
med glädje av Vaxholms stad. Fler
vaxholmare får med detta möjlighet att
välja vattenvägarna, vilket bidrar till att
minska trängseln in mot Stockholm.
– Det är helt rätt att satsa på Vaxholm när man bygger ut pendelbåts
trafiken, säger Marie Wiklund,
kommunchef.
– Båt bör vara en naturlig del av vårt
kommunikationssystem.
Förra året beslutade regionen att två
nya pendelbåtsförsök skulle genomföras de närmsta åren. Representanter
för Vaxholms stad bjöds in till region
Stockholm för att beskriva varför just
Vaxholm skulle få utökad vattenburen
kollektivtrafik. Nu har landstinget valt
att gå Vaxholms stad till mötes med en
ny båtlinje på försök.
Meningen med försöket är att avlasta biltrafik och minska trängseln på
pendlarbussar.

Nya båtlinjens sträckning
Den nya båtlinjen blir en del av kollektiv
trafiken och får sträckningen
Grenadjärsbryggan, Rindö –Ramsö –
Norra Tynningö – Rindö västra – Vaxholm –
Lidingö – Nacka – Slussen – Strömkajen.

Om krisen kommer

Tips för din
En kris kan göra att samhället
inte fungerar som vi är vana vid.
Störningar i it-system kan påverka
elförsörjningen, och efter en kort tid
kan vardagen bli besvärlig.
Din kommun ansvarar för att bland annat barn- och
äldreomsorg, kommunal vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du
som privatperson har också ett ansvar. Vid en sam
hällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst
behöver den.
Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre.Viktigast är att ha vatten, mat och värme
och att kunna ta del av information från myndigheter
och medier.
MSB har tagit fram checklistor på vad som kan vara
bra att ha hemma, och här följer ett utdrag:

Mat
Ha extra mat hemma som ger tillräckligt med energi.
Använd hållbar mat som kan tillagas snabbt, kräver
liten mängd vatten eller som kan ätas utan tillagning.
Till exempel:
• potatis, kål, morötter, ägg
• bröd med lång hållbarhet, pålägg på tub
• konserver, snabbpasta, ris, gryn, potatismospulver
• havredryck, sojadryck, torrmjölkspulver, matolja
• kaffe, te, chokladhonung, mandlar, nötter.

hemberedskap
Vatten
Rent dricksvatten är livsnödvändigt. Räkna med
minst tre liter per vuxen och dygn. Om du är osäker
på kvaliteten behöver du kunna koka vattnet.
• flaskor , hinkar med lock, PET-flaskor att frysa
vatten i
• dunkar, gärna med tappkran, att hämta vatten i.

Värme
Om elen försvinner under en kall årstid kommer
bostaden snabbt att bli utkyld. Bra att ha hemma:
• ullplagg, varma ytterkläder, mössor, vantar,
halsdukar
• filtar, liggunderlag, sovsäckar
• stearinljus, värmeljus, tändstickor.

Övrigt
Vid en allvarlig händelse behöver du kunna ta
emot viktig information från myndigheterna,
framför allt via Sveriges radio P4. Du behöver också
kunna ha kontakt med anhöriga och i akuta fall
kunna nå räddningstjänst, sjukvård eller polis:
• radio som kan drivas utan el
• batterier
• ficklampa, pannlampa
• extrabatteri/power bank till bland annat
mobiltelefon
• laddare till mobiltelefonen att använda i bilen.
Källa: Foldern ”Om krisen eller kriget kommer” utgiven av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ÖRNEN
HAR LANDAT
Vaxholms stad har en central krisledningsorganisation som aktiveras
när en extraordinär händelse inträffar
och då bedömningen är att den inte
kan hanteras inom ramen för den
ordinarie ledningsstrukturen. Som en
del i stadens beredskapsarbete deltar
Vaxholms stad i de regionala krisövningar som genomförs i länet.
Under hösten deltog Vaxholms stad i övning
”havsörn 2019” som genomfördes som en
simuleringsövning i Uppsala och Stockholms
län med olika typer av störningar av samhällets funktioner, desinformation och sabotage.
Under två intensiva dagar i oktober övade
förvaltningarna i krislendingsarbete inom
ramen för en extraordinär händelse. Hela
Stockholmsregionen deltog och samverkade i
att hantera flera typer av samtida störningar.
Övningen var en fredstida krisövning med
gråzonsproblematik, som till exempel kan
vara sabotage, desinformation och störningar
av samhällsviktiga funktioner.
– Syftet med övningen var att träna och
förbättra samverkan mellan kommuner och
myndigheter i Stockholmsregionen, säger
Johan Nordenmark, säkerhetschef Vaxholms
stad. Det handlar också om att kunna planera
för krisarbete uthålligt, dygnet runt under en
längre tid.
Under de två övningsdygnen utsattes organisationerna för simulerade utmaningar för
samhällets krisberedskap och förmågan att
agera samlat och koordinerat testades.
– Fördelen med att öva är möjligheten att
upptäcka vad som kan gå fel och planera
och förbereda så att allt förbättras om en
extraordinär händelse skulle uppstå. Krisledningsarbetet syftar till att motverka att en
fullskalig kris uppstår som en konsekvens av
en händelse, säger Johan Nordenmark.

Tjänsteman i beredskap dygnet

runt

Vaxholms stad har, kopplat till kris
ledningsfunktionen,
en så kallad TIB-funktion (tjänstep
erson i beredskap)
som är bemannad dygnet runt, veck
ans alla dagar.
TIB-funktionen säkerställer att stad
en har beredskap
för att dygnet runt kunna påbörja
ledning och fatta
beslut. Flertalet av kommunerna
och myndigheter na i
regionen har motsvarande funktion
vilket ger regionen
en ledningsberedskap vid alla tide
r på dygnet. TIBfunktionen ska inte förväxlas med
larmnummret 112 dit
allmänheten alltid ska vända sig
vid akuta händelser.

Vilken kulturnatt!
Konst, musik, teater, film, gycklare, skolmat och en sprakande eldshow.
Många Vaxholmsbor slöt upp för att ta del av det stora kulturutbudet på
hemmaplan när kulturnatten bjöd på kultur i alla möjliga former.
I år arrangerades Kulturnatt Vaxholm för åttonde gången och vid det här
laget har evenemanget blivit en uppskattad tradition. Aldrig har det varit så
många programpunkter och aldrig har de varit så välbesökta. Det som började i liten skala kan numera kallas en institution som är här för att stanna.

FOTO BENGT NYMAN

Det lokala bandet Until dawn, med elever från Kronängsskolan, var
förband till coverbandet Ballbreakers på Vaxholms biografteater.

Kulturnatten, som arrangeras av
Vaxholms kulturråd, började
redan på fredagseftermiddagen
med konstnärsmingel i rådhuset. I rummet intill surrade det
av ”ritrobotar” som barn fick
lära sig att bygga av pennor,
kartong, tejp och färgglatt pynt.

I Vaxholms stadsbibliotek samlades
förskolebarn till pysselworkshop,
samtidigt som en grupp något äldre
medborgare pratade släktforskning. Kyrkan fylldes av folk som
lyssnade på Mozarts pianokonsert nr 21 och en operakonsert
med Fredric Hellgren och gäster.
I Storstugan spelade dramaelever
från klass 8 Sofokles klassiska tragedi Antigone och på hembygdsgården
kåserade Carl-Uno Sjöblom.

14

Många av kulturnattens evenemang hölls i Kronängsskolan där Vaxholms kulturskola också har sina
lokaler. Här fick skolbarn prova instrument, gå på lina
i cirkusskolan eller göra egna animationsfilmer med
lerfigurer.

Kulturskolans kör, solister och stråkensemble höll
en finstämd konsert Kronängsskolans aula som
avslutades med att Vaxholms kommunalråd
Malin Forsbrand delade ut årets kulturstipendier till musikern Elias Mahfoud och konstnären
Joel Bill Billekvist. Efter prisutdelningen bjöd
Elias Mahfoud på en spelning tillsammans med sitt
band, innan scenen togs över av tidigare Vaxholmsbon och världsmusikanten Ale Möller med trio X.

En av kvällens höjdpunkter var när mörkret
lagt sig och gycklargruppen Trix lyste upp
kvällen utanför Kronängsskolan med sin
sprakande eldshow.
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Musik från
Petersberg
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En av årets två kulturstipendiater
heter Elias Mahfoud och går under
artistnamnet Chez Ali. Elias är uppvuxen i Vaxholm. Just nu arbetar han
på Kronängsskolan med målet är att
en dag kunna leva på musiken.
Förutom att Elias sjunger och spelar gitarr
så skriver han också låtar. Han beskriver sin
musik som en blandning av RnB, jazz, indierock och ”pepparrock”.
Hans största framgång hittills är debutsingeln Blue cheese som (i skrivande stund) har
328 000 strömningar på Spotify.
– Det som driver mig är att underhålla folk
med något jag brinner för, säger Elias. En
stor anledning till att jag spelar musik är att
det är så kul att uttrycka sig kreativt, speciellt
tillsammans med andra.
”De andra” är i det här fallet livebandet
Steve buscemi’s dreamy eyes som Elias spelar
med under artistnamnet Chez Ali.
– Jag säger aldrig att det är jag som är Chez
Ali, det är alla vi i bandet, även om det är
jag som skriver låtarna så blir de inte klara
förrän jag har spelat låtarna med bandet och
bollat dem med de andra. Det blir roligast så.
Började sjunga i sjuan

Joel satsar på
”dans-måleri”
ls konst kan
Den som vill se mer av Joe

följa honom på instagram

Joel ”Bill” Billekvist är en av
Vaxholms kulturstipendiater
2019. Han tycker om att ifrågasätta konstformer och använda
okonventionella metoder och
målar gärna impulsivt och
grundat på intuition. Just nu är
han inne på det han beskriver
som ”direkt-dans-måleri”.
– Direkt-dans-måleri är just vad det
låter som, säger Joel. Det händer precis just nu, när man rör på kroppen till
musik eller till en känsla och samtidigt
täcker ytor med färg. Det är processen
som är det viktiga för mig.
Joel Billekvist är uppvuxen i Vaxholm och pluggar nu på Academy of
fine art på konsthögskolan i Oslo.
Under Vaxholms kulturnatt visade
han flera av sina stora målningar i
rådhuset. Motiven är abstrakta, ofta
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@billbillekvist

med många lager av färg där man tydligt ser rörelse i former och färger.
Ovanligt verktyg

Joel vill inte begränsa sig när det gäller
verktyg och vad som kan fungera som
färg.
– Det har ofta fallit sig naturligt att
använda det som finns i närområdet,
säger Joel. Ett av mina senaste verktyg
jag använt att måla med är ett klassiskt
skaft av trä eller plast, silvertejp och
en bred spackelspade. Sedan behöver
det inte vara just målarfärg, det kan
nästan vara vad som helst bara det är i
flytande form.
Vaxholms kulturstipendium kommer Joel att använda till att finansiera
material som han behöver till sin
utbildning på konsthögskolan i Oslo,
där han går en kandidatutbildning i
fri konst.

Det var i sjunde klass som Elias började med
musik då han blev värvad som sångare till ett
nystartat band.
– Jag var helt oerfaren och sången var
kryddad med lite målbrott, säger Elias och
skrattar. Men jag fortsatte att sjunga på tills
det började låta okej.
När han sedan ville börja spela gitarr
hämtade han hem gitarren som hängde på
väggen i pappas pizzeria och fick ett papper
med ackord av sin syster. Sedan övade han
två timmar om dagen genom att kolla upp
hur man gör på nätet. Han har också gått på
gitarrlektioner på Vaxholms kulturskola.
Motiveringen från kulturrådet till varför
Elias får Vaxholms kulturstipendium är hans
”musikaliska begåvning och stora drivkraft”
och pengarna ska vara ett bidrag till inspelnings- och promotionskostnader för att hans
ska kunna ”sprida sin musik både nationellt
och internationellt”.

Vem får stipendiet?
Syftet med Vaxholms stads kulturstipendium
är att stödja och uppmuntra personer eller
grupper med dokumenterad konstnärlig begåvning. Stipendiet delas ut till personer eller
grupper födda, uppvuxna eller bosatta inom
Vaxholms stad. Sista ansökningsdag för
Vaxholms kulturstipendium 2020 är 10
augusti. Mer information och ansöknings
blankett hittar du på www.vaxholm.se/kultur

Vintervägarna
i Vaxholm
Vintertider betyder att snöröjningen är beredd att rycka ut.
Vaxholms stad har ett krav på sina entreprenörer att prioriterade vägar ska vara färdigplogade efter fyra timmar,
övriga inom tolv timmar. Halkbekämpning ska alltid ske
inom max fyra timmar när det är risk för halka.
För att alla vägar och trottoarer ska vara farbara på morgonen behöver
snöröjning och halkbekämpning fixas sent på kvällen eller tidigt på morgonen. Vid extrema fall kan entreprenörerna behöva snöröja mitt i natten.
Några gånger per säsong brukar det komma så mycket snö att snöröjarna behöver stänga av gator och parkeringsplatser för att kunna frakta
bort snön. Då sätts skyltar med information upp minst 48 timmar i
förväg, så att samtliga bilar hinner flyttas. Det räcker med att en bil står
felparkerad för att det ska bli omöjligt att röja. Därför kommer Vaxholms
stad att flytta felparkerade bilar på ägarens bekostnad för att snöröjningen
ska fungera.
När vägarna plogas kan det bildas snövallar. Vaxholms stad tillåter snövallar upp till 70 cm under perioder då entreprenören behöver prioritera
att vägarna är farbara. Skulle du få en sådan snövall utanför din in- eller
utfart kan du själv behöva hjälpa till med att skotta bort vallen.

Hit kan du vända dig
med felanmälan:
Vägar som Vaxholms stad
ansvar för:
Felanmälan görs via e-tjänsten
"skriv till oss" på första sidan
på www.vaxholm.se, under
fliken e-tjänster eller genom
att kontakta tekniska enheten,
telefon 08-541 708 00.
Trafikverket: Om det gäller väg 274 felanmäler du
på www.trafikverket.se eller
kontaktar Trafikverkets kontaktcenter på telefon 0771921 921.

Läs mer om snöröjningen på
vaxholm.se under vinterväghållning, där finns också en karta
som visar vem som ansvarar för
vinterväghållningen på olika
vägar i Vaxholm.

Så tycker vaxholmare
om miljö och framtid

Skissen visar hur den färdiga bytespunkten i Arninge kommer att se
ut, med roslagsbanans tågstation till vänster, busstation intill, därefter
motorvägen E18. Från tågstationen går en inglasad gångbro över till
Arninge centrum, längst till höger i bilden.

Nu byggs Arninge bytespunkt

I oktober hölls en utställning i rådhuset där Vaxholms
invånare tyckt till om miljön och framtiden. Materialet
samlades in under en cykelturné, en
webbenkät och flera workshops
som hölls under våren och
sommaren 2019.
Meningen är att skapa
en dialog med Vaxholms
invånare inför Vaxholms
kommande hållbarhetsstrategi och stadens nya
översiktsplan.
Du som inte hade möjlighet
att se utställningen kan läsa
mer på www.vaxholm.se/2040.

När trafikplatsen i Arninge byggs om är den tänkt att bli ett nytt
nav för kollektivtrafik i nordostkommunerna. Bygget kommer att
pågå under de närmsta två åren. Samtidigt ska också nya bussfiler byggas mellan Arninge och Danderyds sjukhus. Arbetet som
påbörjats under hösten 2019 kommer under perioder att påverka
framkomligheten på E18, samtidigt som trafiken kan öka i samband
med andra vägarbeten och arbeten med Roslagsbanan i Täby.
Följ byggets utveckling och eventuell trafikpåverkan på
www.trafikverket.se och www.sl.se
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Folkdans i 70 år

Vi gratulerar Vaxholms folkdansgille som i år firar 70-års
jubileum. Idag har föreningen 22 aktiva dansande medlemmar som samlas och tränar varje måndagskväll på träffpunkt Kanonen.
Dessutom har föreningen 24 stödjande medlemmar. Ordförande i folkdansgillet är Gittan Hultberg.
– En mycket viktig sak för oss, är att det ska vara roligt,
säger en av dansarna Kerstin Jansson. Det är inte hela världen om man "kliver fel". Det är bara att skratta och försöka
igen.
Föreningen har flera dansuppvisningar under året till
exempel på Skärgårdsbåtens dag och på flera olika ställen
till midsommar.
Vill du vara med och dansa?
Folkdansgillet välkomnar både dig som dansat förut och
dig som vill testa folkdans för första gången. Enklast är att
komma till dansträningen på träffpunkt Kanonen, måndagar
19.30. För mer information gå in på Vaxholms folkdansgille
på Facebook eller ring till ordföranden Gittan Hultberg på
070-957 45 35.

Konsert med Jan Johansen
Den årliga jul- och nyårskonserten i Kronängsskolan bjuder i
år bland annat på gästspel av sångaren Jan Johansen. Nyårsbandet, bestående av Andreas Kjäll, Lars Risberg och Roine
Johansson spelar och Christina Nordstrand är konferencier.
Dessutom medverkar Vaxholm gospel.
När: 29 december klockan 18.00. Var: Kronängsskolans aula
Biljetter: Inga biljetter behövs, insläpp i dörren.
Först till kvarn, cirka 300 platser.

Seminarium för företagare
den 15 januari 2020

en fest på roddarklubben
70-års jubiléet firades i oktober med
med dans.
tvis
med mat, underhållning och give

Sök kulturbidrag för aktiviteter
Vet du om att det går att söka kulturbidrag för
aktiviteter i Vaxholm? Vaxholms stad har totalt
75 000 kronor att dela ut för att främja kulturaktiviteter i Vaxholm under 2020. Sista ansökningsdag är 15 mars 2020.
Framför allt är kulturbidraget till för att lyfta kulturella
verksamheter som riktas till barn och ungdomar (0–18
år) och till äldre med behov av att bryta social isolering.
Bidraget kan också ges till verksamheter som satsar på
förnyelse av konstnärliga uttryck eller
produktionsformer. Vaxholm stad
vill också gärna se en variation
Mer information
och mångfald i verksamhetsutoch ansöknings
budet och vill skapa utrymme
blanketter hittar du på
för fler producenter och arwww.vaxholm.se under
rangörer.
kultur/stöd, bidrag
och stipendier
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Energikontoret Storstockholm bjud
er tillsammans med
Länsstyrelsen, Österåker och Vaxh
olms kommuner in till
ett seminarium om hållbarhet, ene
rgi och klimat. Syftet
är att stärka företag i skärgården
att bli mer energi- och
klimatsmarta för att kunna möta
framtidens behov av
en levande skärgård och även ta
hänsyn till regionens
energi- och klimatmål.
På seminariet får man veta mer
om stöd och bidrag
som företag i skärgården kan söka
, om förändringar i nya
F-gasförordningen. Exempel ges
även på hur företag kan
arbeta aktivt med hållbarhet i syfte
att stärka lönsamhet
och varumärke, och det blir även
tid för disk ussion med
den kommunala energi- och klim
atrådgivningen.
Mer info och frågor: kontakta nari
ngsliv@vaxholm .se.
Mer info kommer att finnas på ww
w.vaxholm.se

Näringslivsfrukost
för Vaxholms företagare
för det lokala näringslivet. Under 2020 sker de på
följande torsdagar på Waxholms hotell klockan
07.30: 20 februari, 28 maj, 3 september, 12
november. För eventuella ändringar håll koll på
www.vaxholm.se. För mer information är du välkommen att kontakta Mikaela Lodén, näringslivsansvarig, E-post: naringsliv@vaxholm.se

Evenemang
DECEMBER

Lördag 14/12
11.00–16.00: jul i galleri Roddarhuset
11.00: julsagor och pyssel på biblioteket
12.00–16.00: julmarknad på Bogesund
16.00: julkonsert i Vaxholms kyrka
Söndag 15/12
11.00–16.00: jul i galleri Roddarhuset
JULDAGEN onsdag 25/12
7.00–8.00: julotta i Vaxholms kyrka
Söndag 29/12
18.00: jul- och nyårskonsert i Kronängs
skolan
NYÅRSAFTON tisdag 31/12
17.00: nyårskonsert på Vaxholms bio
JANUARI
Lördag 4/1
Trettondagsafton – konsert i matsalen på
Waxholms hotell
Lördag 11/1
19.00: Wozzek, livesändning på bion
Torsdag 23/1
19.00: konstfilm från St Petersburg på bion
Söndag 26/1
16.00: Giselle, livesändning på bion
FEBRUARI
Söndag 9/2
15.00 Föredrag ”Vaxholm före Gustav Vasa”
Plats: Vaxholms rådhus
För information om ändringar i programmet
se respektive arrangörs webbsida. Här syns
bara en del av det som händer i Vaxholm.
I kalendrarna på turismwebben destinationvaxholm.se och Vaxholms stads webb
vaxholm.se hittar du aktuella evenemang
i Vaxholm och tider för kommunens möten
och arrangemang.

Vaxholms
stadsbibliotek
Hamngatan 19 Tel: 08-541 709 45
E-post: biblioteket@vaxholm.se www.vaxholm.se
Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.

ÖPPETTIDER
måndag 14–20
tisdag
10–17
onsdag 10–20
torsdag 10–17
fredag
10–17
lördag
10–14

Avvikande tider:
måndag 23 december 10–17
julafton, juldagen, annandag jul – stängt
måndag 30 december 10–17
nyårsafton, nyårsdagen – stängt
måndag 6/1 trettondag jul – stängt
måndag 24/2 sportlovsveckan 10–20

E-böcker och E-ljudböcker
Många av bibliotekets titlar finns
att låna i digital form via bibliotekets gratisapp, biblio.
Daisy-talböcker
Kan lånas av dyslektiker, synskadade och andra med läshinder. Är du Daisy-låntagare kan
du själv ladda ner dina böcker.
Biblioteket har boken-kommerservice 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 biblioteket eller hemtjänsten.
Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning där du får träffa
en advokat i 15 minuter.
Tider för 2020 annonseras på
webben och på biblioteket.
Starta din släktforskning på
biblioteket, lördagar från och
med 11 januari klockan 11-14
får du gratis hjälp av jourhavande släktforskare.

Lördag 18/1 kl.11–14
SLÄKTFORSKNINGENS DAG
Lördag 15/2 kl. 10–14
TIDSKRIFTSFÖRSÄLJNING
Kom och fynda bland tidigare årgångar.
Onsdag 29/1 och 18/3 kl 18.30
ÖPPEN BOKCIRKEL
Kom och dela din läsupplevelse med
andra. Vi läser och samtalar om en bok.
Ingen anmälan krävs.

För barn:
Lördag 14 december
11.00 JULSAGA för alla barn och föräldrar. Sedan blir det pyssel och julfika.
SAGOSTUND Mari läser sagor för 3–6
åringar, lördagar kl. 11.00
14 december, 25 januari, 15 februari,
7 och 28 mars.

SPORTLOV
24 FEBRUARI–29 FEBRUARI
Bu och Bä fyller 25 år – vi firar hela
veckan.

UTSTÄLLNINGAR
Föreningar, förskolor, organisationer,
skolor: välkomna att boka bibliotekets
skyltfönster våren 2020. Boka på
biblioteket eller ring 08-541 709 45.

Stärk relationerna och träffa andra föräldrar
Många föräldrar söker stöd i sitt föräldraskap.
Det kan handla om att ställa rimliga krav, hantera
bråk och konflikter med barnet eller att få vardagsrutiner att fungera smidigare.
Familjecentrum i Vaxholm erbjuder dig med barn i åldrarna
3–12 år att kostnadsfritt delta i ABC föräldraträffar. ABC bygger på forskning om föräldraskap och barns utveckling och
utgår från FN:s barnkonvention. Syftet är att främja barns
utveckling genom att stärka relationen mellan barn och föräldrar. I februari och mars ordnas föräldrakurser med
gruppträffar.

När och var:
Vaxholms öppna förskola
Kurstillfällen: 6/2, 20/2, 5/3
och 19/3
Tid: klockan 09.30–12.00.

Resarö församlingsgård
Kurstillfällen: 4/2, 18/2, 3/3
och 17/3
Tid: klockan 18.30–21.00
Läs mer om ABC och hur du
anmäler dig på vaxholm.se
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