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Det pågår mycket i vår stad. Ett av våra största projekt handlar om att re-
novera våra kajer, Vaxholms bultande hjärta där vi möts, pendlar, strosar. 
Kajerna ska rymma många funktioner och samtidigt vara trivsamma. 
Därför involveras näringsliv, vaxholmare och föreningar i arbetet.

Barn har kommit med tankar om hur de bör se ut. Hembygds föreningen 
bidrar med att beskriva kajernas historiska betydelse och tidigare utse-
ende. Detta har bland annat illustrerats med färgglada linjer på kajerna 
som på ett lekfullt sätt uppmuntrar oss att både tänka historiskt och 
blicka framåt. Jag tycker att det är kul och visst var det så Tage Daniels-
son sa: ”Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt, så måste 
man se upp!”

Det är viktigt att barn får göra avtryck och ta plats i våra offentliga rum, 
det vill jag gärna se mer av. Barn har involverats när vi nu renoverar lek-
platsen vid Lägret eftersom detta såklart är en satsning på barnen, deras 
rörelse och lek. Men som en företagare på stan uttryckte det, satsningen 
är bra också för det lokala näringslivet. När vi har platser där människor 
trivs och vill stanna lite längre så gagnar det också restauranger, butiker, 
boenden.

Det finns i skrivande stund en ljusning i pandemin, om detta och annat 
fick jag tillfälle att prata med vårt kronprinsesspar. Det är fantastiskt att 
de kontaktar alla oss kommunsty relseordförande i landet, var och en, 
för att höra hur det går. Jag berät tade om vårt arbete i pandemin, många 
utmaningar, men också hur vi vaxholmare har ställt upp för varandra, 
hur näringslivet hittat lösningar, hur medarbetare i skolor, omsorg, för-
valtning gjort sitt yttersta. Det kommer jag ta med mig, vi klarar mycket 
tillsam mans. Kronprinsessparet hälsar till alla oss vaxholmare.

Ha en skön sommar – och undvik trängsel!

Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande

Årets möten i kommunfullmäktige Möten i kommunfullmäktige hålls i Kronängsskolans aula på måndagar kl. 18.00  
följande datum, om inget annat meddelas: 20/9, 15/11 och 13/12. Du kan se mötena live på plats, live på webben eller i efterhand  
på www.vaxholm.se under fliken Kommun och politik. 

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

Redaktionsråd
Fredrik Östman (C), Michael Baumgarten (L), 
Gunnar Moberg (WP), Mats Olofsson (M),  
Bengt Sandell (S).

Produktion
The Factory of Design
www.thefactoryofdesign.se

Under våren har kronprinsessparet gjort en digital turné och träffat landets 
kommuner för samtal om pandemin.



Tidigare områdespolis Alexander Anto-
nian delade sin tid mellan Vaxholm och 
Danderyd. Genom en omorganisation 
har nu varje kommun i södra Rosla-
gens polisdistrikt en ”egen” kommun-
polis. Fokus kommer liksom tidigare 
att vara brottsförebyggande arbete. 

– Jag ser Vaxholm som en vacker och 
trygg kommun, säger Emilie Halvars-
son. Den upplevda tryggheten är hög 
vilket är väldigt positivt. Samtidigt 
kan vi ju inte bara ta för givet att det 
fortsätter så. Vi behöver hela tiden titta 
på vad vi gör bra och höra efter vad 
medborgarna behöver. Brottsförebyg-
gande arbete kan göras på många olika 
sätt, allt från trafikkontroller till dialog-
möten på allmänna platser.

Arbetet handlar till stor del om att 
söka dialog med medborgarna, organi-
sationer, föreningar, skola och närings-
liv. Ett viktigt långsiktigt förebyggande 

arbete är besök i skolor och förskolor.
– Jag gillar att träffa människor och 

hoppas kunna synas i Vaxholm och 
träffa invånare, säger Emilie. Det är 
viktigt att invånarna kan komma och 
träffa oss poliser och ställa sina frågor.

Följ polisens arbete på Instagram 
@lpo_sodra_roslagen eller på  
Facebook: Polisen Täby/Danderyd/ 
Vallentuna/Åkersberga/Vaxholm

Från och med april har Vaxholms 
fått en egen polis. Emilie  
Halvarsson kommer att arbeta 
brottsförebyggande på både 
kort och lång sikt.
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Emilie är Vaxholms  
nya kommunpolis

Stöd till dig som  
vill anställa
Vill du anställa en person men är osäker 
på vem som passar? Funderar ni på att 
ta in en praktikant i företaget? Vaxholms 
stads jobbcoach och arbetsmarknads-
koordinator Clas-Henric Wallgren arbe-
tar med att matcha arbetssökande med 
lediga jobb. Han kan hjälpa dig att hitta 
pålitlig arbetskraft lokalt i Vaxholm. 
Mer info: Kontakta Clas-Henric på 
clas-henric.wallgren@vaxholm.se

2020 – året innehöll 
även ljusglimtar
Pandemiåret var tufft och påverkade 
oss alla men i kommunens bokslut finns 
också ljusglimtar. I 
Vaxholms stad har till 
exempel skoleleverna 
ännu en gång nått fina 
resultat. Ekonomin 
slutade på ett överskott 
med 4,8 procent. 
Läs mer i årsredovis-
ningen 2020 som du 
hittar på  
www.vaxholm.se/
årsredovisningen

Samrådet kring översiktsplanen
Arbetet med att ta fram en översiktsplan, Vaxholm 2040, fortsätter. Under våren har ett planför-
slag varit ute på samråd då både intressenter och allmänhet fått lämna synpunkter. Alla förslag 
och kommunens bemötande sammanställs nu i en samrådsredogörelse. Redogörelsen ska sedan 
finnas med i underlaget inför kommande beslut om översiktsplanen. Enligt en motion som rösta-
des igenom i kommunfullmäktige i april ska kommunens kulturmiljövärden utredas som underlag 
till ett kulturmiljöprogram samt till översiktsplanen.

Den senaste informationen om arbetet med översiktsplanen hittar du på www.vaxholm.se/2040

Emilie Halvarsson

Badplatserna redo 

för sommaren
Varje år besiktigas Vaxholms 

stads badplatser för att de ska 

vara i gott skick och redo att ta 

emot badsugna besökare. Inför 

badsäsongen 2021 har också vass 

röjts från alla kommunala bad-

platser. Grönviksbadet på Rindö 

har dessutom fått en helrenove-

rad brygga, badhytten vid Över-

bybadet på Resarö har rustats 

upp och badbryggan vid Norr-

hamnsbadet i Vaxholm har fått en 

efterlängtad ansiktslyftning. 
Renoverad brygga 
vid Grönviksbadet. 
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Stressen minskar 
när Juni kommer 
på besök

När vuxna inte riktigt når fram till skolelever, då kan 
en resurshund vara en lösning. Vi har träffat skolhun-
den Juni från Resarö. Med sitt trygga lugn kan hon 
vara ett stöd i svåra situationer och skapa lugn och ro 
i klassrummet och för enskilda elever.
FOTO: NICOLE NORDBERG

Juni är en vänlig pepparkaksfärgad 
rhodesian ridgeback. Till vardags arbetar 
hon som resurshund, specialutbildad för 
att arbeta i skolor. 

En del av en skolhunds uppdrag kan 
vara att stötta elever med hög skolfrån-
varo. Med hunden som stöd kan eleven 
skapa en trygg anknytning och på sikt 
komma tillbaka till skolan. En skolhund 
kan också vara ett stöd för att träna läs-
ning, hålla presentationer eller komma 
ut och röra på sig för den som inte gillar 
idrott. 

Skolhundens stöd kan skapa läslust, 
glädje, motivation och koncentration till 
eleverna. För många känns det lättare att 
prata inför en hund, som inte kräver nå-
got tillbaka. För hunden kan man berätta 
om svåra saker och den skvallrar aldrig 
om hemligheter. En hund kan också vara 

ett bra samtalsämne för att bryta isen 
och våga prata med klass kompisar.

– Hundar är ju alltid neutrala och 
aldrig dömande, säger Junis matte Nicole 
Nordberg. Många gånger når hunden 
fram där vi vuxna människor inte gör det. 

Nicole är utbildad hundförare och bor 
med familjen på Resarö. Tidigare arbe-
tade hon som marknadsförare men sad-
lade om för två år sedan och utbildade 
sig till resurshundförare med inriktning 
just på barn. 

– Jag har alltid gillat hundar och blivit 
mer och mer imponerad av vilken po-
sitiv inverkan djur kan ha på barn, ja på 
oss alla, säger hon. 

Man kan tro att vissa raser passar som 
resurshundar men enligt Nicole handlar 
det framför allt om att hitta en individ 
som passar. Nicole beskriver Juni som 

väldigt lugn, trygg och stabil, men  
med en känslighet och ett stort intresse 
för människor, särskilt barn. 

– Hon är bra på att känna in vad 
eleven vill och behöver, säger Nicole. 
Med vissa barn går hon fram och 
lägger huvudet i knät, med andra barn 
sätter hon sig bara i närheten. Det är 
också tydligt att Juni älskar att jobba med 
barnen. Så fort hon ser att jag tar fram 
hennes jobbväst så blir hon ivrig och vill 
genast åka iväg till skolan.

Nicoles egna barn går i Vaxholms 
Montessoriskola och det är också där 
som Juni har gjort sin praktik under sin 
ett år långa utbildning. Därefter har hon 
fått uppdrag både med att hjälpa enstaka 
barn och barngrupper.

– Det har varit fantastiskt att få ha 
skolhunden hos oss, säger Christina Ahl-
ström, rektor på Montessori Vaxholm. 
Vi har kunnat se fina resultat av hennes 
arbete. Bara genom att ligga lugnt på 
mattan i ett klassrum så lugnar hon ned 
barnen och stämningen i hela rummet.



– Vi tycker att de äldre här behöver det, 
säger Rina Ånfalk som arbetar som 
aktivitetsansvarig på särskilda boendet  
och är initiativtagare till bion. Många har 
varit lite trötta och deppiga när de inte 
fått träffas under pandemin. Nu kan per-
soner från olika avdelningar få ses igen.

Under våren fick Vaxholms särskilda 
boende ett bidrag från Socialstyrelsen 
riktat till att bryta ensamheten för äldre. 
Eftersom boendet inte har någon stor 
samlingssal tyckte personalen att det 
skulle passa bra att ställa i ordning ett lite 
större rum att kunna umgås i.

En lokal som knappt användes tidigare 
har nu renoverats och byggts om med 
filmduk, projektor, en bardisk och nya 
svarta korgmöbler som enkelt kan ställas 
om till biosalong, café eller vad som för 
tillfället behövs. De vita kakelväggarna 
kommer att kläs i rött tyg för att skapa 
en bra ljudmiljö och ge biokänsla. I ett 
litet sidorum finns också en ”spa-del” där 

man ska kunna få hjälp med nagelmål-
ning eller få håret tvättat och lagt.

– Vi tänker oss att det ska kunna bli 
pubkvällar, filmvisning, café och dans, 
säger Rina. Det beror förstås på vad de 
äldre vill ha. Alla vi har pratat med är 
väldigt nyfikna och tycker att det ska bli 
jättekul. De boende på Cyrillus har länge 
efterfrågat en bar där man kanske kan ta 
ett glas bubbel, en öl eller en irish coffé.

Bion kan ta in max 15 personer i taget, 
även om coronarestriktionerna ännu gör 
att grupperna behöver vara mindre än så. 
Filmrepertoaren kommer troligen främst 
från öppet arkiv på Svt.

– Jag kan tänka mig att det blir filmen 
Söderkåkar och andra gamla godingar, 
säger Rina.
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Skolhund –  
så funkar det
Utbildningen till resurshund 
tar cirka ett år. Hunden 
får också göra ett lämplig-
hetstest så att den har ett 
tillräckligt stabilt psyke för 
att jobba tillsammans med 
ett barn. När skolhunden 
har sin väst på är den helt 
koncentrerad på jobb istället 
för lek. 

Det finns tydliga hy-
gienregler för skolhundar. 
Pälsen tvättas till exempel 
regelbundet med särskilt 
antiallergischampo. Ofta får 
hunden arbeta med barnen 
i ett särskilt ”hundrum”. Om 
det inte finns någon allergi 
i klassen så kan hunden få 
komma in i klassrummet.

Här kan seniorerna njuta 
av bio och en kall öl

När boende på Vaxholms sär
skilda boende nu är färdigvac
cinerade och får umgås mellan 
avdelningarna igen har perso
nalen fixat en biosalong med 
bar. Här kan de äldre se på film, 
träffas på pub kvällar, dansa, fika 
och umgås.

Biosalongen kan enkelt göras om till café.

Rina Ånfalk är aktivitetsansvarig och laddar för seniorernas pubkvällar och  
bio på Vaxholms särskilda boende.
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Många företag i besöksnäringen 
tappade allt när pandemin 
slog till. Företagskunder 
ställde in konferenser och 
utländska gäster bokade av 
resor. Företag fick snabbt 
ställa om till nya kundkretsar 
och skapa coronasäkra familje-
erbjudanden, weekendpaket och 
upplevelser utomhus. 

– Det har varit en stor utmaning, men 
de flesta besöksföretag i Vaxholm verkar 
trots allt ha lyckats ställa om på ett bra 
sätt, säger Krister Ek, ordförande för De-
stination Vaxholm. De flesta företag har 
varit flexibla, flera har kunnat hjälpas åt 
och skapa paketlösningar. Istället för att 
konkurrera så behöver vi samarbeta och 
lyfta varandra, det tjänar alla på.

Destination Vaxholm är ett samarbete 
mellan Vaxholms stad, närings livet, för-

eningar och fastighetsägare. Målet 
är att utveckla och marknads-
föra Vaxholm som besöksmål, 
året runt. De cirka 60 medlem-
marna är främst företag inom 
besöksnäringen som butiker, 

evenemangsföretag, hotell, 
restauranger och mathantverkare 
men också föreningslivet.

– Under pandemin har vi styrt 
marknadsföringen mer mot grannkom-
munerna och Stockholms län, säger 
Krister. Ett vanligt år marknadsför vi oss 
mot tillresande besökare men också mot 
Vaxholms invånare. Under pandemin 
har vi försökt inspirera till att handla 
på hemmaplan. På www.vaxholmssup-
porter.nu säljs också presentkort hos 
Vaxholmsföretag som kan utnyttjas både 
nu och när pandemin är över.

Under året har destination Vaxholm 

lanserat en ny besökswebb,  
www.destinationvaxholm.se med 
information om boenden, restauranger, 
evenemang, utflyktspaket, natur och 
andra upplevelser.

Naturälskare viktig målgrupp
Redan före pandemin var naturälskare 
en väldigt viktig kundgrupp. Efterfrå-
gan på utomhusaktiviteter och natur-
upplevelser har ökat och Krister tror 
att det kommer hålla i sig även efter 
pandemin. Men även om det lättar 
framöver så tror Krister inte att vi kan 
räkna med att besökslivet kommer 
igång snabbt.

– Vi kan nog redan nu konstatera 
att 2021 inte heller blir de utländska 
turisternas år, utan den största gruppen 
kommer att vara familjer från Stock-
holms län och Vaxholmsbor förstås.

Snart klart för bostäder på Norrberget
I slutet av maj fick Besqab tillträde till delar av marken på Norrberget. Mark- och 
sprängningsarbeten planeras starta under augusti eller september inför kommande 
bostadsbygge.

I början av hösten och preliminärt upp till tre månader framåt kommer Roslags-
vatten att bygga om vatten och avlopp intill det blivande bostadsområdet. Syftet 
är att öka kapaciteten för att klara alla nya hushåll på Norrberget. Under arbetet 
kommer Hamngatan mellan Roddargatan och Lägergatan vid Norrberget att behöva 
stängas av under vissa tider. 

Läs mer om Norrberget på www.vaxholm.se.

Pandemin – den andra sommaren  

Vaxholms besöksnäring klarade pandemiåret 
2020 bättre än väntat. När utländska besökare 
försvann trädde de lokala gästerna in. Utma-
ningarna har ställt krav på flexibilitet och sam-
arbete mellan företagen. Nu står branschen redo 
för en andra pandemisommar.

Krister Ek



När Företagarna Vaxholm utsåg årets 
företagare gick utmärkelsen till Anders 
Jonasson och Jörgen Eriksson som dri-
ver de två företagen AIE of Sweden AB 
och Skypark på Eriksö.

Familjer, företag, kompisgäng eller 
skolklasser är välkomna till äventyr-
sparken Skypark för att klättra uppe 
bland tallarna längs olika banor. Under 
pandemin har utomhusaktiviteter passat 
bra och Anders och Jörgen har varit 
noga med att sprida ut deltagarna för 
att kunna hålla säkra avstånd.

Sedan 2001 driver Anders Jonasson 
och Jörgen Eriksson också eventföre-
taget AIE som bland annat arrangerar 

möten, event, konferenser och fester. 
Motivering till utmärkelsen årets 

företag 2021: 
”Anders och Jörgen har genom ett 

idogt, engagerat och innovativt ar-
bete satt Vaxholm på kartan genom 
att skapa höghöjdsbanan Vaxholm 
Skypark – ett roligt och utmanande 
äventyr till glädje för både Vaxholmare 
och besökare från hela landet. Anders 
och Jörgen är kreativa och driftiga 
entreprenörer som ständigt utvecklar 
sitt företag och att de kunde 'få till det' i 
hemkommunen Vaxholm är extra roligt 
med tanke på deras intresse och enga-
gemang för Vaxholms utveckling.”

Vaxholms  
seniorsamordnare
Sedan mitten av april har Vaxholms stad 
en seniorsamordnare. Hon heter Gunilla 
Sävenmark och arbetar också som  
an hörigkonsulent i  
kommunen. 

Seniorsamordnaren 
har sin arbetsplats på 
träffpunkt Kanonen 
och är tänkt att fungera 
som en länk mellan Vax-
holms seniorer och soci-
alförvaltningen. Hon ger 
stöd och vägledning och förmedlar före-
byggande insatser. I rollen ingår också 
att vara sammankallande och hålla i 
samverkansgruppen för aktiviteter på 
Kanonen. Dessutom deltar seniorsam-
ordnaren i kommunala pensionärsrådet 
och ska samverka med pensionärsför-
eningar och intresseorganisationer, ta 
emot synpunkter från Vaxholms seniorer 
och lyfta dem till socialförvaltningen.

Frågor rörande andra förvaltningar 
kommer seniorsamordnaren inte att 
kunna hantera och besvara. I de fallen 
kan seniorer vända sig till respektive 
förvaltning.

Seniorsamordnarens telefontid är 
tisdagar och torsdagar klockan 9.00–
10.30, telefonnummer: 08-522 426 77.

Gunilla Sävenmark

Årets företagare 2021
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Årets resultat är högt, med det samman-
lagda NKI-värdet 77. Det är något lägre 
än året innan (NKI 79), men en markant 
förbättring sedan 2018 (NKI 60). Det 
visar att Vaxholms företag är nöjda med 
kontakter inom de undersökta myndig-

heterna, som fått ett NKI-resultat från 
72 till 85.
Så graderas NKI: 
• 80 eller högre: mycket högt 
• 70 till 80: högt
• 62 till 69: godkänt 
• 50 till 61: lågt 
• 50 eller lägre: mycket lågt

Hög svarsprocent  
ger säkrare resultat
Mer än dubbelt så många företag 
svarade jämfört med året innan. Ju fler 
som svarar desto mer rättvis bild kan 
kommunen få av kundernas uppfattning.

– Jag är nöjd med att Vaxholm håller i 
sitt fina resultat två år i rad, säger Mika-
ela Lodén, näringslivsansva-
rig i Vaxholms stad. Vi 
jobbar hela tiden 

med att utveckla både arbetssätt och 
bemötande gentemot företagarna och 
försöker träffa dem i personliga möten.

Läs mer om undersökningen
SKR:s öppna jämförelser om företags-
klimatet redovisar resultaten från Insikt 
– en kvalitetsmätning av kommuner-
nas myndighetsutövning och service 
gentemot företag. Undersökningen sker 
i samverkan med Stockholm Business 
Alliance (SBA) och genomfördes nu för 
åttonde gången sedan starten 2010.

NÖJDA KUNDER 
– starkt indexresultat för Vaxholms stad
Varje år mäts nöjdheten hos 
företag som har varit i kon
takt med myndigheter i landets 
kommuner. De myndighets
områden som undersöks är 
brand, bygglov, markupplåtelse, 
servering, livsmedel och miljö. 
Svaren resulterar i ett index som 
visar hur nöjda kunderna är 
med myndigheternas informa
tion, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, effektivitet och med 
rättssäkerheten.

 7
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I april fattade kommunfullmäk
tige ett viktigt beslut för ett 
kommande nytt reningsverk i 
Margretelund i Österåker. Till
sammans med Österåker ska 
Vaxholm bygga ett nytt renings
verk med högre kapacitet och 
bättre vattenrening.

I april röstade Vaxholms fullmäktige 
enhälligt ja till att Vaxholmsvatten bildar 
ett samägt bolag med Österåkersvatten 
för att anlägga, äga och driva ett nytt 
reningsverk. Även Österåkers kom-
mun fattade sedan motsvarande beslut 
och därmed kan arbetet med det nya 
reningsverket nu inledas.

– Det är ett av de viktigaste beslut som 
tagits i Vaxholm och som kommer att 
komma generationer framåt till glädje, 
säger Vaxholms kommunchef Marie 
Wiklund. 

Kommunstyrelsens ordförande Malin 
Forsbrand (C) håller med.

– Den här frågan har diskuterats i nära 
20 år och nu har den landat i en bra och 
långsiktigt hållbar lösning. Alla kommu-
ner måste ju ha en fungerande avlopps-
rening, men det nya reningsverket blir 
också ett viktigt steg för miljön med 
större kapacitet och bättre rening. 

Nu väntar planeringsarbete och nya 

ledningar behöver byggas för att Vax-
holm ska kunna ansluta avloppsnätet 
till det nya reningsverket. Själva bygget i 
Margretelund är planerat att starta under 
2023 och det nya reningsverket beräknas 
stå klart 2026.

Blynäsvikens reningsverk, som idag 
står för huvuddelen av Vaxholms av-
loppsrening, kommer att stängas och nya 
pumpstationer ska byggas istället för de 
mindre reningsverk som finns idag. För-
utom de som idag har kommunalt vatten 
och avlopp kommer fler enskilda avlopp 
att kunna anslutas till det nya systemet.

Det nya reningsverkets kapacitet blir 
högre än vad de båda kommunerna 
haft tidigare och byggs enligt dagens 
strängare miljökrav kring avloppsrening. 
Det nya verket kommer att ha en hög 
vattenkvalitet med bland annat behand-
ling för mikroföroreningar. 

Det renade vattnet släpps dessutom 
tillbaka i havet längre ut från land, 
vilket är bättre ur miljösynpunkt och 
ger en bättre miljö, till exempel i norra 
Vaxholmsfjärden, där en stor del av det 
renade avloppsvattnet släpps ut idag.

Läs mer om Margretelunds reningsverk 
på www.roslagsvatten.se och på www.
vaxholm.se/bygga-bo-miljo/stadsbygg-
nadsprojekt/margretelunds-reningsverk

Vaxholms återvinningscentral på 
Eriksövägen 2B byggs just nu om och 
moderniseras. Tillgängligheten, säker-
heten, arbetsmiljön och mottagningen 
av olika fraktioner ska förbättras. 
Flödet på området kommer att göras 
om så att det i framtiden blir enk-
lare för besökare att köra bil igenom 
centralen. 

Arbetet kommer enligt planen att 
pågå under hela andra halvåret fram 
till december. Under byggtiden är 
anläggningen helt stängd.
Uppdaterad information om alternativ 
återvinningsplats och öppettider hittar 
du på roslagsvatten.se/ÅVC Vaxholm. 

Vattenkiosk  
vid Storäng
Roslagsvatten har installerat en 
vatten kiosk vid Storäng, intill koloni-
området på Resarö. En vattenkiosk 
är precis som det låter – ett ställe 
där man köper vatten. Du kan inte 
fylla vattenflaskan där på en jogging-
tur, utan vattenkiosken finns till för 
räddningstjänsten, spol- och tankbilar 
och andra som behöver mycket vat-

ten snabbt. Här kan man tanka 
600 liter per minut. Det är inte 

dricksvatten i kiosken utan så 
kallat tekniskt vatten. Vatten-
kioskerna installeras för att 
skydda dricksvattnet i det 
kommunala ledningsnätet. 

– Vi håller på att instal-
lera vattenkiosker i samtliga 

kommuner som vi arbetar med. 
Målsättningen är att ha minst två 

vattenkiosker installerade per kommun 
före årsskiftet, säger Staffan Björk, 
enhetschef på Roslagsvatten.

När vattenkioskerna tas i bruk får 
man inte längre ta vatten från brand- 
och spolposterna på det allmänna 
ledningsnätet (räddningstjänsten har 
givetvis fortfarande tillgång). Som fö-
retagare kan du ansöka om en nyckel 
för att öppna vattenkiosken. 

Läs mer på www.roslagsvatten.se 
under fliken Kundservice. 

Ja till nytt reningsverk

Återvinningscentralen renoveras

Visionsbild för den moderniserade återvinningscentralen.
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Ny lekplats på Lägret
Under sommaren växer en ny lekplats fram på Lägret, mitt i Vaxholm. Arbetet 
görs efter förslag som kommit in från förskolor, skolor och allmänheten under 
hösten 2020. Lekplatsen får ny lekutrustning och ytorna kommer att bli till-
gänglighetsanpassade.

Lekplatsen är stängd under bygg perioden. Förskolor, skolor och allmänhet 
välkomnas under tiden till Ullbergska parken. Arbetet beräknas pågå till och 
med vecka 27. 

Frågor besvaras av tekniska enheten, e-post: tekniska@vaxholm.se.

Näringslivet i Stockholm drabba
des hårt pandemiåret 2020.  
Men Vaxholm tillsammans med 
Österåker är de kommuner där 
näringslivets omsättning ändå 
ökade rejält – i Vaxholm ökade 
näringslivet med 10 procent.

Under pandemiåret 2020 föll näringsli-
vets omsättning i Stockholms län med 
58,2 miljarder enligt en undersökning 
som Stockholms handelskammare gjort 
utifrån SCBs momsregister. Många 
kommuner hade negativ utveckling men 
två kommuner sticker ut med positiva 
resultat. Österåker klarade sig allra bäst

och växte med 15 procent och 
Vaxholm näst bäst med en ök-
ning på 10 procent. 

Tappen är i hög grad en ef-
fekt av att människor i större 
utsträckning än tidigare jobbat 
hemifrån, vilket har minskat kon-
sumtionen på platser dit många 
annars pendlar för att arbeta. Det är ock-
så en förklaring till att många kommu-
ner längre ifrån länets centrum sett en 
ökning under 2020. När ovanligt många 
personer arbetar hemma i Vaxholm och 
handlar mer mat och annat lokalt så 
märks det på näringslivets omsättning.

– Det här resultatet motsvarar till stor 

del det vi sett, säger Mikaela 
Lodén, näringslivsansvarig 
i Vaxholm. Vissa företag i 
Vaxholm har haft det tufft 
och har det fortfarande, men 

vi kan också se att det har gått 
helt okej för många företag 
och riktigt bra för vissa.

Kommunstyrelsens ordförande Malin 
Forsbrand (C) är glad över att det gått 
så bra för Vaxholm. Hon tycker att 
Vaxholms företagare har tagit ett stort 
ansvar under pandemin, bland annat 
genom att hålla avstånd och säkerställa 
att restriktioner följs på restauranger, i 
butiker med mera.

Vaxholms näringsliv ökade 2020 trots pandemin

Mikaela Lodén
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Vägarbeten vid Arninge fortsätter
Trafikverket fortsätter med det pågående arbetet att göra Arninge station 
till en knutpunkt för kollektivtrafik, där resenärer ska kunna byta mellan 
tåg, buss och bil. Från 26 juni till 6 augusti stängs ett av två körfält i var-
dera riktningen av på E18 vid Arninge. Samtidigt bygger Trafikverket också 
nya bussfiler med digital trafikstyrning på E18 mellan Arninge och Stock-
sund. Det innebär att busskörfälten längs E18 mellan Arninge och Lahäll är 
avstängda sedan april 2021 och över sommaren. 

Arbetet med Arninge station beräknas vara klart i slutet av 2021.

Håll dig informerad: 
• Uppdaterad information om arbetet med Arninge station: https://www.

trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/vi-bygger-och-forbattrar/e18-ar-
ninge-station/

• Mer om arbetet längs E18: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stock-
holm/vi-bygger-och-forbattrar/e18-stocksund-till-arninge-bussfiler-och-
digital-trafikstyrning/

För att göra det enklare 
för besökare att hitta en 
parkeringsplats i Vaxholm 
i sommar har Vaxholms 
stad tagit fram en upp-
daterad parkeringskarta 
över Vaxön. Kartan finns 
att skriva ut på www.
vaxholm.se/parkerings-
karta2021 eller att hämta 
på turistbyrån i rådhuset. 

Ni som kan – lämna 
bilen hemma
Det brukar vara ont om 
parkeringsplatser i förhål-
lande till antalet besökare 
som kommer med bil. 
Särskilt detta år då många 
semestrar mer i sin 
närmiljö. Därför vill vi be 
alla vaxholmare som har 
möjlighet att i möjligaste 
mån lämna bilen hemma 
när ni besöker de centrala 
delarna. 

Förbättrad gång- och 
cykelväg på Rindö
Den första etappen för att höja säkerheten 
för den som går eller cyklar på Rindö är nu 
färdig. Med separerad gång- och cykelväg 
och ny belysning blir det säkrare att ta sig 
fram längs Rindövägen.

I denna första byggetapp har trafiksä-
kerheten förbättrats på en 500 meter lång 
sträcka längs Rindövägen, från korsningen 
Rindövägen och väg 274 och fram till Rindö 
förskola. Separerad gång- och cykelväg 
har byggts och samtidigt har belysningen 
bytts ut. Dessutom har två busshållplatser 
vid Rindö centrum tillgänglighetsanpassats. 
Det finns planer på ytterligare trafiksäker-
hetshöjande åtgärder längs Rindövägen, 
men det är ännu inte beslutat om eller när 
dessa åtgärder ska genomföras.

Sommarparkering i Vaxholm
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Även krisen har en vardag
– Jag är faktiskt aldrig så stolt 
över att jobba i en kommun som 
under en kris, säger kommun
chef Marie Wiklund. Det är så 
självklart för medarbetarna att 
engagera sig och hjälpa till och 
göra det lilla extra. Våra uppdrag 
är så viktiga för att få män
niskors vardag att fungera med 
förskola, skola, hemtjänst och så 
vidare. Det är häftigt att få vara 
en del av detta.

När vi intervjuade Marie Wiklund för 
ett år sedan berättade hon om en hektisk 
pandemivår med inställda och påver-
kade verksamheter och en oro, när ingen 
riktigt visste vad som väntade. När vi 
frågar henne om läget i kommunens 
verksamheter idag beskriver hon hur 
arbetet med att klara av pandemin fort-
farande pågår för fullt, men på ett mer 
stabilt sätt.

– Nu har vi satt de flesta rutiner och 
strukturer för hur vi ska arbeta, sä-
ger hon. I början var det ju så många 
oklarheter där vi alla försökte anpassa 
oss efter vad som hände samtidigt som 
det hände. Nu är läget mer stabilt. Vi 
följer hela tiden noga vad Folkhälso-
myndigheten och regeringen rekom-
menderar och försöker att översätta det 
till våra verksamheter. Varje nytt beslut 
kring att öppna, stänga eller förlänga en 
rekommendation skapar ett eko i våra 
verksamheter och hos våra invånare, till 
exempel kring vad som gäller för skolan, 
idrotten eller kulturen.

Alla verksamheter har påverkats
Olika verksamheter i kommunen har 
förstås påverkats olika av pandemin. 
Förskola, skola och omsorg har arbetat 
på plats, men med nya rutiner. Många 
tjänstepersoner har arbetat på distans 
och vissa verksamheter har hållit peri-
odvis stängt, som öppna förskolan och 
turistbyrån. 

– Pandemin har helt klart inneburit 
en jättebelastning för våra verksamheter, 
säger Marie Wiklund. När alla medarbe-
tare ska stanna hemma vid minsta sjuk-
domssymtom har sjukfrånvaron förstås 
blivit högre än tidigare. Skolan har fått 
skapa rutiner för att minska risken för 

smittspridning och lärarna har fått vänja 
sig vid att undervisa på distans. Äldre-
omsorgen har gjort stora omställningar. 
Under den långa tiden med besöksför-
bud har personalen dessutom varit en 
viktig social kontakt för de boende. 

Hållit full fart i verksamheterna
Trots allt extraarbete är det inte mycket 
som fått stå tillbaka under pandemin 
enligt Marie Wiklund. Sånt som inte 
varit akut har kunnat skjutas fram och 
när verksamheter har varit stängda har 
personalen där kunnat hjälpa till på an-
nat håll. 

– Framför allt tror jag att vi alla har 
taktat upp. Vi har fokuserat och priori-
terat och jag kanske har varit tuff ibland, 
men för mig har det varit viktigt att 
detta inte skulle vara ett förlorat år. Det 
vi gör är så viktigt. Ta skoleleverna till 
exempel, de går bara i nian en gång, 
vägar måste röjas, de som sökt bygglov 
behöver få svar, våra särskilda boenden 
måste fungera för dem som behöver det 
och så vidare. Därmed finns också nu en 
trötthet bland våra medarbetare. Det har 
märkts till exempel kring lov och lediga 
dagar att vilan är välkommen.

Positivt att ta med
Trots kris och hårt arbete finns det 
också positiva lärdomar att ta med från 
pandemin. Den ökade digitaliseringen är 
ett exempel. 

– Vi har ju tvingats att ta många steg 
i utvecklingen under kort tid. Men nu 

kan vi verkligen dra nytta av digitalise-
ringen för att kunna jobba mer effektivt. 
Samtidigt är det fysiska mötet också 
superviktigt, så det gäller att hitta en bra 
balans. Och vissa arbeten går ju inte alls 
att utföra på distans. 

Försiktig återgång
Nu är den andra coronasommaren här. 
Kommunens krisledning har fortfarande 
möte varje vecka, under våren allt mer 
med frågor om vaccinering och om hur 
öppningen ska gå till. Bland tjänste-
personerna i Vaxholms stad pågår ett 
utvecklingsarbete mot ”det nya normala” 
med diskussioner om hur arbetet kom-
mer att se ut efter pandemin. 

– Nu börjar vi lyfta blicken och se 
framåt, säger Marie Wiklund. Vad inne-
bär den nya vardagen och hur återgår vi 
på ett ansvarsfullt sätt? När de flesta över 
18 år har fått vaccin är ju läget väldigt 
mycket bättre, men jag tror ändå att vi 
kommer att leva med pandemin ett tag 
till. Corona kommer inte att utrotas helt, 
vi kommer nog att behöva förhålla oss 
till det på nya sätt.

Även om det senaste året på många 
vis var ett ”skitår” så tycker hon att det i 
vissa avseenden satt fingret på vad det är 
vi uppskattar i vardagen; att krama våra 
föräldrar, att få samlas och umgås med 
vänner. 

– Det som vi tagit för självklart tidi-
gare har vi nu fått längta efter. Det har 
nog också blivit en nyttig påminnelse 
om att vi lever här och nu. 
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Vaxholm värdkommun för 
samverkan om gröna kilar
Gröna kilar kallas de grönområden som sträcker sig ut från Stockholm 
åt olika håll. En av dem är Bogesundskilen som löper genom halva 
Vaxholm. Sedan 2016 finns det en gemensam samverkan mellan nord-
ostkommunerna som berörs av tre kilar; Angarnkilen, Rösjökilen och 
Bogesundskilen. Under 2021 är det Vaxholm som är värdkommun i sam-
verkansgruppen och som ansvarar för att leda och samordna arbetet.

Allt fler ute i naturen
Förra året ställdes många arrangemang in på grund av coronapandemin, 
samtidigt har allt fler sökt sig ut till naturen nära bostaden. Därför är det 
nu extra angeläget att sprida kunskap och utveckla service och tillgäng-
lighet till vår närnatur. Under våren har kilsamverkan därför lanserat 
webbplatsen www.gronakilar.se. Där presenteras grönkilsprojektet 
tillsammans med förslag på besöksmål och aktiviteter i kilarna.

Tips! Ladda gärna ned appen naturkartan.se  
som tipsar om lokala naturupplevelser.

Goda råd  
om energianvändning
Energi-och klimatrådgivningen är en funktion 
som finns i nästan alla kommuner i landet. Med 
stöd från Energimyndigheten arrangerar rådgiv-
ningen olika aktiviteter och tar fram informa-
tion om effektiv energianvändning och minskad 
klimatpåverkan. I Stockholms län samarbetar 
alla kommuner kring en gemensam telefon-
rådgivning och webbsida. Vill du prata direkt 
med en rådgivare, skriv i kontaktformuläret på 
hemsidan www.energiradgivningen.se eller ring 
08-291129. 

Just nu är installation av solceller riktigt hett. 
Det är lönsamt, tekniken har utvecklats, du kan 
få grönt skatteavdrag och du bidrar till en lokal 
energiproduktion och ett fossilfritt 
Vaxholm. Läs mer på https://
energiradgivningen.se.

Från och med i år sam-
arbetar Vaxholms stad med 
grannkommunerna Täby, 
Österåker, Vallentuna och 
Danderyd för att ge boende 
och verksamma i nordost-
kommunerna bättre service och en lokal rådgiv-
ning. Vill du få kontakt med ”vår egen” rådgiva-
re Anna Westerlund, skriv till anna.westerlund@
taby.se. Anna bor på Resarö och har installerat 
solceller på sitt hus.

Anna Westerlund

Ytterby förskola stängs
I mars beslutade barn- och utbildningsnämn-
den att stänga Ytterby förskola på Resarö. 
Anledningen är att antalet förskolebarn är 
färre än förväntat.

På Resarö finns fyra förskolor, varav Ytterby 
och Överby förskolor drivs i egen regi av 
Vaxholms stad. Beslutet innebär att verksam-
heten vid Ytterby flyttas till Överby och att 
Ytterby förskola stängs från och med augusti i 
år. Syftet är att utnyttja lokalerna mer effektivt 
och därmed minska kostnaderna. Förhållan-
det mellan personaltäthet och barngrupper-
nas storlek ska inte förändras i samband med 
hopslagningen av förskolorna.
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Svenska friluftsorganisationer har utsett 2021 till 
friluftslivets år på temat ”Luften är fri”. Att vara ute i 
naturen passar ju särskilt bra under pandemin. 

Som en del i kampanjen har Vaxholms stad satt 
ihop ett friluftsbingo för både stora och små. Genom 
att vara med och lösa roliga och kluriga uppgifter ute 
i naturen kan du upptäcka nya platser och undersöka 
naturen närmare. Ta gärna med dig någon som inte 
brukar vara ute så mycket.

Gå in på www.vaxholm.se/friluftsbingo och skriv 
ut bingobrickan eller spara den i din mobil. Det finns 
en version för vuxna och en för barn. Ge dig sedan ut 
i naturen och försök att lösa uppgifterna. Fota gärna 
när du är ute och sprid bingo utmaningen till fler. När 
du klarat alla uppgifterna får du gärna mejla ordet 
BINGO till hallbarhet@vaxholm.se så att vi får veta hur 
många som klarat utmaningen.

Vi behöver alla hjälpas åt att 
spara på dricksvattnet. Genom att 
vara smart när du vattnar eller 
fyller poolen kan du enkelt spara 
på värdefullt dricksvatten och 
göra stor skillnad.

I Stockholmsområdet hämtas vat-
ten i Mälaren. Vattnet renas sedan av 
Norrvatten till det dricksvatten som du 
använder i duschen, toaletten, poolen 
och bevattningen av tomten. Även om 
det finns gott om vatten i sjön så kan 
vattenverket bara rena och producera 
en viss mängd dricksvatten. Dessutom 
går det åt mycket energi för att rena och 
producera dricksvatten. Därför är det 
viktigt att inte slösa.

Var med i Vaxholms stads friluftsbingo

Spara vatten i trädgården

Visste du att...
... det förbrukas i genomsnitt 146 
liter dricksvatten per person och 
dygn i Sverige? En vattenspridare 
kan förbruka samma mängd på bara 
en kvart.
... det krävs cirka 50 000 liter vatten 
för att fylla en vanlig swimmingpool 
(8m x 4m)? Det motsvarar nästan en 
persons vattenförbrukning under ett 
helt år.

Trädgårdstips för att spara vatten:
• Samla regnvatten i tunnor under stuprören för bevattning. Det vattnet är mer 

syrerikt och bättre för växterna än dricksvattnet från kranen.
• Ställ en hink i duschen och använd vattnet som samlas där till krukväxter och 

trädgården.
• Bevattna dina växter med gråvatten, alltså vatten från tandborstsmuggen,  

diskbaljan med mera.
• Undvik att vattna gräsmatta eller växter på dagen då vattnet dunstar. Vattna 

hellre på kvällen då vattnet har tid att sippra ned till rötterna.
• Undvik vattenspridare, använd hellre en vattenkanna. Tänk på att det är  

dricksvatten även i trädgårdsslangen.
• Undvik att fylla pool eller badtunnor under varma försommardagar. Det belastar 

dricksvattendistributionen som främst ska gå till hushållsförbrukningen. 
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Så har Vaxholms strandlinje  
flyttats genom historien

Blå linje representerar 
strandlinjen år 1776

Vid den här tiden var stora delar av det 
nuvarande kajområdet täckt med vatten. 
Hamngatan, som tidigare hetat både 
Storgatan och Brunnsgatan, låg alldeles 
intill en vik. 

Kvarteret närmast Kastellsundet hette 
Kungsqvarteret. Här tronade tullhuset, 
stadens första stenhus, som byggdes år 
1736. På platsen för det gamla tullhuset 
byggdes krogen Trätrappan. Trätrap-
pan kallades i folkmun för Trehoppan. 
Krogen låg så nära vattnet att det bara 
var tre hopp från båten in i krogen. 1786 
passerar invånarantalet 500 personer.

Orange linje representerar 
strandlinjen år 1880 

Från mitten av 1800-talet fanns regul-
jära båtturer till huvudstaden och 1862 
döptes en båt till Waxholm för första 
gången. Waxholmsbolaget startade sin 
verksamhet 1869 och nu kunde man 
resa till Stockholm flera gånger per dag. 
Nybyggda Falks salonger fick många 
besökare. 

I staden och på öarna runt Vaxholm 
växte sommarvillorna fram med sin snick-
arglädje och sina stora stenskodda kajer 
runt stora sjötomter. Under åren 1875–
1880 byggdes 76 sommarvillor i Vaxholm.

Under 1800-talet blomstrade handeln 
i Vaxholm och flera stora handelshus 
grundades.

Grön linje representerar 
strandlinjen år 1936 

Det är nu piren i Västerhamnen byggs. 
Den invigs med pompa och ståt en 
regnig torsdagsförmiddag i slutet av 
april 1936. Närvarande var bland andra 
Försvarsminister Ivar Wennerström och 

Landshövding Nils Edén. 
Piren var ett välkommet tillskott 

till stadens kajområde. Vaxholm som 
besöktes av många båtburna var i stort 
behov av utökade båtplatser. Byggnatio-
nen betalades av staten. Det var en del av 
den kompensation Vaxholms stad fick då 
en reducering av försvaret, nästan tio år 
tidigare, lett till minskade skatteintäkter. 

Gul linjen representerar 
strandlinjen år 1969

Kajen fick sin nuvarande form när kajen 
senast renoverades 1969. Det var många 
turer med diskussioner och förslag 
innan man landade i utformningen av 
kajen och hur området skulle nyttjas på 
bästa sätt. 

Utbyggnaden av kajen gjordes bland 
annat för att ge bättre möjlighet för både 
passagerar- och godstrafik med båt. En 
av de större frågorna gällde om en buss-
terminal skulle byggas vid kajen eller 
inte. Först en bit in på 70-talet avgjordes 
frågan och sedan dess har busstrafiken 
utgått från Söderhamnsplan.

Inför arbetet med att renovera 
kajerna i Vaxholm för framtiden 
kan det vara värt att också se 
tillbaka på hur kajen utvecklats 
från slutet av 1700talet och fram 
till idag. Just nu finns en utställ
ning på kajen där linjer i olika 
färger målats på marken för att 
visa var strandlinjen gått under 
olika perioder.

Det finns också en lila snirklig och  
fri linje som en lek med de visioner och 
kreativa förslag för kajens framtid som 
kommit in från barngrupper i Vaxholm.
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Här ser vi ett vykort från sommaren 1916 som föreställer en känd Vaxholmsvy. Bilden har vi fått låna 
från Vaxholms hembygdsförenings arkiv. Vet du vilken restaurang och vilken Vaxholmsadress det 
handlar om? Svaret hittar du på sidan 19.

Bild-
gåtan

För att göra det extra trevligt på kajen och samtidigt 
se till att inte bilar kör där det är olämpligt har 

Vaxholms stad ställt ut fyra planteringslådor. 
Lokala förskolor har varit med och planterat i 
lådorna så att det nu blommar på kajen. En 
barngrupp som planterat är ”Fjärilsgruppen”, 
det vill säga de äldsta barnen på avdelningar-
na Blåsippan och Vitsippan på Rindö förskola. 
Själva jobbet gjorde barnen på förskolan men 

nu har planteringslådan fylld med penséer 
ställts på Vaxholms kaj så att alla 

kan få njuta av blom-
morna.

– Barnen gillar att plantera och se att det 
växer. Den här gången var det 
färdiga plantor så barnen fick se 
resultatet direkt och de kände sig 
väldigt stolta och nöjda, säger 
förskollärarna Charlotta Lindberg 
och Micaela Latinen.

Kajen blommar med 
hjälp av förskolebarn
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Ytterligare fiskefredning 
längs ostkusten
Utöver kommunens egna införande av fiske-
fredningsområden i Siviken och Killingevi-
ken har det införts ett till område i Vaxholm 
på initiativ från Vaxholms sportfiskare och 
länsstyrelsen Stockholm. Detta fiskefred-
ningsområde gäller innanför broarna mellan 
1 april–15 juni och ingår i projektet ReFisk 
som länsstyrelsen startade 2017. 

Syftet med fiskefredningen är att skydda 
fiskbestånden av gädda, gös och abborre 
under och i anslutning till lekvandring samt 
lekperiod. Öster sjöns bestånd av rovfiskar, 

inte minst gädda, har minskat på 
senare år. Fiskefredningsområden 
har visat sig ha en positiv inver-

kan på fiskebestånden. 
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Håll dig informerad om ärenden  
i Vaxholms nämnder

Här följer ett axplock av ärenden som 
hanterats i kommunstyrelsen (KS) och 
kommunfullmäktige (KF). Flera både 
större och mindre besluts- och informa-
tionsärenden hittar du mer information 
om på webben.

Vid denna tidnings pressläggning 
planerades nästa KS genomföras 3 juni 
och KF 14 juni. Informationen därifrån 
och från övriga nämnder återfinns på 
www.vaxholm.se. 

KS och KF mars - maj 2021
• Ekonomiskt utfall första kvartalet 

2021 visar ett resultat på 14,7 miljoner 
kronor, vilket överstiger budget med 
12,5 miljoner kronor. Samtliga nämn-
der har en positiv budgetavvikelse.

• I projektet Vaxholms kajer har arbetet 
med gestaltningsförslag inletts och ut-
går från en landskapsanalys. Förslaget 
har presenterats på KS och redovisas 
vid KS möte 6 juni 2021. Beslut tas 
efter sommaren.

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och några av insatserna inom Vax-
holms stad 2020 återrapporterades. 
Utvecklingsarbetet har bland annat 
inkluderat fortsatt implementering av 
Vaxholms stads värdegrund, främjande 
och hållbart ledarskap och krisrutiner 
(pandemi).

• Resultatet i den årliga medarbetar
enkäten visar fortsatt höga värden, 
trots den höga belastning corona-
pandemin inneburit för kommunens 
medarbetare. Resultatet indikerar att 
organisationen har goda förutsättning-
ar att utföra sitt arbete och visar höga 
värden för ledarskap. Utvecklingsom-
råden är de stressrelaterade (arbetsre-
laterad utmattning och arbetstakt) och 
målkvalitet (upplevelsen av tydliga, 
påverkningsbara och realistiska mål). 

• En ansökan om planbesked för Kullö 
1:27 med flera har inkommit. Områ-
det är planlagt och innehåller bland 
annat värmeverk och växthus. Syftet 
med ansökan är att möjliggöra bland 
annat livsmedelshandel och förbättrad 
trafiklösning för boende. Lidl avser 
etablera en handelsbyggnad. Inom 
gällande detaljplan finns utrymme 
att utveckla ytterligare verksamheter 
och den innehåller bestämmelser om 
gestaltning och anpassning till Kullöns 
karaktär. Detaljplanens genomförande-
tid har gått ut. Planbesked kan sökas 
i de fall någon avser vidta en åtgärd 
som kan förutsätta att en detaljplan 
behöver antas, ändras eller upphävas. 
Kommunen ska i ett planbesked redo-
visa sin avsikt i frågan om att inleda 
en sådan planläggning. Kommunsty-
relsens beslut innebar ett negativt 

planbesked. KS gav samtidigt kom-
munens tjänstemannaorganisation i 
uppdrag att göra en handelsutredning 
(den senaste gjordes 2011) som ska ge 
en bild av behov och förslag på lämp-
lig plats för en större livsmedelsbutik. 

• Efter en treårig försöksperiod med 
linfärjan går samarbetsavtalet mellan 
Vaxholms stad och Antrophia rederi 
AB ut i september 2021. Eftersom 
målet att färjan ska bli självfinansierad 
inte kommer att uppnås föreslår KS att 
avtalet inte förlängs. Ärendet återre-
mitterades i KF för ny utredning.

• Information har lämnats bland annat 
om Vaxholms stads hållbarhetsredo-
visning och ett beslut har tagits om att 
anta Vaxholms stads avfallsplan 2021-
2030.

Möten i kommunens 
högsta beslutande organ, 
kommunfullmäktige (KF), 
är öppna för allmänheten. 
Du kan även se KF-mötet i direkt-
sändning på kommunens webbplats. 
Sändningen ligger kvar så att du 
även kan se det politiska mötet i 
efterhand.

På Vaxholms stads webbplats kan 
du dagligen läsa nya nyheter. Efter 
varje möte i KS och KF publicerar vi 
sammandrag. Men vill du få informa-
tionen tidigare så kan du med fördel 
läsa mötesprotokollet som publiceras 
på webben några dagar efter mötet.

Om du i samtal om aktuella frågor i kommunen någon gång känner 
att du inte har riktigt hela bakgrunden så har du möjlighet att fördju
pa dig i och följa ärendets väg genom Vaxholms politiska nämnder. 
Inför mötet kan du i kallelsen på webben läsa alla bilagor som be
skriver ärendet utförligt. Några dagar efter mötet ser du i protokollet 
hur nämnden beslutat, eller var och när det ska tas beslut.
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I mitten av mars vann en ny 
detaljplan 401 för Storäng östra 
laga kraft. Syftet är att utveckla 
området till ett attraktivt bo
stadsområde med kommunalt 
vatten och avlopp.

Detaljplanen gäller ett område på södra 
Resarö inom Storäng och avgränsas av 
Resarövägen i norr. I söder går pla-
nområdesgränsen i Kodjupet mellan 
Resarö och Edholma. I väster avgränsas 
planområdet till obebyggd mark inom 
förslag till detaljplan 413 och i öster av 
bebyggelsen i Lilläng.

Syftet med detaljplanen är i huvudsak 
att utveckla området till ett attraktivt 
bostadsområde med bevarade natur- 

och kulturmiljövärden. Syftet är också 
att dra in kommunalt vatten och avlopp 
i området. Vatten och avlopp har byggts 
ut under 2019.

Läs mer om detaljplan 401 på www.
vaxholm.se under fliken Bygga, bo & 
miljö/planarbete/detaljplaner.

Detaljplanen klar 
för Resarö mitt

I december 2004 fick stadsbyggnadsför-
valtningen i uppdrag att ta fram förslag 
till detaljplan för Resarö mitt. Efter 
många års planering, diskussioner och 
återremitteringar beslutade kommun-
fullmäktige i december 2019 att anta 
detaljplan 382 – Resarö mitt, Ytterby 
4:686 med flera. Planen överklagades då 
till mark- och miljödomstolen som upp-
hävde den, men efter ändringar antogs 
detaljplanen av kommunfullmäktige en 
andra gång 16 november 2020.

Centralt område på Resarö
Detaljplanen överklagades därefter ännu 
en gång, men överklagan avslogs av mark- 
och miljödomstolen. Då beslutet därefter 
inte överklagades har planen vunnit laga 
kraft. Det betyder att den nu alltså gäller.

Detaljplanen handlar om Resarö 
mitt som är centralpunkt och den enda 
infarten till Resarö och därmed en viktig 
knutpunkt för Resaröborna. I en och 
samma korsning samsas boende, handel, 
skola, infartsparkering och kollektivtrafik.

– Det är många olika funktioner som 
sammanstrålar här och det gör planen 
extra komplicerad, säger stadsbyggnads-
chef Susanne Edén. Den berör ett viktigt 
område på Resarö som många har åsik-
ter om hur det ska gestaltas.

Susanne Edén har arbetat med detalj-
planen sedan starten 2004. Hon är glad 
att den nu slutligen är klar.

– Det har tagit lång tid. Men nu finns 
planen på plats och vi kan börja med 
konkreta åtgärder för att få en bra och 
säker trafiksituation, och så att andra ak-
törer i området kan utveckla sina idéer.

Trafiksäker samlingspunkt
Syftet med detaljplanen är att förstärka 
Resarö mitt som samlingspunkt och 
centrum, och samtidigt öka trafiksäker-
heten. Tanken är att bibehålla en små-
skalig bebyggelsekaraktär och samtidigt 
reglera byggrätter.

I den antagna planen finns bland 
annat möjligheter till nya bostäder, en 

cirkulationsplats, ändring av ytorna för 
skolan, nya busshållplatser och parke-
ringsfickor där skolelever kan släppas 
av. Här ska också finnas möjligheter till 
ny handel eller service och att bygga ut 
lanthandeln. 

Dialog och cykelvägar först
När detaljplanen nu vunnit laga kraft 
återstår ännu mycket planering innan 
arbetet kan starta.

– Det finns fortfarande möjlighet att 
påverka utformningen inom de gränser 
byggrätten anger, säger Susanne Edén. 
Vi har ett uppdrag från våra politiker att 
involvera Resaröborna i den dialogen.

Vad är det första Resaröborna  
kommer att märka?

– Först handlar det om information 
och dialog. Konkret så är arbetet med 
att förlänga gång- och cykelvägen längs 
Överbyvägen prioriterad. Men även den 
tar ett tag att genomföra, det krävs till 
exempel en fastighetsbildning först, och 
där är det Lantmäteriets handläggnings-
tider som avgör.

Läs mer om detaljplan 382 Resarö 
Mitt på www.vaxholm.se/ Bygga, bo & 
miljö/planarbete/detaljplaner 

Nu rivs paviljongen  
vid Rindö skola
Vid Rindö skola rivs under sommar-
lovet paviljongen som använts till 
slöjdundervisning. Paviljongen bygg-
des som en tillfällig lokal för att an-
vändas under en period på max 15 år. 

Slöjdverksamheten kommer att 
flyttas över till renoverade lokaler i 
huvudbyggnaden.

Efter 16 års förarbeten, änd
ringar och överklaganden har 
slutligen detaljplanen för Resarö 
mitt vunnit laga kraft. Tanken 
med planen är bland annat att 
förbättra trafiksituationen och 
trafiksäkerheten genom att 
bygga en cirkulationsplats, nya 
busshållplatser och förlängd 
gång och cykelväg.

Detaljplan för Storäng östra  
har vunnit laga kraft



18

Promenadteater i juli
Lördag 3 juli kommer Teater Carpa 

tillbaka till Vaxholm med sin pro-

menadteater. Föreställningen heter 

Skogshäxan och där får vi följa med 

tre vänner som ska hitta en häxa. 

Här möts fantasi och folksägen i en 

föreställning om att hantera sina 

känslor och tackla livet. Promenadtea-

ter innebär att gatan är scenen och att 

publiken får följa med skådespelarna 

på en vandring. Passar för 7-11 år.

När, var och hur: lördag 3 juli klockan 

14.00 med början på Rådhustorget. 

Teatern är gratis men kräver biljett. 

Gratisbiljetter kan hämtas på turist-

byrån. Kläder efter väder.  

Jubileum för kulturnatten
I år är det tioårsjubileum för kulturnatten. Boka 
redan nu in fredag 8 oktober. 

2011 arrangerade Vaxholms kulturråd kulturnat-
ten för första gången, som ett sätt att visa att det 
finns kultur att uppleva och ta del av även här på 
hemmaplan. Genom åren har evenemanget vuxit 
med fler evenemang och fler scener i Vaxholm. 

Förra året fick kulturnatten krympas ordentligt 
för att kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. I 
år hoppas arrangörerna kunna bjuda på något all-
deles extra för att Vaxholmarna ska få möta kultur  
i alla dess former på hemmaplan. 

Äntligen sommarlov! 
Vaxholms stad erbjuder en rad olika aktiviteter 
under sommarlovet i samarbete med lokala fören-
ingar, bland annat kanot, rodd, golf och äventyrs-

parken Skypark. 
Alla aktiviteter och datum finns på  
www.vaxholm.se, på fritidsgårdens 

instagramkonto @vaxholmsfritids-
gard och på Facebook, Vaxholms 
ungdomsverksamhet.

Aktiviteterna är kostnadsfria 
för Vaxholms barn och ungdomar 
men antalet platser är begränsat. 

Det är först till kvarn som gäller. 

Årets kulturbidrag delas ut
Vaxholms stad delar varje år ut totalt 85 000 kronor i kulturbidrag för 
att främja kulturaktiviteter i Vaxholm. Kulturella verksamheter som 
riktas till barn och ungdomar (0–18 år) och till äldre med behov av 
att bryta social isolering prioriteras. När kulturbidrag för 2021 nu är 
beslutade delas fyra bidrag på 10 000–31 000 kronor ut.

FÖLJANDE HAR TILLDELATS ÅRETS BIDRAG:
Stinalina pysselklubb (Lina Löfstrand), en aktivitet inom bild och 
form för barn och unga i alla åldrar. Motivering: ”Lina har ett pågå-
ende samarbete med biblioteket i samband med kulturnatten och är 
en kreativ person med många nya fräscha idéer som gynnar kom-
munens unga invånare.”

Kulturum i Andreaskyrkan, på scenen arrangeras regelbundet kon-
serter med artister i olika genrer samt utställningar av lokala konst-
närers arbeten. Motivering: ”Kulturum vill skapa ett brett kulturliv för 
alla åldrar där delaktighet, gemenskap och engagemang är viktiga 
ledord.”

Pirr form och innehåll (Petra Älgevik Wallgren) vill skapa projektet 
"Må bra måla". Projektet vänder sig till målarnyfikna, pensionärer, 
barn och ungdomar som vill måla utan prestation. Motivering: ” Det 
är ett nytt och spännande projekt som riktar sig till alla åldrar, såväl 
barn som äldre.”

Vaxholms äldreboende planerar att ordna underhållning för de 
äldre; två konserter med musikunderhållning och tre julkon-
serter, samt två tillfällen ”clownmedicin”. Alla program 
ingår i kultur i vården. Motivering: ”Pengarna kommer 
att användas för att berika tillvaron för personer på 
Vaxholms stads äldreboenden.”
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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 
Se www.vaxholm.se för  
eventuella ändringar:
 7 juni–15 augusti
• Måndag 13–19 
• Tisdag  Stängt
• Onsdag 10–17 
• Torsdag 10–15 
• Fredag 10–15 
• Lördag–söndag Stängt

Advokatjouren – höstens datum  
annonseras på biblioteket samt 
www.vaxholm.se. 

Sommarinspiration: Kom och få 
inspiration till sommarens lata dagar 
i hängmattan! Förlängd lånetid upp 
till 6 veckor från 7 juni.

Eböcker och Eljudböcker: Många 
titlar finns att låna i digital form via 
bibliotekens app: biblio. I den kan du 
läsa eller lyssna på böcker, både on- 
och off-line. 

Daisytalböcker kan lånas av dys-
lektiker, synskadade och andra med 
läshinder. Är du Daisy-låntagare 
kan du själv ladda ner böcker via 
Internet. 

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

Utställning i bibliotekets fönster: 
Sommarutställningen Vaxholmsbåtar 
arrangeras av Vaxholms hembygds-
förening.

Cineasterna
Cineasterna är en strömmande 
filmtjänst. Där finns filmer från hela 
världen som du kan se utan kostnad. 
Du behöver ditt bibliotekskort. Du 
kan låna max två filmer per vecka..

För vuxna
Hemlig bokpåse: välj ett tema eller 
ta en blandpåse. 
Citattävling: Utmana dig själv i 
sommar. Vilken författare har skrivit 
texten? Hämta tävlingsformulär på 
biblioteket eller på webben. Fina 
bokpriser!

För barn
Högläsningspaket för barn i olika 
åldrar finns att låna från 1 juni.
Sommarlovsboken: låna och läs fem 
böcker under lovet. Alla som deltar 
får en prisbok. För barn i årskurs 
1–9. Hämta sommarbokshäftet på 
biblioteket eller webben från 1 juni.
Läsutmaningen: Tävling – klara av 
uppdragen. Kryssa för det ni gjort 
och lämna in läsutmaningen till 
biblioteket så får ni ett litet pris. I 
slutet av varje månad lottar vi ut ett 
större pris. För barn 0–17 år. Finns 
att hämta på biblioteket.

Svaret på bildgåtan på sidan 15
Bilden visar badrestaurang Askudden på 
Västerhamnsplan 2, år 1916. Badrestau-
rangen invigdes den 21 maj 1914 som ett 
komplement till den nybyggda kallbads-
anläggningen som låg vid dagens vänstra 
färjeläge och invigdes 1912. Anläggningen 
var både restaurang och badhotell.

Restaurang Askuddens sista säsong var 
1955/1956 och därefter lades den ned. 
Idag används villan som kontorshotell.

Uppskattad konsert  
med Janne Schaffer
I mitten av april spelade gitarristen Janne 
Schaffer en uppmärksammas jubileumskon-
sert i Kronängsskolan i Vaxholm. Konserten 
My music story var ett sätt att fira 50 år 
som yrkesmusiker. 

Eftersom publik inte var tillåten på plats 
sändes konserten live digitalt. Janne Schaf-
fer spelade, tillsammans med Peter Ljung 
på keyboard, både egna låtar och musik 
av bland andra Ted Gärdestad, Björn J:son 
Lind, Abba och Lasse Åberg.

Under konserten delades också det årliga 
priset J:son stipendiet till Björn J:son Linds 
minne ut, och i år gick det till trombonisten 
Kristian Persson.
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Sök Vaxholms stads kulturstipendium
Du som är född, uppvuxen eller bosatt i Vaxholms kommun kan söka Vaxholms stads kulturstipendium  

om ditt kulturella arbete kan komma till gagn för Vaxholms stad och dess invånare.
Läs mer på www.vaxholm.se och ansök senast 9 augusti.



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

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

Nu pågår  
vaccination mot covid-19

Allmänna frågor om  
covid-19 och vaccination
Ring den nationella telefonlinjen 
på 08-123 680 00, vardagar 9–15. 
Informatörerna svarar på engelska, 
arabiska, somaliska, persiska, dari, 
tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, 
kroatiska, serbiska och spanska.

Vaccination  
– få hjälp att boka på ditt språk
Arabiska  08-428 429 01  
Engelska  08-428 429 20
Finska   08-428 429 03 
Persiska  08-428 429 08 
Polska   08-428 429 09
Ryska    08-428 429 11 
Somaliska  08-428 429 02 
Spanska  08-428 429 12 
Svenska   08-428 429 30
Tigrinja   08-428 429 04 

Aktuell information om vaccination och bokning finns på 1177.se

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att
bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Alla över 18 år 

erbjuds vaccin kostnadsfritt.

Fortsätt minska smittspridningen – träffa få, håll avstånd och 
stanna hemma vid symtom. Gäller även om du är vaccinerad.

Välj hur du vill boka
I appen Alltid öppet 

Logga in med BankID eller Freja e-id plus, 
tillgänglig på svenska och engelska.  

Ring vår bokningstjänst
Där kan du få svar och hjälp på flera språk 

om du inte kan boka digitalt.


