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Visst finns det  
en Vaxholmsanda!
Jag möter den ofta bland oss vaxholmare, den där viljan och positiva 
drivkraften att vilja hjälpa till, ställa upp och bidra. Jag ser den hos 
ledare i ideella föreningar som tidigt på helgmorgnar kliver upp för att 
träna sina och andras barn, hos seniorer som agerar medföljare till den 
som vill ha sällskap till läkaren, hos deltidsbrandkår och räddnings
värn som somnar med beredskapen att snabbt kunna ge sig iväg om 
olyckan är framme. Hos vuxna som går ut på kvällar och nätter för att 
prata med ungdomar på stan, hos enskilda som vill dokumentera vår 
historia, hos… ja listan kan göras lång och du förstår poängen.

Jag upplever att många vaxholmare ger av sin tid och jag är övertygad 
om att detta är en viktig pusselbit, ja till och med en viktig förutsätt
ning för att vi rankas som en av de mest trygga kommunerna i landet, 
trots att vi befinner oss i en storstadsregion. Vårt föreningsliv, alla 
ideella krafter, skapar ett kitt, en positiv social kontroll, där vi bryr oss 
om varandra och vår stad. 

Just det här skulle jag vilja fånga in och sätta ord på. Varför tror du 
att det här engagemanget är så påtagligt i just Vaxholm? Vad är det 
som gör att du bidrar? Det kan ju handla om allt från att vi handlar 
lokalt för att stötta vårt näringsliv till att vi tar på oss styrelsearbeten, 
politiska förtroendeuppdrag och återkommande uppdrag. 

Jag vill kunna beskriva detta, för här tror jag att vi har något som 
också kan inspirera andra.  Det här engagemanget är ju faktiskt en för
utsättning för att lösa de stora utmaningarna. Klimatkrisen kommer 
inte att lösas enbart med vare sig statliga eller kommunala beslut, den 
kräver ett engagemang av dig och mig. Våld och kriminalitet behöver 
mötas av ett starkt rättsväsende, men också av trygga personer runt 
ungdomar i riskzonen. Vi behöver agera och anmäla om vi märker 

att något inte står rätt till. Under hela pandemin har det varit 
avgörande att vi var och en har tagit vårt ansvar och jag behöver 
väl knappast säga att Vaxholm i skrivande stund tillhör de bästa 
när det gäller andel som gått och vaccinerat sig? 

Så berätta gärna vad Vaxholmsandan är för dig genom att maila 
till vaxholmsandan@vaxholm.se
Och tack för att just du engagerar dig!

Malin Forsbrand (C), 
kommunstyrelsens ordförande



I november 2018 tog Vaxholms stad 
tillfälligt över driften i egen regi sedan 
ett tidigare vårdgivarföretag inte fått 
tillstånd från IVO, inspektionen för vård 
och omsorg. Inriktningen har hela tiden 
varit att åter lägga ut verksamheten på 
entreprenad.

Efter en ny upphandling och med  
tillstånd från IVO tog Förenade care 
över driften av Vaxholms säbo, äldre
boende, 1 september.

Inga stora förändringar
Att företaget tar över driften innebär inte 
några stora förändringar för de boende. 
I avtalet har företaget lovat att hålla 
samma bemanningsgrad som tidigare. 
All personal som arbetar på boendet är 
erbjudna att få stanna kvar på sina jobb, 

vilket de allra flesta valt att göra. Det blir 
alltså samma personal som tidigare, men 
med en ny ledning.

Förutom en rad kvalifikationer 
för att bedriva äldreomsorg så ska 
företaget enligt avtalet också erbjuda 
en rad aktiviteter, bland annat ute
vistelse och möjlighet för de äldre att 
åka tillsammans med personal på en 
specialutformad cykel.

83 boendeplatser
På Vaxholms särskilda boende finns  
idag 83 platser fördelade på tre bygg
nader; Borgmästaregården, Framnäs
hagen och Cyrillus. 

Vaxholms hemtjänst kommer även i 
fortsättningen att drivas i kommunens 
egen regi.

– Vi har haft en fin dialog och det 
känns bra att Förenade care nu svarar för 
driften, säger Camilla Lundholm, avdel
ningschef på socialförvaltningen.

Från och med 1 september är det omsorgsföretaget Förenade care 
som sköter driften av Vaxholms särskilda boende, äldreboendet  
på Borgmästaregården, Framnäshagen och Cyrillus.

Vi välkomnar Förenade care till SÄBO

Under det senaste halvåret har Framnäs-
parken förvandlats till en pollinerarvänlig 
oas. Genom att anlägga en blomsteräng och 
blommande rabatter med vattenbad för  
insekter och fåglar har många, såväl  
insekter och fåglar som människor hittat 
till den lilla parken i korsningen  
Framnäs vägen och Västra Ekuddsgatan.

Gott om fjärilar i Framnäsparken
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Flitiga sommarjobbare
Under sommaren har Vaxholms stad haft 
en handfull sommarjobbare som hjälpt 
till på olika enheter i kommunen. Vi har 
frågat dem vad de tyckte om jobbet.

LOVISA BJÖRKWALL 

17 år, Vaxholm.
Sommarjobb:  
Allt-i-allo på tekniska enheten, 
kajprojektet.

– Jag jobbade mest på kajen och 
berättade om kajprojektet och 
frågade människor vad de tycker 
är viktigt inför renoveringen. 
Många gillade till exempel pla
nerna på en ”sittrappa” utanför 
hotellet och att trädäcket på 
Västerhamnsplan förlängs. Flera 
efterlyste en fikavagn och en 
boulebana vid Cronhamnsplan. 
Jag delade också ut Vaxholms
kartor till bortkomna turister. 
Det var kul att prata med många 
olika människor. Några dagar 
fick jag istället räkna cyklar i 
olika korsningar för att få bättre 
koll på var det behövs cykelpar
keringar. Några soliga dagar fick 
jag cykla ut med bibliotekets låd
cykel till hembygdsgården, kajen 
och Eriksöbadet för att låna ut 
sagoböcker och informera om 
bibblan. 

Under hösten fortsätter Lovisa 
naturvetenskapliga programmet 
på gymnasiet. 

EMIL PLANHEM

20 år, Kullön.
Sommarjobb: 
Allt-i-allo på 
Vaxö skola 
(och flera an-
dra skolor).  

– Det var jättekul! Vi målade 
mycket och det kändes kul 
när man blev klar med ett 
klassrum och såg resultatet. 
Vi målade också till exempel 
några bord på Kronängs
skolan och hjälpte vaktmäs
taren med att flytta möbler 
och andra uppgifter. Det som 
tog mest tid var nog att sätta 
maskeringstejp och sedan 
maska av kring fönster, uttag 
och tavlor på väggarna före 
och efter målningen. 

Emil pluggar till vardags 
bioteknik på KTH. Han har 
sommarjobbat i Vaxholms 
stad tidigare och kan tänka 
sig att göra det igen om han 
får chansen.

HILDA LINDSTRAND

19 år, bor på Resarö  
och i Vaxholm.
Sommarjobb:: 
Allt-i-allo på tek-
niska enheten och 
fastighetsenheten.

– Jag åkte främst runt 
i bil och kollade av olika 
ställen, till exempel att kom
munens papperskorgar och 
soptunnor var tömda och att 
det inte var överfullt på åter
vinningsstationerna. Om det 
var något som blivit överfullt 
eller skräpigt så rapporterade 
jag det så att det blev fixat. Jag 
hade en runda då jag körde 
ut på Resarö, ner till hamnen 
och ut på Rindö, ja runt i 
hela Vaxholm. Eftersom det 
var pandemi och vi behövde 
hålla avstånd så var jag oftast 
ensam i bilen. Det kändes 
kanske lite ensamt ibland 
men samtidigt var det skönt 
att ta eget ansvar och följa 
egna rutiner och jag gillar 
verkligen att köra bil.

Under det närmsta året sat
sar Hilda på att jobba. Planen 
är att så småningom utbilda 
sig till polis.
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Flitiga sommarjobbare
SVANTE ABBING 

19 år, från Norr-
tälje (bodde i 
Vaxholm över 
sommaren).
Sommarjobb: 
vårdbiträde i hem-
tjänsten.

– Jag fick åka hem till hem
tjänstens kunder och hjälpa 
till, till exempel med för
flyttningar, toabesök, dusch, 
städning eller att fixa mat. På 
grund av pandemin fick vi 
jobba med munskydd, visir, 
handskar och skoskydd och 
det var ju väldigt varmt vissa 
dagar. Det var bättre att jobba 
i hemtjänsten än jag hade 
trott. Det kanske kan fram
stå som jobbigt eller bökigt 
eller så, men jag tyckte det 
var väldigt positivt. Jag hade 
jättebra kollegor och de hade 
verkligen koll på scheman 
och vad vi skulle göra, så att 
man kände sig trygg när man 
jobbade och det fanns alltid 
någon att fråga om man var 
osäker. 

Svante som också spelar 
trummor har nu flyttat till 
Paris ett halvår för att plugga 
musik. Men efter jul funderar 
han på att söka extrajobb i 
hemtjänsten igen. 

– Jag kan absolut tänka mig 
att komma tillbaka, säger han.

MAJA WASSBERGER

18 år, Rindö.
Sommarjobb: assistent på 
utbildningsförvaltningen.

– Jag fick sortera om ett 
arkiv, kolla så att handlingar 
var kompletta och sortera 
handlingar som skulle skickas 
till Riksarkivet. Det var kul 
och resultatet av arbetet var ju 
tydligt. Sedan fick jag också 
jobba med att registrera alla 
skolelevernas busskort. Det 
var väldigt mycket papper 
och pärmar och lite enformigt 
ibland att bara sortera, eller 
bara kopiera. Men med så 
härliga kollegor som jag hade 
på enheten så var det ett kul 
kontorsjobb.

Maja funderar på att utbilda 
sig till psykolog i framtiden 
eftersom hon gillar att arbeta 
med människor.

FABIAN DERLAND

17 år, Vaxholm.
Sommarjobb:Allt-i allo på 
Vaxö skola (och flera andra 
skolor). 

– Det var ett riktigt skönt 
sommarjobb faktiskt. Det 
var kul att måla om klassrum 
så att det blev fräscht. Det 
var ganska självständigt och 
arbetsuppgifterna varierade. 
Förutom att måla fick vi 
bland annat flytta möbler, 
rensa förråd och göra fint 
inför skolstarten. Vi var inte 
bara i Vaxö skola utan fick 
också jobba lite i flera andra 
skolor. 

I höst fortsätter Fabian i 
Skärgårdsgymnasiet. Hans 
stora intresse är att spela 
gitarr och han siktar på att bli 
musiker.

Statligt finansierade 
ungdomsjobb
Under 2020 och 2021 har 
regeringen utökat bidraget för 
statligt finansierade ungdoms-
jobb. Vaxholm har sökt och fått 
bidrag både under 2020 och 
2021 för att kunna erbjuda 
sommarjobb inom projektet 
ungdomsjobb. Målgruppen är 
ungdomar som har pågående 
eller avslutade gymnasiestudier 
eller som omfattas av det 
kommunala aktivitets ansvaret. 
Jobbperioden var i år juni till 
och med augusti.
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Under våren har klass 1a 
i Rindö skola arbetat 
med miljö, hälsa och 
livsstil. En del i arbetet 
har varit att göra ett 
tvprogram i samar
bete med Överkstan på 
Rindö.

I tvprogrammet ställer 
eleverna sina egna frågor till 
klimatpsykologen Kata Nylén. 

Eleverna har planerat och genom
fört intervjun tillsammans. Förutom 
nya kunskaper om klimatfrågan lär 
de sig samtidigt hur en videoinspel
ning går till med olika kameravinklar, 
ljudupptagning, ljussättning och flera 
tagningar.  

Barnens egna frågor
– Det är häftigt att höra barnens egna 
frågor och reflektioner kring miljön, 
säger initiativtagaren Lena Norrman 
som driver Överkstan. Vi vuxna 
funderar mycket på hur saker och 
ting påverkar barnen, men glömmer 
ofta att fråga vad de själva tycker och 
tänker. Därför känns det här projek

tet extra viktigt. 
Samtalet mellan 
eleverna och Kata 
har även gett 
mig nya tankar 
kring mitt eget 
miljöengage

mang. 

Lärorikt projekt
Amanda Wadström,  

lärare på Rindö skola tycker 
att arbetet med tvprogrammet har 
varit mycket lärorik undervisning. 

– Eleverna har tränat på att samar
beta genom att komma på frågor och 
sedan ställt dessa på riktigt till Kata 
och även tolkat hennes svar, säger hon. 
Efter intervjun var det många av elev
erna som ville arbeta som journalister 
när de blev stora och vips fick vi även 
in ett intressant yrke att diskutera.

"Bästa dagen i mitt liv", "Bästa nå
gonsin", "Pirrigt", är några av barnens 
reflektioner direkt efter inspelningen. 

Du hittar elevernas intervju med 
Kata Nylén på www.vimeo.com/ 
overkstan.

Ny lärplattform  
i förskola och skola
Vaxholms stad har bytt digital lär-
plattform; Vklass har ersatt Unikum. 
Lärplattformen används till adminis-
tration och kommunikation mellan 
förskolans och skolans elever, lärare 
och vårdnadshavare. Alla vårdnads-
havare har fått information och 
inloggningsuppgifter till Vklass.

Har du frågor om inlogg till Vklass? 
Kontakta ditt barns mentor eller  
e-tjänsten Skriv till oss på  
www.vaxholm.se

Rindöelever gör tv  
om klimatfrågan
Hur viktigt är det att återvinna? Vad tycker du om att man hugger 
ner träd? Vad kan vi på Rindö skola göra för att rädda miljön i var-
dagen? Det här är några av de frågor som besvaras i ett tv-program 
som klass 1a i Rindö skola gjort som en del av skolarbetet kring 
miljö, hälsa och livsstil.

Klass 1a i Rindö skola har gjort ett eget tv-program.

Jämställdhetsarbetet 
rullar vidare
För att utveckla Vaxholms stads jäm-
ställdhetsarbete och kunna erbjuda 
jämställd service til invånarna gick 
kommunen under 2020 med i ett pro-
jekt i regi av SKR (Sveriges kommuner 
och regioner) kallat Modellkommuner 
för jämställdhetsintegrering. 

Hittills har arbete främst handlat 
om att medarbetare i alla kommunens 
olika verksamheter får utbildning 
i jämställt bemötande. Sedan tit-
tar varje enhet närmare på vad som 
kan utredas eller utvecklas i just den 
verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden 
kommer till exempel att utreda orsa-
ker varför vissa skolämnen har stora 
betygsskillnader mellan könen. Ett 
annat exempel är hur kommunstyrel-
sen har tagit fram en checklista och 
underlag för att kunna fatta jämställda 
beslut.

– Arbetet rullar på bra, säger 
hållbarhetschef Madeleine Larsson. 
Alla våra verksamheter är igång och 
jämställdhetsperspektivet finns nu in-
tegrerat i vår styrning och ledning. Nu 
gäller det att få till konkret arbete ute 
i verksamheterna för att kunna säker-
ställa en jämställd offentlig service.
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Förra året fick Vaxholms stad en hed-
rande femteplacering bland hållbara 
skolmatskommuner när White Guide 
korade skolmat och äldremat i Sverige.

– Det känns jättekul och hedrande 
att vara nominerad igen, säger måltids-
chefen Margareta Andersson. Vi tolkar 
det som att vårt arbete gör skillnad.

Tydliga hålbarhetsmål
Måltidsenhet har tydliga mål som följs 
upp vid varje bokslutsperiod. Det gäller 
bland annat koldioxidekvivalenter per 
kilo livsmedel, mängden ekologiska 
livsmedel (nu cirka 40 procent) och an-
delen nötkött av totalt inköpt animaliskt 
protein.

Köken dokumenterar också dagligen 
matsvinnet, både i produktionen, i buffé 
och karotter och på tallriken i matsa-

larna. För att ytterligare öka måltids-
kvaliteten bakas mjukt bröd av  
ekologiska råvaror till soppluncherna  
på plats i Vaxholm.

– Vi fortsätter också att byta ut en 
del av det animaliska proteinet till 
vegetabiliskt, säger Margareta Anders-
son. Vi har till exempel utökat antalet 
miljö-smarta (vegetariska) lunchdagar 
från fyra till sex under en fyraveckors-
period.

Onsdag 3 november avgörs tävlingen 
och Margareta Andersson hoppas att 
Vaxholm ska vinna, även om konkurren-
terna är väldigt starka.

– Det viktigaste är att vi är med och 
bidrar till att våra barn kommer att ha 
en förutsättning att leva ett gott liv även 
efter år 2030. Det är nog den största 
vinsten.

Vaxholms skolmat nominerades igen
För andra året i rad är Vaxholms stad en av tio nominerade till  
årets hållbara skolmatskommun i White guide junior. För att  
ytterligare minska koldioxidavtrycken har verksamheten under  
året bland annat börjat baka eget bröd och minskat mängden  
animaliskt protein. Även matsvinnet har minskats ytterligare.

Nominerade Årets hållbara 
skolmatskommun 2021  
(utan inbördes rangordning)

Borlänge
Gnosjö
Haninge
Nykvarn
Sigtuna

Strängnäs
Sundsvall
Vaxholm
Växjö
Örebro

Fritidsgården har öppnat
Nu är ungdomsgården i Storstugan igång som vanligt igen  
efter pandemin. Du som går i högstadiet och gymnasiet är 
varmt välkommen. 
Från och med höstterminen har fritidsgården utökat öppettiderna något, de 
nya tiderna är: onsdagar och torsdagar klockan 17–20 och fredagar klockan 
17–23. Här kan du bland annat spela spel, tv-spel, biljard, pingis, lyssna på 
musik, titta på film, pyssla, baka eller bara hänga. 

Inne i stora salen kan du köra olika bollsporter eller spela teater. På 
fritidsgården jobbar engagerade ungdomsledare som gärna lyssnar på dina 
idéer om vad du vill göra på ungdomsgården, men också på dig om du 
behöver stöd eller bara vill snacka en stund. Det bjuds alltid på något att 
äta och på fredagar blir det något extra gott – till exempel våfflor, fruktsallad 
eller hemmagjord pizza. Välkommen!

Följ gärna fritidsgården på Instagram @vaxholmsfritidsgard.

Skolorna fixades  
under sommaren
När skolor står tomma passar 

det bra att genomföra reno-

veringar både inne och ute. 

Under sommarlovet i år gjordes 

bland annat dräneringen om 

runt Söderfjärdsskolans matsal. 

Flera klassrum fick solfilm på 

fönstren för att minska värmen 

när solen ligger på. 

I Vaxö skola gjordes flera 

renoveringar och utrymmen 

flyttades för att skapa ett nytt 

klassrum. 
Resarö skola fick nytt yttertak 

och flera klassrum renoverades. 

På Johannebergs montessori-

skola slipades parkettgolven i 

två klassrum. 
På Rindö skola togs pavil-

jongen bort och slöjdsalen 

flyttades in i huvudbyggnaden. 

Runt Rindö förskola genom-

fördes markjobb för att kunna 

leda bort framtida skyfall från 

byggnaden.
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Välkommen  
André Wallin, 
ny skolchef i Vaxholm

Vad gör egentligen  
en skolchef?
– Skolchefen leder  
enhetscheferna,  
rektorerrna, inom  
utbildningsförvaltningen 
så att vi når goda resultat 
i det nationella uppdraget och 
nämndens mål. Ekonomi ansvar och 
kontakt med elever, föräldrar och 
allmänhet ingår i uppdraget och 
som skolchef är jag ansvarig även 
för måltidsenheten och kultur
skolan.

De närmaste åren fokuserar vi 
bland annat på de nya läroplanerna 
och på att förstärka den digitalise
rade lärmiljön.

Vad ser du fram mot i ditt  
nya jobb? 
– Att bidra till att utbildnings
verksamheten fortsätter utvecklas 
och ger alla bästa möjliga förut
sättningar. Jag trivs med att arbeta 
inom utbildning just för att utveck
ling i den här branschen kräver  
så mycket. Dels ska utvecklingen 

Välkommen  
Kristina Mårtensson, 
ny kvalitetsstrateg 
och MAS i Vaxholm

MAS står för 
medicinskt ansvarig 
sjuk sköterska. Vad gör 
egentligen en sådan? 
– Ett mycket kortfattat 
svar är att en MAS ansva
rar för kvalitet och säker
het inom kommunal hälso och sjukvård.

Vad ser du fram mot i ditt nya jobb? 
– Jag ser fram mot att få arbeta med kvalitet 
och utveckling inom socialförvaltningen och 
att fortsätta säkerställa en god och säker vård 
för kommunens invånare samt att vara ett 
stöd för de som arbetar ute i verksam heterna.

Vilken är den största utmaningen? 
– Det är en speciell tid just nu med tanke 
på pandemin och jag har skolats in i det nya 
jobbet mestadels på distans. Det är helt klart 
annorlunda.  har inte jobbat som MAS tidi
gare så där har jag min största utmaning. 

Hur känns det såhär långt? 
– Det känns roligt och utmanande. Eftersom 
jag tidigare bott i kommunen en period är 
det skönt att vara ”tillbaka” i Vaxholm.

André Wallin Kristina  
Mårtensson

Från och med i maj 2021 har 
Vaxholms stads ungdoms-
samordning förstärkts från 
en person till två. 

De båda ungdomssamordnarna 
arbetar främst med ungdomar 
från högstadie- upp till gymnasie-
åldern. Ungdomsstödjarna driver 
fritidsgården och arbetar med 

att göra övergången från års-
kurs sex till högstadiet så trygg 
som möjligt för ungdomarna. De 
finns också med i Vaxholms stads 
samverkansteam mot problematisk 
skolfrånvaro.

Genom personalförstärkningen 
hoppas ungdomssamordnarna 
kunna samverka med fler fören-
ingar och andra aktörer för att 

kunna erbjuda ungdomar fler  
aktiviteter. Det finns också planer 
på att starta en digital fritidsgård 
som ett komplement när fritids-
gården i Storstugan inte är öppen. 
Ungdomsstödjarna är Sara Sand-
backa och Lisa Nyberg. Lisa är 
just nu mammaledig och hennes 
vikarie heter Cecilia Rang.

Nya medarbetare  
i Vaxholms stad

vila på vetenskaplig grund 
och dels ska den anpas

sas till lokala förut
sättningar och ske i 
form av förändrande 
tankemönster och 
beteenden. Hela den 

kedjan är komplex och 
kräver att alla vi som ar
betar tillsammans bidrar 
på olika sätt, ifrågasätter, 

vågar prova nytt och lär oss. 

Vilken är den största  
utmaningen? 
– Vi står i mångt och mycket inför 
samma utmaningar som våra kol
legor runt om i Sverige där digita
lisering, lokaler och tillgänglighet 
utmanar verksamheten. En utma
ning vi angriper är till exempel att 
utveckla vår systematik och det 
som brukar kallas för inre proces
ser. När rutiner och processer sitter 
och är effektiva ger de en väldigt 
bra grund och förutsättning för 
vidare utveckling, innovation och 
förbättring. 

Hur känns det så här långt? 
– Det har varit full fart sedan dag  
ett och det är precis vad jag gillar.

Ungdomssamordningen har förstärkts
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Stöd till ungdomar
Är du ung och mår dåligt eller är 
orolig för en kompis? Hit kan du 
vända dig:
• Ungdomsstödet Vaxholms stad,  

Emmy Björk, telefon 08–52242701,  
emmy.bjork@vaxholm.se,  
Emelie Kalén, telefon 08–54170859,  
emelie.kalen@vaxholm.se.

• Ungdomsmottagningen,  
telefon 08–56891905, www.umo.se

• Bris, telefon 116 111, www.bris.se
• Föreningen Storasyster,  

chatt: www.storasyster.org
• Jourhavande kompis:  

chatt: www.jourhavandekompis.se
• Killfrågor, chatt: www.killfragor.se
• Vaxholms socialtjänst, växeln,  

telefon 08–54170800
• SHEDO,  

chatt: https://sjalvskadechatten.
shedo.se/

• MIND, självmordslinjen, telefon 
90101, chatt: www.mind.se

• Stödcentrum för unga brottsutsatta,  
telefon 08–55557238, 08–
55557240, sms: 076–6437238, 
076–6437240.

Under sommaren har lekplatsen på Lägret 
rustats upp och ger utrymme för spännande 
lek, höga höjder, balanserande och utmanande 
hinder samt en plats för både vila och fika. Ytor-
na  är tillgänglighetsanpassade. Den nya lekplatsen 
har utformats med hjälp av synpunkter från Vaxholms barn 
och familjer. En officiell invigning hölls lördag 11 september.

Kontakt med  
kommunpolisen
Vaxholms egen kommunpolis 
Emilie Halvarsson vill gärna ha 
kontakt med kommuninvånarna. 
Kommunpolisen arbetar framför 
allt brottsförebyggande för att öka 
tryggheten i Vaxholm. 

Följ gärna Norrorts kommunpoli-
ser på Facebook på sidan Poli-
sen Täby/Dandetyd/Vallentuna/
Åkersberga/Vaxholm. Där finns 
information om polisarbetet och om 
planerade träffar med allmänheten.

Vill du anmäla ett brott  
- ring 11414 eller gå in och gör en 
anmälan på polisen.se.
Vid pågående brott och vid fara för 
liv, hälsa och egendom – ring 112.

Vaxholm söker svar kring 
ungas psykiska hälsa
Under hösten pågår ett arbete med att kartlägga och få ökad 
förståelse för ungas psykiska hälsa. En studie görs med ett antal 
elever i årskurs 9 i Vaxholm, Danderyd, Täby och Vallentuna. 

Studien syftar till att få en ökad förståelse kring resultaten i den del av Stock-
holmsenkäten som handlar om psykisk ohälsa. Enkäten innehåller frågor om 
hur ofta den unga har huvudvärk, är rädd att leva utan att veta varför, vill 
ändra på sig själv eller känner att den inte duger. Syftet är att få 
ökad förståelse för ungdomars livssituation, hur de mår och 
vad som påverkar deras mående.

Resultat i januari
Den psykiska ohälsan bland Vaxholms unga är san-
nolikt inte högre än för övriga kommuner i länet, 
men ändå bekymmersam. Höstens studie innefattar 
både kartläggning och förslag på konkreta insatser. 
Eftersom det mesta tyder på stora skillnader mellan 
flickor och pojkar kommer också könsskillnader att 
studeras.

Från alla fyra kommuner kommer tio 
ungdomar födda 2006 intervjuas digitalt, 
fem flickor och fem pojkar. Deltagandet 
i studien är anonymt och resultaten 
presenteras i början av 2021.

Ny lekplats 
på Lägret
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I december 2021 inleds kajrenoveringen 
från Cronhamnsplan till Västerhamnen. 
Arbetet kommer att pågå under flera år 
och planeras vara besiktigat och klart vå
ren 2026. Totalt beräknas renoveringen 
kosta 381 miljoner kronor.

För att finansiera byggprojektet har 
Vaxholms stad tillsammans med region 
Stockholm sökt stöd från Trafikverket 
för ett så kallat stadsmiljöavtal. Tra
fikverket har nu beslutat att bevilja hela 
det belopp som Vaxholm ansökt om vil
ket maximalt kan bli 185 750 000 kronor.

– Fantastiskt! Och som jag förstår, för
sta gången stadsmiljöavtalet riktar sig till 
ett kajprojekt, säger kommunchef Marie 
Wiklund. Underbart att Trafikverket 
genom beslutet vill vara med och satsa 
och utveckla Vaxholm.

Bygga en hållbar stadsmiljö
Syftet med ett stadsmiljöavtal är att 
främja hållbara stadsmiljöer så att fler 
ska kunna resa med kollektivtrafik eller 
cykel. Åtgärderna ska leda till energi

effektiva lösningar med låga utsläpp av 
växthusgaser och bidra till att uppfylla 
miljökvalitetsmålet ”god bebyggd miljö”.

I Vaxholms fall handlar avtalet till 
största delen om att bygga om repli
punkt Vaxholm, det vill säga kajområdet 
i centrum, så att det ska kunna fortsätta 
att vara en knutpunkt både för cykel, 
buss och båt. Renoveringen ska ge bättre 
tillgänglighet och ökad kapacitet i kol
lektivtrafiken för att kunna möta en väx
ande befolkning och fler besökare.

Lyft för stadskärnan 
– Det här innebär att vi kan arbeta 
vidare med ett mer vidgat alternativ till 
kajrenoveringen där vi kan göra hela 
området mer trivsamt och funktionellt, 
säger kommunstyrelsens ordförande 
Malin Forsbrand (C). Det kommer att 
innebära ett lyft för hela vår stadskärna.

Under sommaren har vaxholmarna 
haft möjlighet att ta del av ett gestalt
ningsförslag och komma med synpunk
ter. Flera önskar att skyltningen till 

båttrafiken ska göras tydligare och andra 
föreslår fler aktiviteter, till exempel fler 
uteserveringar kring kajen och en bou
lebana eller en fikavagn vid Cronhamns
plan. Flera som läst förslaget är positiva 
till ”sitttrappan” nära Vaxholms hotell 
och till att trädäcket vid Västerhamns
plan förlängs.

Under hösten ska beslut fattas om 
gestaltningen och före årsskiftet inleds 
arbetet.

Främja cykelsäkerhet  
För att få Trafikverkets stöd ska Vax
holms stad förutom kajrenoveringen 
också genomföra en rad åtgärder i 
andra delar av Vaxholm. Bland annat ta 
fram detaljplaner för att kunna bygga 
flerbostadshus och en trafikstrategi och 
förbättra gång och cykelvägar.

– Det ska vara enkelt och säkert att 
utnyttja cykel och kollektivtrafik, säger 
Malin Forsbrand. Det här innebär att vi 
kan satsa på en klimatsmart och hållbar 
utveckling av hela Vaxholm.

Trafikverket bidrar till 
Vaxholms kajrenovering
I juni fick Vaxholms stad ja från Trafikverket till ett stadsmiljöavtal. Det kan ge  
totalt över 185 miljoner kronor i bidrag för att renovera Vaxholms kajer och  
förbättra möjligheterna att resa med cykel och kollektivtrafik i Vaxholm.
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Se filmer om 
Vaxholms kaj
Inför kajrenoveringen har en 
rad korta filmer tagits fram 
som bland annat beskriver 
bakgrunden till renoveringen, 
de historiska linjerna som 
visar var strandlinjen gått 
tidigare, undersökningar 
på kajen som visat renove-
ringsbehovet och visionerna 
framåt, till exempel vad  
Vaxholms näringsliv hoppas 
på för den framtida kajen.  
Du hittar filmerna på  
www.vaxholm.se/ 
kajrenovering

Under det senaste året har 
Vaxholms stad rustat en rad 
gator med ny asfalt och i 
många fall med ny, bättre och 
mer klimatvänlig belysning. 
På flera håll har också gång- 
och cykelvägar gjorts säkrare.

Exempel på gator som fått ny be
läggning under det senaste året är: 
Ekstigen, Björkstigen, Estlands vägen, 
Johannesbergsvägen, Vasavägen 
mellan Eriksövägen och Ingenjörs
vägen, Johannesbergs vägen, Eriksö
vägen mellan återvinningscentralen 
och Ullbergs väg och Engarns 
bussvändslinga.

Rådhusgatan och Kapellgatan 
har också fått ett ansiktslyft som 
försenats något på grund av bristen 
på halvledare i världen.

Förutom gatorna har också för
bättringar gjorts för att öka säkerhe
ten för gående och cyklister. Trappan 
till Petersberg från Eriksö vägen är 
färdigrustad med ny belysning. På 
Petersbergsvägen har gång och 

cykelbanan breddats och fått en 
upphöjd passage med granitsten och 
asfalt.

På Rindö har en ny gång och 
cykelbana med ny belysning byggts. 
Nu är det möjligt att cykla på en 
sammanhängande upplyst cykelväg 
från Rindö förskola till färjeläget 
mot Vaxön. På Rindövägen från 
Grenadjärsvägen till Rindö skola, 
har också ny gång och cykelbana 
byggts.

Bättre gator 
och säkrare  
cykelvägar

Läs mer om 
kajprojektet på 

www.vaxholm.se/
kajrenovering

I slutet av augusti inledde Besqab 
schaktning och sprängningsarbeten 
för att förbereda för cirka 230 lägen
heter som kommer att byggas på 
Norrberget. Den första sprängnings
etappen gjordes i den västra delen av 
området. Besqab kallar detta område 
för kvarteret Skutan och kvarteret 
Eken. 

Buss 681 tar en annan väg
På grund av arbetet vid Norrberget 
har busslinje 681, från Söderhamns
plan till Kulla vägskäl, ändrad kör
väg genom Vaxholm under hösten. 
Linjen går nu längs Kungsgatan/
Stockholmsvägen (274) och bussen 
kommer då att trafikera Vaxholms 

kyrka, Timmermansvägen, Kron
ängsvägen, därefter Pålsundsvägen 
och ordinarie sträckning mot Kulla 
vägskäl. Preliminärt återgår linjen 
till ordinarie väg lördag 11 december 
2021.

Grävarbeten på Hamngatan
I september inledde Roslagsvatten 
ett arbete med att lägga nya led
ningar under Hamngatan till de 
kommande bostäderna på Norrber
get. Arbetet görs mellan Lägergatan 
och Roddaregatan. Denna del av 
Hamngatan kommer ha begränsad 
framkomlighet under arbetet som 
enlig nuvarande plan ska vara klart 
till årsskiftet.

Arbeten och ny väg för buss 
681 när Norrberget bebyggs
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När FN:s medlemsländer 2015 skrev 
under Agenda 2030 startade arbetet med 
att utifrån sjutton gemensamma mål för
bättra världen, utrota fattigdom, minska 
ojämlikheter och begränsa klimatföränd
ringarna. De globala målen beskriver vad 
som menas med hållbar utveckling, både 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Fokus på 12 olika mål
I Vaxholm har kommunstyrelsen beslutat 
fokusera på tolv av målen i kommunens 
verksamheter. För att beskriva hur målen 
konkret kan användas i Vaxholms stads 
verksamheter antog kommunfullmäktige 
i juni en hållbarhetsstrategi. 

Vaxholms stad arbetar sedan tidigare 
med många av delmålen och åtgärderna, 

Det vi gör lokalt i Vaxholm 
har betydelse globalt

framför allt inom det sociala området. 
På områdena biologisk mångfald, haven 
och klimatförändringarna finns mycket 
kvar att göra. De är också områden med 
långsamma förändringar som inte alltid 
går att mäta lokalt.

Många av målen i hållbarhetsstrategin 
berör flera olika ansvarsområden och 
målen kan samverka. Ett medvetet arbete 
med kommunens skolmåltider gynnar 
till exempel både målen för god hälsa, 
jämlikhet, klimatpåverkan och biologisk 
mångfald. Arbete för att förbättra till
gängligheten och kvaliteten i naturom
råden gynnar både biologisk mångfald, 
välbefinnandet, ökar motståndskraften 
mot klimatförändringar och ger oss en 
mer hållbar stad. 

Du kan också bidra

För att nå målen i Agenda 2030 behöver 
alla bidra, på olika nivåer i samhället. Du 
kan engagera dig i en förening eller ideell 
verksamhet och du kan lära dig mera om 
vad det innebär att leva hållbart. 

Vaxholms stad driver sedan 2020 ett 
projekt med hållbara familjer. Det är ett 
sätt att få en dialog med kommuninvå
nare och fördjupa kunskaperna om vad 
vi alla kan göra för att ställa om. 

I juni antogs en hållbarhetsstrategi av 
kommunfullmäktige. Strategin beskriver 
vilka globala mål och delmål som är  
viktigast för oss i Vaxholm och åtgärder 
som vi ska arbeta med.

Mer hållbar info 
Du hittar hållbarhetsstrategin på 
www.vaxholm.se under fliken 
Kommun och politik, Ett hållbart 
Vaxholm. Vill du veta mer om 
kommunens hållbarhets arbete 
och projektet hållbara familjer 
är du välkommen att kontakta 
hallbarhet@vaxholm.se. 
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Bli en mästare 
för miljön
Roslagsvatten deltar just nu 
i en kampanj kallad Minime-
ringsmästarna, där hushåll 
i hela Sverige tävlar mot 
varandra i att minska sina 
avfallsmängder och leva 
mer hållbart. Meningen är 
att minska klimatavtrycket. 
Därför söker Roslagsvatten 
nu intresserade deltagare i 
alla åldrar. Ingen förkunskap  
krävs. 

Läs mer och fyll i en  
intresseanmälan på  
www.roslagsvatten.se

Återvinnings-
centralen  
fortsatt stängd
Sedan i maj pågår ombygg-
nad av återvinningscentra-
len på Eriksövägen. Arbetet 
pågår fram till årsskiftet. 
Under byggtiden är åter-
vinningscentralen stängd. 
Istället finns under helgerna 
en mobil återvinningssta-
tion på parkeringsplatsen vid 
Eriksöbadet.
Öppettider: lördag och sön-
dag 9–14. Mer information, 
www.roslagsvatten.se.

Rustad pendlar-
parkering 
Pendlarparkeringen i Engarn 
rustades upp under våren 
och sommaren och har nu ett 
30-tal fler parkeringsplatser. 
Målet har även varit att göra 
parkeringen mer trafiksäker. 
Belysningen har ändrats och 
infarten har gjorts säkrare 
i anslutning till gång- och 
cykelvägar. Dessutom har 
dagvattenhanteringen på 
platsen förbättrats.

Sedan 2017 genomförs inventeringar av 
biologisk mångfald i kommunen. Förra 
året inventerades växter och i år var 
det fåglarnas tur. Under en vecka i juni 
inventerades olika områden. I alla områ
den fanns punkter där inventeraren lyss
nade och tittade efter fågelarter i cirka 
fem minuter för att sedan gå vidare till 
nästa punkt. Resultatet av 61 inventerade 
områden rapporterades till kommunen 
och ska nu användas för att beskriva hur 
biologisk mångfald förändras.

 
Fiskgjuse och ormvråk
Staren var den fågel som det fanns flest 
av i Vaxholm och på andra plats kom 
koltrasten. Staren är just nu rödlistad 
som sårbar eftersom den har minskat 
i antal under en längre tid. Rovfåglar 
som noterades var till exempel fiskgjuse 
och ormvråk. Ett extra intressant fynd i 
Vaxholm var den mer sällsynta bivråken, 
som livnär sig på bin och getingar. 

Bland de mindre fåglarna utmärkte 
sig tofsmes och kungsfågel. Både bivråk, 
tofsmes och kungsfågel är ett kvitto på 
att Vaxholm har värdefulla äldre barr 
och lövträdsmiljöer.

 
Alla fåglar är fridlysta
Alla Sveriges vilda fågelarter är fridlysta 
och av de 90 fågelarter som hittades i 
Vaxholm är 18 rödlistade. Om en art 
finns med på rödlistan betyder det att 
populationen inte är lika livskraftig som 
tidigare. Tio av arterna i Vaxholm är 
med i de så kallade fågeldirektivet vilket 
innebär ett skydd inom EU för arten och 
dess häckningsplatser.

Staren är Vaxholms  
vanligaste fågel
Under en fågelinventering i juni hittades 90 olika fågelarter  
i Vaxholm, bland annat bivråk, tofsmes och kungsfågel.  
Vanligast i Vaxholm är stare och på andra plats kom koltrast.

Tofsmes trivs i 
Vaxholms barr-
trädsmiljöer

Har du mött den här kompisen ute i naturen? Det är staren, Vaxholms vanligaste fågel.
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Blomstrande  
näringsliv i Vaxholm

Under 2020 
startades 73 461 

nya företag i 
Sverige, varav 117 

i Vaxholm. Därmed 
hamnar Vaxholms 

etableringsfrekvens 
(antal nystartade företag 

per 1 000 invånare) på 9,85 
vilket kan jämföras med 7,1 för 

riket. Det placerar Vaxholm på 
plats 7 av Sveriges 290 kommu-
ner i etableringsfrekvens.

Nästan alla företag i Vaxholm 
har färre än 50 anställda och nio 

av tio Vaxholmsföretag är så kall-
lade mikroföretag med färre än tio 

anställda. 
Enligt Statistikmyndigheten SCB 

finns 2 033 verksamma företag i Vax-
holm. Det finns 2 056 arbetsställen 
som sammanlagt har 2 790 anställda. 
Med arbetsställe menas varje adress 
där företaget bedriver verksamhet. 

Antalet arbetsställen har ökat under de 
senaste tio åren, år 2011 fanns 1 685 
arbetsställen i Vaxholm. 

Juridik, ekonomi, bygg och handel 
De tre branscher med flest antal  
företag är: 

1. verksamhet inom juridik,  
ekonomi, vetenskap och teknik

2. byggverksamhet

3. handel

Det speglar väl kommunens förutsätt-
ningar. Vaxholm är litet till ytan och har 
ont om mark för större företagsetable-
ringar. Inom juridik, ekonomi, vetenskap 
och teknik arbetar framför allt konsulter 
som bara behöver en kontorsplats. 

Den näst största branschen, bygg-
verksamhet, behöver inte heller några 
större markytor eftersom de främst ar-
betar hos kunderna. Den tredje största 
branschen, handel, är den bransch som 
vi oftast ser i vardagen. 

Tradition av företagsamhet 
Företagsamheten i Vaxholm satte 
framför allt fart i och med att sommar-
gästerna började besöka Vaxholm i mit-
ten av 1800-talet. Sedan dess finns en 
tradition av företagsamhet i kommunen. 

Det finns också en god spiral av ge-
menskap bland företagarna i Vaxholm. 
Det finns nätverk för stöd och råd och 
företagen i Vaxholm samarbetar. 

Genom Nyföretagarcentrum kan den 
som nyligen startat eller planerar att 
starta företag få kostnadsfri rådgivning. 
Vaxholms stad anordnar frukostmöten 
och föredrag för lokala företag och 
erbjuder information och möjlighet att 
knyta kontakter med andra företag. 

Vaxholmarna är av tradition entreprenörer och vår lilla stad har genom 
historien haft många duktiga företagare. I dag är Vaxholm en av de  
kommuner i Sverige som har högst antal företag per 1000 invånare. 

Håll dig uppdaterad  
om ärenden i Vaxholms nämnder
Om du i samtal om aktuella frågor be-

höver gå till källan för att kolla korrekta 

fakta om bakgrunden i olika frågor, eller 

veta om de är beslutade eller pågå-

ende ärenden, då har du möjlighet att 

fördjupa dig i och följa ärendens väg 

genom Vaxholms politiska nämnder. In-

för mötet kan du i kallelsen på webben 

läsa alla bilagor som beskriver ärendet 

utförligare. Några dagar efter mötet ser 

du i protokollet hur nämnden beslutat, 

eller var och när det ska tas beslut. 

Möten i kommunens högsta beslutan-

de organ, kommunfullmäktige (KF), är 

öppna för allmänheten. Vill du ta del  

av KF-mötet hemma i soffan så kan  

du se det i direktsändning på  

www.vaxholm.se, eller titta i efterhand.

Alltid nya nyheter på www.vaxholm.se

Håll dig uppdaterad genom att hålla koll 

på nyhetslistningen och driftsnyheter på 

Vaxholms stads webbplats. Webbsidan 

är responsiv och funkar bra i mobilen. 

Här publicerar vi dagligen nya nyheter 

och notiser. Och efter varje möte i kom-

munstyrelsen (KS) och kommunfullmäk-

tige (KF) publicerar vi sammandrag  

i nyhetsflödet på webbens startsida. 

Protokollen från mötena hittar du på 

webben redan innan nyheten kommer 

ut, och om du skulle undra något om 

ärenden i de politiska mötena så är du 

välkommen att kontakta kansliet via e-

post kansliet@vaxholm.se eller telefon 

08-541 708 00. Du kan också få hjälp 

vidare för att ta del av handlingar eller 

om du vill få mer info via politiker eller 

tjänstemän. Kontaktuppgifter till dina 

lokala politiker finns i förtroendeman-

naregistret på www.vaxholm.se under 

fliken Kommun och politik.

Frågor om företag  
och näringsliv
Välkommen att kontakta kommunens 
näringslivsansvariga Mikaela Lodén, 
e-post naringsliv@vaxholm.se.

TEXT MIKAELA LODÉN
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När tidningen Fokus jämför vilken kommun som det är bäst att leva i placerar 
sig skånekommunen Lomma i täten. Vaxholm klättrar i år ytterligare ett steg 
uppåt på listan och kniper en fin sjundeplats bland landets 290 kommuner.

Tidningen Fokus har rankat kommunerna i 16 år genom att jämföra 365 sta-
tistiska undersökningar bland annat kring arbetsmarknad, bostäder, miljöarbete, 
utbildning, sociala förhållanden och kultur. Under de senaste åren har fokus lagts 
mer på trygghet vilket gynnat Vaxholms ranking.

Hela undersökningen, bäst att leva, finns att läsa på www.fokus.se 

Stöd till dig  
som vill anställa
Vill du anställa en per-
son 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 
arbetar med att matcha arbetssökande 
med lediga jobb. Han kan hjälpa dig 
att hitta pålitlig arbetskraft lokalt i 
Vaxholm.

Hör av dig till Clas-Henric på e-post 
clas-henric.wallgren@vaxholm.se

Känner du igen dig? 
Här är en målning av Rulle Hultberg från 1948 som vi hämtat ur Vaxholms stadsarkiv. Men vilken Vaxholms-
adress föreställer målningen? Svaret hittar du på sidan 19. Har du dessutom fler uppgifter om vem konstnären 
Rulle Hultberg är så hör gärna av dig till oss på Viktigt i Vaxholm, e-post malin.ottosson@vaxholm.se.

Bild-
gåtan

Blomstrande  
näringsliv i Vaxholm

Var är det bäst att leva?  
Vaxholm klättrar till 
sjunde plats i rankning

Clas-Henric  
Wallgren

Näringslivsrankingen 2021
Vaxholm klättrar i år 29 placeringar 
när Svenskt näringsliv rankar före-
tagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 
Vaxholm avancerar från plats 210 till 
plats 181. Läs mer på www.vaxholm.se
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– Vädret har varit helt underbart och 
vi har fått feedback från många gäster 
att detta verkligen är en fantastisk plats, 
säger Andreas Thorberg, en av de tre 
Resaröbor som driver campingen. 

Totalt har campingen på Eriksö med 
100 platser haft cirka 1 000 incheck
ningar, vilket motsvarar omkring 3 000 
campinggäster i husvagnar, husbilar och 
tält. Till övervägande del har det varit 
svenska gäster, men också många tyskar 
och en del belgare och fransmän. De 
utländska gästerna är särskilt betydelse
fulla när skolorna börjar i Sverige och de 
svenska semesterfirarna åker hem.

Sex tyska husbilar
– Vi hade tidigt sex husbilar med cirka 
15 personer från Tyskland, säger An
dreas. De planerade att stanna bara en 
natt men blev till slut kvar sex nätter för 
att de trivdes så bra. Flera av de tyska 
gäster vi haft senare har blivit rekom
menderade av den första gruppen. Det 
är precis det vi hoppas, att gästerna ska 

trivas, rekommendera oss  
och vilja komma tillbaka.

Gott samarbete
Det största problemet 
hittills har enligt Anders 
Thorberg varit att den förra 
entreprenören inte stängt ner 
sin hemsida ännu, vilket lurar 
många gäster som söker kontakt den 
vägen och inte får några svar. Däremot 
tycker han att samarbetet med Vaxholms 
stad fungerat bra.

– Jag är imponerad över att kommu
nen varit så bra att ha kontakt med. De 
har hjälpt oss med sådant som inte fung
erat. Kommunen håller också snyggt på 
stranden med extra toaletter. Sanden vid 
badet krattas nästan varje morgon vilket 
våra gäster såklart uppskattar.

 De drygt 20 campingstugorna 
på området har inte hyrts ut 
i år, men till nästa sommar 
räknar Andreas med att de ska 
vara restaurerade och redo att 

hyra ut.
– Alla stugorna har sjöutsikt, 
men nu är det så igenväxt så 
att det inte syns. Under hösten 

kommer vi att rensa ytterligare i naturen 
så att miljön bli ännu mer välkomnande. 
Vi ska också fixa bättre möjligheter för 
att fika och äta i vår servering oberoende 
av vädret.

Enligt planerna öppnar campingen för 
en ny säsong i mitten av april 2022. 

Mer information finns på  
www.waxholmscamping.se. 

Andreas Thorberg

Lyckad sommar 
på Waxholms camping
De nya entreprenörerna på Waxholms camping fick en riktig rivstart 
med bara tio dagars förberedelse inför säsongs starten i juni. Men när 
campingen stängdes för säsongen kunde gänget se tillbaka på en fin 
sommar med varmt väder och flera tusen besökare. De är redan igång 
med planeringen för nästa sommar.
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Annsofi och Stefan  
fick årets förtjänsttecken

Stefan Gustafsson har varit ordfö
rande i Vaxholms kanotsällskap sedan 
1980talet och både han och hustrun 
Annsofi har under alla dessa år varit 
drivande och aktiva som ledare i 
klubben. Både Annsofi och Stefan har 
varit aktiva kanotister på landslagsni
vå. Stefan har tre VMsilver i maraton 
och Annsofi var Sveriges bästa sprint
kanotist under ett antal år på 70 och 
80talen. De har inspirerat och tränat 
många generationer av vaxholmsung
domar, bland annat sina egna barn, 
Erik och Frida, som också de varit 
landslagskanotister och sedan fortsatt 
som tränare och ledare i klubben.

Flera hundra medlemmar
Vaxholms kanotsällskap har idag flera 
hundra medlemmar med ett stort 
antal tävlings och motionsaktiva, 

liksom över 100 barn i kanotskola 
varje sommarlov.

Sedan 2012 delar Vaxholms stad ut 
förtjänsttecken för att hedra och visa 
uppskattning till kommunmedbor
gare som uträttat något som främjat 
kommunen. I vanliga fall överlämnas 
förtjänsttecknet i samband med sam
manträdet i kommunfullmäktige i 
juni. Men med anledning av pande
min delades priset istället ut utomhus 
på en brygga.

Jättekul erkännande
– Det kändes jättekul att efter så 
många år få detta erkännande, säger 
Stefan Gustafsson. Tydligen var det 
någon utanför klubben som hade 
nominerat oss och det känns extra 
bra att vårt arbete med klubben på 
sjösportcentrat vid Eriksö och med 

ungdomarna märks även där. Hos oss 
är alla välkomna, vi har en unik verk
samhet. Så roligt att det uppmärk
sammades samtidigt som vi hade två 
kanotister till OS!

Vaxholms stads förtjänsttecken gick i år till Annsofi Lundström Gustafsson 
och Stefan Gustafsson i Vaxholms kanotsällskap. 

Stefan Gustafsson och Annsofi Lundström Gus-
tafsson fick årets förtjänsttecken av kommun-
styrelsens ordförande Malin Forsbrand.

Höstens teman  
för friluftslivets år
Friluftslivets år fortsätter och lockar till nya upp-

täckter. Varje månad har ett eget tema. I september 

handlade det om att gilla friluftslivet. Teman under 

årets sista månader är lära ute (oktober), må bra 

ute (november) och dialog friluftsliv (december). 

Mer information går att hitta på www.luftenarfri.nu 

där det även finns olika aktiviteter och tips utifrån 

månadens tema.

Njut av naturen  
året runt 
Hösten erbjuder möjligheter och upplevelser i skog 

och natur. Kolla in Naturkartan.se som också kan 

laddas ned som app. Genom Naturkartan kan du hit-

ta nya pärlor att upptäcka men också påminnas om 

gamla favoriter. Perioden för svampplockning är lång 

och det finns mycket gott att ta med hem, så länge 

man har koll! Finns det inte svampböcker i hemmet 

kan en app som Svampguiden vara bra att ha. 
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Tyskt tv-avsnitt  
filmades i Vaxholm
I slutet av augusti fanns ett stort tyskt filmteam i 
Vaxholm då ett avsnitt av tv-serien Das Traumschiff 
spelades in. 

Das Traumschiff är en av Tysklands största TV-serier och har 
producerats i 40 år. Serien handlar om ett kryssningsfartyg som 
lägger till i olika hamnar, världen över. 

Nu var det dags för kryssningsfartyget i serien att lägga till  
i Stockholm. Karaktärerna i serien besökte olika platser i  
Stockholmsområdet – däribland Vaxholm.  Inspelningarna 
skedde framförallt i Norrhamnen i centrala Vaxholm.  
Hembygdsgården och cafét stod i fokus vid filmningen. 

Avsnittet kommer att sändas under våren 2022 i Tyskland, 
sannolikt runt påsk. Kanske kommer de fina miljöerna från  
Vaxholm att locka många tyska turister att resa hit kommande år. 

Bio ute  
i det fria
I slutet av augusti visades utomhusbio på 
Rindö redutt. Cirka 40 personer tog med 
egna stolar och fikakorgar och såg den klas-
siska ungdoms- och musikfilmen Grease från 
1978, med John Travolta och Olivia Newton 
John i huvudrollerna. Efter flera dagars reg-
nande blev det tursamt nog uppe håll lagom 
till utomhusbion som arrangerades av Vax-
holms stad tillsammans med filmföreningen 
Flimmer, konstnärsföreningen Redutten och 
Statens fastighetsverk. 

Hundägare älskar sina hundar men det finns 
också många som inte tycker om hundar, är 
rädda eller allergiska - det måste hundägare 
respektera. Alla kan inte se skillnad på en hund 
som vill leka eller en som är nervös och farlig.

I Vaxholms stad gäller regeln att hundar 
alltid ska hållas kopplade på offentliga platser. 
Mellan 1 mars och 20 augusti får hundar inte 
gå lösa i skog och mark i områden där det kan 
finnas vilda djur.

På anlagda badplatser, kyrkogårdar och lek-
platser i Vaxholms stad gäller hundförbud. Där 
får hundar inte vara även om de hålls kopplade.

I föreskrifterna för Bogesundslandets natur-
reservat står att det är förbjudet att medföra 
okopplad hund.

Hundar ska 
hållas kopplade
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ÖPPETTIDER 
Se www.vaxholm.se för eventuella ändringar:
Måndag  13–19 
Tisdag 10–17
Onsdag 10–19 
Torsdag 10–17 

Fredag 10–17 
Lördag 10–14
Söndag STÄNGT

Bibliotekets hemsida: 
På www.vaxholm.se under  
”Uppleva och göra” hittar du  
bibliotekets information. Här finns 
bland annat bibliotekets webb-
katalog där du kan söka efter 
böcker, beställa och låna om. För 
att kunna använda alla tjänster 
på hemsidan behöver du en pin-
kod som du får vid ett besök på 
biblioteket. 

E-böcker och E-ljudböcker: 
Många av bibliotekets titlar finns 
att låna i digital form via biblio-
tekens app biblio. Instruktioner 
finns att hämta på Vaxholms stads 
webb. I appen kan du läsa eller 
lyssna på böcker, både on- och 
off-line. 
Daisy-talböcker kan lånas av 
dyslektiker, synskadade och andra 
med läshinder. Är du Daisy-lånta-
gare kan du själv ladda ner dina 
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 biblioteket eller hemtjänsten.

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

Släktforskningsjour: 
Du kan få hjälp av jourhavande 
släktforskare från Södra Roslagens 
släktforskarförening med att starta 
din egen forskning på biblioteket. 
Datum annonseras på biblioteket 
och på kommunens hemsida. 

För vuxna
Kulturcafé: 
Tisdag 26 oktober klockan 15.00 
Fika med inbjuden gäst. Se program 
på biblioteket och på kommunens 
hemsida. Begränsat antal platser. 
Föranmälan: 08–541 709 45 eller 
biblioteket@vaxholm.se.

Öppen bokcirkel: 
Onsdag 24 november klockan 18.30
För dig som älskar att läsa och vill 
samtala med andra om dina läsupp-
levelser. Boken vi ska läsa annon-
seras på biblioteket och på kom-
munens hemsida. Begränsat antal 
platser.  
Föranmälan: 08–541 709 45 eller 
biblioteket@vaxholm.se. Välkomna! 

Bildgåtans svar
Tavlan på bilden på sidan 15 föreställer  
gamla färghandeln vid hörnet Hamngatan/ 
Kaptensbacken.

Färghandeln är sedan länge stängd och  
idag är det ett apotek i lokalen.

Advokatjouren: 
En kostnadsfri mottagning som Sveriges 
Advokatsamfund bedriver. Du får tala 
med en advokat i ca 15 minuter för en 
första vägledning. Höstens datum: 
3 november, 1 december. Mötet hålls tills 
vidare digitalt eller på telefon. Kölista 
från klockan 10.00 samma dag, telefon: 
08–541 709 45

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

Vaxholms 
stadsbibliotek

För barn
Sagostund: Om läget tillåter startar bib-

liotekets sagostunder igen i höst. Datum 

och tider annonseras på biblioteket, på 

bibliotekets hemsida och Instagram. 

Läslov 1–6 oktober 

Hela veckan: Tipsrunda om Ronja  

Rövardotter. Vinn fina bokpriser!

Barnboksveckan 15–20 november 

Hela veckan: Mamma Mu-tipsrunda.

Lördag 20/11: Vi firar Mamma Mu och 

Kråkan. Alla barn är välkomna!

Jullov på biblioteket

13 december–10 januari Julbingo! Vinn 

fina bokpriser.

Läsutmaningen

Tävling - klara av uppdragen! Kryssa för 

det ni gjort och lämna in Läsutmaningen 

till biblioteket så får ni ett litet pris. I slu-

tet av varje månad lottar vi ut ett större 

pris. För barn 0–17 år. Finns att hämta 

på biblioteket.



Fortsätt 
testa dig

Beställ ett hemtest om du eller någon du känner 
visar symtom på covid-19. Läs mer på 1177.se

Gäller även 
dig som är 

vaccinerad.

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. 

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


