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Till att börja med

Valet är över och jag tror att jag 
talar för alla politiskt engagerade i 
kommunen när jag riktar ett stort 
tack till alla er som deltog. Tack för 
samtal, engagemang och för att du 
gick och lade din röst på det som du 
tror gagnar vår stad framåt. 

Nu har vi ett valresultat och i skri
vande stund pågår diskussioner 
mellan olika partier för att formera 
ett styre från den 1 januari 2023. 
Det handlar nu om att sitta ner och 
förena varandras vallöften, kompro
missa och hitta bärande vägar fram
åt. Om att utifrån tillit och förtroen
de formera ett lag som kan arbeta 
bra tillsammans, styra och 
leda för att åstadkom
ma resultat.

Den senaste tiden har 
glädjande nog flera 
resultat ramlat på 
plats efter stöd från 
partier såväl inom 
som utanför styret. 
I det här numret kan 
du bland annat läsa om ett 
nytt utegym på Lägret, solceller på 
Resarö skoltak, gratis mensskydd på 
våra skolor för att bryta stigma och 
hyschhysch kring det mest naturli
ga i världen, nya cykelparkeringar i 
parken Lägret, uppstart av rondell

bygge vid Engarn och (trumvirvel) 
ny konstgräsplan på Resarö. Jag och 
många med mig är väl medvetna om 
att IFK Vaxholm länge velat skapa 
konstgräs på bollplanen på Resarö. 
Flera saker har stått i vägen men nu 
har en ny konstgräsplan äntligen 
invigts, efter gott samarbete mellan 
kommunen och fotbollsförening
en, som själva tagit ett stort ansvar 
både när det gäller byggnation och 
finansiering. Stort tack för ert driv 
och för det som ni gör för många av 
Vaxholms barn och unga. 

Nu initierar vi också ett arbete med 
att utveckla Vaxholms stads

kärna  genom att anställa 
en av Vaxholms lokala 

företagare, Linda 
Wahlström, som ska 
vaska fram goda 
idéer från företag, 
fastighetsägare, 

enskilda vaxholmare. 
För ett levande och 

roligt centrum året om. 
Har du några idéer som är 

värda att pröva?

Vi ses på stan framöver! ■

Malin Forsbrand (C),  
kommunstyrelsens ordförande

Foto: Privat

Tack för ert  
engagemang!

Gruppledare i Vaxholm 
oktober 2022
• Moderaterna   

Annicka Hörnsten Blommé
• Liberalerna  

Michael Baumgarten
• Centerpartiet  

Fredrik Östman
• Socialdemokraterna  

Bengt Sandell
• Vänsterpartiet  

Sara Strandberg
• Miljöpartiet  

Anne-Charlotte Eriksson
• Waxholmspartiet  

Daga Bäverfeldt
• Kristdemokraterna  

Kjetil Rindal
• Sverigedemokraterna  

Klas Beskow

I förtroendemannaregistret på  
www.vaxholm.se hittar du kontaktupp-
gifter till samtliga förtroendevalda. Där 
finns även information om deras aktuella 
uppdrag och vilka de tidigare haft. 

Möten i kommun- 
fullmäktige 

Möten i kommunfullmäktige är öppna 
för allmänheten och hålls i Kronängs-
skolans aula på måndagar klockan 
18.00 om inget annat meddelas. 
Årets återstående mötesdatum är 
14/11 och 12/12. Du kan se mötena live 
eller i efterhand på Vaxholms stads 
webbplats. Där kan du inför kommu-
nens politiska möten även läsa in dig 
i ämnet i bakomliggande handlingar 
till besluts- och informationsärenden. 
Mötesprotokoll finner du så snart de 
har justerats under fliken Kommun och 
politik på www.vaxholm.se.

Nästa nummer… 

…av Vaxholms stads tidning 
kommer i brevlådan i decem-
ber. Mellan utgivningarna kan 
du följa vårt nyhetsflöde på 
www.vaxholm.se.

Tidningen Viktigt i Vaxholm ges ut av 
Vaxholms stad. Tidningen delas 
ut fyra gånger per år till samtliga 
hushåll i kommunen.

Redaktion
Kontakt: Vaxholms stads växel:  
08-541 708 00.
Redaktör: Elisabeth Larsen Brolin, 
tel: 08-541 709 16. Icke överens-
kommet digitalt material skickas till 
elisabeth.larsen.brolin@vaxholm.se
Huvudskribent: Malin Ottosson, 
Vaxholms stad.

Ansvarig utgivare: Marie Wiklund, 
kommunchef.
Redaktionsråd: Fredrik Östman (C), 
Michael Baumgarten (L), Gunnar 
Moberg (WP), Bengt Sandell (S), 
Annicka Hörnsten Blommé (M).

Nästa nummer
Utkommer 15 december 2022. 
Manusstopp 17 november 2022.

Produktion
Grafisk produktion: Ryter 
kommunikationsbyrå AB. 
Tryck: Bok & Tryck, Bollnäs. 
Omslagsbild: Elever från 
Söderfjärdsskolan. Artikel sid 4–5. 
Foto: Malin Ottosson.
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…så stor del av de röstberättigade 
deltog i Vaxholms kommunval. Det 
är något lägre än vid valet 2018 då 
val deltagandet var 88,9 procent.

LÄS MER på sista sidan.

Spara el. Energimyndigheten gör en 
informationssatsning för att bidra till 
ändrade vanor och ökad kunskap för 
att minska elanvändningen. Just nu är 
energisituationen i Sverige och Europa 
kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är 
höga och kan stiga ännu mer. Det finns 
också risk att elen inte räcker för vissa 
timmar i vinter. Vi kan tillsammans 
förbättra situationen genom att minska 
elanvändningen. 

Energimyndigheten ger information om  
läget, varför vi behöver minska elanvändningen 
och hur du kan bidra:

LÄS MER: www.energimyndigheten.se/
varje-kilowattimme-raknas/
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Politiska satsningar i  
det här numret
Politik. Kommunfullmäktige (KF) ska 
varje år i november fastställa mål och 
budget för de kommande tre åren. Mål 
och budget utgör plattformen för pla-
nering och styrning i Vaxholms stad. 
Beslut om budget 2022 togs i KF 15 
november 2021. I budgeten beslutas 
om de olika nämndernas satsningar. 
Av de satsningar som politiken tagit 
beslut om för innevarande år kan du i 
detta nummer läsa om:

l utegymmet på Lägret, s 6, 
 cykelräknare, cykelparkering  
s 7, solceller, s 23 och konstgräsplan 
på Resarö, s 5  (några av satsning-
arna inom nämnden för teknik fritid 
och kultur)

l gratis mensskydd för skolelever, 
s 6 (en av satsningarna för barn- och 
utbildningsnämnden).

l näringslivssatsning, s 12, plastfria 
Vaxholm, s 13–16 (ett par av sats-
ningarna inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområden).

Satsningarna för 2023 kommer att 
återfinnas i den budget som beslutas 
politiskt i slutet av 2022. I takt med 
att satsningarna verkställs kan du 
läsa om dem i Vaxholms stads olika 
nyhetskanaler.

TA DEL AV HELA BUDGETDOKUMENTET på    
www.vaholm.se under fliken Kommun  
och politik » Kommunens ekonomi »  
Mål och budget.

Förberedelser inför våren
Plantering. Medan årstiderna under 
kort tid ställer om från sommar till 
höst till vinter så pågår samtidigt 
både planering och plantering inför 
våren. Många glada tillrop möter 
Vaxholms stads entreprenörer då de 
förbereder med plantor och vårlökar  
i rabatter, gamla och nya, på olika 
platser i Vaxholm. Bilden är från en 
rabatt som kommer att ge sig till kän-
na vid Repslagargatan när varmare 
årstider åter är här.

Är du utvald att tycka till?
Undersökning. Under hösten gör SCB 
sin årliga medborgarundersökning och 
ett slumpmässigt urval av Vaxholms 
invånare har bjudits in att delta.

Enkäten består av 128 frågor uppde-
lade i områden som skola och omsorg, 
boende och boendemiljö, trygghet i 
samhället, jämlikhet och integration 
samt förtroende. Genom att delta i 

undersökningen får invånare ge en 
bild av hur de ser på sin kommun. 
Vaxholms stad använder sedan resul-
tatet för att utvärdera och utveckla 
verksamheterna. 

Den som bjudits in till undersökningen 
kan svara via en pappersenkät eller på 
webben. Svaren ska lämnas senast     
3 november. Resultaten presenteras i 

december. 
Det är frivil-
ligt att delta 
och givetvis 
är alla svar anonyma.

Du som inte blivit utvald till årets 
SCB-enkät och ändå vill framföra 
synpunkter till Vaxholms stad kan 
använda e-tjänsten ”Skriv till oss”.

http://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
http://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/
http://www.vaholm.se
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Pirrigt  
och roligt   
att börja i 
skolan
Vi har träffat sex elever i klass 1a och 1b i 
 Söderfjärdsskolan. De berättar hur det kändes 
att börja i skolan, vad de tycker om Vaxholm och 
vad de skulle införa om de fick bestämma.
Text och foto: Malin Ottosson

– Hemma, innan jag skulle börja  
skolan, kändes det pirrigt. Men när  
jag har börjat är det bara roligt. Jag 
har flera kompisar här som jag gick 
i förskolan med och två kusiner går 
också här. Det roligaste i skolan är  
att leka i skogen och att gunga.

Vaxholm är bra för här hjälper folk 
både människor och djur.

Om jag fick bestämma skulle 
människor ta hand om fler djur.  
Man skulle inte få skjuta djuren.

– Det kändes lite nervöst först  men 
sedan tyckte jag att det skulle bli  
kul att börja i ettan och räkna matte.  
Det finns egentligen inget som är  
plus eller minus i skolan, men om  
det fanns det så är nog matte min 
favorit.

Vaxholm är bra för att det finns så 
många lekparker här. 

Om jag fick bestämma så skulle jag  
få spela Pokemonspel på Ipad en 
timme om dagen. Nu får jag inte  
spela alls på vardagar. På helgerna  
får jag spela 50 minuter när jag har 
ätit frukost och klätt på mig.

– Att börja skolan kändes lite pirrigt 
men kul. Man visste ju inte vilka de 
andra i klassen var. Men så träffade 
jag dem och de är snälla och om-
tänksamma. Jag leker med många 
kompisar i skolan Jag har gått på 
morgonfritids här förut så jag visste 
hur det såg ut. Det roligaste i skolan 
är att spela king (bollspel reds. anm.) 
och alla-mot-alla-kull.

Vaxholm är bra. Här finns många roli-
ga parker och badstränder. Det är fint 
i Vaxholm, särskilt vid vattnet.

Om jag fick bestämma skulle det bli 
gratis nutellakakor till alla.

Abdou Roslund, 7 år, Vaxön

– Det var roligt att börja i skolan. Det 
var inte nervöst för jag har gått förbi 
skolan många hundra gånger och jag 
hade många kompisar som redan gick 
i den här skolan. Det bästa i skolan är 
att hoppa hopprep och klättra i träd.

Jag tycker att Vaxholm är bra för 
att det är en kommun där man kan 
bestämma bra saker och tänka på att 
det ska passa för barnen också.

Om jag fick bestämma skulle det byg-
gas många vattenparker med rutsch-
kanor för barn. Jag har varit på Sunne 
vattenland i Värmland men där var det 
många åk som bara var för vuxna.

Alexis Lööw, 7 år, Vaxön Johan Kumasaka, 7 år, Vaxön Ludvig Grevfors, 7 år, Kullön
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Grönt gräs på Resarö
Efter många års förberedelser 
har Resarö fotbollsplan fått 
konstgräs istället för grus. 

Idrott. – Det här är fantastiskt 
roligt. Jag tror knappt att det är 
sant. Man får nypa sig i armen, 
säger Mattias Bedding, ord
förande i IFK Vaxholm. Den 
här planen innebär en enorm 
förbättring för oss och för alla 
aktiva i Vaxholm. 

Han intygar att den nya fotbolls
planen kommer att utnyttjas för 
fullt med schemalagda tränings
tider. Resarö skola har också 
möjlighet att utnyttja planen.

– Tidigare har vi ibland haft fyra 
grupper av årskullar som får 
dela på en plan, säger Mattias. 
Nu blir det ju dubbelt så många 
träningsmöjligheter jämfört 
med tidigare. 

På konstgräsbanor läggs ofta 
gummigranulat, millimeterstora 
gummibitar, som anses utgöra 
en miljörisk. Planen på Resarö 
har istället granulat gjort av 
kork. 

Upprustningen av den gamla 
grusplanen är ett samarbete 
mellan Vaxholms stad och IFK 
Vaxholm. Projektet finansieras 
delvis genom crowdfunding, 
alltså ekonomiska bidrag från 
privatpersoner.

”Här finns det 
som ibland kallas 
för skärgårdsvilja”  
Michael Werner, Tynningöbo. Sid 10–11

– Innan jag började skolan var det    
lite pirrigt, sedan blev det mer och 
mer pirrigt. Men när vi började var  
det bara roligt, jag kände några sedan 
innan, de går i tvåan och trean. Det 
roligaste i skolan är att läsa, jag är 
ganska bra på det. Jag gillar också 
matte, speciellt plus, och att leka 
med vatten.

Vaxholm är roligt. Jag gillar särskilt 
gröna parken på Lägret.

Om jag fick bestämma skulle det bli 
fler grejer med vatten, till exempel 
jätteroliga vattenparker. Jag gillar 
att bada.

– Det kändes bra att börja i skolan. 
Jag kände tre kompisar sedan innan. 
Abdou och jag gick på samma för-
skola. Det roligaste i skolan är att 
vara i skogen. På skolgården finns 
ett förråd där vi kan få låna grejer, till 
exempel fotbollar och pingisracket.

Vaxholm är bra för här finns många 
lekparker och badställen. Jag bor 
nära en strand och min familj har  
en motorbåt.

Om jag fick bestämma skulle det  
bli gratis godis. 

Olof Sjulander, 6 år, Vaxön

Ravyn Morrissette, 7 år, Kullön

Mattias Bedding, ordförande i IFK Vaxholm.
Foto: Ela Bedding.
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Din krisberedskap. Vid en 
samhällskris kommer 
hjälpen först att gå till 
dem som bäst behöver 
den. Därför måste de fles
ta av oss vara beredda på 
att klara oss själva en tid. 
Planera för några dagar, 
upp till en vecka eller 
längre om du har möjlig
het. Anpassa din hem
beredskap till vad som 
passar just dig och dina 
nära. Prata gärna med 
anhöriga och grannar om 
hur ni kan förbereda er 
tillsammans. När du är förberedd 
kan samhället fokusera på att hjälpa 
dem som har svårast att klara sig 
själva.  

Du som vanligtvis behöver stöd i 
vardagen har rätt att få den hjäl
pen även i en kris, men det kan se 
annorlunda ut, eller dröja.

MSB (Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap) tipsar om 
hur du kan förbereda dig och vilken 
slags mat som är bra att ha hemma 
vid en kris i samhället. Gör en plan 
för hur du i hemmet ska ordna med 
vatten, mat, radio och värme under 
en vecka. 

MER INFO: www.vaxholm.se eller på msb.se

Preppa för en vecka

Gratis mensskydd i 
 skolorna
Skola. Från och med hösten kom-
mer gratis mensskydd att finnas på 
alla Vaxholms grundskolor. Beslutet 
att införa gratis mensskydd är en 
av satsningarna i barn- och utbild-
ningsnämndens mål och budget för 
2022–2024.
Foto: Herbox

Ung i Roslagen
Konferens. I november arrangerar 
Vaxholm den årliga konferensen 
Ung i Roslagen. Konferensen vänder 
sig till alla som arbetar med unga i 
Roslagen. Temat för årets konferens 
är Ung idag. Bland annat föreläser Ida 
Höckerstrand och Sofie Hallberg som 
ligger bakom Ångestpodden.

Du är en del av Sveriges beredskap

Kom i form på lägret
Hälsa. Ett nytt utegym står nu färdigt på Lägret mitt i 
Vaxholm. Gymmet består av sju olika stationer av stål där du 
kan träna både styrka och kondition. På platsen där gymmet 
har byggts låg tidigare en av Lägrets boulebanor. Den bana 
som är kvar kommer att rustas upp till tävlingsstandard. 
Foto: Jeanette Kävrestad
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Trafikverket arbetar under hösten med 
att bygga om Engarns vägskäl till en 
cirkulationsplats (rondell). Syftet är 
att förbättra trafiksäkerheten och öka 
tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Upprustning. Under byggtiden kan 
det bli köbildning förbi platsen i rus-
ningstrafik. Trafikverket uppmanar 
trafikanter att planera för en lite längre 
restid än normalt mellan E18 och Vax-
holm/Resarö under pågående arbeten. 
Busstrafiken kommer att vara igång 
under byggtiden, men kan påverkas av 
pågående arbeten.

Gång- och cykelvägen hålls öppen
I ett tidigare skede fanns en plan att 
Trafikverket skulle stänga av gång- och 

cykelvägen under hela arbetet eftersom 
vägbanan under arbetet är trång och 
räddningstjänsten behöver komma fram 
på ett säkert sätt. Efter påtryckningar 
från Vaxholms stad har Trafikverket nu 
hittat en lösning som gör att räddnings-
tjänsten kan komma fram samtidigt 
som gång- och cykelvägen hålls öppen. 
Genom en så kallad «gångfålla» kan 
gång- och cykeltrafikanter passera 
korsningen på ett säkert sätt. Cyklar 
behöver ledas genom den smala fållan.

Trafikverket räknar med att arbetena 
är klara under våren 2024. 

LÄS MER OM PROJEKTET:  
www.trafikverket.se, Väg 274, Engarns 
vägskäl Vaxholm.

Cykelparkering som  
motprestation
Trafik. Som ett led i arbetet med att  
främja hållbara transporter och sunt  
liv har nya cykelställ byggts på Lägret, 
bredvid tennisbanan, under träden i 
hörnet mellan Lägergatan och Kungs-
gatan, samt utanför bilparkeringen 
närmast kyrkan. Cykelparkeringarna 
tillsammans med den nya cykelräk-
naren vid Vaxholmsbron är dessutom 
exempel på de motprestationer som 
Vaxholms stad utför som en del i det 
stadsmiljöavtal som Vaxholms stad 
har med Trafikverket. Större delen av 
avtalet handlar om att Trafikverket 
medfinansierar kajrenove ringen i 
Vaxholm. Totalkostnaden för kaj-
projektet beräknas till cirka 381 
miljoner kronor. Trafikverket bidrar 
med max 185,7 miljoner kronor.

… så många cyklade turer blev det över gång- och cykelbron mellan Kullön och 
Vaxön första veckan i september. Den nya cykelräknaren räknar antalet cyk lister 
åt båda hållen. Var du en av dem som bidrog till siffran? Cykelräknaren på bron är 
tänkt att inspirera fler att välja cykeln. Vi håller utkik efter nya rekord.

Rondell växer fram  
i Engarn

Insatser för att korta 
 väntetider
Bygglov. Efter beslut i Kommunfull-
mäktiges möte i september förstärks 
nu enheten för bygglov i Vaxholms stad. 
Syftet är att komma tillrätta med de 
långa väntetiderna för bygglov.

Efter att mängden bygglovsansökningar 
ökat kraftigt under pandemin, samtidigt 
som bygglovsenheten av olika skäl varit 
underbemannade, har väntetiderna 
på bygglovshandläggningen vuxit i 
Vaxholm. Det har därför tagit många 
månader innan ett ärende tilldelas en 
handläggare. Därefter har det tagit yt-
terligare tid beroende på om ansökan är 
fullständig eller inte och om det är ett 
ärende inom planlagt område eller inte.

Från och med 26 september har enhe-
ten förstärkts med ett par bygglovs-
handläggare och samtidigt annonseras 
efter ytterligare bygglovshandläggare.
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Migration. När Migrationsverket 
anvisar flyktingar får kommunen 

information om namn och ålder ett par 
månader i förväg för att kunna förbereda 
mottagandet. Vaxholm stad förbereder 
bland annat bostäder som görs redo med 
enkel möblering.

Hjälp att komma i gång
På ankomstdagen åker två tjänsteperso
ner från socialförvaltningen ut och möter 
på Arlanda. Flyktingarna får skriva på ett 
2årskontakt på lägenheten och hjälp med 
att komma igång i Sverige. Det handlar till 
exempel om att besöka Migrationsverket, 
genomgå hälsoundersökning, ansöka om 
personnummer för att sedan kunna börja 
på SFI (svenska för invandrare) och anmäla 
sig till Arbetsförmedlingen. Vaxholms stad 
erbjuder bland annat utbildnings och jobb
coachning och bostadsvägledning för att 
hitta ett eget boende när de två första åren 
gått. Hittills i år har tio personer kommit till 
Vaxholm. 

Åtta ukrainska flyktingar
Förutom dessa tio personer har Vaxholm 
också hittills i år tagit emot åtta ukrainska 

18 flyktingar till  
Vaxholm hittills i år

En hjälpande hand 
i Vaxholm stöds av 
Svenska kyrkan, 
Röda korset, Rädda 
barnen och Lions. 

Under 2022 har Migrationsverket meddelat att 63 flyktingar kommer att 
 anvisas till Vaxholm, 19 kvotflyktingar plus 44 ukrainska flyktingar enligt 

massflyktsdirektivet. Hittills har 18 av dem välkomnats till kommunen.

flyktingar som anvisats från Migrationsver
ket. De ukrainska flyktingarna är i Sverige 
under det så kallade massflyktsdirektivet, 
vilket är ett annat regelverk. Till dem ordnar 
kommunen bostäder, men de har inte sam
ma rätt till insatser som SFI, Arbetsförmed
ling eller personnummer. 

Frivillighjälp med språkcafé
Förutom kommunens arbete med flyk
tingmottagningen finns det också en rad 
frivilligorganisationer som hjälper till med 
integrationen i Vaxholm. Varje vecka ordnas 
till exempel föreningen 
En hjälpande hand i 
Vaxholm språkcafé i 
prästgården. Där kan 
flyktingarna bland 
annat öva på att prata 
svenska och få kläder 
och leksaker som Vax
holmare skänkt. 

Hitta till vaccinationen
I samarbete med kommunen och vårdcen
tralen har organisationen En hjälpande hand 
också hjälpt alla som vill bli vaccinerade mot 
covid19 att ta sig till vårdcentralen. ■

Vill du hjälpa 
till med att ge 
flyktingar  
ett gott  
mottagande  
i Vaxholm? 
Kontakt Lena  
Vannerus, En hjälp-
ande hand, e-post:  
lena.vannerus@   
gmail.com, telefon: 
070-760 45 36
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Digital fixartjänst 
för seniorer
IT-stöd. Visste du att du som 
är 67 år eller äldre kan få 
kostnadsfri hjälp med enkla-
re IT-tjänster i hemmet? För 
att boka kontakta Vax-
holms stads växel, 
telefonnummer  
08-541 708 00.

Fixaren kan bland 
annat hjälpa 
till att installera 
bredband, router eller 
konfigurera ett trådlöst 
nätverk. Du kan också få 
hjälp med att installera en 
skrivare eller hjälp att komma 
igång med olika appar och 
program. Dessutom kan du 
få rådgivning och utbildning 
i digitala samhällstjänster 
(som 1177) eller olika kommu-
nikationsappar (till exempel 
videosamtal med Skype eller 
Facetime). Fixaren hanterar 
inte känsliga personuppgif-
ter, exempelvis bankären-
den, hjälp med Bank-ID eller 
liknande.

Digital kampanjvecka  
med dialog

IT-stöd. I mitten av oktober ordnade 
Vaxholms stad gratis IT-handledning i 
form av öppet hus på flera olika platser 
i Vaxholm. Alla som vill lära sig mer om 
digital teknik och bli mer självständig i 
att använda internet var välkomna och 
det fanns surfplattor att låna på plats 
för den som inte hade med egen telefon 
eller surfplatta.

IT-handledningen var en del i e-med-
borgarveckan som är en nationell kam-

panj i syfte att främja användandet av 
e-tjänster och öka svenskarnas digitala 
delaktighet.

Under veckan bjöd Vaxholms stad   
också in till medborgardialog i kom-
munhuset. Syftet var att få in synpunk-
ter på vilka kommunala e-tjänster eller 
annat digitalt stöd som behövs och få 
del av invånares idéer kring hur fram-
tidens ”digitala Vaxholm” kan se ut. 

LÄS MER OM VECKAN på www.vaxholm.se

Väntjänster prisade
Omsorg. Vaxholms stads förtjänst-
tecken 2022 går till tre aktiva kvinnor i 
Väntjänsten i Vaxholm. Birgitta Nyhlén, 
Eva Westberg och Ulla Magne. De 
får utmärkelsen för sina insatser och 
ideella arbete till stöd och glädje för 
kommunens äldre.

Enligt motiveringen prisas de för sina 
insatser inom Väntjänsten, som har 
till syfte att vara ett komplement till 
kommunens hemtjänst och motverka 
ensamhet. De arbetar ideellt till stöd 

och glädje för äldre invånare i Vaxholm, 
till exempel genom att följa med vid 
sjukhusbesök. De har också anordnat 
påsk- och julaftonsluncher samt aktivi-
teter på de särskilda boendena.

Rådgivning för  
jobbsökande tillbaka
Arbete. Arbetssökande i Vaxholm kan 
få stöd av Vaxholms stads jobbcoach 
Clas-Henric Wallgren. Under hösten 
erbjuder jobbcoachen åter drop-in 
rådgivning i rådhuset på tisdagar 
klockan 13.00–16.00. Du kan till exempel 
få hjälp med arbetssökande, ansöknings-
handlingar, anställningsintervju och ana-
lys av annonser. Ingen föranmälan krävs. 

UNDRAR DU NÅGOT är du välkommen att kontakta 
Clas-Henric Wallgren, telefon 08-541 708 13,  
e-post clas-henric.wallgren@vaxholm.se
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Tomas  
Larnefeldt. 
Foto: Privat

http://www.vaxholm.se
mailto:clas-henric.wallgren%40vaxholm.se?subject=
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Pärlor i Vaxholm. Ett besök till 
 Tynningö med bil från centrala 

Vaxholm går över Rindö, via Oxdjupet över 
till Värmdö, vidare till Gustavsberg och 
färjeläget på Norra Lagnö. Efter en kort 
färjetur kör vi i land på södra Tynningö. 

Ett enklare sätt att ta sig hit från Vaxholm är 
förstås med Waxholmsbåt. Då är det prome
nad eller cykel som gäller. Här finns också 
en SL-buss som med 11 turer om dagen tar 
resenärer runt ön.

Milsvid utsikt
Vi börjar besöket med att leta oss upp på 
Tynningö klack, 50 meter över havet, med 
en fantastisk utsikt. Här uppe är det lätt att 
föreställa sig Tynningös strategiska läge 
under medeltiden, längs sjövägen in mot 
Stockholm.

Det finns ingen kommunal mark på Tyn
ningö. Ön är till övervägande del privatägd. 
Här finns inte heller kommunalt vatten och 

avlopp. Däremot finns skyddsvärda sko
gar, en vindlande och vacker vandringsled 
och gott om betesmark som hålls öppen av 
betande hästar och får. Bebyggelsen består 
till stor del av klassiska sommarvillor längs 
stränderna, byggda omkring förra sekelskif
tet till sommarnöje för rika stockholmare. 
Här finns också typiska sportstugor och min
dre sommarhus byggda under 1900 talet, 
då ökande levnadsstandard och lagstadgad 
semester ökade efterfrågan på sommar
stugor. På Tynningö finns också bland annat 
en hästgård och flera aktiva båtvarv.

Engagemang och sammanhållning
– Tynningö är ju egentligen inte särskilt 
kopplat till kommunen, säger öbon Michael 
Werner. Vi sköter oss själva till största delen. 
Visst finns det en massa krångel med att bo 
på en ö men det finns ju också en enorm 

Föreningar,  
sammanhållning  
och skärgårdsvilja
Vi tog en sväng till Tynningö – Vaxholms tredje största ö.  
En pärla med vacker vandringsled, insjöbad och god  sammanhållning 
bland boende och sommargäster.
Text och foto: Malin Ottosson

Tynningö

Tynningö 
Tynningö är Vaxholms 
tredje största ö till ytan, 
efter Resarö och Rindö.

Ön sträcker ut sig närmare 
6 km i nordväst- sydöst 
riktning Vaxholm och 
Värmdö.

Areal: cirka 441 hektar. 

Här finns en rad små sam-
manhängande sötvatten-
sjöar, Maren, Myrholms-
maren och Lilla Maren 
(även kallad Trollsjön).

Tynningö har cirka 720 
fastigheter varav ca 162 är 
bebodda året om.

I början av oktober i år 
fanns det det 344 fast-
boende på ön. Antalet blir 
förstås långt högre när 
sommarboende räknas in.

Tynningö klack ligger 
50 meter över havet 

med fantastisk utsikt 
i alla riktningar.

Många barn har lärt sig att simma i insjön Maren. Simskolan 
firade 70-årsjubileum i somras.
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frihetskänsla att vakna upp på morgonen 
i en fantastiskt vacker miljö, alltid nära till 
vattnet. 

Michael driver öns obemannade livsmedels
butik tillsammans med sin fru Annelie och 
öborna Elisabeth och Lars Röckert. Butiken 
ligger mitt på ön intill bygdegården och 
öppnade förra sommaren. På försök kom
mer den nu att vara öppen över vintern. När 
livs medelsbutiken skulle startas erbjöd sig 
genast 45 familjer att vara med och köpa in 
sig i byggnaden där affären ligger. 

– Det var ett helt fantastiskt gen
svar! säger Michael. Den inställ
ningen tycker jag kännetecknar 
människorna här på ön. Det finns 
en fin sammanhållning och ska 
något göras så gör vi det ihop. Här 
finns det som ibland kallas för 
skärgårdsvilja, ett slags envishet 
och generositet och en styrka i att 
kunna göra saker själva.

Många aktiva föreningar
Tynningöbornas engagemang och förmåga 
att klara sig själva visar sig också i för
eningstätheten. Här finns utöver samfäl
lighetsföreningar även flera ekonomiska 
 föreningar, båtklubbar och ett aktivt byalag. 

Idrottsföreningen, Tynningö IF, har långt 
över 300 medlemskap (ett medlemskap 
gäller för hela familjen) och driver bland 
annat fotbollsskola, golf, tennis, padel, 
gruppträning och det årliga Tynningö
loppet (KOLLA). Idrottsföreningens största 
och mest klassiska aktivitet är simskolan 
som varje sommar hålls vid badet i in
sjön Maren. I somras firade simskolan 70 
årsjubileum.

På den smala bilvägen tar vi oss upp till 
norra delen av Tynningö. Där ligger de  
två båtbryggorna Höganäs och 
Norra Tynningö. Från Norra 
Tynningö brygga ser man 
över till centrala Vaxholm. 
Just nu har Trafikverket 
stängt av norra bryg
gan för renovering. Vid 
Höganäs brygga träffar 
vi en av Tynningös två 
busschaufförer, Anders Kern, 
som sitter i bussen och väntar 
in Waxholmsbåten. Den lilla röda 
SL-bussen kör elva turer om dagen och har 
plats för 20 sittande. 

– Det roliga med mitt jobb är mötet med 
människorna. Tynningöborna är väldigt 
trevliga, säger han. 

Anders jämför med när han tidigare kört 
stora bussar i stadstrafik.

– Där fick man vara på helspänn hela tiden. 
Här är det aldrig stressigt eller otrevligt och 
man får dessutom fina naturupplevelser.

Förutom öns 20 hållplatser finns det också 
”vinkhållplats”, där bussen stannar när 
passagerare vinkar att de vill åka med.

Ett dunkande ljud avslöjar att Waxholmsbå
ten, M/S Västan, är på väg in till bryggan. Sju 
personer kliver av och går på bussen innan 
Anders vänder och kör vidare. ■

Norra Tynningö brygga 
 renoveras

Norra Tynningö brygga är stängd 
för renovering från 3 oktober till juni 
2023. Trafikverket renoverar för att 
förbättra bryggans bärighet och 
öka säkerheten. Bryggan kommer 
att vara avstängd för trafik under 
arbetet. Mer information finns på  
www.trafikverket.se

… en enorm 
firhetskänsla 
att vakna upp 
på morgonen i 
en fantastiskt 
vacker miljö”
Öbon Michael Werner.

Höganäs brygga.

http://www.trafikverket.se
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Satsning på ett levande Vaxholm
Näringsliv. För att stödja näringslivets 
utveckling kommer Vaxholms stad ta 
fram en ny strategi och handlingsplan för 
centrumutveckling. Strategin ska syfta 
till att skapa en levande, hållbar och att-
raktiv stad året runt genom samverkan 
mellan offentliga och privata aktörer.

Linda Wahlström, som själv driver 
företag i Vaxholm, har anställts som 
processledare på halvtid under ett och 

ett halvt år. Hennes uppdrag är att leda 
arbetet med att ta fram strategi och 
handlingsplan. 

Under hösten 2022 och våren 2023 görs 
en nulägesanalys. Linda Wahlström 
kommer att bjuda in till möten och 
workshops som blir underlag till den 
kommande strategin.

 
Foto: Jesper Wahlström

HAR DU FRÅGOR ELLER FÖRSLAG?  
Kontakta Linda Wahlström på  
  linda.wahlström@vaxholm.se

■ Nikolai Fabricius, 23 år, från Vax-
holm. Läser till arkitekt i Helsingfors. 
Sommarjobb i kajprojektet

– Mitt jobb var att samla in och 
bearbeta allmänhetens synpunkter 
på kajprojektet. Vi tog emot många 
synpunkter, till exempel kring res
tauranger och modellen på sittbän
kar. Jag jobbade med att uppdatera 
informationsskyltar och med att ta 
fram en utställning om kajprojektet 
som nu visas i rådhuset. Jag höll i 
en fototävling som vi anordnade och 
som arkitektstudent kunde jag också 
hjälpa till med visioner för vad kajen 
kan utvecklas till framåt.  

Hej sommarjobbare!
Möt två av årets unga vaxholmare som jobbade inom Vaxholms stad under sommaren

■ Clara Claesson, 18 år, från 
Vaxholm. Läser naturvetenskap-
ligt program i Tibbleskolan i 
Täby. Sommarjobb på Vaxholms 
stadsbibliotek.

– Det var mitt första sommarjobb 
och jag kände mig väldigt välkom
men. Framför allt åkte jag runt 
med bibliotekscykeln, träffade 
människor och informerade. Jag 
var till exempel på kajen, vid hem
bygdsgården och vid badet ute på 

Eriksö. Det svåraste med jobbet 
var nog att hålla en konversation, 
att veta vad man ska säga för att 
folk ska bli intresserade. Men 
det var många som blev genuint 
glada när jag var ute med cykeln, 
framför allt äldre och barnfamil
jer.  Genom det här jobbet har jag 
börjat uppskatta biblioteket mer. 
Om jag ska rekommendera en bok 
så blir det fantasyromanen Högt 
spel av Leigh Bardougo eller Den 
hemliga historien av Donna Tartt.
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Plast finns överallt i vårt samhälle, men det leder 
till miljöproblem på olika sätt och därför behöver 

vi hitta sätt att minska användningen.
EN BILAGA OM PLAST FRÅN VAXHOLMS STAD.

20 år

47%

75%

34% förpackningar av olika slag 
finns kvar i restavfallet i 
Vaxholm. För mycket!

av plastförpackningarna 
sorteras ut från hushålls-
avfallet i Sverige. För lite!

Så lång tid (eller mer) kan 
det ta för en plastpåse att 

brytas ner i naturen

Så mycket minskade köp av 
plastkassar i matbutiken när 

priserna höjdes.



EN BILAGA OM PLAST FRÅN VAXHOLMS STAD.

På Rindö har familjen Plastrougi 
gjort det till en rolig utmaning 
att minska plastanvändningen.  
Sedan de blev mer medvetna 
uppskattar de att deras plast
förbrukning har halverats.

■ Miljöengagemanget har länge funnits 
hos Therese och Daniel, och det blir 
många samtal om hållbarhet i hemmet. 

– Vår familj är ganska stor, vilket direkt 
skapar ett större fotavtryck. Vi behöver 
bo lite större och vi äter och konsume-
rar mer än en mindre familj. När man 
lever nära barn blir man dessutom varje 
dag påmind om nästa generation och 
att det vi gör idag, kommer ha en påver-
kan på deras framtid, säger Therese. 

Smart och trendigt
Engagemanget har även smittat av sig 
på de fyra barnen. Juno, som är 13 år 
och äldst av syskonen, har medvetet 
valt att främst handla secondhand- 
kläder, eftersom klädindustrin är en stor 
utsläppsbov. Hon gör ofta tiktok-in-
lägg där hon visar sina loppisfynd för 
att inspirera andra. Juno och hennes 
kompisar delar också olika plagg mellan 

varandra. Samtidigt som de förnyar sin 
garderob får kläderna längre livslängd.

– Nu är det ju dessutom trendigt med 
vintage och second hand. Hela familjen 
är flitiga besökare på loppisar, berättar 
Juno. 

Även de yngre barnen, Lola 10 år, Nike 7 
år och Bon 3 år, är medvetna om miljön 
och familjens hållbara livsstil. 

– Men det är klart, när man är liten är 
det svårare att förstå varför mamma 
inte köper hem nutella på grund av 
att det innehåller palmolja, förklarar 
Therese. 

Just kring plast har familjen tänkt till 
ordentligt runt sina vanor. Planering är 
a och o, likaså att vara lite påläst och 
uppfinningsrik. 

Ge plasten nytt liv
– Det finns dessvärre många situationer 
då det är svårt att undvika plast, till 
exempel när man handlar i mataffären. 
Väldigt många förpackningar är gjorda 
just i plast, säger Daniel.

I köket har redskap och skålar byts ut 
mot trä, glas eller rostfritt stål. Och  
den plast som inte går att undvika 
försöker familjen istället återanvända 
på olika sätt. 

– För den plast som har tillverkats 
har ju skadan redan skett, så om man 
kan ge plasten ett längre liv genom 
andra funktioner är ju det bra. Många 
för packningar kan diskas ur och till 
exempel användas för förvaring eller 
för att paketera varor som ska postas, 
avslutar Therese.

att minska på plasten!
Här är det en sport Nike och Lola Plastrougi. Foto: Daniel Plastrougi

Juno Plastrougi.

Bon Plastrougi.



Plast är ett användbart material med 
olika egenskaper som vi möter i många 
olika sammanhang. Gemensamt är 
att den tillverkas av fossil råvara, olja. 
Tillverkningen av plast är också energi-
krävande. När plasten inte sorteras 
utan slängs i vårt hushållsavfall bidrar 
det till utsläpp av växthusgaser. Därför 
är minskad användning av plast en 
viktig klimatåtgärd.

Plast på fel plats
Plast hör inte hemma i naturen. Det 
kan till exempel ta tio till tjugo år eller 
längre för en plastpåse att brytas ned. 
Plast som hamnar i naturen delar sig 
med tiden till mindre och mindre bitar 
och blir till slut så kallad mikroplast. 

Enligt Håll Sverige rent är fimpen det 
absolut vanligast skräpet; en miljard 
fimpar slängs varje år på gator och torg. 
Både cigarrettfilter och snuspåsar be-
står av ett slags plast, cellulosaacetat 
som bryts ned mycket långsamt. 

Skräp på stränder och i haven består 

oftast just av plast, såsom godispapper, 
påsar eller plastkorkar. Plast som ham-
nar i haven blir till ett globalt problem 
när det flyter iväg långa sträckor och 
bryts ned till mindre partiklar. Fiskar 
och fåglar kan fastna i skräpet och 
skadas, eller drunkna. Plast som en 
gång har hamnat långt ute till havs är 
dessutom svårt att samla in.

Den dolda plasten
Ett vanligt tuggummi tillverkas av pet-
roleumbaserad syntetisk plast. Om det 
hamnar i naturen tar det mycket lång 
tid att brytas ned och försvinna. Men 
det finns biobaserade alternativ som 
är bättre för miljön. Även våtservetter, 
blöjor, tapeter, tepåsar, möbler, inred-
ning i bilar och fiberdukar som används 
i bygg- och markarbeten innehåller 
plast. Listan kan göras lång. Det är 
ofta så kallade nonwoven-material där 
plast binds ihop med papper så att det 
inte kan återvinnas. Många av de här 
produkterna behöver vi, så då är det 
viktigaste att se till att det inte hamnar i 
naturen. Om det går, välj andra material.

EN BILAGA OM PLAST FRÅN VAXHOLMS STAD.

Visste du detta om plaståtervinning?
l  I Sverige sorteras bara 47 procent 

av plastförpackningarna ut från 
hushållsavfallet. I Vaxholm finns 
det cirka 34 procent förpackningar 
av olika slag kvar i restavfallet. Så 
det finns en potential att förbättra 
sorteringen.

l  Alla plastförpackningar, oavsett om 
det är hård eller mjuk plast lämnas 
som plastförpackning på närmaste 
återvinningsstation. 

l  Plastleksaker, plastfickor, 
 plastprylar från hemmet och  
svarta sopsäckar är exempel 
på  sådant som inte räknas som 
förpackningar utan ska i stället 
lämnas på återvinningscentralen  
på Eriksö. 

l  Produkter av återvunnen plast är 
bra, men det allra bästa för klimatet 
är att så långt det är möjligt avstå 
från plast och välja andra material.

Börja plastbanta!
Här bjuder familjen Plastrougi på 
sina bästa tips för att plastbanta

 Drycker i PET-flaska kan du 
ersätta med vatten i kylen och 
smaksätta eller kolsyra själv. 

 Rensa i leksakslådan, lämna till 
återbruk om det finns en märk-
ning, lämna annars till återvin-
ningscentralen. Köp leksaker 
second hand med bra kvalitet. 

 Festlig utsmyckning i plast som 
presentsnören, konfetti, glitter, 
och ballonger kan ersättas med 
mer plastfria alternativ. 

 Säg hejdå till plastfolie, en-
gångspåsar och plastburkar för 
förvaring. Använd istället glas-
burkar eller en glasskål täckt med 
silikontoppar eller bivaxdukar. 

 Om du måste använda påsar,   
välj flergångspåsar med zip som 
kan diskas. 

 Använd träredskap och skär   -
brädor i trä. 

 Välj pappersförpackningar för 
juice, bröd och grönsaker. 

 Ta med bärkasse och frukt och 
grönsakspåsar när du ska till 
butiken.

 Säg nej tack till bestick, pinnar 
och plastlådor när du hämtar 
färdigmat.

 För mer hållbart tänkande kring 
kläder kan du vädra och ta bort 
fläckar istället för att tvätta syn-
tetplagg ofta. Och att köpa kläder 
på second hand är både coolt, 
snyggt och trendigt. 

 Välj naturmaterial i alla textilier, 
fråga vad det är gjort av om det 
inte framgår.

 Välj refill-produkter när du kan, till 
både städ och badrumsskåpen

att minska på plasten!

Varför är det inte 
bra med plast?



Vissa tillsatser i plasten, till exempel 
mjukgörare, är hälsofarliga. Därför 
finns det regler för leksaker och plast 
som kommer i kontakt med livsmedel. 
Alla plastmaterial som är säkra att 
använda till mat är märkta med ”glas 
och gaffel”-symbolen eller orden ”till 
livsmedel”. Undvik matlådor i plast som 
kan avge farliga ämnen vid uppvärm-
ning. Gamla leksaker kan innehålla 
ämnen som inte längre är tillåtna. 
Leksaker ska numera vara CE-märkta 
för att vara säkra men se upp om du 
handlar på nätet. Nästan varannan pro-
dukt som köps in via näthandel utanför 
EU innehåller förbjudna ämnen enligt 
Kemikalieinspektionen. 

l Mikroplast
Mikroplast är ett samlingsnamn för 
mycket små partiklar av plast. De kom-
mer från slitage av olika plast material 
som bildäck, konstgräs, båtbottenfärg 
och från plastskräp som bryts ned. 

Mikroplast sprids lätt, och i dag finns 
det sådana partiklar överallt på jorden 
– på de högsta bergstopparna och i 
havets djup. Vissa havslevande djur 
får i sig och äter plast istället för mat. 
Vilken effekt mikroplaster har på oss 
människor vet vi ännu inte helt och 
hållet. 

l Textila material
Våra kläder och andra textilier som 
 består av polyester, fleece, nylon,  
elastan och lycra är framställda av 
poly merer eller plast. När vi tvättar  
syntetiska material släpper vi ut  
mikroplaster i avloppet. Allt går inte  
att fånga upp i reningsverket. Genom 
att tvätta mer sällan och använda 
flytande tvättmedel istället för pulver 
minskar slitaget av textilen och därmed 
också utsläppen. Vi kan också konsu-
mera mindre, återbruka mera och satsa 
på naturmaterial, som bomull, lin och 
ull, när vi köper nya kläder.

EN BILAGA OM PLAST FRÅN VAXHOLMS STAD.

Det är lätt att fastna i 
gamla vanor …
Plast och engångsprodukter är 
bekväma och hygieniska, sparar 
tid och förenklar tillvaron. Så 
för att kunna minska på plasten 
innebär det att vi måste tänka 
om, kanske planera mera, tänka 
till i butiken, leta upp alterna-
tiva produkter, återbruka mera 
– och inspirera andra! När du 
har kommit på något smart sätt 
att minska eller återanvända, 
dela med dig till vänner och 
bekanta om du har gjort.

l Nya lagar minskar förbrukningen av engångsplast 
När bärkassarna i butiken blev beskattade och betydligt dyrare än tidigare  
minskade förbrukningen av plastkassar – med hela 75 procent. Flera engångs-
produkter i plast är nu förbjudna att tillverka och sälja inom hela EU. Sedan 1 juli 
2018 är det förbjudet i Sverige att sälja kosmetiska produkter som innehåller 
 plastartiklar med rengörande, skrubbande eller polerande effekt som är avsedda 
att sköljas av eller spottas ut efter att de har använts.

Från och med januari i år 
kan den som slänger små-
skräp omkring sig, exem-

pelvis fimpar och tuggum-
mi på gatan, få böter 

på 800 kronor.

Vad gör Vaxholms stad?
Vaxholms stad arbetar aktivt med 
Agenda 2030 för att bidra till de 
globala hållbarhetsmålen. Här några 
exempel på hur vi arbetar praktiskt:

l Vi ställer miljökrav i avtal och 
upphandlingar.

l Vi förbättrar sopsorteringen i  
våra verksamheter.

l Eriksö återvinningscentral tar nu 
emot plast till återvinning, även 
det som inte är förpackningar.

l Vi använder inga engångsartiklar 
vid catering till möten. 

l Vi har plockat upp och skrotat ett 
antal övergivna plastbåtar. 

l Vi deltar i skräpplockar-
kampanjer. 

Nästan varannan produkt 
som köps in via näthan-
del utanför EU innehåller 
förbjudna ämnen enligt 
Kemikalieinspektionen. 
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Är plast farligt 
för oss människor?

https://unsplash.com/@malvestida?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/accessories?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Upphandlingsskola för 
 Vaxholms företag
Näringsliv. Under våren 2022 erbjöd 
Vaxholms stads upphandlingsenhet i 
samarbete med Företagarna Vaxholm 
flera informationsträffar om offentlig 
upphandling. Syftet var att informera 
om nya regler och att få fler lokala 
företag att delta i kommunens olika 
upphandlingar.

– Ambitionen är att göra det mer 
intressant för våra lokala företag att 
vara med i kommunens upphandlingar 
för att i möjligaste mån nyttja det lokala 
näringslivet, säger Vaxholms stads 
upphandlingschef Kamrul Islam. Mer 
kunskap kan göra det lättare för företa-
gen att vara med i våra upphandlingar.

Det första mötet handlade om regel-
verket generellt kring offentlig upp-
handling och om nyheter för 2022. Det 
följdes upp med två ”anbudsskolor” med 
mer praktiskt och lokalt innehåll kring 
upphandling i Vaxholms stad. Intresset 
var stort och en rad lokala företagare 
från varierande branscher deltog.

Upphandlingschef Kamrul Islam.

Skrotbåtar 
 skadar miljön
I början av juli bärgades en gam
mal övergiven skrotbåt i vattnet 
nedanför återvinningscentralen 
på Eriksövägen. Båtägaren är 
okänd och kommunen har med 
tillstånd från polisen beställt 
bärgning och destruktion.

Miljö. Gamla båtar som lämnas 
i naturen kan läcka plast 
och andra farliga 
ämnen som skadar 
djur och växter i 
våra känsliga havs 
och vattenmiljöer. 
Men att skicka 
en uttjänt båt till 
återvinning kostar 
pengar och därför 
väljer vissa ägare hellre 
att lämna båten i naturen. Det 
är inte tillåtet att skrota en båt utan 
ägarens tillstånd. Det räknas som 
egenmäktigt förfarande.

Den aktuella båten vid Vaxön hade 
legat på botten en tid. Eftersom 
båten inte var anmäld stulen fick 
kommunen till slut klartecken från 
polisen för att bärga den. Båten 
skickades till återvinning på Hagby 

återvinningscentral i Täby. Under 
sommaren bärgade Vaxholms stad 
också två roddbåtar.

Så hanterar du skrotbåtar
Hittar du en skrotbåt på din mark 
är det bäst att först försöka hitta 
och kontakta ägaren. Vet du inte 

vem ägaren är kan du 
kontakta polisen. 

Är båten anmäld 
stulen hämtar 
polisen den, 
annars avvaktar 
man för att se 
om någon ägare 

hör av sig. Om du 
hittar en skrotbåt 

på allmän plats eller i 
naturen kan du kontakta 

kommunen som då försöker hitta 
ägaren.

Vill du skrota din egen båt kan du 
vända dig till Båtretur (båtretur.
se) ett nationellt nätverk utan 
vinstintresse för insamling och 
återvinning av fritidsbåtar. De 
hjälper till att hitta transportör var 
du än bor i landet.

Årets kock från Resarö
Vinnare. Grattis till Jessie Sommar-
ström Årets kock 2022. För första 
gången på 34 år lyckades en kvinna 
vinna tävlingen Årets kock. Det har 
bara hänt en gång förut i tävlingens 
39-åriga historia. Jessie Sommar-
ström, som bor med familjen på 
Resarö, var i final även förra året 

och kunde i år ta hem finalen i 
överlägsen stil bland annat med en 
örtfylld lammsadel med smörrostad 
rotselleri och två rätter på kummel. 
Till vardags arbetar Jessie som 
kreativ ledare på Urban deli, men 
nu väntar ett år fullt av gästspel, 
mediaframträdanden och resor.

Jessie Sommarstgröm från Resarö kan numera titulera sig Årets 
Kock 2022 – svensk mästare i professionell matlagning.
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Skola. Aldrig utvecklas människans 
hjärna så snabbt som under förskole

åren. Om barnen då lägger hälften av sin 
vakna tid i förskolan så är det lätt att inse att 
förskollärare har en enormt viktig roll. 

– Kraven på förskolepersonalen har ökat, 
säger David Edfelt. Med dagens långa 
förskoledagar, pressade verksamheter och 
höjda krav på vad barnen ska göra enligt 
förskolans läroplan så är det här kunskaper 
som verkligen behövs.

I förskolans läroplan finns till exempel krav 
på att alla barn ska få utvecklas i lek, språk, 
samarbete och mycket mer. 

– Utmaningarna ser olika ut för alla 
barn, säger David Edfelt. Bemö
tandet skapar förutsättningar för 
att barnen ska trivas och lära sig 
saker i förskolan.

Hela vårt samhälle idag är 
uppbyggt på att det ska hända 
mycket hela tiden. Samtidigt är 
trygghet och rutiner väldigt  viktigt 
för små barn. Det gäller för perso
nalen att kunna få gruppen att 
växla mellan lugn och ro och 
över till mer fartfyllda 
aktiviteter. 

Konflikthantering  
på schemat för  

förskolans personal
Under hösten vidareutbildas Vaxholms stads förskolepedagoger i 

konsten att bemöta barn med problemskapande beteende. 
– Det handlar om de barn som krockar mest med tillvaron, hamnar 
i svåra situationer, blir tysta och rädda eller utåtagerande, säger 

psykolog David Edfelt som håller i utbildningen.

Konsten att lösa en konflikt
Med problemskapande beteende menas här 
beteenden som skapar problem, för barn
gruppen eller för personalen. För barnet 
själv är det ofta en lösning. Att spela pajas 
kan till exempel vara en strategi för den som 
inte förstår vad som ska ske eller som inte 
har lust eller begriper poängen. Genom att 
skämta, tramsa, puttas, springa iväg eller 
ligga under ett bord slipper barnet tillfälligt 
ifrån en svår situation. 

– Att skrika och slita i en leksak för att man 
hade den först är till exempel inte en bra 
strategi. Men barn är ju inte illvilliga eller 
elaka egentligen. Det handlar oftast om att 
situationen är lite för svår för barnet. Att då 
använda tillsägelser, förmaningar eller tjat 
ger inte barnet strategier för att lyckas nästa 
gång. Vi som vuxna behöver istället hjäl
pa till. Genom empati och nyfikenhet kan 
personalen försöka hitta sätt att visa barnet 
bättre lösningar. 

Barn får ofta höra sitt namn i negativa 
sammanhang – Nej Kalle! Kalle du får inte ta 
den! Det gör lätt att barnet känner sig miss
lyckat. Här kan det vara bättre att ge barnet 

en idé om vad som kan vara bra att göra 
istället. Det hjälper de barn som har 

svårt att hitta egna strategier. 

Ibland kan ju  
utbrott mer 
eller mindre 
skapas av de 
vuxna”
David Edfelt, psykolog 
och ansvarig för höstens 
utbildning av förskole-
pedagoger i Vaxholms 
stad.
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Dataintrång i lärplattfomen Vklass
IT. I september upptäcktes att 
en användare hade manipulera t    
    lärplattformen Vklass och öppet 
publicerat personuppgifter 
om förskolebarn, elever och 
personal på en extern webbplats. 
Vaxholm var en av de drygt 30 
kommuner som drabbades. 

Den olagliga webbplatsen stäng-
des omgående ned och uppgif-
terna är inte längre tillgängliga. 
Företaget Vklass har polisanmält 
händelsen och vidtagit åtgärder 
för att det inte ska kunna upp-
repas. Enligt företaget fanns 
det en säkerhetslucka i en äldre 

version av lärplattformens pro-
gramvara. 

– Det är allvarligt att det har läckt 
ut uppgifter, säger Linda Mark-
lund, skoljurist med dataskydds-
ansvar. Vi anmälde omgående 
händelsen till Integritetsskydds-
myndigheten och informerade 
alla i Vaxholm som kan vara 
drabbade. Vklass har försäkrat 
att problemet är åtgärdat så att 
systemet nu fungerar säkert.

Vklass är den lärplattform  
Vaxholms stad använder för 
 kommunikation mellan skola, elev 
och vårdnadshavare.

Känslor som smittar
”Lågaffektivt förhållningssätt” är ett 
sätt att möta affekt och stress som 
många förskolepedagoger använder. 
Tankegången är att om en vuxen be
möter ett barn med att bli upprörd 
och arg, till exempel när ett barn får 
ett utbrott, så blir barnet ännu mer 
argt. Det kallas ”affektsmitta” vilket 
kan beskrivas som att smitta med 
känslor. Barnet som är i affekt har 
svårt att ordna sina känslor. Genom 
att bemöta barnet lugnt minskar 
risken för ännu ett utbrott eller att 
utbrottet förlängs. 

– Vissa barn har extra svårt med sin 
känslostyrning. Då är det ju klokt av 
pedagogerna att behålla sitt lugn för 
att inte driva upp känslorna ännu 
mer. Ibland kan ju utbrott mer eller 
mindre skapas av de vuxna. Därför 
är det viktigt att tänka på vad man 
säger och gör i olika situationer. Det 
behövs också en stor förståelse för 
variationen som finns i en barn
grupp. 

Idag har det blivit vanligare med 
olika NPFdiagnoser (neuropsy
kiatriska funktionsnedsättningar) 
hos barn, men David pekar på att 
forskning visar att antalet barn med 
svårigheter inte har ökat, bara att 
fler upptäcks. 

– Det kan också vara så att barns 
vardag blivit mer komplex, vilket 
gör att vi ser fler barn som miss
lyckas. Samtidigt ska ett barn inte 
behöva ha en diagnos för att få det 
stöd som behövs. ■

Utbildningen för Vaxholms 
stads förskolepedagoger 
består av fyra föreläs-
ningar och workshops  
med tid emellan  tillfällena 
för att kunna använda  
kunskaperna i den egna 
verksamheten.
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Kajen. Från och med Kulturnatten 
14 oktober finns nu en utställ
ning om kajprojektet i rådhuset. 
Utställningen beskriver kajens 
utveckling från 1776 fram till den 
senaste renoveringen omkring 
1969, och vidare in i framtiden. 
Förutom bilder och texter visas 
också en rad filmer, bland annat 
om varför kajen behöver renoveras 
och hur den kommer att se ut när 
den är klar. 

På plats i rådhuset finns också den 
tidskapsel som barnen på försko
lan Lekhagen har gjort inför kaj
renoveringen. Tidskapseln består 
av en kista fylld med saker som 

barnen valt ut för att representera 
vår samtid. Kistan kommer att 
grävas ned i den framtida kajen. 
Förhoppningen är att den ska 
hittas av de som renoverar kajen 
om 120 år. 

Utställningen finns på plats under 
större delen av projektet som i 
dagsläget är planerat att pågå till 
och med 2026.

Utställningen är kombinerad med 
kajens projektkontor på plats, vil
ket gör att öppettiderna varierar. 

KONTAKTA KAJPROJEKTET för att boka en tid 
eller få information om öppettider, e-post: 
kajen@vaxholm.se.

Utställning om  
kajrenoveringen

Kajprojektet i kanalerna
Kajen. All information om kajprojektet 
finns samlad på www.vaxholm.se/ 
kajrenovering. Där finns också en rad 
filmer där bland annat kajens historia, 
renoveringsbehov och framtida gestalt-
ning beskrivs. 

Du kan också följa projektet i bilder på 
instagram, @vaxholms_kajer. Här 
publiceras bilder med korta för-
klaringar, händelser och kuriosa 
kring det stora byggprojektet.

I samband med att renoveringarna 
startar kommer den som är special-
intresserad att kunna få uppdateringar 
kring kajprojektet via ett kostnadsfritt 
nyhetsbrev. Du kan redan nu anmäla dig 
till nyhetsbrevet genom att mejla namn 
och e-postadress till kajen@vaxholm.se 
skriv ”Anmälan nyhetsbrev” i ämnes-
raden.

HAR DU FRÅGOR om projektet når du projekt-
gruppen via e-post: kajen@vaxholm.se.

Kajprojektet

Byggstarten  
försenad
Kajen. Renoveringen av Vaxholms 
kajer kommer inte att kunna 
starta i september som tidigare 
planerats. Anledningen är att 
upphandlingen av entreprenörer 
för etapp 1 måste tas om på grund 
av bristande konkurrens. Bygg-
starten försenas till våren 2023, 
men som det ser ut i nuläget så 
kommer projektet ändå att vara 
klart 2026 som det var tänkt.

Så snart den nya upphandlingen är 
färdig presenteras mer informa-
tion och en uppdaterad tidsplan 
för byggstarten på  
www.vaxholm.se/kajrenovering

FÖR FRÅGOR kontakta kajprojektet via 
e-post: kajen@vaxholm.se

Etapp 1: Mars–maj 2023. 

Renoveringen av kajlinjen. 

Planering för resterande 

delar av etapp 1 pågår

mailto:kajen%40vaxholm.se?subject=
mailto:https://www.vaxholm.se/kajrenovering?subject=
mailto:https://www.vaxholm.se/kajrenovering?subject=
mailto:kajen@vaxholm.se
mailto:kajen%40vaxholm.se?subject=
mailto:kajen%40vaxholm.se?subject=
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Minns ni kärleksbänken i Vax
holms gästhamn? En av parkbän
karna fick namnet efter att Lasse 
och Maria Ros Hjelm träffats, 
friat och gift sig där vid bänken. 
Nu när kajen ska renoveras får 
kärleksparet överta bänken och 
under kajrenoveringen byggs en 
ny kärleksplats.

Kajen. På en av de gröna parkbän
karna vid gästhamnen i Vaxholm 
hade någon skruvat fast tre grave
rade mässingsplaketter. Efter en 
 efterlysning fick kommunen kon

takt med kärleks
paret Lasse och 
Maria. De bodde från 
början i Åkersberga res
pektive Värmdö och när de 
skulle träffas för första gången 
2015 så valde de att ses mitt emel
lan, i Vaxholm, för att äta glass.

Tre år senare, 2018, friade Lasse 
vid bänken och i augusti 2020 gifte 
sig paret vid bänken, med gäster 
ombord på en båt några meter ifrån 
och äldre släktingar som deltog 
digitalt.

När kajen nu ska renoveras tas 
parkbänkarna bort och nämnden 
för teknik, fritid och kultur har 
beslutat skänka kärleksbänken till 
Lasse och Maria som ett minne.

Vi har sett ut en plats 
under en björk hemma 

på tomten på Rindö där den 
kommer att passa bra, säger 
Lasse.
I kajens gestaltningsprogram för 
renoveringen finns planer på en ny 
”kärleksplats” inspirerad av Lasse 
och Marias historia. Bland annat 
föreslås en minnesplakett på plat
sen där bänken stått. Arkitekterna 
föreslår också att: ”en ny plats, i ett 

mer omhändertaget läge 
med en bänk skapas, där 
förhoppningsvis fler kan 
hitta kärleken i fram
tiden”.

Maria tycker att det låter 
fantastiskt med en ny kärleks

plats där kärlekspar kan träffas.

– Tänk om det skulle bli ett nytt 
bröllop på kajen. Som borgerlig vig
selförättare skulle jag kunna ställa 
upp och viga dem. Då skulle cirkeln 
verkligen vara sluten, säger hon och 
skrattar.

Fotnot: Övriga bänkar på kajen kommer också 
att återanvändas, till exempel i parker eller på 
gångvägar i kommunen.

Under sommaren utlyste kajprojektet i Vaxholms stad en fototävling med 
motiv från Vaxholms kajer. Här är de tre vinnarbilderna som också finns 
att beskåda i rådhuset, i den pågående utställningen om kajprojektet.

Kärleksparet fick varandra – 
och sin kärleksbänk

I slutet av augusti överlämnades bänken av nämndordförande 
Bengt Sandell (S) som tillsammans med Vaxholms stads entrepre-
nör lyfte bänken över till Lasse och Marias släp. Foto: Malin Ottosson

Vinnarbilder

Foto: Cornelia Billberg Foto: Lars WagnertFoto: Sofie Persson
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Var i Vaxholm 
är vi nu?
Historia. Här har vi två gamla bilder på Vax-
holmsbebyggelse. De båda husen har stått 
på samma tomt men i olika tider. Bild 1 visar 
Rådman Petter Siöbloms stuga från mitten 
av 1700-talet. Mellan 1861 och 1892 ägde och 
bodde baderskan på badinrättningen vid 
Norrbergshamnen, Lovisa Öhrström i huset.

I slutet av 1880-talet ersattes stugan av  
huset på bild 2. 

Sista ägaren i det huset var Åkeriägaren 
Viktor Rundlöf med familj. 1958 såldes fast-
igheten av Lisa Rundlöf och huset revs 1959 
tillsammans med stora delar av kvarteret.

Du hittar svaret på sid 27.

Teater mot våld
Kultur. Riksteaterns föreställning 
Brutna löften, brutna revben spelas 
i Kronängsskolans aula 21 november 
klockan 19.00. 

Vi får följa den vältalige Sebastian som 
i ett polisförhör berättar om den char-
miga Julia, kvinnan i hans liv. Utan att 
glorifiera våldet ges en inblick i varför 
någon väljer att ta till våld och psykisk 
misshandel för att bryta ner en annan 
människa. 

Föreställningen rekommenderas från 
15 år och visas för allmänheten som en 
del i kampanjen En vecka fri från våld. 
Biljetterna är gratis och finns att hämta 
på biblioteket från 7 november. 

Kultur för Vaxholms  
skolbarn
Kultur. Under oktober presenterar 
Vaxholms stad två föreställningar för 
eleverna i Kronängsskolan. Först ut är 
teatersällskapet Ung utan pung med 
föreställningen ”Puss och kram” för 
årskurs 5–6. 

Därefter kommer dansaren Maele 
 Sabuni och violinisten Semmy Stahl-
hammer med dansföreställningen 
Bach in the street för årskurs 7–9.

Bildgåtan: 

Kulturskola för barn med funktionshinder
Kultur. Har du barn med funktionshin-
der som skulle vara intresserade av kul-
turskolans verksamhet? Under hösten 
undersöker kulturskolan i Vaxholm vilka 
aktiviteter kulturskolan skulle kunna 

erbjuda. Dessa aktiviteter kommer  
att vara avgiftsfria. Välkommen att  
höra av dig till via e-post:  
kulturskolan@vaxholm.se eller  
telefon 08-541 708 70.

Foto: U
ng utan pung
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Solceller på Resarö skola
En solcellsanläggning har instal
lerats på taket på Resarö skola 
som ett led i Vaxholms stads 
energieffektivisering. Enligt 
installationsföretaget kommer 
anläggningen att ge cirka 55 000 
kilowattimmar solenergi per år.
Foto (porträtt): Malin Ottosson

Hållbarhet. I september, i strålande 
solsken, invigdes Vaxholms stads 
första större solcellsanläggning.

– Det har inte varit helt lätt 
eftersom det är första 
gången vi gör det här, sä
ger projektledaren Josefin 
Sjöstedt Berggren, Vax
holms stads fastighetsenhet.

Det gällde till en början att hitta 
ett tak som kunde vara lämpligt för 
just solenergi. Valet föll på Resarö 
skola, med ett stort nyrenoverat tak 
som till stora delar ligger i soligt 
söderläge.

– Med det osäkra samhällsläget 
var det först svårt att hitta företag 
som kunde ta på sig jobbet, säger 
Josefin. När solcellerna sedan skulle 
installeras ville vi ju inte ha några 
borrhål i det nyrenoverade taket. 
Vi fick också göra ändringar kring 
placeringen på taket, för att passa 
med brandväggar och brandsäker
heten i huset.

Överskott säljs till elnätet
Nu är problemen lösta och stora 
delar av taket täcks nu av solpaneler 
som ger skolan energi. Anläggning
en ger bara energi när solen skiner 
och solenergin går inte att lagra. 
Skulle det bli överskott i anläggning
en så säljs den tillbaka till elnätet. 
Det ger pengar som kan användas 
till andra energislag, till exempel 
under vintern.

Eleverna har koll på 
 solenergin
På en display i skolans 
matsal kan eleverna 

följa hur mycket solenergi 
anläggningen ger och hur 

mycket koldioxid och träd som 
sparas.

Enligt installationsföretaget kom
mer anläggningen att ge cirka 
55 000 kilowattimmar (kWh) 
solenergi per år. Årsförbrukningen 
av energi på Resarö skola var under 
2021 drygt 576 000 kWh.

Det innebär att Resarö skola kan 
få cirka 9,5 procent av sin energi 
från solen i fortsättningen. Siffror
na ändras förstås beroende på hur 
mycket solen skiner och om skolan 
kan minska sin årliga energi
förbrukning.

Evenemang i 
Vaxholm
Evenemang. Du hittar information 
om det som sker i Vaxholm på 
www.destinationvaxholm.se. Håll 
utkik på arrangörernas sidor för 
eventuella sena uppdateringar om 
förändringar i programmet.

 29 oktober klockan 9–14: 
klädbytardag på Campus Vaxholm.

3–4 december klockan 11–16: 
traditionell julmarknad på Lägret.

Under höstlovet arrangeras 
ofta olika evenemang för de yngre 
målgrupperna, så håll utkik på www.
vaxholm.se och på arrangörernas 
egna sidor.

Kreativa 
infall på 
Rindö
Utställning. 
Varmt välkom-
men utställningen 
Infall på Rindö 
Redutt. Konst-
nären Eva Tuvhav 
Gullberg visar en 
kreativ process där 
hon lyssnat på sina 
egna infall. Utställ-
ningen bjuder även 
besökare att uttrycka 
sig som svar på konstnärens infall. 
Det kommer att finnas material 
att undersöka, experimentera och 
skapa med. 

Utställningen visas 22–30  
oktober klockan 11.00–16.00.

Kulturnatten i Vaxholm 
återkommer årligen
I år genomfördes den i samband 
med denna tidnings pressläggning. 

LÄS MER om kulturnatten på  
www.vaxholm.se
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Gustav Andersson började spela 
piano när han var tio år. Nu är han 
19 och har redan framträtt på en 
rad konserter, bland annat med Vax
holms kulturskola, vid invigning
en av Kronängsskolan och under 
Kulturnatten i Vaxholm. Genom 
stipendiet kan Gustav fortsätta ta 
privatlektioner av olika mästare och 
utveckla sitt spel. Han hoppas på 
fler spelningar i Vaxholm framöver 
för att kunna inspirera barn och 
ungdomar i Vaxholm att börja eller 
att fortsätta spela instrument. 

Cecilia Rang har tidigare arbetat som 
bild och slöjdlärare och brinner 
för att lära ut hantverk. Cecilia har 
också arbetat inom Vaxholms stads 
ungdomsstöd. Nu planerar hon 
för att gå ett basår i högre textilt 
hantverk på Handarbetets vänners 
skola. Genom stipendiet hoppas hon 
kunna finansiera materialkostnader 

under utbildningen. I framtiden 
hoppas Cecilia kunna bidra till att 
ge andra människor lust och glädje 
att utforska textilhantverk till ex
empel genom att hålla kurser eller 
workshops.

Martin Axell arbetar deltid som 
frilansfotograf med målet att bli 
heltidsfotograf och har siktet inställt 
på konstfoto. Med hjälp av stipen
diepengarna kan Martin göra klart 
konstprojektet Dör på samma gång, 
vilket är en fotobok om naturen som 
vi håller på att förlora med utgångs
punkt i bilder Martin tagit under en 
vecka i naturen runt Kebnekaise. Du 
kan följa Martin och se flera av hans 
bilder på Instagram, @martinaxell.

 
Stipendium som stöder och 
 uppmuntrar ungdomar
Syftet med kulturstipendiet är att 
stödja och uppmuntra enskilda 
personer och grupper med doku
menterad konstnärlig begåvning 
och att deras gärning ska komma 
Vaxholms stad och dess invånare 
till gagn. Nämnden för teknik fritid 
och kultur tog beslut om stipen
diaterna på rekommendation av 
kultur ansvarig, bibliotekschef och 
stadsbyggnadschef i dialog med 
Vaxholms kulturråd.

Jens Reutercrona, projekt
ledare för Vaxholms sångspel.

■ Sommaren 2023 kommer 
sångspelet tillbaka. Vad är 
det för föreställning?

– Det är en musikteater
föreställning skriven av 

 Andreas af Malmborg. 
Den spelades i Norr
hamnen för 20 år sedan. 
Det är Tony Larsson 

som tagit initiativ till 
att ta upp föreställningen 

igen. Den här gången kom
mer vi att hålla till på Kastellet.

■ Vad handlar föreställningen 
om?
– Fiskarsonen Robert möter 
stockholmsflickan Tora i som
marstaden Vaxholm. Robert sliter 
med fisket för att få mat på bordet 
och Tora uppvaktas från flera håll. 
Samtidigt byggs det för fullt på 
Norrberget och den stora väckel
sen drar genom staden. Det nya 
spelet innehåller också nyskriven 
musik och fler nummer. Det blir 
roligare, rappare och mer aktuellt. 

■ Vilka kommer att uppträda 
på scenen?
– Vi söker Vaxholmsbor och andra 
intresserade i alla åldrar som vill 
engagera sig i föreställningen. 
Det blir en blandning mellan 
proffs och amatörer. Vi söker 
allt från amatörskådespelare, 
statister och körsångare till per
soner som vill hjälpa till med att 
sy scenkläder, bokföring och att 
hitta sponsorer.

■ Varför gör ni det här?
– För att det är kul! Vi som är med 
brinner för musik och teater. Vi 
vill lyfta fram kulturen och ge 
unga talanger och gamla och nya 
Vaxholmsbor en möjlighet att ut
vecklas och ha roligt tillsammans.

VILL DU VARA MED? Läs mer och anmäl 
intresse på www.vaxholmssangspel.se

Hallå där!

De får kultur
stipendium 2022
Årets kulturstipendium delas i år ut till pianisten Gustav Andersson, 
textilkonstnären Cecilia Rang och fotografen Martin Axell. Tillsammans 
får de dela på 25 000 kronor.
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Från ord till handling
Hållbarhet. Vaxholms stad deltar i 
FN-kampanjen Slutsnackat för att 
öka engagemanget kring de globala 
hållbarhetsmålen och peka på vad vi 
i Vaxholm kan göra.

Kampanjen handlar om att lyfta de 
globala målen för hållbar utveck-
ling med målet att gå från ord till 
handling. 

– Vi hoppas kunna öka kännedomen 
om målen och visa hur Vaxholms 
stad bidrar, men också inspirera till 
att öka medborgarnas intresse och 
engagemang i vår resa mot ett håll-

bart Vaxholm, säger hållbarhetschef 
Madeleine Larsson. Vårt sätt att 
använda våra resurser här i Vaxholm 
har en global påverkan. 

I Vaxholms stads hållbarhetsstrategi 
från 2021 har de globala målen över-
satts till vad Vaxholms stad kan göra 
lokalt. Under kampanjen, som pågår 
under hela hösten, lyfts och beskrivs 
målen på Facebooksidan: Hållbar-
hetsarbete i Vaxholm stad. Varmt 
välkommen att följa kampanjen där.

VAXHOLMS STADS HÅLLBARHETSSTRATEGI 2021– 
2030 finns att läsa på www.vaxholm.se

Anna Westerlund, energi- och 
 klimatrådgivningen.

”Många är 
oroliga för sin 
elräkning”
■ Märker ni av det ökade 
intresset kring el- och 
energifrågor?
Ja, efter semestrarna 
brakade det lös! Förra 
året hade vi tio konsulta
tioner i augusti, i år hade 
vi 100. Vi erbjuder gratis en
ergirådgivning via mejl och telefon 
till Vaxholm, Danderyd, Täby, Vallen
tuna och Österåker. Tidigare gjorde 
vi hembesök men nu satsar vi på att 
hjälpa många människor samtidigt, till 
exempel genom digitala rådgivnings
träffar, föreläsningar och webbinarier.

■ Vilka hör av sig till er?
Mest privatpersoner, framförallt husä
gare. Många är oroliga för sin elräkning 

i vinter. Vi hjälper också företag och 
föreningar, till exempel bostadsrätts
föreningar. 

■ Vad får ni för frågor?
Många frågor rör uppvärmning och 
solceller. Men många undrar också hur 
man kan minska sin energiförbruk
ning eller vad man bör tänka på inför 

en renovering. Svaren handlar 
om husets förutsättningar, 

ålder, energisystem idag 
och vad ägaren har råd 
med. Ibland kanske det 
bästa är att byta fönster 

eller tilläggsisolera. 

■ Lever du som du lär? 
Vi svenskar har ju tidigare inte be

hövt prioritera energifrågan. Men i det 
här jobbet har jag insett att det finns 
mycket jag kan göra för att minska 
min energiförbrukning. Hemma har 
vi optimerat driften av vår frånlufts
värmepump, sett över tätningslister, 
stängt av en del av elgolvvärmen 
och skaffat badrumsmattor i stället. 
Dessutom producerar vi egen el med 
våra solceller.

Hallå där!

Vaxholms stad fokuserar på  
12 av de globala målen:

3.  God hälsa och välbefinnande
4.  God utbildning
5.  Jämställdhet
7.  Hållbar energi för alla 
8.  Anständiga arbetsvillkor och eko-

nomisk tillväxt
10.  Minskad ojämlikhet
11.  Hållbara städer och samhällen
12.  Hållbar konsumtion och produktion
13.  Bekämpa klimatförändringarna
14.  Hav och marina resurser
15.  Ekosystem och biologisk mångfald
16.  Fredliga och inkluderande  

samhällen

Energispartips från  
energirådgivningen.se

Steg 1. Hur mycket energi 
använder ditt hus och vad den 
går till? Jämför gärna med 
liknande hus för att få en bild 
av din användning. Fundera på 
vilka åtgärder som passar just 
ditt hus.

Steg 2. Enkla åtgärder. Sänk 
inomhustemperaturen med en 
grad, flytta möbler så att de 
inte täcker element, minska 
användningen av hushållsel, se 
över tätningslister runt fönster 
och dörrar, byt till mer effektiva 
duschmunstycken och blandare.

Steg 3. Större åtgärder. Börja 
med att ta reda på vilka åtgärder 
som passar ditt hus. Exempel på 
större åtgärder är att tillägg-
sisolera, renovera eller byta 
fönster, installera solpaneler, 
byta värmesystem.

MER INFO OCH DIGITALA TRÄFFAR: 
energiradgivningen.se

http://energiradgivningen.se


26

Vaxholm  •  3-2022

Aktuellt på  
stadsbiblioteket
Adress: Hamngatan 19 • Tel: 08-541 709 45  • E-post: biblioteket@vaxholm.se 
Webb: www.vaxholm.se  • Bokinkast: Hamngatan 17 när biblioteket är stängt.  
Öppettider:Mån: 13–19. Tis: 10–17. Ons: 10–19. Tors: 10–17. Fre: 10–17. Lör: 10–14. Sön: Stängt

 E-böcker och E-ljudböcker: Många 
av bibliotekets 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.

Daisy-talböcker: Kan lånas av dys-
lektiker, synskadade och andra med 
läshinder. Daisy-låntagare kan själv 
ladda ner böcker via Internet.

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

IT-handledning: Är du nybörjare och 
nyfiken på internet och datorer? På 
biblioteket kan du gå självinstruer-
ande kurser online. Om du behöver 
hjälp kan du boka en tid med persona-
len så hjälper vi dig att komma igång.

Nyhet – gratis körkortsteori: Nu kan 
du plugga körkortsteori gratis med 
Trafiko på biblioteket. Anslut till biblio-
tekets Wi-fi och få tillgång till filmer, 
körkortsfrågor, e-bok och e-ljudbok.

Cineasterna: Cineasterna är en 
strömmande filmtjänst. Där finns 
filmer från hela världen som du kan se 
utan kostnad med ditt bibliotekskort.

Advokatjouren: 7 november och 7 
december. Kostnadsfri mottagning 
som Sveriges advokatsamfund be-
driver. Du får tala med en advokat i 15 

minute. Kölista från 10.00 samma dag 
telefon: 08-541 709 45. 

Släktforskningsjour: Lördagar 
 klockan 11.00–14.00. 

För vuxna

Författarbesök: Lördag 12 november 
klockan 14.00. Journalisten Nina van 
den Brink berättar om sin kritiker-
rosade bok ”Jag har torkat nog många 
golv”, en berättelse om Maja Ekelöfs 
liv som städerska, författare, intellek-
tuell och människa i Karlskoga. 

Öppen bokcirkel:Onsdag 23 novem-
ber klockan 18.30. För dig som vill 
samtala med andra om dina läsupp-
levelser. Läs «Flicka, kvinna, annan» 
av Bernardine Evaristo och kom och 
dela dina intryck med oss. Ingen 
anmälan behövs.

Hugo Alfvén 150 år: Tisdag 29 
november klockan 18.30. 2022 är 
det jubileumsår för tonsättaren och 
dirigenten Hugo Alfvén. Mats Törn-
qvist berättar och visar bilder från 
sin skärmutställning. Kulturskolans 
stråkorkester spelar. Ingen anmälan 
behövs.

För barn

Sagostund: Lördag 22 oktober 
 klockan 11.00. Mari läser och berättar 
sagor för barn 3–6 år. Efteråt ritar vi. 

Läslov: 28 oktober till 4 november. 
Hela veckan: Tipsrunda om Lasse-
Majas detektivbyrå. Vinn fina bok-
priser.

Barnboksveckan: 14–19 november. 
Hela veckan: Alfons Åberg-tipsrunda. 

Lördag 19 november firar vi Alfons 
Åberg. Alla barn är välkomna!

Jullov på biblioteket: 12 december till 
9 januari. Julbingo. Vinn fina bokpri-
ser. Avslutning av tävlingen ”Gör en 
klassiker”. Mer information på webben 
och på bibloiotekets instagram.

Tävling – gör en klassiker: Hämta 
en «Klassiker»-lapp på biblioteket. 
Vi har samlat utvalda klassiker i sex 
 kategorier. Läs minst en titel från 
varje kategori. När du gjort klassikern 
får du en gåva från biblioteket. Lämna 
in lappen senast 16 december 2022.

Läsutmaningen: Tävling – klara av 
uppdragen. För barn 0–17 år. Kryssa 
för det ni gjort och lämna in läs-
utmaningen till biblioteket så får ni  
ett litet pris. I slutet av varje månad 
lottar vi ut ett större pris. Finns att 
hämta på biblioteket.

Bokklubb för 12–14 år: Vi pratar 
 böcker och provar enklare skriv-
övningar. Biblioteket bjuder på fika. 
För mer information och anmälan: 
mejla till biblioteket@vaxholm.se
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Svar till bildgåtan (sid 22)
Bildgåtan. De båda gamla husen har legat på tomten 
i korsningen Hamngatan/Badhusgatan i kvarteret 
Ceres. På samma plats ligger idag Andreaskyrkan 
som invigdes i november 1960.

Friidrott nu också i Vaxholm
Idrott. Under hösten startade 
 fri idrottsklubben Täby IS träningsgrup-
per i Vaxholm för barn födda 2013–2016.

Intresset har varit stort och två 
tränings  grupper kunde starta direkt. 
Flera barn står i kö och väntar på att 
få börja hoppa, springa, kasta och röra 
sig, men för att komma igång behövs 
fler föräldrar som går in som tränare. 

Föräldrar som vill göra en insats 
 behöver inte ha friidrottsbakgrund. Det 
räcker med ett intresse för att förmedla 
rörelseglädje. Täby IS hjälper till med 
utbildning, färdiga träningspass och en 
bok om friidrott för barn. 

Friidrott är en idrott som ger en bra 
grund då barnen utvecklar ett stort 
rörelsemönster tack vare stora inslag 

av koordinationsbanor och gymnastik. 
Dessutom tränar pojkar och flickor 
tillsammans under samma förutsätt-
ningar.  

VILL DU GE DITT BARN MÖJLIGHET ATT utöva friidrott 
på hemmaplan och kanske själv också gå in 
som tränare så är du välkommen att kontakta 
www.tabyfriidrott.se

Hembygds-
föreningen fyller 80
Jubileum. I år firar Vax-
holms hembygdsförening 
att man verkat under åtta 
decennier, sedan 1942. Idag 
driver och förvaltar fören-
ingen Hembygds gården 
och Hembygdsmuseet i 
Norrhamnen. Föreningen 
ordnar firande för allmän-
heten under Valborg och 
midsommar och även 
en skärgårdsmarknad i 
augusti varje år. Dessutom 
arrangerar hembygds-
föreningen årliga utställ-
ningar i biblioteksfönstret 
och verkar inom Vaxholms 
stads kulturråd.

– Med tillkomst under ofred 
och med nuvarande kris-
beredskap och oro i världen 
är det viktigt att man i 
enlighet med föreningens 
syfte ”verkar för att vårda 
och bevara traditioner, 
föremål och byggnader 
av kulturhistoriskt värde”, 
 säger föreningens ord-
förande Åke Hedhammar.

Medlemmarna kommer att 
fira de 80 åren med en jubi-
leumsmiddag på Tornvillan i 
november.

LÄS MER PÅ www.hembygd.se/
vaxholms- hembygdsforening 

Uppskattad utebio på Rindö 
I augusti visade Vaxholms stad 
traditionsenligt utebio på Rindö redutt. 
Drygt 200 barn och vuxna kom till 
barnfilmen Bamse och dunderklockan. 
Besökarna var i alla åldrar från spädbarn i bärsele eller i vagn 
till glada far- och morföräldrar. Flera hade med fikakorgar 
eller hämtpizzor och solen lyste. 

Till den senare filmen, Bohemian raphsody, kom cirka 60 
personer. Någon hade med sig en uppblåsbar saccosäck att 
sitta i, en annan hade med sig kräftor. Ett par regndroppar föll 
strax innan filmen började men drog sig snabbt tillbaka.
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Vaxholm

Valresultat – Vaxholms kommunfullmäktige

Valet 2022

Vad händer härnäst?
– Efter att valet avslutades har vi 
tjänstepersoner gjort vårt kring valet, 
säger Vaxholms stads valsamordnare 
Johanna Frunck. Vi har nu lämnat över 
till de politiska partierna och nu pågår 
ett arbete för att komma fram till de po-
litiska samarbeten som ska gälla under 
kommande mandatperiod.

Lördag 15 oktober tillträdde Vaxholms 
nya fullmäktige, 31 ordinarie ledamöter 
och 22 ersättare. Det första samman-
trädet är planerat till 24 oktober.

En ny kommunstyrelse och nya 
 ledamöter i de olika nämnderna 
kommer att väljas under hösten och 
kommer enligt planerna att tillträda 1 
januari. Tidigare kommunstyrelse och 

nämndledamöter sitter kvar fram till 
årsskiftet.

På www.val.se hittar du valresultatet 
i riksdag, regioner och kommuner för 
hela Sverige. 

 
 

HAR DU FRÅGOR KRING VALET I VAXHOLM kan du 
kontakta Vaxholms stads kansli, e-post: 
kansliet@vaxholm.se.

Övriga anmälda partier: 0,35 % (0,21) 

Moderaterna: 25,02 % (22,48)
8

Arbetarepartiet – Socialdemokraterna: 13,86 % (13,14)
4

Sverigedemokraterna: 6,92 % (5,33)
2

Vaxholmsdemokraterna: 4,80 % (–) 
2

Miljöpartiet de gröna: 2,84 % (4,59)
1

Waxholmspartiet – borgerligt alternativ: 19,46 % (24,67)
6

Centerpartiet: 12,72 % (14,51)
4

Vänsterpartiet: 6,47 % (6,30) 
2

LIberalerna (tidigare Folkpartiet): 4,75 % (6,29)
1

Kristdemokraterna: 2,80 % (2,33)
1

Röstfördelning  
Förra valets resultat inom parentes.

Mandatfördelning 
Totalt 31 st.

88,1 %
…så stor del av de röst - 

berät tigade deltog i Vaxholms 
kommunval. Det är något lägre än 
vid valet 2018 då valdel tagandet 

var 88,9 procent.

Vid valet den 11 september 2022 röstade kommuninvånarna 
fram vilka partier de vill ska ingå i kommunfullmäktige och 

styra Vaxholms stad till nästa val 2026. 

http://www.vaxholm.se
http://www.val.se
mailto:kansliet@vaxholm.se
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