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Sensommarutflykt till Hjälmö lör 26/8 

Vi åker från Vaxholm kl 10 med båten Vånö 

som tar oss till Hjälmö dit vi anländer kl 

11.30. Där möts vi av Skärgårdsstiftelsens 

naturvårdare Lill Schierman som följer oss till 

gården. Vi gör några stopp längs den 1,5 km 

långa vägen då Lill berättar om sitt ö-

samhälle, om Hjälmö och om landskapet vi 

passerar igenom. Framme på gården finns 

möjlighet att äta medhavd matsäck, köpa fika 

och titta i gårdsbutiken. Lill guidar runt gården 

och berättar om Skärgårdsstiftelsen och om 

verksamheten på gården och i reservatet. 

Guidningen tar ca. 1 timme och kostar 100 

kr/person. Därefter får vi själva titta in på ut-

ställningen, gå natur/kulturstigen och njuta av 

dagen innan båten tar oss tillbaka till Vax-

holm. Båten avgår kl 15.40 och är tillbaka 

17.30 i Vaxholm. Ett 10-tal personer har an-

mält att de vill följa med och det finns ut-

rymme för fler. Skicka en anmälan till 

big.vaxholm@gmail.com Du kan också 

komma direkt till kajen före avgång kl 10. 

 

Prästgårdstomten 

Sveafastigheter Bostad AB och BiG Vaxholm 

har till Vaxholms församling gemensamt läm-

nat in en ansökan om att få förvärva präst-

gårdstomten för att bygga ett kollektivhus. 

Kanske kan våra förhoppningar om ett hus 

realiseras! Sveafastigheter Bostad AB, som 

ska bygga huset, räknar med att hyra för lä-

genheterna kommer att bli 2000 kr per kvm 

och år. Till det kommer hyra för 9 kvm per 

lägenhet för del i de gemensamma utrymmena.  

 

 

Önskemål om lägenhetsstorlek 

Medlemsmötet 13/8 skedde i form av ett knyt-

kalas. Vi diskuterade bland annat vilken stor-

lek på lägenhet vi anser att vi har behov av 

(och råd med) och vilka funktioner vi vill ska 

finnas i lägenheten. Var och en fyllde också i 

en enkät med sina önskemål. För dem som inte 

kunde vara med på detta medlemsmöte ordnas 

ett extra möte på Kanonen måndag 28 augusti 

kl 19. Anmäl ditt deltagande senast 21/8 till 

big.vaxholm@gmail.com 

 

Ny studiecirkel startar 4/9 

Vi diskuterar hur vi kan ta oss från idé till fär-

digt hus i en studiecirkel kring boken Bygga 

seniorboende tillsammans – en handbok av 

Ingela Blomberg och Kerstin Kärnekull 

(2013). Första träffen blir måndag 4/9 kl. 19 

på Kanonen, Hamngatan 50. Då kommer vi 

överens om datum för ytterligare 4–5 träffar 

efter gruppens önskemål. Boken finns att köpa 

rabatterad genom BiG Vaxholm. Anmäl ditt 

deltagande till big.vaxholm@gmail.com om 

du inte redan gjort det. Välkommen! 
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