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En välkomnande kommun
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2017 års första nummer av tidningen Vårt Värmdö är också vårt första i 
våra roller som kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör. Det känns 
som en förmån att få en kanal direkt till er och vi hoppas att ni hittar artiklar 
och reportage i tidningen som är intressanta. I det här numret kommer vi att 
summera några av de politiska beslut som tagits i kommunen under 2016 – det 
var ett händelserikt år och vi ser på olika sätt hur det allmänna läget i världen 
påverkar oss i vår vardag här i Värmdö. 
  Det historiska Värmdö är basen för det samhälle som vi idag ser växa och 
utvecklas på olika håll i kommunen. I det här numret berättar vi om några av 
dem som varit med om att bygga det kulturhistoriska arvet vi idag gemensamt 
förvaltar. Läs mer på sidorna 8-17. 

Vi träffar skärgårdsbon Lotten och hennes familj som är fastboende på 
Jungfruskär i sydöstra delen av vår skärgård. De är egna företagare och arbetar 
för en levande skärgård. På sidorna 20-23 kan du läsa mer om hur deras vardag 
fungerar och vilken kommunal service den som bor ute i havsbandet får. 

Kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken är tänkt att bli en 
central mötesplats för både medborgare och besökare. På sidan 30 får ni träffa 
Katarina Litzén, chef för Kultur- och upplevelsehuset Porslinsfabriken, och 
höra lite mer om hennes visioner och framtidsplaner. 

Vår förhoppning är att vi genom en transparent och öppen kommunika-
tion ska bidra till en varm, stolt och välkomnande kommun. I vår vision 2030 
fastslår vi att Värmdö ska vara skärgårdens mötesplats. Det ska genomsyra allt 
arbete vi gör och vi ska ha ett välkomnande och inkluderande förhållningssätt 
till alla medborgare och besökare. Värmdö ska vara en trygg och säker plats 
för alla – oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning eller religion. 
 
Vad tycker du om tidningen Vårt Värmdö och vad vill du läsa mer om? 
Hör gärna av dig till oss på redaktion@varmdo.se
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PÅ GÅNG

VIKS ELEVER  
ÄGER SCENEN

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET  

Viks elever uppträdde för 
fullsatta hus tre kvällar i 
rad med föreställningen 
”Vem äger världen?”

Var tredje år gör Viks skola en före-
ställning som alla elever varit med och 
skapat med stöd av lärare och professio-
nella kulturutövare. Projektet är till stor 
del finansierat med hjälp av pengar från 
Statens kulturråd samt Värmdö kom-
muns tryckfrihetsprojekt. 615 inspirera-
de kreatörer har skrivit, spelat, sjungit, 
dansat och på olika sätt deltagit i den 

två timmar långa föreställningen.
 — Det är ett stort och gediget arbete 
som ligger bakom det slutgiltiga resul-
tatet, säger Victoria Ekman, biträdande 
rektor. Vi vill ta barnens tankar och 

Syftet är att utifrån forskning och 
beprövad erfarenhet förbättra skolans 
förutsättningar att skapa inkluderande 
lärmiljöer - att barn och elever får ökad 
insikt i demokratins villkor och proces-
ser samt upplever sig som delaktiga och 
medskapande i förskolan och skolan.

funderingar på allvar och temat, ”Vem 
äger världen” är just nu brännande hett.

Mer om föreställningen på:
varmdo.se/viksskola

 Värmdö kommun deltar tillsammans 
med sex andra kommuner och pro-
grammet samordnas av ett fristående 
forskningsinstitut, Ifous. Högskolan i 
Borås står för den vetenskapliga led-
ningen och forskningsinsatsen.

Adam

FOTO: ÅKE LAGER

Den 15-17 juni kommer Sveriges 
bästa beachvolleyspelare att 
drabba samman på vackra Griss-
linge havsbad. 2017 års upplaga 
av Swedish Beach Tour blir den 
största på många år och omfattar 
nio stopp, inklusive SM-veckan 
på Skrea strand i Falkenberg och 
tourfinalen i Umeå.

Swedish Beach Tour är Svensk volley-
bolls elittour i beachvolley, där landets 
bästa spelare gör upp om titlar och ära. 
Varje sommar besöker touren några av 
Sveriges vackraste sommarstäder.  Spel-
platserna ligger i centrum eller ute vid 
havet och evenemangen lockar tusentals 
besökare.

Välkommen till en folkfest i dagarna 
tre! Läs mer och se samtliga tourstopp 
på varmdo.se/sbt2017

Swedish Beach Tour till Värmdö!

Från januari 2017 deltar alla 
kommunala grundskolor i 
Värmdö i ett treårigt forsk-
nings- och utvecklingsprogram 
under rubriken Inkluderande 
lärmiljöer.
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Värmdöbo

2017

Nu är det Linköping kommun 
som haft ett informations- och 
inspirationsbesök av fältverk-
samheten från Värmdö.

VÄRMDÖ POLARNAS  
ARBETSMODELL
SPRIDS I SVERIGE! 

Vem tycker du har gjort Värm-
dö till en bättre plats? Är det 
kanske en lärare, artist, förfat-
tare, lokalvårdare, kultur- eller 
idrottsledare, företagare eller 
någon annan? Alla har en röst. 
Se till att använda din!

Läs mer om utmärkelsen och hur 
du röstar samt nominerar din favorit 
senast tisdagen den 18 april på: 

varmdo.se/aretsvarmdobo.se eller på 
facebook.com/varmdobo. 

Är du Värmdöbo och mellan 
15 och 17 år, så kan Värmdö 
kommun ersätta din arbetsgivare 
med halva kostnaden för din lön. 
Läs mer och ansök på: 

varmdo.se/sommarjobb!

SOMMARJOBB
OM DU ÄR 15-17 ÅR 

NOMINERINGEN TILL
ÅRETS VÄRMDÖBO
PÅGÅR JUST NU

Värmdö kommun kan ersätta dig för 50 % av kostnaderna som uppstår om du anställer en 
ungdom mellan 15 och 17 år som är folkbokförd på Värmdö.  Detta gäller för en anställ-
ning under minst en vecka och max tre veckor, med en omfattning om minst 30 timmar 
och max 90 timmar. Läs mer och ansök om förhandsbesked på varmdo.se/sommarjobb 
senast den 15 maj. 

BEHÖVER DU SOMMARVIKARIER?

17 MILJONER TILL NYTT 
FÖRENINGSHUS PÅ INGARÖ IF
Värmdö kommun bygger ett 
nytt föreningshus på Ingarö 
intill de båda fotbollsplanerna 
och friidrottsytan i Brunn. Det 
nuvarande Ingarö IF klubbhuset 
kommer att rivas till förmån för 
bostäder i Brunn. 

Det nya huset kommer att vara anpassat 
för funktionsnedsatta och ska innehålla 
servering, expedition, utbildnings-

rum, fler omklädningsrum och 
domarrum. Värmdö kommun satsar 
17 miljoner och Ingarö IF kommer att 
hyra in sin verksamhet i det nya huset. 
Stockholms idrottsförbund beviljar 
även bidrag på en miljon, vilket möjlig-
gör färdigställande av en oinredd yta 
som kommer att kunna användas för 
exempelvis möten, utbildningar och 
teaterföreställningar. Markarbetet för 
byggnaden är redan påbörjat och huset 
kommer enligt plan vara färdigställt i 
slutet av 2017. 

Årets  

I ÅR INVENTERAR VI 

800
ENSKILDA AVLOPP
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Varm, omtänksam och 
generös är Årets pedagog 
Michael Andersen, enligt juryn. 

De sista månaderna har varit lyckosam-
ma för Michael Andersen. I december 
blev han vald till Årets Pedagog i kate-
gorin förskollärare och i januari tog han 
över som chef på föräldrakooperativet 
Grindstugan i Gustavsberg efter Helen 
Österby.
 ”Jag önskar att alla hade en sån som 
du på sin förskola” avslutas den fina 
motiveringen till Årets pedagog. 
 — Vad de menade? Möjligen att jag 
är passionerad och inspirerande, jag  
älskar verkligen mitt jobb, säger han 
med en lätt dansk brytning. 
 Hans sambo är svenska, de träffades 
i Köpenhamn och för sju år sen flyttade 
de till Gustavsberg. Förutom korta in-
hopp på några kommunala förskolor på 
Värmdö har Michael jobbat på föräld-
rakooperativet Grindstugan. 
 Det är den bästa formen av förskola, 
anser han, inte minst för att barn blir 
trygga av att se föräldrar och personal 
samarbeta och ha roligt, det ger en 
helhet i barnens liv. 
 Av elva pedagoger är fyra män och 
tre är numera danskar.
 — Föräldrarna skämtar om att dans-
karna håller på att ta över, säger han.

GLÄDJE OCH GEMENSKAP

Michael växte upp mellan små bond-
gårdar nära Aalborg på Jylland. Han 
gick inte i förskola och fick ofta syssel-

SKOLA & FÖRSKOLA

sätta sig själv, det lärde honom att det 
kan vara utvecklande för barn att ha 
lite tråkigt emellanåt. Via jobb och ut-
bildning till socialpedagog kom han till 
föräldrakooperativet ”Hylet” i Köpen-
hamn med tre äldre, erfarna pedagoger. 
Deras värderingar har påverkat honom 
starkt. 
 — De hade fokus på glädje och 
gemenskap och var medvetna om den 
gemensamma lekens betydelse för att 
skapa trygghet och gemenskap. 
 — Det går nästan inte en dag utan att 
jag frågar mig själv:  Hur skulle de ha 
gjort? 
 Viktigast för personalen på en för-
skola är att utstråla passion för sitt yrke, 
anser Michael. 
 — Att man har en positiv attityd 
smittar av sig både på kollegorna och på 
barnen. Humor och lekfullhet skapar en 

”go” stämning och gör barnen trygga. 
 — Kan du se någon skillnad mellan 
dansk och svensk pedagogik?

SKILLNAD PÅ SVENSKA OCH DANSKA 

FÖRSKOLOR
 — Ja, i Sverige är det mer strukture-
rat. Man lär ofta ut matte, engelska, 
naturkunskap i lektionsform. I Dan-
mark fångar man upp möjligheten att 
lära ut i stunden, det gör att man också 
måste arbeta nära barnen och inte kan 
ha för stora barngrupper.
 Michael älskar sitt jobb, inte minst 

Därför blev Michael årets  pedagog

”Humor och lek-
fullhet gör barn 
trygga.”

MICHAEL ANDERSEN
Ålder: 49 år. 
Bor: Gustavsberg
Yrke: Förskolechef Grindstugan
Familj: Sambo Jenny och Norah, 8 och
Elvira, 2,5.
Intressen: Musik. Har varit DJ-mästare i 
Danmark med två vänner.
Brinner för: Yrket, som får mig att reflekte-
ra över människor och mig själv.
Bästa med Värmdö: Naturen.

Barn blir trygga av att se föräldrar och personal samarbeta och ha roligt, anser Årets pedagog 
Michael Andersen
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Därför blev Michael årets  pedagog Bättre skolmiljö
tack vare Moa

för att det är så utvecklande. 
 — Det handlar inte bara om att ut-
veckla barnen utan även sig själv – varje 
dag. Barn är goda läromästare bara 
man är öppen för det. 
 Prispengarna vill han använda till en 
studieresa, gärna till Reggio Emilia. 

TEXT & FOTO: USSIE HJELM

Moa, 2,5 år, är den första 
utbildade och diplomerade 
skolhunden i Värmdö. 
Torbjörn Nilsson köpte och 
utbildade henne för pris-
pengarna när han blev en av 
Årets pedagoger 2014. Han 
är lärare i NO för sexorna på 
Brunns skola och ledare för 
sitt arbetslag.

Före Moa hade Torbjörn två andra 
hundar av rasen Tollare – Maja och 
Molly.
 — Molly var ofta med mig i skolan 
och jag märkte vilken bra effekt hon 
hade på samspelet mellan barnen.  
Konflikterna minskade. De blygare 
barnen blev mer öppna och sociala. 
 När Molly dog köpte han Moa som 
efter mer än 60 timmars utbildning har 
fått titeln Terapihund med inriktning 
skola. Moa har sin arbetsplats i ett eget 
litet rött hus. Hit kommer elever för att 
träna läsning, skolämnen och socialt 
samspel med hjälp av Moa som är i 
tjänst ett par timmar varje dag. 
När Vårt Värmdö är på besök är det 
Evelina och Alvar från årskurs 4 som 
ska läsa högt för Moa. 

Moa ligger med huvudet i Evelinas knä 
och tassen i boken, det är hon tränad 
till. 
 — Det blir roligare att läsa, säger 
Evelina och Alvar håller med. Han läste 
hela 100 sidor för Moa under hösttermi-
nen berättar han stolt. 

TRÄNAR BARNEN I MATEMATIK

Moa tränar också barnen i matte och 
engelska, genom att plocka fram ett kort 
ur en hög och lägga framför barnet som 
ska lösa uppgiften. 
 När läsningen är slut får Evelina 
och Alvar visa ett par konster med Moa. 
Det gäller att komma ihåg hur man 
visar med händerna och vad man ska 
säga för att få Moa att snurra runt, det 
blir en form av minnesträning. 
 Hygienkraven är höga, därför kan 
även elever med pälsallergi delta. Hund-
rädda barn vågar leka med Moa. 
 — Hundrädda barn har också varit 
här. I början sitter barnen här i ett hörn, 
nu vågar de leka med Moa. Det är fan-
tastiskt att se, säger Torbjörn. 
 I maj är det tänkt att hundpersonalen 
vid Brunn ska utökas med en Tollare-
valp som ska samarbeta med Moa och 
vikariera för henne, hoppas Torbjörn.

Vilka blir Årets pedagoger i 
Värmdö 2017?
Priset som instiftades 2013 delas 
ut i fyra kategorier till behöriga för-
skollärare, lärare och fritidspedago-
ger: Förskola, förskola till 3an, årskurs 
4 – 6 och 7 – 9. Alla har rätt att 
nominera. Juryn består av politiker i 
utbildningsnämnden. 

Vilka som blir Årets pedagoger i år 
avgörs som vanligt till hösten.



TEMA HISTORIA

Gustavsbergs historia ur   ett kvinnligt perspektiv

Temat i årets första nummer av Vårt Värmdö är historia, 
som vi speglar genom tre kvinnor:

Maria de la Gardie
GAV GUSTAVSBERG DESS NAMN

1600-talets Maria de la Gardie var Sveriges första kvinnliga storföretagare 
och drottning Kristinas överhovmästarinna.

För Gustavsberg fick hon avgörande betydelse. Maria lät anlägga tegelbruket 
som lade grunden till porslinsfabriken och gav Gustavsberg dess namn. 
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Marie Bohjort
BUTIKSCHEF PÅ GUSTAVSBERGS FLAGGSKEPP

Porslinsfabriken är Gustavsbergs själ. Här har Marie Bohjorts
släkt arbetat i generationer. 

Idag har Marie ”drömjobbet” som butikschef för Gustavsbergs 
porslinsfabrik – den enda svenska porslinsfabrik som överlevt alla 
epoker. Hon brinner för samverkan i hamnen och har en stark 
framtidstro när porslinsfabriken nu går in i ännu en ny epok.

Cecilia Högsveden East
ÖPPNAR DÖRREN TILL HISTORIEN

Vi har också träffat Cecilia Högsveden East, lärare för klass 3 på Lemshaga 
Akademi. Cecilia är en av Värmdös alla duktiga lärare som väcker barnens 
nyfikenhet på vår historia i närmiljö. Vi följde med när klassen fick stiga in i 
Lemshaga slott.  

Länk till Värmdös historiska bildarkiv: http://www.varmdobilder.se

TEMA HISTORIA

Gustavsbergs historia ur   ett kvinnligt perspektiv
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TEMA HISTORIA

Maria Sophia de la Gardie —     första kvinnliga företagaren

Maria Sophia de la Gardie skapade namnet Gustafsberg för att hedra sin avlidne man Gustaf 
Gabrielsson Oxenstierna. Porträttet är målat 1653 av Hendrik Münnichoven och Maria är 26 år.

byggd och Maria ändrar namnet från 
Farsta till Gustafsberg för att hedra sin 
döde make. 

NYTT LIV SOM STORFÖRETAGARE

När drottning Kristina abdikerar 1654 
lämnar Maria sina plikter vid hovet 
och är fri att ägna tiden åt sina många 
egendomar. 
    Runt hela Östersjön äger Maria slott 
och gårdar, hon anställer arrendatorer 

Gustavsbergs skapare 
– Maria Sophia de la Gardie 
var en av 1600-talets mest 
spännande kvinnor. Överhov-
mästarinna åt drottning Kristi-
na och Sveriges första kvinnli-
ga storföretagare. Hon anlade 
textilindustrier, pappersbruk, 
sågar, kvarnar, järnbruk och 
var en nyföretagare med djärva 
idéer.

De la Gardies väg står det på en oansen-
lig vägskylt i Farstadal i Gustavsberg. 
Namnet syftar på Maria de la Gardie, 
Sveriges första kvinnliga storföretagare 
och en av 1600-talets mest inflytelserika 
kvinnor. 
 För Gustavsberg fick hon avgörande 
betydelse. Hon grundade och utveckla-
de tegelbruket Farsta där porslinsbruket 
senare byggdes och hon ”hittade på” 
namnet Gustavsberg. 

EBBA BRAHES DOTTER

Maria Sophia föddes på Tyresö slott till 
ofattbar lyx och rikedom. Hennes far 
var fältherren och greven Jakob de la 
Gardie, hennes mor Ebba Brahe, som 
blivit ihågkommen som Gustav II Adolfs 
ungdomskärlek. 
 Maria är bara 16 år när hon gifts bort 
med den 12 år äldre friherren Gustaf 
Gabrielsson Oxenstierna. Fem år senare 
dör Gustaf hastigt och Maria blir änka 
med två små barn, bara 21 år gammal. 
I några år lever Maria hovliv som över-
hovmästarinna åt drottning Kristina. 
De är nästan jämnåriga och känner 
varandra väl. 
 Maria utses till förvaltare av döttrar-
nas arv efter sin far. I arvet ingår Farsta 
Hus med många underlydande gårdar 
på Värmdö och Ormingelandet. 
Gustaf hade anlagt grunden till en ny 
herrgård och Maria fortsätter det arbe-
tet. För att få tegel till stenhuset anläg-
ger hon tegelbruket Farsta. 
Många gårdar hade tegelbruk men Far-
stas blev mer framgångsrikt än många 
andra tack vare Marias affärssinne. 

I huvudstaden skulle trähus rivas och ge 
plats för ståtliga stenhus vid öppna torg 
och gator, enligt en ny stadsplan. Till 
det behövdes tegel, insåg den driftiga 
Maria som också hade en stor bekant-
skapskrets bland de rika och mäktiga 
beställarna. 
 Dalarö skans, Årsta slott och många 
hus på de nya storgatorna kom därför 
att byggas med farstategel. 
Sommaren 1652 är herrgården färdig-
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TEMA HISTORIA

Maria Sophia de la Gardie —     första kvinnliga företagaren

i Stockholms alla kyrkor när kistan 
förs till Tyresö. För Marias herrgård 
slutar det också illa. Alla tvister ledde 
till att gården förföll, trädgården växte 
igen och tegeltillverkningen minskade, 
innan ryssarna bränner ner byggnaden 
sommaren 1719. Men snart inleds en ny 
epok – både för bruksorten Gustavsberg 
och herrgården.

Källor: www.stockholmslansmuseum.se 
Utställningen Ett annat liv. 
Gösta Arvidsson: Gustavsberg, porsli-
net, fabriken, konstnärerna
Carin Lindskog-Nordström: Gustavs-
berg 1640 – 1940 från tegelbruk till 
industrisamhälle 

USSIE HJELM

och förvaltare att sköta dem och säljer 
gårdarnas produkter vidare. Levererar 
kol från egna gruvor till skånska fyrar. 
Säljer fisk, hudar, tjära och spannmål 
som transporteras på egna skepp. 
Maria anlägger också en textilfabrik, 
oljekvarn, pappersbruk, en såg, flera 
kvarnar, järnbruk, vantmakeri och 
räknas som Sveriges första kvinnliga 
storföretagare.

PROBLEMEN HOPAR SIG

Efter ett tiotal år börjar problemen hopa 
sig och Maria tvingas sälja det ena efter 
det andra av sina företag.  När det är 
dags att skifta arvet och överlåta Farsta 
herrgård till sin dotter Gustava, väg-
rar hon och ger sig in i ett mångårigt 
processande mot mågen Christoffer Gyl-
lenstierna. Även sen hon tvingats lämna 

Farsta herrgård 1672 fortsätter hon 
processa, med mågen men även med 
syskon och myndigheter, inte minst 
efter Karl XIs reduktion som tvingar 
adeln att lämna många gods och går-
dar till kronan. 
 Bilden av henne blir sammansatt. 
Djärv, energisk och optimistisk, men 
också envis och härsklysten med ett 
språk så grovt att Karl XI vägrar träffa 
henne. ”Förbannade paddor” kallar 
grevinnan några kvinnliga fiender i  
ett brev.

KYRKKLOCKOR I HELA STOCKHOLM

Maria dör utfattig den 22 augusti 
1694, 67 år gammal. Släktingarna 
lånar till en ståndsmässig begravning 
i Riddarholmskyrkan. Både Karl XI 
och mågen är där och klockorna ringer 

Maria Sophia de la Gardies bostad Farsta herrgård brändes ner av ryssarna ca 25 år efter hennes död. Den låg på den plats där Farsta slott nu ligger.
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En porslinsfabrik med en      tvåhundraårig tradition

EN AV RÄDDARNA TILL PORSLINSFABRIKEN

De behövde råd om ekonomi och 
marknadsföring och vände sig till en 
företagare, som också var en hängiven 
samlare av äldre Gustavsbergsporslin – 
Lars-Erik Harvig. 
 — Jag insåg snart att kunskaper 
om ekonomi inte räckte, här krävdes 
kapital, säger Lars-Erik, som dykt upp i 
butiken. 
 Vid 76 är han fortfarande en engage-
rad vd och ägare som genom åren skjutit 
till mera pengar och äger nu 99 procent 
av bolaget. 
”Vem har räddat porslinsfabriken?” 
frågade en ledamot i kommunfullmäkti-
ge en gång.
”En excentrisk miljonär från Vaxholm, 
svarade kommunalrådet.” 
Lars-Erik skrattar förtjust.
 — Visst är jag excentrisk, men jag gör 
det för att jag anser att vi måste ha kvar 
tillverkning av hushållsporslin i Sverige. 
I Keramikstudion  fortsätter också till-
verkningen av Lisa Larssons populära 

– Att börja jobba här var som 
att få kliva rakt in i historien. 
För mig är det ett riktigt dröm-
jobb, säger Marie Bohjort, som 
varit chef för porslinsfabrikens 
butik i Gustavsberg i elva år.  

Marie tillhör en släkt som i generationer 
arbetat på bruket, vissa på fabriken, 
andra som lantarbetare eller i lanthan-
deln, det har hennes 94-åriga mormor 
berättat. 
 Ja, vad vore samhället Gustavsberg 
utan sin unika porslinsfabrik som varit 
i gång på samma plats i 200 år?  Idag 
är fabriken den enda som fortfarande 
tillverkar hushållsporslin i Sverige, alla 
andra har lagt ner eller flyttat tillverk-
ningen till Asien. 
Fabriken är också den enda i Norden 
som tillverkar ”porslinets vita guld” – 
benporslin – med sin speciella lyster och 
hållfasthet. 
 — Tillverkningen kräver stor hant-
verksskicklighet, säger Marie när hon 
med påtaglig stolthet visar runt i fabri-
ken där tolv arbetare tillverkar både 
gamla klassiker som Berså, Prunus, 
Spisa Ribb och yngre formgivares pors-
lin som Bernadotte & Kylbergs djurskå-
lar. En tredjedel exporteras, främst till 
Japan och Sydkorea.
 — Japanska turister eller par på smek-
månad kommer hit med sina dragvag-
nar som de fyller med andrahandspors-
lin av favoriten Stig Lindberg. De kan 
stanna i timmar, säger Marie. 

FRÅN TEGEL TILL PORSLIN 

Det var en driftig grosshandlare, 
Herman Öhman, som 1825 tog över 
Farsta tegelbruk på samma plats men 
valde att satsa på porslin istället. 
 Läget var perfekt, ansåg han. Här 
fanns vattenkraft från Kvarnströmmen 
och möjligheter till sjötransporter via 
Farstaviken men också arbetare med 
erfarenhet av keramik. Tillverkningen 
skedde då i 36 olika byggnader. Efter 
några årtionden växte efterfrågan, 
porslin var inte längre en lyx bara för 
de rika. 

Under brukspatronen Wilhelm Odel-
bergs tid vid förra sekelskiftet arbeta-
de närmare 1000 personer i fabriken.
30-tal – svåra tider och ökad konkur-
rens från billigt utländskt porslin. 
1937 såldes porslinsfabriken med 
bostäder, rederi, jordbruk, skogar till 
Kooperativa Förbundet. De gamla 
fabriksbyggnaderna revs och 1942 
byggdes dagens fabrik. 
50-tal – porslinsfabrikens storhetstid 
med många designers och hantver-
kare.
60-tal och tuff konkurrens från öst 
men fabriken klarade sig bra, myck-
et tack vare att sanitetsporslin och 
plastprodukter, som KF satsat på, 
säljer bra. 
Under 80-talet fick 1000 perso-
ner lämna sina jobb och företaget 
delades upp i tre delar: badkar, vvs 
och porslin. Porslinsfabriken såldes 
till finska företag. När de ville lägga 
ner, räddades fabriken av Värmdö 
kommun, innan sex anställda tog över 
ägarskapet 1996.

• 

•

•

•

•
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TEMA HISTORIA

En porslinsfabrik med en      tvåhundraårig tradition

här. Många frågar om tillverkningen 
och hur det var förr. Jag brinner för att 
få dela med mig av det.

Källa: Gustavsbergs porslinsfabrik, 
Människor och miljöer av
Edla Sofia Arvidsson, Johan Aspfors 
och Lena Gullmert, 1997.
                                         USSIE HJELM

design och i Ateljéföreningen G-Studion 
är nya konstnärer, formgivare och konst-
hantverkare verksamma. 

NY EPOK MED PORSLINSKVARTEREN

Nu är Gustavsberg på väg in i en ny epok 
genom det nya bostadsområdet Porslins-
kvarteren och omvandlingen av 
hamnen.

 — Fler besökare kommer att lockas 
hit, tror Marie som lovordar samverkan 
mellan alla parter som arbetar med 
konst och kultur. Särskilt ser hon fram 
emot samarbetet med kommunen om 
det blivande kultur- och upplevelsehuset 
Porslinsfabriken beläget i den gamla 
hushållsporslinsfabriken. 
 — Vi ska också satsa på fler visningar 
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TEMA HISTORIA

Spännande historieprojekt
för treor i Lemshaga
Det är ett stort ögonblick, barnen har 
sett det vita slottet på kullen sen de bör-
jade skolan, nu ska de få gå in. 
 — Oerhört generöst av Peder Wallen-
berg, det är ju hans privatbostad, säger 
Cecilia Högsveden East och samlar elev-
erna framför trädgårdsmästaren Ramon 
Stojkov som ska visa runt. 
 — Hur tror ni man gjorde den här? 
frågar Ramon och pekar på den pampi-
ga och rikt utsirade portalen. 
 — För hand, föreslår Elton. 
 — Ja och inte bara av en person, de 
var många, säger Ramon och berättar 
om det hållfasta benporslinet.  
 Inne i slottet uppmärksammar 
Ramon barnen på vad som skiljer det 
gamla slottet från moderna hus. ”Varför 
tror ni det ser ut så?” De djupa fönster-
nischerna, lika tjocka som väggarna, 
det lutande ojämna golvet. Stentrappan, 
takmålningarna, armborsten och svär-
det på väggen.
 — Titta Cissi, vilka stora nycklar, 
säger Melissa.  Ramon visar att låset till 
en av dörrarna är lika gigantiskt. 
Efter visningen samlas alla i klassrum-
met och berättar om sina intryck från 
besöket och vad de tagit reda på innan.
 — De flesta hus här omkring brändes 
ner av ryssarna 1719, men inte Lemsha-
ga. Kanske för att ryssarna trodde att 
det var en kyrka, berättar Wilmer. 

. 

BÖRJADE MED FLASKPOST

Historieprojektet inleddes i höstas med 
att elever hittade en flaskpost vid sjön 
nedanför Lemshaga där klassen sam-
lats. I flaskposten nämns en skatt som 

ska finnas på Lemshagas marker.
—”Sök högt och lågt, sök överallt. 
Undertecknat Din frände Anna, 1719”, 
läser Linnea. 
 — När vi hittade brevet tänkte jag – 
nu börjar äventyret, säger Olivia. Sen 
gav vi oss ut för att leta efter skatten. 
 Hittills har de besökt kyrkan, brons-
åldersgravar, fornborgen, porslinsmu-
seet, hembygdsmuseet, ryssmuren och 
blivit intresserade av att söka mer fakta 
på nätet. 
 — Utforska och upptäcka är våra led-
ord. Vi utgår alltid från vad barnen ser 
i sin närhet och vad de undrar över, för 
att väcka deras lust att ta reda på mer, 
säger Cecilia. 

 — Vi lärare har inte alla svar, vi stäl-
ler frågor och skapar teorier: Varför har 
vi hittat så mycket porslin på Lemsha-
ga? Hur länge har det bott människor 
här? 
Några av barnen hittade porslinsskärvor 
i en slänt bakom skolan. Alla grävde sen 
vidare som riktiga arkeologer.
 — Hur har de hamnat här bakom 
skolan? undrar Cecilia och ställer fram 
en bricka med de rengjorda skärvorna. 
 — Kanske har det varit en skräphög 
för de som bodde i huset förut, säger 
Sienna. Eller kanske för att Lemshaga 
tillhört Gustavsbergs porslinsfabrik?
 Fynden gav en naturlig anledning 
att besöka porslinsmuseet i Gustavsberg 
och följa upp besöket med att måla 
akvareller med mönster från porslinet. 

HEMBYGDSFÖRENINGEN INSPIRERADE

Cecilia har samarbetat med Ingarö 
hembygdsförening och fått många idéer 
genom deras arbete. 
 — Jag vill göra historien och vår när-
miljö levande tillsammans med barnen, 
säger Cecilia. 
 Barnens entusiasm går inte att ta 
miste på.
 — Det är så mycket spännande saker 
som har hänt här på Lemshaga. Man 
ser saker på ett annat sätt när man vet 
det, säger Olivia.  

”De flesta hus här 
omkring brändes 
ner av ryssarna 
1719, men inte 
Lemshaga.”

”Wow, vilka takmålningar!”  Eleverna i klass 3 från Lemshaga Akademi 
har mycket att upptäcka när de stiger in i ”sitt” 1600-talsslott – Lemshaga. 
Besöket ingår i klassens historieprojekt som i år handlar om att utforska närmiljön. 
— Och vilken närmiljö vi har på Värmdö, särskilt mellan Lemshaga och Gustavsberg 
finns mycket spännande, säger klassläraren Cecilia Högsveden East, som är ansvarig 
för treornas historieprojekt.
 TEXT & FOTO USSIE  HJELM
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TEMA  HISTORIA

Historieprojektet inleddes i höstas med att elever hittade en flaskpost vid sjön nedanför Lemshaga där klassen samlats. I flaskposten nämns en skatt som 
ska finnas på Lemshagas marker.
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1616

Kartan i detta nummer kommer från Lantmäteriets historiska kartarkiv 
och är sannolikt från slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet.
Här hittar du intressanta historiska platser.

VÄRMDÖKARTAN

Historiska platser 

GUSTAVSBERG
Gustavsbergs gamla fabriksområde. Här finns industri- och kontorsbyggnader från 
1820-talet och framåt som visar porslinsfabrikens utveckling under 150 år. 
Gustavsbergs bruksgator. På 1870-talet byggdes Grindstugatan och Värmdögatan.
Runda huset. Byggdes som kommunalhus 1954, ritat av KF:s arkitekt Olof Thunström.

INGARÖ
Lövhamra gravfält. Gravfält med 25 gravar från yngre järnåldern, 500-1000 e Kr.
Fornborg. Vid Bovikshagsviken, på berget som sluttar brant ned mot Grisslingefjärden finns 
lämningar av Värmdös enda fornborg. Den är från järnåldern.
Lämshaga. Lämshaga säteris huvudbyggnad är Värmdös äldsta bevarade ej kyrkliga stenhus. 
Det är uppfört vid 1600-talets mitt och klarade sig undan rysshärjningarna 1719.
Pilhamn. Ingarös gamla sockencentrum invid Kolström med kyrka från 1792, prästgård, 
sockenstuga, fattighus samt skolhus från olika tider. 

VÄRMDÖ
Runstenen vid Väsby. Värmdös enda runsten.
Värmdö kyrka. Kyrkan är Värmdö skärgårds enda medeltida kyrka från sent 1300-tal.
Fredriksborgs fästning. Fästningen byggdes 1724-35 för att skydda Oxdjupet och infarten 
till Stockholm.
Fågelbro säteri. Den karolinska herrgården byggdes efter att ryssarna bränt gården 1719. 

DJURÖ
Djurö kyrka. Räknas som skärgårdens äldsta kapell. Från 1683.
Stavsnäs by. Skärgårdsbyn som blev sommarnöje. Här finns äldre sommarvillor, pensionat, 
badhus, bageri och handelsbod tillsammans med de gamla bevarade gårdarna. 

SKÄRGÅRDEN
Runmarö. Skärgårdsbyar och rik blomsterprakt ger ön en särskild prägel.
Möja. Genuina skärgårdsbyar vid skyddade hamnar med sjöbodar och båthus.
Sandhamns by. Det gamla lots- och tullsamhället som blivit en populär sommarort och 
seglarmetropol. Byn är tätt bebyggd med äldre timrade hus och sommarvillor på små tomter.
Torpet Rågskär. Torp med anor från sent 1700-tal som Skärgårdsstiftelsen förvaltar.
Grönskärs fyr. Fyren stod färdig år 1770 och var i bruk fram till 1961.
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Beslut i kommunen

BEREDNING
Ärendet förbereds genom att ett underlag tas fram inför beslut. 

SAMMANTRÄDE
Under sammanträdet fattas beslut som förs till protokollet. Mer om 
möten, handlingar och protokoll på webben: varmdo.se/moten

EXPEDIERING, ARKIVERING
Beslutet expedieras, det vill säga skickas ut till berörda förvaltningar 
som verkställer beslutet. Ärendet avslutas och arkiveras.

• Kommunen tecknar en överenskommelse med Läns-
styrelsen i Stockholms län om att utöka mottagandet av 
ensamkommande barn. 

• Kommunfullmäktige beslutar att Värmdö ska delta 
i Sverigeförhandlingen gällande trafiktunnel för väg-, 
buss- och spårtrafik samt åtagande om att uppföra 
bostäder.

• Kommunen tecknar överenskommelse med Länssty-
relsen i Stockholms län om mottagande och bosätt-
ning av nyanlända. 

• Beslut om biotopskyddsområden i Gustavsberg tas i 
kommunfullmäktige.

• Kommunkoncernens 
årsredovisning godkänns. 
Värmdö kommun redovisar 
ett resultat för 2015 på 100 
miljoner kronor. 

• Kommunfullmäktige antar Digital agenda 2020 som fast-
ställer hur kommunen med hjälp av digitalisering ska möta 
medborgares behov bättre, smartare och med högre kvalitet. 
 
• Kommunfullmäktige beslutar att sälja Chamottehuset till 
Gustavsbergs Konstcenter.

 
Här kan du läsa mer om några av de politiska beslut som fattades i Värmdö kommun under 2016. 
Vi ger också en kort beskrivning av hur ett beslut går till.

• Tekniska nämnden tar 
beslut om vattenrestrik-
tioner på Sandhamn. 
Det innebär bland annat 
förbud mot att fylla poo-
ler och spola av båtar 
mellan den 1 juni till den 
30 augusti.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
I Värmdös kommunfullmäktige, som är kommunens högsta 
beslutande organ, sitter 51 folkvalda politiker kallade ledamö-
ter. Kommunfullmäktige tar beslut i de viktigaste frågorna 
i kommunen, som budget, verksamhetens organisation och 
inriktning.  Kommunfullmäktige väljer också ledamöter till nämn-
derna och kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar för den löpande 
verksamheten inom kommunen och fattar beslut i vissa ärenden. 

REGISTRERING
Ett ärende diarieförs, vilket innebär att det får ett nummer och re-
gistreras i kommunens diarium, som du kan söka i själv på webben: 
varmdo.se/diarium
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KOMMUN OCH POLITIK
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VISSTE DU ATT...

Vi livesänder alla kommunfullmäktiges sammanträden på 
webben. Dagen efter varje sammanträde publicerar vi en 
nedklippt och uppdelad version av sändningen, där du enkelt 
kan markera och gå direkt till den del av inspelningen du är 
intresserad av. Du hittar både den aktuella och alla tidigare 
livesändningar på: varmdo.se/kf-webb

Under 2017 har kommunfullmäktige sammanträde på följande 
datum och tider:

• Värmdö kommun skriver ett 
yttrande där kommunen ställer sig 
positiv till att en terminal för Nacka- 
och Värmdöbussarna anläggs i 
Katarinaberget. 

• En ny detaljplan antas gällande 
Torsby 1:260. Detaljplanen syftar 
till att anpassa området för perma-
nentboende och ge riktlinjer för 
kommande bebyggelseutveckling.

• Allmänhetens frågestund på kom-
munfullmäktige. Frågorna handlade 
bland annat om riktlinjer gällande 
LSS, bussterminalen i nya Slussen 
och resurspool för Värmdös skolor.

• Alliansens budget för 2017 med 
ramar för 2018-2019 antas. Budgeten 
innehåller en skattesänkning med 70 
öre, satsningar på kommunens VA-ut-
byggnad, en sänkning av anslutnings-
avgiften för Attefallshus, fler konst-
gräsplaner och taxejusteringar.

• Förslaget om konkurrens-
utsättning av Gustavsgården 
återremitterades (i januari 
2017 röstades förslaget ned 
av bred majoritet). 

• Detaljplan för Torsby 1:177 antas. Syftet är att skapa ett långsiktigt 
hållbart bostadsområde som anpassas till ekologiska, ekonomiska och sociala 
aspekter. 
 
• Detaljplan för Brunn 1:1 antas. 130 nya lägenheter kommer byggas. Lokaler i 
bottenvåningarna kommer att vara anpassade för kommersiell verksamhet.

DEC

29 mars
26 april
31 maj

21 juni
30 augusti
4 oktober

25 oktober
29 november
13 december
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TEMA KULTUR

Vardag i
ytterskärgården
Ingen annan kommun har så många öar som Värmdö 
– över 10 000. På Jungfruskär har människor levt i århundraden, 
nu bor bara Lotten Hjelm och hennes familj där. 
Hur fungerar det praktiska och vilken service från samhället 
får den som bor ute i havsbandet år 2017? Vårt Värmdö tog 
Waxholmsbåten från Stavsnäs för att ta reda på det. 

TEXT & FOTO  USSIE HJELM
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VÅRD OCH OMSORG

TEXT OCH FOTO 
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skapar glädje för äldre
Brandy
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TEMA KULTUR

Karin Karinsons "We 
take a deep breath"
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SKÄRGÅRDSLIV

”Jungfruskär är 
nog den mest svår-
tillgängliga ö man 
kan bo på. Upp till 
20 sekundmeter och 
mörker klarar jag, 
men dimma, det är 
det värsta.” 

hämtar in mera ved medan jag lånar ett 
par träskor och går i snön över ett litet 
berg till utedasset, som är varmt och 
ombonat tack vare ett element.

LÄRARE PÅ NÄMDÖ 

Lotten växte upp på Ekerö, men kom 
till Nämdö som lärare för 25 år sen och 
träffade Urban.
 — När Gustav började skolan på 
Nämdö 2001 var de 20 barn, ett par år 
senare var Gustav och Kajsa de enda 
eleverna, säger Lotten. 
 — Kommunen var villig att fortsät-
ta driva skolan bara för dem, men de 
behövde andra kompisar, tyckte vi och 
skolan stängde. 
 Av olika skäl valde de Ornö skola i 
Haninge kommun istället för den på 
Runmarö i hemkommunen. Lotten och 
hennes familj var inställda på att skjutsa 
barnen själva eftersom elever bara har 
rätt till skolskjuts inom den egna kom-
munen, däremot ville de ha ersättning 
för drivmedel. Kommunen gav ingen 
ersättning till familjen för resorna, efter-
som de valde skola utanför kommunen.
 — Vi blev besvikna när Värmdö inte 
ville ge oss det. 

Våren har gjort en paus den här mor-
gonen i slutet av februari. Snöflingor 
singlar genom luften och tampar och 
rufftak är isiga när Lotten Hjelm lägger 
till vid bryggan i Sand på Nämdö.
Hon har kört ”skärgårdens Ferrari” 
– en Firally – från Jungfruskär. 
 Där bor hon med sambon Urban 
Söderberg och dottern Kajsa, 15, som 
går i nian i Dalarö skola. Sonen Gustav, 
18, pluggar på Riksidrottsgymnasiet 
i Falköping. Urban är tillsynsman på 
Jungfruskär, Långviksskär och Rögrund 
och Lotten driver vandrarhem och krog 
på Rögrund och hyr ut stugor på Lång-
viksskär under sommarhalvåret.

SVÅRTILLGÄNGLIG Ö

Lotten passar på att hämta posten i 
brevlådan inne i väntkuren i Sand. 
 — Vi kan få den utkörd med post-
båten till andra sidan av vår ö men vill 
hellre hämta den här, säger hon och styr 
ut från bryggan och in bland ett gytter 
av kobbar och öar.
 — Jungfruskär är nog den mest 
svårtillgängliga ö man kan bo på. Upp 
till 20 sekundmeter och mörker klarar 
jag, men dimma, det är det värsta, säger 

Lotten och saktar ner. Vid bryggan är 
djupet bara en meter.
 Vi följer stigen förbi sjöbod och båt-
hus till den öppna gårdsplanen och det 
låga trähuset där vissa delar av köket är 
från 1600-talet. 
 Så länge har också tidigare genera-
tioner av Urbans släkt bott på ön och 
brukat jorden och fiskat. I köket som 
är husets hemtrevliga hjärta, står Kajsa 
som är ledig från skolan och lagar 
äggröra på den stora vedspisen. Lotten 
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SKÄRGÅRDSLIV

kabel dragen, men till Jungfruskär blir 
det för dyrt, tror Lotten som nu har mo-
bilt bredband via Telias gamla 010-nät.  

KULINGVARNING UTFÄRDAD

Kajsa som har hjälpt Urban i skogen 
kommer in för att packa. Nästa morgon 
är det skola, sen världscuptävling i rodel 
i Estland. Lotten är ledare för laget och 
åker ofta med.
 Sjörapporten har varnat för hårda 
vindbyar nästa morgon och de vill hin-
na över fjärden och sova över i ett litet 
hus på Dalarö som familjen hyr.
 — Bra att ha den möjligheten, säger 
Lotten som är på möten med scouterna 
på Dalarö ett par kvällar i veckan. 
 När Lotten skjutsar mig tillbaka till 
Sand är havet kav lugnt. Vi passerar 
Solvik där affären är vinterstängd och 
dessutom till salu.
 — Avfolkningen är sorglig, de enda 
som flyttar ut är pensionärer men jag 
vill tro och hoppas att det vänder, säger 
Lotten.

 Hon har alltid varit engagerad i 
frågor som rör skärgården och har suttit 
med i samrådsgrupper, i skärgårdsrådet 
och är aktiv i hembygdsföreningen.   
Lotten var med och tog initiativ till 
förskola när barnen var små och att 
driva ö-biblioteket vidare när det skulle 
läggas ner.
 — Vi i hembygdsföreningen får en 
summa pengar att köpa böcker för och 
kommunen står också för lokalen. Nu är 
det en fin samlingsplats. 
 Som skärgårdsbo är det naturligt att 
man måste ta tag i saker själv, tycker 
hon. 
 — Men man vill ha kommunens stöd, 
känna att det finns kunskap och intresse. 
Så har det inte alltid varit, men så är det 
idag, tycker Lotten. 

EN FLOTTA AV BÅTAR

Lotten och Urban har många egna 
båtar. På vintern kör de soporna till 
Sand men resten av året hämtar sop-
båten vid bryggan en gång i veckan. 
Även läkarbåten, hemtjänstbåten, 
taxibåtarna ingår i den flotta som 
behövs för en levande skärgård.
 — Waxholmsbåten går varje dag och 

med en jättebra morgontur.  Så var det 
inte när jag flyttade ut för 25 år sen. 
 Vintertid med is ersätts båtarna av 
svävare. Öbor som inte har någon regul-
jär trafik till sin ö, har också rätt att 
tre gånger i veckan under vintern åka 
helikopter för till kraftigt rabatterat pris 
till Stavsnäs eller Djurö, Haninge eller 
Vaxholm för att kunna uträtta ärenden 
på fastlandet. 
 — Jag åker sällan men för min svär-
mor Midget på Ängskär är det tryggt att 
slippa köra själv. Nu hinner hon handla 
eller gå till tandläkaren eller besöka sin 
94-åriga mamma i stan. 
 För Lotten innebär helikoptern trygg-
het. Om något händer, kan den landa 
på gårdsplanen inom en halvtimme – 
bara det inte är dimma. 

DÅLIG MOBILTÄCKNING

Det stora problemet här ute är telefo-
nerna. Båda den fasta och den mobila 
kopplas via länk och fungerar lika illa. 
 — Stressande. Det mesta sköts ju 
via mobilen idag. Jag kan inte heller se 
någon lösning.
 Mejlen fungerar däremot alltid. Till 
Nämdö, Aspö och Orrön är bredbands- TEXT & FOTO: USSIE HJELM
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bästa kommun? För Deshira 
heter framgångsfakto-
rerna organisation 
och kommuni-
kation.
 — Jag vill tro 
att jag kan nå fram 
med alla budskap 
om jag bara är till-
räckligt tydlig och 
framförallt med 
syftet. Förmågan 
att kommuni-
cera tycker 
jag är en 
av de saker 
som starkast 
utmärker en 
bra ledare
– men en bra 
organisation 
och bra rutiner 
är samtidigt det 
som skapar förut-
sättningarna 
för att ledaren ska 
lyckas i första 
taget.

KOMPETENS 

OCH 

DRIVKRAFT

Vad gäller 
ledarskap 
så ser Deshira 
mycket fram 
emot att få 
samarbeta med 
kommunens ny-
tillträdda kommun-
direktör, Camilla 
Broo.
 — Jag tycker att 
man verkligen inte 
kunnat göra ett 
bättre val än 
Camilla. 
 Jag tror att 
hon har precis den 
kompetens och 
drivkraft som 
Värmdö behöver!

Möt kvinnorna som leder    Värmdö kommun
Deshira Flankör
ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN

Ålder: 38 år.
Bor: Herrviksnäs, Värmdö.
Familj: Man och två döttrar.
Brinner för: Öppenhet, 
tydlighet och kommunikation.
Det bästa med Värmdö: 
Naturen och vattnet. Stolthe-
ten i att kunna visa kommu-
nen för andra på besök.

DESHIRA FLANKÖR
Kommunstyrelsen, KS, bereder, 
verkställer och ansvarar för att 
kommunfullmäktiges beslut 
genomförs och utvärderas. KS 
har det övergripande ansvaret för 
hela verksamheten och ansvarar 
bland annat för ekonomi, utveck-
ling och planering. Kommun-
styrelsens ordförande har en 
ledande politisk position. 

   Vem beslutar          om vad?     

För Deshira Flankör är det 
tron på individens egen 
förmåga som är den stora 
politiska drivkraften. 
 — Jag tror att varje 
människa mår bäst av att 
bli bekräftad och upp-
skattad för det som han 
eller hon är bra på. Politi-
ken ger möjligheter till att 
kunna skapa just de förut-
sättningar som krävs för 
att så många som möjligt 
ska lyckas. 

Deshira Flankör (M) tillträdde 
som ny ordförande i kommun-
styrelsen den 1 januari 2017, som 
efterträdare till Monica Petters-
son (M). Men vad innebär jobbet 
egentligen i praktiken?
 —  Just nu innebär det att läsa 
väldigt mycket text, skrattar 
Deshira. Tidigare, när jag var 
ordförande i Bygg-, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, så hade jag 
först och främst min egen nämnd 
att fokusera på. Som ny ordfö-
rande i kommunstyrelsen måste 
jag bli väl insatt i så många fler 
områden.
 Deshira är uppvuxen i Boden. 
Hon är utbildad redovisnings-
ekonom och har en bakgrund 

både från Skatteverket och som 
egen företagare, försäljningschef 
och storkundsansvarig. Hennes 
tidigare erfarenheter ser hon som 
en stor tillgång. 

BRETT PERSPEKTIV

 — En del kommer in på den 
politiska banan direkt som ett 
karriärval. Jag tror att det är bra 
att även ha andra erfarenheter i 
bagaget, så att man får lite vidare 
perspektiv och inte bara ”snöar 
in” på sina egna partifrågor. 
 Deshiras eget politiska engage-
mang började på allvar inför valet 
2010.
 — Alla konstruktiva förslag till 
förändringar som alliansen hade 
i sin rikskampanj tilltalade mig 
verkligen. Jag ville själv vara med 
och påverka lokalt och märkte rätt 
snart att det var mycket lättare 
att göra skillnad än vad jag först 
trott.

UNIKA UTMANINGAR

Som kommunstyrelsens ordfö-
rande finns det många saker 
som Deshira Flankör själv vill 
åstadkomma och påverka. En av 
de stora utmaningarna är infra-
strukturen. 
 — Vi har en ganska unik 
situation här i Värmdö med 
många öar och många fritidsstu-
gebebyggelser som görs om till 
permanentbostadsområden. Det 
blir viktigt med vägar, belysning 
och avlopp, men också att exem-
pelvis skola och omsorg fungerar 
och finns på plats där det behövs. 
Värmdö ligger i framkant på 
många områden, men vi kan 
alltid bli bättre.
 Så hur skapar man Sveriges 

PORTRÄTTET
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Möt kvinnorna som leder    Värmdö kommun
Camilla Broo

KOMMUNDIREKTÖR

Ålder: 43 år. 
Bor: Nacka.
Familj: Man och två söner.
Vad brinner du för:  Samhälls-
engagemang och medborgar-
nytta. 
Bästa med Värmdö: 
Naturen och skärgården 
– hela landskapet. 

CAMILLA BROO
   Vem beslutar          om vad?     

den högsta tjänstemannen, 
styr över tjänstemannaorga-
nisationen. Hon beskriver sitt 
uppdrag som att hålla ihop 
helheten, att jobba horisontellt 
mellan olika verksamheter för 
att bygga ett hållbart samhäl-
le och leverera enligt de mål 
som är uppsatta i Värmdö 
kommuns vision. 
 — Dynamiken i alla olika 
möten och mångfalden i de 
uppgifter och uppdrag som 
man kommer i kontakt med 
är det som är allra roligast. 
Det är det som gör att jag åker 
till jobbet varje dag med en 
förväntansfull känsla! 

UTVÄRDERING OCH STÄNDIGT 

FÖRBÄTTRINGSARBETE

En röd tråd genom Camillas 
yrkeskarriär har varit både 
den finansiella biten och verk-
samhetsutveckling. Hon ser 
ständiga förbättringar som en 
nödvändighet för att driva en 
verksamhet framåt.
 — Vi måste hela tiden ut-
värdera och hela tiden jobba 
med justeringar för att för-
bättras. Men vi kan inte heller 
göra av med mer pengar än 
vad vi har. Ordning och reda 
i ekonomin är det som möjlig-
gör att vi kan fokusera på att 
få kvalitet i verksamheten och 
fortsätta utvecklas. 
 Något annat som Camilla 
understryker är en förutsätt-
ning för att lyckas är att Värm-
dö kommun är en attraktiv 
arbetsgivare, för att attrahera 
och behålla de allra bästa.
 — Jag vill ha en organisa-
tion med högt i tak, där alla 
får vara med och driva för-
ändringar. Mina medarbetare 
har en skyldighet att tycka och 
tänka och det är viktigt att 
organisationen präglas av pre-
stigelöshet. Det tillsammans 

skapar en dynamik som gör 
att vi ständigt befinner oss i en 
rörelse framåt. Det tror jag är 
precis vad som behövs för att 
vi ska klara av vårt uppdrag. 
 Med ett krävande uppdrag 
är det en förutsättning att 
kunna tanka ny energi och 
att koppla av. Det gör Camilla 
genom olika fritidsaktiviteter 
i naturen, allra helst med 
familjen. I vardagen blir det 
mest skogspromenader, löp-
turer eller yoga för att hämta 
energi.

GOTT SAMARBETE 

EN FÖRUTSÄTTNING

Ett gott samarbete med 
kommunstyrelsens ordförande 
Deshira Flankör är en förut-
sättning för fortsatt utveck-
ling, beskriver Camilla. 
 — Vi funkar mycket bra 
ihop och det är viktigt att vi 
kompletterar varandra. Vi 
måste också våga utmana 
varandra i tanken för att kom-
ma vidare – och vi måste ha 
en god dialog och förståelse 
för varandras roller. Allt det 
här upplever jag med Deshira. 
Jag ser verkligen fram emot 
att utveckla arbetet med hen-
ne framöver. 

Camilla Broo beskriver 
sig själv som målinriktad, 

entusiasmerande och 
fokuserad. Något som 

det inte går att ta miste 
på när vi träffar henne 

två veckor efter 
att hon tillträtt 

sitt uppdrag. 

Det är politikerna som sätter de 
politiska målen i en kommunal 
organisation och beslutar VAD 
som ska göras.
Därefter får kommundirektören 
och tjänstemännen i uppdrag att 
planera hur det ska genomföras. 

Kommundirektören är den högst 
uppsatta tjänstemannen. 

ANDREAS NYBERG
MALIN LJUNGGREN

Camilla Broo tillträdde 
som kommundirektör 

1 februari och har 
ett förflutet inom 

såväl bankvärlden, 
statliga sektorn som 
privata näringslivet,  
innan hon landade i 
kommunala sektorn 

för 12 år sedan. De 
senaste åren har hon 

jobbat i Södertälje 
kommun, initialt som 
ekonomi- och finans-
direktör och den sista 

tiden som stadsdirektör. 
Känslan som Camilla fick 

när hon startade i en 
kommun beskriver 

hon som att hitta hem.
— Att få kombinera det 
ekonomiska tänket och 

verkligen generera sam-
hällsnytta – att för varje 

skattekrona hela tiden job-
ba för en hållbar välfärd. 

Det var då jag hittade 
twisten, det som gav den 

verkliga meningen.  
 

BYGGA ETT  

HÅLLBART SAMHÄLLE

Som kommundirektör 
              lever man med sitt   
        uppdrag och Camilla,  

PORTRÄTTET



2626 NUMMER 1 · 2017 NUMMER 1 · 2017

OMSORG

Kannor i kvadrat - alla signerade Lindberg.

Ren Servis är ett blandat gäng 
med många planer, drömmar 
och idéer – precis som alla 
andra. Den största skillnaden 
är kanske att de aktivt och 
uttalat verkar för att vanli-
ga människor ska trivas med 
ovanliga människor. 

Precis som på de flesta andra arbets-
platser så består Kooperativet Ren Ser-
vis av en mängd unika personligheter. 
De har var och en drömmar och mål 
som de vill uppfylla och de tampas med 
olika utmaningar varje dag. Det som 
gör dem extra ovanliga är att de, trots 
eller tack vare, sina funktionsvariationer 
hjälper varandra framåt via det gemen-
samma kooperativet Ren Servis. 
 Det är Molly, Patrik, Simon, Fred-
rik, Emelie, Snezana, Mia, Pelle och 
de andra i kooperativet som ser till att 
matsalen i kommunhuset i Skogsbo har 
vattenkaraffer, rena bestick, glas och 
tallrikar inför lunchrusningen. Och efter 
lunchen ser de till matsalen blir skinan-
de ren inför nästa dag. 

ORDNING OCH REDA MED PLASTPOLISEN

En av kooperativets medlemmar, Molly, 
insåg att det var lite si och så gällande 

hur plasten sorterades i matsalen. Där-
för föreslog hon att de skulle införa en 
plast-polis:
 — Jag föreslog mig själv som plast-
polis. Det är viktigt att sortera rätt, 
säger Molly. 
 Överhuvudtaget är det viktigt att 
göra rätt och att få göra sitt i lugn och 
ro. De är själva med och skapar de 
rutiner som de behöver för att på bästa 
sätt kunna utföra sina uppdrag. Det är 
också viktigt att det finns en möjlighet 
att bara få vara som man är. Patrik 
berättar att han ibland väljer att låtsas 
att han inte kan prata, både för att få 
möjlighet att koncentrera sig och göra 
sitt jobb i egen takt, men också för att 
det kan bli lite jobbigt med alla ljud 
från omgivningen.  

SKÖTER KAFFEMASKINERNA

Ren Servis sköter alla Skogsbos kaffe-
maskiner som finns i huset. De fyller 
på bönor och mjölkpulver samt gör ren 
maskinerna. Även mjölk- och fruktleve-
ransen hanteras av dem. 
 — Vi delar ut frukt och mjölk till alla 
avdelningar på tisdagar och kalkar av 
kaffemaskinerna på torsdagar, det är 
Mia som gör schemat, berättar Patrik 
och pekar på en stor vit tavla på väggen. 
 Där står namnen på alla medlem-
marna i kooperativet uppskrivet tillsam-
mans med veckans alla dagar. Där fyller 
oftast Mia i vilka tider respektive person 
kommer att jobba den här veckan. 

PANTA MERA

Carina är hantverkspedagog och håller 
ihop gänget dagligdags. Tillsammans 
med Katarina och Kurt, tf gruppchef på 
Individ- och familjeomsorgsenheten och 
en av initiativtagarna till kooperativet 
Ren Servis, arbetar hon för att utveckla 
både individerna och verksamhetens 
förutsättningar. Till det behövs också en 
stabil ekonomi:
 — Vi tar uppdrag från verksamheter-
na i huset, exempelvis kuvertering inför 
mindre och större brevutskick, och då 
fakturerar vi direkt från Kooperativet 
Ren Servis, berättar Carina. 
 De pantburkar och flaskor som sam-
las in i kommunhuset tar gänget också 
gärna hand om. Med jämna mellanrum 
tar de bussen till Mölnvik och pantar. 
Pengarna de tjänar in går till materi-
alinköp och olika dagsutflykter. De är 
själva med och bestämmer vart resorna 
ska gå och det finns förslag på både 
dagsutflykt med båt, bilmuseum i Tum-
ba och aktiviteter i Värmdö. 

MENTORER SOM KAN HÅLLA HEMLISAR

De undersköterskor som läser på 
Komvux Värmdö möter några av 
kooperativets medlemmar på ett annat 
sätt. Ren Servis agerar nämligen som 
mentorer för de studerande i en del av 
utbildningen. Där blir de kartlagda och 
får sen själva göra en bedömning av 
arbetet som gjorts. De föreläser även på 
Lillsveds Folkhögskola – om sig själva 
och om kooperativet. 
 Ren Servis motto sitter uppsatt bred-
vid deras dörr: ”Vi verkar för att vanliga 
människor ska trivas med ovanliga 
människor.” Det känns som ett gott råd 
till alla, oavsett vem du är och vart du 
kommer ifrån. 

TEXT & FOTO: 
ILONA KLEIN GULLBERG

Ordning och reda med 
färgstarka personligheter

Fakta kooperativ verksamhet
Ren Servis och sju andra dagliga 
verksamheter drivs i kooperativ form 
där deltagarna bildar föreningar som 
planerar verksamheten tillsammans 
med personalen. Föreningen tar hand 
om inkomster från försäljning och 
utförande av tjänster och har kostnader 
för som behövs i verksamheten. 
Detta gör att deltagarnas inflytande 
över verksamheten är mycket större 
än brukarinflytande i vanliga verk-
samheter.  

”Jag föreslog mig 
själv som plastpo-
lis. Det är viktigt 
att sortera rätt.” 
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Färgstarka personligheter
Patrik: bra på hemlisar, både att hålla 
dem och att hitta dem. Fantastisk på 
ord och att härma olika språk och 
dialekter.
Emelie: gillar att odla egna grönsaker 
och rotfrukter. Håller nu på att bilda 
en rockgrupp och spelar innebandy.
Fredrik: lagar tillsammans med sin 
mamma 12 matlådor varje söndag. 
Startade upp arbetet med kooperati-
va dagliga verksamheter.
Mia: schemaläggare som ser till att 
det är ordning och reda på ekonomin 
i kooperativet. Älskar att skapa!
Molly: gängets sportexpert och 
hejar både på Djurgården, AIK och 
Hammarby.
Snezana: namnet betyder Snövit. 
Sköter bokning av dukningar i mat-
salen och bokar snickerilokalen på 
Ekhaga. Politiskt engagerad.
Simon: är en stor glädjespridare i 
gruppen och filmexpert.
Pelle: Ordförande för kooperativet 
och kommer med kluriga inlägg i 
diskussionerna. 

De sju andra föreningsverksamheterna: 
Furubacken, hantverk
Trädgårdsgruppen, grönytorna runt Gustavsgården.
Kooperativet Luckan, kiosk på Gustavsgården.
Mobila Trädgårdsteamet, diverse grönytor i
kommunen samt djuren på Älvsby gård.
Ekhaga, miljöarbeten åt kommunen, samt post.
Elskroten, demonterar trasiga elprylar.
Vårt kök, matlagning till kommunens verksamhet 
och tar emot beställningar av smörgåsar mm.
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Människor som brinner för konst, musik, föreningsliv, 
en plats eller vad det än må vara, kallas ofta för eldsjälar. 
De två E:na på Chamotte Market tycker dock att uttrycket 
känns slitet och säger att deras lust att bevara hamnen är 
mer än så.  

Mer än bara eldsjälar
Camilla Eltell och Camilla Edfors har slagit sig samman i en gemensam konstellation i form av design, - inrednings-, och mötesplatsen Chamotte Market.

KONCEPTBUTIK MED PLATS FÖR MÖTEN

För ett år sen dök möjligheten att hyra 
en del av den gamla tegelvillan upp, 
även kallad Gamla Stallet. 
 — Vi såg direkt möjligheten och vår 
plan om gemensam konceptbutik med 
mötesplats för inredning, design och 
konsthantverk tog fart, säger Camilla 
Eltell.
 Lokalen har genomgått en stor för-
vandling men knyter an till både platsen 
och deras vision om framtidens Gus-
tavsbergs hamn. En vågad blandning av 
gammalt och nytt, lokalt konsthantverk, 
egen design och kända varumärken.
 — Det kändes som en plikt att tinga 
den här lokalen, i just det här huset, 
fyller Camilla Edfors i.

FOTOKONST OCH TEXTILA EXPERIMENT

Camilla Eltell arbetar brett inom visuell 
kommunikation med grafisk design, 
illustration, webbutveckling och in-
teraktionsdesign. Arbetet med det fria 
måleriet har löpt parallellt och utveck-
lats till inredningsprodukter som tapet, 
artprints och textila produkter. Många 

Camilla Eltell och Camilla Edfors drivs 
av kompetens, erfarenhet och mod. De 
drar sig inte för att kavla upp ärmarna 
och tror att mötet mellan människor 
kan förändra allt. Därför har de slagit 
sig samman i en gemensam konstella-
tion i form av design, - inrednings-, och 
mötesplatsen Chamotte Market. 
 — Jag ville ha en ateljé här i hamnen. 
Butiken har blivit en bonus, en social 
inrättning där vi möter nya och gamla 
bekantskaper, säger Camilla Edfors.

NÄR PLIKTEN KALLAR

Efter att ha pendlat in till Stockholm i 
många år så uppskattar hon närheten 
till sin nya arbetsplats i butiken och det 
lugnare tempot på Värmdö:
 —  Jag har pendlat klart, det är en be-

frielse att få vara kvar här på Värmdö.
 Edfors och Eltell möttes i Chamot-
tehuset i Gustavsbergs hamn. Tillsam-
mans med G-studion och andra konst-
närer så hade de sina ateljéer i det som 
för många är ett kulturhistoriskt hjärta. 
Eltell, som är medlem i G-studion och 
har kvar sin ateljé i Chamottehuset, 
och Edfors insåg att de ville göra något 
tillsammans. 

”Butiken har blivit 
en bonus där vi mö-
ter nya och gamla 
bekantskaper.” 
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Mer än bara eldsjälar

Kommunens näringslivsenhet 
hjälper dig som är företagare 
eller som vill starta och driva 
företag i Värmdö kommun. 
Vi erbjuder kunskap, kontakter 
och erfarenheter och sam-
arbete med kommunen.

Under 2016 fanns drygt 4870 företag 
registrerade i Värmdö. Näringslivet i 
Värmdö kännetecknas av många små 
företag med få anställda, ofta verksam-
ma inom byggsektorn. Under senare år 
har även antalet företag som är verk-
samma inom turism ökat kraftigt. 
Kommunens uppgift är att vägleda dig 
som företagare i Värmdö, och se till 
så att ditt företag trivs och utvecklas i 
kommunen. Näringslivsenheten lotsar 
Värmdös företagare vidare till rätt 
kontaktperson i kommunala verksam-
heten. Kommunen arbetar också för att 
främja näringslivet ute i skärgården och 
se vilka särskilda behov som finns för att 
driva företag på öar utan fast förbin-
delse.

SKÄRGÅRDENS MÖTESPLATS

Värmdö kommun arbetar för att ut-
veckla näringslivet och erbjuder även 
olika forum där du som företagare kan 
få information i aktuella ämnen och 
samtidigt utöka ditt nätverk. Målsätt-
ningen är ett aktivt näringsliv och en 
ökad företagsetablering. Några exempel 
på forum är näringslivsgalan, frukost-
träffar, nätverksträffar och möjligheten 
att boka kommunledningen på ett möte.
   Näringslivsenheten arbetar också för 
att utveckla Värmdö som ett besöksmål. 
Genom webbplatsen visitvarmdo.se 
samt konceptet Värd i Värmdö finns tu-
ristinformation på olika platser runt om 
i kommunen. Värmdö kommun är med 
och anordnar olika aktiviteter runt om i 
Värmdö och några exempel under 2017 
är Swedish Beach Tour och Allt på sjön. 

MEDARBETARE PÅ NÄRINGSLIVSENHETEN

Vi som arbetar på näringslivsenheten är
Cissi Grape, gruppchef, Claudia Quas, 
näringslivsutvecklare och Kristin 
Jörnsved, näringslivsutvecklare.
 

uppdrag idag är inredningskoncept för 
offentlig miljö och Camilla leder även 
workshops där medarbetare samskapar 
form och design för inredning.
 — Min bredd är nog mitt signum, 
säger Camilla Eltell.
 Camilla Edfors skapar genom foto-
grafiets och måleriets alla tekniker, som 
kol, tusch och krita och genom digitala 
program. Just nu jobbar hon med ett 
nytt varumärke för Axfood som syns 
i butikerna under namnet Spicefield. 
Camilla gör också logotyper och hela 
grafiska profiler till stora och små före-
tag. Flera år på reklambyrå med grafisk 
form har gett bra erfarenhet och den 
typen av uppdrag varvas med fotokon-
sten och det egna varumärket där 
hon bland annat gör brickor, fotokonst 
och kuddar.
 — Jag slutade på reklambyrån i city 
för att studera konst under två år på 
distans. Efter studierna började jag sälja 
min fotokonst och idag har jag många 
återförsäljare runt om i Europa.

KANEL ELLER KARDEMUMMA?

I lokalen huserar också te- och kaffe-
handeln Kanel & Kardemumma som 
drivs av Maria Brofelth. Så besökarna 
kan också sitta ner med en kopp kaf-
fe eller te och njuta av det som finns i 
butiken.
 —  Chamotte Market har blivit en 
plats för mer än bara konst- och inred-
ningsintresserade människor, vi möter 
ofta nya och gamla bekantskaper, som 
gärna sitter ner och delar med sig av sin 
historia till oss, säger Camilla Eltell. 
 På Chamotte Market finns också 
sex fullvärdiga kontorsarbetsplatser 
för uthyrning. Lokalen är utrustad 
med bredband och om någon söker en 
arbetsplats med högt i tak, kreativitet 
och en ständig doft av te och kaffe så är 
Chamotte Market rätt plats.

 I rollen som ordförande i Värmdö 
Företagarförening möter Eltell många 
företagare och hon säger att det är vik-
tigt att det finns en målbild för Värmdös 
företagare och bland annat hamnens 
utveckling:
 — Vi behöver ha en dialog med 
olika kommunala verksamheter för att 
öka kunskapen om all den kompetens 
som finns här på Värmdö. Gustavs-
bergs hamn har oerhörd potential och 
vi behöver tillsammans arbeta för att 
utveckla den till en mötesplats för både 
medborgare, näringsidkare, turister och 
andra besökare.

STYLADE UPPDRAG

Under den korta tid butiken har fun-
nits har de haft events för kunder och 
vänner med livemusik, lilla teskolan, 
trollkarl, designerbjudande med mera. 
Tillsammans har de nu börjat ta upp-
drag för styling genom olika mäklare.
    Den 6 juni firar Chamotte Market ett 
år och det kommer de uppmärksamma 
på flera olika sätt.
 — Ja, det ska märkas att vi finns här 
och vi kommer att bjuda på ett rejält 
firande, kanske i dagarna två, säger de.

TEXT & FOTO: ILONA KLEIN GULLBERG

ÖPPETTIDER
Chamotte market:
Onsd-fred 10.30-18.00. 

Lörd-sönd 10.30-17.00. 

Ring 0709 46 11 25 eller 
maila info@chamottemarket.se 
för att boka möte

CAMILLA ELTELL

Född: Helsingborg
Bor: Gustavsberg
Bakgrund: Kommunikatör Lunds Universi-
tet, form/illustration Beckmans, måleri hos 
konstnärer, kommunikationskonsult.
Drivkrafter:  Människor, musik och 
samhällsutveckling.

CAMILLA EDFORS

Född: Örnsköldsvik
Bor: Värmdö
Bakgrund: Reklambyrå, multimedia, 
grafisk formgivning, konst, foto.
Drivkrafter:  Människor, företagsamhet 
och kreativitet.

Aktivt näringsliv
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AKTUELLT 

Häng med in i 2018! 

Kultur - och upplevelsehuset Porslinsfabriken öppnas våren 2018.

att kultur- och upplevelsehuset ska öka 
mängden besökare i området. Vi vill 
att det ska vara en plats där idéer och 
kreativitet kan flöda, men vi vill också 
skapa en sprängkraft i just det faktum 
att kultur- och upplevelsehuset delar den 
kulturella platsen med just Gustavsbergs 
Porslinsfabrik, berättar Katarina. 
 Fabriken, som funnits sedan 1825, 
tillverkar fortfarande många av Lind-
bergs kända mönster, bland annat Ber-
så, Adam, Eva, Prunus, Salix och Aster.

ETT HJÄRTA I VÄRMDÖ KOMMUN

Katarinas vision med kultur- och upp-
levelsehuset Porslinsfabriken är att det 
ska bli omtalat, omskrivet och fullt av 
besökare året om.
 — Jag vill att det ska bli en central-
punkt, en arena för samverkan och en 
plats som innehåller innovativa och att-
raktiva upplevelser. Det ska bli ett hjärta 
i Värmdö kommun. 

KULTUR- OCH UPPLEVELSEHUSET 

PORSLINSFABRIKEN ÖPPNAR 2018

Under 2018 öppnar kultur- och upp-
levelsehuset Porslinsfabriken. Där 
kommer ett antal kommunala och 
föreningsdrivna kulturverksamheter att 
samlas. Det är bland annat biblioteket, 
kulturskolornas skapande verksamhet, 
Ungkulturhuset Gurraberg och Gustavs-
bergs Konsthall.

Även om byggarbetet med att 
omvandla delar av den gamla 
hushållsporslinsfabriken till ett 
kultur- och upplevelsehus står 
stilla, så pågår det övriga pla-
neringsarbetet för fullt. Snart 
kan Värmdöborna hänga med 
in i kultur- och upplevelse-
huset Porslinsfabriken! 

Värmdö kommun har förvärvat delar 
av lokalerna som huserat den före detta 
hushållsporslinsfabriken från 1948 i 
Gustavsbergs hamn. Arbetet med att 
förvandla den gamla industrilokalen till 
ett kultur- och upplevelsehus har startat. 
Just nu ligger arbetet tillfälligt nere 
eftersom delar av taket är i sämre skick 
än vad som tidigare framkommit.

TIDEN STÅR INTE STILLA

Katarina Litzén, nyligen anställd som 
enhetschef för det kommande kultur- 
och upplevelsehuset Porslinsfabriken, ser 
fram mot att det ska komma igång igen:
 — Ja, det här kom lite oväntat men 
nya beräkningar och omprojektering 
pågår. Vilka förseningar det medför 
är inte riktigt klart i dagsläget men vi 
jobbar på med övriga delar i projektet. 
Katarina berättar att under de två 
månader hon varit anställd har tiden 
flugit förbi. Framför allt har tid lagts på 
att möta de lokala aktörerna i hamnen, 
lära känna de verksamheter som ska in 
i kultur- och upplevelsehuset samt att 
planera in aktiviteter där framtidens 
besökare redan nu kan gå in i lokalerna.

VISUELLA VISIONER

Genom olika digitala lösningar och app-
likationer kommer det vara möjligt att 
gå in i lokalerna genom mobiltelefoner, 
datorer och längre fram även förhopp-
ningsvis via VR-teknik. Med hjälp av 
arkitektritningar kan visionerna och 
planerna för kultur- och upplevelsehuset 
Porslinsfabriken visas:
 — Det nya upplevelse- och kultur-
huset Porslinsfabriken är en ambitiös 
satsning som ska bidra till att göra 

Värmdö till en ännu bättre plats att leva 
och bo på. Genom att öppna upp huset 
för ett besök innan det går att komma 
in där, hoppas vi kunna öka intresset 
för projektet samt väcka tankar om hur 
gemene man kan nyttja det på bästa 
sätt, säger Katarina.
 I målformuleringen för projektet står 
det att kultur- och upplevelsehuset Pors-
linsfabriken ska bli en mötesplats för 
flera generationer i en trivsam, lustfylld 
och inspirerande miljö. Värmdöborna 
får en kravlös plats att vistas på, att 
skapa, lära, uppleva och utöva olika kul-
turaktiviteter. Med en visuell plattform 
hoppas Katarina på att besökarna också 
ska lära känna och känna för kultur- 
och upplevelsehuset Porslinsfabriken 
redan nu.

PORSLINSFABRIKEN 

FORTFARANDE I DRIFT

Gustavsbergs Porslinsfabrik är Sveriges 
enda porslinsfabrik som fortfarande är 
i drift och den ligger precis i anslutning 
till det nya kultur- och upplevelsehuset. 
Fabriken går i folkmun under namnet 
Porslinsfabriken. Det gör att arbetet 
med att öka kännedomen om kultur- 
och upplevelsehuset Porslinsfabriken får 
ske med stor respekt för ett av Sveriges 
äldsta varumärken. 
 — Namnet är en hyllning till platsen 
och historien, och förhoppningen är 
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Häng med in i 2018! 
KALENDARIUM

Gustavsbergs Konsthall firar 10 år

NUMMER 1 · 2017

APRIL

MAJ

Lördag 1 april kl 12-16
Auktion på Gustavsgården. Visning kl 11-12.

7 april - 1 oktober
Edmund de Waal, Giorgio Morandi. Info&bilj: 
artipelag.se

Tisdag 11 april 
Visning Gustavsbergs hushållsporslinsfabrik. 
Visning kl 10.00. Förköp i Porslinsfabrikens butik. 

Torsdag 20 april kl 17.30
Värmdö dragspelsgille bjuder upp till dans på 
Gustavsgården. Guldkanten bjuder på lätt tilltugg.

29 april - 2 maj 
En midsommarnattsdröm med Värmdö Scen-
skola. Info: varmdoscenskola.nu

Lördag 13 maj
Trollflöjten. För 2-5 år, Gustavsbergsteatern. En 
berättelse om vänskap och längtan efter närhet. 
Med Hedmans teater.

Lördag 13 maj kl 13.00
Jakten på mannen från medeltiden. Ö-teaterns 
barn/ungdomsgrupp spelar elevföreställning i 
Djurö skolas matsal. 

Torsdag 20 april kl 15
Vi har vandrat långt… Vi har vågat allt. 
En fysisk musikalisk improvisationsföreställning. 
Tillitsverket tillsammans med unga från Sverige 
och världen. Info & bokn: stina@tillitsverket.se

Lördag 22 april kl 11-16
Kultur för alla! Familjedag på Gustavsbergs-
teatern och Musikens hus. Välkommen till en 
heldag med scenkonst, cirkus och workshops.

Söndag 30 april kl 18-20
Valborgsfirande vid Strandviksparken. Körsång, 
blåsorkester och brasa. 

13-14 maj kl 12-17
Konstrunda 2017. Värmdös konstnärer håller 
öppet i hus, hem, ateljéer, lador och sjöbodar. 
Info: varmdokonstnarer.se

Söndag 14 maj kl 13-15
Mopedträff. Veteranmopedisterna visar upp sina 
klenoder vid Runda huset. Fika till försäljning.

Söndag 21 maj kl 11-15
Vikingadagen på Säby gravfält. Skärgårdens 
största gravfält med minst 150 gravar och 
fornlämningar från yngre järnåldern.

JUNI

Fredag 3 juni
Gustavsbergs Konsthall Revisited. Konsthallens 
10-årsjubileum uppmärksammas genom en 
utställning som berättar om åren. 

Måndag 5-6 juni 
Festival i dagarna två. 
Firandet utgår från det närproducerade i val av 
såväl mat som uppträdanden. Förutom dj:s, 
blåsorkestrar och dansshow så välkomnar vi nya 
medborgare och delar ut pris till Årets Värmdöbo 
och kulturstipendiater. 
Info: varmdo.se/vipavarmdo.

Söndag 11 juni kl 11.30 & 14
Äventyrsvandring. En lustfylld äventyrlig vand-
ring med Tillitsverket. Info & anm: artipelag.se

12-15 juni kl 9-15
Sommarläger med dans, drama och rytmik. 
För dig som gått ut åk 1- 4.  Musikens hus. 
Info&anm: ella-kari.norberg@varmdo.se

22 april, Gustavsbergsteatern/Musikens hus.

14 maj, Runda Huset i Gustavsberg.

20 april, Gustavsbergsteatern.

 Gustavsbergs Konsthall Revisited.

Mer att göra?
För mer information om vad som händer  
i Värmdö, se varmdo.se/upplevaochgora  
samt visitvarmdo.se
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PÅ GÅNG

till. Rummens utformning berättar en 
historia, avslöjar ett sammanhang. Äld-
re högreståndsmiljöer har ofta utformats 
med små trånga baktrappor för att dölja 
tjänstefolket. Sociala huset var Göte-
borgs första sjukhus, det byggdes rundat 
för att sjukdomar inte skulle sätta sig i 
dess hörn och idag är öppna planlös-
ningar ett resultat av trångboddhet. 
Berättelser finns överallt runt omkring 
oss, från idag och igår.
 Gasgeneratorn är inte i bruk idag, 
men den är en tydligt avläsbar rest 
från en tidigare funktion. Byggnadens 
takhöjd och glasade hörnparti skapar 
ett mäktigt rum för ny verksamhet. 
Historien finns kvar på platsen, men 
rummen används till något nytt. Bygg-
nader utformas efter de funktioner vi 
vill inrymma. Det går därför att säga 
att byggnader är ett dokument av en viss 
tids sätt att leva på. Vad vi i vår samtid 
ska lämna efter oss återstår att se.

LENORE WEIBULL
Kommunantikvarie

”Till mig kommer 
frågor kring ma-
terial, tillbyggnad, 
ombyggnad och be-
byggelsehistoria”

Som kommunantikvarie i Värmdö 
kommun är min uppgift att värna, 
vårda och visa kommunens kulturmiljö. 
Att visa kulturmiljön innebär att upp-
märksamma upplevelsevärden. Kom-
munen har ett antal utpekade kultur-
miljöområden där det finns krav på att 
struktur och karaktär ska bevaras, jag 
hanterar dess bygglov. Till mig kommer 
frågor kring material, tillbyggnad, om-
byggnad och bebyggelsehistoria. 

KULTUR PÅ SCHEMAT

Inne i gasgeneratorn finns en stor glasad 
vägg med gummilister, det ser ut som 

flera sammanfogade vindrutor. Gene-
ratorn eldades med kol och väggarna 
kantas av mätare, rör och vred. Byggna-
der är ett dokument av sin tid, de ger en 
upplevelse som inte går att läsa sig

Lastbryggan utanför den 
gamla gasgeneratorn är 
täckt av ett jämnt lager 
snö. Tegelfasaden är lagad 
på flera ställen efter olika 
upptagningar för portar. 
Gasgeneratorn från 1940 
är inte ett slott men den 
försåg en gång tunnelug-
narna i hushållsfabriken 
med gas. 

Lenore – en samtida
kulturvårdare

FÖLJ OSS I
SOCIALA MEDIERFESTIVAL I

DAGARNA TVÅ! 

I EN LÄRLINGS  

FOTSPÅR
Den 5 och 6 juni blir det festival för alla! 
Firandet utgår från det närproducerade i 
val av såväl mat som uppträdanden. För-
utom dj:s, blåsorkestrar och dansshow så 
välkomnar vi nya medborgare och delar ut 
pris till Årets Värmdöbo och kulturstipen-
diater. Läs mer på varmdo.se/vipavarmdo

Vi besöker Säby Säteri och följer 
med under utbildningen av några 
trädgårdslärlingar. Utbildningen 
pågår under 50 veckor och teori 
varvas med praktisk kunskap inom 
beskärning, skötsel och odling.

SA MH Ä L L SINFORM AT ION

I NÄSTA NUMMER:


