
Ring och tipsa, ge ros eller ris! Salems kommun informerar Redaktion: Elisabeth Ståhl 08-532 598 50 och Päivi Sandholm 08-532 598 11, info@salem.se 
Ansvarig utgivare: Mats Carlsson 08-532 598 12.

nr.4 
2014

Rönninge Show Chorus  
får kulturstipendiet
Salems kommuns kulturstipendium 2014 går till 
Rönninge Show Chorus med följande motivering: 

Rönninge Show Chorus är världsmästare i 
Barbershopsång. Kören som består av över 140 
kvinnor bildades 1983 i Rönninge. Den har sedan 
starten sjungit barbershop i olika former, t ex  stor 
kör och kvartetter. Med sin breda och variations-
rika repertoar har man underhållit vid både större 
konserter och mindre event. Genom att hålla en 
hög nivå av känsla, underhållning och show har 
Rönninge Show Chorus vunnit stora publika och 

tävlingsmässiga framgångar över hela världen. 
2013 blev de världsmästare på Hawaii, USA.
 
Stipendiet delas ut av kultur- och fritidsnämnden 
för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet i 
Salem. Stipendiet är på 8 000 kr och delas ut på 
Salemsdagen som anordnas den 30 augusti i 
Skönviksparken. 

 ● Mer information 
Rolf Johanson, 08-532 599 15,  
rolf.johanson@salem.se
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Rönninge Show Chorus framträder under VM på Hawaii 2013.

Närtrafiken  
utökar linje 972
Från och med måndagen den 19 maj utökar 
Närtrafiken busslinje 972 med sex stopp inom 
Salem. De nya busshållplatserna är så kallad 
anropsstyrd trafik. När du vill åka med bussen 
från dessa hållplatser ringer du innan och talar 
om att du vill resa med buss 972. Du talar om 
från vilken av hållplatserna du vill resa och vid 
vilken tid. För att beställa bussen ringer du på 
08-55 66 88 15. Ring senast 30 minuter innan 
avgångstid.
 
Bussen kan efter beställning stanna på följande 
nya platser:
• Söderbyvägen, vid uppfarten till Fasanstigen
• Söderbyvägen vid uppfarten till Bofinks stigen
• Bergsvägen, i vändzonen vid Bergsvägen 31
• Bergsvägen, i vändzonen vid Bergsvägen 11
• Fredriksbergsvägen, på parkeringens västra 

sida vid Fredriksbergsvägen 18
• Fredriksbergsvägen – Säbyhemmet

Linje 972 går måndag till fredag på dagtid.  
Hela tidtabellen finns på www.sl.se.

Närtrafiken
Närtrafiken drivs av färdtjänsten vid landsting-
ets trafikförvaltning. Närtrafiken är en kollektiv-
trafik först och främst för äldre och funktions-
hindrade, men alla är välkomna. Eftersom 
Närtrafiken håller ett lugnt tempo och föraren 
ger lite extra service till den som behöver kan 
bussen ibland bli försenad. 

Mer information 
Buss & Färdtjänst, 08-686 16 49 eller  
070-786 16 49, hans.adeby@sll.se

Hur påverkas trafiksäkerheten?
Om häckar, träd och växter skymmer 
sikten blir trafiksäkerheten lidande. Enligt 
Plan- och bygglagen är fastighetsägaren 
ansvarig för att minimera risken för 
olycksfall. Det är viktigt att
• sikten för trafiken inte skyms
• ingen skadas av utskjutande grenar eller 

tvingas ut i körbanan,
• trafik- och varningsmärken, gatunamn-

skyltar och andra markeringar är väl 
synliga,

• grenar och kvistar inte når upp till luftled-
ningar eller skymmer gatubelysningen.

• Vilka regler gäller?
• Om du har en utfart mot gatan ska 

växterna inte vara högre än 90 cm.  
Det gäller inom en sträcka av minst 2,5 
meter åt båda sidor samt in mot 
uppfarten. 

• Om du har en hörntomt intill en 
gång- och cykelväg eller gata ska dina 
växter inte vara högre än 80 cm. Det 
gäller inom en sträcka av minst 10 
meter åt vardera hållet. 

• Om du har en tomt intill en gata ska 
växtligheten helst hålla sig inom det 
egna tomtområdet. Har du buskar eller 
träd som sträcker sig ut över gata eller 
gång- och cykelväg ska du se till att det 
finns fri höjd för trafikanterna. Följande 
fria höjder krävs:

 – minst 2,5 meter över gångbana
 – minst 3,2 meter över cykelväg
 – minst 4,6 meter över körbana.
• Om du har stora buskar och träd ska de 

planteras minst 2 meter innanför 
tomtgränsen. Häck- och buskplantor ska 
planteras minst 60 cm innanför tomt-
gränsen.

När du ska starta arbetet
Behöver du hjälp med att klippa din 
växtlighet så finns det gott om fackmän. 
Titta i telefonkatalogen eller sök via nätet. 
Kör grenar, ris och annat trädgårdsavfall till 
återvinningscentralen på Tvärvägen. 

 ● Mer information 
Fråga gärna utemiljöenheten innan du tar 
bort eller klipper träd och häckar. Ring via 
kommunens växel 532 598 00. 

Klipp häcken – rädda liv
Det är trevligt med växtlighet i våra bostadsområden men ibland 
växer häckar, träd och växter för mycket så att de behöver klippas. 
Växtligheten kan skymma sikten i trafiken och försvåra snöröjning 
och annat vägarbete. Nu i sommar kan du göra en insats på din 
egen tomt för att förebygga olyckor.



Fler feriearbeten i sommar
Kommunstyrelsen har beslutat att utöka 
budgeten för feriearbeten med 260 000 
kronor för sommaren 2014. Det innebär 
att totalt 77 ungdomar får möjlighet till 
feriearbete i kommunen. Budgeten 
täcker dels ungdomarnas löner och dels 
lönen för en handledare vid utemiljöen-
heten. Utöver utemiljöenheten kommer 
ungdomarna att feriearbeta vid bibliote-
ket och kulturskolan samt inom försko-
lan och äldreomsorgen.

Bättre vägar för gående, 
cyklister och bilar
För 2014 har kommunen avsatt extra 
pengar för underhåll av kommunens 
gator och gång- och cykelbanor. 
Asfaltering kommer bland annat att 
göras på delar av Salemsvägen,  
Skyttorpsvägen, Säbytorgsvägen och 
Centralvägen. 1,5 miljoner av den totala 
budgeten på 3 miljoner ska användas till 
upprustning av gång- och cykelbanor i 
stadsdelen Salem.

 ● Mer information
David Böregård, 08-623 299 52,  
david.boregard@salem.se

Skönviksparkens  
lekplats anpassas  
för funktionshindrade 
Lekplatsen i Skönviksparken ska byggas 
om och anpassas för barn med funk-
tionshinder. Det blir ny lekutrustning, 
gungor och sandlådor. Lekparkens 
underlag av sand byts ut mot konstgräs 
för att det ska bli lättare att ta sig fram 
med t ex rullstol. Arbetena planeras till 
juni månad och under byggtiden 
kommer lekplatsen att vara avspärrad.

 ● Mer information
Heikki Hautamäki, 070-623 29 02,  
heikki.hautamaki@salem.se

Ombyggnationer 
vid Säbyskolan
Från och med hösten 2014 kommer 
Säbytorps rektorsområde att samla alla 
elever i Säbyskolans lokaler. För att ta 
emot de nya eleverna från Skyttorpssko-
lan på ett bra sätt kommer en del 
ombyggnationer att göras. Skolgården 
rustas upp och anpassas för yngre 
elever. Inne i skolan utökas antalet 
lärosalar. 
 Allmänheten kan märka av byggna-
tionerna eftersom en del tunga trans-
porter kommer att använda gång- och 
cykelvägen som går från centrumparke-
ringen vid kulturskolan, förbi bibliote-
ket, upp mot Säbyskolans baksida och 
skolgården. En del buller kan också 
förekomma från rivningsarbeten och 
transporter. En stor del av skolgården 
kommer att vara avstängd och inhäng-
nad under ombyggnadstiden. 
 Arbetena pågår från mitten av juni till 
mitten av augusti. 

 ● Mer information
Monika Perunicic, 070-723 94 89,  
monica.perunicic@salem.se

Under senare år har en förändring skett på 
biblioteken i Sverige. Från att låna ut 
tryckta böcker finns nu de flesta typer av 
media tillgängliga. Det är alltifrån tidning-
ar, tidskrifter och talböcker till ljudböcker, 
e-böcker, musik och filmer. 
 – Självklart är böcker vårt huvudfokus, 
berättar Iréne Kulneff som är chef på 
Salems bibliotek. Men biblioteket är en 
plats som är öppen för alla, oavsett om 
man vill låna böcker eller inte. Det är som 
ett gemensamt vardagsrum dit man kan 
komma och bara vara. Man behöver inte 
ha ett ärende, låna eller köpa något.
 Elin Lundmark, som är vuxenbiblioteka-
rie, nickar instämmande.
 – Samtidigt fyller biblioteket en hjäl-
pande funktion. Hit kan man komma om 
man vill ställa frågor, söka efter informa-
tion, få hjälp att använda internet eller 
behöver kopiera dokument, förklarar hon.
 Salems bibliotek är det enda folkbiblio-
tek som finns i kommunen och är mycket 
större än man tror. I källaren finns nämli-
gen ett stort magasin där man förvarar fler 
böcker som inte efterfrågas så mycket, till 
exempel klassiker och äldre skönlitteratur. 
Sammanlagt finns cirka 60 000 olika 
böcker och tidskrifter på biblioteket.

Fungerar även som skolbibliotek
I bibliotekets uppdrag ingår att främja 
läsandet hos barn och ungdomar. De har 
ett nära samarbete med alla skolor i 
kommunen, såväl de kommunala som de 
fristående, och arrangerar olika evene-
mang. Exempelvis erbjuds alla 6-åringar 
möjlighet att besöka biblioteket och få sitt 
första lånekort. Eleverna i årskurs 7 får lära 
sig söka i bibliotekets olika databaser och 
årskurs 2 och 8 bjuds in till boktips.
 Iréne och Elin utbildar även läsombud 
på kommunens äldreboenden, demensbo-
enden, LSS-boenden och förskolor. 
Läsombudens uppgift är att se till att 
läsningen blir mer tillgänglig i de olika 
verksamheterna, exempelvis genom 
lässtunder och ett utbud av böcker på 
lättläst svenska eller med stor text.

Låna hemifrån
Biblioteket är till för alla och därför kan de 

personer som har särskilda behov låna 
material från biblioteket utan att behöva 
lämna hemmet. ”Boken kommer!” är ett 
samarbete med den ideella verksamheten 
Salems väntjänst, där personalen på biblio-
teket plockar ihop böcker åt medborgare 
som Salems väntjänst sedan levererar. 
Även talböcker kan lånas på distans och 
postas då hem till låntagaren.
 Bibliotekets webbplats erbjuder 
dessutom många tjänster för den som inte 
kan besöka biblioteket under de vanliga 
öppettiderna. Webbplatsen är välbesökt 
– 2013 gjordes över 33 000 besök.
 Här kan du logga in för att se alla dina 
lån, göra reservationer eller låna om de 
böcker du har hemma. På webbplatsen 
kan du även genom direkt nedladdning 
låna ljudböcker och e-böcker som är 
smidiga att exempelvis ha med sig på sin 
läsplatta när man åker på semester.
 – När som helst, oavsett dag och tid på 
dygnet, kan man låna böcker på webbplat-
sen, men även få mycket matnyttig 
information om till exempel evenemang 
och öppettider, berättar Iréne.

Dans mellan bokhyllorna
Som en av kommunens offentliga mötes-
platser satsar biblioteket på att erbjuda 
medborgarna ett stort utbud av olika 
föreläsningar och evenemang. Någon gång 
per termin arrangerar man exempelvis 
författarbesök. 

 – Det mest besökta var nog när Jan 
Guillou var här för några år sedan, berättar 
Iréne.
 – Ja, våra författarbesök brukar vara 
oerhört populära, menar Elin. Då fylls 
Murgrönan upp med ett par hundra 
nyfikna lyssnare. Och nu till hösten har vi 
bokat in Majgull Axelsson som är en av 
Sveriges mest framgångsrika författare, 
både i Sverige och utomlands.
 Många av evenemangen bedrivs i nära 
samarbete med olika föreningar, organisa-
tioner och eldsjälar i kommunen. Botvids-
bygdens släktforskarförening har haft 
föreläsningar om släktforskning och på 
Språkcaféet finns det varje måndag 
möjlighet att fika och träna sin svenska 
tack vare pensionärsföreningarna SPF 
Salem och Salem väntjänst. Biblioteket 
bjuder även in till olika föreläsningar och 
tematräffar om ett relevant ämne såsom 
trädgård, blomsterbindning, energirådgiv-
ning och hälsa. För de små finns sago- och 
sångstunder och för de äldre barnen 
många lovaktiviteter och filmklubb.
 Ett par gånger per termin blir det extra 
livligt i lokalerna! Då kommer orkestern 
Rönninge gubbar och spelar musik. Gillar 
du ljuva toner kan du ta dig en svängom 
bland bokhyllorna!
 Biblioteket har öppet hela sommaren, 
och i galleriet visas sommarutställningen 
Randiga tråden.

Text och bild: www.luxlucid.se

Så mycket mer än bara böcker
I ett hörn sitter en grupp barn och lyssnar på en saga. En äldre synskadad man sitter i en fåtölj och 
lyssnar på en talbok samtidigt som han följer texten i den tryckta boken. Vid datorn surfar en äldre 
kvinna. Salems bibliotek är en plats för alla medborgare och erbjuder inte bara böcker för hemlån.

Visste du att:
• Ordet bibliotek är grekiska 

och betyder boksamling.
• 2013 hade Salems bibliotek 

över 106 000 besök.
• Ungefär 105 000 lån gjordes 

2013.
• Biblioteket har även öppet 

under sommaren.

Ordinarie öppettider:
mån, tors 13–19 
tis, ons 10–17
fre 13–17 
lör 10–15

Sommartider  
14 jun–24 aug:
mån, tors 13–19
tis 13–16
ons 10–13

Vad gör du på biblioteket idag?

Iréne och Elin lägger in information på bibliotekets webbplats.

– Jag passar på att läsa dagstidningarna 
och kanske även någon veckotidning om 
jag hinner. Gertrud Öhman, 71 år, 
Rönningeborg

– Biblioteket ska ansvara för försäljningen bil jetter 
till en avslutningsfest för alla årskurs 9-elever i 
Salem, så jag ska ge dem lite instruktioner runt 
detta. Michelle Friedman, 16 år, Salem 

– Jag ska låna 
några barnböcker. 
Erika Öster,  
8 år, Rönninge

– Jag har besökt galleriet, och söker nu 
efter filmer med Marilyn Monroe. Jag 
målar ett porträtt av henne och letar lite 
inspiration. Kari Karjalainen, 49 år, Salem 

– Vi håller på att bygga en altan  
så jag ska låna några inspirations-
böcker om utomhusbelysning. 
Kenneth Öster, 45 år, Rönninge



nr.4 
2014

Bort med skräp  
och hundbajs
Det är vackert i Salem. Under sommaren 
vill vi njuta av vår natur utan störande 
skräp och hundbajs. Kommunen klipper 
gräs, sköter blomsterplanteringar och tar 
bort skräp men vi kan alla bidra till att det 
är snyggt och fräscht. Var snäll och släng 
ditt skräp i papperskorgarna och plocka 
upp bajset efter din hund. Då bidrar du till 
att vi får en fin närmiljö.  

 ● Mer information
Heikki Hautamäki, 070-623 29 02,  
heikki.hautamaki@salem.se

Motorbåt och vatten-
skoter på Uttran
Vi vill uppmana dig som kör båt eller 
vattenskoter på Uttran att köra försiktigt 
för att undvika olyckor och värna miljön. 
Enligt Länsstyrelsens föreskrifter får du 
inte köra vattenskoter eller liknande öster 
om Ensta ös västra udde i Uttran. Om du 
kör motorbåt inom detta område får du 
inte köra fortare än 7 knop. 
 I övriga delar av sjön har inte Länssty-
relsen beslutat om några särskilda 
begränsningar men tänk ändå på att ta 
hänsyn till djur- och naturlivet och andra 
personer som simmar eller färdas i andra 
båtar.

Kravmärkta livsmedel 
på Sysslagården
Sysslagården är den första kommunala 
förskolan i Salem som blivit certifierade till 
nivå 1 av KRAVs certifiering av storhushåll. 
För att nå nivå 1 måste minst 25 % av 
inköpsvärdet av livsmedel bestå av 
KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certi-
fierade produkter. Vid Sysslagården använ-
der sig kocken Nena Cakarevic av 40 % 
kravmärkta livsmedel. Nu fortsätter 
förskolan att arbeta för att komma till 
nästa nivå. För att uppnå nivå 2 ska 
inköpsvärdet uppgå till minst 50 % och för 
den högsta nivån 3 ska inköpsvärdet 
uppgå till minst 90 %.

KRAV
KRAV är en ekonomisk förening med 26 
medlemmar. Bland medlemmarna finns 
Arla, Scan och ICA, men också intresseför-
eningar som Djurens Rätt, Naturskyddsför-
eningen, Fältbiologerna och Ekologiska 
Lantbrukarna. 

 ● Mer information
Nena Cakarevic, 08-532 594 63
www.krav.se

Fortsatt gallring och 
avverkning av skog
Under hösten och vintern 2013 gallrade 
både Salems kommun och Stockholm 
Vatten skogsområden inom kommunen. 
Stockholm Vatten fortsätter nu arbetet 
inom ett antal områden i kommunen. De 
flesta skogsområden som är aktuella ligger 
norr om motorvägen, t ex vid Männö och 
Hallinge/Isselboda. Två områden ligger 
dock söder om järnvägen och därmed 
närmare tätbebyggt område. Det är 
skogsområden vid skjutbanan i Hallsta, 
mellan motorvägen, Salemsvägen och 
Lilldalsvägen. Efter avverkning inom dessa 
områden kommer 80 träd per hektar att 
sparas som fröträd. 
 Undvik att klättra i rishögar och 
vedtravar och gå gärna undan när du ser 
skogsmaskiner och träd som fälls.

 ● Mer information
Gunnar Schön, Stockholm Vatten,  
08-522 139 50,  
gunnar.schon@stockholmvatten.se

Maria Kavcic, Salems kommun, 
08-532 599 38, 
maria.kavcic@salem.se

Invigning av RSFs nya klubbstuga

Nytt vid Garnudden och Möllebadet

Allt fler nya  
företag i Salem
Under 2013 startade totalt 86 nya företag 
i Salem. Det var en ökning med nära 40 % 
jämfört med föregående år.
 I den så kallade nyföretagarbarometern 
förbättrade Salem därmed rankingen 
bland Sveriges kommuner från plats 208 
till 69 mellan 2012 till 2013. Nyföretagar-
barometern är ett samarbete mellan 
Nyföretagarcentrum Sverige och Bolags-
verket och redovisar nyföretagarverksam-
heten i Sveriges alla kommuner.
 Under 2013 startades 5,4 företag per 
1 000 invånare i Salem. I topp låg Stock-
holms kommun med 13,9 nystartade 
företag per 1 000 invånare.

 ● Mer information
Jan Forsman, 08-532 598 08,  
jan.forsman@salem.se

En regnig lördag i maj invigde Rönninge 
Salem Fotbolls (RSFs) ordförande Ulrika 
Henningsson den nya klubbstugan vid 
Berga bollplan. Kommunstyrelsens ordfö-
rande Lennart Kalderén (M) gratulerade 
från kommunen. Ulrika berättade att 
klubben arbetat i sex år för att ändra 
detaljplaner, skaffa bygglov, samla in pengar 
och till slut bygga stugan som går att 
använda både till servering och möten. 
 Vid Berga bollplan finns sedan 2008 en 
fullstor konstgräsplan med belysning och 

ett nybyggt förråd för traktorer med mera. 
Omklädningsrum finns i Bergahallens 
idrottshall. 
 RSF är en stor och aktiv idrottsförening 
med över 900 medlemmar och 45 barn- 
och ungdomslag. Föreningen ansvarar för 
skötseln av alla kommunens bollplaner, 
inklusive Berga bollplan.

 ● Mer information
Rolf Johanson, 08-532 989 15,  
rolf.johanson@salem.se

Utegym och upprustning av 
motionsspår vid Garnudden

Arbetena med att rusta upp Garnuddens 
motionsspår fortsätter. Spåren görs tydligare 
genom att sly tas bort, märkningen förbätt-
ras och nya spårkartor sätts upp. Det finns 
fyra olika slingor av varierande svårhetsgrad 
som är uppmärkta med färgmarkeringar vid 
ungefär var hundrade meter. 
 För att kunna komplettera löpningen 
eller promenaden i spåren med styrke- och 
rörlighetsträning ska ett utegym byggas. 
Planen är att anlägga gymmet vid Garnud-
dens bryggor, i nära anknytning till mo-
tionsspåren. Redskapen är i trä och det 
kommer att finnas olika redskap för att 
träna hela kroppen. Du kan t ex lyfta 
stockar, göra sit-ups eller andra övningar 
med din egen kroppsvikt som motstånd. Tre 
av redskapen är anpassade för funktions-
hindrade. Vid varje station kommer det att 
finnas tydliga instruktioner om hur du 
använder redskapen.

 ● Mer information
Elin Granhagen, 08-532 598 96,  
elin.granhagen@salem.se 

Strandstugan ska  
driva Möllebadet

Från och med i sommar kommer Strandstu-
gan i Slagsta att driva Möllebadet. Kultur- 
och fritidsnämnden har tecknat ett treårigt 
avtal om att sköta kiosk, toaletter, omkläd-
ningsrum, badsäkerhet samt städning av 
bryggor och badplats. Strandstugan har 
drivit badet vid Slagsta under ett antal år.

 ● Mer information
Rolf Johanson, 08-532 599 15,  
rolf.johanson@salem.se

Nya bryggor och  
hopptorn till Möllebadet

Inför badsäsongen ska Möllebadet få nya 
badbryggor och ett nytt hopptorn. De 
gamla bryggorna har redan tagits bort. 
Planen är att de nya ska levereras och 
monteras under vecka 22.

 ● Mer information
Heikki Hautamäki, 070-623 29 02,  
heikki.hautamaki@salem.se

Ulrika Henningsson och Lennart Kalderén vid invigningen.

Sysslagårdens kock Nena Cakarevic.



Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel 08-532 598 00
Fax 08-532 598 87
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Kommunfullmäktige: 12/6 
Kultur- och fritidsnämnden: 28/8 
Socialnämnden: 16/6 
Sammanträdena börjar kl 19 om inget  
annat meddelats.  
Ärendelistor finns på biblioteket och i  
kommunalhusets reception.

Juni–augusti 2014

Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde är 
det frågestund för allmänheten kl 19. Alla kommunin-
vånare kan ställa en fråga som berör något inom 
fullmäktiges ansvarsområde. En person får endast 
ställa en fråga vid samma tillfälle. Frågan ska märkas 
”Fråga till fullmäktige” och lämnas till kommunen 
senast måndag den vecka sammanträdet äger rum. 

Bibliotek
Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Sommaröppettider Mån, tor 13–19,  
tis 13–16, ons 10–13, fre–lör stängt 
www.salem.se/bibliotek
Bibliotekets bokrea 
Missa inte sommarens bokrea! Vi säljer 
utgallrade böcker för en billig penning.
Sommarlån 
Under sommaren har vi längre lånetid på 
böcker och ljudböcker. Vuxna får sex veckors 
lånetid och från barn- och ungdomsavdel-
ningen får du låna över hela sommarlovet.

Utställningar på biblioteket 
Tom. 12/6 “Mitt Salem” utställning med 
  Salems förskolor
16/6–24/8 Randiga tråden – tyger från  
  50-, 60- och 70-talet. Brittmari  
  Tjernlund visar sin tygsamling.
18/8–11/9 Stig Algotsson, foto

För barn och ungdom
 ● Sommarboken 
Sommarlovsläsning för barn och ungdo-
mar. Låna fem böcker och läs under som-
marlovet. Hämta en folder på biblioteket 
där du skriver upp vilka böcker du läst 
och vad du tycker om dem. Du kan vinna 
fina bokpriser!

 ● Sveriges nationaldag 
Torsdagen den 6 juni kl. 13.00–15.30 i 
Säbylunden i Salems centrum 
Konferencier: Thord Lindè
13.00  Välkomstceremoni för nya 

svenskar
13.15 Nathalie Persson vinnare i 

talangjakten
13.30 Cirkus Roman uppvisning och  

pröva på-cirkus för alla barn
14.00 Salems Gille dansar
14.15 Rönninge Rabarber
14.30 Kulturskolan
14.45 Thord Lindé – Bellmansvisor
15.15 Högtidstal, kommunfullmäktiges 

ordförande Olle Glimvik 
Nationalsången

 ● Salemsdagen 
Lördagen den 30 augusti kl 12.00–17.30 
Salemsdagen bjuder bl a på uppträdande 
av Rönninge Show Chorus, Orkesterpop 
och tivoli. Träffa representanter för fören-

ingar, företag och kommunen. Konferen-
cier: Björn Adelly. Vill din förening vara 
med kontakta Håkan Arfwedson, hakan.
arfwedson@salem.se, tel 08-532 599 13. 
Arr: Salems Kommun, Kultur & fritids-
nämnden

För ungdomar
Fritidsgårdsverksamheten
Fritidsgården Huset, Säbytorgsvägen 14 
08-532 59 743/748, 0706-23 33 31
Öppettider i sommar:
V. 25 Åk 4–6, mån–tor kl 12.00–17.30
 Åk 7–18 år, mån–tor kl 18.30–21.30
 Midsommarafton/ 
 Midsommardagen Stängt
V. 26 Åk 4–6, mån–fre kl 12.00–17.30 
 Åk 7–18 år, mån–tor kl 18.30–21.30   
 fre–lör kl 18.30–23.30
V. 27–30 Åk 4–6, mån–fre kl 12.00–17.30
 Åk 7–18 år, mån–fre kl 17.30–19.30 
 (planerade aktiviteter inne/utomhus)
V. 31–33 Åk 4–6, mån–fre kl 12.00–17.30 
 Åk 7–18 år, mån–tor kl 18.30–21.30   
 fre–lörd kl 18.30–23.30
Sommaraktiviteter för både på efter-
middagar och kvällar. 
Eftermiddagsverksamheten riktar sig till 
barn i årskurs 4 till 6.
Kvällsverksamheten riktar sig till ungdomar 
från årskurs 7 upp till 18 år.

 ● Dagsläger 
Dagsutflykter med fritidsgården Huset 
som startplats. Vi paddlar, fiskar, badar 
och åker ut på cykelutflykter. Håll utkik på 
vår hemsida.

 ● Öppna utomhusaktiviteter 
Möllebadet, Berga/pärlan och i inomhus-
hall vid dåligt väder.

 ● Spontana utflykter 
Utflykter med aktiviteter som exempelvis 
minigolf, Tom Tits Experiment, Torekäll-
berget, äventyrsbad, fotbollsmatcher och 
Fjärilshuset. Vi tar gärna emot tips.

 ● Aktiviteter på fritidsgården 
Grillning med musik, drakflygning, 
fotbollsgolf, brännboll, utomhusspel och 
lekar.

Gårdskort 
För att kunna delta i samtliga aktiviteter, 
utflykter och dagsläger samt låna saker på 
fritidsgården skall du som deltar i eftermid-
dagsverksamheten införskaffa ett gårdskort. 
Gårdskortet kan köpas i cafét på fritids-
gården och kommer att kosta 30 kronor. 
Kortet kommer att gälla under sommaren 
samt höstterminen 2014.
Information 
Mer information om läger, utflykter och 
aktiviteter på fritidsgården kommer att 
finnas på vår hemsida. Gå in på www.salem.
se och klicka dig fram till fritidsgårdsverk-
samheten och fritidsgården Huset eller 
kontakta personalen.

Kultur
Salems Hembygdsförening 
Villa Skönvik, Rönningevägen 7 
E-post: kontakt@salemhembygd.se 
Hemsida www.salemhembygd.se

 ● Dramatiserad kulturhistorisk vandring  
– Söderby sanatorium år 1923 
Lördag 14/6 kl 13 och 15 med Helena 
Gustafsson och Camilla Olsson. Förköp 
av biljetter på Salems bibliotek eller vid 
Parkskolan Söderby 1 timme före före-
ställning. Kaffe ingår i biljettpriset. Arr: 
Salems Hembygdsförening och Salems 
teater- och musikförening.

 ● Öppet hus & café i Villa Skönvik  
Söndagar 29/6, 27/7 och 31/8 kl 13–16.

 ● Servering i Villa Skönvik under Salems-
dagen. Lördagen 30/8

 ● Samarrangemang 
Se även under program för Salems för-
samling: Sommarkyrka i Salem, Botvids-
vandring och Vällingedagen.

Salems Teater- och musikförening
 ● Bellmansfirande vid plaskdammen 
Torsdag 24/7 kl 18.30 vid plaskdammen 
i Salems centrum, underhållning med 
Bengt Jonshult, trubadur och Bellman-
kännare.

 ● Samarrangemang  
Se även under program för Salems  
Hembygdsförenings Dramatiserad kultur-
historisk vandring.

Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening
 ● Slöjdcafé på Torpet 
Måndag 2/6 kl 19, Olle Laurell berättar 
om gamla tider på Torpet

 ● Sommaröppet på Torpet 
Juli öppet varje dag kl 11–17. Augusti  
öppet alla lördagar och söndagar kl 11–17

Kyrkan
Salems församling, exp 08-532 560 72 
www.svenskakyrkan.se/salem 
facebook.com/Salemsforsamling

 ● Högmässa, Salems kyrka, söndagar kl 11
 ● Kvällsmässa, Säby kyrka, torsdagar kl 19
 ● Turistandakt, Salems kyrka, torsdagar i 
juli kl 13

 ● Kvällsmässa med gästande kör, Salems 
kyrka, torsdag 19/6 kl 19 
Det blir nordiska folktoner samt svenska 
och danska sommarsånger när den 
prisbelönta kören Lille Muko från Köpen-
hamn medverkar.

 ● Gudstjänst, Vällinge kapell, Midsommar-
dagen 21/6 kl 11. Ta med egen kaffekorg.

 ● Musik i sommarkväll, Salems kyrka, sön-
dagar kl 19.15

 ● Sommaröppet, Säby församlingshem, 
onsdagar kl 13–15 
Under sommaren renoveras delar av Säby 
församlingshem vilket begränsar öppet-
tiderna. Varje onsdag under sommaren 
öppnar vi upp en del av Säby försam-

lingshem för några timmars gemenskap. 
Vi håller en enkel andakt och bjuder på 
kaffe. Om vädret tillåter är vi utomhus.

 ● Botvidsvandringen, söndag 27/7 kl 17 
Vi träffas vid Salems kyrka för vandring till 
Botvids källa. Kaffe i Nedre Söderby.

 ● Sommarkyrka i Salems kyrka (1-31/7) 
Tisdagar i juli kl 11-16 (1, 8, 15, 22 & 29/7) 
Visning av kyrkan, servering och konstut-
ställning. 
Torsdagar i juli kl 11-16 (3, 10, 17, 24 & 
31/7) 
Visning av kyrkan, servering och konstut-
ställning.  
kl 13 Turistgudstjänst med orgelvisning 
kl 14 Kyrkogårdsvandring

 ● Vällingedagen, Vällinge kapell, söndag 3 
augusti kl 11–15 
kl 11  Gudstjänst. Kyrkkaffe på slottet. 
kl 13  Visning av Vällinge kapell och slott. 
kl 14  Rundvandring i området. 
Hemvärnsmuséet är öppet kl 12–15 
Vällingedagen anordnas i samarbete med 
Hemvärnets stridsskola och Hembygds-
föreningen. 

Se hela programmet på  
www.svenskakyrkan.se/salem
Titta också in på  
www.facebook.com/salemsforsamling

Skogsängskyrkan, exp 08-532 518 46 
www.skogsangskyrkan.nu

 ● Gudstjänst/sommarbön, söndagar kl 10
 ● Nätverk för föräldrar till barn med ADHD, 
onsdag 4/6 kl 19

 ● Konsert med Rönninge Gospel under led-
ning av Carina Lindström, söndag 15/6 kl 19

Övrigt
 ● Naturpasset 
Naturpasset är Svenska Orienteringsförbun-
dets friskvårdssatsning. Naturpasset 2014 
anordnas från 1 maj till 31 oktober av IFK 
Tumba SOK dels i Salem och dels mellan 
Tumba och Lida. 48 orienteringskontrol-
ler sitter uppe under perioden och kan 
besökas i valfri ordning och valfri takt. Priset 
är 90 kronor per styck och de kan köpas på 
apoteket i Salem eller Statoil i Rönninge. 
www.ifktumbasok.se

SeniorNet Salem 
Säbyhallsvägen 24, Kontakt: Pia  
Eriksson Tel: 08-532 511 72; 070-130 38 60 
Mail: seniornetsalem@live.se 
Hemsida: www.seniornetsalem.se
Alla seniorer 55+ i Salem/Rönninge önskas 
välkomna till höstens aktiviteter
SeniorNet Salem tackar alla handledare och 
alla som deltagit i vårens aktiviteter med 
tillönskan om en riktigt skön sommar. Vi har 
nu semesterstängt fram till början av 
september och önskar alla, gamla som nya, 
välkomna tillbaka till en spännande IT-höst. 
Besök oss gärna i vårt stånd i Skönviks-
parken på Salemsdagen den 30 augusti, så 
berättar vi mer om vad vi har att erbjuda i 
höst.


