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Nu bygger vi framtidens  
Rönninge Centrum

En närmare titt på våra nyvalda politiker  Sidan 2

Rönninge centrum ska utvecklas med nya 
bostadskvarter och butiker. Det första steget tas i 
juni då kommunen börjar bygga en cirkulations-
plats i korsningen Salemsvägen, Stationsvägen, 
Rönningevägen. Den nya trafiklösningen gör det 
lättare för gående, cyklister, bussar och bilar att 
komma fram. Dessutom blir trafikmiljön säkrare. 

Cirkulationsplatsen ska vara klar en bit in på 
hösten 2015. Därefter startar arbetet med 
busstorget som ska minskas och få en ny utform-
ning. Under byggtiden anläggs tillfälliga vägar för 
att minimera störningarna och skapa en god 

framkomlighet för fordon, gående och cyklister. 
Bostäder och butiker ska byggas av företaget 
SMÅA. Totalt kommer ca 115 nya lägenheter att 
byggas. Redan under 2015 planerar SMÅA att 
börja sälja lägenheter. Byggnationen planeras 
starta under 2016 med möjlig påbörjad inflytt-
ning under 2017. 

 ● Mer information
Löpande information på www.salem.se. Om du är 
intresserad av bostad – se www.smaa.se

Ny gång- och cykelbana och renoverade 
VA-ledningar vid Rönningevägen

Rådgivning från  
Nyföretagarcentrum

Salem bäst på inflytande

Dagvattendammen vid Mölle

Under våren 2015 startar arbetet med att 
bygga gång- och cykelbana utmed Rönninge-
vägen, mellan Rönninge gårds väg och 
Källbäcksvägen samt Sjöviksvägen. Sam tidigt 
renoveras VA-ledningarna vid Rönningevä-
gen. Förlängningen av gång- och cykelbanan 
är en del av kommunens satsning på ett 
utbyggt gång- och cykelnät. Arbetena 
kommer att vara klara till hösten 2015.
 Med hänsyn till arbetena kommer en del 
av Rönningevägen att vara helt avstängd 
under sommarlovet. All trafik, inklusive 
bussen, kommer att ledas om. Vi återkom-

mer med mer information. De hushåll som 
är direkt berörda kontaktas under våren. 

Nyföretagarcentrum Södertälje Salem 
Nykvarn erbjuder kostnadsfri rådgivning till 
dig som vill starta, eller redan har startat, 
eget företag. Erfarna rådgivare hjälper dig 
med din affärsidé och svarar på frågor om 
budget, marknadsföring eller annat som 
rör ditt företagande. 
 Börja med att komma till ett startinfor-
mationsmöte där du får överskådlig och 
grundläggande information. De första 
mötena för 2015 arrangeras den 9 februari 
och den 16 mars kl 17.30-18.30 på Salems 
bibliotek.
 Det är Nyföretagarcentrums rådgivare 
Yngve Ornerud som håller i informations-
mötena. Yngve har stor erfarenhet av att 
äga och driva företag. I närmare 35 år har 
han arbetat med reklam och kommunika-
tion, varav drygt 15 år som vd och ägare av 
en reklambyrå. Sedan 2006 har Yngve varit 

mentor för nyföretagare i Botkyrka, 
Huddinge och Södertälje. 
 Via Nyföretagarcentrum kan du också få 
tid för enskild rådgivning och delta i kurser 
och seminarier om företagande.

 ● Mer information
Nyföretagarcentrum,  
Kvarnbergsgatan 14 A, Södertälje
www.nyforetagarcentrum.se
08-550 884 90, månd–onsd 9-12
sodertalje@nyforetagarcentrum.se

Salemsborna ger höga omdömen om 
kommunen i SCB:s medborgarundersök-
ning. 77 procent av salemsborna rekom-
menderar vänner och bekanta att flytta till 
kommunen. Genomsnittet för de 129 
kommunerna i undersökningen är att 65 
procent lämnar rekommendationer. Bäst 
omdöme av de deltagande kommunerna 
får Salem på det nöjd-inflytande-index som 
mäter insyn och inflytande.
 I förhållande till riksgenomsnittet ger 
salemsborna även goda omdömen till 
äldreomsorgen, kommunikationerna, gator 
och vägar samt gång- och cykelvägar. De 
kommunala verksamheterna har i allmän-
het fått höga betyg. Inom vissa områden 
ser dock salemsborna gärna ytterligare 
förbättringar, t ex på miljöarbete, bostäder, 
fritidsmöjligheter och grundskola. 

Om undersökningen
SCB har på uppdrag av Salems kommun  
frågat 1200 invånare, mellan 18-84 år hur 
de ser på sin kommun. Frågorna har ställts 
inom tre frågeblock:

• Hur nöjd är du med din kommun som en 
plats att bo och leva på?

• Vad tycker du om din kommuns verk-
samheter?

• Hur nöjd är du med invånarnas infly-
tande i din kommun?

 ● Mer information
www.salem.se
Maria Sandberg, 070-723 94 45
maria.sandberg@salem.se

Nu har byggnationen startat av dagvatten-
dammen vid Mölle. Greens Anläggnings AB 
har fått uppdraget att bygga dammen. 
Arbetet beräknas pågå till början av 
sommaren 2015. En del byggtrafik kommer 
att köra på Möllevägen vilket kan innebära 
mindre störningar.
 Mölle dagvattendamm är en en del 
kommunens miljösatsning för att Uttran 

ska få bättre ekologisk status. Dammen ska 
rena dagvattnet innan det når sjön. Idag 
rinner dagvatten från stora delar av Salem 
orenat ut i sjön. 
 Den våtmark som bildas vid dammen 
kommer även att tillföra området andra 
naturvärden, så som rikare fågelliv, flora 
och vattenlevande organismer.

Ynge Ornerud, rådgivare  
på Nyföretagarcentrum.



Kommunstyrelsens  
ordförande
Lennart Kalderén (M), 56 år

1  Att vara politiker på heltid  
och ta helhetsansvar för 

kommunen, särskilt ekonomi, 
planering och utveckling. 

2  Att bibehålla en stabil ekonomi, fullfölja  
Rönninge centrum, att de stora detaljplanerna  

i södra och västra Rönninge blir klara och att börja  
utveckla Salems centrum.

3  Som en mindre kommun i Stockholmsregionen är Salem en 
mix av faktorer som ger god livskvalité. Nära till storstaden 

men ligger samtidigt omvälvt av grönområden. Det är lugnt här.  
Vi som bor här känner igen varandra. För mig i mitt arbete är 
Salem en ”gripbar” kommun där det går att ha god lokalkänne-
dom. Som nyinflyttad 15-åring 1973 tyckte jag att det var väldigt 
lätt att smälta in och få vänner. Sedan har blandningen mellan 
Salemsdelens enhetliga arkitektur och ett Rönninge i omvandling 
alltid gett – och ger fortfarande – mig och många andra en gedigen 
hembygdskänsla. Desto mer intressant är det att som kommunal-
råd få ta en aktiv roll för att utveckla den hembygden. 

Familj:  Singel.
Arbete:  Kommunalråd i Salems kommun.
Fritidsintressen:� Tennis, golf, historia, resor, släktforskning.
Smultronställen:� Salems kyrka, Salems golfklubb, ”gamla  
Riksettan” samt Uttringevägen söderut, gärna i solsken.

Kommunfullmäktiges  
ordförande
Olle Glimvik (M), 66 år

1  Som kommunfullmäktiges 
ordförande leder jag  

fullmäktiges arbete och ska som 
”talman” också vara kommunens 
främste företrädare. Kommunfullmäktige  
är kommunens högsta beslutande organ och har  
ett övergripande ansvar för det politiska arbetet.

2  Att bygga färdigt Rönninge centrum och förhoppningsvis 
också inleda en förnyelse och byggnation av Salem centrum 

är viktigt. Vi behöver fler bostäder och utökad serviceverksamhet. 
God ekonomi är en förutsättning för vår verksamhet. Därför är det 
fortsatt viktigt att prioritera rätt och ha fokus på hur vi spenderar 
skattebetalarnas pengar.  

3  Det bästa med Salem är boendemiljön, småskaligheten och 
närheten till natur och friluftsmöjligheter.  

Familj:  Gift med Lena, två vuxna barn.
Fritidsintressen:� Tycker om att motionera och röra på mig.  
Går regelbundet på gym och cyklar gärna.
Smultronställen:� Salems kyrka och  
Bornsjöområdet. 

Oppositionsråd
Arne Närström (S), 47 år

1  Som oppositionsråd ska jag  
vara med och påverka den 

styrande politiken. Att utveckla  
Salem till ett bra samhälle att leva 
och växa upp i för alla Salemsbor  
är en viktig uppgift.

2
Att bygga mer bostäder framförallt hyreslägenheter  
är prioriterat. Många äldre vill flytta från sin villa och  

ungdomar behöver få möjlighet att flytta hemifrån. Vi vill  
även bygga en idrottsplats och satsa på skolorna så alla  
ungdomar får en bra start i livet. 

3  Det bästa är att Salem är nära Stockholm men  
också naturen med bra möjligheter till friluftsliv.

Familj:  Ja.
Arbete:  Oppositionsråd i Salems kommun.
Fritidsintressen:� Rör mig gärna i närområdet  
eller läser en bra bok.
Smultronställe:� Stiftsgården Stjärnholm  
(mellan Nyköping och Oxelösund).

Barn- och utbildnings-
nämndens ordförande
Lennart Ejenäs (M), 70 år

1  Som ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden leder jag 

arbetet där vi ansvarar för kommunens 
åtaganden enligt gällande lagstiftning och  
övergripande politiska beslut. I sak innebär det förskola, grund-
skola och gymnasium för alla barn och ungdomar i Salem, oavsett 
var de vistas eller studerar. Även vuxenutbildningen omfattas.

2  Inom mitt ansvarsområde är det viktigaste att vi fortsätter 
höja kvaliteten på våra pedagoger och övrig personal i skolan 

genom god arbetsmiljö, bra löner och goda utvecklingsmöjligheter.  
Vi behöver också fortsätta arbetet med förebyggande insatser för 
ökad trivsel och trygghet för alla elever. Ökade satsningar på 
elever i behov av särskilt stöd är också viktigt.

3  Efter nära fyrtio års boende känner jag mig väldigt ”hemma” 
i Salem. Här möter man vänner och bekanta ansikten hela 

tiden och det är nära till allt, även till Stockholm. 

Familj:  Fru och vuxna barn.
Arbete:  Pensionär.
Fritidsintressen:� Golf, trädgården, foto, politik.
Smultronställe:� Min egen tomt. 

En närmare titt på våra nyvalda politiker
Efter höstens allmänna val har kommunfullmäktige fattat beslut om vilka personer som  
ska sitta i de politiska nämnderna och styrelserna under mandatperioden 2015–2018.  
Här får du en kort presentation av några nyckelpersoner samt en inblick i deras uppdrag  
och vad de tycker är viktigt för Salems utveckling. De har fått svara på följande frågor:

1   Vad innebär ditt uppdrag?

2   Vad tycker du är viktigt att utveckla i kommunen  
under de kommande fyra åren?

3   Vad tycker du är bäst med Salem?

Barn till arbetssökande 
och föräldralediga får vara 
längre tid på förskolan 
Från och med 1 januari 2015 får barn till 
arbetssökande och föräldralediga vara 
längre tid i förskola och pedagogisk 
omsorg. Tidigare har barnen endast haft 
rätt till 15 timmars vistelsetid per vecka. 

Barn till arbetssökande erbjuds nu:
• 15 timmar per vecka året runt mot 

halv avgift, eller
• 30 timmar per vecka året runt mot 

hel avgift

Barn till föräldralediga erbjuds nu:
• 15 timmar per vecka året runt mot 

halv avgift, eller
• 30 timmar per vecka under skolveck-

orna samt 15 timmar per vecka 
under skolloven, mot hel avgift

Tänk på att
• Varje förskola beslutar själv under 

vilka tider barnen kan vara på 
förskolan. Undantag kan göras efter 
prövning av förskolechefen. 

• Du kan bara förändra vistelsetiden 
från 15 till 30 timmar vid terminsstart 
och påbörjad föräldraledighet/
arbetslöshet, eller efter särskild 
prövning av förskolechefen.

• På www.salem.se kan du hämta 
blankett för val eller byte av vistelse-
tid. När du fyllt i blanketten lämnar 
du den till förskolan.  

 ● Mer information
Helena Demner, handläggare
helena.demner@salem.se, 070-723 43 43
Marsella Qvicker, förskolechef
marsella.qvicker@salem.se
070-723 94 11

Anstånd med gatu-
kostnadsersättning
För att garantera att kommunen inte går 
miste om obetalda skulder för gatukost-
nadsersättningar har kommunfullmäk-
tige beslutat om nya regler. Alla anstånd 
som har beviljats fram till idag får ett 
slutdatum då de ska vara betalade. För 
de anstånd som beviljas framöver gäller 
att skulden ska vara erlagd senast 10 år 
från det ursprungliga faktureringsdatu-
met.  
 Kommunen kommer även att införa 
nya rutiner för bevakning av gatukost-
nadsersättningarna. I januari varje år 
ska de fastighetsägare som har anstånd 
få ett brev med information om hur stor 
skulden är inklusive ränta. Fastighetsä-
garna får även ett påminnelsebrev när 
tiden för anståndet börjar gå ut. 

 ● Mer information
Läs på kommunens webbplats  
www.salem.se 

Nytt avgiftssystem 
för hemtjänst
Kommunfullmäktige har beslutat att ett 
nytt avgiftssystem för hemtjänst ska 
införas från och med den 1 februari 
2015. Det nya systemet innebär att 
hemtjänsten ska betalas per timme.  
 Avgiften för hemtjänst blir 100 kr/
utförd timme. Totalt får avgiften får 
dock aldrig överstiga det så kallade 
högkostnadsskyddet som för 2015 
beräknats till 1780 kr/månad.
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Kultur- och fritidsnämndens  
ordförande
Kristina Bjureklev Netzell (FP), 45 år

1  Tillsammans med kultur- och fritidsnämndens  
ledamöter ska jag utveckla möjligheter och mötesplatser 

för meningsfull fritid i Salems kommun. Idrottsanläggningar, 
bibliotek, simhall, ungdomsgård och att fördela stöd till kommunens  
föreningar är något av det som vi sysslar med. 

2  Vi behöver ta reda på varför endast en tredjedel av Salems  
kommuns föreningsaktiva ungdomar är flickor och göra något åt det. 

3  Det bästa med Salem är våra skolor och det stora utbudet av  
kultur- och fritidsverksamhet. 

Familj:  Man och två söner.
Arbete:  Redaktör på Micasa Fastigheter men börjar i mars  
på Botkyrka kommun som central webbkoordinator.
Fritidsintressen:� Tennis och resor.
Smultronställe:� Garnuddens motionsspår med tillhörande  
utegym (även om det alltid tar emot väldigt innan jag kommer iväg).

Socialnämndens ordförande
Lars Pilsetnek (M), 63 år

1  Sedan 12 år tillbaka är jag ordförande  
i socialnämnden. Jag leder möten och deltar  

i utskott som behandlar omhänder tagande av barn och 
ungdom som far illa. Jag är också politiskt ansvarig för att 
Salems kommun har en äldreomsorg som fokuserar på de 
äldres behov, och att anhöriga kan känna vårdtrygghet. 

2  Det är viktigt att färdigställa Rönninge centrum och planera  
bostadsbyggandet för att uppfylla lägenhetsbehovet. Vi ska även själva  

kunna försörja vår äldreomsorg med platser. En del i detta blir att inviga ett  
nytt äldreboende i Söderby. Att vår flyktingmottagning ger flyktingar  
möjligheter till utbildning och egen försörjning är också prioriterat.

3  Naturen, närheten till vatten och småskaligheten. De korta  
avstånden och vår väl fungerade lokaltrafik är också bra. 

Familj:  Gift, 6 barn och 3 barnbarn.
Arbete:  Är pensionerad nu, men har under hela min yrkesbana arbetat i ledande 
befattningar med logistik inom frakt- och speditionsbranschen.
Fritidsintressen:� Politik, snickeri.
Smultronställe:� Sommarstället i Dalarna med plats för barn  
och barnbarn och många goda vänner.

Ordförande för revisorerna
Håkan Dahlström (S), 69 år

1  Mitt uppdrag innebär att jag ska vara delaktig i arbetet  
med att Salem ska vara en kommun som använder 

invånarnas resurser på ett etiskt, rättssäkert och effektivt sätt.

2  Att även fortsättningsvis effektivisera och bli mer 
”kund”-/medborgarorienterade i vår service till medborgarna.

3  Salem som kommun är lagom och trygg, det vill säga ligger nära  
en storstad och har vacker natur. Kommunen är inte bland de minsta,  

men inte heller så stor att den inte är överblickbar. Den är inte alltför segregerad. 

Familj:  Fru, två utflugna döttrar med män och 2 barn vardera.
Arbete:  Pensionär.
Fritidsintressen:� Fotboll och resor.
Smultronställe:� Sommarstället i Skåne.

Bygg- och miljönämndens  
ordförande
Björn Kvist (M), 66 år

1  Att vara ordförande för bygg- och miljönämnden  
innebär att man måste vara intresserad av hur Salem  

ska fortsätta att utvecklas som en del i Stockholmsregionen.

2  Jag hoppas att vi ska kunna få mer fart på bostadsbyggandet.  
Vi behöver få fram detaljplaner så att byggföretag kan bygga fler bostadsrätter  

och, om möjligt, även hyresrätter. Till detta kommer fortsätt förtätning med mer  
småhus i Rönninge. Salem ligger dåligt till jämfört med övriga länet i utbyggnadsplaner  
och det hoppas jag att vi kan förbättra under kommande mandatperiod.

3  Det är en liten kommun där det är nära till beslutsfattarna. Kommunen har bra 
kommunikationer till Stockholm och kommer att få ännu bättre kommunikationer  

när Citybanan är klar. Med Förbifart Stockholm kommer vi dessutom närmare  
norra Stockholmsregionen och Arlanda. 

Familj:  Fru och 3 vuxna barn samt 8 barnbarn.
Arbete:  Är sedan 2013 pensionär men jobbar fortfarande halvtid åt SWECO med  
slutarbeten avseende projektering för Norra Länken och Citybanan i Stockholm.
Fritidsintressen:� Tennis, segling och numera även att åka runt landet i vår husbil.
Smultronställen:� Att få promenera runt vår vackra sjö Flaten mitt  
i Rönninge en vacker sommarkväll.

Överförmyndarnämndens  
ordförande
Gunny Jörlén (C), 76 år

1  Tillsammans med överförmyndarnämnden  
ansvarar jag för tillsynen av förmyndare, gode män  

och förvaltare. Vi kontrolleras av Länsstyrelsen och vårt  
arbete styrs av lagar, till exempel föräldrabalken. Vi har 
närmare 200 huvudmän och cirka 80 ställföreträdare, och antalet  
personer som behöver stöd ökar. Våra huvudmän ska känna sig trygga i att  
deras ekonomi och personliga situation handläggs rättssäkert och korrekt  
av både överförmyndarnämnden och ställföreträdarna.

2  Att genomföra byggplanerna i Västra Rönninge. Våra förskolor, skolor och  
äldreboenden ska servera närodlad och ekologisk mat. Det är också viktigt  

att våra lokaler ska vara fria från hormonstörande ämnen.

3  Salem är en liten och nära, trygg och välskött kommun med fin natur, bra skolor  
och äldreboenden. Vi har närhet till storstan och goda kommunikationer.  

Familj:  Min make Hans, barn och barnbarn.
Arbete:  Är pensionerad nu, men har i många år arbetat som  
skolledare inom vuxenutbildningen.
Fritidsintressen:� Umgås med familj och vänner, musik, politik, träna.
Smultronställe:� Källdalen med sina stora, fantastiska ekar.

Valnämndens ordförande
Anders Forsberg (M), 69 år

1  Som ordförande i valnämnden ingår att leda  
nämndens arbete. Valnämndens huvudsakliga  

uppgift är att ansvara för alla frågor om val. Det handlar  
om allt från att förordna röstmottagare till att räkna röster.

2  För mig är det viktigt att utveckla ungdomsverksamheten  
genom ett nära samarbete med föreningarna. Även äldres tillvaro  

är viktig. Jag ser också att kommunens kontakter med alla invånare förbättras.  
Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen. En fortsatt stark ekonomi  
med oförändrad kommunalskatt eller om utrymme finns en sänkning av skatten.

3  Salem är en liten kommun med närhet till det mesta.  
Det är lugnt och tryggt, här finns bra skolor och fin miljö. 

Familj:  Hustru och 4 utflugna barn. Dessutom några barnbarn och diverse husdjur.
Arbete:  Pensionär, f.d. personalchef.
Fritidsintresse:� Har varit hängiven golf spelare, numera äger jag bara golfklubbor.  
Är intresserad av det lokala förenings livet. Går gärna och tittar på lokala  
idrotts evenemang. Även matlagning får ta mycket tid i anspråk. Man kan  
också säga att det politiska engagemanget är ett fritidsintresse.
Smultronställe:� Hemligt kantarellställe. 

Vill du veta mer om  
kommunens nämnder  

och styrelser, besök  
vår hemsida  

www.salem.se



Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel 08-532 598 00
Fax 08-532 598 87

info@salem.se
www.salem.se
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gsÖppna sammanträden

Kommunfullmäktige: 19/2 
Barn- och utbildningsnämnden. 17/2, 24/3
Kultur- och fritidsnämnden: 12/2, 19/3  
Socialnämnden: 9/2, 19/3
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat 
meddelats. 
Ärendelistor finns på biblioteket och i kommunal-
husets reception.

Februari–Mars 2015

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
Mån, tor 13–19, tis, ons 10–17,  
fre 13–17, lör 10–15

 ● Språkcafé 
Måndagar kl 14.00–15.30 Träna dig på att 
prata svenska med andra över en kopp 
kaffe eller te. Ingen föranmälan – drop in!

 ● Stick- och handarbetscafé 
Måndagar kl 15. Bli inspirerad och låt 
kreativiteten flöda tillsammans med 
andra. Ta med eget material.

 ● Engelsk konversation 
Onsdagar kl 11.00–12.30 med start 11/2.  
Vill du öva upp din engelska? Kom till 
biblioteket för att prata engelska över 
en kopp kaffe eller te. Föranmäl dig till 
biblioteket.

 ● Starta eget företag 
Måndag 9/2 och 16/3 kl 17.30–18.30 Ny-
företagarcentrum informerar om hur du 
kommer igång med affärsplan, marknads-
föring och budget. 

 ● Föreläsning om kinesisk medicin 
Torsdag 12/2 kl 19 Vad är klassisk 
akupunktur och kinesisk medicin? Dipl. 
akupunktören Arne Gårdman berättar om 
TCM (traditionell kinesisk medicin).

 ● Energirådgivning 
Onsdag 18/2 kl 13–15. Få tips och råd 
om smarta val av energirådgivaren Jonna 
Lindström.

 ● Författarbesök 
Torsdag 16/3 kl 19 i Murgrönan. Henrik 
Berggren är journalist, författare och his-
toriker. Bokaktuell med sin första histo-
riska thriller, Det röda arvet, som handlar 
om det spanska inbördeskriget. Gratisbil-
jetter hämtas på biblioteket fr o m 2/3.

 ● Tedans med Rönninge gubbar  
Lördag 21/3 kl 13-15. Orkestern Rönninge 
gubbar bjuder än en gång upp till dans. 
Ni kan även fika på engelskt vis med 
afternoon tea.

 ● Bokcirkel – prata böcker med andra 
Utvalda torsdagar kl 17.30 hela våren. 
Ingen föranmälan krävs. Torsdag 26/2 
pratar vi om Låt vargarna komma av Carol 
Rifka Brunt 
Torsdag 26/3 pratar vi om Ny finsk dra-
matik av Diego Maraui

 ● Earth hour 
Lördag 28/3. För att uppmärksamma 
Earth Hour har vi under dagen ett bokby-
tarbord där du kan byta dina böcker. Vi 
har även återvinningspyssel för stora och 
små. Kl 13–15 är kommunens klimat- och 
energirådgivare på plats för att tipsa om 
hållbara alternativ.

 ● Seniorbio 
Tisdagar kl 13 i Murgrönan, biljettpris 40 kr 
3/2   100 steg från Bombay till Paris 
17/2 Turist 
3/3 Tusen bitar 
17/3 En tripp till Paris 
31/3 Medicinen

 ● Utställningar på biblioteket 
t o m 5/2 ”Spelrum”, Salems Konst- 
 almanacka. Några av delta-  
 garna i almanackan visar  
 bilder 
9/2–25/2 Arbetscentrum visar hantverk. 
28/2–18/3 ”Scener och stämningar i vår   
 omgivning”, Randal Piersons,  
 foto 
21/3–9/4 ”Andrum”, Midde Midenge,   
 olja

För barn och ungdom

 ● Rim & ramsor för de minsta 
Alla torsdagar i februari kl 10 
Mys med din bebis på biblioteket. 

 ● Bibliotekssällskapet  
Onsdagar kl 15.  För dig mellan 10 och 13 
år. Pyssel, lekar, skrivarverkstad, bokprat 
med mera. 

 ● Sagostund 
Lördag 7/2 kl 10.30 Vår sagoberättare 
Maria Wiedersheim-Paul välkomnar er 
in i sagans värld, där vad som helst kan 
hända. För barn 3–5 år. Ingen föranmä-
lan.

 ● Teater Bambino spelar  ”Den underbara 
pumpan” 
7/2 kl 11.30 i Lilla Murgrönan.  Biljetter 
40 kr finns på Salems bibliotek fr o m 
31/1. Arr: Salems Teater- och musikfören-
ing samt Studieförbundet Vuxenskolan

 ● Barnlördag  
Lördag 14/3  
kl 10.30 Sagostund med sagoberättaren 
Maria Wiedersheim-Paul. För barn 3–5 år. 
kl 11.30 Teater Bambino spelar “Nicke 
Nyfiken”, Lilla Murgrönan. Biljetter 40 kr 
finns på Salems bibliotek fr o m 7/3. Arr: 
Salems Teater- och musikförening samt 
Studieförbundet Vuxenskolan 
kl 12–14 Pyssel 
Utöver detta delar vi ut mini-bokpaket till 
alla barn i förskoleåldern.

 ● Teater Pero spelar ”Vit”  
19/3 kl 10.45 på fritidsgården Huset. För 
barn från 3 år. Biljetter 40 kr finns på 
Salems bibliotek fr o m 12/3. 

Sportlov

 ● UNGfilm 
Måndag 23/2 kl 18 i Murgrönan. Håll ut-
kik efter filmaffisch! UNG film visar gratis 
film, från 11 år. Anmäl dig på biblioteket 
eller maila  biblioteket@salem.se

 ● Lovbio 
Tisdag 24/2 i Murgrönan, inget förköp. Se 
separat affischering för mer information.

 ● Skrivarverkstad  
Tisdag 24/2 kl 13–16 från 11 år. Tillsam-
mans gör vi roliga skrivövningar där vi 
provar på olika typer av texter. Vi bjuder 
på mellanmål. Från 11 år. Föranmälan till 
biblioteket senast 19/2.

 ● Mr Dannyman trolleriskola och show 
Onsdag 25/2 kl 10 Trolleriskola och kl 13 
Trollerishow i Lilla Murgrönan på baksi-
dan av biblioteket. För barn från 7 år.

 ● Föreläsning “Dinosaurier”med Urban 
Wahlstedt 
Torsdag 26/2 kl 13 i lilla Murgrönan på 
baksidan av biblioteket. Gratisbiljetter 
finns på Salems bibliotek fr o m 16/2. 

 ● Tipspromenad – tema sport 
Torsdag 26/2 kl 13–18 Gå en tipsprome-
nad! Du tävlar om fina priser. 

För ungdomar
Fritidsgårdsverksamheten

Fritidsgården Huset, Säbytorgsvägen 14 
08-532 59 743/748, 0706-23 33 31

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

 ● Rönninge förr i tiden 
Torsdag 12/2 kl 19. Rolf Gustafsson 
berättar och visar bilder. Biljett hämtas 
en vecka innan på biblioteket eller hos 
Blomsterprinsessan i Rönninge centrum.

 ● Öppet hus 
Söndag 22/2 kl 13–16. Café och museum 
samt något musikaliskt kl 14. Släktforskar-
forum kl 13–14. 
Söndag 29/3 kl 13–16. Café och museum. 
Släktforskarforum kl 13–14.

 ● Runor 
Torsdag 5/3 kl 19. Lars Svahn berättar om 
runristningar.

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

 ● Högmässa söndagar kl 11 i Säby kyrka
 ● Lunchmässa, onsdagar kl 13 i Säby kyrka
 ● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka 
(5/2 och 5/3 kl 19 Mässa i Taizéanda)

 ● Samtalsgrupp Adam, lördag 7/2 och 7/3 
kl 9 i Säby kyrka. Samtalsgrupp av män 
för män. Frukost serveras.

 ● Alla Hjärtans dag café, lördag 14/2 kl 19 i 
Säby kyrka

 ● Torsdagsträff, torsdag 5/2, 19/2, 5/3 och 
19/3 kl 11 i Säby kyrka.  
Se hela programmet på www.svenska-
kyrkan.se/salem. Titta också in på www.
facebook.com/salemsforsamling

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

 ● Morgonbön med bibelsamtal, måndagar kl 9
 ● Gudstjänst, söndagar kl 10
 ● Samtal i soffan, söndag 15/2 och 15/3 kl 
17.30

 ● Kvällsmässa, söndag 15/2 och 15/3 kl 19
 ● Söndagsskola (4–12 år), söndagar kl 10 
 ● Barnkören Pärlor (3–7 år), onsdagar 
kl 17.00–17.30 (anmälan) 

 ● Barnkören Pärlor (7 år–), onsdagar 
17.30–18.00 (anmälan)

 ● Scouterna, måndagar (anmälan)
 ● Rönninge gospel, onsdagar (anmälan)
 ● Samtalsgrupper om kristen tro, kontakta 
kyrkan för mer information

 ● Öppet nätverk för föräldrar till barn med 
neuropsykiatrisk diagnos, första onsda-
gen varje månad kl 19.

Övrigt
SeniorNet Salem
Säbyhallsvägen 24, Salems centrum 
Tel: 0736-10 20 30 
Mail: seniornetsalem@live.se 
Hemsida: www.seniornetsalem.se

Alla seniorer i Salem/Rönninge önskas 
välkomna till höstens aktiviteter

 ● Datorstugan 
Tisdagar kl 13–16 och torsdagar kl 10-12

 ● Temadag 
Fredag 6/2 kl 10–12 i Lilla Murgrönan 
på bibliotekets baksida. Ellinor Elmberg 
berättar om släktforskning.

 ● Studiecirklar 
Anordnas utifrån önskemål. Fyll gärna i 
en intresseanmälan på vår hemsida.

Eternellen
Aktivitetscenter för pensionärer och andra 
daglediga. Fredriksbergsvägen 50

 ● Kaffeservering måndag–onsdag samt 
fredag kl 9–12

 ● Hobbycirklar pågår under de flesta 
veckodagarna. Vi syr, stickar, målar, snick-
rar mm. Dessutom anordnar vi lättgympa, 
linedance, bingo, bridge och matlagning 
för herrar.

Mer information finns i vårt informations-
blad som du kan hämta på Eternellen eller 
på tel 08-532 597 92 (säkrast måndag–ons-
dag samt fredag kl 11–13).

Föreläsning “Förlorade år” 
Onsdag 25/3 kl 10–12 i Villa Skönvik, 
Rönningevägen 7. Föreläsningen anord-
nas även i Södertälje tisdag 24/3 kl 18. 
Lokal meddelas senare. 
 Birgitta Widén föreläser utifrån sin bok 
“Förlorade år” om hur en felaktig diagnos 
höll på att kosta hennes son livet. Läkarna 
sa att han hade schizofreni medan han i 
själva verket hade Aspergers syndrom.
 Anmälan senast måndag 23/3 till  
Anneli Ritter, 08-532 594 89, anneli.
ritter@salem.se. Arr: Salems kommuns 
anhörigstöd och Intresseföreningen för 
personer med schizofreni och annan 
psykisk sjukdom, IFS-APS Gnistan, 
Södertälje.


