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Energipris till Nytorpsskolan

Nyföretagandet spirar i Salem  Sidan 2–3

Genom att medvetet jobba för att minska energi-
förbrukningen har Nytorpsskolan under ett år minskat 
sin energiförbrukning med 14 %, vilket motsvarar 
56 000 kilowattimmar. Projektet är en del i kommunen 
arbete för att minska klimatpåverkan och energi-
användning. 
 För det fantastiskt fina arbetet belönades skolan 
den 6 mars med diplom och drygt 52 000 kronor. 
Pengarna motsvarar minskningen av elkostnaden. 
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) 
överlämnade diplomet till skolans rektor Micael 
Pettersson. – Vi är jättestolta över att ha lyckats spara 
så mycket el säger Micael Pettersson. Vi ska använda 
pengarna till

• Läromedel om hur man framställer och sparar 
energi.

• Teknik som hjälper oss att spara ännu mer energi, 
t ex en rörelsevakt i kapprum och toalett som ser 
till att belysningen tänds när någon rör sig i 
rummet.

• Något roligt som eleverna kan ha glädje av på 
rasterna.

 ● Mer information
Rektor Micael Pettersson, 08-532 591 40,  
micael.pettersson@salem.se
Planeringschef Jan Forsman, 08-532 598 08,  
jan.forsman@salem.se

Framtidens Rönninge centrum

Fr.v. Micael Pettersson, Alexander Fhinn Berge och Lennart Kalderén.

I juni startar arbetet med den nya cirkula-
tionsplatsen. Därefter följer ombyggnation 
av busstorget. Under 2016 planerar SMÅA 
att starta bostadsbyggandet. 
 Rönninge centrum ska utvecklas med 
nya bostadskvarter, upprustad infrastruktur 
och butiker. Det första steget tas i juni då 

kommunen börjar bygga en cirkulations-
plats i korsningen Salemsvägen, Stationsvä-
gen, Rönningevägen. Den nya trafiklösning-
en 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 utformning. Under byggtiden anläggs 
tillfälliga vägar för att minimera störning-
arna och skapa en god framkomlighet för 
fordon, gående och cyklister. 
 Företaget SMÅA ska bygga bostäder och 

butiker. De planerar att starta byggnationen 
under 2016 med möjlig påbörjad inflytt-
ning under 2017. Totalt kommer ca 115 nya 
lägenheter att byggas. Redan under 2015 
planerar SMÅA att börja sälja lägenheter. 
 De olika byggnadsetapperna är markerade 
i kartan med område och årsplanering. 

Mer information
Löpande information 
kommer att finnas på 
kommunens webbplats 
salem.se. Om du är 
intresserad av bostad – se 
SMÅAs webbplats smaa.se.  
Projektledaren via kommu-
nens växel 08-532 598 00 
eller via mail till ronningec @
salem.se

Etapp 1, 2015.
Ny cirkulationsplats.

Etapp 2, 2015–2016.
Ombyggnation busstorget.

Etapp 3, 2016–2017.
Byggnation bostäder/butiker.

Planområdets begränsning.



Webbsändningar 
från fullmäktige
Kommunfullmäktiges sammanträden 
ska kunna ses via videoutsändning på 
webben. Det beslutade kommunfull-
mäktige den 19 februari efter en motion 
från Pia Ortiz Venegas (V) om ”Live-
streaming av fullmäktiges sammanträ-
den”. Via en dator ska du kunna se 
sammanträdena direkt och det ska även 
finnas ett arkiv där du kan titta på äldre 
sammanträden. 

 ● Mer information
Annica Sundel, 08-532 598 10,  
annica.sundel@salem.se

Överskott på 40 miljo-
ner i Salems bokslut
Kommunens bokslut för 2014 visar 
preliminärt ett överskott på 41 miljoner 
kronor. Det är drygt 19 miljoner bättre än 
budgeterat. Den allra största delen av 
överskottet består av engångseffekter, 
såsom lägre kostnader för mild vinter och 
som att färre platser behövts för barn och 
elever jämfört med prognoserna. 

 ● Mer information
Jan Lorichs, 08-532 598 14,  
jan.lorichs@salem.se

Utredning om platser 
för eventuell fram-
tida idrottsplats
– Förtydligande med anledning av 
artikel i Mitt i Botkyrka/Salem och 
notis i Södra sidan
På uppdrag av kommunfullmäktige har 
två tänkbara lägen för en eventuell 
framtida idrottsplats studerats. De lägen 
som identifierats som tänkbara är 
Bintebo i Rönninge och Lövhagen i 
Salem. Utredningen har gjorts för att 
kunna reservera mark ifall det i framti-
den blir aktuellt att anlägga en idrotts-
plats/sportanläggning. I dagsläget finns 
inga beslut eller planer på en sådan 
anläggning. En artikel i lokaltidningen 
Mitt i Botkyrka/Salem och en notis i 
lokaltidningen Södra sidan kan felaktigt 
ge intrycket att kommunen redan 
planerar för att bygga en idrottsplats, 
vilket inte är fallet. 

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

Överklaganden om  
Rönninge centrum avslås
Kommunfullmäktiges beslut om ny 
detaljplan med tillhörande avtal för 
Rönninge centrum överklagades både 
till länsstyrelsen och förvaltningsrätten. 
Förvaltningsrätten har nu kommit med 
sin dom som avslår samtliga överklagan-
den. 
 De överklaganden som gäller själva 
detaljplanen avslås eftersom överkla-
ganden av beslut om detaljplaner enligt 
plan- och bygglagen ska behandlas av 
länsstyrelsen. Den processen har redan 
tidigare avgjorts av högsta förvaltnings-
domstolen och detaljplanen vann laga 
kraft i november. Även de delar av 
överklagandena som hänvisar till 
bristfällig beredning och att lagen om 
offentlig uppföljning inte följts avslås. 
 Om ingen överklagar förvaltningsrät-
tens dom till kammarrätten är ärendet 
om Rönninge centrum helt avgjort.

Nyföretagandet spirar i Salem
I Salem finns ungefär 400 aktiva företag som bidrar till att skapa ett levande samhälle med stort 
tjänsteutbud, nära till hands för alla Salemsbor. Att hjälpa nya företagare att etablera sig, och 
befintliga företag att utvecklas, är därför högt prioriterat i Salem.

Salems kommun arbetar tillsammans med 
bland andra Nyföretagarcentrum och 
Salemföretagarna för att skapa ett öppet 
och gynnsamt företagsklimat i Salem. 
Företagandet är viktigt av många anled-
ningar.
 – Ett framgångsrikt lokalt företagande 
skapar arbetstillfällen. Det ger också våra 
invånare möjlighet att både bo och arbeta 
inom kommunen, berättar Jan Forsman 
som är planeringschef på kommunen.
 – Samtidigt får våra invånare tillgång till 
bra och nära service, tillägger hans kollega, 
planeringsstrategen Jan Lorichs.
 Varje år startar ungefär 50–60 nya 
företag i Salem. Det strategiska läget intill 
E4:an är attraktivt, men möjligheten för 
större företag att etablera sig här är 
begränsat på grund av Bornsjöns naturre-
servat.
 – Det finns ont om utrymme i Salem, 
och en av våra största utmaningar är att 
kunna erbjuda mark och lokaler till 
företagare, fortsätter Jan Forsman.
 Kommunen ansvarar även för andra 
viktiga företagsfrågor såsom bygglov, 
miljötillsyn och alkoholtillstånd. Snabb 
hjälp är prioriterat för att inte stoppa upp 
företagarnas möjlighet till utveckling.

Samarbete ger ökade möjligheter
Kommunen har sedan länge ett bra 
samarbete med Salemsföretagarna och 
Företagarföreningen Salem/Botkyrka och 
för ungefär 10 år sedan startade även ett 
samarbete med Nyföretagarcentrum. 
Dessa samarbeten är mycket värdefulla 
eftersom verksamheterna kompletterar 
kommunens tjänster.
 Nyföretagarcentrum erbjuder personligt 
stöd till den som vill starta ett eget företag. 
Birgitta Blanck, verksamhetschef för Salem, 
Nykvarn och Södertälje, berättar att de 
hjälper alla som vill starta eget – alltifrån 
personer som inte har någon idé alls till de 
som kommit väldigt långt i sin planerings-
process.

 – Vi hjälper till med affärsplaner, frågor 
runt marknadsföring, prissättning, tillstånd, 
försäkringar – ja, i stort sett allt en företa-
gare behöver veta. Att komma till oss 
kostar ingenting och vi arbetar helt 
konfidentiellt, berättar hon.

Tydliga trender i företagandet
Att Nyföretagarcentrum är en värdefull 
instans är tydligt. Statistik visar att av de 
företag som anlitat Nyföretagarcentrums 
tjänster, så har över 80 procent överlevt de 
tre första och ofta mest utmanande åren.
 – Nu ser vi många konsulter bland de 
nystartade verksamheterna, främst inom it, 
industri och kontorsbranschen, men även 
inom sjukvård, konstaterar Birgitta.
 – Och bland de etablerade firmorna är 
det främst byggbranschen som sticker ut, 
tillägger Jan Forsman.
 Salemföretagarnas ordförande Jan 
Qvarnström berättar att de flesta företag i 
Salem är enmansföretag, mikroföretag 
med upp till nio anställda och små företag 
med 10–49 anställda. Närmare 100 av 
företagen är medlemmar i intresseorgani-
sationen Salemföretagarna.
 – En viktig uppgift för oss är att föra 
företagarnas talan och ha en öppen och rak 
dialog i små som stora näringslivsfrågor, 
berättar han.
 Salemföretagarna anordnar regelbundet 
föredrag, medlemsmöten, mingelträffar, 
festarrangemang och frukostmöten där 
företagare har möjlighet att knyta kontak-
ter och dela med sig av erfarenheter. När 
viktiga kommunala frågor berör näringsli-
vet agerar föreningen som remissinstans.

Satsningar för att stärka näringslivet
I Salem finns även en näringslivskommitté 
som består av hälften företagare och 
hälften politiker. Kommittén träffas fyra 
gånger per år för att genom information 
och diskussion skapa en öppen dialog 
mellan kommunen och näringslivet.
 Nyföretagarcentrum utvecklar också sin 
satsning i Salem. De finns sedan tidigare i 
Södertälje, men från och med hösten 2014 
erbjuds stöd även i Salem. Lisbeth Wig-
ström är diplomerad företagsrådgivare och 
kommer från och med 2015 att ansvara för 
rådgivningen i Salem.
 – Utöver den hjälp som vi ger nya 
företagare, välkomnar vi också ett nära 
samarbete med redan etablerade företa-
gare för att skapa bra nätverk till våra 
nyföretagare, säger Lisbeth. För en 
nyföretagare är det oerhört värdefullt att 
exempelvis få en mentor eller att kunna 
knyta kontakt med konsulter som kan 
hjälpa den nystartade verksamheten.
 Även inom kommunen pågår ett 
ständigt arbete för att utveckla möjlighe-
terna för företagarna
 – Just nu samlar vi in uppgifter om alla 
företag för att sammanställa ett företagsre-
gister, berättar Jan Lorichs.
 Företagsregistret ska publiceras på 
kommunens webbplats. Tanken är att det 
ska bli enklare för kommuninvånare att 
hitta de produkter eller tjänster som de 
söker i Salem – vilket i sin tur ökar företa-
garnas möjlighet att utveckla sina verksam-
heter.

Text och foto: Luxlucid

Salems kommun samarbetar med olika verksamheter för att skapa bra förutsättningar för kommunens företagare.  
Från vänster: Jan Qvarnström, Birgitta Blanck, Jan Forsman, Jan Lorichs och Lisbeth Wigström.

Lisbeth Wigström,
diplomerad 

företagsrådgivare

Jan Qvarnström,
Salemföretagar-
nas ordförande

Birgitta Blanck,
verksamhetschef 
Salem, Nykvarn 
och Södertälje

Jan Forsman, 
planeringschef

Jan Lorichs, 
planeringsstrateg
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Nominera till  
årets företagare
Varje år delar Företagarnas Riksorganisation 
(FR) ut hederstecknet ”Årets Företagare” till 
en enskild företagare som under året utfört 
en prestation i sin kommun. I Salem är det 
näringslivskommittén som föreslår kandidat 
på förslag från enskilda Salemsbor eller 
lokal näringslivsorganisationer.
 Lämna in förslag på kandidat senast 
den 1/5 med en kort motivering. Skicka 
förslaget via mail till jan.forsman@salem.se 
eller med post till Jan Forsman. Kansli-
enheten, Salems kommun, 144 80 
Rönninge. Du kan också lämna ditt förslag 
till receptionen i kommunhuset.

Nominera till  
kulturstipendiet
Salems kommuns kulturstipendium delas 
ut som stöd och uppmuntran för förtjänst-
full eller lovande insats inom tex veten-
skap, litteratur, konst, musik, teater, 
journalistik eller fortbildning. Stipendie-
summan är på 10 000 kr. Skicka nomine-
ringar till Salems kommun, 144 80 
Rönninge, senast 1/5. Märk kuvertet 
“Kulturstipendium”.

Tillgänglighetsdatabas

Var ska det byggas i kommunen efter 2020?  Foto: Marie Linnér

Ny översiktsplan

Många vill delta i samhällslivet och ta del 
av samhällets utbud, men alla har inte 
samma förutsättningar att göra det. I 
tillgänglighetsdatabasen beskrivs kommu-
nens verksamheter ingående så att du lätt 
kan avgöra om du kan besöka platsen eller 

inte. Här får du t ex svar på om det finns 
hörslinga i aulan på skolan och om det går 
att komma in med rullstol i en restaurang. 
 Du hittar databasen via kommunens 
webbplats på www.salem.se/tillgänglig-
hetsdatabas

Kommunstyrelsen har beslutat att arbetet 
ska starta för att ta fram en ny översikts-
plan för kommunen. Den nuvarande 
översiktsplanen gäller till och med 2015. 
Den nya översiktsplanen ska fastslå hur 
marken ska användas i kommunen fram till 
2030 med utblick mot 2040. 
 Under hösten 2015 ska ett diskussions-
underlag tas fram som beskriver tre 
tänkbara alternativa framtidsbilder för 
Salems kommun. Framtidsbilderna ska 
beskriva tänkbara utbyggnadsområden 
samt konsekvenser för kommunens miljö 
och ekonomi. Underlaget ska sedan 

användas för diskussioner och samråd med 
kommuninvånare och lokala organisatio-
ner. 
 Utifrån synpunkterna från samrådet ska 
kommunfullmäktige i början av 2016 
besluta om riktlinjer för det fortsatta 
arbetet med översiktsplanen. Den nya 
översiktsplanen kan antas av kommunfull-
mäktige i slutet av 2016 eller i början av 
2017. 

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

Omläggning av  
tak på Salarp
I början av maj lägger vi nytt tegel på en 
del av taket vid Salarps äldreboende. 
Arbetet kommer att ta 4-5 veckor och 
utförs på vardagar mellan klockan 7-17. 
Det finns risk för att störningar kan uppstå 
i samband med vissa arbetsmoment.

Kommunhusets reception byggs om
För att ge våra besökare bättre service och 
en trevligare miljö bygger i vi om kommun-
husets reception. Ombyggnaden kommer 
preliminärt att genomföras mellan 7-30 
april. Under de två första veckorna, 7-17 
april, stänger vi huvudentrén helt. Recep-
tionen flyttar tillfälligt till andra sidan 
kommunhuset, vid miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningens entré.  

Gatuadressen till den tillfälliga receptionen 
blir Fredriksbergsvägen 51. För hemresa 
med färdtjänst kan beställning göras till 
utgången från vaktmästeriet på Fredriks-
bergsvägen 49.

 ● Mer information
Läs på www.salem.se eller kontakta 
receptionen på 08-532 598 00.

Refurn på  
återvinnings
centralen
Under vintern har Salems återvinnings-
central förbättrat ytterligare för dig som 
vill minska avfallet av möbler och inred-
ning. Nu finns det två aktörer som samlar 
in och tar tillvara på det som annars hade 
slängts. Refurn har placerat sin container 
bredvid Myrornas och de samlar in gamla 
möbler och föremål som de ger nytt liv 
och säljer vidare till en ny ägare.
 Refurns vision är att skapa ett kretslopp 
för befintliga möbler. De vill att vi ska laga 
och ta hand om det som redan finns 
istället för att producera nytt. De vill även 
bidra till att bevara det kulturarv som 
ännu inte kastats.
 Refurn använder den ekonomiska 
vinsten till att bygga upp ett nätverk med 
insamlings- och försäljningsställen. 
Genom dessa kan återbruket öka och 
samtidigt kan arbetstillfällen skapas för 
personer som har svårt att komma in på 
arbetsmarknaden.

 ● Mer information
Läs på www.refurn.se

Var med och  
håll Salem rent!
Varje vår deltar Salems kommun i Håll 
Sverige Rents aktion mot nedskräpning. 
Runt om i landet plockar förskolor, skolor, 
föreningar, företag och privatpersoner 
skräp. Syftet är dels att göra närmiljön lite 
finare och dels för att visa att nedskräp-
ning inte är okej. 2014 deltog över 
750 000 hjältar runt om i landet!
 Kommunen är ansluten till aktionen 
och stöttar invånarna genom att bidra 
med skräpplockarmaterial från Håll 
Sverige Rent. Det är gula sopsäckar, 
mindre skräppåsar och engångstatuering-
ar för de små barnen. Anmäl er senast den 
19 april på www.hsr.se/2015 för att vara 
säker på att få material. Från mitten av 
vecka 18 kan ni hämta materialet på 
Driften, Förrådsvägen 6. Fråga efter Janne 
på felanmälan eller Rajko på Utemiljö. I 
Salems kommun genomförs aktiviteterna 
under vecka 19.
 Håll Sverige Rents skräpplockaraktivite-
ter är också ett bra tillfälle för skolor och 
förskolor att arbeta pedagogiskt med 
frågor som nedskräpning, återvinning och 
konsumtion. Tillsammans visar vi att 
nedskräpning är onödigt och fel!

Ny gång och cykelbana och 
renoverade VAledningar i 
norra Rönninge

Under våren 2015 startar arbetet med att 
bygga gång- och cykelbana utmed 
Rönninge  vägen, mellan Rönninge gårds 
väg och Källbäcksvägen. Samtidigt 
renoveras VA-ledningarna vid Rönninge-
vägen och Sjöviksvägen. Förlängningen av 
gång- och cykelbanan är en del av kommu-
nens 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 kommer att 
ledas om via Lilldalsvägen och Rönninge 
gårds väg samt Dånviksvägen. Buss 725 
kommer under sommarlovet att köra 
Dånviksvägen via Rönninge gårds väg till 
Nytorp. Grusplanen vid Idrottsvägen kan 
komma att användas som materialupplag.



Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel 08-532 598 00
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gsÖppna sammanträden

Kommunfullmäktige: 23/4
Barn- och utbildningsnämnden. 21/4, 19/5
Kultur- och fritidsnämnden: 7/5
Socialnämnden: 27/4
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat 
meddelats. 
Ärendelistor finns på biblioteket och i kommunal-
husets reception.

April–Maj 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: 08532 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.

 ● Anhörigföreläsning om demens 
Ons 15/4 kl 10-12  i Lilla Murgrönan  
(entré på baksidan av biblioteket). 
Tillsammans med kommunens anhö-
rigstödjare ordnas en träff med temat 
demens. Katarina Serrander, kurator på 
minnesmottagningen, föreläser. 

 ● Världsboksdagen – hela veckan 
20/4-25/4 på biblioteket 
Den 23/4 är Unescos världsbokdag. Detta 
firar vi hela veckan med bokbytarbord, 
litteraturquiz och extra mycket boktips. 
Varför inte låna en överraskningsbok? 

 ● Bokcirkel – prata böcker med andra 
Utvalda torsdagar kl 17.30 hela våren. 
Var med på alla träffar, eller bara en om 
du vill. Du behöver inte föranmäla dig. 
Välkommen!  
Tors 23/4 pratar vi om ”Den som jag 
trodde skulle göra mig lycklig” av Chris-
tina Wahldén 
Tors 28/5 pratar vi om ”Den sista greken” 
av Aris Fioretos

 ● Fixa blommorna med Blomsterprinsessan 
Lör 25/4 kl 12. Blomsterprinsessan Carina 
Kandell visar hur du kan fixa det vackert 
vårigt med blomster. Material betalas på 
plats. Anmäl dig till biblioteket. Begränsat 
antal platser. 

 ● Releasefest för hembygdsföreningens 
nya bok. Tors 28/5 – Håll utkik efter  
affisch med mer information.

 ● Seniorbio.  
Tisdagar kl 13 i Murgrönan, biljettpris 40 kr 
14/4  En duva satt på en gren 
28/4  Micke och Veronica

 ● Utställningar på biblioteket 
t o m - 9/4 “Andrum”, Midde Midenge,  
 olja 
11/4 - 7/5 “Mitt Salem”- Förskolorna i  
 Salem 
9/5 - 26/5 “Bilder från teaterfestivalen  
 25/4” - Kulturskolan

För barn och ungdom

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

 ● Talangjaktsfinal för ungdomar 
Lör 18/4 kl 18 i Murgrönan. Arr: Fritids-
gården med stöd av studieförbund.

 ● Allsångskarneval vid plaskdammen 
Tors 21/5 kl 10 bakom kommunhuset 
i Salems centrum. Kulturskolans lärare 
spelar upp tillsammans med kommunens 
förskolebarn. Trollkarlen Mr Dannyman 
underhåller kl 10.30

Påsklov

 ● Lovbio 
Tisdag 7/4 i Murgrönan, inget förköp 
Kl 10 Vem lurar Alfons?, 40 min, 40 kr 
Kl 12 Fåret Shaun, 95 min, 60 kr 
Kl 14.30 Natt på museet 3, 97 min, från 
7 år, 60 kr

 ● Berättaräventyr 
Ons 8/4 kl 10 och kl 13 i lilla Murgrönan, 
Camilla Olsson berättar och pysslar. För 
barn 6-9 år. Gratisbiljetter på Salems 
bibliotek.

 ● UNGfilm  
Ons 8/4 kl 18. Bibliotekets filmklubb 
för unga visar gratis film i Murgrönan. 
Från 11 år. Anmäl dig till biblioteket eller 
biblioteket@salem.se. Håll utkik efter 
filmaffisch!

 ● Barnteater 
Tors 9/4 kl 10 och 13 i teaterbussen. 
Abellis magiska teater spelar “Den 
förtrollade sparven”. För barn från 7 år. 
Gratisbiljetter på Salems bibliotek.

 ● Pyssel 
Fre 10/4 kl 13-15. Vi gör snygga pins. Fäst 
dem på väskan eller jackan. 

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

 ● Söderby förr i tiden 
Tors 16/4 kl 19 i Parkskolan i Söderby. Jan 
Wernström berättar. 

 ● Öppet hus 
Sönd 26/4 kl 13-16. Café och museum.  
Släktforskarforum kl 13-14. 
Sönd 31/5 kl 13-16 Café och trädgårds-
loppis vid örtagården. Byt och sälj egna 
plantor och sticklingar. Ta med eget bord. 

 ● En dag på Torpet år 1873 
Lörd 23/5 kl 10 och 13 vid Ersboda torp. 
En dramatiserad kulturhistorisk vandring 
där vi får möta torparfamiljen Jansson 
på Ersboda och får en inblick i hur livet 
kunde vara på ett torp år 1873. Textför-
fattare och skådespelare: Camilla Olsson 
och Helena Gustafsson. 
Biljetter: vuxen 100 kr, barn upp till 15 år 
50 kr. Kaffe/saft med bulle ingår. Förköp 
från 5/5 på biblioteket, osålda biljetter 
säljs på plats.

 ● Runristningar i Salem 
Tors 28/5 kl 19 på biblioteket. Lars Svahn 
presenterar nya skriften “Ristat och rest 
runristningar i Salem”.

Kulturskolan

 ● Öppet hus 
Ons 1 april kl 17.30-20.00 Säbyhallsvägen 
24. Prova på instrument och musiklek.

 ● Teaterfestival 
Lör 25 april i stora och lilla Murgrönan, se 
kulturskolans hemsida för mer informa-
tion. Fri entré.

Kyrkan
Salems församling, exp 08532 560 72
www.svenskakyrkan.se/salem 
facebook.com/Salemsforsamling

 ● Högmässa söndagar kl 11 i Säby kyrka 
(utom 5/4 då högmässan hålls i Salems 
kyrka kl 11, med efterföljande knytkalas i 
Kyrkskolan)

 ● Passionsandakt ons 1/4 kl 19 i Säby kyrka
 ● Skärtorsdagsmässa, tors 2/4 kl 19 i  
Salems kyrka

 ● Långfredagsgudstjänst, fre 3/4 kl 11 i 
Salems kyrka

 ● Påsknattsmässa lör 4/4 kl 23 i Säby kyrka
 ● Folkdansmässa sön 24/5 kl 11 i Säby kyrka
 ● Veckomässa, onsdagar kl 13 i Säby kyrka
 ● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka
 ● Lunchbön, varje vardag kl 13 i Säby kyrka
 ● Bibelfrukost, tisdagar kl 8 i Säby försam-
lingshem. Samtal om bibeln och livet

 ● Tro, hopp och kärlek, samtalsgrupp för dig 
18-30 år, fre 10/4, 24/4, 8/5, 22/5 kl 19

 ● Mässa i Taizeanda, tors 9/4 och 7/5 kl 19 
i Säby kyrka

 ● Musikalkonsert sön 26/4 och 24/5 kl 18 i 
Salems kyrka

 ● Fredagsmys fre 3/4, 17/4, 1/5, 15/5, 29/5 
kl 19 Säby kyrka

 ● Samtalsgrupp Adam, lör 2/5 kl 9 i Säby 
kyrka.

 ● Torsdagsträff, tors 23/4 kl 11 Präst 
Gustav Öbrink berättar och visar bilder 
från Bryssel, Antwerpen och Brygge. 
Tors 21/5 Martin Ryberg pratar på temat 
“Från skogsarbetare till präst”. Tors 28/5 
Hemliga bussresan, anmälan till kansliet, 
08-532 560 72

 ● Barngudstjänst, fre 24/4 och 8/5 kl 
09.30, för barn i förskoleåldern

 ● Samtalsgrupp Tro och liv, tisdagar 13.30
 ● Öppna förskolan Juvelen, måndagar 
9-14, tisdagar 09.00-12.30 För barn 0-5 år 
med sina föräldrar. Fika, lek och sång. 

Se hela programmet på www.svenskakyr-
kan.se/salem Titta också in på www.
facebook.com/salemsforsamling

Skogsängskyrkan, exp 08532 518 46
www.skogsangskyrkan.nu

 ● Morgonbön med bibelsamtal, måndagar 
kl 9

 ● Gudstjänst, söndagar kl 10
 ● Samtal i soffan, vad gör vi av våra miss-
lyckanden? söndag 19/4 kl 17.30

 ● Kvällsmässa, sön 19/4 kl 19
 ● Soppa med bibelstudium, tors 16/4, 7/5 
och 28/5 kl 18.30

 ● Konsert med Rönninge gospel och Maria 
Nordenback, sön 26/4 kl 18, 60 kr.

 ● Lovsångskväll, sön 17/5 kl 18
 ● Konsert “Kärlek och fred”, lör 30/5 kl 16. 
Insamling till Diakonia

 ● 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)
 ● Öppet nätverk för föräldrar till barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
som ADHD eller autismspektrumtillstånd, 
första onsdagen varje månad kl 19.

Påsk
 ● Getsemanestund med nattvard, skärtors-
dag 2/4 kl 18.30. Vi äter en måltid tillsam-
mans (anmälan senast 30/3)

 ● Långfredagsgudstjänst 3/4 kl 10
 ● Påskdagsgudstjänt med nattvard 5/4 kl 10

Övrigt
SeniorNet Salem
Säbyhallsvägen 24, Salems centrum 
Tel: 073610 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 
t o m 7/5 (stängt 2/4 och 30/4)

 ● Temadag. Mån 20/4 kl 10-12 i lilla Mur-
grönan, “Skydda dig mot bedrägerier” 
med Ditte Westin från Polisen. Ons 29/4 
kl 13-15 “Seniorer i den digitala varda-
gen” med Thomas Thörn från Senior Net 
Växjö

Boule
Utomhusboule vid temperatur över 10 
plusgrader. 
Tisdagar kl 10 i Rönninge centrum 
Tisdagar kl 17 och torsdagar kl 10 vid 
Skogsängsskolan 
Kontakta Birgit Bäck på tel 08-532 521 86 för 
mer information.

Utställning av keramikern Lotta Nilsson
18/4-21/4 lör-sön kl 10-15, mån-tis kl 12-19 
i Gluggen, Folkets hus

Valborgsfirande
Tors 30/4 vid Fågelsången,  
kl 20.00 Brasan tänds. 
Berglunds tivoli 30/4 kl 16-23,1/5-2/5 
kl 12-20, 3/5 kl 12-18. Arr: Salems IF


