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Årets företagare 2015 

Thomas Bergman, ICA Supermarket
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På förslag från Näringslivskommittén i 
Salem har organisationen Företagarna 
utsett Thomas Bergman, ICA Supermarket 
till Årets företagare 2015. Utmärkelsen ges 
till en företagare som utfört en prestation i 
sin kommun och som genom sitt sätt att 
vara fungerar som en förebild för andra 
företagare. Näringslivskommittén har 
följande motivering: 

”Årets företagare Thomas Bergman driver 
sitt företag ICA Supermarket med stort 
engegemang och med ett modernt 
ledarskap som kännetecknas av en 

förmåga att delegera och vara positivt 
pådrivande på en och samma gång. 
Thomas har med sin gedigna branscherfa-
renhet och öppenhet för nya idéer på kort 
tid lyckats nå en bra tillväxt och stabilitet i 
sitt relativt nystartade företag. Samtidigt 
har Thomas varit en drivande kraft i 
Centrumföreningen i Salems Centrum och 
varit aktiv med andra insatser utanför 
egna företaget i olika sammanhang. 
Thomas företagsamhet och positiva anda 
gör honom till en god förebild för andra 
företagare.”

Arbetet med omvandlingen av Rönninge 
centrum rullar på. I korsningen Salems-
vägen/Rönningevägen fortsätter arbetet 
med den nya cirkulationsplatsen. Samti-
digt pågår arbeten med vatten- och 
avloppsledningar. Arbetena kommer att 
påverka trafiksituationen. Var därför 
uppmärksam på snabba trafikomläggning-
ar. Vi gör allt för att underlätta framkomlig-
heten men viss köbildning kan tidvis 
uppstå. När vi är klara med cirkulations-

platsen och VA-arbetena kommer vi att 
starta ombyggnationen av bussterminalen.

 ● Mer information
Löpande information finns på kommunens 
webbplats www.salem.se/ronningecentrum. 
Följ oss gärna på Instagram @ronningec. 
Kommunens projektledare nås via 
växelnumret 08-532 598 00 eller via  
mail till ronningec@salem.se

Rönninge centrum 
– trivsamt och levande

Nya p-platser  
vid Folkets Hus
Under hösten bygger vi ytterligare 30 nya 
infartsparkeringar vid Rönninge station. 
P-platserna ska ersätta de 12-timmarspar-
keringar vid Rönninge centrum som gjorts 
om till 3-timmarsparkeringar i samband 
med utvecklingen av Rönninge centrum. 
De nya infartsparkeringarna kommer att 
ligga på Garnuddsvägen, öster om Folkets 
Hus.

Ny gång- och cykel-
bana och renoverade 
VA-ledningar i norra 
Rönninge
Den 11 maj startade arbetena med att 
bygga  gång- och cykelbana utmed 
Rönningevägen, mellan Rönninge gårds 
väg och Källbäcksvägen. Samtidigt 
tillgänglighetsanpassas två busshållplatser 
och VA-ledningarna vid Rönningevägen 
och Sjöviksvägen renoveras. Förlängning-
en av gång- och cykelbanan är en del av 
kommunens satsning på ett utbyggt 
gång- och cykelnät. 
 Just nu är arbetet på Rönningevägen 
inne i slutfasen. Det innebär bland annat 
asfaltering, montering av gatubelysning 
och sättning av kantsten. Arbetena ska vara 
helt klara under oktober 2015. Vi tackar för 
visad hänsyn under byggperioden!

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

Gå, cykla eller  
åk kollektivt
Just nu jobbar vi hårt med väg- och 
va-arbeten i Rönninge. Vi gör allt för att 
framkomligheten ska vara god. Du kan 
också bidra genom att lämna bilen hemma 
och i stället gå, cykla eller åka kollektivt. 
Framkomligheten underlättas, du minskar 
miljöpåverkan och förbättrar samtidigt din 
hälsa. 

Lördagen den 13 juni gick startskottet för omvandlingen av Rönninge centrum.



Samordning halverar 
koldioxidutsläpp
Sedan april i år samordnas leveran-
serna av livsmedel och andra varor till 
kommunala verksamheter i Hud-
dinge, Haninge, Tyresö och Nynäs-
hamn. Nu ansluter sig även Salem, 
Södertälje, Nykvarn och Botkyrka. 
Samordnad varudistribution innebär 
att leverantörerna levererar till en 
omlastningscentral. Därifrån körs 
varorna tillsammans ut enligt ett 
körschema. Det blir färre transporter 
och därmed minskad klimatpåverkan. 
Målet är att halvera utsläppen av 
koldioxid till 2017. 

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

Detaljplan för  
Karlskronaviken
Den 11 juni antog kommunfullmäk-
tige en ny detaljplan för Karlskrona-
viken i sydvästra Rönninge. Målet är 
att bygga ut kommunalt vatten- och 
avlopp, gator samt gång- och cykel-
vägar. Planen medger byggrätter för 
maximalt 57 nya småhus för åretrunt-
boende och ett fritidshus. Kommun-
fullmäktiges beslut har överklagats 
till Länsstyrelsen som beräknas fatta 
beslut i ärendet under hösten. 

 ● Mer information
Conny Olsson, 08-532 598 99,
conny.olsson@salem.se

Sysslagården KRAV-
certifierad nivå 2
Sysslagårdens förskola har uppnått 
nivå 2 i certifieringen för kravmärkta 
livsmedel. Denna nivå innebär att 50 
procent av den mat som köps in till 
förskolan är kravmärkt. Förskolan 
fortsätter arbetet för att komma till 
nästa nivå där 90 procent av maten 
ska vara kravmärkt. 

 ● Mer information
Nevreza Cakarevic, 070-623 30 27
www.krav.se

Ombyggnation av kom-
munhusets ventilation
Under hösten bygger vi om ventilatio-
nen i kommunhuset för att förbättra 
inomhusluften. Arbetena beräknas 
vara helt klara vid årsskiftet. Under 
förutsättning att arbetet går som 
planerat kommer huvudentrén att 
fungera som vanligt för besökare.

Nytt företagsregister
På kommunens webbplats salem.se 
finns nu ett nytt företagsregister. 
Syftet med registret är att underlätta 
en snabb och bra dialog mellan 
kommunen och företagen. Dessutom 
kan kommuninvånarna söka informa-
tion om de lokala företagen. 

Energipris till Sjöstugan
Förskolan Sjöstugan har fått diplom 
och drygt 5 000 kr för sitt energi-
arbete. Genom att medvetet arbeta 
för att spara energi har förskolan på 
ett år sänkt sin elförbrukning med 
5 088 kwh. Pengarna motsvarar 
minskningen av elkostnaden.

Ungdomsprojektet i Salem är till för dig 
mellan 16-24 år som saknar arbete eller 
sysselsättning och behöver extra stöd. Vi 
samarbetar med Arbetsförmedlingen och 
erbjuder:
• Individuellt stöd - vad vill du och vad 

behöver du?
• Kontakt med Arbetsförmedlingen och 

stöd i jobbsök
• Studie- och yrkesvägledning
• Stöd i att ta kontakt med socialtjänsten, 

försäkringskassan eller vården.
• Gruppaktiviteter där vi i mindre 

grupper t ex går på studiebesök, har 
friskvård, brunchmöten och utbild-
ningsdagar.

• Social träning som att åka i kollektiv-
trafiken, vara ute i okända miljöer och 
ta kontakt med arbetsgivare.

• Praktik, arbetsträning eller kontakt med 
arbetsgivare.

Gör så här för att ansöka om att komma 
med i projektet:
• Ta kontakt med någon av oss direkt, se 

telefon nedan.
• Prata med din kontaktperson på 

Arbetsförmedlingen, socialförvaltning-
en, annan myndighet eller vården.

• Skicka en intresseanmälan och ett 
samtycke till Salems kommun, Arbets-
marknadsenheten, 144 80 Rönninge. 
Du hittar blanketter på webben.

 ● Mer information
www.salem.se/ungdomprojektet, 
www.samordningsforbundethbs.se, 
Anders Bogefors 08-532 599 65 eller 
Carolin Svannäs 073-962 08 72.

Kommunen köper Stockholms stads mark 
inom exploateringsområdet Södra Hallsta 
för 14,5 miljoner kronor. Därmed äger 
Salem all mark inom området som ligger 
vid Salemsvägen och gränsar i norr mot 
bebyggelsen vid Lilldalsvägen, i söder mot 
Rönninge port och i väster mot bebyggel-
sen vid Rönningevägen.
 Södra Hallsta ska enligt översiktsplanen 
utvecklas med nya bostäder. I samband 
med detta ska en ny väg byggas mellan 
Rönningevägen och Salemsvägen för att 
avlasta Rönninge centrum. Dessutom 

planeras en ny förskola.
 – Nu kommer det att bli över 70 nya 
bostäder i varierande former på gångav-
stånd till Rönninge station, säger kommun-
styrelsens ordförande Lennart Kalderén 
(M). Vi ska nu ta fram detaljplan och 
kontakta intresserade samarbetspartners 
för att få fram ett fint bostadsområde, dra 
fram Tvärleden och bygga förskola. 

 ● Mer information
Anders Öttenius, 070-623 30 61,  
anders.ottenius@salem.se

Idrottsstipendium 
2015
Känner du till någon som gjort något 
bra för idrotten i Salem? En aktiv 
idrottsutövare eller en ledare. 
 Lämna förslag med motivering på 
kandidat till 2015 års idrottsstipendium 
senast den 15 oktober 2015 till 
kommunens kultur- och fritidsenhet.

Ungdomsprojektet

Markköp öppnar för  
bostäder i Södra Hallsta

Mullespår  
vid Ersboda
I slutet av maj invigdes Mullespåret vid 
Ersborda torp i Nytorpsområdet. Invig-
ningsbandet klipptes av Mulle och Kristina 
Bjureklev Nertzell, ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden. 
 Mullespåret är iordningställt av 
Friluftsfrämjandet i Salem för att öka 
kunskapen om friluftsliv och natur, 
speciellt den nära naturen som vid 
Ersboda. Det ca en kilometer långa 
mullespåret har 12 stationer där besökare 
kan läsa om naturen. Spåret är öppet för 
allmänheten och med buss tar man linje 
725 till ändhållplatsen vid Nytorp och går 
sedan ca 500 meter. 

GC-väg mellan 
Salem och Tumba
I början av sommaren invigdes det nya 
gång- och cykelstråket mellan Tumba och 
Salem. Det är ett stråk för många arbets-
pendlare, men även en trevlig sträcka för 
flanörer. På sikt kommer sträckan att ingå i 
ett regionalt cykelstråk som sträcker sig 
ända in till Gullmarsplan. Eftersom 
GC-vägen går både i Botkyrkas och Salems 
kommuner invigdes den av två kommunal-
råd: Lennart Kalderén (M) från Salem och 
Tuva Lund (S) från Botkyrka.

Medaljer i  
Special Olympics
Louise Andersson Kierulf från Rönninge 
tog guld, silver och brons i bowling vid 
Special Olympics World Summer Games i 
Los Angeles. Louise tog ett individuellt 
guld, ett lagsilver och ett brons i 2-manna. 
Louise har bowlat sedan 1999 och tävlar 
för Norsborgs AIK. Hon bor i Rönninge och 
jobbar på en restaurang i Södertälje. 
Salems kommun kommer att uppmärk-
samma Louise bedrift i samband med 
höstens första sammanträde med 
kommunfullmäktige, torsdagen den 1 
oktober kl 19.00.
 Special Olympics i Los Angeles pågick 
mellan 25 juli och 2 augusti. Det är 
internationella spel för aktiva med en 
utvecklingsstörning. Över 6 500 atleter 
och 2 000 ledare från 165 länder tävlade i 
25 olika idrotter. Från Sverige deltog 61 
atleter och 32 ledare för att tävla i 
bowling, fotboll, friidrott, golf, handboll, 
judo, ridsport och simning.

 ● Mer information
Officiell webbplats: www.la2015.org
Rolf Johanson, 08-532 599 15,  
rolf.johanson@salem.se

Kristina Bjureklev Nertzell med Mulle.

Louise Andersson Kierulf med sina medaljer.
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Centerpartiet

Våra hjärtefrågor 2015
Rädda tillagningsköket på 
Skogsängsgården!
Maten ska lagas på förskolan av 

kunnig kock så att barnen får hälsosam, 
närodlad och ekologisk mat.

Salem en giftfri kommun!
Nu har arbetet att nå målet börjat på 
förskolorna. Efter en motion från Center-
partiet ersätts bland annat leksaker med 
hormonstörande och cancerframkallande 
ämnen mot oskadliga material. 

Minst 30 timmar i förskolan  
för alla barn
Förskolan är första steget i barnets utbild-
ning. Därför var det självklart att Centerpar-
tiet i Salem drev denna fråga innan valet 
2014. Det är med glädje vi kan meddela att 
detta nu är infört i Salems kommun.

Bygg hyresrätter och små-
lägenheter vid Salems centrum
Vi tror att fler bostäder vid Salems centrum 
kommer att ge bättre förutsättningar för 
befintlig affärsverksamhet och underlätta 
för nyetablering av småföretag. Centerpar-
tiet i Salem anser också att vi behöver satsa 
mer på flerfamiljshus då kommunens mark 
är begränsad.

Barnens säkerhet i trafiken går först!
Det är en självklarhet att den högsta tillåtna 
hastigheten utanför våra skolor borde vara 
max 30 km/h. Vi ökar trafiksäkerheten 
utanför Rönninge förskola efter en motion 
från Centerpartiet i Salem.
 Centerpartiet är Salems gröna och 
jordnära röst!
 Vill du veta mer? Läs mer om vad vi gör 
för dig som bor i Salem på www.centerpar-
tiet.se/salem

Folkpartiet

En satsning på läsning i 
skolan och i kommunen
Folkpartiet vill göra böcker 

mer tillgängliga och utveckla elevers 
läsande. Det är två viktiga satsningar som 
folkpartiet driver den här perioden. Vi vill 
satsa på skolbiblioteken och förbättra 
samarbetet mellan skolornas och kommu-
nens bibliotek. Vi vill utreda möjligheten till 
fler in- och utlämningsställen i exempelvis 
Söderby Park och nya Rönninge centrum 
och utreda frågan om bibliotek med 
självbetjäning där du lånar även på tider när 
biblioteket är stängt.

Folkpartiet lyssnar
Salems Centrum ska utvecklas och diskus-
sionen är igång. Inom kort startar planarbe-
tet där idéer ska mejslas fram för att det ska 
kunna börja byggas år 2018. Vi ska självklart 
bygga bostäder men det finns mycket mer 
som kan rymmas inom ramen för ett 
projekt av den här storleken. Vad saknar du 
i Salem? Finns några satsningar som är 
viktiga för dig? Är det något som du vill slå 
vakt om? Vi vill veta vad du tycker.
 Folkpartiet har tagit initiativ till att 
kommunen i höst visar filmen “Trevligt folk” 
för alla elever i högstadiet, ett inlägg 
debatten för ett fortsatt öppet Sverige.
 Möt oss på Salemsdagen i Skönvikspar-
ken och berätta vad du vill, Vi lyssnar! 

Kristdemokraterna

Seniorer i förskolan  
och skolan
Flera kommuner i Sverige har 
släppt in seniorer i skolan. 

Syftet med seniorverksamheten är att ge 
eleverna möjlighet möta fler vuxna perso-
ner samtidigt som den kunskap och 
kompetens, som finns hos seniorerna tas 
tillvara. En senior är en god förebild och 
värdefull extraresurs i skolans verksamhet.
 KD i Salem har lagt ett förslag om att 
öppna upp klassrummen för seniorer till 
stöd för både lärare och elever. Kommun-
fullmäktige i Salem har behandlat frågan 
men ser tveksamheter med förslaget. Det är 
dock rektorn för varje skola som har 
möjlighet att besluta om skolan vill utnyttja 
denna form av frivillig resurs.
 KD i Salem vill gärna se många seniorer i 
både förskola och skola. Ju fler vuxna bland 
barnen desto lugnare och trivsammare blir 
den miljö som vi önskar att våra barn ska 
växa upp i. 

Miljöpartiet

Rönninge Torg är  
allas angelägenhet
Redan 2010 krävde Miljö-
partiet att Rönninge C ska 

• Ha ett torg som är ljust och skyddat mot 
vind och buller, med avtrappande 
hushöjder mot söder/väster. 

• Ha en grön lunga i sin mitt.

Finns det nåt att göra, eller  
är allt färdigtänkt åt oss?
Hushöjderna är som de är, dem kan vi inte 
längre påverka. Däremot läggs det till vår 
glädje sedumtak på lågdelen av Torghuset, 
vilket är vackert, ger bättre klimat för de 
boende och minskar trycket på dagvattenled-
ningarna.
 Torgets utformning är däremot inte klar, 
så här finns utrymme för kreativt tänkande. 
Som en medborgare ställde frågan på 
senaste kommunfullmäktige: ”Hur ska torget 
fungera och hur ska det smyckas?” 

Kommunen måste utforska folkviljan
Kommunen måste hjälpa allmänheten att 
formulera sina idéer, i öppna, kreativa forum, 
tillsammans med byggherren. 
 Frågan om det grönas plats på torget är 
viktig. Vi borde kunna hitta nya gröna 
element att föra in på torget, exempelvis 
rinnande vatten och klättrande grönska, en 
minifontänpark med fotbad? Att odla på 
höjden är högsta mode i trånga lägen...
 Det finns alltså fortfarande mycket som 
kan påverkas av medborgarna. Låt oss ge oss 
i kast med torgets utformning, det är allas vår 
gemensamma angelägenhet! Mejla gärna 
dina förslag till mats@nittve.se så presente-
rar han dem på nätet om inte kommunen gör 
det.

Moderaterna

Nu händer det mycket i 
kommunen
Rönninge centrum-projektet är 
äntligen igång! VA-ledningar 

har lagts om för att bereda plats för den nya 
rondellen. Därefter görs busstorget om, 
sedan börjar Torghuset byggas under våren 
2016. Eftersom kommunen också lagt om 
VA och byggt gång- och cykelbana på del av 
Rönningevägen, har det varit krångligt att ta 
sig fram. Det mesta verkar dock ha fungerat 
bra.
 Det nya särskilda boendet i Söderby Park 
är snart färdigt, det ska bli inflyttning kring 
nyår. Åk gärna förbi och titta på den fina 
byggnaden med den småstadspräglade 
färgsättningen. 
 Äntligen verkar gräsväxten på Prästboda 
bollplan ha tagit fart. Efter en besiktning i 
augusti ska planen förhoppningsvis kunna 
användas. Bygget av skateanläggningen vid 
Skogsängsskolan är också i full gång. Tanken 
är att den ska kunna brukas både av 
skejtare och de som kör sparkcykel. 

Rönningepartiet

Hela Salems lokalparti
Ett år har gått sedan förra 
valet och fem år sedan 
Rönningepartiet bildades. Vi 

såg till att vår kommun fick verklig opposi-
tion från ett lokalparti. Det är viktiga steg 
närmare en riktig närdemokrati. Vi har nu, 
med Er hjälp, tagit plats i de styrande 
nämnderna.
 I Barn och Utbildning har vi träffat 
skolledningar för Salems skolor. Vi har 
samsyn om hur vi på bästa sätt kan stötta 
lärande miljöer! Inom Kultur och Fritid 
prioriterar vi ridsport, dans och aerobics för 
barn i skolåldern samt förbättrade möjlighe-
ter för grundläggande friidrottsaktiviteter 
som gynnar framtida intressen och hälsa. 
Vår fina kulturskola måste fortsatt få 
praktiskt och ekonomiskt utrymme att 
verka inom alla skolor i kommunen. Inom 
Samhällsbyggnad och Miljö vill vi skapa 
grundprinciper för hur Salems kommun ska 
utvecklas beroende på de olika kommun-
delarnas förutsättningar.
 Vi har inga kopplingar till hur rikspartier 
önskar utveckla Sverige utifrån globala 
perspektiv utan utgår endast från vår 
trivsamma lilla kommun, där pendling till 
andra kommuner är en verklighet som de 
flesta måste leva med. 
 Närdemokrati – Rönningepartiet aktive-
rar en ny hemsida, där vi utökar möjlighe-
terna för debatt och medinflytande. Vilka 
frågor vill du driva? Hur kan Salems kom - 
mun bli än mer trivsam växa upp i, att leva i?

www.ronningepartiet.se 

Socialdemokraterna

Det har varit rörigt i Rönninge 
över sommaren men det känns 
ändå bra att det äntligen ska 
byggas nya bostäder centralt i 

Rönninge. Förutom alla bostadsrätterna 
byggs det ca 30 hyresrätter vilket vi Socialde-
mokrater tar åt oss äran av. Alla kan inte 
betala hundratusentals kronor för att äga sin 
bostad. De behöver hyresrätter. Nu är det 
viktigt att jobba vidare med att planera för 
fler lägenheter i Salem. Vi är många i Salem 
som vill kunna flytta till en lägenhet med 
närhet till service och kommunikationer.
 Socialdemokraterna i det borgerligt 
styrda landstinget driver på för att få 
enhetstaxa i lokaltrafiken. Vi är nöjda med 
att ha stoppat den höjning av månadskortet 
som moderaterna ville genomföra. Nu ser vi 
fram emot att den rödgröna regeringen 
lägger sin första egna riktiga budget så att vi 
kan börja genomföra den politik som 
Sverige röstat fram och som så väl behövs.
 Orosmolnen lokalt i Salem är kortsiktigt 
lyckligtvis få. Men kommer förskolorna 
räcka till och får alla en plats i närheten av 
bostaden? Fler elever i skolan kommer 
kräva viss utbyggnad, hinns det med eller 
kommer det bli trångt i skolorna? Vi 
Socialdemokrater kommer fortsätta att 
bevaka och påverka. En stark opposition 
behövs för ett fortsatt bra Salem.
 Salems kommun har startat arbetet med 
att ta fram en ny översiktsplan som ska gälla 
fram till 2030. Vill du vara med och påverka 
så hör av dig till oss. Vi Socialdemokrater vill 
ha en god framtida utveckling av Salems 
kommun. Din åsikt och dina idéer bidrar.

Arne.narstrom@salem.se 

Vänsterpartiet

Mer pengar till äldreomsorgen
Vänsterpartiet gjorde skillnad i 
vårens budgetförhandlingar med 
regeringen. Vi såg till att 

äldreomsorgen fick mer pengar till att anställa 
personal. I Salem kommer det att innebära ca 
1,2 miljoner kronor mer redan i år och 
ungefär dubbelt så mycket för år 2016.
 Att ge personalen tid att finnas till även 
för samtal, promenader och socialt um-
gänge är viktigt om man vill uppnå en riktigt 
god kvalitet inom äldreomsorgen. Idag 
känner många som arbetar att de inte 
riktigt räcker till för alla de önskemål och 
behov de skulle vilja tillgodose. Många 
arbetar också ofrivilligt deltid och vissa 
saknar helt en fast anställning. Vi vill att de 
som vill i personalen ska få möjlighet att 
arbeta heltid med fast anställning. Att ha 
fast personal som trivs och stannar kvar ger 
kontinuitet och trygghet för de äldre och de 
utökade timmarna ger möjlighet till ökad 
kvalitet.
 Även lokalt kämpar vänsterpartiet för 
ökade resurser till äldreomsorgen. I vårt 
lokala förslag till budget för Salems kom-
mun 2015, som tyvärr röstades ner, satsade 
vi ytterligare 2 miljoner kronor för ökad 
bemanning på kommunens demensboen-
den och rätt till heltid för all personal inom 
äldreomsorgen. Tillsammans med de nya 
stimulansmedlen från regeringen hade 
detta kunnat ge ett rejält lyft för kommu-
nens äldreomsorg!



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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Bibliotek
Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tors 13–19 Tis, ons 10–17
Fre 13–17 Lör 10–15

 ● Språkcafé 
Måndagar kl 14.00–15.30 med start 7/9. 
Träna dig att prata svenska över en kopp 
kaffe eller te.

 ● Stickcafé 
Måndagar kl 15 med start 7/9. Ta med 
eget material.

 ● Bokcirkel 
Utvalda torsdagar klockan 17.30 hela hös-
ten. Anmälan:  biblioteket@salem.se 
24/9 Motljus av Annika Thor 
29/10 Stål av Silvia Avallone

 ● Energirådgivning 
Ons 16/9 kl 13–15 
Kommunens energirådgivare Madeleine 
Karlsson informerar.

 ● E-böcker till dator, surfplatta och mobil 
Tis 29/9 kl 14 och mån 26/10 kl 16 
Vi visar hur du lånar och läser e-böcker 
eller e-ljudböcker på din dator, surfplatta 
eller mobil.

 ● Höstfägring med Blomsterprinsessan 
Lör 3/10 kl 12 
Blomsterprinsessan Carina Kandell visar 
hur du gör en dörrkrans. Föranmälan 
senast 26/9. Materialkostnad betalas på 
plats.

 ● Författarbesök 
Mån 19/10 kl 18 
Shakhlo Altieva – författare, fritidspoliti-
ker, svensk-muslim och småbarnsförälder 
lyfter fram vanliga kvinnor i sin debutbok 
“Fittjakvinnors röster”. 

 ● Utställning på Salems Bibliotek 
5/9–24/9 Ida Överby, design och  
  konsthantverk 
26/9–15/10 Gosia Ornowska, olja och  
  blandteknik 
17/10–4/11 Ulf Nilsson, “Bryggan”,  
  foto

För barn och ungdom

 ● Bibliotekssällskapet 
Onsdagar kl 15 med start 7/10. För dig 
10–13 år. Vi läser pysslar skriver och fikar.

 ● Bokklubb för barn 
Start tors 17/9 kl 15. Vi läser och pratar 
böcker, läsning och skrivande. För dig 
9–12 år. 

 ● Bokklubb för unga 
Start tors 17/9 kl 17. Vi läser de senaste 
och bästa ungdomsböckerna. Du får en 
gratis bok. För dig 14–18 år.

 ● Babycafé 
Tors 3/9 och 1/10 kl 10 
Rim, ramsor, sångstund och tips om 
böcker för de allra minsta.

 ● Sagostunder för barn 
Lör 19/9 och 17/10 kl 10.30 
Maria Wiedersheim-Paul välkomnar er in 
i sagans värld. För barn 3–5 år.

 ● Castor fyller 20 år! 
Tors 24/9 kl 13–19 
Sagofiguren Castor av Lars Klinting fyller 
20 år. Det firar vi med pyssel och tävlingar.

 ● Teater Bambino spelar Bu och Bä på 
kalashumör  
Lör 26/9 kl 11.30 på lilla Murgrönan. 
För barn från 3 år. Entrè 40 kr. Förköp på 
biblioteket fr o m 19/9.  
Arr: Salems Teater- och musikförening 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

 ● Hästvecka 
5/10 – 10/10 
Byt dina hästböcker mot andra, pyssla 
och tävla. Se affischer för mer informa-
tion.

 ● Musikteater 89 spelar Vill va med 
22/10 kl 10.45 på Fritidsgården Huset. 
För barn från 3 år. Entré 40 kr. Förköp på 
Salems Bibliotek fr o m  15/10.

Höstlov
 ● UNGfilm – filmklubb för unga 
Mån 26/10 kl 18 
Gå med i bibliotekets filmklubb för 
ungdomar och se gratis film i Murgrönan. 
Håll utkik efter affischer!

 ● Clownföreställning Trupp Trunk 
Mån 26/10 kl 13 i Murgrönan. För barn 
från 6 år.

 ● Höstlovsbio 
Tis 27/10, håll utkik efter separat pro-
gram.

 ● Minecraft 
Tis 27/10 kl 13–17 
Prova på Minecraft, pyssla och var med i 
vår Minecraft-tävling.

 ● Dödskallar och stranddöingar 
Ons 28/10 kl 10 
Maria Wiedersheim-Paul berättar spök-
berättelser. För barn 7-9 år. Gratis biljet-
ter fr o m 19/10.

 ● Populärvetenskaplig show Getingar 
Tors 29/10 kl 10 i lilla Murgrönan, show 
med Urban Wahlstedt och därefter ge-
tingpyssel med Camilla Olsson. För barn 
7–9 år.

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

Kultur
 ● Seniorbio 
Tisdagar kl 13 i Murgrönan (biblioteket). 
Entré 40 kr. Ej förköp. Kassan öppnar kl 
12.45

 8/9 Hotel Marigold 2 
 22/9 Still Alice 
 6/10 Miraklet i Viskan 
 20/10 Trevligt folk

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

 ● Vandring vid Hallsta fornborg och brons-
åldershägnaden med rösen vid Skårby 
Lör 12/9 kl 10 samling vid Skogsängs-
skolan för samåkning. Ciceron arkeolog 
Anders Carlsson. Tag med matsäck och 
rejäla skor.

 ● Öppet hus i Villa Skönvik 
Sön 27/9 och 25/10 kl 13-16. Café och 
visning av muséet.

 ● Om våra torp 
Tors 15/10 kl 19 i Villa Skönvik. Kaj Axels-
son, Stig Silén och Agneta Widén berättar. 
Biljetter på biblioteket och Blomsterprin-
sessan fr o m 8/10.

Salems konstförening, Galleri Salem
 ● Utställning till minne av Ulla Lidholm 
3/10 – 4/10 kl 12–16 i Villa Skönvik,  
Rönningevägen 7 
Samarrangemang med Salems kommun 
och Salems hembygdsförening

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
 ● Lunchbön, vardagar kl 13, dock ej 4/9, 
8/10, 15/10, 22/10, 29/10, 30/10 i Säby 
kyrka

 ● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka
 ● Bibelfrukost, tisdagar kl 8 i Säby försam-
ligshem. 

 ● Pilgrimsvandringar med Lennart Marklund 
utgår från Säby kyrka tisdagar kl 10.15

 ● Torsdagsträffar, varannan torsdag kl 11 
med start 17/9 i Säby kyrka

 ● Syföreningen, varannan torsdag kl 13.30 
med start 10/9

 ● Fredagsmys, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 
30/10 kl 19 i Säby kyrka

 ● Samtalsgrupp tro och liv, tisdagar i Säby kyrka
 ● Vuxenväg till tro med Lennart Marklund, 
start 30/9 kl 18

 ● Sorgegrupp, onsdagar, Säby kyrka, hör av 
dig om du vill delta

 ● Samtalsgrupp Beta, torsdagar kl 19.30 i 
Säby kyrka

 ● Samtalsgrupp Adam, lördag 5/9, 10/10 
kl 9 i Säby kyrka

 ● Barngudstjänst fredag 25/9, 23/10  
kl 9.30 i Säby kyrka 

 ● Söndagsskola, varannan söndag med 
start 6/9 kl 11 i Säby kyrka

 ● Öppna förskolan Juvelen, måndagar  
kl 9–14, tisdagar kl 09.00–12.30. För barn 
0–5 år med föräldrar.

 ● “Kyrkis”, onsdagar och torsdagar kl 9–11. 
Anmälan

 ● Klädbytardag lördag 17/10 i Säby kyrka
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

 ● Morgonbön med bibelsamtal, måndagar 
kl 9

 ● Gudstjänst, söndagar kl 10
 ● Söndagsskola (4–12 år), söndagar kl 10 
 ● Barnkören Pärlor (3–7 år), onsdagar kl 
17–17.30 (anmälan) 

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

 ● Scouterna, måndagar (anmälan)
 ● Rönninge gospel, onsdagar (anmälan)
 ● Samtalsgrupper om kristen tro
 ● Öppet nätverk för föräldrar till barn med 
ADHD, första onsdagen varje månad kl 19

 ● Försäljning av begagnade barnkläder 
under kyrkans öppettider

Övrigt
 ● Föräldrar till barn med Aspberger 
Mån 21/9 kl 16–18 i Stora Murgrönan 
Kerstin Alm från föreningen Attention 
berättar om projektet “Egen styrka” 
som handlar om föräldrars situation, om 
stress, merarbete i vardagen och upple-
velse av samhälleligt stöd.  
Arr: Socialförvaltningens anhörigstöd, 
Salems bibliotek och Attention Botkyrka/
Huddinge/Salem

 ● En dag om hjälpmedel  
Mån 28/9 kl 10–18 i Stora Murgrönan 
En demonstration av olika sorters hjälpme-
del både för fysiska och kognitiva behov. 
Arr.  Socialförvaltningens anhörigstöd 

 ● Informationsmöten om LSS-lagen 
Mån 28/9 och 26/10 kl 17.30–18.15 i 
kommunhuset vid Salems centrum. LSS-
handläggare informerar om LSS-lagen och 
vilket stöd man kan ansöka om. För dig 
som själv fått en diagnos eller är förälder 
till ett barn med diagnos inom utveck-
lingsstörning, autismspektrat eller andra 
fysiska funktionsnedsättningar. Anmäl 
dig senast dagen innan med namn och 
telefonnummer till linda.bertilsdotter@
salem.se. 

 ● Demensföreläsning 
26/10 kl 16–18 i Lilla Murgrönan entré på 
baksidan av biblioteket 
Demensföreläsning om olika typer av 
demens och bemötandefrågor. 
Arr. Socialförvaltningens anhörigstöd

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

Information om verksamheten finns på vår 
hemsida www.seniornetsalem.se

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 1/10
Barn- och utbildningsnämnden 15/9, 27/10
Kultur- och fritidsnämnden:  17/9, 15/10
Socialnämnden: 7/9, 12/10
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat 
meddelats. 
Ärendelistor finns på biblioteket och i kommunal-
husets reception.

September–oktober 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. 


