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40-zonen börjar i korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen.

Korttidsparkeringen byggs om.
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40-zon i Rönninge

Under första kvartalet 2016 genomförs en 
medborgardialog för att tidigt få in synpunk-
ter från kommuninvånarna. I mitten av 
februari skickas en broschyr ut till hushållen 
där de olika utbyggnadsalternativen beskrivs. 
Samtidigt öppnas en webbenkät där du kan 
lämna synpunkter på alternativen. 
 Vill du ha mer information och diskutera 
den nya översiktsplanen är du välkommen 
till ett öppet möte den 24 februari i Rön-
ninge gymnasiums aula. Den 12/3 kan du 
med anledning av planen träffa representan-
ter från kommunen i Salems centrum  
kl 11–13 och i Rönninge centrum kl 14–16. 
Från den 15 februari kommer även all 
information att finnas på kommunens 
webbplats www.salem.se/oversiktsplan2030.

Fortsatt process
När synpunkterna från medborgardialogen 
har sammanställts beslutar kommunstyrel-
sen om vilket förslag till översiktsplan som 
ska skickas ut på remiss och samråd. Under 
hösten skickas förslaget ut på en bred 
remiss till regionala organ, näringsliv och 
lokala organisationer. Då finns också en ny 
möjlighet för invånarna att komma med 
synpunkter på förslaget. Kommunfullmäk-
tige beräknas anta den nya översiktsplanen 
tidigast i slutet av 2016 eller i början av 
2017.

Fakta
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommu-
ner ha en aktuell översiktsplan. Planen ska 
visa hur kommunen vill att att den fysiska 
miljön ska användas i framtiden. Den ligger 
till grund för ställningstaganden i markan-
vändningsfrågor hos kommunen och andra 
myndigheter.

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

När VA-arbetena är klara kommer ombygg-
nationen av busstorget att börja. För att ge 
plats för bostäder flyttas busstorget närmare 
Stationsvägen och blir mindre. Nuvarande 
parkeringsplatser tas bort. Arbetena 
kommer att pågå fram till hösten 2016. 
Under denna tid kommer även parkeringen 
vid Bamses kiosk att byggas om. Antalet 
parkeringsplatser blir oförändrat men 
infarten ska ske direkt från rondellen. 

 Under hösten 2016 kommer SMÅA att 
börja bygga bostäderna vid Rönninge 
centrum.

 ● Mer information
Läs på www.salem.se/ronningecentrum.  
Följ oss på Instagram @ronningec. Kommu-
nens projektledare nås via 08-532 598 00 
eller ronningec@salem.se
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Kommunstyrelsens tekniska utskott har 
beslutat om nya hastighetsgränser i 
kommundelen Rönninge. En generell 
40-zon införs med undantag för vägarna 
utanför förskolor och skolor, där det även i 
fortsättningen ska vara 30 km/tim under 
skoltid. 40-zonen börjar vid korsningen 
Salemsvägen/Säbytorgsvägen.
 Bakgrunden till beslutet är att Rönninge 
behöver ett mer enhetligt system för 
hastighetsbegränsningar. Systemet ska 
främja en god trafiksäkerhet och vara 
lättförståeligt. Rönninge har en mer 
komplex trafikmiljö än kommundelen Salem 
där gång- och cykelvägar är skilda från 

fordonstrafiken. I Rönninge är vägarna 
smala och kurviga samtidigt som det finns 
många villatomter med skymmande häckar. 
I dagsläget är det övervägande 50 km/tim i 
Rönninge. Det finns sträckor med 30 km/
tim, främst utanför skolor och förskolor, 
men även på andra ställen. Dagens 
30-sträckor som inte ligger i anslutning till 
förskolor och skolor kommer att ingå i den 
generella 40-zonen.

 ● Mer information
Victoria Herslöf, 08-532 598 52,  
victoria.herslof@salem.se

Medborgardialog om  
översiktsplan 2030
Arbetet har startat med att ta fram en ny översiktsplan för Salems 
kommun. Planen ska bestämma hur marken ska användas i kommu-
nen fram till 2030. Under hösten 2015 har ett diskussionsunderlag 
tagits fram som beskriver tre tänkbara utbyggnadsalternativ. 

Nya Rönninge centrum  
– trivsamt och levande
Fortsatta VA-arbeten vid bussterminalen och parkeringen vid Bamses 
kiosk under februari-mars. När de nya ledningarna ska kopplas ihop 
med de gamla kommer vi att gräva upp gångbanan vid Salemsvägen. 
Ett körfält blir avstängt. Preliminärt sker detta i slutet av mars. 



Äldreboende vid  
Söderby park
Det nya äldreboendet vid Söderby park är 
färdigbyggt. Den 11 januari startade 
inflytten av 36 äldre från Botkyrka. Dessa 
platser hyrs av Botkyrka kommun. Den 1 
februari flyttar de första boende in från 
Salem. Det är nio personer från Skönviks-
gårdens äldreboende som flyttar till 
Söderby park eftersom Skönviksgården 
endast ska användas till demensboende. 
Dessutom öppnas en enhet vid Söderby 
Park med nio platser för salembor med 
demens.  

Nya p-platser
Nu är de nya p-platserna för pend-
lare klara vid Rönninge station. 
Platserna ligger intill Folkets Hus.

Kommunhusets  
ventilation byggs om 
och asbestsaneras
Ett stort ombyggnadsarbete pågår för 
att förbättra inomhusluften i kommun-
huset. Under hösten har stora delar av 
ventilationen byggts om. Efter en tids 
arbete stod det klart att projektet 
skulle bli mer omfattande än beräknat 
på grund av att det fanns asbest i 
anslutning till ventilationen. Just nu 
pågår därför även ett saneringsarbete 
för att ta bort den befintliga asbesten. 
Tidsplanen är därmed försenad. 
Arbetena beräknas vara klara till 
sommaren 2016. En del verksamheter 
har tillfälligt flyttat till lokaler i före 
detta Skyttorpsskolan. Besökare till 
kommunhuset ska inte behöva 
påverkas på annat sätt än att det kan 
vara lite stökigare än vanligt i lokalerna.

Mats Carlsson slutar 
som kommundirektör
Kommundirektör Mats Carlsson 
slutar sin anställning i Salems 
kommun den sista januari. Det efter 
att en överenskommelse träffats som 
båda parter är nöjda med.
 – Jag vill tacka Mats för de goda 
insatser han har gjort under sina år i 
Salems kommun, säger kommunsty-
relsens ordförande Lennart Kalderén 
(M).
 – Jag har trivts bra i Salem och kan 
lämna en välmående kommun, säger 
Mats Carlsson. – Tillsammans med 
fantastiskt duktiga medarbetare har 
jag fått vara med och utveckla 
kommunen i en positiv riktning.
 Mats har arbetat som kommundi-
rektör sedan 2009. En tillförordnad 
kommundirektör kommer att 
rekryteras tills dess att en ny 
kommundirektör är på plats.

Nytt höjdsystem
Den 1 februari 2016 byter Salems 
kommun från nuvarande äldre 
höjdsystem RH00, till rikets nya 
höjdsystem RH2000. Förändringen 
påverkar all höjdinformation i kartor 
när det gäller mark, ledningar o s v.
 Det är i första hand kommunala 
kartdatabaser som räknas om den 1 
februari 2016. Projekt som redan 
påbörjats i ett äldre höjdsystem kan 
även slutföras i detta. Det finns 
annars en risk för missförstånd om 
gamla höjduppgifter på ritningar, 
kartor och handlingar, blandas med 
nya höjduppgifter.  

 ● Mer information
Ulf Brandstedt, 072-701 31 47, 
ulf.brandstedt@salem.se  
eller 
Eva Lindhe, 08-532 599 44,  
eva.lindhe@salem.se.

Längre fredags öppet 
på biblioteket
Salems bibliotek öppnar nu kl 10 på 
fredagar i stället för 13.

Salemsborna fortsätter att ge mycket höga 
omdömen om kommunen i SCB:s medbor-
garundersökning. 77 procent av de salems-
bor som svarat på enkäten rekommenderar 
vänner och bekanta att flytta till kommu-
nen. Genomsnittet i de 138 kommunerna 
som deltagit i undersökningen våren och 
hösten 2015 är att 63 procent lämnar 
rekommendationer. 
 I förhållande till riksgenomsnittet ger 
salemsborna i övrigt goda omdömen till 
äldreomsorgen, kommunikationerna, gator 
och vägar samt gång- och cykelvägar. De 
kommunala verksamheterna har i allmän-
het fått höga betyg. Jämfört med övriga 
kommuner får Salems kommuns verksam-
heter högre betyg än genomsnittet för bl a 
grundskolan, gymnasieskolan, äldreomsor-
gen, stöd för utsatta personer, gång- och 
cykelvägar, gator och vägar samt idrotts- 
och motionsanläggningar. 
 För att bli ännu nöjdare vill invånarna 
gärna se att miljöarbetet, gator och vägar, 
äldreomsorg, grundskola, stöd för utsatta 
personer och gång- och cykelvägar priorite-
ras ytterligare. 

Om undersökningen
Det är viktigt för kommunledningen att veta 
hur invånarna bedömer kommunen och 
dess verk samhet. Därför har SCB på 
uppdrag av Salems kommun frågat 1200 
invånare mellan 18-84 år hur de ser på sin 
kommun. Genom undersökningen får 
kommunledningen också en in blick i vad 
som är viktigt för invånarna. 

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
Läs SCB-rapporten på kommunens  
webbplats www.salem.se/SCBenkat eller 
kontakta Jan Lorichs, 070-623 29 88,  
jan.lorichs@salem.se

Ungdomsprojektet
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.
• Praktik, arbetsträning eller kontakt med 

arbetsgivare.
• Gruppaktiviteter där vi i mindre grupper 

t ex går på studiebesök, har friskvård, 
brunchmöten och utbildningsdagar.

• Social träning som att åka i kollektivtrafi-
ken, vara ute i okända miljöer och ta 
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 Arbets-

förmedlingen, socialförvaltningen, annan 
myndighet eller vården.

• Skicka en intresseanmälan och ett 
samtycke till Salems kommun, Arbets-
marknadsenheten, 14480 Rönninge. Du 
hittar blanketter på webben.

 ● Mer information
www.salem.se/ungdomprojektet,  
www.samordningsforbundethbs.se, 
Anders Bogefors 08-532 599 65.

Salem får fortsatt  
mycket bra omdömen

Biblioteket  
på sportlovet

 ● Ungfilm – filmklubb för ungdomar 
Mån 29/2 kl 18 visar vi en ungdoms-
deckare i Murgrönan. Från 11 år. 
Gratis. Anmäl dig på biblioteket.

 ● Mr Dannyman trollar 
Mån 29/2 kl 10 trolleriskola och kl 
13.00 trollerishow i Lilla Murgrönan. 
För barn från 6 år. Gratisbiljetter på 
biblioteket fr o m 22/2.

 ● Tjuvjakt på biblioteket 
Tis 1/3 – ons 2/3. Deckarlov på bib-
lioteket. Kan du lösa alla ledtrådar 
och hitta tjuven? Vinn pris.

 ● Lovbio på Murgrönan 
Tis 1/3 och ons 2/3. Se vår sportlovs-
annonsering.

 ● Skrivarverkstad 
Ons 2/3 kl 14.00–15.30. Skriv en 
spännande deckarberättelse. Du  
kan vinna ett pris. Föranmälan på 
08-532 599 10 eller biblioteket@
salem.se

 ● Deckarpyssel 
Tors 3/3 kl 14–15 på biblioteket.

 ● Trio Smack clownföreställning 
Tors 3/3 kl 13 i Murgrönan. För barn 
från 6 år. Gratisbiljetter på bibliote-
ket fr o m 22/2.

Biblioteket  
på påsklovet

 ● Påskäggsjakt 
Tis 29/3 kl 10–17. Leta påskägg på 
biblioteket! Den som hittar flest ägg 
vinner ett välfyllt påskägg.

 ● Lovbio på Murgrönan 
Tis 29/3. Se vår påsklovsannonsering.

 ● Abellis magiska teater spelar 
“Pappa var är du?” 
Ons 30/3 kl 10 och kl 13 i teaterbus-
sen vid Murgrönan. Gratisbiljetter på 
biblioteket fr o m 21/3.

 ● Upp och ut över alla trädtoppar 
Tors 31/3 kl 10. Maria Wiedersheim-
Paul berättar sägner om påskkäring-
ar och annat otyg. Från 7 år. Gratis-
biljetter på biblioteket fr o m 17/3.

Fo
to

: S
ca

nd
in

av
 B

ild
by

rå
/L

ar
s F

or
ss

te
dt

Fo
to

: S
ca

nd
in

av
 B

ild
by

rå



nr.2 
2016Partisidan

CENTERPARTIET 

Nytt år, nya möjligheter!
Centerpartiet ska under 2016 
arbeta för att kommunen får 
bättre och klarare miljömål. Vi 

kan i kommunen vara stolta för mycket. Vi 
ligger i framkant på Södertörn inom de 
flesta områden, bl a när det gäller antalet 
förskolelärare, men när det gäller vår miljö 
kan mycket göras mer och bättre.
 Vi vill minska energiförbrukningen med 
hjälp av solceller. Kommunala fastigheter 
kan utrustas med solceller och vi behöver 
laddstolpar till elbilar.
 Vi tycker att det är viktigt att mat som 
serveras våra barn, ungdomar och äldre är av 
god kvalitet. Som förälder är man noga med 
vad barnen äter hemma men vad vet man 
om råvarorna i matbespisningen? Maten ska 
vara ekologisk och närproducerad. Vi 
behöver även se till att matsvinnet minskar. 
Med god hälsosam mat och minskat svinn 
månar vi miljön och våra barn!
 Vi ser fram emot att byggandet av 
lägenheter startar i Rönninge C och att 
planering av Salems centrum påbörjas. Vi är 
positiva till höga hus för att få plats med fler 
lägenheter.
Visste du att Centern under 2015 verkat för:
• ”Giftfri miljö” i för- och grundskolor
• Ökad tid i förskolan från 15 till 30 tim
• Säkrare trafikmiljö vid förskolor
• Mer personal på äldreboenden
• Ökat stöd till dem som vårdar sina 

anhöriga
• Högre lön för lärare
• Generös mottagning av ensamkommande 

flyktingbarn
• Sänkt skatt

ankie.bosander@salem.se

KRISTDEMOKRATERNA 

Barn är inte små vuxna
Vårt samhälle är 
inte anpassat för 
små barn. Vi kan 
inte ”träna dem” 

till att bli vuxna, med disciplin 
och tillrättavisningar. Barn 
måste få vara sig själva och 
utvecklas i sin egen takt, i en 
lugn och trygg miljö.
 Små barn är totalt opålitliga och kan inte 
dra slutsatser. De kan inte se konsekvenserna 
av sitt handlande, därför att de ännu inte har 
någon brygga mellan vänster och höger 
hjärnhalva. Ett litet barn plaskar glatt ner i en 
vattenpöl utan insikt om att bli blöt. Små 
barn kan bara ta in ett perspektiv i taget, en 
människa i taget och en känsla i taget.
 KD i Salem önskar att föräldrar har sina 
barn i hemmets lilla värld så länge som 
möjligt. Detta mår barn, föräldrar och hela 
samhället bäst av. Vi beklagar djupt att 
vårdnadsbidraget i Salem tagits bort och hör 
med oro diskussionen att låta 8 månaders 
barn få börja i förskolan. Målet borde i 
stället vara minst 3 år.

Håkan Paulsson

LIBERALERNA 

Ett gott slut är alltid en bra 
början! 
Vi Liberaler hoppas att 2016 

blir det år då våra äldre i Salem får rätt att 
själva välja boende med särskild service/
äldreboende, oavsett privat eller kommunal 
verksamhet. För oss Liberaler är varje 

människa unik oavsett ålder. Vi har alla olika 
önskemål och preferenser för hur vi vill leva 
vårt liv. När du behöver hjälp med det mest 
privata är det allra viktigast att du själv får 
vara med och bestämma. Vi vill också att 
den som redan bor på ett äldreboende ska 
ha rätt att byta till ett annat. 
 För Liberaler är valfrihet viktigt. Idag har 
man rätt att välja förskola, skola och läkare 
men inte äldreboende i Salems kommun. 
För de flesta av oss är det egna valet en 
självklar fri- och rättighet. Fr o m 2016 
hoppas vi Liberaler att även äldreomsorg 
fritt ska kunna väljas i Salem. Självklart ska 
hen få bo kvar hemma så länge som hen 
önskar och då kunna få hjälp med omvård-
nad, mat, snöskottning m m. Men den dag 
när mer omvårdnad behövs finns flera fina 
äldreboende att välja mellan och vi arbetar 
för att det i framtiden ska finnas ännu fler 
alternativ. Visionen är att även äldre ska ha 
rätt att välja vilken kommun de önskar bo i, 
nära någon anhörig t ex. Att få välja inom 
kommunen är ett litet steg på vägen mot 
verklig valfrihet genom hela livet! 

Mia Franzén, mia.franzen@gmail.com

MIL JÖPARTIET 

Grönt, rött eller blått Salem 
i framtiden?
Ett viktigt instrument för 
samhällsutveckling är kommu-

nens översiktsplan. Den beskriver inriktning-
en på den fysiska planeringen i kommunen, 
t.ex. var man planerar att bygga bostäder, 
var kommunal service ska finnas och hur 
kommunikationerna ska fungera. Men även 
vilken närnatur som ska bevaras och hur tätt 
man ska bygga. Kort sagt beskriver den 
vilken utveckling som vi önskar. Vad önskar 
du? Det kan du berätta, bl a genom kommu-
nens webbenkät som läggs ut i februari, 
eller genom att prata med oss politiker. 

Värna om det gröna!
Miljöpartiet vill att Salem även i framtiden 
ska vara grönt och präglat av en rik och 
tillgänglig närnatur. Förbättra kommunika-
tionerna så att fler kan nyttja kollektivtrafik, 
cykla eller gå. Vi behöver även bygga fler 
bostäder. Det finns potential både för 
komplettering av befintliga bostadsom-
råden, nybyggnation och för att bevara 
grönområden och trädgårdsstaden. Salem 
behöver förbättra kontakten mellan 
bostäder och närnatur, genom ”kajer mot 
det gröna”, som binder samman närnatur 
och bebyggelse. Konceptet kan studeras på 
Järfälla kommuns hemsida.

Bjud in till medborgardialog!
Miljöpartiet vill att Salem fortsättningsvis är 
demokratiskt och inkluderande. För det krävs 
att invånarna får ta aktiv del i den process 
som ska skapa Salems översiktsplan till 2030. 

MODERATERNA 

Kommunfullmäktige har 
beslutat om en ny, mindre 
konstgräsplan i kommunen 
2016. Nu är det dags att 

bestämma var den ska anläggas. Frågan 
började med att Rönninge Salem Fotboll 
föreslog att den lilla grusplanen vid Salems-
vallen i Rönninge skulle få konstgräs. Nu har 
det blivit en politisk debatt om vilket läge 
som är det bästa. Det finns politiska partier 
som hävdar att konstgräsplanen måste 
anläggas i kommundelen Salem eftersom 
Rönninge redan har konstgräs på Berga 
bollplan samt naturgräs på Salemsvallen. 

Dessa förespråkar Orrens bollplan mellan 
Orrstigen och Fasanstigen.
 Vi moderater menar dock att man ska 
avhålla sig från någon slags rättvisediskus-
sion om antalet kvadratmeter konstgräs per 
invånare i olika kommundelar. Istället måste 
vi se praktiskt på frågan. Det är framför allt 
ungdomsfotbollen i RSF:s regi som måste 
tillgodoses. Spontanfotboll spelas idag 
främst på ”Kulanplaner” som det finns två i 
Salemsdelen, en vid Skyttorp och en vid 
Skogsäng. Om konstgräsplanen läggs vid 
Salemsvallen skapar det mervärde for RSF 
som lättare kan samnyttja planerna. 
Dessutom är det självklart en fördel om det 
finns omklädningsrum och toaletter. Därför 
förordar vi moderater att konstgräsplanen 
läggs vid Salemsvallen.

RÖNNINGEPARTIET 

Rönningepartiet står  
för engagemang och  
medborgardemokrati
Under 2016 ska vi arbeta för att 

engagemang från medborgarna ska underlät-
tas och för att aktivt kunna delta i de lokala 
frågor som berör. Salem kan liksom andra 
kommuner förbättra sin informationsstrategi 
på webben. Tydliggör vad som händer i 
kommunen, underlätta medborgarengage-
mang samt förbättra självservicen.
 Rönninge centrumbygget är igång och 
kostnaderna överstiger redan budgeterat. Nu 
står även Salems centrum inför en omfat-
tande byggnation. Vi ska göra vårt yttersta för 
att upphandlingen och planen blir väl belyst 
och uppmärksammad för innevånarna.
 Vi ska se till att 2016 blir året där alla 
kommundelar får en egen definition, som 
gör att vi får hållbara långsiktiga utvecklings-
planer för varje del. De ska understödja att 
varje kommundel blir attraktiv att vilja vårda 
för framtiden av de som bor där.
 Salems kommun utövar förtäckt skatte-
tryck på innevånarna. Gatukostnader ska 
bekostas av de som har sina hus vid lokala 
gator. Breddning av lokalgator har fått innevå-
nare att lämna Salems kommun i ren protest 
– byggandet av gångvägar på otrafikerade 
lokalgator i bl.a. Heliodal. Många andra 
kommuner har lämnat den strategin med 
motivation att den är odemokratisk.
 Vi har en bra kommun, men det finns stor 
potential att göra den bättre.

Anders Klerkefors

SOCIALDEMOKRATERNA 

Ny översiktsplan
Salems kommun är i startgro-
parna för att ta fram en ny 
översiktsplan. Där ska inrikt-

ningen på Salems framtida utveckling de 
närmaste tjugo åren beslutas. Vi Socialde-
mokrater vill ha en framåt kommun som tar 
del i stockholmsregionens tillväxt. Vi vill ha 
fler flerbostadshus nära kollektivtrafiken. Vi 
vill ha en friidrottsplats. I översiktsplanen 
ska det avsättas lämplig mark för kommu-
nala fastigheter som förskolor, skolor och 
äldreboenden så att vi kan ha fortsatt god 
service för alla salemsbor. 
 Att behålla de naturreservat som finns är 
viktigt men även att utveckla dem. Ett bra 
exempel är det utegym som byggts i 
Garnudden

Ungdomsbostäder
Kommunen måste ta sitt ansvar för att även 
Salems unga ska kunna flytta hemifrån. Det 
behövs små hyresrätter som passar att vara 

den första egna bostaden. Kommunens 
uppgift är skapa förutsättningar för byggande 
i form av t ex planer och tomtmark som gör 
det lätt för byggherrar att komma igång.
 Goda exempel finns i Botkyrka. De har ett 
par områden på gång, bl a Bergfotsvägen i 
Tumba där det nu byggs 95 lägenheter. Huset 
byggs helt i trä. Ett miljöanpassat byggande 
med bra miljövinster och låga byggkostnader. 
Hyran beräknas stanna vid ca 4000 kr/mån. 
Lägenheterna är välutrustade och passar för 
ett aktivt liv för 1–2 personer. 

Arne Närström, 
arne.narstrom@salem.se, 070-723 94 65

SVERIGEDEMOKRATERNA 

Sverigedemokraterna i Salem 
växer kraftigt i antal nya 
medlemmar och extra gläd-
jande så växer antalet aktiva 

medlemmar. Vid tidigare val så har SD Salem 
växt utan någon större egen politik. Till 
nästa val så kommer vi ha egen politik och 
massor av aktiva som brinner för att göra 
Salem och Rönninge till en trygg och bra 
kommun att leva i. 
 SD Salem uppmanar invånare i Rönninge 
och Salem att bli medlemmar i Sverigede-
mokraterna. Kom på våra medlemsmöten 
och diskutera vilket Salem och Rönninge ni 
vill leva i. Bli aktiva medlemmar och forma 
SD Salem till ett parti för alla.
 Bli medlem och upptäck vilket underbart 
parti Sverigedemokraterna är. Bästa sättet 
att få veta vad Sverigedemokraterna står för 
och vad det är för parti, är att besöka 
hemsidan www.sd.se. För mer information 
om SD Salem skriv till lars.goran.holmsten@
sverigedemokraterna.se Under året så 
kommer SD Salems hemsida uppdateras och 
mer information om vår politik finnas 
tillgänglig. Ta chansen och låt din röst bli 
hörd – bli medlem i Sverigedemokraterna.

Lars-Göran Holmsten, SD Salem

VÄNSTERPARTIET 

Satsa på Fågelsången!
Lekparken, fotbollsplanen och 
gräsytorna vid Fågelsången är 
idag en välanvänd mötesplats 

för Salembor. Området ligger centralt 
placerat i Salem och många boende rör sig 
naturligt i området. På sommaren används 
ytorna för umgänge och lek vid lekparken 
och på gräsytorna. På vintern är aktivite-
terna pulkaåkning i Piabacken och skridsko-
åkning på den spolade banan. Men både 
lekparken och fotbollsplanen behöver rustas 
upp. Kvällstid är området mörkt och 
behöver bättre belysning.
 Genom upprustning av Fågelsången kan vi i 
dialog med boende och närliggande verksam-
heter utveckla området och skapa en naturlig 
mötesplats i Salem med något för alla. En fin 
och större lekplats skulle också kunna vara en 
resurs för förskolor och skolor i närområdet.
 Vi i vänsterpartiet har lagt tio miljoner 
kronor i vårt budgetförslag för upprustning-
en. Vår tanke är att lekparken skulle utrustas 
med leksaksförråd fritt för föreningar och 
förskolor att låna. Området skulle förutom 
lek för barnen kunna erbjuda värmestuga 
för ombyte och matsäck, bänkar för 
umgänge, utegym för motionärer och en 
upprustad bollplan för lek och sport. Och 
varför inte en scen likt den i Skönvikspar-
ken? Området blir då tillsammans med 
spontanidrottsplanen och lekparken utanför 
Skyttorp ett levande stråk för uteliv och 
umgänge både sommar och vinter.



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 10–17 Lör 10–15

 ● Språkcafé 
Måndagar kl 14.00–15.30. Träna dig att 
prata svenska över en kopp kaffe eller te.

 ● Stick- och handarbetscafé 
Måndagar kl 15. Ta med eget material.

 ● Science café om solstormar 
Mån 1/2 kl 19. Astronomiforskaren Dan 
Kiselman berättar om sin solforskning. 

 ● Boklunch 
Tors 4/2 kl 12. Ta med dig lunch och få en 
presentation av vintern bästa böcker. 

 ● E-böcker till dator, surfplatta och mobil 
Mån 8/2 kl 17. Ta med din egen dator, 
surfplatta eller mobiltelefon. Vi visar  
hur du lånar och läser e-böcker samt  
e-ljudböcker 

 ● Författarbesök av Kristina Sandberg och 
Victoria Myrén 
Mån 15/2 kl 19. Hör Kristina Sandberg 
berätta om sitt författarskap. Gratisbiljet-
ter från 1/2. 
Mån 7/3 kl 19. Hör Viktoria Myrén be-
rätta om sitt författarskap. Gratisbiljetter 
från 22/2. 

 ● Dyslexi och andra läsnedsättningar 
Tors 18/2 kl 15. Jobbar du med eller har 
egna barn med en läsnedsättning? Vi 
berättar om lättlästa böcker, legimus och 
Äppelhyllan.

 ● Bokcirkel för vuxna 
Prata om böcker med andra. Kontakta 
biblioteket om du vill vara med. 
Tors 25/2 I det yttersta av Victoria Myrén. 
Tors 31/3 Vad jag älskade av Siri Hustvedt

 ● Legimusjour 
Tors 25/2 kl 15–18. Har du svårt att läsa 
tryckt text? Lär dig mer om talböcker och 
registrera dig för tjänsten “Egen nedladd-
ning” från Legimus.

 ● Trädgårdslördag 
Lör 12/3 kl 11–15. Möt andra trädgårds-
entusiaster, lyssna till intressanta före-
drag och byt sticklingar.

 ● Blankettservice och E-tjänster 
Mån 14/3 kl 16.00–18.30. Representanter 
från Salems kommun finns på plats för 
att hjälpa dig med kommunens blanket-
ter och e-tjänster. Du kan tex få hjälp att 
ansöka om hemtjänst, lära dig mer om 
Schoolsoft eller få hjälp att hitta och fylla 
i blanketter om bygglov. 

 ● Energirådgivning 
Ons 16/3 kl 15–17. Energirådgivare Ma-
deleine Karlsson informerar om smarta 
och miljövänliga energikällor, värmesys-
tem m m.

 ● Utställningar på Salems Bibliotek 
6/2–24/2 Arbetscentrum visar trä,  
 textil m m 
27/2–16/3 Helena Klockar, akryl 
19/3–13/4 Ingrid Randén – Lindholm,  
 akvareller

För barn och unga

 ● Bibliotekssällskapet 
Varannan onsdag kl 15. För dig 10–13 år. 
Vi pysslar, skriver och fikar. Anmäl dig på 
biblioteket.

 ● Bokcirklar för barn och unga 
Kolla in hemsidan för mer information 
http://bibliotek.salem.se

 ● Teater Barbara spelar “Barbie Nils & 
pistolproblemet”  
Ons 10/2 kl 10.45 på fritidsgården Huset. 
För barn från 3 år. Biljetter à 50 kr finns 
att köpa på Salems bibliotek fr o m 3/2.

 ● Sagostunder för barn 
Lör 13/2 och lör 12/3 kl 10.30 samt fre 
11/3 kl 9.30. Föranmälan till biblioteket 
krävs endast fre 11/3. Sagoberättaren 
Maria Wiedersheim-Paul. Från 4 år.

 ● Film och bok 
Fre 19/2 kl 09.30. Vi visar film på olika 
teman och tipsar om böcker. Från 3 år. 
Föranmälan till biblioteket.

 ● Rim & ramsor 
Tors 25/2 kl 10. Rim och ramsor, sång-
stund och tips om böcker för de allra 
minsta.

 ● Teater Pero spelar “Kan själv” 
Ons 9/3 kl 10.45 på lilla Murgrönan. För 
barn från 3 år. Biljetter à 50 kr finns på 
biblioteket fr o m 2/3.

 ● Teater Bambino spelar ”Nicke Nyfiken” 
Lör 19/3 kl på Lilla Murgrönan. För barn 
från 3 år. Entré 50 kr. Förköp på Salems 
Bibliotek fr o m 12/3. Arr: Salems teater- 
och musikförening och studieförbundet 
vuxenskolan

Aktiviteter på biblioteket
under sport- & påsklov

Se sidan 2.

Kultur
 ● Seniorbio 
Tisdagar kl 13 i Murgrönan (biblioteket). 
Entré 40 kr. Ej förköp. Kassan öppnar 
kl 12.45 
2/2  Jag är Ingrid 
16/2  Spectre 
8/3  Kvinnan i guld 
22/3  Min lilla syster

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

 ● Berättarkväll med film – Ellen i Ersboda 
och trädgårdsmästare Oscar Tell 
Tors 11/2 kl 19 i Villa Skönvik. Biljetter 
hämtas på biblioteket eller Blomsterprin-
sessan Rönninge en vecka före.

 ● Öppet hus 
Sön 28/2 kl 13–16  i Villa Skönvik. Sön-
dagscafé och öppet museum kl 12.00-
13.30, Släktforskarforum kl 14 Nytt och 
krytt i ord och ton med Ally, Agneta och 
Claes från Sprudlarna, musik Björn Adelly 
med trio. 
Mån 28/3 kl 13–16 i Villa Skönvik, café 
och öppet museum.

 ● Utställning – Skomodet under 100 år 
Lör 12/3 – sön 13/3 kl 11–15 i Villa Skön-
vik. Anita Karlén visar sin skosamling från 
mormors tid till våra dagar. 

Salems teater- och musikförening
 ● Älskade Elvis med Panikteatern 
Sön 14/2 kl 14 i Murgrönan. Biljetter  
à 100 kr vuxen och barn till 18-år 50 kr. 
Kaffe ingår. Förköp på biblioteket 1 timme 
före föreställning.

Kyrkan
Salems församling
Exp 08-532 560 72 eller e-post:  
salems.forsamling@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se/salem 
facebook.com/Salemsforsamling

 ● Högmässa, söndagar kl 11 i Säby kyrka
 ● Lunchmässa, onsdagar kl 13 i Säby kyrka
 ● Lunchbön, mån, tis, tors, fre kl 13 i Säby 
kyrka

 ● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka
 ● Bibelfrukost, tisdagar kl 8 i Säby kyrka 
och församlingshem.

 ● Pilgrimsvandringar utgår från Säby kyrka 
tisdagar kl 10.15

 ● Torsdagsträffar med föredrag och sopp-
lunch, 11/2, 25/2 och 10/3 kl 11 i Säby 
kyrka.

 ● Syföreningen, varannan torsdag ojämna 
veckor kl 13.30 i Säby kyrka. 

 ● Fredagsmys 12/2, 26/2, 11/3 och 25/3 
kl 19 i Säby kyrka 

 ● Samtalsgrupp tro och liv, tisdagar 
kl 13.30 i Säby kyrka.

 ● Bibelföredrag tro det eller inte, varannan 
onsdag udda veckor kl. 18.00–20.15  
i Säby kyrka

 ● Samtalsgrupp Beta vidare, torsdagar  
kl 19.30 i Säby kyrka.

 ● Samtalsgrupp Stororden, 24/2 och 23/3 
kl 19 i Säby kyrka.

 ● Söndagsskola, varannan söndag, jämna 
veckor kl 11 i Säby kyrka. Som vuxen är 
du med i gudstjänsten eller i vårt café.

 ● Öppna förskolan Juvelen, måndagar  
kl 9–14, tisdagar kl 09.00–12.30 och torsda-
gar kl 09.00–12.30. För barn 0–5 år med 
föräldrar. Stängt 29/3 och 31/3 pga påsklov.

 ● Barngudstjänst, fre 12/2 och 11/3  
kl 09.30 i Säby kyrka.

 ● Skärtorsdagsmässa 24/3 kl 19 i Salems 
kyrka.

 ● Långfredagsgudstjänst 25/3 kl 11 i  
Salems kyrka.

 ● Påsknattsmässa 26/3 kl 23 i Säby kyrka
 ● Festmässa 27/3 kl 11 i Salems kyrka. 
Knytis i kyrkskolan efter mässan.

 ● Högmässa 28/3 kl 11 i Säby kyrka.
Är du intresserad av konfirmationsläger i 
sommar? Kontakta Cecilia Holmberg på 
070-618 39 14 eller cecilia.holmberg@
svenskakyrkan.se
Se hela programmet på  
www.svenskakyrkan.se/salem

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

 ● Gudstjänst, söndagar kl 10
 ● Söndagsskola (6–12 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)
 ● Hemgrupper för samtal och gemenskap, 
för information ring 076-588 45 69.

 ● Getsemanestund skärtorsdag 24/3  
kl 18.30 med måltid och nattvardsstund. 
Anmälan till måltid senast 22/3.

Övrigt
SeniorNet Salem
Säbyhallsvägen 24, Salems centrum 
Tel: 073-610 20 30 
Mail: seniornetsalem@live.se 
www.seniornetsalem.se

 ● Öppen datorstuga för teknisk support 
Tisdagar kl 13–16

 ● Öppen datorstuga för allmän support 
Onsdagar kl 13–15

Vi kommer även att arrangera studiecirklar 
och temadagar. Se mer på vår hemsida 
www.seniornetsalem.se

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 18/2 
Barn- och utbildningsnämnden: 16/2, 22/3 
Kultur- och fritidsnämnden: 11/2, 17/3 
Socialnämnden: 17/2, 14/3 
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat 
meddelats.  
Ärendelistor finns på biblioteket och i kommunal-
husets reception.

Februari–mars 2016

Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde är 
det frågestund för allmänheten kl 19. Alla kommun-
invånare 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 måndagen före sammanträdet. 
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