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Salems kommuns kulturstipendium 2015 
går till Bengt Gustafsson och Stig Silén 
med följande motivering:
 Bengt Gustafsson och Stig Silén har 
gjort ovärderliga insatser för att främja 
Salem som hembygd och levandegöra 
Salems historia. Bengt har genom sina 
föredrag och sitt bygge av en slänggunga 
på sjön Uttran berikat många med en 
levande kommunhistoria. Stig har genom 
sitt arbete inom Salems Hembygdsfören-
ing med forskning, skrifter, vandringar och 
torpskyltning dokumenterat kommunens 
historia för kommande generationer. 

Genom sina insatser har de skapat en 
förståelse för vår hembygd som kan leva i 
flera generationer.
 Kultur- och fritidsnämnden delar ut 
stipendiet på 10 000 kr för förtjänstfulla 
insatser inom kulturområdet i Salem. 
Stipendiet delas ut den 6 juni på National-
dagsfirandet vid Salems centrum. 

Mer information
Kristina Bjureklev Netzell , kultur- och 
fritidsnämndens ordförande, 076-291 64 10
Rolf Johanson, kultur- och fritidschef, 
08-532 599 15, 070-731 82 92

Årets kulturstipendium delas av  
Stig Silén och Bengt Gustafsson 
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Många Salemsbor positiva till nya 
bostadsområden i medborgardialog
Under februari-mars i år genomförde 
kommunen en medborgardialog inför en ny 
översiktsplan Salem 2030. Alla hushåll fick 
information i brevlådorna om vilka områ-
den som kan vara aktuella för bostadsbyg-
gande. Mer detaljerad information fanns på 
kommunens webbplats och ett informa-
tionsmöte anordnades i Rönninge Gymna-
sium. Synpunkter kunde bland annat 
lämnas in via en webbenkät som besvara-
des av 326 personer. Ungefär 200 personer 
lämnade egna synpunkter eller kommenta-
rer under dialogen. 

Enkäten
Huvuddelen av de som besvarat enkäten är 
25-64 år. 25 % är äldre än 65 år och 12 % är 
yngre än 24 år. De äldre är något överrepre-
senterade men i stort sett återspeglar 
deltagarna ålderfördelningen i kommunen. 
Bland de yngre deltagarna finns en tydlig 
tendens att de är mer positiva till att det 
byggs bostäder. 
 Nästan 60 % av deltagarna har bott 
längre än 15 år i Salem medan endast 8 % 
är nyinflyttade. 47 % av deltagarna bor i 
kommundelen Rönninge. Detta gör att 
Rönningeborna är något överrepresente-
rade då endast en tredjedel av kommunens 
befolkning bor i kommundelen. Generellt 
kan sägas att personer bosatta i kommun-
delen Salem anser att det är lämpligare att 
bygga bostäder i Rönninge och vice versa. 
När det gäller Högantorpsområdet är det 
dock lika stor andel av de boende i Salem 

respektive Rönninge som är negativa/
mycket negativa till bebyggelse där. När det 
gäller området mellersta Hallsta är det fler i 
Rönninge som är negativa.

Bostadsbyggande viktigt för många
92 % av deltagarna tycker att det är viktigt/
mycket viktigt att det byggs mer bostäder i 
Stockholmsregionen. Hälften av deltagarna 
tycker att det bör byggas minst 100 bostä-
der per år i Salems kommun 2020–2030. 
Det är enligt det utbyggnadsalternativ som 
innehåller den högsta utbyggnadstakten. 
Dessutom tycker 8 % att det bör byggas 
ännu fler bostäder.
 När det gäller bostadsbyggande i 
centrala Salem är deltagarna mest positiva 
till byggande vid Salems centrum (87 %) och 
minst positiva (69 %) till områdena söder 
om Timmermansstigen och Snickarstigen. 
Ett antal personer som bor i området kring 
Snickarstigen har framfört negativa syn-
punkter på utbyggnad inom området. 
 På frågorna om bostadsbyggande i övriga 
Salem är deltagarna mest positiva till att 
bygga vid Vitsippan (81 %), Söderby Gärde 
och Rönninge Port 2. Minst positiva är de 
till att bygga i mellersta Hallsta (69 %) och 
Högantorp (70%). Flera boende utmed 
Söderbyvägen har framfört negativa 
synpunkter på att bygga ut bostäder i 
kvarteret Vårvintern öster om Vårstigen.

Äldreboende (särskilt boende)
Salems centrum är bästa platsen för ett 

framtida äldreboende tyckte 42 % av 
deltagarna. 30 % tycker Vitsippan och 30 % 
tycker Kyrkberget/Församlingshuset. Bland 
äldre Salemsbor (+65 år) är Kyrkberget/
Församlingshuset den populäraste platsen 
för ett nytt äldreboende (39 %).  

Övriga synpunkter
Många dialogdeltagare har även synpunkter 
på Rönninges karaktär, grönområden, buller 
från E4:an, trafikförsörjning, kommunens 
äldreboende och behovet av större fritids-
anläggningar. Det kom även förslag till fyra 
nya utbyggnadsområden.

Fortsatt process
Resultatet av medborgardialogen har 

redovisats för kommunstyrelsen. Efter 
sommaren fortsätter arbetet med att ta 
fram ett förslag till ny översiktsplan. När 
förslaget är klart kommer det återigen att 
finnas möjligheter för dig som kommunin-
vånare att påverka genom att lämna dina 
synpunkter på förslaget. Den nya översikts-
planen ska bli klar under 2017.

Mer information
Läs mer om enkätresultaten på kommunens 
webbplats. 

Jan Forsman, projektledare
jan.forsman@salem.se, 08-532 598 08

Medborgardialog 15/2–31/3
15/2 Informationsbroschyr skickas ut till alla hushåll.15/2 Fullständig information finns på kommunens webbplats   adress salem.se/oversiktsplan203015/2 Webbenkäten öppnar på webbadress salem.se/enkat203024/2 Öppet informations och diskussionsmöte i   Rönninge gymnasiums aula kl 18.30.12/3  Information och dialog med företrädare för kommunen.  Salems centrum kl 10.00–12.00.   Rönninge centrum kl 13.30–15.30. 31/3  Sista dag att besvara webbenkäten.

Formgivning: PCG Malmö, Tryck: Edita Bobergs

Mer information och dialog

Tidsplan för den fortsatta processenSynpunkterna från medborgardialogen sammanställs och presen-teras för kommunstyrelsen under våren 2016. Kommunstyrelsen ska sedan besluta om ett förslag till översiktsplan.  Förslaget skickas ut på bred remiss och samråd till regionala organ, näringsliv och lokala organisationer i slutet av 2016. Då finns även möjlighet för dig som invånare att komma med synpunkter på förslaget. Kommunfullmäktige ska anta den nya översiktsplanen under 2017.

Frågor
Välkommen att kontakta 
Jan Forsman
projektledare
jan.forsman@salem.se08532 598 08

Conny Olsson
kommunarkitekt
conny.olsson@salem.se08532 599 88

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Fler områden  
och synpunkter
Inför medborgardialogen har kommu-nens projektgrupp gjort en invente-ring av tänkbara områden för bostads-bebyggelse. Utöver dessa områden finns så klart även andra områden som kan lämpa sig för bebyggelse. För att få in förslag på dessa områden finns det en möjlighet för dig i slutet av webbenkäten att komma med förslag på något annat område som du tycker är lämpligt. 

 Du kan även lämna en kort kommentar som du tycker är viktig i det fortsatta arbetet med översikts-planen.

Överslagsberäkningar på vilka konse-kvenser de olika utbyggnadsalternativen får för kommunens ekonomi har gjorts enligt SKLs (Sveriges kommuner och landstings) beräkningsmodell.  Alternativ 2 ger ökade skatteintäkter jämfört med alternativ 1. Däremot minskar skatteutjämningsbidraget vilket innebär att kommunalekonomiskt blir det inga större skillnader mellan alternativen. 

 Alternativ 3 ger både ökade skatteintäkter och ökat skatteutjämningsbidrag jämfört med alternativ 2 men i och med att kommunens kostnader ökar för bland annat utökade skollokaler och investeringar i gata och VA blir det inte heller här några större skillnader.  Slutsatsen av beräkninngarna blir att de tre alternativen ger ett liknande ekonomiskt utfall. 
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Kort beskrivning
Under åren 2015–2020 genomförs den utbyggnad som redan är planerad i tidigare översiktsplan och i det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet. Det innebär en utbyggnad av 400 bostäder varav ungefär hälften i småhus. Se kartan till alternativ 1 för att se vilka dessa områden är.  Mellan 2020 och 2030 fortsätter förtätningen i sydvästra Rönninge med cirka 100 småhus. Dess-utom föreslås ytterligare cirka 400 nya bostäder, alla i flerbostadshus i de centrala delarna av kommunde-len Salem. Av dessa ligger 250 i direkt anslutning till Salems centrum. Alla områden i de centrala delarna av Salem är attraktiva eftersom de ligger nära service och kommunikationer. Områdena är markerade från 1–6 på kartan. 

1. Salems centrum
Här finns idag centrum, bollplan, multisportanlägg-ning och före detta Skyttorpsskolan. Möjligt att förtäta området med minst 250 lägenheter i flerbostadshus. Området kan också vara aktuellt för ett nytt äldreboende. Miljön i området är till viss del störd av buller och avgaser från centrumparkeringen och från Säbytorgsvägen. En korridor med öppet landskap försvinner om området bebyggs. 

2. Kyrkberget
Här finns idag naturmark och en klockstapel. Möjligt att bygga 40 lägenheter i flerbostadshus. Miljön är störd av bland annat buller. Den öppna landskaps-korridoren påverkas.

 Alternativ 2   
Nya utbyggnadplaner  för centrala Salem

Cirka 1000 nya bostäder. Beroende på exakt vilka områden som genomförs 2015–2020.
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Möjliga bostadsområden i centrala Salem

Konsekvenser
• Befolkningen ökar från 16 200 personer till som mest 17 000 i mitten av 2020talet. • Bostäder byggs som motsvarar Salemsbornas behov. Efterfrågan från framför allt äldre och yngre salemsbor skulle kunna tillgodoses.• Kundunderlaget ökar för serviceföretag i Salems och Rönninge centrum.

• Många bostadsnära grönområden bevaras. Undantag är ängen vid Säbyborg som används för bebyggelse av flerfamiljshus.• Efter 2020 krävs inga kommunala investeringar i infrastruktur såsom vägar och VA.• Det kommer inte att finnas tillräckligt med bostäder i Salem för regionens växande befolkning.

3. Församlingshuset
Inom området finns idag församlingshus och naturmark. Möjligt att bygga 40 lägenheter i anslutning till församlingens lokaler. Området kan alternativt vara aktuellt för ett nytt äldreboende. 4. Ängen vid bostadsrättsföreningen SäbyborgOmrådet är idag en park. Möjligt att bygga maximalt 90 lägenheter i flerbostadshus. Miljön är något störd av trafikbuller från Säbytorgsvägen. Konsekvenser vid en byggnation är att den öppna parken försvinner. 

5. Området söder om SnickarstigenHär är idag obebyggd parkmark. Möjligt att bygga 20 bostäder i flerbostadshus. Miljön är något störd av trafikbuller från bland annat Säbytorgsvä-gen. Bebyggelsen kan påverka fågelarten mindre hackspett som häckar i området.
6. Området söder om TimmermansstigenOmrådet är idag obebyggd parkmark. Möjligt att bygga 25 lägenheter i flerfamiljshus. Miljön är något störd av trafikbuller från bland annat Säbyvägen.

Hur ska det se ut omkring Salems centrum i framtiden?
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Bostadsbyggande i Salem
Under perioden 2000–2014 byggdes 782 bostäder i kommunen. I genomsnitt blir det 56 nya bostäder per år. Av dessa var ungefär 60 % småhus. Under perioden 2015–2020 beräknas att 450 nya bostäder ska byggas i kommunen. Det är bland annat utbyggnad av Rönninge centrum och södra Hallsta samt förtätning av småhus i sydvästra Rönninge. Efter 2020 finns idag inga beslut om nya utbyggnadsområden. En viktig del i den kommande översiktsplanen är därför att planera för utbyggnaden mellan 2020–2030.

Förslag på utbyggnadsalternativI dialogunderlaget finns tre utbyggnadsalternativ. Förslagen beskrivs kortfattat i denna broschyr. Vi vill att du i en webbenkät talar om vad du tycker om de olika alternativen och om de olika utbyggnadsområ-den som ingår i respektive alternativ. I alternativ 1 planeras ingen ny utbyggnad efter år 2020. I alterna-tiv 2 planeras en måttlig utbyggnad mellan 2020–2030, främst i kommundelen Salem. I alternativ 3 planeras en hög utbyggnad mellan 2020–2030, i kommundelen Salem, i Rönninge och i HögantorpPlacering av äldreboende  (särskilt boende)
Befolkningsutvecklingen i kommunen är beroende av hur stor bostadsutbyggnad som planeras. Ålders-gruppen äldre kommuninvånare kommer dock att öka oberoende av vilken utbyggnadstakt som fastställs. Och när antalet äldre ökar, ökar även behovet av äldreboenden. Vi kommer att behöva planera för ytterligare ett äldreboende i kommunen. Därför vill vi i webbenkäten även ha dina synpunkter på var ett nytt äldreboende ska placeras.

Webbenkät
Mellan 15 februari och 31 mars finns en enkät på webben där du kan svara på olika frågor om utbygg-nadsområden och annat. Gå in på kommunens webbplats på salem.se/enkat2030 och svara på frågorna. Om du inte har egen dator eller har problem att fylla i enkäten är du välkommen till 

Salems bibliotek eller kommunhusets reception så hjälper vi dig att fylla i enkäten.
Mer information
Om du vill veta mer innan du svarar på enkäten är du välkommen till ett öppet möte i Rönninge gymnasi-ums aula den 24 februari kl 18.30. Du får information om dialogunderlaget och får möjlighet att ställa frågor och diskutera. Den 12 mars har du också möjlighet att träffa representanter för kommunen i Salems centrum kl 10.00–12.00 och Rönninge centrum kl 13.30–15.30. De svarar på frågor och diskuterar översiktsplanen. Om du vill fördjupa dig i det fullständiga dialogunderlaget finns det att läsa på kommunens webbplats på salem.se/oversikts-plan2030.

Medborgardialog med webbenkät

–  M E D B O R G A R D I A L O G  I N F Ö R  Ö V E R S I K T S P L A N   2 0 3 0

En informationsbroschyr  
skickades ut till hushållen.



Kommunen vill ha den 
tidigare turtätheten
Landstingets trafiknämnd beslutade i 
augusti 2015 om en allmän översyn och 
neddragning av busstrafiken i länet. 
Anledningen var att trafikförvaltningen 
hade underskott i budgeten. Två 
busslinjer i Salem fick lägre turtäthet 
fr o m den 11 januari 2016. Det var linje 
708 mellan Tumba station och Rönninge 
station samt linje 725 mellan Nytorp 
och Tumba station. 
 Nu är ett förslag till trafikförändringar 
för 2016/2017 utskickat till kommunerna 
för synpunkter. För slaget innehåller inga 
förändringar för Salems del. Kommunen 
är starkt kritisk till förslaget och vill att 
tur tätheten återställs till samma nivå 
som före den 11 januari 2016. 

Program till detaljplan 
för Rönninge kungsgård
Ett program till detaljplan för Rönninge 
kungsgård är ute på remiss och samråd. 
Syftet med en ny detaljplan för Rönninge  
Kungsgård är att göra det möjligt att 
förtäta om rådet med nya tomter för 
villor och flerbostadsvillor. I anslutning 
till detta byggs gatorna ut med gång-
banor respektive gång- och cykelbanor 
samt vatten- och avloppsledningar. 
Förslaget innehåller en strandpromenad 
längs Flatensjöns strand samt en gång-  
och cykelväg längs Uttringe vägen och 
del av Rönninge gårds väg. 
 Planförslaget finns att läsa på 
kommunens webbplats salem.se/
ronningekungsgard, på miljö  och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Fredriksbergsvägen 51, på biblioteket 
vid Salems centrum och vid Coop i 
Rönninge centrum. 
 Senast 17 juni kan du skicka in 
synpunkter på planförslaget till Salems 
kommun, miljö  och samhällsbyggnads-
förvaltningen, 144 80 Rönninge eller via 
e post till msb@salem.se. 

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

Sommarskola för  
nyanlända elever
Barn- och utbildningsnämnden har 
beslutat att Centrum för flerspråkighet 
vid Skogsängsskolan ska anordna 
sommarskola för 25 nyanlända elever. 
Målet är att under fem veckor stödja 
elever som går i förberedelseklass eller 
nyligen har börjat i ordi narie klass. 
Eleverna ska studera svenska för att 
behålla och fortsätta utveckla kunska-
perna under sommarlovet. Förslaget till 
sommarskola kom i en motion från 
Tommy Eklund (S) och Arne Närström (S).
 Ferieskola kommer även att arrang-
eras för nyanlända gymnasieungdomar 
som går på språkintroduktion på 
Rönninge gymnasium. 
      Sommarskolan pågår tre veckor 
för förberedelseklass och fyra veckor för 
gymnasiet.

 ● Mer information
Elever i grundskolan:  
Anna Levén, 070-723 17 72,  
anna.leven@salem.se 
Elever i gymnasiet:  
Marianne Hedmar, 073-623 07 74, 
marianne.hedmar@salem.se. 
Ansökan för gymnasieelever görs via 
kommunens webbplats www.salem.se.

Laxsnittar pimpas med gravlaxsås, grädden till pannkakorna vispas och fisksoppan tillreds. 
I storköket för kommunens alla äldreboenden och hemtjänst pågår förberedelserna inför 
dagens olika måltider för fullt.

Sedan klockan halv sju imorse har Jim Roos 
och hans kollegor arbetat i köket på Salarps 
äldreboende. På schemat står tillagning av 
dagens luncher och middagar, och dagen till 
ära skapas även snittar av olika slag till 
invigningen av Söderby Parks äldreboende. 
Laxsnittar, lantpaté, renklämma och 
lantbrie är några av de godbitar som 
kommer att serveras.

Traditionellt och variation
Varje dag året om tillagas lunch och middag 
till cirka 130 personer på kommunens fyra 
olika äldreboenden berättar Jim Roos som 
är enhetschef och kökschef. Köket förser 
även äldreboendena med frukost och 
mellanmål. 
 Varannan vecka sätter Jim tillsammans 
med sina kollegor ihop en tvåveckorsmeny 
med utgångspunkt att skapa näringsrik och 
god mat med variation. Menyerna följer 
också säsongerna för att på bästa sätt ta 
vara på årstidens produkter. När det är dags 
för högtider såsom jul, nyår och påsk 
anpassas menyn till traditioner. 
 – Till midsommar blir det absolut en 
sillunch och självklart glass med jordgubbar 
till efterrätt, säger Jim glatt.
 Utöver mat till de som bor på äldreboen-
dena förbereds även portionsluncher för de 
kunder som har hemtjänst. Just idag blir 
det fisksoppa och pannkakor till efterrätt.

Ett tight schema
Senast klockan halv tolv måste luncherna 
vara klara. Då kommer en lastbil för att 
hämta upp och köra ut dem till de olika 
äldreboendena. 
 De flesta eftermiddagar kommer 
leveranserna för råvaror från olika leveran-
törer. Allt från kött och fisk till grönsaker 
och mejeriprodukter. Sedan en tid tillbaka 
finns en samordnad varudistribution på 
hela Södertörn vilket innebär att leveranser 
från flera leverantörer samlas på en och 
samma lastbil. Det bidrar till färre körningar 
och därmed en förbättrad miljö.
 – Dessutom är det lättare att planera 
arbetet när vi får leveranserna samlade 
istället för utspridda över dagen, menar 
Jim. 

”Det godaste jag ätit!”
På avdelning 3 sitter Karin och Elisabeth och 
fikar. De bor på Salaraps äldreboende och 
är båda väldigt överens om att maten som 
de serveras är jättegod. 
 – Jag gillar husmanskosten allra bäst, 
säger Karin. Speciellt raggmunk med fläsk 
och lingonsylt!
 Elisabeth håller med, men så börjar hon 
fundera lite – och vänder sig till Karin:
 – Jag har väl aldrig spottat ut något? 
frågar hon skrattandes.

Uppmuntrar återkoppling
Återkoppling på maten tycker Jim är väldigt 
viktig. Han berättar att de skriver ned både 
ris och ros, och jobbar ständigt med att 

utveckla och förbättra. Fyra gånger per år 
bjuder han in till kostrådsmöten där de 
träffar personal inom äldrevården, som tar 
med sig synpunkter från de boende. 
Dessutom åker han och kökskollegorna ut 
på besök för att komma verksam heterna 
närmare. 
 – För några veckor sedan anordnade vi 
en grillkväll på alla boenden. Det var 
jättetrevligt och vi hade, tack och lov, 
toppenväder, säger han glatt. 
 Variationen och helhetstänket är några 
av de saker som Jim uppskattar mest. Och 
att han ser möjligheter till att fortsätta att 
förbättra ännu mer i framtiden. 

Ny utrustning
Mot slutet av dagen förbereds middagarna 
och disken från lunchen börjar komma 
tillbaka för att tas hand om. Till hjälp i köket 
finns modern utrustning, där bland annat 
nya kylar och ugnar nyligen köpts in.
 – Vi har även byggt om lite så att det 
finns mer utrymme för att laga mat till fler 
personer om det skulle bli aktuellt i 
framtiden, avslutar Jim.

Text och foto: Luxlucid

Tillsammans med Christina Persson, 
Marie Atallah, Göran Korinder och Lanny 
Smith, ansvarar kökschefen Jim Roos för 

maten som serveras på alla äldreboenden 
och inom hemtjänsten i Salems kommun.

Göran förbereder festliga laxsnittar med 
gravlaxssås till invigningen på äldreboendet 
Söderby Park.

Marie passerar köttfärssåsen så  
att den blir finmalen för personer  
som har tugg- och sväljproblem.

Här lagas maten från grunden  
med fokus på bra råvaror
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Om att fälla träd
Vi vill alla ta del av sol och fina vyer men kom 
ihåg att det är förbjudet och straffbart att själv 
ta ned eller göra åverkan på träd som står på 
allmän mark.

Så här i sommartider när grönskan är 
påtaglig hindrar den ibland solen och 
utsikten. Frågor kan väckas omkring 
trädfällning, beskärning och röjning på 
kommunal mark. 

Driftenheten avgör 
Allmänna och enskilda intressen vägs 
alltid mot varandra innan vi beslutar om 
fällning av träd. Bedömningen görs på 
plats av personal från kommunens 
driftenhet. Att ta ner träd kan ibland 
innebära motstridiga intressen hos 
närboende. Det är därför viktigt att 
samtliga berörda grannar är tillfrågade 
innan man ansöker om fällning av träd. 

Vi arbetar enligt följande 
prioriteringsordning:
Prio 1. Farliga träd som kräver akut 
nedtagning, t ex träd som fallit över en 
väg eller ledning. Under dagtid kan du 
göra en felanmälan eller ring 08-532 598 
00. Utanför kontorstid kontakta larmcen-
tral via 08-721 23 19. I andra hand 
brandförsvaret på nummer 08-721 22 00. 
Vid akuta ärenden ring 112.
Prio 2. Sjuka träd och andra riskträd. Gör 
felanmälan eller ring 08-532 598 00. 
Utanför kontorstid kontakta larmcentralen 
via 08-721 23 19.
Prio 3. Önskemål om fällning eller 
beskärning av träd. Ansök om detta via 
webbformulär på kommunens hemsida. 
Trädfällningsansökningar hanteras årligen 
och ska lämnas in senast 15 september för 
att kunna behandlas under vinterhalvåret 
november till april. 

 ● Mer information
Mer information och ansökningfomulär 
för trädfällning, beskärning och röjning 
finns på kommunens hemsida. Här kan du 
även göra felanmälan.

Bilbälte och  
cykelhjälm
I trafiken finns det två viktiga 
säkerhetsdetaljer som vi lätt kan 
använda oss av. Det är bilbältet 
och cykelhjälmen. 

Bilbältet sparar liv
Bilbältet är viktigt på alla bilresor, både i 
framsätet och i baksätet. Om alla följer 
lagen och använder bälte skulle minst 60 liv 
sparas varje år i den svenska trafiken. 
Genom att använda bilbälte halveras risken 
att dödas eller skadas allvarligt vid en 
kollision. Bilens säkerhetsegenskaper 
bygger på att bältet används. Ändå är det 
många som glömmer att ta på bälte. 
Eftersom de flesta olyckor sker i låg fart 
nära hemmet så är det viktigt att du alltid 
spänner fast dig och dina passagerare 
ordentligt. 

Cykelhjälmen minskar risken för 
huvudskador med hälften
Att cykla är härligt och nyttigt. Dessvärre 
sker det dagligen olyckor där cyklister 
skadas. De flesta olyckor är omkullkörning-
ar, några få krockar med bilar eller andra 
trafikanter. Anledningar till omkullkörningar 
varierar men beror ofta på halka, en sten 
på vägen, en oväntad grop eller fel på 
cykeln. Oavsett anledning så kan det hända 
vem som helst, när som helst. Cykla därför 

aldrig utan hjälm. Ditt liv kan komma att 
förändras för alltid i samma ögonblick som 
ditt oskyddade huvud slår i marken. En 
hjälm minskar risken för en allvarlig skada 
vid en olycka med mer än hälften. 

Resultat för Salem i NTFs mätning
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande (NTF) har mätt användningen av 
bilbälte och cykelhjälm i Salem. Resultaten 
visar att 87 % använde bilbälte. 84 % av 
barnen och 81 % av de vuxna använde 
cykelhjälm. Det finns alltså utrymme för 
förbättringar! För barn under 15 år är det 
lag att använda hjälm. Du kan läsa mer om 
lagen om cykelhjälm för cyklister under 15 
år på Transportstyrelsens webbplats.

Nya Rönninge C –  
trivsamt och levande
De stora arbetena med rondellen är klara 
men asfalt, refuger och övergångsställen 
görs klart under hösten. Arbetena med de 
nya vattenledningarna är klara. Vi fortsät-
ter att jobba med avloppspumpstationen 
vid Stationsvägen/Dånviksvägen. 
 Under sommaren ska vi bygga den nya, 
mindre bussterminalen vid tidigare 
parkeringsyta. Dessutom bygger vi fick - 
parkeringar vid Dånviksvägens östra kant 
strax före korsningen med Stationsvägen. 
 Efter sommaren ska vi bygga om par - 
keringen vid Bamses kiosk och torgytan 
fram till Centralhuset (Nära ting-huset). 
Under hösten kommer SMÅA att börja 
bygga bygga Torghuset vid Rönninge torg 
och kv Trädgårdslunden vid Coops 
parkering. SMÅA planerar att starta 
försäljningen till kv Trädgårdslunden i juni. 

 ● Mer information
Läs på www.salem.se/ronningecentrum. 
Följ oss på Instagram @ronningec. 
Kommunens projektledare nås via 08-532 
598 00 eller ronningec@salem.se

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

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

skyltar och andra markeringar är väl 
synliga,

• grenar och kvistar inte når upp till luft - 
ledningar eller skymmer gatubelysningen.

Vilka regler gäller?
• Vid en utfart mot gatan ska växterna 

inte vara högre än 80 cm. Det gäller 
inom en sträcka av minst 2,5 meter åt 
båda sidor samt in mot uppfarten.

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

• Vid en tomt intill en gata ska växtlighe-
ten helst hålla sig inom det egna 
tomtområdet. Har du buskar eller träd 
som sträcker sig ut över gata eller 
gång- och cykelväg ska du se till att det 
finns fri höjd för trafikanterna. Följande 
fria höjder krävs:
– minst 2,5 meter över gångbana
– minst 3,2 meter över cykelväg
– minst 4,6 meter över körbana.

• Stora buskar och träd ska planteras 
minst 2 meter innanför tomtgränsen. 
Häck- och buskplantor ska planteras 
minst 60 cm innanför tomtgränsen.

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

 ● Mer information
Fråga gärna utemiljöenheten innan du tar 
bort eller klipper träd och häckar. Ring via 
kommunens växel 08-532 598 00. 

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

Öppettider 24 juni–22 augusti
Mån, tors  13–19 Tis 13–16
Ons 10–13

 ● Bokrea  
Vi öppnar sommarens bokrea 13/6 kl 
13. Utgallrade böcker för 10 kr styck och 
tidskrifter för 10 kr per bunt.

 ● Sommarlån  
Under sommaren förlänger vi våra låne-
tider. Böcker från barn- och ungdoms-
avdelningen får du låna från 30/5 till 
18/8. För vuxenböcker förlänger vi låne-
tiden till 6 veckor från och med den 30/5.

 ● Utställningar på Salems Bibliotek 
2/6–11/8      Den drömmande utställning-
en Hemlighet av Elisabeth Lovén.

För barn och unga

 ● Sommarboken 
Alla barn och unga är välkomna att delta 
i Sommarboken 2016. Läs fem böcker i 
sommar, fyll i vår folder, lämna foldern 
till biblioteket och få en gratis bok. Du 
får läsa vad du vill. Du är även med och 
deltar i utlottningen av ett spännande 
bokpaket. För att vara med i tävlingen 
måste du lämna in din folder senast 31/8.

 ● Sommarbokens träffar 
Under sommaren anordnas träffar på 
biblioteket där vi tipsar om böcker, fikar 
och pratar om läsning. Du får även en 
sommarbokenpåse med roligt innehåll.

 ● Lästips inför Sommarboken 
Tors 16/6 kl 13 
Vi tipsar om sommarlovsläsning, fikar och 
delar ut sommarbokenpåsar. Från 8 år.

 ● Tipspromenad med Sommarboken 
Tis 5/7 kl 13–16. Gå vår tipspromenad i 
bokens tecken. Från 8 år.

 ● Bokprat med sommarboken 
Tis 19/7 kl 11. Vi fikar, pysslar, pratar 
böcker, läsning och tipsar varandra.  
Från 8 år.

 ● Avslut med sommarboken 
Ons 31/8 kl 15. Alla som varit med på 
sommarbokens träffar eller deltagit i 
sommarbokentävlingen är välkomna på 
ett roligt kalas. Vi lottar ut böcker.

Kultur
 ● Nationaldagsfirande i Salem 
Mån 6/6 kl 13.00–15.30 vid Plaskdam-
men i Salems centrum 
kl 13.00  Välkomstceremoni för nya 
svenskar med fullmäktiges ordförande 
Olle Glimvik 
kl 13.20  Hembygdsföreningen –  
Salemstaden 50 år 
kl 13.30  Mr Dannyman trollar 
kl 13.50  Salems Gille dansar 
kl 14.10  Kulturstipendiet delas ut, kultur- 
och fritidsnämndens ordförande Kristina 
Bjureklev Netzell 
kl 14.20  Rönninge Rabarber sjunger 
kl 14.40  Kulturskolan, med Silverstrings 
och Superstrings 
kl 15.00  Högtidstal, Kommunstyrelsens  
ordförande Lennart Kalderén 
Nationalsången 
15.10  Broberg band med låtar från 1966 
Konferencier: Kulturpedagog Camilla 
Olsson

 ● Bellmansfirande  
Tors 11/8 kl 18.30 vid Plaskdammen i 
Salems centrum. Bengt Jonshult berät-
tar om Bellmans tid och sjunger Bell-
mansånger och epistlar. Ta gärna med 
picknickkorgen. Fri entré  
Arr: Salems Teater- och musikförening

 ● Salemsdagen  
Lör 27/8 kl 12–17 i Skönviksparken i Rön-
ninge. Salemsdagen bjuder bland annat 
på tivoli, ponny ridning, Inge och någe 
show för alla barn, musikunderhållning 
med kulturskolans elever samt Kammar-
kören Rönninge Rabarber och Bröderna 
Rongedal.

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

 ● Visning av Söderby gravfält 
Lör 4/6 kl 10. Visning av Söderby gravfält. 
Samling vid nedre Söderby. Efter vand-
ringen serverar Hemslöjdsföreningen 
kaffe.

 ● Öppet hus med Café 
Söndagar 26/6, 31/7, 28/8  
kl 13–16 i Villa Skönvik.

 ● Visning av Salems kyrka  
med kaffe servering  
Torsdagar i juli kl 11–16 visning av Salems 
kyrka och kaffeservering i kyrkskolan. Kyr-
kogårdsvandring kl 14. I samarbete med 
Salems församling.

 ● Botvidsvandring till källan vid Bornsjön 
Sön 31/7 kl 17. Samling vid Salems kyrka 
och sedan Botvidsvandring till källan vid 
Bornsjön. Kaffe i Nedre Söderby. 

 ● Vällingedagen 
Sön 7/8. Gudstjänst i kapellet, kyrkkaffe 
med information om slottet och hemvär-
nets verksamhet samt visning av slottet. 
kl 14 Amalia von Helvig, gäst på Vällinge 
för 200 år sedan. Hemvärnsmuseet  
öppet kl 13–15. Arrangeras i samarbete 
med Hemvärnets stridsskola och Salems 
församling.

 ● Servering under Salemsdagen 
Lör 27/8 kl 12–17 servering vid Villa 
Skönvik.

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

Öppettider 27/6–14/8
Mån stängt
Tis–fre  9–15

 ● Högmässa i Säby kyrka, söndagar kl 11  
t o m 12/6 och åter från 21/8. 

 ● Högmässa i Salems kyrka, söndagar 
kl 11, 19/6–14/8. Kyrktaxi från Säby kyrka 
kl 10.30 och återresa kl 12.15.

 ● Lunchmässa, onsdagar kl 13 t o m 22/6. 
Åter 17/8.

 ● Lunchbön, mån, tis, tors och fre kl 13  
t o m 23/6. Åter 15/8. OBS! Under perio-
den 28/6–15/8 endast tisdagar kl 13.

 ● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka
 ● Bibelfrukost tisdagar kl 8 i Säby kyrka 
och församlingshem. Samtal om 
Bibeln och livet.

 ● Pilgrimsvandringar ut-
går från Säby kyrka tisda-
gar kl 10.15 t o m 28/6

 ● Söndagsskola, terminstart 28/8 kl 11, 
därefter varannan söndag jämna veckor. 
Som vuxen är du med i gudstjänsten eller 
i vårt café.

 ● Öppna förskolan Juvelen, terminstart 
22/8, därefter måndagar kl 9–14, tisdagar 
kl 9–12.30 och torsdagar kl 9–12.30. För 
barn 0–5 år med föräldrar. Fika, lek och 
sång.

 ● Musik i sommarkväll söndagar 5/6–14/8 
kl 19 i Salems kyrka. Program finns på 
hemsidan och på expeditionen.

 ● Sommarkyrka torsdagar i juli kl 11–16 i 
Salems kyrka. Kl 13 andakt. Kl 14 kyrko-
gårdsvandring. Servering och fika i 
kyrkskolan. Arrangeras i samarbete med 
Hembygdsföreningen.

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

 ● Gudstjänst / sommarbön,  
söndagar kl 10 (ej 26/6)

Övrigt
 ● Naturpass 2016 
Ett naturpass i Salem och ett mellan Tum-
ba och Lida. Kontrollerna kan besökas i 
valfri ordning under tiden 1/5 till 31/10.  
Naturpasset kostar 100 kr och kan köpas 
på apoteken i Salem och Tumba, Statoil i 
Rönninge samt Lida Världshus. 
Arrangör: IFK Tumba SOK

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

SeniorNet Salem tar ledigt och önskar alla 
en glad sommar! Ni är välkomna att ta del 
av höstens programutbud under Salemsda-
gen 27/8.

Anmäl er till  
Salemsdagen 27/8
Planeringen inför Salemsdagen den 27 
augusti har påbörjats. Föreningar och 
företag är välkomna att anmäla sig via 
webbsidan www.salem.se/salemsdagen 
Sista anmälningsdag för företag är den 
20/6 och för föreningar den 30/6.

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 9/6
Barn- och utbildningsnämnden 23/8
Bygg- och miljönämnden 14/6, 30/8
Kultur- och fritidsnämnden 25/8
Socialnämnden 13/6, 31/8
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat 
meddelats. 

juni–augusti 2016

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 måndagen före sammanträdet. 

Berätta din historia  
om Rönninge
Alla Salemsbor, gamla som nya, är välkomna 
att berätta sin historia om Rönninge för oss. 
Just din berättelse kan bli temat för den 
konstnärliga utsmyckningen i Rönningeron-
dellen. Vi vill ha ditt tips, personliga minne, 
historiska händelse/person eller bara något 
just du vill berätta om Rönninge.
 Vi kommer att samarbeta med Art-
Platform och du kan lämna dina förslag på 
tema senast 15 juni på:
• Facebooksidan Rönningerondellen
• Mejl ronningerondellen@gmail.com
• Instagram #rönningerondellen
• Post Salems kommun, Kultur- och 

fritidsenheten, 144 80 Rönninge

Psssst!


