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Första spadtaget för nytt  
äldreboende vid Söderby
Den 28 augusti togs första spadtaget för det 
nya äldreboendet vid Söderby park av 
dåvarande barn- och äldreminister Maria 
Larsson (KD), kommunalrådet Lennart 
Kalderén (M) och oppositionsrådet Arne 
Närström (S). Ceremonin symboliserar 
byggstarten.
 Boendet får 54 lägenheter i tre våningar 
och blir klart under hösten/vintern 2015. 
Senectus Söderby Torg AB är byggherre och 
Moelven Byggmodul AB är byggentreprenör. 
Kommunen kommer att hyra byggnaden och 

upphandla ett externt vårdbolag som ska 
driva boendet. 
 Söderby Parksområdet är ett relativt nytt 
bostadsområde som byggts upp omkring det 
tidigare sanatoriesjukhuset. Sjukhusbyggna-
den har byggts om till bostadsrättslägenheter 
och kompletterats med nybyggda flerbo-
stadshus och villor.

 ● Mer information
Anders Öttenius, 070-623 30 61,  
anders.ottenius@salem.se
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Från vänster: Lennart Kalderén, Maria Larsson och Arne Närström

Nu är 2014 års allmänna val genom-
förda. Jämfört med 2010 års val till 
riksdag och landsting minskade 
Salemsbornas stöd för Moderaterna 
och Folkpartiet medan stödet för 
Sverigedemokraterna ökade. Trenden 
liknar den i hela riket. I valet till 
kommunfullmäktige i Salem ökade 
även stödet för Miljöpartiet och det 
lokala Rönningepartiet.
 Moderaterna fick liksom tidigare 
betydligt högre andel röster i valet till 
kommunfullmäktige jämfört med 
riksdagsvalet. Kristdemokraterna, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
framförallt Sverigedemokraterna fick 
tvärtom en lägre andel röster i valet 

till kommunfullmäktige jämfört med 
riksdagsvalet. 
 Salemsborna ökade sitt valdelta-
gande något i samtliga val. 87,8 % av 
Salemsborna röstade i riksdagsvalet, 
vilket är 0,5 % fler än vid förra valet.

Förändringar i kommun
fullmäktige
Efter resultatet i kommunfullmäktige-
valet minskar Moderaterna två 
mandat och Folkpartiet minskar med 
ett mandat. Socialdemokraterna ökar 
sin andel röster mellan 2010 och 2014 
men får oförändrat antal mandat.
 10,6 % av Salemsborna röstade på 
Rönningepartiet (Röp) vilket innebär 

att de blir det tredje största partiet i 
kommunen. I kommundelen Rönninge  
(valdistrikt 1 och 2) får Röp över 21 % 
av rösterna, medan de i kommunde-
len Salem får nära 6 %. Röp ökar med 
ett mandat till två i kommunfullmäk-
tige. Även Centerpartiet och Sverige-
demokraterna får ett mandat mer än 
vid valet till kommunfullmäktige 2010. 

 ● Mer information
På www.salem.se kan du se valresul-
tatet i ditt distrikt. Se även www.val.se 
för att fördjupa dig i valresultaten. Vid 
frågor kontakta Jan Forsman, 08-532 
598 08, jan.forsman@salem.se 

Så här fördelades Salemsbornas röster i 2014 års val

Kommun
fullmäktige M C FP KD S V MP Röp SD 

Röster 3 504 461 607 303 2283 413 692 1054 570 

Procent 35,3 4,6 6,1 3,0 23,0 4,2 7,0 10,6 5,7

Förändring 
2006/2010 -6,6 +0,1 –1,7 +0,1 +1,3 -0,5 +0,4 +3,2 +2,6 

Mandat 9 2 1 2 7 1 2 3 2

Mandat +/– –2 +1 -1 0 0 0 0 +1 +1

Så gick valet i Salem

Riksdag M C FP KD S V MP SD

Röster 2904 515 672 549 2425 412 755 1108

Procent 30,7 5,3 6,9 5,6  24,9  4,2  7,8  11,4

Landsting  M  C FP KD  S  V MP SD 

Röster 2914 474 828 579 2920 524 760 636

Procent 29,7  4,8 8,4 5,9 29,6 5,3 7,7 6,5

Släck ljusen!
Nu när det är mörkare ute är 
det trevligt att tända ljus. Då är 
det också viktigt att tänka på 
brandrisken! Vanligast är att en 
brand i bostaden startar i köket. 

Checklista inför advent
• Testa att brandvarnaren  

fungerar. Byt batteri. 
• Kom ihåg att släcka ljusen.
• Tänd bara ljus i obrännbara 

ljusstakar utan brandfarliga 
dekorationer.

• Lämna aldrig tända ljus obevakade.
• Lämna inte barn/husdjur ensamma med tända ljus.
• Ha inte levande ljus i granen.
• Se över sladdar och kontakter till elektriska advents-

ljus och stjärnor.
• Kom ihåg att stänga av spisen. En timer kan hjälpa.
• Skaffa en brandsläckare. Se till att alla vet var den står 

och hur den används. En pulversläckare på 6 kg 
rekommenderas.

• Gå igenom utrymningsvägarna med familjen.

Om det börjar brinna
• Försök släcka branden om det går.
• Rädda och varna dem som befinner sig i fara.
• Om du inte kan släcka själv – stäng dörren till rummet 

där det brinner och ring 112.
• Kryp ut längs golvet om rummet fylls med rök.
• Stanna i lägenheten om det brinner någon annan-

stans i huset. En lägenhet kan stå emot brand i minst 
en timme.

• Gå inte ut i ett trapphus med rök. Räddningstjänsten 
hjälper dig ut genom fönstret om det behövs.
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Arne Höglin, Carolin Svannäs och Tove Eriksson arbetar tillsammans med Ungdomsprojeket. Medverkar gör även Gunilla Carlsson och Kerttu Hyvönen 
(ej med på bild). Text och bild: Luxlucid

VMA via mobilen
Viktigt meddelande till allmänheten 
(VMA) är ett varningssystem som 
används vid olyckor och allvarliga 
händelser, vid svåra störningar i viktiga 
samhällsfunktioner och vid krishante-
ring i samband med extraordinära 
händelser. I systemet ingår information i 
radio och TV, samt i vissa fall utomhus-
varningssystemet ”Hesa Fredrik”. 
Från och med den 1 september 2014 
kan VMA-information även spridas via 
fast och mobil telefoni inom ett visst 
område. Ett system för automatisk 
uppringning med talmeddelanden tas 
då i bruk som ett komplement till övriga 
varningskanaler. 

 ● Mer information
www.msb.se/vma eller www.sosalarm.se/
Nytt-system-for-VMA

Mikael Caiman Larsson  
är ny barn och 
utbild ningschef
I slutet av augusti började Mikael 
Caiman Larsson som barn- och utbild-
ningschef i Salems kommun. Mikael har 
en gedigen erfarenhet och är från 
början grundskollärare. Efter tio år som 
lärare fortsatte han till arbeten som 
biträdande rektor och rektor. De senaste 
fem åren har han varit produktionschef 
för förskola/skola i Ekerö kommun.

Utökad busstrafik till 
och från Nytorp
SL har beslutat att utöka busstrafiken på 
linje 725 mellan Rönninge station och 
Nytorp. På vardagar från och med den 
14 december kommer bussarna att gå 
en gång i kvarten under högtrafiktid  
(ca kl 6–9 och 15–19). Idag går bussarna 
en gång i halvtimmen.

Enkätfrågor till 
kommun invånarna
Vi vill göra Salem till en så bra kommun 
som möjligt. För att kunna göra detta är 
det viktigt att veta hur du som invånare  
ser på din kommun. Därför genomför vi 
en enkätundersökning i samarbete med 
Statistiska centralbyrån (SCB) mellan 
september och november 2014.
 1200 invånare i Salem har med 
statistiska metoder valts ut av SCB för 
att medverka i undersökningen. SCB 
genomför samtidigt motsvarande 
undersökning i ett 100-tal andra 
kommuner i Sverige. Du som fått 
undersökningen behöver inte känna till 
eller ha erfarenhet av kommunens alla 
verksamheter. Det är din uppfattning 
om olika verksamheter och förhållanden 
som mäts.
 Om du är en av de personer som 
valts ut för att delta i undersökningen så 
hoppas vi att du tar dig tid att svara på 
frågorna! På detta sätt bidrar du till vårt 
arbete med att förbättra för invånarna. 
Tack för din medverkan!

Ungdomsprojektet ger unga stöd  
till studier eller arbete

Förra året genomfördes en förstudie i Salem 
som visade på hög arbetslöshet bland unga.
 – Många av dessa har hoppat av gymna-
siet i förtid, berättar Arne Höglin, som är 
studie- och yrkesvägledare på Salems 
kommun.
 Salems kommun har därför tillsammans 
med Arbetsförmedlingen beslutat att 
erbjuda extra stöd till ungdomar för att de 
ska kunna hitta tillbaka till studier eller 
arbete. Projektet finansieras av Samord-
ningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem 
och drivs av en projektgrupp.
 Projektgruppen består av två ungdoms-
stödjare, en studie- och yrkesvägledare och 
en arbetsförmedlare. De har under septem-
ber och oktober planerat projektet och 
börjat arbeta konkret med några ungdomar. 
Tack vare kombinationen av de olika 
kompetenserna i gruppen ska ungdomarna 
ges ett skräddarsytt stöd.
 – Tanken är att vi ska hjälpa ungdomarna 
där de är just nu, i deras unika situation, 
berättar Tove Eriksson, som är arbetsför-
medlare på Arbetsförmedlingen Botkyrka/
Salem. 
 Vissa kan behöva hjälp med att struktu-
rera upp sin vardag, till exempel att få 
motivation att stiga upp på morgonen, 
medan andra är skoltrötta och vill ha 
arbetserfarenhet.
 Syftet är att motivera ungdomarna att 
hitta en meningsfull vardag genom att visa 
på de olika möjligheter som finns. Projekt-
gruppen ska ge ungdomarna stöd i deras 
olika utmaningar – allt ifrån att hantera 
blanketter och skriva CV till att hitta rätt 
utbildning, en praktikplats eller ett arbete. 
Det kan också handla om stöd med kontak-
ter inom vården eller socialtjänsten, 
gruppaktiviteter och social träning.
 – Tack vare det här projektet kan vi viga 
tid speciellt till dessa ungdomar, fortsätter 
Carolin Svannäs, som är en av två ungdoms-
stödjare på Salems kommun. Vi är inte 
heller bundna till fasta lokaler utan kan 
träffas exempelvis i hemmet eller på ett fik, 
helt utifrån ungdomens önskemål.

Ett hundratal kan delta
Sammanlagt kommer cirka 100 deltagare 
kunna medverka i projektet fram till 2017. 
Målgruppen är ungdomar mellan 16 och 24 
år som har behov av förstärkt stöd. Det kan 
exempelvis handla om att man har vänt på 
dygnet, har något slags missbruk eller 
kanske en sjukdomsdiagnos som man har 
svårt att prata om.
 Om man vill medverka kontaktar man 
någon i projektgruppen eller skickar in en 
intresseanmälan. Även föräldrar och andra 
myndigheter kan lämna förslag på en 
person som skulle kunna dra nytta av 
projektet. Att delta är helt frivilligt. Och vill 
man hoppa av programmet, så kan man 
göra det när man vill.

Individuell plan utifrån  
önskemål och behov
Projektgruppen går igenom varje intresse-
anmälan och tittar på om personen saknar 
behörighet till gymnasium eller har en 
ofullständig gymnasieutbildning. De 
undersöker även om det finns misstänkt 
eller dokumenterad ohälsa som påverkar 
personens situation. Därefter görs en 
samlad bedömning om projektets insatser 
skulle kunna komma personen till nytta. 

Unga som varken arbetar eller studerar och 
har låg utbildningsnivå är prioriterade.
 Efter en till två veckor hör projektgruppen 
av sig med svar och inbjudan till ett första 
informationsmöte. Vid nästa träff görs en 
kartläggning där man pratar om vad ungdo-
men vill, vilka hinder som finns, vilken social 
situation man befinner sig och mycket mer.
 – Det här samtalet kan ta allt från 40 
minuter till tre timmar, säger Carolin. Det är 
helt upp till ungdomen vad vi pratar om och 
hur djupt vi går.
 Därefter tar man tillsammans fram en 
individuell handlingsplan som utgår helt 
från ungdomens behov och önskemål.

Ambitiös målsättning
Just nu deltar fem personer i projektet och 
varje vecka antas nya ungdomar. Målet är 
att 55 procent av deltagarna efter projektet 
antingen ska arbeta eller studera. Deltagan-
det är inte tidsatt eftersom vissa ungdomar 
kanske behöver stöd en längre tid, medan 
andra hittar rätt väg ganska fort. Ett halvår 
efter att varje ungdom har lämnat projektet 
kommer en uppföljning genomföras för att 
se hur det har gått för personen i fråga.

Text och bild: Luxlucid

Vill du veta mer eller medverka?    
Besök www.samordningsforbundethbs.se 
eller kontakta Carolin Svannäs, ungdoms-
stödjare på telefon 073-962 08 72 eller 
08-532 59 967.

Carolin, Arne och Tove sitter och planerar för fullt. Sedan i somras  
sam arbetar Salems kommun med Arbetsförmedlingen Botkyrka/Salem 
för att förbättra stödet till unga mellan 16 och 24 år med behov av extra 
insatser för att komma igång med arbete eller studier.
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Nu startar klimatprojektet  
med samordnad varudistribution

Fler infartsparkeringar vid Garnuddsvägen

Snöröjning och halkbekämpning
– Vad gör kommunen och vad gör fastighetsägaren?

Kommunens satsningar  
ger bättre vattenkvalitet

Detaljplan för Heliodal  
antagen av kommunfullmäktige

Widrikssons Åkeri AB blir logistikpartner för 
den samordnade varudistributionen i åtta 
kommuner söder om Stockholm. I januari 
2015 börjar de första leveranserna av varor 
att samordnas via den gemensamma 
omlastningscentralen. Till exempel kan en 
skola som idag får tio varuleveranser från 
sex olika leverantörer på en vecka i stället 
få samordnade leveranser vid två tillfällen.  
 Eftersom antalet transporter blir färre 
minskar klimatpåverkan betydligt. En annan 
vinst är att trafiksäkerheten ökar runt 
förskolor, skolor, äldreboenden och andra 
verksamheter som tar emot varuleveranser, 
eftersom det blir färre godstransporter.

 Samarbetsprojektet är unikt i sitt slag i 
Sverige eftersom det är så många kommu-
ner som tar ett samlat grepp om varu-
transporterna till sina verksamheter. Målet 
är att halvera de gemensamma utsläppen 
av koldioxid till slutet av år 2016. På sikt 
räknar kommunerna även med lägre 
transportkostnader. 
 De åtta kommunerna som medverkar är 
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. 

 ● Mer information
Gunilla Eitrem, Utvecklingsledare för 
Södertörnssamarbetet, 08-535 313 72

Under hösten 2014 och våren 2015 bygger 
kommunen ut den befintliga infartsparke-
ringen vid Garnuddsvägen med 60 parke-
ringsplatser. Parkeringen ska vara helt klar 
till den 1 juni 2015. Utbyggnaden är den 
första etappen av totalt 150 nya parkerings-
platser. 

Plan för arbetena
Parkeringen vid Garnuddsvägen byggs i 
etapper och först röjs arbetsområdet från 
träd och annat. Därefter görs markarbeten 
med schaktning, överbyggnad, uppsättning 
av belysningsstolpar samt VA-arbeten. Efter 
detta behöver parkeringen vila i ungefär tre 
månader innan arbetena kan slutföras med 

bland annat asfaltering och byggnation av 
refuger. Under viloperioden kan parkering-
en användas men ytan kommer bara att 
vara grusad.
 Vi försöker minimera de störningar som 
arbetena medför och ber er ha överseende 
med eventuella besvär. Under byggtiden 
måste vi använda några av de befintliga 
parkeringsplatserna vid Garnuddsvägen. 
För att kompensera för detta förlänger vi 
parkeringstiden för tio parkeringsplatser vid 
Stationsvägen (intill bussterminalen) från 3 
till 12 timmar.

 ● Mer information
Byggledare Claes Lundgren, 070-796 07 52

När det blir kallt och snö är det viktigt att 
snöröjning och halkbekämpning fungerar. I 
detta arbete prioriterar kommunen 
huvudgator med kollektivtrafik samt 
kommunala parkeringar vid Salems- och 
Rönninge centrum. Därefter kommer 
huvudstråk, lokalgator, gång- och cykelba-
nor och till sist parkvägar. På huvudgatorna 
prioriteras framkomligheten för kollektiv-
trafik men även för gående. Efter ett kraftigt 
snöfall kan det ta upp till 12 timmar att 
snöröja och sanda hela kommunen. Om det 
inte kommer mer snö förstås.
 På de platser i kommunen där det finns 
vägföreningar och samfälligheter ansvarar 
dessa för vintervägunderhållet.

Så här hjälper du till som 
fastighetsägare
Fastighetsägarna har också ett ansvar när 
det gäller snöröjning och halkbekämpning. 
Inom detaljplanelagt område ska du se till 
att anslutningen till din fastighet är fri. Ta 

bort den snö som plogbilen inte klarat av 
att ta bort. På grund av olycksrisken kan du 
inte skotta ut plogvallen eller annan snö 
från din tomt på gatumarken.

För att plogbilen ska komma 
fram är det viktigt att du
• beskär buskar och träd. Grenar som 

hänger ut på en lägre höjd än 4,5 meter 
är ett hinder vid snöröjning.

• inte ställer sopkärl så att de hindrar 
plogbilen. Sopbilen har en räckvidd på 
två meter för upphämtning av sopkärl.

• respekterar parkeringsförbud. Undvik 
om möjligt att parkera på gator och 
vägar så länge snöröjningen pågår.

 ● Mer information/felanmälan
Felanmälan via webben: www.salem.se/
felanmalan. Frågor och felanmälan via 
telefon: Kommunens växel 08-532 598 00 
eller driftens felanmälan 08-532 594 90.

Vattenkvaliteten i Uttran, Flaten och 
Flatenån blir bättre och bättre. Genom 
kommunens satsningar på dagvatten-
dammar och utbyggnad av det kommunala 
VA-ledningsnätet visar analyser av vatten-
kvaliteten i sjöarna Uttran och Flaten, samt 
Flatenån en stor förbättring. Andelen kväve 
och fosfor visar på minskade värden, vilket 
är en trend i rätt riktning. Genom att 
minska tillförseln av näringsämnen ökar 
sjöarnas välmående och mångfald.
 Under 2015 fortsätter kommunen 
arbetet genom att bygga ytterligare en 

dagvattendamm vid Mölle/Mosshagen. 
Dammen ska rena stora delar av dagvattnet 
från Salemsstaden som annars rinner direkt 
ut i Uttran. 
 Du kan också bidra till att förbättra 
sjöarnas vattenkvalitet. Använd miljövänliga 
gödningsmedel i trädgården och tvätta 
bilen på en biltvätt i stället för på din tomt. 

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

Den 2 oktober antog kommunfullmäktige 
detaljplanen för Heliodal i sydvästra 
Rönninge. Området ligger längs Uttringevä-
gen mellan järnvägen och Hagsätervägen 
samt längs Krossvägen, Heliodalsvägen, 
Plantskolevägen och Hagsätervägen. Planen 
vinner laga kraft i början av november om 
beslutet inte överklagas.
 Under de första två åren ska kommunen 
bygga ut vatten och avlopp samt kommu-
nala vägar inom området. Bland annat ska 
Uttringevägen breddas och anpassas till 
busstrafik. Efter detta kan nya villor börja 
byggas. Inom planen kan det totalt bli 72 
friliggande småhus (en- och tvåbostads-

hus). Redan idag finns 28 hus inom områ-
det och i och med den nya planen finns det 
möjlighet att bygga ytterligare 44 hus. Alla 
villatomter ägs av privatpersoner eller 
företag. 
 I planen reserveras även en kommunal 
reservtomt för ett eventuellt framtida 
behov av till exempel förskola, äldre- eller 
gruppboende.  Läs mer om planen på 
kommunens webbplats www.salem.se/
heliodal.

 ● Mer information
Karin Hoas, 08-532 599 32,  
karin.hoas@salem.se

Skridskoåkning på Uttran. Foto: Bjarte Falk Olsen
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Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel 08-532 598 00
Fax 08-532 598 87

info@salem.se
www.salem.se Fo
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Kommunfullmäktige: 27/11, 18/12 
Barn- och utbildningsnämnden: 2/12 
Kultur- och fritidsnämnden: 13/11, 11/12 
Socialnämnden: 10/11, 15/12 
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat 
meddelats.  
Ärendelistor finns på biblioteket och i kommunal-
husets reception.

November–december 2014

Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges sammanträde är 
det frågestund för allmänheten kl 19. Alla kommunin-
vånare kan ställa en fråga som berör något inom 
fullmäktiges ansvarsområde. En person får endast 
ställa en fråga vid samma tillfälle. Frågan ska märkas 
”Fråga till fullmäktige” och lämnas till kommunen 
senast måndag den vecka sammanträdet äger rum. 

Bibliotek
Tel: 08532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tor 13–19, tis, ons 10–17,  
fre 13–17, lör 10–15
Ändrade öppettider vid jul
23/12: 10–16 24/12–26/12: stängt 
27/12: 10–15 29/12: 13–19 
30/12: 10–16 31/12: stängt

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

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

 ● Författarbesök – Majgull Axelsson 
Torsdag 6/11 kl 19 på Salems bibliotek. 
Den flerfaldigt belönade journalisten och 
författaren är aktuell med boken “Jag 
heter inte Miriam” om en romsk kvinna 
i efterkrigstidens Sverige. Gratis biljetter 
på biblioteket.

 ● Bibliotekets bokcirkel  
Torsdag 13/11 kl 17.30. Vi träffas och 
pratar om boken En gammal kärlek av P.C. 
Jersild.  
Torsdag 11/12 kl 17.30 Vi träffas och pra-
tar om romanen Jenny av Jonas Gardell

 ● Adventsgrupper  
Lördag 15/11 kl 12. Blomsterprinsessan 
Carina Kandell ger inspiration till julgrup-
per, som du sedan kan göra själv. Material 
betalas på plats. Föranmälan till bibliote-
ket senast 12/11.

 ● Seniorbio 
Murgrönan, tisdagar kl 13, biljettpris 40 kr 
11/11 The Grand Budapest Hotel 
25/11 Mandela

 ● Utställningar på biblioteket 
t o m  12/11 Salems dagliga verksamhet 
15/11–3/12 Kristdemokraterna visar  
 bidragen från teckningstäv- 
 ling mot droger i skolan 
6/12–8/1 “Egnahemsrörelsen 100 år”,  
 Salems Hembygdsförening  
 visar utställning med foto m m.

För barn och ungdom
 ● Tivolidrömmar med Cirkus Tigerbrand 
Lördag 8/11 kl 13 på lilla Murgrönan. För 
barn fr 3 år. Entré 40 kr. Förköp på Salems 
Bibliotek fr o m 31/10. Arr: Salems  
Teater- och Musikförening

 ● Sagostund  
Lördag 15/11 kl 10.30. Vår sagoberättare 
Maria Wiedersheim-Paul välkomnar er in 
i sagans värld. För barn 3–5 år.

 ● Rim & Ramsor för de minsta 
Alla torsdagar i november kl 10. Mys med 
din bebis på biblioteket. Rim och ramsor, 
sångstund och tips på böcker för de allra 
yngsta. 

 ● Dockteater Tittut spelar  
“Nassemusikalen” 
Torsdag 20/11 kl 10.45 på Fritidsgården 
Huset. För barn fr 3 år. Entré: 40 kr. För-
köp på Salems Bibliotek fr o m 13/11. 

 ● Filmklubb för ungdomar 
Måndag 22/12 kl 18. Vill du se film gratis i 
Murgrönan? Anmäl dig då till bibliotekets 
filmklubb för ungdomar! Håll utkik efter 
filmaffischer.

 ● Bibliotekssällskapet 
Onsdagar kl 15 på biblioteket. För barn 
10–13 år. Vi läser, pysslar och skriver. 
Terminsavslut 17/12

FRITIDSGÅRDSVERKSAMHETEN
Fritidsgården Huset, Säbytorgsvägen 14 
08532 59 743/748, 070623 33 31

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

 ● Arkeolog Anders Carlsson föreläser 
om bronsålderns hägnade berg och 
järnålderns fornborgar i Salem 
Torsdag 13/11 kl 19. Biljetter på Salems 
bibliotek och hos Blomsterprinsessan en 
vecka före föreläsning. 

 ● Adventsmarknad 
Söndag 30/11 kl 12–16. Försäljning av 
lokalt hantverk, konst, hemlagat och 
hembygdsföreningens skrifter m m.

BotkyrkaSalem Hemslöjdsförening
 ● Julmarknad 
22/11–23/11 kl 10–16 Klockhuset i Hågel-
byparken

 ● Adventskaffe 
7/12 kl 11–16 på Torpet i Nedre Söderby.

Galleri Salem, Salems konstförening
Villa Skönvik  Rönningevägen 7

 ● Utställning ”Julklappen” av konsthantverk 
i glas, halm, smide, textil, trä och åter-
brukskonst. 
Vernissage lördag 15/11 kl 12–16 
Utställningen pågår 15/11–29/11, öppet 
lör, sön kl 12–16, ons kl 17–19

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

 ● Högmässa söndagar kl 11 i Säby kyrka
 ● Lunchmässa, onsdagar kl 13 i Säby kyrka
 ● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka
 ● Barngudstjänst onsdag 12/11 kl 9 i Säby 
kyrka

 ● Torsdagsträff med Cecilia Holmberg, 
nygammal präst i Salems församling, 
13/11 kl 11 i Säby kyrka. 

 ● Torsdagsträff med temat “Var finns 
Gud?” med Eva Larsen från Skogsängskyr-
kan 27/11 kl 17.30 i Säby kyrka. 

 ● Torsdagsträff med temat “Själens ome
delbara språk” 11/12 kl 11 i Säby kyrka. 
Rönningebon Mats Ershammar speglar 
stycken ur Psaltarens tidlösa lyrik. 

 ● Alla helgons dag 1/11 i Salems kyrka. 
Högmässa kl 11, Orgelmusik med K Ytter-
berg kl 14, Stilla orgelmusik med B Nils-
son kl 15, Minnesgudstjänst med kören 
Cantate kl 17, Kaffeservering i kyrkskolan 
kl 12–17.

 ● Första advent 30/11, Högmässa i Salems 
kyrka kl 11, Familjemässa i Säby kyrka 
med barnkören samt söndagsskola kl 11, 
Traditionell adventskonsert i Salems kyrka 
med Diskantkören, ungdomskören samt 
solister och instrumentalister kl 18.

 ● Andra advent 7/12, Högmässa samt  
söndagsskola i Säby kyrka kl 11, Advents-
musik i Salems kyrka med kyrkokören kl 18.

 ● Tredje advent 14/12 i Säby kyrka. Hög-
mässa kl 11, Luciatåg med barnkören 
samt Diskantkören kl 16, Luciatåg med 
ungdomskören kl 18.

 ● Fjärde advent 21/12, Högmässa samt 
söndagsskola i Säby kyrka kl 11, Sjung in 
julen i Salems kyrka med instrumentalis-
ter och kören Cantate kl 18. 

 ● Julafton 24/12, Julkrubba i Säby kyrka 
med barnkören kl 09.30 och 10.30, Mid-
nattsmässa i Säby kyrka med ungdoms-
kören kl 23.

 ● Juldagen 25/12, Julotta i Salems kyrka kl 
7, Högmässa i Säby kyrka kl 11.

 ● Annandag jul 26/12, Högmässa i Säby 
kyrka kl 11. 

 ● Nyårsafton 31/12, Nyårsbön i Salems 
kyrka kl 17.

 ● Fredagsmys, 7/11, 21/11, 5/12 och 19/12 
kl 18 i Säby kyrka. 

 ● Tro, hopp & kärlek, 14/11, 28/11 och 
12/12 kl 19 i Säby församlingshem. 

 ● Öppna förskolan Juvelen i Säby försam-
lingshem, måndagar 9–14, onsdagar 9–12 
och fredagar kl 09.00–12.30. Termins-
avslutning 17/12. Stängt vecka 49.

Se hela programmet på  
www.svenskakyrkan.se/salem
Titta också in på www.facebook.com/
salemsforsamling

Skogsängskyrkan, exp 08532 518 46
www.skogsangskyrkan.nu

 ● Morgonbön med bibelsamtal,  
måndagar kl 9

 ● Gudstjänst, söndagar kl 10
 ● Samtal i soffan “Jag är inte religiös men 
jag tror på Gud”, söndag 16/11 kl 17.30

 ● Kvällsmässa, söndag 16/11 kl 19
 ● Söndagsskola (4–12 år), söndagar kl 10 
 ● Barnkören Pärlor (3–7 år), onsdagar kl 
17.00–17.30 

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

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

 ● Föräldracafé med babyprylhörna, månda-
gar kl 13–15

 ● Konsert med Rönninge Gospel, söndag 
23/11 kl 18

 ● Julmarknad lördag, 29/11 kl 13–17
 ● Musik i adventstid, söndag 14/12 kl 16 
med Jean-Christophe Robert på oboe och 
Ulrike Lausberg orgel

 ● Julotta, 25/12 kl 7

Övrigt
Julmarknad på Rönninge torg
Lördag 6/12 kl 10–15 
Arr: Handlarna vid Rönninge torg

SeniorNet Salem
Säbyhallsvägen 24, Salems centrum 
Tel: 073610 20 30 
Mail: seniornetsalem@live.se 
Hemsida: www.seniornetsalem.se 
Alla seniorer i Salem/Rönninge önskas 
välkomna till höstens aktiviteter

 ● Studiecirklar 
Måndag 3/11 och 10/11 kl. 09.00–11.15 
Studiecirkel Windows 8 
Torsdag 6/11, 13/11, 20/11 och 27/11 
kl 13–16 Studiecirkel Släktforskning

 ● Öppen datorstuga 
tisdagar kl 13–16 och torsdagar kl 10–12

 ● Temadagar 
Lilla Murgrönan, Bibliotekets baksida 
Måndag 3/11 kl 10–12 Lär känna kommu-
nens hemsida 
Onsdag 12/11 13–15 Gör något roligt 
med dina bilder 
Måndag 24/11 kl 10–12 Smarta telefoner 
Måndag 1/12 kl 10–12 Facebook, Skype, 
Spotify etc

Eternellen
Aktivitetscenter för pensionärer och andra 
daglediga. Fredriksbergsvägen 50

 ● Kaffeservering måndag–onsdag samt 
fredag kl 9–12

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

Närmare information finns i vårt informa-
tionsblad som du kan hämta på Eternellen 
eller på tel 08-532 597 92 (säkrast måndag–
onsdag samt fredag kl 11–13)


