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Carl Axling visar träskulpturer 
Carl Axling från Salem visar träskulpturer. Vi får se spännande och underfundiga 

träskulpturer, ofta sammanfogade material i nya skepnader. De bilder han visar på 

sin affisch är olika trä formade som olika bodrader på en hylla eller en slingrande 

hör boktrave som hotar välta. Väldigt passande på ett bibliotek. 

Tid: 17/3- 474 

Vernissage: 17/3 kl 13-15 

Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems Centrum 

 

“Garnuddens Naturreservat- En riktig 

Pärla”, Annika Johansson, foto 
Garnuddens Naturreservat- En riktig Pärla, Annika Johansson visar  foto som hon 

tagit i bl a garnuddens naturreservat. Så här beskriver hon sin utställning. 

 Garnuddens Naturreservat har betytt mycket för mig under min uppväxt och mitt vuxna 

liv. Från tidiga år och i princip från det jag kunde gå har jag utvecklat ett intresse för och 

känt en samhörighet med  djur och natur. Med mina rötter från Härnösand och vackra 

höga kusten samt Luleå har jag under min uppväxt och vuxna liv varit omgiven av vacker 

natur när vi varje år rest uppåt. Men den lokala naturen här har också betytt oerhört 

mycket för mig. 

 Mitt intresse för att fotografera väcktes för ca 4 år sedan när jag besökte vackra Österlen. 

Jag fotograferade  först med mobilkamera och skaffade mig sedan en systemkamera. Mitt 

intresse för att fotografera har sedan dess  bara  växt och växt. Jag fotograferar i stort sett 

bara djur och natur. Österlen, Höga Kusten och Grövelsjöfjällen är favoritplatser att 

fotografera på. 

”Ut i naturen går jag, för att hitta mig själv, vara mig själv, bli mig själv, 

Ut i naturen går jag för att komma till ro, stilla min oro, spegla mig själv, spegla min själ 

i det stilla vattnet, 

 Ut i naturen går jag, för att luta mig mot de gamla trädstammarna och känna mig 
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sammanflätad med dess rötter och grenar, 

 Ut i naturen på våren går jag, för lyssna på fågelkvittret och hackspettens trummande & 

för att sitta i stilla ro på mattan av vitsippor, 

Ut i naturen går jag på hösten, för att se den vackra färgexplosionen i naturen innan den 

lägger sig till ro och allt blir tyst och stilla, 

Ut i naturen går jag, för att känna, att jag kommit hem.” 

Tid: 7/4-25/4  

Vernissage: Lördag 7/4 kl 13-15 

Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems Centrum 

 

Salems Bibliotek 
Energirådgivning 
Träffa kommunens energirådgivare. Få råd om, energikällor, värmesystem, hur du kan 

sänka din energianvändning, vilka miljövänliga alternativ som finns och mycket annat 

Onsdag 21 mars kl 13-17 

Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems Centrum 

 

Påsklov på Salems bibliotek 
● Tis 3 april kl 13–15. Vårpyssel: trådslöjd & omgjorda smycken. Camilla Olsson visar 

hur du gör en blompinne i trådslöjd eller hur du gör om gamla smycken till något nytt. Det 

är gratis och material finns.  

● 4–5/4. Påsklovsbio på Murgrönan.  

● Påskäggsjakt. Tors 5/4 kl 13–19. Hitta äggen som är gömda på bibblan och tävla om 

ett välfyllt pris!  

Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems Centrum 

 

Salems Hembygdsförening  

Öppet hus i Villa Skönvik 

Öppet hus i Villa Skönvik med söndagscafé och öppet museum.  

Tid: Söndag 25 mars kl 13.00 - 15.30 

Plats:  Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge.  

 

Besök på företagsbyn i Salem 
Salems Hembygdsförening bjuder in till ett besök på Företagsbyn vid Söderby.  

Tid: Torsdag 12/4. Kl 19  

Plats: Samling vid Söderby Entreprenad AB, Söderby gårds väg 75. 
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Teater Bambino,  “Guldlock och de tre 

björnarna”  
Teater Bambino spelar  “Guldlock och de tre björnarna” för barn från 3 år. Det var en gång 

tre snälla Björnar som älskade gröt och som bodde i en liten stuga djupt inne i skogen. En 

morgon när Björnarna är ute på sin vanliga promenad för att plocka blåbär kommer det 

en liten flicka och går genom skogen. Hon heter Guldlock för hon har så vackert 

guldlockigt hår, och när hon får se björnarnas hus blir hon nyfiken och knackar på. Så 

börjar klassiska sagan om Guldlock. Men i vår föreställning blir Guldlock, som först blir 

rädd i sagans slut, vänner med björnarna och tillsammans försöker dom laga LillBjörns 

trasiga stol. 

Guldlock och de tre Björnarna har en fantasifull och visuellt tilltalande scenografi och 

innehåller musikinslag och sång, och framförs med en nära publikkontakt som gör 

barnen delaktiga. 

Tid 24/3 kl 12.00 och 13.30 

Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30 Salems C 

Entré: 50 kr. Biljetter finns på Salems Bibliotek fr o m 17/3.  

Arr: Salems Teater- och musikförening samt Studieförbundet Vuxenskolan 

 

Bio Murgrönan 
Bio Murgrönan Salem, Säbyhallsvägen 30 , filmer våren 2018: 

Söndag 25/3 kl. 14.00 Grottmannen Dug, 80:- 
Söndag 25/3 kl. 16.30 Tomb Raider, 100:- 
Onsdag 4/4 kl. 14.00 Grottmannen Dug, 80:- 
Torsdag 574 kl 13.30 Coco, fr 7 år, 80 kr 
Torsdag 5/4 kl 19.00 Game night, fr 11 år, 80 kr 
 

Seniorbio i Salem 
Seniorbio, Murgrönan Tisdag kl 13.00, entrè: 50 kr. Inget förköp. Kassan öppnar ca 12,40 

27/3 Mordet på Orientexpressen  

Vad som börjar som en extravagant tågresa genom Europa utvecklas till ett 

mordmysterium då en av passagerarna hittas mördad. Ombord finns dock 

mästerdetektiven Hercule Poirot.I rollerna: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle 

Pfeiffer. Regi: Kenneth Branagh  tid 1.53 

10/4 The Greatest Showman   
Cirkusdirektören P.T Barnum ville skapa den största och mest spektakulära föreställning 

som världen skådat. I rollerna: Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Zac Efron. regi:Michael 

Gracey  tid 1.44 

 
 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569 

 



 

 

 

2018-03-15 
 

4 av 4 
 

 

 
 Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge Telefon: 08-532 598 00 E-post: info@salem.se Org nr: 212000-2874 

 Besök: Säby Torg 16, Salem Fax: 08-532 598 87 Webb: www.salem.se Bankgiro: 210-9569 

 


