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Kultur- och fritidsförvaltningen 

Rolf Johanson 

Kultur- och fritidschef 

08-532 59915, rolf.johanson@salem.se  

Pressmeddelande  sommar -18 

 

 

Utställning “Bilder från Bergviks brygga” 

Ulf Nilsson visar foto 
Ulf Nilsson som bor vid Bergviks brygga i Rönninge visar foto. Han tar foto från Bergviks 

brygga och på bryggan. Detta gör han dagligen. På så sätt speglar han naturen och livet 

runt bryggan och sjön Uttran. Vi får se foto från olika och se hur naturen förändras. På 

utställningen under sommaren är det främst sommarbilder som visas. En originell sak är 

att alla foto är tagna med mobilkamera eller I-pad.  

Tid: 12/6-15/8 

Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 

 

Salems Hembygdsförening  

Öppet hus i Villa Skönvik 

Öppet hus i Villa Skönvik. Kaffe vid örtagården vid fint väder.  

Tid: Söndag 29 juli kl 13.00 - 15.30 

Plats:  Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge.  

 

Sommarkväll i Lundby parstuga 
Sommarkväll med öppet hus i Lundby parstuga. Egen kaffekorg medtages. Vandring kl 18 

till närbelägna Lideby. 

Tid: Onsdag 4 juli kl 17-20 

 

Sommarkväll med öppet hus i Lundby parstuga. Egen kaffekorg medtages. Vandring kl 18 

till närbelägna Oxhagen. 

Tid: Onsdag 21 juli kl 13-15.30 

Plats: Lundby parstuga, korsningen Vällingevägen och högantorpsvägen i Bornsjön 

 

Torsdagar i juli - Visning av Salems kyrka 
Visning av Salems kyrka sker på alla torsdagar i juli. Kl 14.00 kyrkogårdsvandring. Kaffe- 
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servering i kyrkskolan. Konstutställning med Karin Holmström. Samarb Salems Församling. 

Tid: Alla torsdagar i juli kl 11-16 

Plats: Salems Kyrka, vid Bornsjön, Bergaholmsvägen 

 

Botvidsvandring 
Vi vandrar i den helige Botvids fotspår till källan i Bornsjön, dår en tablå spelas upp. 

Avslutning med kaffe på Nedre Söderby gård 

Tid: Söndag 29 juli kl 17.00 

Plats: Samling Salems kyrka 

 

Vällingedagen - tema “Hemvärnet 75 år” 
Årets Vällingedag har temar Hemvärnet 75 år” 

kl 11.00 - Gudstjänst i kapellet, kyrkkaffe på slottet 

12.30 Visning av slottet och omgivningen 

13.30 Kort teaterspel om Vällinge stridsskolas historia 

Hemvärnsmuseet är öppet 13-15. 

Plat: Vällinge, Hemvärnets stidsskola 

Samarbete med Hemvärnet strisskola och salems Församling 

 

Botkyrka Salems Hemslöjdsförening 
Öppet hus på Nedre Söderby hemslöjdscafé. Botkyrka-Salems Hemslöjdsförening håller 

sin kaffestuga öppen även i sommar. Ni kan fika med hembakat och se medlemmarnas 

slöjd.  Nedre Söderby gård är en gård med anor från medeltiden och ligger i det 

fornminnestäta Söderbyområdet. Här finns ca 250-300 st gravar från främst järnåldern. 

Man kan finna skeppssättningar, gravklot, skålgropsstenar, domarringar, runsten mm. 

Öppet: aug och sep lördag söndag 11-17. Under juli alla dagar kl 11-17 

Plats: Nedre Söderby gård, Söderby gårds väg vid E4/20, Bornsjön 

Arr: Botkyrka-Salems Hemslöjdsförening 

 

Bellmansfirande med Bengt Jonshult 
Vi firar och uppmärksammar poeten och musikern Carl-Mikael Bellman i Salem. Han var 

en av de mest uppmärksammade personligheterna från den gustavianska era , d v s under 

Gustav den III tid. Med sina epistlar och sånger beskriv han vardagen i Sverige på ett sätt 

som ingen gjort tidigare. Hans musik har spelats in och sjungits av många trubadurer, 

körer och andra musiker. Vi känner några av Bellmans mest kända sånger som ex“Fjäril 

vingad” och “Så lunka vi så småningom”.- 

Den som underhåller om Bellman är Bellmanskännaren Bengt Jonshult. Som själv är 

trubadur och sjunger Bellman. Han har även gjort åtskilliga Bellmansvandringar och 

föreläsningar. Det är 27 tillfället han besöker Salem och Bellmansfirandet här. 
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Tid: Onsdag 8 augusti kl 18.30 

Plats: Säbylunden, Salems C 

Fri entré. tag gärna med picknickkorgen 

Arr: Salems Teater- och musikförening och Studieförbundet Vuxenskolan 

 

Musik i Sommarkväll, Salems Kyrka 

 

1 juli 19.00 “Folkmusikafton”  
Följ med på musikalisk upplevelse med Simon Nyberg, gitarr och Ida Rissanen, fiol, sång. 
 

8 juli 19.00 “Folkvisor, låtar och berättelser” 
En fantastisk kväll fylld av folkmusik med Susanne Ericsson, sång och Sven Idar, piano. 
 

15 juli 19.00  “Gyllene toner” 
Clas Walroth, flöjt och Ann-Sofi Klingberg, piano 
 

22 juli 19.00 “Fyra akvareller” 
Cecilia Gustafsson, fiol och Annika Dardanelli, piano 
 

29 juli kl 19.00 “Triojazz” 
ELW Tubatrio bestående av Anders Ellman, cornett, Sven Larsson, tuba, och Cecilia 
Wennerström, tenorsax 
 

5 augusti kl 19.00 “Musik i det gröna” 
Lotta Pettersson van der Poel, klarinett och Clara Heinemann, harpa 
Plats: Salems Kyrka, Bergaholmsvägen, vid Bornsjön 

Arr: Salems Församling 

 

Kul i Salem i sommar! 
Dance workshop - drop in  
Kom och dansa hip-hop, house, street m.m med dansaren marianne Svanberg Li. 
Du behöver inte kunna något innan. Ta på dig kläder som är lätta att röra dig i och 
ta med vattenflaska. Tisdagen den 31 juli, 10.30 - 13.00 i Säbyhallen, Salems 
centrum. Ålder: 11 - 15 år. Aktivitet gratis, ingen föranmälan. 

Sommarboken - drop in 
Tycker du om att läsa, prata om böcker du har läst, träffa kompisar och fika? Då är 
sommarboken något för dig. Vi träffas vid fyra tillfällen och hittar på något roligt 
tillsammans på biblioteket. Läs fem böcker under sommarlovet och få en prisbok. 
Du deltar i utlottningen av ett spännande bokpaket. Plats: Biblioteket, Salems 
cent. 
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Tisdag 3 juli, 12.00 - 13.00. Vi berättar roliga historier för varandra på knasiga sätt. 
Tisdag 10 juli, 12.00 - 13.00. Gå vår rysliga tipsrunda om du vågar. 
Aktiviteten är gratis. Ingen anmälan, det är bara att komma.  

Tecknardagar  
Under 2 dagar så får du lära dig att teckna serier med tecknaren och författaren 
Esbjörn Jorsäter. Ålder: 10-13 år. Anmäl dig här. Gratisaktivitet, med  mellanmål. 
Onsdagen 27 juli och torsdagen den 28 juni, 13.00 - 16.00 
Plats: Biblioteket, Salem centrum 

Skatedagar                                                                För dig som vill 
lära dig mer i skateparken. Kom och träna skate med skateinstruktör. Du kan vara 
nybörjare eller kunna innan. Har du ingen egen skate/hjälm så finns det att låna. 
Aktiviteten är gratis och vi bjuder på lunch. 
Tid: 9.00 - 16.00. Vecka 27, 2 - 3 juli (10-13 år), 4 - 5 juli (14-15 år) 
Plats: Skateplazan nära fritidsgården 

Musikkollo  
Kom och prova-på att spela olika instrument, spela i band, skapa din egen musik 
och stå på scen. Vi har 2 st kollon under sommaren.  

Vecka 28 - måndag 9/7 - fredag 13/7  Vecka 29 - måndag 16/7 - fredag 20/7 Tid: 
9.00 - 14.00. Plats: Kulturskolan, Salems centrum Ålder: 9 - 15 år. Åldersindelade 
grupper 9 - 12 år och 12 - 15 år. Aktiviteten är gratis och vi bjuder på lunch. För 
återbudsplatser maila till: kulturskolan@salem.se.  

Skapa film med ipads - anmälan 

Kom och filma, redigera film, jobba med manus. Tillsammans med filmcentrum får 
du en rolig filmdag. Måndagen den 30 juli. Plats: Fritidsgården. Tid: 9.00 - 16.00. 
Ålder 10 - 15 år.För återbudsplatser maila till: anneli.orre@salem.se. Aktiviteten är 
gratis och vi bjuder på lunch. 

Sportcamp - anmälan 
Häng med på sportcamp. Här får du under 3 roliga dagar träffa kompisar och träna 

olika idrotter. Du behöver inte kunna något innan. Månd 6 aug - ons 8 aug. Plats: 

Säby- och Skogsängshallen. Ålder: 7 - 15 år (åldersindelade grupper). För återbuds- 

platser mail till: annika.holmertz@salem.se  Atkiviteten är gratis och lunch ingår. 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABRQH44UdiM3veDXqVAH310mlUyhNfaLiOGuL4y2rbPiXHA/viewform
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=kulturskolan@salem.se
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