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Det här händer i Rönninge Centrum
Alla som bor och verkar i kommunen vet att i Rönninge centrum händer  
det spännande grejer. Men många vändor fram och tillbaka har gjort att  
det blivit svårt att ha koll på vad som faktiskt hänt, händer och som  
kommer hända. Här försöker vi reda ut några av frågorna. 

Redan 1990 fanns det en detaljplan som 
bland annat gav byggrätt åt två kontors-
hus i Rönninge  centrum, det byggdes även 
bostadshus. Med åren avtog behovet av 
centrala kontorshus till förmån för bostäder, 
därför började arbetet med att ta fram en 
ny detaljplan för centrum under 2000-talet. 
Under 2013 tecknade kommu nen avtal med 
byggföretaget SMÅA   
 för att bebygga kvarters marken i området.

Detaljplanen som vann laga kraft i slu-
tet  2014 möjliggör över hundra nya lägen-
heter, både som hyres- och bostadsrätter. Ett 
samman hållet centrum med fler bostäder 
nära kollektivtrafik, där torget rustas upp  
med bättre förutsättningar för en levande 
torgmiljö med handel och service i botten-
våningarna beskrivs i planen. Utöver torget 
så ansvarar kommunen för att rusta upp övrig 
allmän platsmark inom området såsom park, 
gata, parkering samt återvinningsstation.

För två år sedan började kommunen för-

ändra miljön runt den nuvarande rondellen 
samt gamla busstorget, denna del av projektet 
omfattades också av nytt VA-system med 
högre kapacitet. Det blev en utmaning då 
ledning arna i Rönninge centrum ligger på runt 
6 meters djup vilket krävde omfattande arbe-
te. Förutsättningarna var svåra och arbetet 
blev inte färdigställt förrän i slutet av 2016.

Det hände 2017
I början av 2017 påbörjade SMÅA byggnatio-
nen kring kvarteret Trädgårdslunden, det är 
SMÅAS första kvarter och beräknas vara klart 
för inflyttning under 2018. För den nyfikne 
finns mer i nformation om projektet på SMÅAS   
hemsida www.smaa.se.

Efter sommaren 2017 påbörjades arbetet 
med konstverket i rondellen som ni varit med 
och röstat fram, planteringen revs och en 
betongyta anlades och plötsligt stod det bara 
där, Mina paradisfåglar av konstnären Linda 
Shamma, som alla hade väntat på. Konst-

verket invigdes söndagen den 12 november 
och flera av kommunens invånare bevittnade 
den historiska händelsen. 

Vidare planerar kommunen att färdigställa 
platsen runt återvinningsstationen i områdets 
östligaste delar om vädret tillåter innan året 
når sitt slut. Det innebär att avstängningen 
vid korsningen Dånviksvägen och Stations-
vägen äntligen försvinner och nya övergångs-
ställen möjliggör säkrare trafikmiljö. I och 
med en ny fin återvinningsstation hoppas vi 
att Rönningeborna börjar återvinna i en sällan 
skådad omfattning framöver.

Så ser planen ut framåt
SMÅA har under november sökt bygglov  
för Torghuset samt intilliggande parkerings-
hus som enligt planerna ska påbörjas under 
våren 2018. SMÅA har ändrat ursprunglig 
fördelningen av totalt antal lägenheter i 
centrum då det finns en större efterfrågan på 
mindre lägenheter. I och med detta kommer 
det att uppföras totalt cirka 160-180 lägen-
heter  istället  för tidigare cirka 130 lägen-
heter. Detalj planen är dock densamma vilket 
betyder att husen varken blir fler, större eller 
högre utan man omfördelar helt enkelt ytan. 

Även busstorgshuset eller kvarteret 

Flädern är planerat att påbörjas under andra 
halvan av 2018. Detta innebär att kommunen 
äntligen kan sätta ett datum för produktions-
start för torget som inte kan påbörjas innan 
torghuset börjar bli färdigt. Om allt vill sig väl 
kommer torget att påbörjas i slutet av hösten 
2018. Arbetet med hur torget kommer se ut 
(programarbetet) påbörjades redan under 
hösten 2017 där vi anlitat den heders-
omnämnda landskapsarkitekt Elin Samuelsson. 
Tanken med programmet är att fastställa vad 
som ska finnas på torget samt hur det ska 
utformas. De företag som finns runt torget 
har varit delaktiga i arbetet men även Jens 
Deurell, arkitekt för planområdets kvalitets-
program och kommunens planenhet.

Naturen som både historiskt och idag  
kan förknippas med Rönninge har fastställts 
som grund för utformningen, funktioner  
som har lyfts fram är till exempel orienter-
barhet, säkerhet, till gänglighet, ”ett torg för 
alla”, kommunikation och aktivitet. Målsätt-
ningen är att när man kliver av pendeltåget 
ska torget ge en känsla av att ”det är skönt  
att vara hemma”.

Till vänster visas nuvarande torghuset och till höger syns visionen av hur det nya torget kan komma att se ut.

Fortsättning på nästa sida
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Tänk på miljö - Låt inte 
bilen stå på i onödan
I Salems kommun råder förbud att ha  
motorn på tomgång i mer än en minut.  
Avgaser från bilar skadar både lokalt  
men påverkar också klimatet. Det är  
därför  viktigt att begränsa utsläppen.  
Enda undan taget gäller fordon som  
behöver  hålla igång motorn för att driva  
en anläggning, till exempel sopbilar.

Går du i starta- 
eget-tankar?
Då ska du ta kontakt med Nyföretagar-
Centrum Salem som samarbetar med 
Salems kommun. Du når oss på tel.  
08-550 884 90 eller på:  
www.nyforetagarcentrum.se/sodertalje
Håll också utkik efter våra Starta eget  
info träffar på Salems bibliotek.

Salem park  
Företagsby invigd
Den 19 oktober invigdes Salem Park  
Företagsby. En härlig tillställning med 
många intresserade där Lennart Kalderén 
(M), kommunstyrelsens ordförande, klippte 
band och höll tal.  Salem park är ett 
koncept där företagarna äger sin fastighet 
istället för att hyra. Företaget blir medlem 
i föreningen och betalar en månadsavgift. 
Här kommer företagare kunna samlas, 
med goda möjligheter till samarbeten. 

Mer information: 
www.salempark.se

Mats Bergström  
tf. kommundirektör
I vänta på att en ny kommundirektör ska 
rekryteras och komma på plats ersätter 
Mats Bergström den tidigare direktören 
Per Almström. Per Almström avlutade sin 
tjänst i mitten av december för ta över 
samma roll i Staffanstorps kommun, Skåne. 

Har du barn mellan  
3 –16 år?
Då är du välkommen till vår föräldragrupp. 
Här får du träffa andra föräldrar och disku-
tera familjeliv tillsammans med 2  familje-
behandlare. Du är välkommen när du behö-
ver - vid ett tillfälle eller flera. Vi träffas varje 
tisdag klockan 14–15 i Öppna för skolans 
lokaler på Familjecentralen, Säby torg 10. 
Ingen föranmälan och ingen kostnad. 

För mer information kontakta: 
• Maria Kruse, familjebehandlare,  

070-623 30 21, maria.kruse@salem.se 
• Linda Strömberg, enhetschef/familje-

behandlare, 070-723 94 04,  
linda.stromberg@salem.se

Konstverket i Rönninge rondellen invigt
Söndagen den 12 november  
inv igdes det fina konstverket  
Mina Paradisfåglar i rondellen  
i Rönninge centrum.

Trots bitande kyla och iskalla vindar var 
det många som dök upp under invigningen 
av konstverket vid rondellen. Som tur var 
kunde vi alla värma oss med rykande hett 
kaffe och en nybakt bulle medan vi lyssnade 
på kulturskolans framträdande och Kristina 
Bjureklev Netzells (L), ordförande i kultur  - 
och fritidsnämnden, invigningstal. Till tonerna 
från kulturskolans fanfar avtäcktes sedan 
konstverket Mina paradisfåglar och vi 
fick sedan lyssna till när konstnären Linda 
Shamma berättade om hur hon gått tillväga 
när hon skapat konstverket. Hon har genom 
dialog med medborgarna samlat inspiration.

– Natur var en återkommande associa-
tion genom generationerna, men tankarna 
om vad Rönninge står för spretade. Inget av 
de barn jag mötte kände till Sten Bergman 
och hans upptäcktsresor vilket fick mig att 
inse att berättelsen om honom nu är på 

väg att försvinna. Jag undrade hur vi skulle 
kunna bevara historien och samtidigt skapa 
en ny sådan, säger Linda Shamma.

I verket Mina paradisfåglar har hon tagit 
fram en egen tolkning av paradisfågeln där 
formen följer paradisfågelns proportioner 
med detaljer som avviker som hon beskriver 
som en slags mutation, ett liv och en form 
anpassad för vår tid. Det är svårt att se på 
fågeln utan att undra var den kommer ifrån, 
var den är på väg och var dess likar är?

Stort tack till alla som deltagit både i 
framtagandet och vid invigningen!

Trygghetskväll i 
Salem centrum
En måndagskväll i oktober 
genomfördes en trygghetskväll i 
Salems centrum. Kvällen syfta-
de till att visa upp en del av det 
trygghets skapande arbete som 
görs i kommunen samt ha en  
dialog med kommuninvånarna 
om trygghet, säkerhet och trivsel. 

Under kvällen fanns både verksam- 
 heter från kommunen och våra 
samarbets partner på plats,  till  
exempel öppen vården och miljö- och 
samhällsbyggnads förvaltningen (trafik), 
men även  Elisby fastigheter, bevaknings-
bolagen Nokas och Tempest Security, 
Söder törns brand försvarsförbund, 
natt vandrarna, grannsamverkan samt 
polisen och dess volontärer. 

Vi startade redan under efter-
middagen med en trygghetsvandring. 
En trygghetsvandring är en promenad 
genom ett förutbestämt område, där 
man tillsammans med de som bor och 
vistas i område kollar på tryggheten och 
trivseln. De som är med får ge sin bild 
på område och även ge förslag på hur 
man skulle kunna göra området mer 
säkert, tryggt och trivsamt. Under denna 
trygghetsvandring gick vi i området 
kring Salem centrum.

Under trygghetskvällen lyssnade vi  
också på kommuninvånarnas tankar 
och idéer om trygghet, säkerhet och 
trivsel. Polisen genomförde sin årliga 
medborgar dialog som kommer resul-
tera i nya medborgar löften för 2018. 
Vi vill tacka alla som engagerade sig i 
trygghetskvällen och de synpunkter, 
förslag och idéer som kom fram under 
efter middagen och kvällen, dessa tar vi 
med oss i arbetet med trygghet, säker-
het och trivsel under 2018.

Kontakt:  
Victoria Skynäs, säkerhetssamordnare. 
victoria.skynas@salem.seLinda Shamma, konstnären bakom Mina Paradisfåglar.

Cykelgaraget
Cykelgarage med plats för cirka 115 cyklar  
kommer byggas på Torgets norra del.  
Cykelgarage kommer även innehålla en 
ljus, trivsam och helt väderskyddad vänt - 
kur för bussresenärer. Utformningen av 
kuren och cykelgaraget är dels tänkt som 
en portal till torget och att i viss mån an-
knyta den vackra Skönviksparken till torget 
genom dess lätta paviljongsuttryck och 
växtbeklädda tak. För cyklisten kommer 
det finnas möjlighet att parkera cykeln  
på en trygg och välordnad plats med bra 
ställ för fastlåsning av cykeln.

Utmed södra fasaden kommer det även 
finnas en cykelverkstad i miniatyr, som har 
automatisk pump för däck, ställning för 
upphängning av cyklar, verktyg för enklare 
reparationer. Cykelgaraget planeras vara 
klart redan under försommaren 2018.

Ny och vacker park
I planområdets allra nordvästliga del mot 
Flaten kommer ny park anläggas. Parken 

kommer att vara ansluten mot Skönviks-
parken via en bro, vilket skapar ett trivsamt 
promenadstråk mellan torg och park. 
Ingen planerad starttid finns för parken, 
dock pågår programarbetet för fullt. Förra 
seklets handelsträdgårdar som Rönninge är 
så känt för står som modell för parken. Om 
möjligt påbörjas anläggandet av parken 
under 2018.

När bostadskvarteren börjar bli klara  
kommer kommunen att iordningställa  
gator och bygga fler parkeringsplatser i  

området. Planeringen har påbörjats och 
troligen kommer sista etappen med gatorna 
starta när marken tinat upp år 2019 och det 
borde vara klart samma år.

Första förstudien för Rönninge centrum 
påbörjades 2009 vilket gör att området 
förhoppningsvis kommer ta cirka 10 år att 
färdigställa om sluttiden blir 2019.

Kontakt: 
Clas Asker, Projektledare Rönninge centrum.
072-505 83 22, clas.asker@salem.se

Fortsättning
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Vem hjälper den  
som hjälper?
Har du någon i din närhet som du 
ger hjälp och stöd till? Vad skulle du 
själv behöva för stöd?

Drygt 1,3 miljoner vuxna ger någon form  
av anhörigstöd i Sverige enligt en rapport  
från Socialstyrelsen. Var femte vuxen vårdar, 
hjälper eller stödjer regelbundet en när-
stående. De flesta, ca 900.000 av dessa 
anhöriga, är i yrkesverksam ålder. 

Cirka 100 000 har gått ner i arbetstid  
eller slutat arbeta – på grund av sitt omsorgs-
givande. Nästan var tredje anhörig gör 
in satser varje dag.  Det har visat sig att an-
höriga påverkas både ekonomiskt, socialt, 
psykiskt och fysiskt av att ge anhörigstöd. 
Med anhörig menas här den som står en 
person nära, så det kan vara både inom  
familjen eller en god vän. Kommunen er-
bjuder anhörigstöd för att underlätta för 
anhöriga och förebygga egen ohälsa.

Mer information:
Vill du veta mer om anhörigstöd så är  
du välkommen att kontakta anhörig konsulent 
Anneli Ritter.
Tel: 08-532 594 89 
E-post: anneli.ritter@salem.se

Energirådgivarna
Vill du få tips om hur du får en  
mer energieffektiv bostad där  
du samtidigt sparar både på  
klimatet och dina energikost-
nader? Då kan du vända dig till 
kommu nens energi- och klimat-
rådgivning. Det är en opartisk och 
kostnadsfri service som finns till 
privat personer, företag och organi-
sationer. 

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig 
med tips och råd om hur du kan påverka  
din energianvändning och hur du ska göra  
för att påverka miljön så lite som möjligt.  
Vi ger opartiska råd och hjälper dig att  
hitta den bästa tekniska lösningen som  
passar dina förutsättningar.

Du kan bland annat få råd om hur  
du kan göra för att:
• Minska energianvändningen i din  

bostad eller lokal.
• Sänka dina energikostnader.
• Optimera ditt uppvärmnings- eller  

ventilationssystem.
• Minska din klimatpåverkan.
• Få en mer energieffektiv bostad  

genom bättre fönster, isolering,  
belysning med mera.

Mer information:  
www.energiradgivningen.se
Energirådgivningen är ett samarbete mellan 
flera olika kommuner, bland annat Hud-
dinge och Haninge.

Energirådgivare:  
Jonna Lindström
Tel: 08-535 365 33

08-29 11 29
E-post: jonna.lindstrm@huddinge.se

Bygglov Järpen 1
Uppförande av samlingslokal  
vid Järpstigen. Ärendenummer: 
BoM 2017-193

En ansökan om uppförande av en 
samlings lokal har kommit in till bygg- 
och miljö nämnden. Förslaget avviker 
från detaljplan genom att byggnaden 
delvis, 12 m², placeras på mark som 
inte får bebyggas. Om du är berörd 
sakägare t ex närboende, kan du lämna 
synpunkter i ärendet innan nämnden 
fattar beslut.

Handlingarna finns anslagna på  
Salems kommuns anslagstavla Säby 
Torg 16, 144 80 Rönninge.
 
Du kan lämna skriftliga synpunkter i 
ärendet till och med 2018-01-20 till:
Salems kommun
Bygg- och miljöenheten
144 80 Rönninge
msb@salem.se
 
Kontakt
Magnus Olsson
Handläggare  
magnus.olsson@salem.se
08-532 598 98
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Salem  
femtonde  
bästa skol-
kommun i 
landet
I SKL:s Öppna jämförelser –  
Grundskola 2017 har Salems  
kommun klättrat från plats 158 
(2016) till plats 15 (2017) av 
landets 290 kommuner avseende 
elevernas skolresultat. Vi placerar 
oss även i toppskiktet bland länets 
kommuner, bättre än bland annat 
Stockholm, Huddinge och Täby.

Vid en jämförelse av endast kommunala 
skolor placerar sig Salem på plats 13.  
Salems fyra kommunala skolor var för sig 
ligger dessutom över riksgenomsnittet 
i nyckeltalen som mäter elevernas skol-

resultat. Den fina placeringen är ett kvitto 
på våra lärares och elevers hårda arbete. 

Skolans resultat beskrivs utifrån nyckeltal 
om betyg i årskurs 6 och 9 samt nationella 
prov i årskurs 3. Nyckeltalen har ändrats 
från föregående år då skolans resultat 
beskrevs utifrån nyckeltal för elevernas 
kunskaps resultat i årskurs 9.

Statistiken i SKL:s Öppna jämförelser  
för grundskolan baseras på uppgifter  

från Skolverket, Skolinspektionen och  
Statistiska centralbyrån. Syftet är att ge  
huvudmän och skolor underlag för skol-
utveckling och möjlighet att jämföra sina 
resultat med andra.

Kontakt:
Gunilla Schött, Tf. Förvaltningschef  
Barn- och utbildningsförvaltningen
gunilla.schott@salem.se
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Ungdomsprojektet i Salem
Vi är till för dig mellan 16–29 år som saknar arbete eller sysselsättning

Det här stödet kan du få:
• Individuellt stöd - vad vill du  

och vad behöver du?
• Stöd i ditt jobbsökande.
• Studie- och yrkesvägledning.
• Hjälp i kontakt med myndigheter.
• Praktik/arbetsträning/kontakt  

med arbetsgivare.
• Social träning och olika aktiviteter  

såsom t.ex. studiebesök.

Så här gör du för att ansöka om  
att komma med i projektet:
Prata med din handläggare, kontakt- 
person eller kontakt inom vården.
Eller fyll i en intresseanmälan och ett  
samtycke som du sedan postar till oss.
Intresseanmälan finns på hemsidan  
www.samordningsforbundethbs.se
Du kan även kontakta en ungdoms stödjare 
direkt: 073-962 08 72Fo
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Form
: Ryter. Tryck: Ått

a.45.

Biblioteket
Tel: 08-532 599 10,  
biblioteket@salem.se
Mån, tors ........................................  13–19
Tis, ons, fre .....................................  10–17
Lör ..................................................  10–15

●● Språkcafé. Måndagar kl 15-16:30. Start 
15/1. Vill du träna dig på att prata svens-
ka? Välkommen till vårt språkcafé där vi 
träffas varje måndag för att fika och prata.

●● Stick- och handarbetscafé. Måndagar  
kl. 15. Start 29/1. Bli inspirerad och låt 
kreativiteten flöda tillsammans med  
andra. Måndagar hela våren. Ta med  
eget material.

●● Författarbesök: Yvonne Hirdman.  
Mån 5/2 kl 19. Författaren, historikern och 
genusvetaren Yvonne Hirdman är aktuell 
med boken Lent kändes regnets fall mot 
min hand medan barnen brann i Berlin om 
våren 1945 innan freden deklarerades. 
Hirdman fick Augustpriset 2010 för Den 
röda grevinnan, som handlar om hennes 
mammas liv i Europa innan 2:a världs-
kriget. Gratisbiljetter från 22/1.

●● Författarbesök: Inger Kindahl. Mån 19/2 
kl. 18. Rönningebon Inger Kindahl debute-
rar med romanen Gift med en yuppie,  
som tar oss tillbaka till 80-talet, aktie-
handel och förhoppningar om rikedom. 
Hör henne berätta om boken och få ditt 
eget ex. signerat.

Kultur- och fritid
●● “Törnrosa”. Kl 13.00 För barn från 3 år, Lilla 

Murgrönan, entre 50 kr. Förköp fr.o.m. 20/1.

Utställningar på Salems Bibliotek

●● 17/1. Salems Hembygdsförening  
”Folkskolan 175 år”, fotoutställning.

●● 20/1-7/2. Gerd Skogeland, olja  
och akvarell.

Seniorbio
Murgrönan Tisdag kl. 13.00, entrè: 50 kr. 
Kassan öppnar kl. 12.40.
Tisdag 16/1 - Borg
Tisdag 30/1 - Känslan av ett slut

Kyrkan
Skogsängskyrkan
Gudstjänst varje vecka kl 10.

●● Scouter. Varje måndag kl. 18.15, föranmä-
lan: www.equmeniaronninge.se/scout/
bli-scout/

●● 7/1. Kl. 10. Internationellt arbete  
i Östeuropa.

●● 21/1. Kl. 10. Ekumenisk gudstjänst med 
Salems församling. Lennart Marklund, 
präst, predikar.

●● 28 /1 kl 10  Musikgudstjänst. 
Stefan Jämtbäck sjunger   

Salems församling
Expeditionen Säby kyrka och  
församlingshem 070-618 39 19.
www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/SalemsForsamling
salems.forsamling@svenskakyrkan.se.

●● Högmässa. Säby kyrka, söndagar kl. 11.

●● Lunchmässa. Säby kyrka, onsdagar kl. 13.

●● Lunchbön. Säby kyrka, måndag, tisdag, 
torsdag och fredag kl. 13.

●● Kvällsmässa. Säby kyrka, torsdagar  
kl. 19. Första torsdagen i månaden  
firas Mässa i Taizéanda.

Varje vecka

●● Bibelfrukost. Säby kyrka och församlings-
hem, tisdagar kl. 08. Samtal om Bibeln  
och livet.

●● Pilgrimsvandring. Med start i Säby kyrka, 
tisdagar kl. 10.15.

●● Samtalsgrupp Tro & Liv.  
Säby kyrka, tisdagar kl 13.30.

●● Öppna förskolan Juvelen. 
 Säby församlingshem, måndagar  
kl. 09.00–12.30, tisdagar kl. 09–12.30  
och torsdagar kl 09–12.30. För barn 0–5 
år och deras vuxna. Fika, lek, samtal och 
sång. Terminsstart 15/1.

Öppen verksamhet

●● Torsdagsträffen.  
Föredrag och sopplunch, Säby kyrka. 
Startar 25/1.

●● Adam. Säby församlingshem, Samtals-
grupp för män. Andra lördagen i  
månaden kl. 09. Startar 10/2.

●● Stororden. Öppen bibelföreläsning.  
Säby kyrka, onsdag 21/2 kl. 19.

●● Lunchmusik. Säby kyrka, jämna tisdagar  
kl. 12. Startar 6/2.

●● Syföreningen. Säby kyrka, udda torsdagar 
kl. 13.30. Handarbete, samtal och fika.  
Alla är välkomna till gemenskapen!

Barn och unga

●● Fredagsmys. Säby kyrka, fredagar 
 udda veckor kl. 18. Startar 12/1.

●● Gathering of Geeks. Säby kyrka, onsdagar 
jämna veckor kl. 17.30. Startar 17/1.

●● Söndagsskola. Säby kyrka, jämna söndagar 
kl. 11. För barn 4–10 år. Startar 14/1.

●● Barngudstjänst. Säby kyrka,  
fredag 26/1 kl. 09.30.

Salems kommun  
informerar 2018
”På G-sidan” i Salems kommun informerar  
är till för att kommunens föreningar ska få 
möjlighet att nå ut till alla salembor på ett  
enkelt sätt. Om du vill lämna in ett manus 
gäller följande stopptider:
Nummer:   Manusstopp:
2 mar–apr  31/1
3 maj–jun   30/3
4 sep–okt  1/7
5 nov–dec  2/10
1 jan 2019  4/12

Politik
Årets sammanträden
Kommunfullmäktige: 22/2, 17/5, 14/6, 
27/9, 22/11, 12/12

Kommunstyrelsen: 5/2, 5/3, 9/4, 28/5, 
11/9, 1/10, 29/10, 3/11 

Barn- och utbildnings nämnden: 13/2, 
20/3, 24/4, 22/5, 21/8, 4/9, 16/10, 4/12

Bygg- och miljönämnden: 6/2, 13/3, 2/5, 
12/6, 28/8, 18/9, 23/10, 11/12

Kultur- och fritidsnämnden: 8/2, 15/3, 
3/5, 23/8, 6/9, 25/10, 28/11

Socialnämnden: 20/2, 12/3, 23/4, 12/6, 
27/8, 3/9, 8/10, 3/12

OBS! Datumen kan ändras under året.

Sammanträdena börjar kl. 19 om inget 
annat meddelats. Ärendelistorna finns  
på kommunens webbsida www.salem.se,  
biblioteket och i kommunhusets reception. 

Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde är det frågestund för all-
mänheten kl. 19. Alla kommuninvånare 
kan ställa en fråga som beror någon 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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