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Torsdagen den 23 februari 2017 kl 19.00. 

Stora Murgrönan, Salems centrum 

1 Val av utvecklingsalternativ för Sa lems centrum 

2 Placering av ny grundskola samt planuppdrag 

3 Utredning av vägdragning till ny grundskola 

4 Rapportering av ej verkställda beslut andra och tredje kvartalet 2016 

5 Äldreplan 2017-2021 

6 Svar på motion - Välkommen till Salem 

7 Svar på motion - Multianläggning i Salems centrum 

8 Svar på motion - Samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen 

9 Svar på motion - SL-kort för alla gymnasieelever 

10 Svar på motion - Möjlighet för pedagoger att studera på arbetstid 

KUNGÖRELSE 

2017-02-23 
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11 Svar på interpellation angående uppföljning av ökade kostnader för väg och VA 
i Rönninge C från Anders Klerkefors {Röp) ställd till kommunstyrelsens 
ordförande Lennart Kalderen {M) 

12 Svar på interpellation angående bygg- och miljönämndens mål, rättssäkerhet 

från av Anders Klerkefors {Röp) ställd till bygg- och mi ljönämndens ordförande 
Björn Kvist (M) 

13 Svar på interpellation angående 4H och hästar på Ersboda från Anders 
Klerkefors {Röp) och Karin Meyer {Röp) ställd till kommunstyre lsens ordförande 
Lennart Kalderen (M) 

14 Avsägelser och fyllnadsval 

15 Inkomna motioner, interpellationer och frågor 

Olle Glimvik 

Ordförande 
Linnea Edström 
Sekreterare 

Om ledamot är förhindrad att komma till sammanträdet ska detta anmälas till : 
Linnea Edström, telefon 08-532 598 11 eller e-post: linnea.edst rom@salem.se 



) 

) 

) 

) 

Salems 
kommun 

Kommunfullmäktige 

Gruppsammanträden 

Borgerliga gruppen 
Tisdag den 21 februari kl 20.00-21.00 
Konferensrum Bergaholm 

Moderata samlingspartiet 
Tisdag den 21 februari kl 18.00-20.00 
Konferensrum Bergaholm 

Liberalerna 
Tisdag den 21 februari kl 18.00-20.00 
Konferensrum Talby 

Centerpartiet 
Tisdag den 21 februari kl 18.00-20.00 
Konferensrum Lideby 

Kristdemokraterna 
Tisdag den 21 februari kl 18.00 
Lunchrummet, Kanslienheten 

Socialdemokraterna 
Tisdag den 21 februari kl 18.30 
Konferensrum Högantorp 

Rönningepartiet 
Tisdag den 21 februari kl.18.00 
Konferensrum Lundby 

Sverigedemokraterna 
För information om tid och plats ring 
Lars-Göran Holmsten 070-272 43 44 

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge 

Besök: Säby Torg 16, Salem 

Telefon: 08-532 598 00 

Fax: 08-532 598 87 

2017-02-23 

E-post: info@salem.se 

Webb: www.salem.se 

2017-02-16 
1 av 1 

Org nr: 212000-2874 

Bankgiro: 210-9569 
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Kommunstyrelsen 

KS §3 Dnr. KS/2013:10.259 

Val av utvecklingsalternativ för Salems centrum 
På kommunstyrelsens sammanträde 2016-11-28 respektive 2016-12-14 presenterade 
miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen en ny, alternativ disposition av marken i Salems 

centrum baserat på centrumägarens önskemål om att bygga ett nytt centrum därefter riva 

gamla centrum och upplåta marken för bostadsbebyggelse. Kommunstyrelsen fann 

förslaget intressant och beslutade att uppdra åt förvaltningen att genomföra en 
medborgardialog i januari 2017. Dialogen har genomförts och resultatet redovisas i 

tjänsteskrivelse daterad 2017-02-01 och i bilaga till den. Parallellt med dialogen har 
förvaltningen tagit fram ytterligare beslutsunderlag. 

Slutsatsen är att alternativ Alfa ur många perspektiv är en fullgod utgångspunkt för 
fortsatt planering. Men mot bakgrund av de många perspektiv som belysts i 

tjänsteskrivelse daterad 2017-02-01 reviderad 2017-02-07, är det förvaltningens 

bedömning att alternativ Beta bör vara det alternativ som är utgångspunkt för 

förhandlingar med centrumägaren och andra exploatörer. Givet att tillfredsställande 
förhandlingsresultat kan uppnås kan planarbete därefter inledas. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 1 februari, reviderad den 7 februari 2017. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att välja alternativ Beta som utgångspunkt för 
fortsatt planering av det nya Salems centrum innehållande bostäder, handel, 

kommunala verksamhetslokaler, park och torg samt nya gator, gångstråk och de 

parkeringsanläggningar som krävs. 

2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
alternativ enligt beslutspunkt 1, att förhandling ska ske med centrumägaren och 
eventuella andra parter som krävs för att nå ett avtal som reglerar förutsättningar 

och respektive parts åtagande i utvecklingen av Salems centrum. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att preliminärt 

förhandlingsresultat skall underställas kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utforma en 

projektorganisation inkluderande en politisk styrgrupp. 

Yrkanden och proposition 

Mats Nittve {MP), Mia Franzen (L), Arne Närström (S) och Ankie Bosander (C) yrkar bifall 

till ordförandens förslag till beslut. 

Anders Klerkefors (Röp) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut utom i beslutspunkt 
1 där han yrkar på följande tillägg "barnomsorg, utbildning" läggs in efter bostäder i 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsen 

ordförandens förslag till beslut (se bilaga 2). 

Lennart Kalderen (M), Mia Franzen (L) och Ankie Bosander (C) yrkar avslag på Anders 

Klerkefors tilläggsyrkande. 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Anders Klerkefors yrkande och 

finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att välja alternativ Beta som utgångspunkt för 

fortsatt planering av det nya Salems centrum innehållande bostäder, handel, 

kommunala verksamhetslokaler, park och torg samt nya gator, gångstråk och de 
parkeringsanläggningar som krävs. 

2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
alternativ enligt beslutspunkt 1, att förhandling ska ske med centrumägaren och 

eventuella andra parter som krävs för att nå ett avtal som reglerar förutsättningar 

och respektive parts åtagande i utvecklingen av Salems centrum. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att preliminärt 
förhandlingsresultat skall underställas kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del 

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utforma en 
projektorganisation inkluderande en politisk styrgrupp. 

Särskilt yttrande 

Lennart Kalderen (M) medges lämna ett särskilt yttrande till protokollet (se bi laga 3). 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

8 av 33 

Ordf. sign. Just. sign. 

) 

) 



.. 

) 

) 

) 

Rönni~!f artiet 

Yrkande, Kommunstyrelsen 

Datum: 2017-02-13 

Rönningepartiet, Anders Klerkefors 

Yrkande avseende ärende/punkt: § 3 Utvecklingen av Salems centrum 
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Salems centrum är kommunens huvudcentrum. Här ska centrala kommunala tjänster vara 
lättillgängliga. Centrumet är en stor arbetsplats med sina butiker, kontor, 
vårdinrättningar, skolor mm. Salems centrum är också ett nav för kultur, idrott och 
handel. Här ligger biblioteket, biografen och även kommunens simhall med tillhörande 
gym och sporthall. I centrumet finns apotek, matvarubutiker, cafeer och annan service. 
Här möts människor för att handla, sporta och uppleva kultur. Centrumet nås lätt genom 
ett bra nät av gång och cykelvägar men även med buss från övriga delar av kommunen. 

Förslaget Beta måste innehålla förslag som tar upp framtida behov av flexibla lokaler för 
kultur, idrott och medborgardeltagande men även förslag på lösningar för barnomsorg 
och utbildning. Transporter, tillgänglighet samhällstjänster och service måste också vara 
del av förslagen inför medborgardialogen. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag 

att stycket 1 får följande tillägg ... nya Salems centrum innehållande bostäder, 
barnomsorg, utbildning, kommunala verksamhetslokaler ... 

Anders Klerkefors 
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SÄRSKILT YTTRANDE 
2017-02-15 

Kommunstyrelsen 

§ 3 Utvecklingsalternativ för Salems centrum 

Rönningepartiet har yrkat på följande tillägg i beslutssats 1 : 

" ... nya Salems centrum innehållande bostäder, barnomsorg, utbildning, kommunala 
verksamhetslokaler ... " 

§3 

Jag - och flera med mig - har röstat för avslag på detta yrkande beroende på att det föreslagna 
tillägget "barnomsorg, utbildning" rimligen måste ingå i begreppet "kommunala 
verksamhetslokaler". Därför är det föreslagna tillägget onödigt och t o m felaktigt. 

[\ I~ / 1. 
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Ordförandeförslag Salems centrum 

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 

2017-02-07 
Dnr KS/2016:10.259 

1 av 1 

Den politiska styrgrupp som följt projektet är enig om att alternativ Beta bör väljas som 
utgångspunkt för förhandlingar inför fortsatt planering av Salems centrum. De främsta skälen är: 

• Alternativ Beta ger störst möjligheter till utveckling för Salems centrum i ett långsiktigt 
perspektiv. 

• Alternativ Beta ger också flest bostäder. 
• Alternativ Beta bör ge bäst ekonomisk utdelning för kommunen. 

Förslaget till kommunstyrelsen och fullmäktige innebär att kommunen ska ta upp förhandlingar 
med den nye centrumägaren som står bakom förslaget för alternativ Beta, samt med de övriga 
intressenter som nämnts i kommunstyrelsens beslut i ärendet. Förhandlingarna ska syfta till att ta 
fram ett förslag till ett avtal som ska föreläggas fullmäktige för godkännande, tillsammans med ett 
förslag till planuppdrag. De förhandlingar som ska ske innebär en närmare prövning av ekonomi, 
genomförandeförmåga, projektrisk m m för alternativ Beta som ska utvärderas av kommunen inför 
beslut om nästa steg. 

Kommunen har anlitat PWC för en analys av det konsortium som äger Salems centrum. En 
sammanfattning av analysen finns i tjänsteskrivelsen. PWC ger ett antal rekommendationer som 
ska följas upp under förhandlingarna . 

Inför förhandlingarna bör en lämplig projektorganisation formas för kommunens del. Det kan bl i 
aktuellt ,att rekrytera tillfälliga resurser för att förstärka organisationen. Uppdraget att utforma en 
projektorganisation bör ligga på kommundirektören. En politisk styrgrupp ska följa processen. 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen ska delta i förhandlingarna. Avrapporteringar till 
kommunstyrelsen kommer att ske. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att välja alternativ Beta som utgångspunkt för fortsatt 
planering av det nya Salems centrum innehållande bostäder, handel, kommunala 
verksamhetslokaler, park och torg samt nya gator, gångstråk och de 
parkeringsanläggningar som krävs. 

2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
alternativ enligt beslutspunkt 1, att förhandling ska ske med centrumägaren och 
eventuella andra parter som krävs för att nå ett avtal som reglerar förutsättningar och 
respektive parts åtagande i utvecklingen av Salems centrum. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att preliminärt 
förhandlingsresultat skall underställas kommunfullmäktige för godkännande. 

Kommunstyre/sen beslutar för egen del 

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utforma en projektorganisation 
inkluderande en politisk styrgrupp. 

K, r::-~ 
Lennart Kalderen (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Conny Olsson 
Kommunarkitekt 

Sammanfattning av inkomna synpunkter på 
medborgardialogen om Salems centrum 

Redovisning av inkomna synpunkter frän kommuninvånarna via e-mail 

Här redovisas inkomna synpunkter inskickat via info@salem.se 

32 stycken e-mail har kommit fram till den 30/1. 

av de föredrog 73% alternativ Beta och 21% alfa. Ställningstagandet motiverades ofta av 
argument. Några av dessa redovisas nedan. 

Resultat från webbenkäten 

Av de som har svarat på webbenkäten, 76 st föredrog 74 % beta 

och 25% alfa. 

Sammanräknat är det en stor majoritet 75% som förespråkar alternativ Beta. 
Totalt kom 108 svar in. 

Exempel på framförda synpunkter från de som förespråkar Beta-alternativet. 

"Vi föredrar alternativ beta dvs 600 nya bostäder och ett helt nytt köpcentrum!" 

"Beta är mycket bra val med en hög bostadsbrist som kommunen har. Blir billigare att bygga när 
man har allt på platsen. Kommunen behöver mera barnfamiljer bostadsrätter är ett bra sätt att få 
ner kostnaderna de köper ut bostadsrätterna och butiker/lokaler. De måste ha en still som inte 
liknar city. Påminner mig om Trosa hus med butiker eller banker på undervåningen. Vi måste få 
medborgarna att börja köpa i våran kommun inte åka till grannkommunerna." 

BILAGA 
2017-01-30 

Dnr 2016/249 

1 av 2 

"Centrumförslaget på Beta med motivering av att den befintliga parkeringsplatsen I nuvarande 
Salem centrum är under all kritik. Den är trång och räcker inte till. Bättre med en ny. Ett garagehus 
som I förslaget Beta.Bra för slag. M.V.H" 

"Jag finner att Beta förslaget är att föredra. 600 nya lägenheter och att centrumet blir nytt ökar 
intresset för hela Salem på bostads marknaden. Det är i tidens anda att orter ökar tillgången av 
butiker för att avlasta städerna. Och ett fräscht centrum attraherar investerare som annars aldrig 
skulle tänkte tanken att starta verksamhet i Salem. Viktigt att tänka på vid detta är att Salem 
marknadsförs och då ska vi tänka funktionalitet, miljö, och framtid." 

"Jag vill gärna lämna mina synpunkter om framtidens Salems Centrum. Jag är skriven i kommunen. 

Post: Salems kommun, 144 80 Rönninge 

Besök: Säby Torg 16, Salem 

Telefon: 08-532 598 00 

Fax: 08-532 598 87 

E-post: info@salem.se 

Webb: www.salem.se 
Org nr: 212000-2874 

Bankgiro: 210-9569 
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Att centrumet ska rustas upp ser jag som invånare som enbart positivt! Jättebra att passa på att 
bygga fler bostäder, de behövs! Av de båda förslagen som finns tycker jag att Beta långsiktigt 
verkar vara den bästa planen. Fler bostäder kan byggas i ett bra läge rent kollektivt, fler butiker kan 
öppnas på sikt och centrumet kan få en tydlig uppfräschning. Salems centrum som det ser ut idag 
är en ful och dålig lösning, både ur tillgänglighetsperspektiv (otydliga små ingångar), ett 
trygghetsperspektiv (utomhus, runt omkring centrumet är det många prång och möjliga tillhåll 
utan överblick) och även ur ett estetiskt perspektiv. Med planen Alfa är det stor risk att dessa 
nackdelar inte går att bygga bort." 

"Beta möjliggör en förbättrad miljö runt omkring det nya centrumet med gröna miljöer och 
trevliga samlingspunkter. Ett tips är att planera för många och trygga cykelparkeringar för att 
möjliggöra minskning av biltrafiken till det nya centrumet. För oss som nyttjar centrumet är det 
också bättre att det gamla centrumet parallellt finns kvar när det nya centrumet byggs, trots att 
byggtiden sammanlagt blir längre." 

Exempel på framförda synpunkter från de som förespråkar Alfa-alternativet. 

" lnbyggare i kommunen sedan drygt tre år ( Söderby) önskar avge våra synpunkter på planerna 
relaterade till Salems Centrum. Vår uppfattning är att alternativ Alfa är helt tillfyllest: 
snabbare,billigare ( kommunens skattemedel SKALL hanteras varsamt ! ) Kortare byggtid. Proppa 
inte in så många människor som i alt B,biltrafiken i dag är redan föga nöjsam ..... händer något på 
E 4:an blir det genast kaos o stopp från Kungens kurva till Moraberg. Låt kommunen vara den oas 
den är,inklämd mellan två kommuner,i stort sett förlorade för Sverige. Och tack ske pris för 
Bornsjön -vattentäkt-som effektivt stoppar all expansion utmed E 4:an söderut. ALLT behöver inte 
samlas i Stockholms län. Ett drägligt liv kan inte betyda att sitta i trafikröran morgon o kväll, 
livskvalite krävs !" 

Samtliga inkomna e-mail resp synpunkter framförda på webbenkäten finns tillgängliga på 

förvaltningen samt de synpunkter som skickats på annat sätt till förvaltningen. 

Conny Olsson 
Kommunarkitekt 

Post : Salems kommun, 144 80 Rönninge 

Besök: Säby Torg 16, Salem 

Telefon: 08-532 598 00 

Fax: 08-532 598 87 
E-post: info@salem.se 
Webb: www.salem.se 

Org nr: 212000-2874 
Bankgiro: 210-9569 
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Interimistisk 

Riskanalys - Genomförande 

Med avseende på centrumägarens förmåga att genomföra planeringsalternativ Beta i 
Salems Centrum 

2017-01-29 / Alarik von Hofsten, Coaching Minds 

Om den här riskanalysen 

Den här riskanalysen är en av fyra riskanalyser som kommunen låter genomföra 
parallellt och som syftar till att utreda: 

• Genomföranderisk 
• Finansiell risk 
• Detaljhandelsrisk 
• Teknisk risk 

Utförare av de olika riskanalyserna är preliminärt: 

• Genomföranderisk utförs tekniska managementkonsulter 
• Finansiell risk utförs av PWC 
• Detaljhandelsrisk utförs av detaljhandelskonsulter 
• Teknisk risk utförs av teknikkonsultföretag 

För at spara tid har kommunen har givit undertecknad, Alarik von Hofsten, i uppdrag att 
ta fram en interimistisk riskanalys och göra ett utlåtande. Kommunen rekommenderas 
att så snart som möjligt komplettera denna interimistiska riskanalys med en djupare 
riskanalys genomförd av teknisk managementkonsult som besitter en djupare 
kompetens inom genomförandefrågor. 

) 



) 

) 
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Sammanfattning 

Bakom den formella centrumägaren står en grupp företag med varsin specialinriktning. 
En är inriktad på handel, en på bostäder, en tredje på finansiering och en 
fastighetsutveckling. Samlat förefaller de ha de den kompetens och framför allt den 
erfarenhet och kontaktnät som krävs. 

De individer som tillsammans leder projektet från centrumägarens håll är också 
huvudägare i de företag som ingår i gruppen. Det finns således en mer direkt koppling 
mellan hur köpcentrum utvecklas (under normal drift och i nyutveckling) och privat 
ekonomi hos de inblandade. Detta skiljer sig betydligt från tidigare centrumägare där 

centrum ägts av kapitalförvaltande fonder utomlands och där driften sköts av 
tjänstemän lokalt. I detta sammanhang torde nya centrumägarens struktur vara en 
fördel och en garant för att anläggningen i Salem utvecklas positivt. 

Kommunen behöver i förhandlingar med centrumägaren och eventuellt Stockholms stad 
försäkra sig om tillräckligt inflytande över hur och av vem som marken där nuvarande 
centrum och parkering ska exploateras. 

Bakgrund 
Salems kommun står i en valsituation när det gäller vilket av två olika alternativ för 
disposition av marken i Salems Centrum som ska ligga till grund för planprogram och 
detaljplanearbete. De två alternativen har kallats Alfa respektive Beta. 

Alfa: Bollplanerna och området där Skyttorpsskolan ligger idag bebyggs med bostäder, 
med parkering under, förutom ett grönstråk som bibehålls. Centrum blir kvar på 
nuvarande plats, men kan utvecklas inom nuvarande område 

Beta: Centrum flyttas till bollplanerna. Parkeringen placeras under centrum. Bostäder 
byggs intill. Skyttorpsområdet bebyggs med bostäder och f d Centrumfastigheten 
bebyggs med bostäder. 

I bägge alternativen kommer det byggas många nya bostäder (400 till 600 st) och dessa 
bostäder kommer byggas av flera olika exploatörer. Ny allmän platsmark ska anläggas i 
båda alternativen och båda får betydande inverkan på närboende och kommunen, både 
under byggtiden, men även när byggnationen är klar. Ur de aspekterna är alternativen 
rätt lika vad gäller risk. Det som verkligen kan skilja mellan alternativen ur 

riskhänseende är att i Beta ska ett nytt handelscentrum byggas och det gamla rivas. 
Eftersom det är centrumägaren som ska bekosta och leda byggnationen av det nya 



handelscentrumet så blir skillnaden i risk mellan alternativen i stora stycken 
associerad med centrumägaren som organisation. Därför är den här analysen 
avgränsad till att bedöma risker förenade med centrumägarens 
genomförandeförmåga. 

Vad är genomföranderisk? 
Kortfattat handlar genomföranderisk om vilka risker som kan försvåra eller helt 
förhindra att projektet går att genomföra praktiskt. 

När kommunen valt alternativ följer först ett planskede och därefter ett byggskede 

Genomföranderisk handlar om vilka risker som följer av att inblandade parter saknar 
tillräcklig förmåga att genomföra delar av planeskedet och byggskedet. En betydande 
del av förmågan handlar om finansiell förmåga. Därför analyseras den i en separat 
riskanalys. I övrigt kan genomföranderisken delas in i olika kategorier: 

• Egna personella resurser: Har organisationen rätt kompetens och i tillräckligt 
antal och med rätt motivation? 

• Partners: Finns det rätt typ av partners och experter som kan anlitas vid behov? 
• Mark: Att inblandade parter förfogar över nödvändiga marktillgångar. 

Beskrivning av centrumägarens organisation 

Formellt ägs köpcentrumet Salems Centrum och den tillhörande parkeringsplatsen av 
bolaget Fastighets AB Salem 5:7. Det bolaget är dock inte i praktiken ett rörelsedrivande 
bolag utan har som enda syfte att äga köpcentrumet. Det har således ingen egen 
genomförandekapacitet. Istället bör fokus riktas på ägarna till det bolaget. Bakom den 
formella centrumägaren står en grupp företag med varsin specialinriktning: 

• I mola: Inriktat på bostadsutveckling och bygg 
• Grandholm: inriktat på fastighetsinvesteringar och utvecklingsprojekt 
• CAM: Inriktat på utveckling och drift av handelsplatser och köpcentrum 
• Köpcentrumet i Salem drivs till vardags av Elisby Fastigheter. 

Nedan följer några korta observationer om respektive företag. 

lmola 
I mola Entreprenad AB förvärvar och utvecklar fastigheter, producerar nya bostäder i 
egen regi samt renoverar och bygger om befintliga bostäder på uppdrag. Det är så ledes 
I mola står för bostadskompetensen och byggkompetensen i ägargruppen. Bolaget har 
varit verksamt sedan 1996 och har ca 20 tjänstemän 20 yrkesarbetare. Man utför all 
projektledning och byggledning i egen regi, samt viss byggverksamhet, övrigt handlas 
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upp. Bolagets projekt är oftast flerbostadshus, men har också byggt kontor och 
industrilokaler. 

Frontpersoner i Salemprojektet är Niclas Blohm och Magnus Ruthström. 

Webbplats : http://imola .se 

Grandholm 
Grandholm Gruppen AB grundades 2012 med syfte att skapa en långsiktig 
fastighetsverksamhet via investeringar i fastigheter, fastighetsrelaterade bolag, projekt 
och fonder. 

Tillsammans med CAM (se nedan) är Grandholm minoritetsägare i flera andra 
köpcentrum som Orminge (ombyggnad och nybyggnation), Rotebro centrum 
(ombyggnation), Viksjö, Ekerö samt Rondellen i Väsby. 

Frontpersoner är Thomas Otterud och Anders Åström. 

Webbplats: http://grandholm.se 

CAM 
CAM Holding AB står via sina dotterbolag för handelskompetens om hur ska centrum se 
ut och drivas samt sköter förhandlingar med ägarna och franschisegivarna till större 
handlare i Salems centrum. Ett flertal tjänster levereras via bolaget Elisby Fastigheter. 

Tillsammans med Grandholm (se ovan) är CAM minoritetsägare i flera andra 
köpcentrum som Orminge (ombyggnad och nybyggnation), Rotebro centrum 
(ombyggnation), Viksjö, Ekerö samt Rondellen i Väsby. CAM och Grandholms ägarandel 

uppgår till 3-10% i berörda centrum utom Salems centrum. 

Frontperson är Magnus Löfgren. 

Elisby Fastigheter 
Elisby är förvaltare och sköter löpande drift av handelsfastigheter. För närvarande 
förvaltar Elisby köpcentcentrum i Salem, Orminge, Rotebro, Viksjö, Ekerö och Väsby. 
Bolaget har egen personal, men hyr in teknisk förvaltning. 

Frontperson är Magnus Löfgren. 

Bedömning av organisation 



Med för denna analys tillgänglig information är det svårt att dra annan slutsats än att 
centrumägaren som grupp har både tillräcklig kompetens och tillräckliga personella 
resurser för att kunna genomföra projektet att bygga nytt köpcentrum i Salem. Genom 
att alla inblandade har lång erfarenhet av sina respektive delbranscher bör man kunna 
utgå ifrån att de förfogar över ett nödvändigt kontaktnät med kompletterande 
kompetens och resurser. Inom ramen för den här analysen har det dock inte ingått att 
vidimera kompetensen eller nätverken närmare. Det få anstå till en mer fullskalig analys. 

Till skillnad mot mer renodlade centrumägare som opererar i Sverige har den här 
gruppen en styrka som ligger i just det att de har grupp med många kompetenser och 
där alla parter bilateralt har jobbat tillsammans tidigare, dock inte alla i ett och samma 
projekt. Självklart kan man även vända på argumentet att det finns risker med den här 
typen av nätverksorganisationer om det uppstår tvister om inriktning och prioritering, 
men fördelarna brukar överväga. 

En annan fördel som förtjänar att nämnas är att de inblandade personerna är både 
arbetande i projektet och dessutom ägare. Det bör borga för korta beslutsvägar men 
också att Salems centrum "har ägare av kött och blod" och inte det "ansiktslösa" 
ägande som ofta kännetecknar många av de storbolag som äger och förvaltar andra 
centrum, ofta på uppdrag av utlandsbaserade kapitalägare. Av liknande skäl bör risken 
vara liten att utvecklingen av Salems centrum prioriteras ned. Salems Centrum är de 
inblandade parternas största projekt och det är en investering som de själva 
finansierar. 

Mark 
Den mark där nuvarande köpcentrum och parkering är beläget ägs av Stockholms Stad, 
som upplåter marken som tomträtt till centrumägaren. Centralt i alternativ Beta är att 
den marken där centrum och parkering nu finns ska omvandlas till mark för 
bostadsändamål. Genomförandet av alternativ Beta kompliceras av att strategiskt 
viktig mark i området ägs av Stockholms Stad. Därför finns här risker som kan 
försvåra, eller förhindra att centrumägaren, kan genomföra sin del av alternativ Beta. 
Fastigheten som sådan ägs av Stockholms Stad som upplåter marken med tomträtt till 
Fastighets AB Salem 5:7. 

Det är känt att Stockholms Stad kan tänka sig att sälja marken. Stockholms stad har dock 
gjort klart att de inte vill inleda förhandlingar förrän Salems kommun valt inriktning Alfa 
eller Beta. Sannolikt gör Stockholms Stad bedömningen att priset påverkas av vilket av 
alternativen det blir. Det är också klart att centrumägaren vill köpa marken ifråga. 
Centrumägaren har antytt att om Beta blir av så avser de inte att själva bygga bostäder 
på platsen, utan att " ... det kan ske i partnerskap med andra". Centrumägaren har också 
meddelat att om prisbilden på marken skulle bli ogynnsam för dem kommer de inte att 
köpa utan istället verka för att bygga bostäder på marken med tomträtt. Huruvida det är 
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legalt och i linje med Stockholms Stads önskemål har inte kartlagts närmare i det här 

läget. 

Inför utvecklingen av Salems centrum har kommunen aktivt valt en strategi som går ut 
på att området ska exploateras av flera olika exploatörer. Det skapar många fördelar för 
kommunen. Fler exploatörer innebär automatiskt en större variation i bostadsutbudet 
vad gäller kvalitet, storlekar, arkitektur, serviceutbud mm. Det leder i sin tur till variation 
av människor som bosätter sig i området. Erfarenheter från andra kommuner pekar mot 
att stor variation i boende skapar bättre och mer stabil socialt klimat. Med fler 
exploatörer lindras också konsekvenserna om någon exploatör skulle försenas eller 
omprioritera sitt byggprojekt. 

För Salems kommuns del bedöms det vara av stort strategiskt värde att på något sätt 
skaffa sig kontroll över hur den aktuella marken kommer exploateras och av vem. I det 
läget att centrumägaren utöver att bygga nya centrum med bostäder ovanpå och därtill 
exploatera befintliga centrumtomten, kommer centrumägaren i praktiken ha ansvaret 
för två tredjedelar av totala bostadsproduktionen i området. Det får betraktas som en 
icke försumbar risk för kommunen. Kommunen lägger så att säga "alla ägg i en korg". 

Hur denna kontroll för kommunen ska skapas måste komma fram genom 
förhandlingar med centrumägaren, men det kant.ex. ske via någon form av avtal eller 
i form av markbytesaffär. I en sådan förhandling kan även nuvarande markägaren 
Stockholms Stad behöva involveras. 
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KS§ 5 Dnr.KS/2016:104.011 

Placering av ny grundskola samt planuppdrag 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att genomföra en utredning 
avseende framtida behov av förskoleplatser och elevplatser samt utreda möjliga 

placeringar av en ny grundskola. Det här ärendet behandlar den del av utredningen som 

handlar om utredningens resultat, uppförande och placering av ny grundskola. Till 

kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari presenteras två ytterligare ärenden 

kopplat till utredningen: dels ett ärende om fortsatt utredning av vägdragning och dels ett 
ärende om uppförandet av temporära skolbyggnader och placeringen av dem. 

Utredningen förordar ur perspektiven: i) var elevunderlaget växer samt ii) tomtmarkens 
lämplighet ur ett verksamhetsperspektiv - att alternativet Fågelsången är den plats som 

beslutas för uppförande av ny grundskola. I anslutning till frågan om uppförande av 

skolbyggnader behöver planfrågor beaktas enligt följande. Området är idag planlagt som 
parkmark, varför en ny detaljplan för skoländamål behöver tas fram. Föreslaget 

planområde har goda gång- och cykelkommunikationer samt närhet till kollektivtrafik i 

Salems centrum. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2017. 

Ordförandens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ny grundskola ska uppföras och att den ska placeras i det 

markområde som i utredningen benämns Fågelsången. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
placering, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för skola inom 

Salem 5:24 med flera. 

Yrkanden och proposition 

Mia Franzen (L) yrkar (se bilaga 4): 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ny grundskola ska uppföras och att den ska 

placeras i det markområde som i utredningen benämns Södra Hallsta. 
2. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 

placering, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för 

skola inom området Södra Hallsta. 

Anders Klerkefors (Röp) yrkar bifall till Mia Franzens yrkanden. 

Ankie Bosander (C), Arne Närström (S), Mats Nittve (MP) och Lennart Ejenäs (M) yrkar 
bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer Mia Franzens yrkanden mot ordförandens förslag till beslut och 

fu. 
Ordf. sign. 
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Kommunstyrelsen 

ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Votering 
begärs och verkställs. 

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut 

röstar ja och den som vill bifalla Mia Franzens yrkanden röstar nej. Vinner nej har 
kommunstyrelsen bifallit Mia Franzens yrkanden. 

Voteringen utfaller enligt följande: 9 ledamöter röstar ja och 2 röstar nej . Hur var och en 

röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Kommunstyrelsen har 

därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ny grundskola ska uppföras och att den ska placeras i det 
markområde som i utredningen benämns Fågelsången. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 

placering, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för skola inom 

Salem 5:24 med flera. 

Reservation 

Mia Franzen (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Anders Klerkefors (Röp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsexpediering: 

Arkiv 

' 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Yrkande till ärende 5 Placering av ny grundskola samt planuppdrag 

Yrkanden 
Liberalerna föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

• Kommunfullmäktige beslutar att ny grundskola ska uppföras och att den ska placeras i 
det markområde som i utredningen benämns Södra Hallsta. 

• Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
placering, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för skola inom 
området Södra Hallsta. 

Motivering 
Salems kommun är med sin placering på Södertörn och sina välrenommerade skolor attraktiv för 
barnfamiljer som letar nytt boende inför förskole- och skolstart. Kapaciteten i kommunens skolor 
är idag fullt utnyttjad. Bristen på skollokaler hotar föräldrars rätt att välja skola för sina barn. 

Liberalerna menar att den utredning av lokalbehoven som nu föreligger har underskattat behovet 
av skollokaler samt saknar beredskap för eventuella förändringar av prognosen. 

När kommunen nu har planerat och till vissa delar beslutat om en kraftig utbyggnad av bostäder i 
både kommundel Salem och Rönninge är det rimligt att ha en högre beredskap för fler barn än 
vad nuvarande utredning visar. 

Vi menar att Lokalbehovsutredningen egentligen visar att behovet med den planerade 
utbyggnadstakten är två grundskolor. I det läget menar liberalerna därför att det är rimligt att 
börja med en utbyggnad i Södra Hallsta. D en tanke som barn och utbildningsförvaltningen har 
om att nyinflyttade elever i Rönninge ska hänvisas upp till Salems skolor inte är genomtänkt. D en 
medför långa skolvägar(med skolskjuts) och med kamraterna i en annan kommundel tror vi inte 
kommer att uppskattas av nyinflyttade Rönningefamiljer. 

Liberalerna delar inte utredningens slutsatser om placering av en grundskola utan menar att en 
placering i Södra Hallsta är att föredra av flera skäl. 

1. Vi menar att utredningen underskattar behovet av skollokaler i Rönningedelen med utbyggnad 
av Rönninge Centrum, Kungsgården med flera områden som i utredningen uppskattas till cirka 
100 småhus och 240 lägenheter. Erfarenheterna från tidigare exploateringar visar att det i mycket 
hög utsträckning är barnfamiljer som väljer att flytta in samtidigt som det i de fall där äldre 



Rönningebor med utflugna barn väljer att flytta från hus till lägenhet så kommer dessa att ersättas 
av en ny barnfamilj. Om vi, lågt räknat, ponerar att det i 60 procent av bostäderna flyttar in en 
barnfamilj med två barn motsvarar bara detta 408 barn, vilket motsvarar 13 klasser eller 
förskolegrupper med 30 barn i vardera. 

2. Hösten 2016 fanns det bara enstaka platser kvar i Rönninge- och Nytorpsskolorna trots att vi 
då tillfört paviljonger för två extra klasser på Rönningeskolan. Detta understryker att det redan 
idag finns ett stort behov av lokaler i Rönninge. 

3. Utbyggnaden av Rönninge Centrum ligger före i tid varför behovet av nya skollokaler i tid 
kommer flera år före den utbyggnaden som nu diskuteras av Salems Centrum. 

4. Med en lokalisering i Södra Hallsta kan skolan avlasta de bägge kommundelarna och då främst 
kanske Nytorp. 

5. Södra Hallsta är dessutom inte detaljplanerat varför risken för överklaganden av placeringen får 
bedömas som låg vilket ökar möjligheten att hålla tidsplanen och få fram en skola i tid. 

6.En utbyggnad av en skola på Fågelsången kommer inte att avlasta Rönningedelen av 
kommunen. 

7. Vi ser farhågor att kommunen, i ett läge när lokalerna i Rönningedelen inte räcker till, väljer att 
ersätta gymnasiet med en grundskola i lokalerna eftersom det är mer kostsamt att bygga nya 
lokaler. Detta vore olyckligt eftersom Rönninge gymnasium är Salems bidrag till den 
gemensamma gymnasieregionen. En utbyggnad av skola i Södra Hallsta gör det mindre sannolikt 
att detta skulle ske. 

Mia Franzen 

Liberalerna 
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Kommentar till ordförandeförslag - placering av ny 
grundskola 

Kommunförvaltningen har tagit fram en skolutredning som föreslår att en ny grundskola 
för 400 elever ska placeras på Fågelsången. Två vägdragningsalternativ har föreslagits. 
Förvaltningen har också föreslagit att en temporär skola bestående av skolpaviljonger 
placeras i anslutning till Skogsängsskolan. Det sistnämnda behandlas i särskilt ärende. 
Barn- och utbildningsnämnden behandlar de närmare frågorna om skolorganisation och 
placering av skolenheter. 

Moderaterna, Socialdemokraterna, Centern och Miljöpartiet stödjer förslaget om 
Fågelsången. Det självklara argumentet som leder fram till den slutsatsen är att den nya 
skolan då anläggs i närheten av de flesta nya eleverna. Kommundelen Salem är anlagd 
efter "Skift-normen" från 1960-talet, d v s att gång- och cykeltrafik är skild från biltrafik. 
En skola på Fågelsången är därmed den närmaste och säkraste lösningen för de nya 
eleverna. Att placera den nya skolan vid Södra Hallsta skulle innebära att kommunen 
tvingar en mängd elever att använda skolskjuts. Elevernas behov måste sättas främst. 

I medborgardialogen har framkommit protester mot en skola vid Fågelsången, nästan helt 
från närboende på Rönningeborg och i de radhusområden som ligger i närheten. Bl a har 
protesterna gällt att ett grönområde används, även att fastighetsvärden skulle försämras. 
Hur pass mycket Fågelsången används för rekreation är omtvistat. Det finns heller inga 
fakta som tyder på att fastighetsvärdena skulle minska, snarare är det befogat att för det 
skulle vara attraktivt för barnfamiljer med en skola på näravstånd. Oavsett hur man ser på 
dessa argument, står det klart att den växande kommunens behov av en välplacerad 
grundskola överväger vid en samlad bedömning. Området ska även fortsättningsvis kunna 
användas för fritid och rekreation samt naturligtvis öppna upp för gång- och cykeltrafik. 

Boende på brf Rönningeborg har också riktat skarp kritik mot det södra 
vägdragningsalternativet, alternativ 1. I ärendet om vägdragningen föreslås att det norra 
alternativet, alternativ 2, ska ses som huvudförslag i den fortsatta utredningen. 

Vi är övertygade om att placeringen i Fågelsången kommer att ge flera hundra elever i 
kommunen en modern, ny grundskola i fin närmiljö och på säkert gångavstånd. 

(:X.J<;; H---Ä 
Lennart Kalderen (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KSTU § 15 Dnr KS/2017:41.291 

Placering av ny grundskola samt planuppdrag 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att genomföra en utredning 

avseende framtida behov av förskoleplatser och elevplatser samt utreda möjliga 
placeringar av en ny grundskola. 

Gjord utredning visar att: 

• barn-/elevunderlaget ökar fram till år 2025 med ca 220 förskolebarn samt med ca 
400 grundskoleelever fram till å 2030. Som grund för beräkningen har nyttjats 

preliminära befolkningsberäkningar baserade på pågående översiktsplanearbetet 

scenario 3 exklusive Högantorp (Ny prg ÖP 2016 160919 alt utan Högantorp). I 

anslutning till detta har också antagits att Skyttorp kommer att rivas till förmån för 
nya byggnationer i Salem centrum. Som effekt av detta behöver där redan 
befintliga förskoleplatser (ca 70 st) också ersättas med nya lokaler. 

• det framtida barn/elevunderlaget översatt till lokalbehov innebär nyanskaffning av 

lokaler för förskola motsvarande 320 barn, dvs 18 avdelningar om totalt 3 200 m2 
samt en grundskola för ca 480 elever om ca 5 800 m2. 

• ökningen av barnunderlaget för förskola sker främst i kommundel Rönninge (inkl. 

Södra Hallsta) medan ökningen av elevunderlaget för grundskola sker främst i 

kommundel Salem. Nya förskolor föreslås anskaffas, genom egen byggnation 

och/eller inhyrning, i Södra Hallsta samt i centrala Salem. Ny grundskola föreslås 
uppföras enligt alternativet "Fågelsången". 

• intill ny grundskola är uppförd, uppskattningsvis HT år 2020, kommer det att 

finnas behov av temporära skollösningar motsvarande ca 1150 m2, varav ca 600 

m2 HT 2017 och resten under 2018. Den lösningen som föreslås är uppförande av 
temporära moddullösningar i anslutning till Skogsängsskolan. 

Ärendet beskrivs i tjänsteskrivelse daterad 2017-01-20. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ny grundskola ska uppföras och att den ska 
placeras i det markområde som i utredningen benämns Fågelsången. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att 

upprätta detaljplan för skola och anslutande väg inom Salem 5:34 med flera. 

Ordförandens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut: 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar tillstyrka förvaltningens förslag att en 
ny grundskola ska uppföras vid Fågelsången. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar tillstyrka att bygg- och miljönämnden 

får i uppdrag att upprätta detaljplan för skola och anslutande väg inom Salem 5:34 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

med flera. 

Yrkanden och proposition 

Bo Eriksson (L) yrkar att utskottet tillstyrker att skolan ska placeras vid Södra Hallsta, samt 
att kommunstyrelsen ger planuppdrag för en skola vid Södra Hallsta. 

Arne Närström (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut mot Bo Erikssons yrkande under 
proposition och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar i enlighet med 
ordförandens förslag. 

Tekniska utskottets beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut: 

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar tillstyrka förvaltningens förslag att en 
ny grundskola ska uppföras vid Fågelsången. 

2. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar tillstyrka att bygg- och miljönämnden 
får i uppdrag att upprätta detaljplan för skola och anslutande väg inom Salem 5:24 
med flera. 

Reservation 
Bo Eriksson (L} reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Beslutsexped iering: 
Kommunstyrelsen 
Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Mats Bergström 
Ekonomichef 

Kommunstyrelsen 

Placering av ny grundskola samt planuppdrag 
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Kommunfullmäktige beslutar att ny grundskola ska uppföras och att den ska placeras i det 
markområde som i utredningen benämns Fågelsången. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om 
placering, att ge bygg- och miljönämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för skola inom 

Salem 5:24 med flera. 

1. Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att genomföra en utredning 

avseende framtida behov av förskoleplatser och elevplatser samt utreda möjliga 
placeringar av en ny grundskola. Det här ärendet behandlar den del av utredningen som 
handlar om utredningens resultat, uppförande och placering av ny grundskola. Till 

kommunstyrelsens sammanträde den 13 februari presenteras två ytterligare ärenden 

kopplat till utredningen: dels ett ärende om fortsatt utredning av vägdragning och dels ett 
ärende om uppförandet av temporära skolbyggnader och placeringen av dem. 

Gjord utredning visar att: 

• barn-/elevunderlaget ökar fram till år 2025 med ca 220 förskolebarn samt med ca 
400 grundskoleelever fram till år 2030. Som grund för beräkningen har nyttjats 

preliminära befolkningsberäkningar baserade på pågående översiktsplanearbetet 

scenario 3 exklusive Högantorp (Ny prg ÖP 2016 160919 alt utan Högantorp). I 
anslutning till detta har också antagits att Skyttorp kommer att rivas till förmån 
för nya byggnationer i Salems centrum. Som effekt av detta behöver där redan 

befintliga förskoleplatser (ca 70 st) också ersättas med nya lokaler. 

• det framtida barn-/elevunderlaget översatt till lokalbehov innebär nyanskaffning 
av lokaler för förskola motsvarande 320 barn, dvs 18 avdelningar om totalt 3 200 
m2 samt en grundskola för ca 480 elever om ca 5 800 m2. 

• ökningen av barnunderlaget för förskola sker främst i kommundel Rönninge (inkl. 
Södra hallsta) medan ökningen av elevunderlaget för grundskola sker främst i 
kommundel Salem. Nya förskolor föreslås anskaffas, genom egen byggnation 
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och/eller inhyrning, i Södra Hallsta samt i centrala Salem. Ny grundskola föreslås 
uppföras enligt alternativet "Fågelsången" (se nedan). 

• intill ny grundskola är uppförd, uppskattningsvis HT år 2020, kommer det att 
finnas behov av temporära skollösningar motsvarande ca 1150 m2, varav ca 600 
m2 HT 2017 och resten under år 2018. 

2. Ärendet 
Salems kommun arbetar aktivt med tillskapande av nya bostäder. Det pågående arbetet 

med ny översiktsplan förebådar ett bostadsbyggande som resulterar i en relativt 
omfattande befolkningsökning för Salems kommun. Beräkningar indikerar att 

befolkningen per år 2030 kommer att uppgå till ca 21 000 personer jämfört dagens 16 500 
personer. 

I det följande beskrivs vilka behov som framledes bedöms finnas samt hur detta kan 
mötas med utbyggnad av förskole- och skolkapacitet. 

2.1. Behovsanalys förskola/skola baserat på ny översiktsplan 

Baserat på den befolkningsberäkning som kommunens planeringsfunktion gjort i 
anslutning till arbetet med den nya översiktsplanen scenario 3, har barn- och 

utbildningsförvaltningen beräknat ett framtida barn- och elevunderlag för förskola och 
grundskola. Förvaltningen har i samband med detta också tagit hänsyn till att den nya 

översiktsplanen siktar mot att riva Skyttorpsskolan till förmån för nytt bostadsbyggande -

medförande behov av att också ersätta de redan befintliga förskoleplatserna med nya. 

2.1.1 Förskola 

Befolkningsberäkningen visar att antalet barn i ålder 1-5 år ökar med ca 220 barn fram till 

och med år 2025. Därutöver behöver cirka 70 förskoleplatser skapas för det behov som 

uppkommer i samband med rivningen av fd Skyttorpsskolan samt ytterligare ett antal 
platser för att hantera kö samt oförutsedda behov. Totalt bör skapas ca 320 nya platser 
motsvarande 18 nya avdelningar. Detta enligt följande beräkning och fördelning per 
kommundel: 

• Ökningen av antalet förskolebarn sker framför allt i kommundel Rönninge (ca 145 
barn) men också i kommundel Salem (ca 75 barn). 

• Ökningen i kommundel Rönninge hanteras genom att 110 nya platser, 6 
avdelningar, skapas i Södra Hallsta samt genom att de ca 50 platser i Rönninge 

som idag, pga platsbrist i Salem, nyttjas av barn boende i Salem framledes nyttjas 
för barn boende i Rönninge. 

• Salems bristsituation samt kommande nya behov hanteras genom tillskapande av 
140 nya platser samt därutöver 70 nya platser som ersätter de som försvinner vid 

rivningen av Skyttorp. Totalt blir det därmed 210 nya platser, dvs motsvarande 12 
nya avdelningar. 
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• Totalt sett innebär detta, beräknat på ett behov om ca 10 m2 per barn, att ca 3 
200 m2 förskola behöver skapas. Detta föreslås ske genom såväl nybyggnation 

som inhyrning av yta/förskoleplatser. Eftersom grundskolebehovet ökas successivt 

över tid planeras också för att den tilltänkta nya grundskolan byggs utifrån ett 
flexibelt koncept där delar av skolan de första åren kan nyttjas som förskola för att 

därefter fullt ut nyttjas som skola. Det ger kommunen möjlighet att bygga ut 
förskolekapaciteten i takt med att behoven tilltar. 

2.1.2 Grundskola 

För barn i ålder 6-15 år visar befolkningsberäkningen på en ökning om ca 400 elever. 
Detta enligt följande beräkning och fördelning per kommundel: 

• Elevantalet förväntas öka i kommundel Salem med totalt ca 350 barn. Detta till 
följd av: i) den framtida byggnationen i centrala Salem, ii) ökat antal elever i 

Söderby Park samt iii) att elever som idag går i årskurs 5 i Parkskolan i Söderby 
Park behöver växla till annan skola i kommundel Salem. 

• Kommande år sker en förtätning av sydvästra Rönn inge samt nybyggnation av 
Rönninge centrum och Södra Hallsta. I förslaget till ny översiktsplan ingår 

förtätning av Rönninge i form av villor i områdena Heliodal, Solliden och Södra 
Ekdalen. I Rönninge centrum, Södra Hallsta och Rönninge Kungsgård uppförs nya 
områden med blandad bebyggelse, både småhus och lägenheter. 

Enligt befolkningsberäkningen som är framtagen för kommande översiktsplan 
kommer detta inte att påverka grundskolan i kommundel Rönninge genom ett 
ökat elevunderlag. Enligt beräkningen kommer elevunderlaget att ligga kvar på 

dagens nivå, med en viss variation, plus eller minus några elever fram till 2025. 

Efter 2025 sker en successiv ökning om ca 50 elever. 
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Diagram: Prognos för kommundel Rönninge utifrån planerad utbyggnad i 
Salems kommun (Blå linje - Prognos 16, Röd linje - prognos förslag ny ÖP ). 
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Beräkningen för kommande översiktsplan påvisar inget behov om ytterligare 

skola i kommundel Rönninge, men dock kan det komma krävas kompletterande 

insatser på befintliga skolor, då skolorna redan har nått sin fulla kapacitet. Idag 

finns ingen "marginal" för mottagande av inflyttande elever. Per den 15 oktober 

2016 är 962 elever inskrivna i skolorna i Rönninge och kapaciteten uppgår till 944 

platser. Mellanskillnaden mellan beräkningen ovan och idag faktiskt inskrivna 

elever förklaras av det fria skolvalet och att elever därmed kan gå i skola i 

Rönninge utan att vara folkbokförda i kommundel Rönn inge. 

Om områdena som föreslås exploateras i kommande översiktsplan inte bebyggs 

kommer, enligt beräkning, antalet elever i åldern 6-15 år att på sikt minska i 

kommundel Rönninge. Stora barnkullar som nu befinner sig i grundskolan blir 

äldre och går vidare till gymnasiet och inte lika stora kullar fyller på underifrån. 

• Då den framtida ökningen av elevunderlaget i all huvudsak är fokuserat till 
kommundel Salem föreslås att där uppföra en ny grundskola med plats för ca 480 
elever. 

Den nya skolan planeras vara enparallellig för årskurserna F-5 och tvåparallellig 
för årskurserna 6-9. Detta för att kunna ta emot elever från Söderby Park där det 

endast finns grundskola i årskurserna F-5. Nyttjar vi ett nyckeltal om ca 12 m2 per 
elev så innebär det att skolan bör vara på ca 5 800 m2. Eftersom grundskole
behovet ökas successivt över tid planeras också för att den nyuppförda 

grundskolan byggs utifrån ett flexibelt koncept där delar av skolan de första åren 
kan nyttjas som förskola för att därefter fullt ut nyttjas som skola . Det ger 
kommunen möjlighet att bygga ut förskolekapaciteten i takt med att behoven 
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Utredningen har i enlighet med utredningsdirektivet utvärderat var förskolor och 

grundskola ska lokaliseras. Utvärderingen har skett i förhållande till bla: 1) 
elevunderlagets geografiska placering, 2) markförhållanden 3) angöringsmöjligheter 
4)1ämplighet ur ett verksamhetsperspektiv, S) planstatus och andra planerade 

exploateringar 6) inverkan på närliggande boenden. 

Under utredningens gång har de alternativ som bedömts olämpliga sorterats bort. Kvar 

finns dock ett antal alternativ vilka presenteras nedan. 

2.2.1 Förskola placeringsalternativ 

Förskolorna föreslås uppföras i mindre enheter, 4-6 avdelningar, med närhet till barnens 

boende. Utredningens förslag är såsom följer: 

• uppförande av en förskola i Södra Hallsta om 6 avdelningar för ca 110 barn - vilket 

är i linje med redan befintlig planering 

• uppförande av två förskolor i centrala Salem (2st a 4 avdelningar) för ca 140 barn. 

Utredningen förordar att formerna för uppförandet kan variera för att nå flexibilitet. Detta 
genom såväl eget byggande som hyrande av lokaler (t.ex. i nyuppförda 
centrumbyggnationen). Utredningen rekommenderar också att den nybyggda 

grundskolan uppföres med flexibilitet i åtanke och att delar av skolans yta vid behov kan 

nyttjas fört.ex. förskoleverksamhet. Inte minst under skolans första två-tre år, intills 
underlaget för grundskoleelever fullt ut motsvarar skolans kapacitet. 

2.2.2 Grundskola placeringsalternativ och förutsättningar per alternativ 

Utredningsuppdraget anger vad gäller ny grundskola att tre alternativ ska undersökas: 

• om området kring Skogsängsskolan, inklusive Bergsgården, kan användas för 
uppförande av nya skolbyggnader 

• om en ny tvåparallellig skola kan uppföras i Södra Hallsta 

• annan lokalisering av ny skola, främst i kommundelen Salem 

Utredningen har arbetat igenom samtliga dessa alternativ och de platser som valts för 

slutlig utvärdering åskådliggörs på bild nedan. 
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Fem alternativa permanenta skolplaceringar 

1 Södra Hallsta, 2. Skogsängsskolan, 3. Fågelsången, 4 Prästboda, 5 Vitsippan, 

De fem alternativen värderas av utredningen enligt följande: 

l. Södra Hallsta 

• Markförhållandena är hanterbara och angöringsmöjligheten god. 

Placeringen inkräktar dock på planerad bostadsbyggnation vilket också 
gör att framtida expansionsmöjligheter är begränsade. 

• Placeringen bedöms som felaktig i relation till att elevunderlaget främst 
växer i kommundel Salem. Det får troligen omfattande 

skolskjutskostnader som följd samt att fler föräldrar väljer att per bil 

skjutsa sina barn till skolan ,med ökad trafikbelastning som konsekvens. 
Tillika kräver placeringen nya gång- och cykelvägar mot Säbyområdet för 
säker skolväg för elever boende i det området. 

• Detaljplanering möjlig och risken för långa överklagandetider bedöms 
som relativt låg. 

2. Skogsängsskolan 

• Markförhållandena är hanterbara men angöringsmöjligheterna är 
problematiska pga rådande trafiksituation. Marken används redan idag 

för skolverksamhet, på så vis är förutsättningarna goda, men tyvärr blir 
tomten trång och det gör att framtida expansionsmöjligheter blir 
begränsade. 

• Placeringen bedöms som relativt bra i relation till att elevunderlaget 
främst växer i kommundel Salem, skolområde Säby och Söderby Park, och 

det får troligen till följd att skolskjutskostnader uppstår för barn i de yngre 
åren (F-3). Vid byggnation på Skogsäng skapas en 4-parallellig skola, dvs 
en skola med mer än tusen elever. Barn- och utbildningsförvaltningen 
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avråder av verksamhetsskäl från att skapa en så stor sammanhållen 

enhet. 
• Delar av marken är idag planerad som parkmark, detaljplaneändring 

krävs. Risk för överklaganden från närboende finns. 

3. Fågelsången 

• Markförhållandena är hanterbara. Angöringsfrågan är i detta alternativ 
mer komplex. Väg fram till tilltänkt markyta måste skapas. Placeringen av 
ny skola inkräktar inte på någon planerad bostadsbyggnation och 

framtida expansionsmöjligheter är ytmässigt goda. Se bild nedan 

avseende tänkbar skolplacering. 

• Placeringen bedöms som mycket bra i relation till att elevunderlaget 
främst växer i kommundel Salem. Inga skolskjutskostnader bedöms 

uppkomma. Placeringen ger en god utemiljö med möjligheter till 
utomhusaktiviteter där möjliga faciliteter (bollplan, utescen, grillplats, 
etc) med fördel kan samnyttjas med tex. föreningslivet. Utformning och 

placering bör ske så att karaktären av grönområde för friluftsaktiviteter i 

största mån bevaras, till glädje för såväl skolans elever som övriga 
kommuninvånare. 

• Marken är idag planerad som parkmark, detaljplaneändring krävs. 

Skolans placering och, framför allt, tillhörande vägdragning behöver 

förankras nogsamt med de närboende. Stor risk för överklaganden om så 
ej sker. 

4. Prästboda 
• Markförhållandena och angöringsfrågan är hanterbara. Placeringen 

inkräktar inte på någon planerad bostadsbyggnation och framtida 
expansionsmöjligheter är ytmässigt goda. 

• Placeringen bedöms som bra i relation till att elevunderlaget främst växer 
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i kommundel Salem. Inga skolskjutskostnader bedöms uppkomma. 

Placeringen ger en god utemiljö med möjligheter till utomhusaktiviteter 
där möjliga faciliteter (bollplan, utescen, grillplats, etc) med fördel kan 
samnyttjas med t ex. föreningslivet. 

• Marken är idag planerad som kvartersmark för idrottsändamål och 

naturmark. Nuvarande detaljplan är låst fram till och med maj år 2023 

och enligt kontroll med kommunens planfunktion kan därmed byggnation 
inte komma ifråga före det på denna plats, vilket är en försvårande 
omständighet i förhållande till när behoven av elevplatser uppstår. Av 

tidigare erfarenheter, därav låst detaljplan, kan förutspås att placering av 

skola i detta område innebär stor risk för överklaganden. 
5. Vitsippan 

• Markförhållandena är hanterbara. Angöringsfrågan är mer komplex med 
eventuell tillskapande av rondell, vilket behöver utredas. Placeringen 

konkurrerar med eventuell framtida placering av nytt äldreboende. 
Framtida expansionsmöjligheter bedöms ytmässigt goda. 

• Placeringen bedöms som bra i relation till att elevunderlaget främst växer 
i kommundel Salem. Inga skolskjutskostnader bedöms uppkomma. 

Placeringen ger en god utemiljö med möjligheter till utomhusaktiviteter 

där möjliga faciliteter (boll plan, utescen, grillplats, etc) med fördel kan 
samnyttjas med t ex. föreningslivet. 

• Marken är idag planerad som naturmark, detaljplaneändring krävs. Risk 
för överklagande finns. 

Utredningen förordar ur perspektiven: i) var elevunderlaget växer samt ii) tomtmarkens 
lämplighet ur ett verksamhetsperspektiv - att alternativet Fångelsången är den plats som 
beslutas för uppförande av ny grundskola. 

3. Planuppdrag 
I anslutning till frågan om uppförande av skolbyggnader behöver planfrågor beaktas enligt 
följande. 

Placering av ny grundskola föreslås ske inom markområdet Salem 5:24 med flera 
(Fågelsången). 

Området är idag planlagt som parkmark, varför en ny detaljplan för skoländamål behöver 

tas fram. Föreslaget planområde har goda gång- och cykel kommunikationer samt närhet 
till kollektivtrafik i Salems centrum. 

I samband med förslaget om en ny grundskola föreslås anläggandet av en ny lekplats samt 
parkeringsytor i anslutning till skolbyggnaden. 

Utredningsbehov 

Föreslaget planområde är idag del av ett grönstråk och regionalt cykelst råk som fortsätter 

genom Salems centrum, vidare mot Bornsjön. Eventuella konsekvenser av en exploatering 
av området behöver utredas vidare gällande dagvatten. En dagvattenutredning behöver 
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tas fram för att hitta en lämplig lösning för omhändertagande. En bullerutredning behöver 

tas fram. 

Befintliga planförhållanden 

Befintlig detaljplan för berört område är "Ändrad och utvidgad stadsplan för kvarteret 
Fågelsången", plan nr 82-22. Planändringen vann laga kraft 1971-02-02. Marken är 

planlagd som parkområde. 

4. Ekonomi och Finansiering 
4.1. Grundläggande antaganden om byggkostnader 
I syfte att få goda estimat på vad det kostar att uppföra förskolor och skolor har 

utredningen sökt information om referensprojekt från andra kommuner. Detta i form av 
två skrifter:i) SKLs skrift Produktionskostnader för skolor, 2016 samt ii) Knivsta Kommuns 
utredning Benchmark nyproduktionskostnader skolor och förskolor, år 2015 utförd av 

Sweco. 

Inhämtad information visar på ett stort kostnadsspann i produktionskostnad per 

kvadratmeter yta beroende på bl.a. markförutsättningar, yt-effektivitet, skolans storlek, 
design och materialval samt styrning av byggprojekten. Den billigaste produktionen låg på 

ca 15 tkr/kvm BTA emedan den dyraste låg på ca 33 tkr/kvm BTA. Flertalet ligger inom 

spannet 20-26 tkr/kvm BTA. 

I utredningens kalkyler har vi valt att beräkna kalkylbelopp enligt följande: 

• Produktionskostnad 24 tkr/kvm BTA 
• Byggherrekostnader tillkommande 19% 
• Riskpåslag 10% 
• Summa kalkylbelopp 31,2 tkr/kvm BTA 

Detta är ett mycket schablonmässigt estimat och vi har av försiktighetsskäl valt att 

presentera kalkyler baserade på den högre delen av kostnadsspannet för referenscase. 

4.2. Kostnadsberäkning Förskolor 
Utredningen visar att det på sikt behöver skapas ca 320 nya platser, motsvarande 18 nya 

avdelningar. Omsatt till ytbehov, beräknat på ett behov om ca 10 m2 per barn, innebär 

det att ca 3 200 m2 ny förskola behöver skapas. Appliceras kalkylbeloppet 31,2 tkr/kvm 
BTA (se ovan) på angivet ytbehov landar investeringsbeloppet på ca 100 mnkr för 

byggnader. Utöver det tillkommer investeringar i inventarier vilket för en förskola på 6 

avdelningar bedöms till ca 4 mnkr, totalt 12 mnkr. Totalkostnad för byggnader och 
inventarier, för 18 avdelningar, uppgår kalkylmässigt därmed till 112 mnkr. Beroende på 
tillkommande utformning av utemiljö (vagnsförråd, lekutrustning etc) kan ytterligare 

kostnader tillkomma. 

I budget 2017-2019 finns inom budget-/planperioden avsatt 45 mnkr för byggnation av 

förskola i Södra Hallsta. Därutöver finns markerat totalt 94 mnkr för behov av byggnader 

och inventarier längre framåt i tiden (år 2020-2025). Utredningen visar att framtida 
investeringsbehov inryms inom de markerade beloppet samt , delvis beroende på val 
mellan att hyra eller bygga, sannolikt blir lägre. Tidpunkt för anskaffande av nya lokaler för 
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förskola är i högsta grad beroende av verklig byggnationstakt för de projekt som anges i 

översiktsplanen samt i den takt den nya grundskolan fylls med grundskoleelever. 

4.3. Kostnadsberäkning Grundskola 
Utredningen föreslår att uppföra en ny grundskola med plats för ca 480 elever. Den nya 
skolan planeras vara enparallellig för årskurserna F-5 och tvåparallellig för årskurserna 

6-9. Nyttjar vi ett nyckeltal om ca 12 m2 per elev så innebär det att skolan bör vara på ca 
5 800 m2. Appliceras kalkylbeloppet 31,2 tkr/kvm BTA (se ovan) på angivet ytbehov 
landar investeringsbeloppet på ca 181 mnkr för byggnader. Utöver det tillkommer 

investeringar i inventarier vilket för en skola i denna storlek (referens från Stockholms 

Stad) bedöms till ca 12 mnkr. Totalkostnad för byggnader och inventarier för en 

grundskola på 5800 m2 uppgår kalkylmässigt därmed till ca 193 mnkr. Beroende på 
tillkommande utformning av utemiljö (boll planer, lekutrustning etc) kan ytterligare 
kostnader tillkomma. I budget för år 2017-2019 har angivits 200 mnkr, varav 125 mnkr 
inom budget-/planperioden. 

4.4 .. Sammanfattning Ekonomi 
Att en kommun växer genom ökat bostadsbyggande får till konsekvens att den 

kommunala servicen behöver byggas ut i motsvarande takt. Detta medför omfattande 

investeringskostnader, redogjorda för enligt ovan. Investeringar av denna storlek kommer 
att medföra en ökad upplåning för Salems kommun och låneskulden per invånare 
kommer att stiga. 

Samtidigt ska dock noteras att kommunens underlag för skatter och bidrag kommer att 
öka i takt med befolkningstillväxten. För år 2017 beräknas kommunen uppbära ca 53 

tkr/invånare i skatter och bidrag, genom kommunalskatt samt inkomst-och 
kostnadsutjämning. Appliceras det beloppet (allt annat lika) på den beräknade 
befolkningsökningen så får man en generell bild av att finansiella intäktssidan av 

befolkningstillväxt - vilket i sin tur ska betala för den ökande volymen på kommunala 

tjänster. En exakt kalkyl av den kommunalekonomiska effekten går i dagsläget inte att 
göra - därtill ·· det i detta tidiga skede alltför många osäkra faktorer. 

Per Almström 

Kommundirektör 
~~ 

Marie Truedsson 

Förvaltningschef 
Barn och utbildning 

J~ .. ~ -;s-
----------~-=------..:.::::::.====--= 
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1 Inkommen synpunkt via mail 1ft avskrift av brev (anges i ingress nlr d lr fallet) 

(lnk~ bfev/maildiarieförs och ~-;rasp' kansl1el)- --

Vid ett infomöte om skolans placering, förtc.astades förslaget att lagga skolan längre ner på Fågelsången ! Vi fick inget svar pi varför I 
Det kan inte vara av ekonomiska skäl, då det skulle bli bimgare att ev. spränga och vägförbindelse i stort redan finns. 
Man kunde då bygga i 2 våningar= mindre yta. 
Men del är kanske så ,att där finns boende från ledningen av moderaterna , som bor där !? 
Att påla ett di stort OJTV"åde och att spränga bort en hel bergssluttning for väg , måste bli MYCKET dyrare. 
Vi har förstått att tjinstemlnnen , och även Moderaterna, som skapat detta förslag , är helt ointresserade av nirfiggandes boende trevnad. 

Detta grönområde används av både gamla och unga. 
Förstör del inte Il!! 

Liberalernas förslag är mycket logiskt för övngt och borde beaktas. 

Vi trodde när vi flyttade hit, att man tyssnade pi lnnevånana, men ~i fick vi. 

Med vänlig hälsning Ann-Kathrin Johnso 

Jag tycker att den nya skolan skall ligga i Södra Hallsta. Jag h,ller helt med Liberalerna i denna fråga. 
Margareta Delteus 

Jag tycker tiksom Liberalerna att den nya skolan skal ligga I Södra Haltsta. 
Byggnadstekniskt är den platsen 6ver1ågsen F,gelsången. Rent geologiskt är 
Fågelsången problematisk. 
En ny väg till föreslagen placering av skolan är svårt att få tlM utan 
stora stömingsproblem för omgivningen. 
Blw den slutltga placemgen fjgelsången bor ny vig läggas i dalgången 
norr om kyrk.an och söder om Snickarstigen. oa,gången är dir bredare oeh 
vigen kommer di att tigga mellan skogsklådda slänter. 
Åke DeNeus 

Hej I 

A, I ( .. .V\_CH( ~ 

Jag anser att Salems nästa nya skola bör placeras i Södra HaNsta som har bist kommumkatJoner och kan lven försörja behovet ~atser för elever från R6nrnnge som står inför en kraftig utbyggnad 
med nya bostadsomå 

Med vänlig hälsning 

Stefan Jacobsson 

Hej jag har vissa synpunkter ang den nya skolan som planeras all bygga vid fågelsången. 

Jag anser att det ir helt fel plats att bygga en skola på, ett område som är lungt och används mycket av bamfam,~er kommer att förstöras med en skolan och en planerad b~vlg som ska gi emeHan. 
Dessutom är det ett stömingsmoment för dem mvånama som bor vid murarstigen nirmast fågelsången. 

Därför anser jag och många andra att skolan bör planeras att byggas vid ett område där det inte stör eller förstör. Det finns vissa som anser att skolan kan byggas vid södra Haffstad för att kunna ligga 
nirmare kollektivtrafiken v~k.et är en bra idl!e. För att planera att bygga vid fågelsången ska man bygga en bilväg m itt i allt som kommer att påverka människor (bams) säkerhet. 
Ska man böf)a bygga mitt i salem kommer det så småningom inte finnas några orrviden att kunna vistas vid med sina barn för att kunna utova några slags aktiviteter i närheten av sitt hem. 

Mvh Karolina Hemandez 

Vill absolut INTE ha en skola p' Fågelsången. Vira sovrumsfönster vätler ditåt och vi kommer överklaga era planer så långt det bara går så erat moderatbygge blir kraftigt försenat och ni förlorar 
nästa valt Det finns många bra platser för en ny skola. Dessutom renoverades Skyttorpsskolan för minst 15 miljoner för inte länge sedan, inget fel på den skolan! Riv t ex Söderbyskolan och bygg en 
ny skola där så kommer det räcka! Eller varför inte på Cirkusplatsen eller bollplanen på Bondestigen? Nära beftntliga vägar och skog. 
hilsningar, 
Valentina Westhng på 

Liberalerna delar ut lappar och tycker att man skall anlägga en ny skola i Rönninge och kommunstyrelsen vill bygga en ny vid Fågelsången, 
Varför lades egentligen Skyttorpsskolan ner när det finns ett sånt skriande behov av skolplalser? 
Verkar vara s~seri med våra skattepengar 

tycker 
Svante lindström 
Salem 

Hejl 

Eftersom det kommer att byggas en hel del I Södra Haftsta, måste det även byggas en skola dlr, di Nytorpskolan är för ltten redan tdag di de inte tar emot ner elever idag. 

Jag tror helt enkelt kommunen behöver bygga tvi nya skolor. 

I f<>rsta hand gir min röst tiR S6dra Haflsta. Når det gäler argumenten om skolsk,uts så tror jag inte på detta. Dagens bam få skJuts idag av sina förikfrar/ vårdnadshavare/slJktmgar och dessutom kan 
de åka buss. Nt får hett enkelt förhandla med SL att de skapar en busshid~ats efter Salemsvigen. Eftersom ,ag tycker att det skal byggas en skola tiH så gir min röst titt att riva och bygga om 
Skyttorpskolan. Ja, ja jag vet att det inte fanns som alt. men det ir bättre än att förstöra hela F,getsången som är ett fint grönområde för Salarps pensionirer och alla som bor in närområdet. Dessa 
gröna ytor anvlnd av väldigt många året runt. Jag tror alla som har valt att bo i Salems Kommun har gjort det av den enkla anledningen att det finns mycket skog och natur in på knutarna. Vill man ha 
betong och bo trängt utan den natur1iga gröna lungan, hade man bosatt sig i innerstan/ Stocl<holm. 

Alt 2 Skogsingsskotan. Idag är det trångt på p1rkenngen v~ ~nvung och himtnmg på fritids. v• ni skapa IMu mer kaos?? N1 kan inte ta bort alla grönorrv,den for att bygga. Man behöver denna 
gröna lummighet som finns i kommunen. 

Om alt. 3 Fågelsången vinner så kan man lika gärna riva och bygg om Skyttorpsskolan t~I en modern F-9 skola och ta lite av marken av bollplanen. Man kan bygga på höjden I 

Alt 4 Prästboda. När det är fotboNsträning så är det kaos med bilar och det blir inte trivsamt för de som bor p.\ LJungsstigen och de andra närliggande sttgama. Det blir fö r trång och dessutom så ~gger 
det ,ndus-tnlokaler väldigt nira. 

Alt 5 Vrtsippan. BOr byggas ett aldreboende I stället för skola. Bra kommunikationer för äldre personer som kommer med bussen och skall hälsa på nära och kira. Att bygga en skola verkar helt galet , 
då kan man lika gärna bygga om Skyttorp. 

Tack för ordet 

Med vänlig hålsn1ng 
Pia Englund 

Hej, 
stödjer utredningens förslag om placering, F,gelsången. 

Mvh 
Kerstin Lines 
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Undenecknad är Salembo sedan 1974.Efter 38 år på Svampstigen blev radhuset för stort när mina barn flyttat till e gna radhus i Salem. 
Kunde inte tänka mig att flytta till någon lägenhet u1an utsikt.Valet föll på Rönningeborg med viss tvekan.Föru1sättningen var att jag 
skulle få en lägenhet med utsikt mot Fågelsången.Har nu bott där i 5 år och va~e dag kunnat se grupperna av förskolebarn och 
gamlingarna från Rönningeborg njuta av paricen. 

Nu står jag inför att få en parkeringsplats utanför mitt fönster och en bilväg med lägenhetsavstånd.Oetta hade jag aldrig kunnat tänka. 
Jag har förståelse för att man kan behöva ny skola.Tycker dock att argumentet för att ej bygga vid Vitsippan är svagt.Planerat äldreboende ... 
På Rönningeborg finns sedan årtionden ett äldreboende med 330 boende varav många som enda rekreationdmöjlighet har Fågelsången.Har 
från mitt fönster kunnat se vad området betytt för gamla och unga.Låt detta få bestå. 

Om annat alternativ ej är möjligt låt åtminstone bilvägen ligga i dalen så att vi slipper trafiken intill sovrummet, 

Sande ett mail 9 sept. med anledning av att lekparken började nedmonteras. Fick aldrig nåt svar på del men misstänker att planerna 
på den nya skolan redan var påbö~ade. 

Jag är en hängiven Salembo och har alltid pratat gott om hur det är att bo här.Jag vill även i fortsättningen kunna få trivas här nära mina barn och barnbarn. 

M ed vänlig hälsning El isabet von Konow --Vi medlemmar på Rönningeborg protesterar mot det förslag som nyligen kommit till vår kännedom om planerna för en ny skola på Fågelsången i Salem. 

Argument mot denna plan år främst att det inte finns befintltg väg för bilt~afik till skolan. En sådan behövs för allehanda transpo~er som i så fall skulle passera nära våra fönster med dålig luft av 
avgaser som följd. Att bygga en ny väg skulle bli ett stort ingrepp i vår nåmatur, vackra gamla friska trad. måste skövlas i den slänt som vi boende ä r så rädda om. Att spränga i slänten är en dyr 
historia och hotar säkerheten för bostadshusen på Storskogsvägen som ligger bara några meter upp. Lämpligare vägval vore att bygga ut den norra promenad - och cykelvägen. 

Fågelsången är för oss aUa, inkl barn, ungdomar och vuxna ett viktigt natur- och strövområde, som inte bör störas och på lekplatsen möts barn från många länder. 

Klimatförändringen kommer enligt forskarna medföra bl.a. fler och värre skyfall vilket man också måste ta hänsyn t ill vid byggande. S ank mai1c; som måste pålas ter sig därför Inte lämplig för nybyggen. 

Har en geolog anlitats för omdöme och utlåtande i dessa viktiga frågor? 

Gunnel Vreugdenhil Rönningeborg 2017-01~04 

Följ Liberalernas förslag och bygg den nya skolan i Södra Hallsta på gränsen mellan Rönninge och Salem. Det ligger strategiskt till för föräldrar som pendlar och gynnar båda delarna av kommunen 
och kan "bygga en bro" mellan Salembor och Rönningebor. Det skulle vara ett attraktivt alternativ. 

De flesta bamfamiljer flyttar till Rönningedelen när det är dags att börja skolan. I Rönninge är skolorna fulla och har köer till en plats i deras skolor. 
De som inte får plats i Rönninges skolor väljer hellre en skola i en annan kommun, tex en friskola av något slag helre än att gå i Salems skolor. 

Salem är redan väldigt skoltätt medan det i Rönninge råder brist på skolor. 
Om skolan absolut måste byggas i Salemdelen är förslaget i Prästboda det bästa i Salems delen, för där finns mycket barnfamiljer o ch dessutom sprider man ut skolorna. Näs! bästa alternativet i 
Salemdelen är Vitsippan. 

Förslaget att placera ny skola på Fågelsången är väldigt dåligt med tanke på att det inte finns mycket öppna ylor i Salem. Del finns väldigt få ytor för rekreation i Salem, och då många i Salem bor i 
Flerbostadshus och hus med mindre tomter är behovet av större rekreation sområden större. 
Bygg inte sönder det som gör Salem attraktivt. 

Man behöver även ta hänsyn till de äldre som bor i Salems centrum, det finns två äldreboenden där. 
För de äldre blir det sämre om Fågelsången blir skola då de får mindre ytor att gå med sin rollatorer mm, för många av dem är inte en promenad i skogen ett alternativ. 

Mvh 
Barnfamilj 

Avskrift av brev: 

Ang. Ev. skolbygge i Fågelsången 
(inte · vidM som jag läste i info från kommunen, som kom 2/1) 

Det är med stor oro inför framtiden, jag mottog beskedet om ovanstående. Jag bor i hus nr 4 (längst ner mot Fågelsången, precis mitt emot lekplatsen, i markplan). Jag och min man flyttade hit för e år 
sedan och jag njuter av den fantastiska utsikten och även att kunna promenera på fina gångvägar, utan bihrafik. Vi gläds också dagligen av att se alla som på olika sätt utnyttjar denna fa ntastiska oas. 
T,o.m. nu på vintern , inte minst i lekparken och, når kylan slår till, skridskoåkning på "fotbollsplanen". Vid vintriga promenader stanna till och se hur barnen åker kana vid ~PlcrbackenM i full fart, ibland 
över gångvägen och rätt ut i Fågelsången är till stor glädje. Det är inte utan att jag förstår, varför ni går ut nu och med så kort varsel och dålig information. N i har tydligt visa! , att ni bestämt er, trots 
många andra lika bra eller kanske t.o.m, bättre alternativ. Det är många med mig som känner sig överlc;örda. 

M in man och jag var två av de c;a 20 pers, föru1om politikerna, som deltog i mötet i Murgrönan den 8 dec. Talar inte del sitt tydl iga språk, att informationen var knapphändig. Ni tolkar del som att det 
inte fanns intresse och an medborgarna godtagit förslagel om Fågelsången. Jag garanterar att så var det inte. 

Några synpunkter och frågo r. 
- Vem önskar bo vid en byggarbelsp/ats på ålderns höst? Pålning bl.a. 
- Vi boende i Rönningeborg är mkt. hem ma om dagarna, har inga barn och kommer inte att få, som har glädje av skolan. 
- Varför bygga så nära en väl fungerande friskola, som dessutom har stor glädje av Fågelsången vid idrottsaktiviteter. 
- Våra lägenheter förlorar i värde. 
- Det är svårt att få ro i själen och sova gott om nätterna efter det hår beskedet. 
- Hänvisning till PBL, §9: Där framgår att hänsyn ska tas till bl.a naturvärdena på platsen och utan betydande olägenheter för omgivningen. 
- Det var bra att få ett möte i Rönningeborg, men då diskuterades mest bara otlka besvärliga vägalternativ. Ett ev överklagande möttes m kt hotfullt av kommundirektören. Vi känner oss totalt 
överkörda. 
- Den 2 jan. kom MSalems kommun informerar": 
Där framgår att alt. Fågelsången "kräver ny väg" och alt Mskolans placering och ny vägdragning måste förankras noga med de närboende". Den förankringen skedde ty värr inte, enlig! min åsikt, i en 
sann demokratisk anda vid mötet i Rönningeborg. 

Mina synpunkter på övriga alternativ: 
1. Södra Hallsta. Där ska det inom kort byggas bostäder. Stort behov av skola. 
2. Skogsängsskolan har jag förstått är för stor, men den går att bygga till. 
4. Prästboda. Ta' kostnaden för vägfrågan i Fågelsången och lös detaljplanen! 
Inga problem ~ eller? Vägar finns redan och ett mkl . bättre läge och gynnsam utemiljö. 
Dessutom "goda möjligheter att bygga ut skolan vid framtida behov." 
5. Vitsippan. Mkt. bra placering, gynnsam utemiljö och goda möjligheter att bygga 
ut vid behov. Bättre al1ernativ för ett ev. äldreboende går väl att finna . 

Mitt och många andras önskemål. Bevara Salem/Rönninges fantastiska rekreationsområde Fågelsången obebyggd!. 

Som optimist hoppas jag ändå, att ni h itta r en bättre kisning än Fågelsången. 

Rönningeborg 4 jan 2017 

Berit Hefkevall 
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Avskrift av brev 

Betr möte p' Rönningeborg den 20 dec 2016 om placering av en grundskola i Fågelsången. 

• Tiltfartsvägama, som skissats i förslaget lr så kringliga, så de kan val inte ens ijånstemannen anse vara genomforbara. 
• Om tin· och avfartsvågama taggs på andra sidan Saby Kyrka, kan man ~ka gärna lägga skolan där. Där kan man ulan att inkräk1a allt för mycket på miljön, förlägga en .skola med 3 vAningar . 
.. försök att förstå hur vi känner det, när vi läser at1 förslag nr 5 (Vitsippan) kan reserveras för äldreboende. 
• Nu förstår VI hur begreppet politikerförakt kan uppstå. 
• Kommund1rektörens arrogans vid mötet bidrar inte till att lösa framtida info med positivt mottagande. 
• För (ivrigt anser vi att placeringen av skolan skulle få en mer rättvis värdering , om de bestämmande fick tillfälle, att göra ett besök I Fågelsången under vå r, sommar eller höst. Som det är nu måste 
vi ge synpunkter före 10 januari. Det är mycket kort tid för en, för oss. ~vsviktig frAga, Vi är fler som sovit mycket dål igt efter den 20 december. 
• En egen erfarenhet ir att en minsta lilla revidering av en paragraf i BBR eUer PBL kräver en konsekvensanatys. Vi motser en ob,ekt1v sådan, innan kommunfutlmiktiges beslut om skotans placering. 
• Vi är fler som inte litar på att vårt ärende b~r rättYtst behandla!. Hoppas att vi har fel. 

2017-01-04 
Hasse Stridh 

Hej! 

Vet ej om denna mailad<ess är ignad för medborgare att stilla frågor och föra fram synpunkter. År di fatet ar jag tacksam om jag kan få svar pil en del frågor samt tacksam för att få framföra en del 
tankar/ideer. År det inte fallet kanske Ni kan vidarebefodra till rätt mailadress. 

Magnus Etwin heter )Bg och bor sen 7 år bHbaka i konvnunen efter att ha bott i Nacka i slort sett hela mitt liv. 

Nigra synpunkter och frågor från en medborgare och skattebetalare; 

• Cyketbanan som delvts gJOrts frin Nytorp mot R6nnW1gestatton. Vad var/ar syftet med den och vad har den kostat? (Upp~vde att det tog extremt lång ttd att göra den, tomter påverkades och att det 
1nte alls bhv1t bra då den inte markerats för cykel vs gång i banan samt att kanten lr hög mot vägen vdket gör den far1ig), Den tar ju också slut efter några hundra meter .... inte hört något om någon 
fortsättning, har jag missat del? 

• Cyketbanans slut övergår i en vägöverging och en avsmalning för bittrafiken. Jag upplever det far1igt att inte del år givet vem som har företride som det var tidigare. Vad ir tanken med att inte ha 
nigon företridesskytt? 

• Rondellen vid centrum~ Vad har det kostat hittills (upplevt att det grävts, planterats, grävts upp och gjorts om ett antal ginger) och vem stir för alla kostnader nar arbeten görs om? 

• Rondellen vid centrum . Läste någonstans att man tånkt lägga 400.000kr på utsmyckning, År så fallet? Anser personligen att man bör göra något underhållsfritt som också ger bra sikt för fordon som 
ska passera i rondellen. 400.000 kr om det nu är så är oerhört myckel pengar som jag anser kan läggas på viktigare verksamheter. 

Ny skola ~ Varfor nyttjas inte Skyttorpsskolan som "ny" skola? 

Hälsningar, 

Magnus Et'win 

Hej 

Jag tycker au nista skola ska ligga i Södra Hallsta och inte på Fågelsången. Argument som t~ar för det: 
Oelaljplanen k\kluderar redan en förskola och skotan kan tiftäggas, så de kan byggas relativt snabbl 
Södra Halls1a ~gger centralt i kommunen, nira bra kommun1kat1oner och kan därför vara rätt ställe för både barn från Salem och R6nninge. Ett direkt samt snart kommande behov kan därmed 

tillgodoses. 

Vlnligen 
Anders KJetxefors 

Kommentater till odaterad sknvelse (inkom 2017 01 05) om grundskola i Fågelsingen. 

VJ anser att helhetssyn Inte är tagen alls . Hänsyn är tagen liU barn som ev kommer 
till kommunen.och män<~gt och mycket tråkigt inte till oss som bor i Rönningeborg. 
Detta lr specietlt påtagligt för oss som bor i hus 4 nirmast den underbara lekpar1<.en. 

Om man planerar all bygga i område nr 5, Vitsippan, så slipper man konfronteras 
med etablerade innevinare-

Tink till före beslutet i kommunstyrelsen den 13 feb 

Vi har inget emot bam tvärt~ V, ser och träffar massor av barn i Figelsången, 
men vi sover mycket dil1gl på nättema, nir vi tänker på kommande oljud från pålnmg 
och sprängnmg mm. 

Hasse Stridh 

Skolan bör ligga i sodra HaJlsta, Oär kommer det att byggas nya bostlder som behöver en ny skola.Att yttert,gare 
bygga sönder vårt fina Rönnmge. Salem genom att ge sig på det fina grönomr4idet Fågelsången är obegripligt.År de omgringliggande boende överhuvudtaget ti11frågade? 

Ttlink om oeh ta hänsyn till medborgarnas viija. Detta bör ske genom en seriös undersökning i tid och rum .. 

Med en förhoppning att De nya Moderaterna. Soc,aldemokraterna och Centerpartiet ändrar sig i denna fråga. En helt ny aHans har tydUgen bildats i vår kommun! 

Hoppet står tJU valet 2018 där medborgarna kan göta sin röst hörd på ett seriöst satt 

verksamhet· 8am och utbildning 
enhet Skoan fågels.tingen 
typ Du har ,nte fått vara med och påver1'.a tiRräckl1gt 
beskrivning. 
Förslag till alternativa vägar fram till skolan vid 
fågelsången. 
Nr 1 Mellan målarstJgen och tradgårdsmåstarstigen 
vidare mot skolan. 
Nr 2 : Från Ornstigen genom skogspart1et mot målarstigen 
vidare fram till skolan. 

FOrdel med dessa alternativ år att bilarna från Söderby 
ej behöver .\ka genom centrum till skolan. 
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Jag tycker absolut inte att nya skolan ska placeras vid Fågelsången. Platsen är helt fel vald pga flera orsaker. Främst för att man bör b ibehålla viktig naturmark för de boende, speciellt när antalet 
bostäder och antalet närboende nu planeras att öka rejält. 
Men också för att det år dyr1, kräver vägförbindelser som ej år önskvärda och för att det finns fler betydligt bättre attemativ till ny skola. 

Alltså, nej. Tänk lite långsiktigt får en gång skull. 

Och till socialdemokratema och centem skulle jag vilja sända en speciell hälsning • tänk för en gång skull självständigt och fullfölj sedan det tänket i handling. 

Med vänliga hälsningar 
Rolf Fällström 

Angående det nya skolbygget på ängen mellan Piabacken och Murarstigen. 
Tänk om! 

Här finns idag tre skolor inom gångavstånd. 

Att anlägga en ny skola mitt i Fågelsången innebär att nästan hela grönområdet förstörs av en bilväg. 

Det förstör det system , att man kan cykla och gå genom hela Salem utan att passera en bilväg, som vi idag är så stolta över. 

Varför inte placera denna skola vid Bondestigen I Fårhagen där idag ingen skola finns odi anslutning till bilväg inte är ett problem? 

Samt att ytoma ej används i samma omfattning som de vid Fågelsången. 

Dessutom finns gång- och cykelvägar klara och skilda från biltrafik. 

Detta är en mycket bättre placering ån vid Fågelsången och ett mycket mindre ingrepp på grönområden. 

Troligen mindre kostsamt 

Pia Andersson 
Sophia Meijer 

Den nya grundskolan bör kunna ligga vid den nuvarande Skyttorpsskolan. Jag har svårt att se att det år rätt satsade skattepengar att först stänga och riva en grundskola för att därefter bygga en ny 
grundskola strax intill. För övrigt anser jag också att man inte skall fostra unga politiker a1t titulera varandra hora och liknande tillmälen. Jag skäms som Salemsbo au ha närt den sortens rötägg inom 
kommunens politiska system. 

Med vänlig hälsning, 
Ola Axelsson 

Hej Jag förstår inte hur nt tänker, hur kan komma på att bygga en skola på fågelsången 
en plats för alla och fram för allt för de som bor på Rönningeborg. Många av de äldre går en promenad 
runt fågelsången de är deras trygghet skall ni förstöra för de boende, och bygga en väg och parkering där. 
Jag förstår inte att ni kan stänga väl fungerade skola (Skyttorp) hur tänkte ni där finns det ingen framförhållning 
alls för er politiker. Bygga en skola med så många elever nära en annan stor skola och nära centrum, det bäddar 
för problem. . 
Ni förstör utsikten och boende miljön för oss äldre. Bygg er skola någon annanstans eller öppna Skyttorp. 
MVH Lilly Eriksson 

Vi som bor på Rönningeborg är minst sagt upprörda över era planer att lägga en skola vid Fågelsången. En av anledningarna till att vi köpt vå r bostad just här, är bland annat, närheten till Salems 
centrum. Men också lugnet vi har vid Fågelsången, och de fina promenadvägarna och strövområdena. 

(När plötsligt de stora vackra silverpilarna, som vuxit sig stora genom åratal, var borta. Gjorde det ont i själen. Vi fick aldrig någon vettig förklaring till det förfarandet. Men vi saknar dem!) 

Att vi nu ändå 1ått information om era planer, ang. en skola vid Fågelsången, är viju tacksamma över. Men inser direkt att det kommer att störa vårt nu så lugna boende, Dessutom kommer våra 
bostäder att sjunka i värde. 

Ja, jag skriver VI, då jag vet att samtliga Rönn1ngeborgare tycker som jag. Visst förstår vi att det måste till en ny skola, men det måste finnas ett bättre alternativ! 

Vi vill värna om vår närmiljö, och få ha det lugnt och fridfullt våra sista årl 

Om det nu nödvändigtvis måste bli en skola vid Fågelsången, så måste det väl ändå finnas bättre alternativ till väganslutning, än den som ni föreslår på den södra sidan om Rönn ingeborg. Alternativet 
vid Säby bollplan, /åter för mig så mycket bättre. 

Det första förslaget, från Säbytorgsvägen, (på södra sidan) Förefaller mig, innebära större kostnader, med sprängningar och krångligare anslutningar. Där ni även planerar en rondell, vad jag förstår. 

Med den planen kommer, vi som har gavellägenheter, att få känslan av att vi får trafiken direkt in i lägenheten. 

Hörde motivering, att föräld~arna som skjutsar sina barn, kommer att släppa ~v dem vid rondellen. En helt .befängd motivering1 Inga barn, i dagens läge, kommer att gå längre än nödvändigt. Alltså 
trafik ända fram till skolan. Även av skolpersonal, varutransporter o.d. För att inte lala om den trafik och st6rande oljud som själva bygget kommer att medföra. 

Inte bara trafiken kommer att bli ett problem. Även om vägen kommer att gå enl. altemativ 2, så kommer vi att få eleverna på promenadvågen förbi Rönningeborg. Skolungdomar är, som vi alla vet, 
inte tysta, för att de går förbi hus, där äldre männfskor bor. Dessulom har ju en del, tyvärr inte lärt sig att ta hänsyn, och åstadkommer förstörelser och nedskräpning i stor utsträckning. 

Jag har verkligen inget emot bam och ungdomar, men i måttliga mängder. Vi år i det närmaste 300 personer som bor här på Rönnlngeborg, och vi är alla över 55 å r. Alllså tycker vi att vt gjort vå rt när 
det gäller den delen i livet. Som sagt, så har vi valt detta boende, för att få det lugnt i vår närmiljö på äkke dagar! 

Hoppas att ni tar med det i er motivering av de olika alternativen. Det kommer tider då även ni behöver en fristad då ni värderar lugn och ro framför altt annat. 

Snållal Rör helst in1e Fågelsången! Och definitivt, Tänk till då det gäller biltrafikvågenl 

Med vänl ig hälsning 

Kerstin Zetterberg 

Hejl 

För att börja med; Det finns alldeles tör lite tid för invånare att uttala sig om skolan på Fågelsången. Dålig för demokratin! 

Jag tycker inte att nya skolan ska byggas på Fågelsången pga följande: 
Det skulle bli relativt dyrt. Det finns inte någon infrastruktur för byggande där, inga vägar för att komma dit och inga parkeringsplatser; 
Det är viktig naturmark och en väsentl ig del av Salemstadens utformning. Särskilt nu att det finns planer att bygga 400-600 nya bostäder i Salem Centrum är det mer än onskvärt alt behålla detta 

öppet grönområde nära centrumet; 
Vi behöver fler skollokaler ganska snabbt och processen au få 1ill stånd en skola på Fågelsången kommer att ta tid, potentiellt mycket tid. 

Påstående att det handlar mest om platser för barn i Salem är missvisande. Under de kommande åren kommer det först att byggas i Rönninge (och skolor där är redan överfulla). Södra Hallsta är ett 
bra ställe för en skola: Dit kan både barn 1rån Rönninge och Salems gå. När vi behöver fler skolplatser i Salem om några år kan vi se om vi bygger ut nuvarande skolo r eller bygga nytt Prästboda eller 
Vitsippan är i så fall bättre alternativ än Fågelsången. 
Varsågod, ge invånare tid att tycka till och tänk långsiktigt! 

Med vänliga hälsningar 

Maria Trap 

Hej, vi föredrar att nya .skolan byggs vid Fågelsången! Nya Salems .~enlrum ska ju planeras för ca. 500 lägenheter. Mång~ elever får då nära till Fågelsången, både från centrum och Söderby och 
behöver ej skjutsas. Miljövänligt och bra motion för barnen. Goda mojligheter för samarbete med föreningslivet och nära t1II naturen. Konst- gräs på Orren ligger också inom räckhåll för idrotts- 0 
gymnastiklektioner. Väg till skolan borde kunna lösas innan byggstart för att inte fördröja att skolan står klar hösten 2020, 
Med vänlig hälsning / Marie o Lei1 Ståh 

) 
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Synpunkter p6 placering av Ny grundskola I Salem 

Salems kommuns utredning nämner överhuvudtaget ingenting om miljö och grona kilar. 

Kommunen har medvel1i;at med övnga Södertörnskommunerna I arbete med GRÖNA KILAR fr,n 8omsjöomr6det vilket inte ar avslutat. Hls det arbetet är klart och det är fastställt var (oeti storlek på 
de gröna kilarna) ska finnas bOr inget intrång göras på de befintliga gröna kffama, 

Oe gröna kilarna är oerhört v1k11ga ur spridningskorridorer för biologisk mångfald, minskar buller och luftföroreningar, mmskar Mhov av dagvattenrening samt utgör en myck1t viktig grön yta för 
folkhälsan. 

I tre av förslagen som tagits fram har skolan placerats på/i gröna kilar: Fågelsången, Hallsta och Prästbode vilket inte är lämpligt ur miljösynpunkt. 

Föreslagen som innebär placenng vid Skogsingsskolan. Vitsippan och ersitta nuvarande Skyttorpsskolan ir bättre. 

mvh 

Barbro Hammar, Rönningebo 

Hej! 

Jag har läst på salem.se angående planerna knng den nya grundskolan och vilka placemgar som varit aktueHt. 
Jag anser att den mer optimala placeringen för skolan är området vitsippan och jag ställer m,g undrande tin varfOr det området mte varit mer på tapeten. Enligt er SJälva är det enda som kan vara en 
nackdel är att det möjligen ska byggas el ålderdomshem där. 

Anledningen tJU att jag inte anser att den bör ligga vid Fågeldngen är följande, Det är ett område som faktiskt nyttjas av allmänheten. ~t ir barn och ungdomar där som spelar bollsporter, 6ker pulka, 
leker i lekparken och så vidare. Att placera en skola dar kommer leda till att ahminheten inle längre kommer kinna sig välkomna där under dagtid. Under kviht1d kommer ifdre och bamfami!Jer Vite 
vi~a vara dir då det förmodbgen kommer bli ett tdlhåU för uttråkade ungdomar (v1tket för 6vngt år ett stort prob~m som jag hoppas ni på kommunen arbetar aklivt med, att våra ungdomar tdag inte har 
n&got att göra och 1nle är vilkomna på det enda stället i kommunen som ska vara ·deras•, nämhgen Ungdomens Hus). Ett annat bekymmer ir hur otrevflg och osäker gångbanan kommer bl!, och då 
speciellt gångstråket mellan "'p1abacken"' och skolan. 

lståUet tycker )19 att området vitsippan är mer passande för skolan (atternallvt pristboda) och att ni istället placerar ålderdomshemmet vid Fågelsången. 

Josefine Broberg 

Hej 
Spara konvnuninnevånarnas pengar och väck l•v I Skyttorpsskolan. 
HeN obegnphgt all bygga nytt. 
Mvh 
Lars Gustafsson 

Hej! 

Jag är hett emot att bygga en skola vid fågelsången, är faktiskt en hemsk tde att ta bort den stora fina ytan. 
Finns faktiskt mycket yta borta vid Sondesbgen och som även har tillgång lin vig och nära tifl natur. Alla jag pratat med som inte bor i Salem brukar nämna att vi har den långa fina öppna ytan " 
Fågelsången" och om inneboende jag pratat med tycker ockd atl ni skall lämna fågelsången ifred. Lägg hte krut på att göra den ännu bättre in vad den är. 

Mvh/Patrik C1nnerbo 

Jag tycker ,nte att det ska bh en skola/förskola Vid Fågelsången. Vi som bor runt omkring hir bor här för att det finns fin utemiljo och det gäller både gamla som barn. 
Fina promenadstråk, pulka i Piabacken, pickntck och brännboll i det gröna, skridskoåkning p' vintern. Lek.pant för barnen. 
Söderby Friskola ligger bara meter därifrån så varför 2 skolor bredvid varandra? 
Konkurera in ut Söderby Friskola. Ni har aldrig brytt er om den skolan fast den en gång var Kommunal. 
Vill inte ha in en bilvåg helle,. Perfekt som det är idag med gångvåg så barnen kan gå tryggt 

Finns bättre ahemativ. 

NEJ TILL SKOLA I FÅGELSÅNGEN I! 

Mvh JeMy Falkenberg 



20170109 Synpunkter på skola och namnbyte! 
Åsikter, frågor och protest från en 
Medborgare utan politiskt medlemskap 
Men som alltid utnyttjat sin rösträtt i allmänna val 

FÖRORD 
DET VAR EN GÅNG .. 

Ftyttlasset gick till Salem och Rönningeborg 
som har en för Sverige UNIK boende omsorg 
nu 19 år har gått se·n dess 
men aldrig har j ag blivit · 1ess~ 
för här finns allt man kan behöva 
och utanför i sköna maric:er kan man ströva, 
höra fågelsång , plocka bär, 
FRISK luft kan man andas HÄR· 
Och i snön som orörd föll igår 
man nu lätt kan läsa olika vilt-spår. 
Men plötsligt kom det blixt och dunder, 
så man knappt kan få en blunder-
nu HOTAS vår sagoborg av makter, 
som vi aJdrig trodde fanns i våra trakter. 

För oss måste sagan få ett lyckligt slut 
och Fågelsången förbli , som den nu ser ut. 

Rönningeborg har ca. 325 boende i bostadsrätter, 
Och hår bor inga skolbarn. 
Vi är 55 + och man säger att när man flyttat in här blir man ofta "konserverad" eller ibland friskare än tidigare. Därför behöver vi ingen äldreomsorg på ett tag, detta har vi mycket av 
omgivningen att lacka för. Vi störs sällan av motortrafik, avgaser. gälla röster eller av trängsel på gångvägarna intill. Det är lätt för oss alla at1 komma ut med eHer utan hjä lpmedel, såsom stavar . 
rullatorer, manuella eller eldrivna rullstolar. Att gångvägarna är med eller utan backar 
är också en tillgång, man kan välja vilken väg man orkar och vill ta. Därför bör vi inte bli för många, som så gott som dagligen har behov av dem. 
OM en skola för planerade 400 • 480 barn placeras här, och måste använda dessa gångvägar 
flera gånger om dagen och även föräldrar, lärare och personal, då blir det väldigt trångt. Det 
är inte bara på morgon och eftermiddag, som barn och lärare vistas utanför skolbyggnaden. 
De ha raster och håltimmar, utflykter, som gör att det hela dagen och även kvällstid är aktiviteter. Det är underbart med barnaröster, men så många på en gång och höga kan bli störande och 
tröttande. 
Barnen har behov av att röra sig , när de suttit stilla en stund (och måst~ ha mbjlighet 1~1 del). 

De skojar och leker med varandra, när de ta sig fram och tänker inte på att en äldre person har svårt att ändra sin färdriktning fö r att inte kollidera med dem. En del bam cyklar och njuter av farten och 
man hör inte, när de kommer susande. Ringklocka används nästan a ldrig. Det är redan idag ibland irriterande - men om en skola ligger inUII , vad blir resultatet? Jo, vi som bo 
här. vi drar oss för att gå ut , vi tar hissarna inomhus och korridorerna för att den vägen kom-
ma ut till trottoaren till inomhuscentrum, bibliotek eller vårdcentralen. Perfekt för oss att ha Centrum så nära oss, visst absolut, tack vare det kan vi själva göra våra inköp trots hög ålder och 
hjälpmedel. 
Men för hälsans skull bör man få dagsljus och motion, annars MÅSTE VI HA FLER 
ÄLDREBOENDE i kommunen. Man måste väga det ena mot det andra. Vi kanske inte dör 
snabbare, men behöver mer vård och under flera år än om vi hade kunnat hålla oss friskare. ) 
( Efter en stor benoperation för 10 år sedan, blev jag ordinerad att d irekt dagen efter börja promenera 1-2 timmar dagligen för att kroppen skulle läka och blodcirkulationen skulle 
komma igång. Det var kämpigt men tack vare dessa gångvägar klarade jag det. Men om det 
hade varit trängsel på vägen, hade jag nog gett upp.) 

Rönningeborg har ett siaket runt vårt område, men det händer att både barn och vuxna tar sats 
och hoppar eller klättrar över. Troligen skulle det bli fler som vill gena den vägen. 
Detta var angående gångvägarna, nu måste jag ta upp tankarna om en ny BILVÄG till 
den planerade skolan: 

ALL bihrafik är otänkbar i Fågelsången (utom kommunens arbetsfordon). Slut. 
Fågelsången ligger lågt, avgaser ligger kvar länge och är miljöfarligt för allt levande, speciellt för barn. Djur och fågelliv, växtlighet av alla slag kommer att skadas och en del försvinna. Kanske Ni 
tjänstemän, som kommit på detta skolbyggsförslag inte vet hur det ser ul 
i verkligheten . Kanske har Ni bara tittat på ett flygfoto och sett att OÅR ligger ett grönt tomt 
område, det passar bra .... MEN det är inte stort, med tanke på hur många, som bor intill och 
hur mycket det används av både vuxna och barn. Aven skolor i närheten går dit för motion. orien1ering, tävl ingar eller avkoppling med lite förtäring. Man spelar fotboll, på vintern har vi 
skridskobana. Lekplatsen används av förskolor, familjer och vi Rönningeborgare har också glädje av den som rekreation. Det är kanske så enkelt att det a ldrig har bebyggts därtör att 
det är egentligen en sjöbotten. Nu märker naturforskare att Ostersjön och Mälaren stiger och 
genom isars hastiga smältning kommer havsnivåema att stiga. Visst kan man påla, men det 
kostar och kanske är det inte värt den korta lid, som finns innan det blir för vått och ohälsosamt Helt oacceptabelt är det också att ha en parkeringspla ts på Fågelsången. Avgaser 
vid atla starter och motorer som stör. Det skulle ge alla, som har lägenheter i Rönninge~ 
borg med fönster och balkonger bara ål del hållet, en enorm skada. Det är 24 lägenheter, som då inte kan utnyttja sina balkonger eUer vädra, som vi gjort tid igare. Vi kommer inte att kunna njuta av 
den natur1iga känslan av naturen intill och en lagom känsla av delaktighet i ett samhälle. 
Vi kommer att känna oss instängda. Det gäller också alla med lägenheter nära den södra gång
vägen. 
Biltrafiken kommer med au säkerhet att bl i större än man tror. Dessutom kommer många lärare a11 behOva parkeringsplats. Så fort man ordnar en parkeringsplats blir den full . 
Att ordna en rondell, där man tror all barn, som blir skjutsade skall hoppa av för att sedan 
gå sista biten är en pappersprodukt. Bam fungerar inte alltid som man trott. Ett kan tycka 
att det är jättekul att träffa skolkamrater och hoppar glatt iväg, men nästa bil kanske någon 
har svårt att lämna sin förälder och det kan ta lång tid eller i värsta fall inte gå alls. Skall 
bilen få slå där och stoppa all trafik för att föräldern skall följa med barnet eller skall bilen köra fram till parkeringsplatsen .... Det kan bli kaos .. .. Dessutom kommer varubilar till skolan, som säkert 
behöver backa för att lämna eller köra därifrån, vid backn ing har de en plingande signal, som skall varna men den stör också . 

Innan jag går in på de olika förslagen måste jag poängtera a1t det öppna mötet i Murgrönan 
missades av många eftersom vi närmast berörda inte fått meddelande i våra brevlådor som 
·VIKTIG INFORMA TioN· om det. Många hade ingen aning om att det var något bråds· 
kande att ta ställning till. 

Politikerna har tidigare sagt att de ej tagit ställning till frågan, utan vill avvakta medborgarnas 
synpunkter. Nu har de tydligen glömt det och gått ut med sina synpunkter !t! innan tiden gått 
ut för oss, som är till och med 10 januari 2017. Bra tycker en del, dålig! tycker andra. 
När det är så viktiga frågor, skall man få en längre tid att sätta sig in i frågorna och ha längre 
tid att yttra sig och inte komma m ed dem i december, när alla har extra mycket att hinna med. 
Alla funderingar och oron störde många i helgerna. 
Ibland undrar man om Ni blandar ihop seniorboende med äldreboende. 
De flesta av oss seniorer är fortfarande fullt friska i tankarna, och besitter en erfarenhet, som 
kan vara en stor tillgång. 

Möte1 på Rönningeborg var välbesökt och vi fick ställa frågor och nämna en del synpunkter. 
Det verkade dock inte som en dialog, utan mer upplysning om att det är ERA åsikter som skall gälla. Det kändes hotande att vi inte har någon nytta av att överklaga, för då bli r det 
bara en fördröjning och sedan gör Ni som Ni vill utan att la hänsyn till våra åsikter. Det gav 
dålig smak. 

Frågor: 

Varför vill Ni sälja Salems mark för att bygga nytt? 
Kan Ni också sälja Salems mark till utländska medborgare? 

Om de nya ägarna bygger ett hus med bostäder och sedan säljer det i sin tur och den nya 
ägaren vill ändra om och använda huset ti ll något helt annat, hotell. nattklubb eller något 
som kommunen inte alls vill ha. Vem kan stoppa det?Vad säger lagarna? 

Salem bör vara rädd om sin mark, för att själva tillsammans med medborgarna kunna 
vårda den på bästa sätt. 

Hu, kan Ni vara så säkra på var alla inflyttade bam skall bo? 
År det inte generationsväxlingar i äldre områden? 
Tid för familjebildning är osäker att veta idag, för tillfallet mycket senare än förr, hur kan 
man säkert räkna ul bamantalet om 3 år? 

En annan faktor man inte vet i förväg är: Vilken skola väljer föräldrarna till sina barn? 
Jo, de vill ha den, som de tror är bäst för just deras barn. De skjutsar gärna barnen dil, om de 
vet att den skolan har bra lärare och undervisning. 
Vilken skola kan locka till sig de bästa lärarna? 

Jag anser att det är hell fel att riva en skola, med bra placering för att bygga bostäder. 
SKYTTORPSSKOLAN anser jag skall renoveras och delvis kanske byggas om, men det är 
.,i;;.,.. .. N <>fl ~ ,,.,. ,t,.,, ""'h .,.,..,'} ... ..to ,t,.,. fnmta,. i ;al hn•t,;;,-4.,,. r\JJ .. l",.-..-.r .,,s,.,.,. i .,;..-..e,f a .., 



20170104 

• 

) 

) 

20170109 

20170109 

20170110 

) 

20170109 

20170110 

Avskrifl av inkommet brev: 

Rönninge 2017-01-04 
Salems Kommun 
Betr. Placering av ny grundskola i Salem 
Den 30/11 blev vi uppringda av Lennart Kalderen som önskade ett möte med styrelsen för Brf 
Rönningeborg för att ge förhandsinfonnation bet r. ev. placering av en ny skola på 
Fågelsången 
Anledningen till detta möte var att vi inom Brf Rönningeborg skulle bli berörda av den tänkta 
nybyggnationen, placering av tiltfartsvägar m.m. 
Planeringen av ny skola är ingenting som någon fått information om tidigare, nytt centrum 
har informerats om en längre tid men ett skolbygge var en nyhet för de flesta. 
Jag bokade upp måndagen den 5/12 med kommunledningen och vår styrelse för detta 
infomöte. Presentation av de 5 olika förslagen avseende placering av den tilltänkta skolan 
redovisades, dock förkastades i princip alla fbrslag förutom Fågelsången? Vad år det för spel 
för gallerierna att jobba fram en plan där Salems nya skola ev, skall byggas och presentera 
denna för dels oss i styrelsen för Brf Rönningeborg och dels lägga fram samma förslag vid 
medborgarmötet den 8/ 12 i Murgrönan om kommunledningen på förhand redan bestämt plats 
för ny skola? 
Betr. skolans utformning så var det endast ett förslag på hur skolan skulle se ut som 
presenterades på mötet? 
All planering som gjorts inom kommunen för att genomföra denna skolbyggnad måste ha 
pågått en längre tid och vad man som kringboende och medborgare funderar över är varför 
denna tidspress och den knappa tidplan som ges till medborgare för att yt1ra sig i ärendet I 

Medborgarmötet den 8/ 12 var inte utannonserat t illräckligt, kanske därför så lågt deltagarantal. På frågan om detta svarade Lennart Kalderen att det funnits med i "Södra SidanM och att man kan kolla 
upp vad som händer på Salems kommuns hemsida[ För det första så får inte alla hushåll tidningen och alla har inte tillgång till datorer. 
Styrelsen för Brf Rönnin9eborg planerade vld mötet den 5/12 in ett infomöte för boende inom 
Rönningeborg till den 20/ 12 med kommunledningen i restaurangen. Skärmvägg sattes upp 
veckan innan för att synliggöra den tilltänkta planen av skolbyggnation så alla kunde ta del a\! 
förslaget. 
Kommunens representanter, Lennart Kalderen, Per Almström och Juhanni Myllynen 
presenterade de 5 olika förslagen som lagts ut på situationsplanen 1 - 5. Det enda alternativet 
blev också på detta möte "'tjänstemännens förslag" Fågelsången, allt annat var ej att tänka på? 
An en gång, varför presentera dessa olika förslag överhuvudtaget! 

De närvarande på mötet 110 medlemmar fick ställa frågor kring de tänkta planema på 
skolbygget och tillfartsvägar m.m, 
Nu tiU nyårshelgen delades "Salems Kommun informerar" ut WI samtliga hushåll och i denna 
fanns den informationen som borde varit ute tidigare så berörda parter kan sätta sig in i den 
föreslagna situationen. Det innebär nu att de som har synpunkter och inte läst om detta 
tfdigare fick knappt I vecka på sig innan den 10/1 2017 då synpunkter på förslaget skall vara 
inlämnade till Salems kommun. 
Alternativ 4 , Prästboda måste vara det bästa alternativet för skolplacering, där finns väl 
tilltagna ytor och vägar är redan anlagda. Det måste vara billigare att betala vite och ändra 
fastslagen detaljplan (2023) än att föreslå ett skolbygge på sankmark, gammal sjöbotten som 
behöver pålas, dra fram vägar med sprängning ombyggnationer m.m. 
Alternativ 3, Fågelsången 
Den föreslagna vägdragningen är helt oacceptabel ur Brf Rönningeborgs synpunkt då alla 
våra gårdar och boendes balkonger ligger med öppning mot den av er planerade tillfartsvägen. 

Gårdarnas utformning fungerar redan nu som resonanslådor, allt ljud från gångvägen s sida ex, mopedkörning, högljudda grupper m.m, är väld igt störande då ljudet studsar runt inne på 
gårdama. Det finns en anledning att vår transportväg för varuintag, sophämtning, utryckningsfordon, P-platser och garage år på den motsatta sidan av Rönningeborg där ej balkonger eller fönster för 
boende finns. 
Medelåldern för de 320 boende i Salems största ~ äldreboende" är i dag 77,6 år och dessa 
boende är redan i nuläge mycket stömingskänsliga varför vi anser att Salems kommun bör 
ta hänsyn till detta i planeringsstadiet av vägdragningarna och det tänkta skolbygget. 
Styrelsen för Brf Rönningeborg kraver att vägdragningen för att fullfölja ev. skolbyggnation 
på Fågelsången flyttas med dragning från Skyttorpsvägen, bakom Säby kyrka och nedanfbr 
Rönningeborgs P-område och garage. Den platsen ger ett automatiskt bullerskydd för både 
Säbyborg, Rönningeborg och Snickarstigen. 
Det blir inte så stort intrång på naturen då den "dalen .. redan är bred och marken förutom 
gångvägen är outnyttjad i nuläge. Del blir också mindre mark- och awerkningsarbete utmed 
detta alternativ än att riva ner hela sluttningen och skogspartiet upp mot Storskogsvägen och 
nuvarande gångväg. 
Skolans placering bör skjutas lite längre ner mot Trädgårdsmästarsligen och ulfomias i flera 
våningar så blir det mindre markyta som tas i anspråk på Fågelsången. I och med detta frigörs även mer yta för utevistelse. 
Styrelsen Brf Rönningeborg gm 
Monikca ca Kärrström 
Ordförande 

Varsågoda! 

Hälsningar, 

aktionsgruppen "Bevara Fågelsången obebyggd!" 

Hej, 
Jag tycker att förslaget att bygga en ny skola på Fågelsången är fel därför att det finns redan en skola 200 m därifrån (Söderby skolan) och en ny skola i Söderby (Parkskolan) som är 1000 m från 
Fågelsången. Förslaget som ~liberalerna~ har kommit är bättre (att bygga en skola nära bensinmacken Circle K) . Det finns en annan möjlighet att bygga nya skola i nya centrum där finns redan blåa 
skolan. 
MVH. Ociavian Topolog 

Det är mycket glädjande att det finns planer på att förnya centrum samt att utöka antalet bostäder. 
När der gäller den planerade skolan vid Fågelsången som kräver ny vågdragning och som ska tillgodose de barns skolbehov som bor I.ex i Söderbyområdet, så undrar vi om det inte finns lämpligare 
platser , där dessa bam får lite närmare till skolan. Vi hoppas också att ~Piabacken"-området med massor med barn och familjer i pulkabacken på vintrarna, inte ödeläggs. Sedan undrar vi som nu 
använder gångvägen mellan backen och centrum, om detta kommer att vara möjligt när en bilväg ska dras där. Var exakt vägen är tänkt att dras har vi inte sett någonstans. 

Vad som nu än blir av alla planer, GLÖM INTE BORT KOMMUNENS ALLA SENIORER! Vi lär bara bli fler och vi förväntar oss troligen betydligt mer av vår närmiljö än t id igare dagars pensionärer. Vi 
vill ha trevliga mötesplatser, möjlighet till meningsfulla och roliga aktiviteter och möjligheter att vara aktiva i samhället. Många kommuner har redan nu satsat på sen iorerna och främja r just sådana 
verksamheter tex genom att lillhandahå!la generösa lokaler och samarbeta med studieförbund och frivilligverksamhet. Det torde ligga i kommunens och ä ldreomsorgens intresse att seniorerna i 
Salem har bra aktiviteter i bra miljö. Så när nu Salem ska förnyas, gtöm inte att planera in en väl tilltagen lokal centralt i Salem för all möjlig verksamhet riktad mot seniorer, så som 
pensionårsföreningar, studteförbund, föreningar (t.ex. Seniornet), cafe, fysisk aktivitet mm. 

Hälsningar 
Irene Malmborg och Rainer Hofstädter 

Ar emot att en ny skola ska placeras på Fågelsången då det förstör Salems gröna lunga. 
Det området behovs för rekreation. Alla Salems stora gröna ytor behöver bevaras och behövs för rekreation. 

Om skolan placeras vid fågelsången kommer partikelhalten i luften kring Salem Centrum att förvärras betydl igt. Föräldrar kommer att ta bilen för att lämna sina barn innan de åker till jobbet , 
Av miljöhänsyn vore det bättre med Liberalernas förslag av placering vid Södra Hallsta som ändå är på vågen till jobbet, föräldrarna behöver då inte åka en extra sväng, det är dessutom nära tåget 
och läget mer attraktivt för Rönningebor. 

Varför byggs inte en ny skola i Rönninge? Där det år brist på skolor, och köer till de som finns . 

Hälsningar 
Maria 

Vår familj har bott i Salems kommun i närmare 20 år och jag tycker att en ny skola skall byggas där barnfamiljer väljer att bo - nämligen i Rönninge eller Söderby Park. 
Bäst av de framtagna ahemativen är förslag 1, Södra Hallsta, det ligger även lämpligt för Rönningebor och är på bra avstånd från Pendeltåg och den b ilväg de flesta åker när de ska till jobbet. så det 
skulle bli jättebra. 
Som nummer två kommer förslag 4, Prästboda - som också ligger nära bamfamiljområde. 
Och som nummer 3 förslag 5, Vitsippan som också ligger hyfsat bra till. 

Även familjer som bor i Salem väljer att deras barn ska gå i Rönninges skolor, så helst en skola i den kommundelen. I Salem kommer del bara att byggas lägenheter- så bamfamiljema kommer att 
flytta när det närmar sig skoldags 
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Hejt 

Självklart är Fågelsången det bästa och säkraste alternativet, med tanke på det nya bostäd&ma som ska byggas runt det nya centrumet och Söderby park som väx:t oerhört mycket de senaste åren. 
Så min röst lägger jag på Fågelsången och som alternativ 2 blir det Vitsippan. 

Med vänliga hälsningar 

Sylvia Näslund 
Assistent 
Tel: 08-530 222 75 Direkt: 08-530 222 05 
Mail: sylvia.naslund@svenskakytkan.se 

Hej! 

Jag tycker att den nya skolan ska ligga i Hallsta då det är projekterat för nya bostäder där, det finns med i detaljplanen, det är ett sätt att bygga ihop Salem och Rönninge och det blir närmre till 
pendeltåg för att attrahera skolpersonal vilket måste tas med i beräkningen för framtiden då det kommer att saknas 60000 lärare år 2020 enligt nya siffror .. 
Mvh 
Anna-Carin 

Undertecknad bor i Rönningeborg och har en vacker och fridfull utsikt över Fågelsången. 
Precis vad va~e pensionär önskar sig. 
Nu vill kommunen placera en skola i Fågelsången .. 
Här är mina synpunkter emot detta: 

1 Det är fyrverkeriförbud inom 300 meter från Rönningeborg. Borde alltså vara förbud även för 
nybyggnation mindre än 300 meler från Rönnlngeborg. 

2 Parken år belägen på sank mark Kräver påJning, vilket är extremt störande för omgivningen 
och kostsamt. 

3 Väg långs södra sidan av Rönningeborg, går alldeles för nära gavlarna ,Störande för de som bor i R 
avgaser och gasande av bilister när de ska uppför motlutet. Går också emot Salems signum med 
planskilda korsningar mellan biltraf1k och gående. 

4 Hur pass tillföriitlig är utredningen om befolkningstillvä.xt? I de hyreslbostadsrättshus som planeras 
när Salems centrum ska renoveras, lägenhetsstortek oct, avgifter är troligen inte attraktivt för 

bamramiljer. 

5 Om befolkningen väntas öka i nordöstra Salem är en lämpligare placering Prästboda 
eller Vitsippan, som är belägna i nordöstra kommundel. 

6 Ett mindre kontroversiellt alternativ år att riva Skyttorpsskolan och bygga en ny skola 
på samma plats. 

Vänliga hålsntngar 
Anita Oscarsson 

Hej! 

Några synpunkter om ny skola vid Fågelsången. 

Jag tycker att det är den bästa placeringen för en ny skola 

Anläggningen av ny väg bör planeras från viadukten vid Säby bollplan. 

Vid den andra södra sidan, kommer vägen för nära huskroppama, med problem som avgaser och störande trafik som följd för de bQende på Rönningeborg. 

Hälsningar 

Ulla Wickstein 

Hej! 

Jag vill slå ett slag för Prästboda till att bygga en ny skola där. Ni har lagt fram många fördelar med den platsen för en skola och en nackdel. Att marken år planerad som kvarte rsmark för 
idrottsändamål och naturmark och låst till 2023 gör ju att det faMer som alternativ men borde inte kommunen kunna göra en detaljplaneändring? Det är ju ni som handlägger det. Jag arbetar själv på 
ett fastighetsbolag i Stockholm och vi har givetvis mycket dialog med olika kommuner gällande detaljplaneändringar. 

Gallande förslaget med Fågelsången så vore det synd att ta bort den gröna ytan som är mitt i Salem och framförallt göra en väg fram dit. Idag ar det så bra att det är cykelvägar övera llt och inga vägar 
behbver korsas. Del är en positiv egenskap för Salem som är värd att bevara. 

Jag hoppas att funderar ett varv tilf och inte räknar bort Prästboda av detaljplaneskål som ni själva kan ändra på. Sunt förnuft måste även vägas in. 

Vänliga hälsningar 
Camilla Jarl 

Synpunkter angående ny skola. 

Superbra att det planeras en ny skola men att förstöra fågelsången är katastrof. Vitsippan anser jag är ett bättre alternativ och som dessutom inte förstör det som är Salems hjärta; det gröna stråket i 
mltten av allt. Vägsituationen vid fågeldången verkar väldigt komplicerad och det har inte presenterats något vettigt förslag. Det som presenterades på decembermöter var diffust och var bara lite 
streck på en karta som inte var genomtänkt eller rätt utritat. 

Mvh Carita Wldström 

Närboendes synpunkter på Skolplacering Fågelsången. 

Brf Rönningeborg med c:a 350 äldre boende intill en ny grundskola 
med c:a 480 grundskoleelever är ett mycket dåligt förslag. 

Vi äldre vill gärna ha det tyst och lugnt omkring oss och inte stojande och lekande skolbarn. 

Vi har inget emot stojande barn, snarare tvärtom, men inte så nära. 
Gång- och cykelvägarna mellan skolan och Salems Centrum passerar ju Rönningeborg på båda sidor. 
Speciell! på tunchraster, håltimmar, morgon, kväll och vid olika aktiviteter på skolan kan förb ipasseringarna bli många. 
Biltrafik till och från skolan vid samma tillfällen kan ochå bli störande. 

Vi ifrågasätter också lämpligheten att placera skolan så nära Salems Centrum. 
Risk för "centrumhängB gängbildning med skolelever, problem för butiker 
mfl, mm. 
Vad säger Polis och de Sociala myndigheterna om närheten? 

Det fina Grönområdet Fågelsången kommer brutalt att förstöras för oss. 
Idag är det idealt för sakta promenader, med eller utan rullator, i det idylliska 
gröna. Lekande små barn, hundar som rastas , frisk luft och promenerande äldre. 
Vi vill behålla grönområdet. 

Oron hos många boende på ·Rönningeborg~ är stor 
så ompröva gärna placeringsförslaget. 

Vänligen 
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Hej, 
Mitt förslag om placering av ny grundskola i Salem är att den i första hand placeras vid Fågelsången. Fördel att många bam bör kunna promenera tfll och från skolan och att den samtidigt INTE ligger i 
omedelbar anslutning lill b ilvägar. 

Sedan tycker jag au en något mindre skola kan anläggas vid Södra Hallsla, utöver den vid Fågelsången. Den skall då i första hand täcka elever från Rönninge inkl nya Kartskronaviksområdet. 

Med två skolor bör infrastrukturkostnaderna kunna bli lägre (mindre anpassning av tillfa.rtsvägar}, lägre miljöpåverkan från skjutsade föräldrar och bättre hälsa om fler barn får gångavstånd till skolan. 

Även om det i första hand är kommunens elever som skall gå i skolorna skulle överblivna platser ligga bra till för barn boende i nya området nära uttrans sjukhus samt även östra södertälje via den 
framtida gång och cykelvägen utmed järnvägen. 

Mvh Mattias Hillerbrant 

Om nya grundskolan i Salem 
Miljöpartiet i Salem stödjer förslaget att placera den nya grundskolan i Fågelsången. Det finns tre miljöskäl till vårt ställningstagande: 
- Placeringen maximerar möjligheten för eleverna att ta sig till skolan per fot eller cykel. 
- Placeringen minimerar biltrafiken till skolan. 

- Placeringen minimerar miljökostnaden, värdet av gräsytoma i Fågelsången är ur klimat- och biologisk mångfaldssynvinkel mycket lågt, miljökostnaden att bygga på naturmari<en i Södra Hallsta är 
mycket högre. 
Når det gäller rekreationsvärdet kan grusplanen återskapas och lekplatsen ligga kvar elJer flyttas inom närområdet. 

Frågan om tillfarten till skolan är avgörande. Där framstår ROnningeborgs motstånd mot en vägdragning ovanför, dvs söder om Rönningeborg som välmotiverat. Därför måste vi i kommunen hitta en 
lbsmng nedanför kyrkan. Den får samtidigt inte krocka med våra planer på ett utbyggt centrum i Salem. Detta är frågor som det a lldeles säkert finns tekniska lösningar på. 
Mats Nittve 
För MP Salem 

Synpunkter på placering av ny skola 

Salems kommun beräknar att befolkningen i kommunen kommer "växa med 20 ¾ från 
16600 idag till 20 500 år 2030." I samma stycke läser jag att~ Jämfört med idag beräknas 
antalet förskolebarn 1-S år öka med ca 220 .. . . Skolbarnen 6-15 år beräknas öka med ca 400 
elever." Då antar jag att det är elevundertaget år 2030 som avses. Därför ifrågasätter jag att 
det är just år 2020 som skolan behöve r vara byggd. Det är möjligtvis trångt i skolorna redan 
idag 2017 men jag tycker att det är viktigt att långsiktighet och hållbarhet är viktigt i 
kommunens investeringar och då är några år för kort planeringshorisont. Om det 2030 finns 
400 elever fler än idag~ hur många finns på 40- och SO-talet? 

Dagens skolor är byggda på 60-talet och då m enar jag att det är slöseri med att bygga en skola 1968 och ca 50 år senare riva den (Skyttorp) . Jämför man med _Rönninge skola så ser man att 50 år är 
en kort tid för en skola och på lång sikt krävs inte bara flexibilitet utan också 
kapacilet. 

Kapacitet 
Med så stor markbrist, behov av bostäder och gröna ytor (natunniljö för rekreation, 
promenadområden m.m.) krävs det att man bygger på höjden. Man kan se Rönninge skola i 
Salems kommun och Täljegymnasfet i Södertälje kommun som goda förebilder på höga 

skolbyggnader. Hur skulle dessa skolor kunna härbärgera alla sina elever om skolan bara hade en våning som dessa nyare skolor i Salem har? Jag tror att många hellre vill ha en skolgård och övrig 
allmän rekreationsmark kvar än byggnader, parkerings platser, m.m. över en stor yta . Lite skugga under vissa tidpunkter från ett högt hus kan man ha överseende med. 

Flexibilitet 
Genom att samla många elever i en skola bfir vissa gemensamma kostnader effektivare 
använda (lokaler (marllpriser), transporter, tillagnings.kök m.m.). Trots det kan det i vissa 
tider, om man ser skolans livslängd på 50 år och mer, bli elevbrist i vissa åldrar emellanåt. Då 
bör huset vara flexibelt att kunna härbärgera förskola, kulturskola , fritidsverksamhet, daglig 
verksamhet (exempetvis kan slöjdsalar vara öppna för vuxna när det inte sker undervisning) 
och kanske även rymma ett äldreboende. Flera våningar gör att man kan ha en viss naturlig 
avdelning mellan de olika verksamheterna på o lika våningar. 

Placering 
Det är alltid svårt att beräkna befolkningsutveckling. Ibland bosätter sig föräldrar i närheten 
av skolor, ibland måste skolan byggas i närheten av föräldrarna. Alla bostäder har ännu inte 
byggts så det är svårt att veta var föräldrarna kommer bosätta sig när barnen kommer i 
skolåldern. Boendetiden har genom tiderna gått ner och fly1tbar heten ökat drastiskt på sistone. 
Om skolan byggs på höjden med flera våningar som jag föreslår så tycker jag visst att den kan byggas på Fågelsången men det är inte enda stället. Prästboda är också lämpl igt och 
detaljplanen borde lätt gå att ändra i fall de1 behövs. Även Fågelsången har en detaljplan som måste ändras. Vitsippan tycker jag också år lämpligt . Sen har jag yttert igare fö rslag utöver de fem som 
utredningen presenterat. Området mellan Säby kyrka och Snickarstigen är lättillgängligt från Säbytorgsvägen. Detta område fa nns med i dialogen kring översiktsplan 
2030. Då delades det upp i Kyrkberget, Söder om Timmermansstigen och Söder om 
Snickarstigen. Skogssluttningen söder om Timmermansstigen är ganska smalt men lämpligt 
för flervåningshus, kan funka bra i kombination med Kyrkberget som skolgård (idag 
ängsmark intill en skogsbevuxen höjd). Söder om Snickarstigen är mer enhedig tomt med 
utrymme för både skolbyggnad och skolgård. Närheten till och bra vägförbindelser till 
radhusområdet gör det också lämpligt, här ligger det också i samma marknivå som 
Säbytorgsvägen vilket förenklar väganslutningen där. 

Rönninge den 10 januari 2017 
Johan Björ1ing 

ATT. Kommunalfullmäktiges ordförande Olle Glimvik 

Angående väg till den eventuella skolan i Fågelsången. 

Med bestörtning har jag tagit del av "teknikernas" förslag 
till väg till skolan. 

Det är för mig fullkomligt otänkbart att man skall dra 
fram en väg på Rönningeborgs framsida. 

Praktiskt taget samtliga lägenheter på Rönningeborg 
har fönster, balkonger samt i vissa fall uteplatser mot 
den underbara parken och skogsområdet. Det är just 
åt det hållet vi har "vår lunga". För att lnte tala om 
all avkopplande, enskilda och gemensamma, 
ver1<samhet som pågår på våra gårdar. 
Fem grindar från våra gårdar leder ut tnl nuvarande 
gångstråk och används väldigt mycket av oss äldre. 
Oår bjuds lugna promenader samt bra gångväg till 
centrum. 

Alltså: "ingen väg på Rönningborgs framsida"t 

Bästa hälsningar 
Olle Höglund 

Rönninge 10jan. 2017 

Hej 
Jag stöder förslaget att placera den nya skolan enligt alternativ HFågelsången". 
Tycker att det är bäs1a förslaget med tanke på kommunens framtida expansion. 
Jag tycker även att den nya väge n till skolan skall byggas söder om Rönningeborg vid skogskanten 
mot Storskogsvägen och ansluta till Säbytorgsvägen mittemot Säbyvägen. 
Korsningen byggs med rondell för att få bra flyt i trafiken. 
Hälsningar 
Lasse Ekelund 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BoU§2 Dnr. 2017/35.600 

Ny grundskola och tillfälliga skollokaler 
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommundirektören att genomföra en utredning avseende 
framtida behov av förskoleplatser och elevplatser samt utreda möjliga placeringar av en ny 
grundskola. 

Utredningen, som redovisas i tjänsteskrivelse 2017-01-20: Tjänstemannaförslag om ny 
grundskola samt uppförande av temporära skollokaler, visar på ett behov av en ny grundskola 
för ca 480 elever samt av tillfälliga skollokaler fram till att den nya skolan är klar. Alla 
antaganden och elevberäkningar har baserats på befolkningsberäkningar utifrån kommande 
exploateringsplaner i kommunen. 

Ordförandens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ny grundskola ska 
uppföras och att den ska placeras i det markområde som i utredningen benämns Fågelsången. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att temporära 
skolbyggnader i form av modullösningar uppförs i anslutning till Skogsängsskolan. 

Yrkanden och propositioner 

Petter Liljeblad (L) yrkar följande: 

1. Att Barn-och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att en 
ny grundskola ska uppföras och att den ska placeras i det markområde som i utredningen 
benämns Södra Hallsta. 

2. Att Barn-och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att 
återremittera frågan om placering av temporära skolbyggnader till kommunledningen med 
motivering enligt bilaga 2. 

Vid avslag på återremissyrkandet yrkar Petter Liljeblad (L) i andra hand fö ljande: 

3. Att Barn-och utbildn ingsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att lyfta ut frågan om 
Salemsskolan ur ärendet och uppdra åt kommunledningen att återkomma med ett annat 
förslag om hur framtiden för Salemsskolan ska se ut. 

4. Att Barn-och utbildningsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att de temporära 
skollokalerna delas mellan Skogssängsskolan och Säbyskolan samt eventuellt även 
Nytorpsskolan och Rönningeskolan. Att därutöver uppdra åt Barn-och 
utbildningsförvaltningen att diskutera med Söderby friskola om de kan bidra som lokalvärd för 
någon eller några klasser. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Maria Trap (Röp) yrkar bifall till Petter Liljeblads (L) yrkanden. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2017-02-02 
7 av 9 

Agneta Sjödell (M), Tommy Eklund (S), Joakim Falkeborn (C) samt Johannes Kindstedt (V) yrkar 
bifall till ordförandens förslag. 

Ordföranden ställer sitt förslag avseende beslutspunkt 1 mot Petter Liljeblads yrkande 
nummer 1 och finner att nämnden bifaller ordförandens förslag till beslut. Votering begärs 
och verkställs. 

Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut röstar 
ja och den som vill bifalla yrkandet från Petter Liljeblad röstar nej. Voteringen utfaller enligt 
följande: 9 röstar ja och 2 röstar nej. Hur var och en röstat framgår av bilagd närvaro- och 
voteringslista, se votering 2. 

Ordföranden ställer Petter Liljeblads (L) yrkande om återremiss avseende beslutspunkt 2 
under proposition och finner att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden Petter 
Liljeblads andrahandsyrkande avseende placeringen av temporära skollokaler mot 
ordförandens förslag till beslut avseende beslutspunkt 2 och finner att nämnden bifaller 
ordförandens förslag. Votering begärs och verkställs. 

Följande voteringsordning godkänns: den som bifaller ordförandens förslag till beslut röstar ja 
och den som bifaller yrkandet från Petter Liljeblad röstar nej. Voteringen utfaller enligt 
följande: 9 röstar ja och 2 röstar nej . Hur var och en röstat framgår av bilagd närvaro- och 
voteringslista, se votering 3. 

Ordföranden ställer Petter Liljeblads (L) yrkande om att föreslå kommunstyrelsen att lyfta ut 
frågan om Salemsskolan mot avslag och finner att nämnden avslår yrkandet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ny grundskola ska 
uppföras och att den ska placeras i det markområde som i utredningen benämns Fågelsången. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att temporära 
skolbyggnader i form av modullösningar uppförs i anslutning till Skogsängsskolan. 

Reservationer 

Petter Liljeblad (L) reserverar sig mot besluten till förmån för egna yrkanden. 
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Barn- och utbildningsnämnden 2015- 2018 

Sammanträdes<latum: 

Justeringsdat ... 

Tjänstgörande 
Ledamöter Närvarand, ersättare 

§ \.. ;) .L 

Ordinarie Ja Nej Avst 

M Lennart Eienäs I X. 

M Agneta Sjödell I >-. 

-- (1/ t' f, ,4/11.Jtrt,Jr, \ M Björn Odelius 

M Sonia Olsson I .; 

L Petter Liljeblad I \. 

C Joakim Falkeborn I \ 

s Tommy Eklund r 1-

s Kjell Häirnkvist I \ 

s Leutrim Ka<lriu - f •. I . i/J, ' (J•J( .i <, \ 

MP Ellinor Scheffcr I ' 
RöP Maria Trap I )(. 

Ersättare: 
M Ulf Malmström I 

M Janina Stenlund : 

M Gun Andersson -
L Berith Eriksson 

C Anders Karlsson -
KD Radhika Paulsson 
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' 
s Katarina Närström I 

s Gunila Kallio i 

s Siang Hok Lim -
V Johannes Kindstedt I 
Röp Anna-Carin Ehn --
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Barn- och utbildningsnämnden 2015- 2018 
Sammanträdesdatum: 

Justcringsda~ --
Barn- och 
utbildnin~skontoret 

Marie Trudesson 
Förvaltningschef 

ElifCan Nämndsekretere 

Ordförande: Lennart 
Ejenäs (M) 

Vice Ordförande: Petter 
Liljeblad (L) 

Attesteras: 

Namnförtydligande 
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RbnningeYp°artiet 
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Yrkande, Barn- och utbildningsnämnden 

Datum: 2017-02-02 

Yrkande avseende ärende 1: Redovisning av lokalbehov 2017 • 2021 

Återremiss 
Rönningepartiet yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1 

, )1 /ej (I :/ 

- nämnden har tagit del av "BoU Redovisning av lokalbehov 20H-2021"och 
- ärendet återremitteras med motivation att 
1) det fattas underlag när det gäller utbildningsstrategiska valmöjligheter och åsikter 
2) prognosen om behov i kotnmundel Rönninge är inte trovärdig 
3) flera tabeller verkar ge otydlig .eller felaktig information. 

Motivering och exempel: 
1) Det finns lite skrivet om storlek av barngruppen men ingenting annat om olika scenario 
när det gäller organisation av skolverksamheten. Ska vi sträva efter skolor som omfattar 
F-årskurs 9 eller är det bättre för elever och mer attraktiv för lärare att ha flera skolor 
so·m har F-årskurs 6 och en eller två skolor som har årskurs 7-9? Kan Rosenlund- och 
Parkskolan vara bered att växa till F-årskurs 6? Är det viktigt att vi behålla 
'Rönningegymnasiet? Är det önskvärt att göra det större eller ha en gymnasieskola till? 

2) Prognosen för Rönninge säger att antalet grundskolebarn kommer antagligen inte att 
öka, även om det kommer att byggas nytt på flera ställen. Det är inte trovärdig. Man ska 
åtminstone räkna med en stor felmarginal om man vill gå på denna prognos. Även bättre 
att ta fram en max och en minimum scenario. 

3) Summorna i bottenraderna stämmer inte eller är missvisande. När det gäller att ta 
fram skillnaden mellan kapacitet och behov kan man inte räkna bort ett behov i år 7-9 
mot en överkapacitet i år F-3. Informationen i redovisningen ska vara så tydlig och klar 

som möjligt. 

Maria Trap 
Rönningepartiet 



Liberalerna i Salem 

2017-01-31 

Yrkanden till ärende 2 vid Barn och utbildningsnämnden extra 
sammanträde 2 februari 2017 

Yrkanden 
Liberalerna yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

1. föreslå att Salems kommunfullmäktige beslutar att en ny grundskola ska uppföras och att 

den ska placeras i det markområde som i utredningen benämns Si>dra HaUsta. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att besluta att återremittera frågan om placering av temporära 

skolbyggnader till kommunledningen med direktiv enligt motivtexten nedan under 

rubriken Återremittering av frågan om placering av de temporära skolbyggnaderna 

yrkande 2. 

Andrahandsyrkande 
Om yrkande nummer två i en omröstning skulle falJa yrkar liberalerna att Barn- och 

utbildningsnämnden beslutar att 

1. föreslå kommunstyrelsen att lyfta ut frågan om Salemskolan ur ärendet och uppdra 

kommunledningen att återkomma med ett annat förslag om hur framtiden för 

Salcmsskolan ska se ut. 

2. föreslå kommunstyrelsen de temporära skollokalerna ska delas mellan Skogsängsskolan 

och Säbyskolan samt ev. även Nytorpsskolan och Rönningeskolan. Att därutöver uppdra 

åt barn- och utbildningsförvaltningen att diskutera med Söderby friskola om de kan bidra 

som lokalvärd för någon eller några klasser. 

Motivering 
Salems kommun är med sin placering på Södcnöm och sina väJrcnommcrade skolor attraktiv för 

barnfamiljer som letar nytt boende inför förskole- och skolstart. Kapaciteten i kommunens skolor 

är idag fullt utnyttjad. Bristen på skollokaler hotar föräldrars rätt att välja skola för sina barn. 

Liberalerna menar att den utredning av lokalbehoven som nu föreligger har underskattat behovet 

av skollokaler. När kommunen har planerat för en kraftig utbyggnad i både kommundel Salem 

och Rönninge är det rimligt att ha en högre beredskap för fler barn än vad nuvarande utredning 

visar. 

Vi menar att Lokalbehovsutredningen egentligen visat att behovet med den planerade 

utbyggnadstakten är två grundskolor. I det läget menar liberalerna att det är rimligt att börja med 

en utbyggnad i Södra Hallsta. 
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Förslaget om temporära skollokaler är illa genomtänkt, planerat och konsebenserna dåligt 

utredda. Liberalerna menar att en lösning där fler skolor delar på den belastning som uppkommer 

under tiden från nu till dess att en ny skola är uppfört vore att föredra framför den föreslagna 

lösningen med paviljonger på Skogsängsskolan. Allvarligast ser vi dock på hanteringen av 

Salemsskolans elever som har svårt att klara omställningar överhuvudtaget. Att då riskera utsätta 
dem för flera omställningar är dålig politik. 

Val av placering av ny skola yrkande 1. 

Liberalerna delar inte utredningens slutsatser om placering av en grundskola utan menar att en 

placering i Södra Hallsta är att föredra av flera skäl. Liberalerna vill anföra följande fördelar med 
en placering i Södra Hallsta. 

1. Vi menar att utredningen underskattar behovet av skollokaler i Rönningedelen med 

utbyggnad av Rönninge Centrum, Kungsgården med flera som i utredningen uppskattas 

till cirka 100 småhus och 240 lägenheter. Erfarenheterna från tidigare exploateringar visar 

att det i mycket hög utsträckning är barnfamiljer som väljer att flytta in samtidigt som det 

i de fall där äldre Rönningebor med utflugna barn väljer att flytta från hus till lägenhet så 

kommer dessa att ersättas av en barnfamilj. Om vi, lågt räknat, ponerar att det i 60 

procent av bostäderna flyttar in en barnfamilj med två barn motsvarar bara detta 408 

barn, vilket motsvarar 13 klasser eller förskolegrupper med 30 barn i vardera. 

2. Hösten 2016 fanns det bara enstaka platser kvar i Rönninge- och Nytorpsskolorna trots 

att vi då tillfört paviljonger för två extra klasser på Rönningeskolan. 

3. Utbyggnaden av Rönninge Centrum ligger före i rid varför behovet av nya skollokaler i 

tid kommer flera år före utbyggnaden av Salems Centrum. 

4. Med en lokalisering i Södra Hallsta kan skolan avlasta de bägge kommundelarna. 

5. Södra Hallsta är dessutom inte detaljplanerat varför risken för överklaganden av 

placeringen får bedömas som låg vilket ökar möjligheten att hålla tidsplanen och få fram 
en skola i tid. 

6. En utbyggnad av en skola på Fågelsången kommer inte att avlasta Rönningedelen av 

kommunen. Vi ser farhågor att kommunen, i ett läge när lokalerna i Rönningedelen inte 

räcker till, väljer att ersätta gymnasiet med en grundskola i lokalerna eftersom det är mer 

kostsamt att bygga nya lokaler. Detta vore olyckligt eftersom Rönninge gymnasium är 

Salems bidrag till den gemensamma gymnasieregionen. En utbyggnad av skola i Södra 

Hallsta gör det mindre sannolikt att detta skulle ske. 

Återremittering av frågan om placering av de temporära skolbyggnaderna yrkande 2 
Liberalerna menar att ärendet om placering av de temporära skollokalerna är undermålig och bör 

återremitteras för vidare utredning och bättre klarläggande av förutsättningarna och 

konsekvenser. Det förslag som nu ligger om att placera skollokalerna på Skogsäng. 

1. Vi menar att förslaget om att flytta Salemskolan till tillfälliga lokaler är felaktigt för om det 

är några elever som är i behov av trygghet och stabila former för sin skolgång så är det 

just dessa elever. Vi menar att det är att föredra att hitta en ny och permanent lösning för 

dessa elever. Vi vänder oss också mot att det förslag som ligger bygger på att 

Salemsskolans elever inte kommer få tillgång till Skogsängsskolans matsal. Vi menar att 
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det är viktigt att se att Salemsskolans elever är alla olika, precis som alla andra barn, och 

att det bland dem finns barn som både kan, vill och bör ha tillgång till skolmatsal för 

ttäning i social interaktion medan andra har behov av andra lösningar. 

2. Vi menar att enbart placera de barn som berörs på Skogsäng är felaktigt eftersom det är 

tveksamt om Skogsängskolan har de logistiska förutsättningarna att kunna klara den extra 

belastning detta medför. Bland annat brister det kring matsalskapaciteten vilket gör att 

barnen antingen tvingas äta väldigt tidigt eller väldigt sent på dagen. 

Vi menar att det är rimligare att i en återremiss utreda förutsättningarna för att dela 

belastningen mellan i första hand Skogsängsskolan och Säbyskolan. J\ven en förtätning av 

Nytorp och Rönninge bör utredas. 

Kommunen bör även ta upp en diskussion med Söderby friskola för att undersöka hur de 

skulle se på möjligheten att vara lokalvärd åt en eller två klasser. 

Det är viktigare att eleverna gir i samma klass än att alla klasser som ska gå på den nra 

skolan hålls samman under de år som det tar att projektera och bygga en ny skola. 

Petter Liljcblad (L) 
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