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Samordnade varutransporter  
minskar utsläppen av koldioxid

Fredagsfotboll Drive-In

Salems kommun ska börja att samordna sina 
varutransporter. Genom en samordning av 
varutransporterna till kommunens verksam-
heter minskar utsläppen av koldioxid och 
kväveoxid.
 Målet är att minska belastningen på mil-
jön och sänka kostnaderna.  
 – Samordnade varutransporter betyder 
att vi går från ord till praktisk handling för 
att skapa en mer hållbar livsmiljö, vilket är 
oerhört spännande, säger kommunstyrelsens 
ordförande Lennart Kalderén (M). – Vid 
sidan av att ge våra sjöar Flaten och Uttran 
en bättre hälsa har detta projekt högsta prio-
ritet i Salem, avslutar Lennart Kalderén.
 Efter två års förstudier kommer projektet 
att genomföras i samarbete med övriga kom-
muner på Södertörn; Salem, Nynäshamn, 
Tyresö, Huddinge, Botkyrka, Södertälje 
och Nykvarn. Konkret innebär projektet 
att alla leveranser samordnas via en gemen-
sam omlastningscentral innan de körs ut till 
verksamheterna. En skola som idag får tio 
varuleveranser från sex olika leverantörer per 

vecka ska i stället få samordnade leveranser 
vid två tillfällen. Projektet planerar att starta 
år 2014.
 Prognoserna pekar på att koldioxidut-
släppen i Salem kan minska med 5000 ton/
år. Det är en minskning med 57 % jämfört 
med idag. En annan effekt som projektet får 
är att trafikmiljön blir säkrare, bland annat 
vid skolorna, eftersom antalet transporter 
minskar. Dessutom kan konkurrenssituatio-
nen förbättras för mindre leverantörer efter-
som de inte blir lika beroende av egna trans-
portresurser. 
 Erfarenheterna från andra kommuner 
pekar även på att totalkostnaderna för inköp 
och transport av av varor kan sänkas med ett 
par procent. Idag ingår transportkostnaden i 
varans pris. Framöver kan det bli billigare då 
transporterna blir färre och de upphandlas 
direkt av ett transportföretag.  

Mer information
Planeringschef Jan Forsman
070-623 29 34, jan.forsman@salem.se

Kultur- och fritidsförvaltningen har bör-
jat med fotbollskvällar för ungdomar. 
På fredagar mellan 20.00-22.00 är ung-
domar i åldern 13-20 år välkomna till 
Skogsängshallen. Syftet är att umgås 
genom att spela fotboll eller kanske utöva 
någon annan sport. Det ska vara en rolig 
fysisk aktivitet som man deltar i via drop-
in. Det är ingen träning och det finns 
ingen klubb där man pratar spelupplägg 
och så vidare. 
 Själva konceptet startades 2010 av Leo 
Damgaard i Storvreten där det kallas för 
drive-in-idrott. En effekt av verksamhe-
ten har varit att under de kvällar det finns 
drive-in-idrott har skadegörelsen minskat 
med 20 %. 
 Genom fredagsfotbollen vill kultur- och 
fritidsförvaltningen starta en positiv verk-
samhet för kommunens ungdomar. Även 
för de som inte fångats upp av det så kalla-
de organiserade föreningslivet. Alla är där-
för lika välkomna, tjejer som killar. Jonny 
Andersson och Morgan Chin är två enga-
gerade idrottsledare som har anställts för 
att hålla i verksamheten.
 Under fredagsfotbollen gäller sjyst 
uppträdande, det vill säga ömsesidig res-
pekt och självklart total nolltolerans 
mot alkohol, svordomar och mobbning. 
Inomhusskor är viktigt och helst idrotts-
kläder. Spelreglerna är tydliga och enkla, 
t ex sexmannalag, max 5 minuters-match-
er, vinnaren står kvar, max 2-3 tillslag, 
passa bollen, ej lov att spela bollen över 
halva plan, max 5 matcher i rad och de 
som inte spelar sitter på läktaren.

 Även polisen, nattvandrarna och fritids-
gården Husets fritidsfältare är delaktiga i 
projektet. Alla har varit mycket positiva till 
att engagera sig.  
 Fredagen den 31 maj är den sista 
fredags fotbollen för säsongen. 

Mer information
Håkan Arfwedson, tel 532 599 13
e-post hakan.arfwedson@salem.se

Värdighetsgarantier
Socialnämnden har beslutat om loka-
la värdighetsgarantier för äldreomsor-
gen i Salem. Lokala värdighetsgaran-
tier är en detaljerad beskrivning av 
hur man ska arbeta inom äldreomsor-
gen. Genom garantierna får den äldre, 
anhöriga och medborgare en bättre 
bild av vad de kan förvänta sig av  
äldreomsorgen.
 Den 1 januari 2011 infördes en ny 
bestämmelse i Socialtjänstlagen om en 
nationell värdegrund för äldreomsor-
gen och en bestämmelse som tydlig-
gör äldre personers ökade möjlighe-
ter till inflytande i samband med soci-
altjänstens insatser. Bestämmelserna 
innebär kort att alla personer som 

får äldreomsorg ska leva ett värdigt 
liv och känna välbefinnande. För att 
uppnå det ska äldreomsorgen bland 
annat värna och respektera den enskil-
da personens rätt till privatliv och 
kroppslig integritet, självbestämman-
de, delaktighet och individanpassning.
 Det är mot bakgrund av den natio-
nella värdegrunden som Salem tagit 
fram lokala värdighetsgarantier. De 
gäller från den 1 mars 2013 och ersät-
ter den omsorgsgaranti som tidigare 
funnits inom äldreomsorgen.

Mer information
Läs på www.salem.se/vardighets-
garantier.



För dig som hjälper 
och stödjer en närstående
Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper 
och stödjer en närstående. Alla har möjlig-
het att få stöd från kommunen, du avgör själv 
om du anser att lagen gäller dig och din situ-
ation. Stödet är inte kopplat till vissa sjukdo-
mar, diagnoser, typ av funktionsnedsättning 
eller ålder, utan gäller alla målgrupper. Du 
kan söka stöd även om din närstående redan 
har hjälp från kommunen, landstinget, skolan 
eller Försäkringskassan.

Individuellt stöd
Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror 
på dina behov och den livssituation som du 
befinner dig i. Syftet är att underlätta och 
förebygga ohälsa. Stödet ska utformas indi-
viduellt, flexibelt och finnas att tillgå under 
en längre tid. Några exempel på anhörigstöd 
är enskilda samtal eller deltagande i anhörig-
grupp, båda med fokus på hur du som anhö-
rig mår. Både du som anhörig och din närstå-
ende kan ansöka om bistånd för insatser som 
skulle underlätta er situation. Kontakta kom-
munens biståndsbedömare.

Kostnadsfritt
All kontakt med anhörigkonsulenten är kost-
nadsfri, sker utan dokumentation och under 
sekretess. Det finns även kostnadsfri avlösning 
upp till 15 timmar per månad om din när-
stående inte kan lämnas ensam utan tillsyn. 
Kontakta kommunens biståndsbedömare.

Kontakta anhörigkonsulent 
eller biståndsbedömare
Kontakta kommunens anhörigkonsulent om 
frågor som gäller stöd för din egen del. Om 
ni vill ansöka om biståndsbedömda insatser 
eller avlösning så kontaktar ni kommunens 
biståndsbedömare.
 Anhörigkonsulent Anneli Ritter tel 532 
594 89. Telefontid måndag-torsdag kl 08.00-
17.00, fredag kl 08.00-14.00. Lämna gärna 
meddelande om du inte får svar, så blir du 
uppringd snarast möjligt. E-post: anneli.rit-
ter@salem.se
 Biståndsbedömare nås via växeln på tel 
532 598 00. Telefontid måndag kl 15.00-
17.00, tisdag, onsdag och fredag kl 08.30-
09.30. Mer information finns också på www.
salem.se

kkommunnytt

Överskott på 11 miljoner 
i Salems bokslut

 Bokslutet för Salems kommun visar pre-
liminärt ett överskott på drygt 11 miljoner 
kronor för år 2012. Det är 7 miljoner kro-
nor bättre än det budgeterade resultatet på 
drygt 4 miljoner kronor.
 Mer information kommer i en populär-
version av bokslutet som delas ut till alla 
hushåll i kommunen.  

Mer information
Ekonomichef
Jan Lorichs
532 598 14, jan.lorichs@salem.se

Ytterligare busstur med 
Rönningeslingan

 Från och med mars 2013 har SL lagt in 
ytter ligare en kvällstur med buss 731 till 
södra Rönninge. Turen avgår kl 18.38 vilket 
är en halvtimme senare än den tidigare sista 
avgången kl 18.08.
  I SL:s förslag till trafikplanering för läs-
året 2013/14 föreslås även utökad busstrafik 
senare på kvällarna och på lördagar.

Mer information
Trafikingenjör/utredare
Elin Granhagen
532 598 00, elin.granhagen@salem.se

113 13 – nytt nationellt 
informationsnummer

 SOS Alarm tar varje år emot 3,5 miljo-
ner samtal på nödnumret 112. Samtalen 
gäller ofta akuta händelser där snabb hjälp 
kan ha livsavgörande betydelse. Men allt fler 
ringer 112 för att få och ge information. 
Därför har SOS Alarm på uppdrag av reger-
ingen tagit fram det nya nationella informa-
tionsnumret 113 13. Hit ska man ringa när 
det sker större olyckor och andra allvarliga 
händelser i samhället och få information om 
det som hänt. Man ska också kunna lämna 
information om händelsen.
 113 13 fungerar från den 11 mars 2013. 
Det är lätt att komma ihåg stora händel-
ser som stormen Gudrun, diskoteksbranden 
i Göteborg och epidemier som fågelinflu-
ensa och svininfluensa. Vid stora händelser 
som dessa finns ett stort behov av en sepa-
rat kanal för att ta emot och lämna informa-
tion. I sådana situationer kan 113 13 vara 
till stor hjälp för kommunikation i samhäl-
let.

I Sverige har vi fyra viktiga telefonnummer 
att använda: 
112 Nödnummer vid akuta hot mot liv 

och egendom
114 14 Polisen vid icke akuta händelser
1177 Sjukvårdsupplysning
113 13 Informationsnummer vid större 

olyckor och händelser

Kulturläger
 
Kulturskolan anordnar Kulturläger för 
Salems barn och ungdomar, preliminärt 
10-12 juni. Lägret sker på dagtid och 
riktar sig till elever från åk. 1 och uppåt. 
För mer info och innehåll, håll utkik på 
www.salem.se/kulturskolan. 

Bygga i sommar? 
Dags att söka bygglov!

April till juni är intensiva månader på bygg- 
och miljöenheten. Lämna därför in din ansökan 
om bygglov i god tid innan du har tänkt påbör-
ja åtgärden. Kom ihåg att bygglov krävs även 
för många andra åtgärder än byggnader, så som 
plank, murar och skyltar.
 En ansökan som är komplett med fackmässiga 
handlingar går snabbare för oss att handlägga. 
Om ansökan är komplett kan vi meddela ett 
beslut inom tio veckor. 

Mer information
Läs på www.salem.se/bygglov eller kontakta 
bygg- och miljöenheten via kommunen växel 
på 532 598 00.

Vi efterlyser kandidater till

Kulturstipendiet 2013
Salems kommuns kulturstipendium 
delas ut som stöd och uppmuntran 
för förtjänstfull eller lovande insats 
inom vetenskap, litteratur, konst, 
musik, teater, journalistik, fortbild-
ning eller annan betydelsefull insats.

Demokrati-
stipendium för 
barn och unga 2013
Stipendiet ska premiera den som arbe-
tar aktivt för demokrati och mänskli-
ga rättigheter i Salems kommun.

Kriterier för stipendiet:  
Ungdomar som arbetar
 » för en god samhällsutveckling
 » för att genomföra något för andra 

barn/ungdomar – göra något för 
många

 » med att samla och engagera barn/
ungdomar kring ungdomspolitis-
ka frågor

 » mot mobbning och kränkande 
behandling

 » genom utåtriktad, fantasifull och 
drivande verksamhet

Vem vill du nominera?
 » Enskilda individer eller grupper 

upp till 20 år kan nomineras
 » Stipendiat utses av en jury där 

ungdomar är representerade
 » Stipendiet är på 8000 kr
 » Nomineringen ska ha en väl for-

mulerad skriftlig motivering

Nominera till kultur- eller 
demokratistipendium
Skicka nomineringar till Salems kom-
mun, 144 80 Rönninge, senast 1/5. 
Märk kuvertet “Kulturstipendium” 
alternativt “Demokratistipendium”. 

Mer information får du av kultur- och 
fritidschef Rolf Johanson, 532 599 15, 
rolf.johanson@salem.se

Stöd till anhöriga
Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd för dig som vårdar/stödjer 
en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionshinder.
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ppartisidan
CENTERPARTIET

Partiet med stark och tydlig röst
Salem firar 30 år tack vare Centerpartiet! 1983 blev 
Salem åter egen kommun. Vi la den första motio-
nen om att skilja Salem från Botkyrka kommun 

1976 i Rönninge Kommundelsråd. Demokratin och decentrali-
sering var vårt främsta syfte.
 Allt fler vill cykla till jobbet, till skolan och ut i naturen. Det 
kräver säkra cykelvägar och Centern är pådrivande i Salem och 
i Stockholmsregionen för att öka cyklandet. Bland annat i kom-
munens förslag till cykelplan.
 För att nå miljömålen om minskade utsläpp och minska 
behovet av p-platser föreslår C och MP att kommunen ser över 
vilka förutsättningar kommunen har att inrätta en “öppen bil-
pool”. En bilpool som samnyttjas av kommunanställda dagtid 
och salembor på kvällar och helger.
 Vi har röstat för att samordna varutransporterna till skolor 
och boenden och sänker CO2-utsläppen med upp till 50 %.
 Nu får biodlare ställa sina bikupor på kommunmark utan 
avgift genom ett centerinitiativ. Bin är nödvändiga för vår mat 
och för ekosystemen. En tredjedel av den mat vi äter är beroende 
av binas pollinering. Honung anses ha stor betydelse för hälsan.
 Centern vill stimulera barn och ungdomars fritidsaktiviteter. 
Därför röstade vi för att ge ett bidrag på 25000 kr till Salems IF 
för deras ungdoms-SM i innebandy.

Har du synpunkter, hör av dig! 
Leif Ståhl 532 536 61 Anki Bosander 532 557 83

FOLKPARTIET 

Folkpartiet välkomnar förstelärare 
och lektorer till Salems skolor!
Regeringen anslår 880 miljoner kronor för att 

kommunerna ska anställa förstelärare och lektorer. 
 Satsningen är ett led i utbildningsminister Jan Björklunds 
(FP) arbete att höja kvaliteten på undervisningen i skolan och 
statusen för läraryrket. 
 Förstelärare kan den lärare bli som har minst fyra års arbete 
med undervisning, goda vitsord och som har visat god förmåga 
att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för 
att utveckla undervisningen. Att vara förstelärare medför en löne-
höjning med cirka 5 000 kronor per månad.
 Lektor kan den lärare bli som har avlagt examen på forskar nivå 
och som under minst fyra år har visat en pedagogisk skicklighet som 
lärare. Lektorn får runt 10 000 kronor mer i månaden.
 Satsningen ger ett tillskott som ska gynna utvecklingen av alla 
skolor i kommunen. Skolorna i Salems kommun ska vara bland 
de bästa och mest attraktiva i Stockholms län. Därför är det vik-
tigt hur de nya medlen används. Bidraget ska gå till lärare som 
är engagerade, drivande och som på ett positivt sätt bidrar till att 
utveckla Salems skolor. Folkpartiet i Salem välkomnar satsning-
en. Vi vet idag inte hur många tjänster det kan bli eller på vilka 
skolor men de nya resurserna är viktiga för att fortsätta utveckla 
skolorna i Salems kommun. 

www.rönninge.nu

KRISTDEMOKRATERNA

Ny ANDT-strategi för Salem 
 
Kommunen har 
uppdaterat strate-
gin mot Alkohol-

Narkotika-, Doping- och Tobak. 
Kristdemokraterna tycker att stra-
tegin är bra och viktig, men deltog 
ej i beslutet eftersom vi vill ha skar-
pare krav på kommunen. Vi anser 
att alla kommunens lokaler ska vara 
fria från alkohol. Alkoholen tar allt-
mer plats i vårt samhälle och vi 
önskar att det skapas fler zoner och 
platser där människor kan träffas 
och ha gemenskap utan alkohol.
 KD anser också att inga skattepengar ska gå till alkohol.

MILJÖPARTIET

Nu våras det i Salem!
Miljöpartiets motion ”Håll Salem rent!” fick 
glädjande brett stöd i fullmäktige. Nu gäller det 
bara att samla kraft till skräpplockardagarna som 
genomförs i samarbete med ”Håll Sverige rent” i 

vecka 17, väl mött då!

Naturen behöver gamla träd för att bevara mångfalden av 
arter. MP Salem har fått gehör för en motion om inventering av 
våra stora och gamla träd, Länsstyrelsen betalar. Härligt tycker vi 
som älskar naturen!

Vår motion om motion d v s om att preparera Garnuddens 
motionsspår för skidåkning, antogs av fullmäktige förra året. 
Resultatet har inte visat sig än, men ska vara ett faktum nästa 
säsong.

Vårens kanske mest spännande fråga väcker vi med Center-
partiet i en motion om kommunal bilpool. Tanken är att göra 
det möjligt att låna bil förmånligt. Salemsborna kommer, om allt 
går som vi hoppas, att få möjlighet att köra bilpoolsbil på kväl-
lar och helger.

MP Salem välkomnar ännu ett positivt initiativ! Det ska bli 
samordning av transporterna till kommunernas olika verksamhe-
ter. Man räknar med en minskning av koldioxidutsläppen med 
runt 50 %, en jättevinst för klimatet och Salem.

Miljöpartiet är bäst på Miljö och Klimat det vet alla. Men vi 
vill bli ännu bättre, och på mer, kanske med hjälp av dig? Alla 
är välkomna i gänget. Du hittar oss på: www.mp.se/salem. Där 
finns också alla våra motioner att läsa.

MODERATERNA

Bygg färdigt Rönninge centrum!
Nu är det nya förslaget för Rönninge centrum ute 
på samråd. Vi har lyssnat på opinionen och för-
bättrat planförslaget. “Tornet” är borta, även flerbo-

stadshuset intill “Bamses” har strukits och ersatts med cykelpar-
kering, pergola och närparkering. Moderaterna, tillsammans med 
S, FP och KD vill bygga cirka 120 bostäder, allmänna anlägg-
ningar och nya affärsytor i Rönninge centrum. Vi är övertyga-
de om att det gäller att tänka “framtid” när chansen nu finns att 
bygga färdigt centrum. Det gäller att skapa ett levande centrum 
med ett naturligt torg som inramas av hus på fyra sidor. Det gäl-
ler också att ge unga och äldre möjligheten att bo kvar i kommu-
nen genom att bygga nya bostäder. Det gäller inte minst att pre-
sentera ett hållbart projekt med en ekonomi som går ihop. Då 
krävs cirka 120 nya bostäder. Då blir det också cirka 30 hyreslä-
genheter.
 Rönninge centrum ska fortsätta att vara en plats på kartan, 
ett lokalt resecentrum för hela kommunen. Det blir en ny ron-
dell, parkeringsplatser såväl för bil som för cykel. Den nya bus-
sen till södra Rönninge ska minska trycket på pendelparkeringen. 
Det nuvarande busstorgets enorma asfaltsytor ska minskas och 
utnyttjas bättre.

Läs mer om förslaget på www.rönninge.nu! 
Lämna dina synpunkter till kommunen senast 29 april.

RÖNNINGEPARTIET

30 år senare
Salem har i år varit egen kommun i 30 år. Det ska 
vi fira. Det var mycket intressant att på fullmäkti-
ge 28 februari få lyssna på pionjärerna. Höra hur 

de stred som lilleputtar i stora Botkyrka kommun. Där brydde 
sig ingen om de frågor som var angelägna för Salemsborna. Vi 
vill hylla dessa politiker som skapade ett självstyrande Salem. En 
egen kommun där de förtroendevalda kunde vara nära invånarna 
i de lokala frågorna och där verklig närdemokrati kunde råda.
 Den reflektion vi i Rönningepartiet gör efter att ha lyssnat på 
dessa idag något ålderstigna hjältar är slående. De agerade med i 

princip samma hjärta och engagemang som var anledningen till 
att vi beslöt att starta ett riktigt lokalparti. Vi hade känt samma 
frustration under lång tid. Många med oss upplevde att de sittan-
de politikerna har glömt bort att lyssna och ta verklig hänsyn till 
vad folk vill i kommunen. 
 Efter drygt två år som tappert kämpande lilleputt i fullmäk-
tige blir vi fortfarande lika förundrade över hur lite den stora 
majoriteten bryr sig om invånarnas synpunkter. Tack och lov har 
vi kunnat vara med och påverka, skapa bättre debatt och antydan 
till mer öppenhet. Men mycket fattas. Den medborgarenkät som 
visar att de flesta föredrar att bygga nytt äldreboende vid kvarte-
ret Vitsippan i Salem kör de stora över. 
 Alla synpunkter om hur invånarna vill se sitt nya Rönninge 
Centrum tas ringa hänsyn till. Men nu går den striden vidare i 
ett avgörande slag. Mot de stora partiernas som fortsätter att lyss-
na på sig själva, istället för invånarna.

SOCIALDEMOKRATERNA

Sommarjobb
Salems kommun behöver satsa på feriearbete så att 
fler ungdomar kan få sommarjobb.
Salem har under flera år erbjudit ett begränsat antal  

ungdomar att arbeta tre veckor under sommarlovet men det är 
inte tillräckligt många som kan erbjudas arbete inom kommu-
nens arbetsplatser. Det finns flera privata företag som är beredda 
att ta emot feriearbetande ungdomar om Salems kommun kan 
hjälpa till med ansökningar och viss administration.
Socialdemokraterna vill att:
Salems kommun undersöker hur den på ett enkelt sätt kan sam-
ordna med Salemföretagarna, så att Salems ungdomar kan erbju-
das feriearbete sommaren 2013.

Val 2014
Nu är planeringen för valet 2014 i full gång. Framtidspartiet 
Socialdemokraterna arbetar för att få fram en politik för fler jobb. 
Vi kommer att ha partikongress i början av april, där vi kommer 
att välja Stefan Löfven som partiledare och där vi kommer beslu-
ta om hur vi vill att Sverige ska utvecklas i framtiden.
 Vi behöver fler som vill ta på sig ett politiskt uppdrag både 
lokalt och regionalt. Hör gärna av dig till oss med synpunkter 
om politiken eller om du vill engagera dig i Socialdemokraterna i 
Salem

Arne Närstöm Tommy Eklund
Oppositionsråd (S) Ordf. Socialdemokraterna i Salem
arne.narstrom@salem.se info.sapsalem@telia.com
070-723 94 65 070-336 70 10    

VÄNSTERPARTIET

Rädda Salems hyresrätter!
Hyresrätter behövs! Till Emma, 22, som äntligen 
fått jobb och vill flytta hemifrån. Eller Linnea, 42, 
som ligger i skilsmässa. Eller Arne, 78, som inte 

orkar tapetsera om själv längre. Att hyreslägenheter behövs är de 
flesta överens om, men i Salem riskerar vi nu att bli av med de 
sista vi har. Akelius, som äger de flesta hyresrätterna i Salem, vill 
ombilda till bostadsrätter. Lyckas det så finns det inte ens 100 
hyresrätter kvar i hela kommunen!
 Vi i vänsterpartiet vill rädda hyresrätterna. Vi vill att kommu-
nen bildar ett eget bostadsbolag som förhandlar med Akelius om 
att få köpa. Dessutom vill vi bygga nytt, i egen regi.
 Nästan alla kommuner i Sverige har ett eget bostadsbolag som 
bygger och hyr ut hyresrätter. Men inte Salem. Detta trots att 
rätten till bostad är en mänsklig rättighet enligt FN och bostads-
försörjningen är en kommunal skyldighet enligt kommunallagen.
 När kommunalrådet Lennart Kalderén (M) nyligen uttala-
de sig i lokaltidningen Mitt i oroade han sig för att kostnaderna 
skulle bli skyhöga för kommunen vid ett köp. Vi i vänsterpartiet 
anser att detta är rent struntprat. Våra grannkommuners bostads-
bolag går med vinst, inte förlust, år efter år. Det finns ingenting 
som säger att det skulle se annorlunda ut i Salem.
 Vad som saknas i Salem är inte pengar, utan vilja, ansvarsta-
gande och en förmåga att tänka nytt!

Bild från skoltävlingen mot 
alkohol i kommunen.



April-Maj 2013
Salemsföreningar som vill vara med i kalen dariet kan maila på 
info@salem.se eller ringa Päivi Sandholm på tel 532 598 11.PåG K
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SALEMS KOMMUN
Säby Torg 16
144 80 RÖNNINGE
Tel 08/532 598 00
Fax 08/532 598 87
e-post: info@salem.se
Webbplats: www.salem.se
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Bibliotek
tel 532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, Tor  13-19 Tis, Ons 10-17
Fre 13-17 Lör 10-15
www.salem.se/bibliotek

 Språkcafé, vi träffas varje måndag, 
pratar svenska och fikar kl 14-15. Både 
du som vill lära dig svenska och du som 
har svenska som modersmål är välkom-
men. Drop in!

 Stick- och handarbetscafé, månda-
gar hela våren kl 17-19. Välkommen till 
en trevlig och kreativ samvaro! Medtag 
eget material.

 Trädgårdslördag på biblioteket, 6/4, 
byt sticklingar med andra, var med på 
workshop med Rönninges egen bloms-
terprinsessa Carina och lyssna på träd-
gårdsföredrag med Lars-Erik Läck. 
(se bibliotekets hemsida för program)

 Föreläsning om språkutveckling 
med stöd av tecken, torsd 18/4 kl 18. 
Kommunens specialpedagog föreläser. 
Hur kan man med hjälp av TSS (tecken 
som stöd) hjälpa barns språkutveckling? 
För pedagoger, föräldrar och anhöriga.

 Världsboksvecka på biblioteket v. 17, 
månd-lörd 22/4-27/4, författarbesök, bok-
bytarbord och mingeltips bland hyllorna.  

 Författarscen med deckarförfattaren 
Ingrid Hedström, månd 22/4 kl 19, 
gratis biljetter fr månd 8/4.

 Författarscen UNG med Augustpris-
nominerade Ingrid Olsson, fred 26/4 
kl 12.30. Föranmälan till biblioteket.

 Mingeltips med kaffe och te, lörd 27/4 
kl 13, bibliotekspersonalen berättar om 
samtida internationell litteratur.

 Releasefest för hembygdsföreningens 
nya bok om Vällinge, torsd 6/5 kl 19. 
Mingel och fest!

UTSTÄLLNINGAR PÅ BIBLIOTEKET
 Gläntans dagliga verksamhet, textil, 
hantverk och tavlor 23/3-11/4

 Bertha Norell, akryl och akvareller i ny 
och gammal teknik 13/4-2/5

 Kulturskolans bild- och formkurser 
4/5-24/5

 Förskolan i Salem – ”Mitt i Salem” 
25/5-3/6

FÖR BARN OCH UNGDOM
 Pyssel med glasmosaik, tisd 2/4 kl 14-
16, ta med en glasburk, spegel eller något 
annat av glas och dekorera med mosaik.

 Abellis Magiska Teater spelar “Den 
förtrollade sparven” onsd 3/4 kl 10 och 
kl 13 i teaterbussen, fr 5 år, biljetter på 
biblioteket fr 25/3. 

 Urban Wahlstedt berättar om dino-
saurier, torsd 4/4 kl 13, fr 6 år, biljetter 
på biblioteket fr 25/3

 Spela Wii på biblioteket, torsd 4/4 kl 
14, testa nya roliga spel!

 Filmklubben UNGfilm visar film, torsd 
4/4 kl 18, föranmälan på biblioteket.

 Teater Tre spelar “Gonatt min skatt”, 
9/4 kl 10.45 fritidsgården Huset, 3-5 år, 
biljetter 40 kr, Förköp på Salems biblio-
tek fr 2/4. 

 Babyfredag, fred 12/4 kl 10-11, ta med 
din baby så sjunger vi ihop och minglar.  

 Sagostund, lörd 13/4 kl 10.30 med vår 
egen sagotant Maria. Från 3 år.

 Allsångskarneval vid plaskdammen, 
16/5 kl 10 i Salems centrum, kultur-
skolans orkester samt Mr Dannyman 
underhåller. Fri entré. 

För ungdomar
FRITIDSGÅRDSVERKSAMHETEN

Fritidsgården Huset, Säbytorgsvägen 14
08-532 59 743/ 748/ 0706-23 33 31
Öppettider:
Mellanstadiet:
Månd-Fred 13.30-17.30. Vid studie 
dagar och lov öppnar vi klockan 12.00.
Högstadiet, upp till 18 år:
Tisd-Tors 18.30-21.30
Fred-Lörd 18.30-23.30
Under vårterminen kommer Fritids gården 
erbjuda öppna aktiviteter såsom biljard, 
pingis, dator/tv-spel, skapande verksamhet, 
musikverksamhet, olika turneringar, läxhjälp 
m m. Vi kommer att också att ha cafégrup-
per, tjejgrupp, läger, demokratigrupp m m. 
Eftermiddagsverksamheten säljer ett mel-
lanmålskort med sju klipp för 100 kr (toast, 
yoghurt med flingor och ett glas saft).

Rönninge ungdomscafé
Tel: 070-731 82 77
Öppettider:
Högstadiet upp till 20 år:
Tisd-Onsd 18.30-21.30
Fred 18.30-23.00

Fritidsfältarna är i tjänst kvällstid fredag, 
lördag 18.00-01.00. Du når dem på fältmo-
bilen. Om de inte svarar lämna ett medde-
lande så ringer de upp. Tel 0706-23 30 31.
Du kan nå oss via facebook, sök på ”ung-
domenshus”. Där kan du läsa om vad som 
händer.

Kultur
SENIORBIO

Murgrönan, biblioteket
2/4 kl 13 Mammas pojkar, 40 kr

 Öppen ateljé blommor, plåt och keramik 
Lörd och sönd 13/4-14/4 kl 10-16 i 
Villa Skönvik, kaffe och kaka. Arr: Blom-
sterprinsessan, Astrid Winberg, Eva 
Werning och Lotta Nilsson.

SALEMS HEMBYGDSFÖRENING

Villa Skönvik, Rönningevägen 7
 Öppet hus, annandag påsk 1/4 kl 
13-16, servering, museet öppet.

 Salemsbon C F König, Gustav 
III:s spion, onsd 17/4 kl 19, Torsten 
Sandberg föreläser. Biljetter i Villa 
Skönvik samt en vecka före på Salems 
bibliotek och hos Blomsterprinsessan.

 Vårstädning på tomten vid Villa 
Skönvik, onsd 24/4 kl 16, kaffe och 
smörgås.

 Öppet hus, sönd 28/4 och 26/5 
kl 13-16, kl 13-14 släktforskar-
forum, servering, museet öppet. 
Handikappvänligt.

 Gökotta vid Ersboda i Rönninge, lör-
dag 25/5 kl 9. Ta gärna med matsäck. 
Upplysningar tel 532 521 10

GALLERI SALEM
 Björn Krestesen, måleri och grafik, 20/4-
5/5 lörd-sönd kl 12-16 onsd kl 17-19 
Vernissage 20/4 kl 12, Villa Skönvik

Kyrkan
SALEMS FÖRSAMLING, EXP 532 560 72

www.svenskakyrkan.se/salem

facebook.com/Salemsforsamling
Evenemangen sker i Säby kyrka om inget 
annat anges.

 Högmässa, alla söndagar kl 11
 Lunchbön, alla helgfria vardagar kl 13
 Lunchmässa, tisdagar kl 13
 Kvällsmässa, torsdagar kl 19 (ej 9/5)
 Gökotta, torsd 19/5 kl 8 i Nedre 
Söderby

 Psalmhappening, sönd 21/4 kl 18. 
Psalmer framförs på nytt sätt!

 Torsdagsträff, torsd 4/4 kl 17.30. Mats 
Ershammar pratar om universums mys-
terium: “Har universum uppstått ur ing-
enting”.

 Torsdagsträff, torsd 2/5 kl 17.30. Irma 
Schultz Keller delar med sig av tankar 
och sång kring tro, tvivel och mystik.

 Torsdagskvällens hemliga resa, torsd 
16/5, ring för anmälan tel 532 560 72

 Vårkonsert, sönd 26/5 kl 18 med 
kyrko kören.

SKOGSÄNGSKYRKAN, EXP 532 518 46

www.skogsangskyrkan.nu

Övrigt
MÖLLE KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Lediga kolonilotter, vid intresse 
ring 532 540 83.

SVERIGES TURISTFÖRENING – 
BOTKYRKA-SALEMKRETSEN

 De gamla kartorna i verkligheten
 En vandring i Grödinge med 1636 års 

karta i handen. Sönd 21/4 kl 13.00. Info 
och anmälan senast den 14/4 till Gerd 
Gustafzon, 070-522 32 75 eller botkyr-
kasalemkretsen@stfturist.se.

  För mer info se www.grodingehembygd.se.
 Promenad för daglediga

 Vandring nära sjökanten från Alby till 
Hallunda. Torsd 25/4 kl 10.00. Info och 
anmälan, Monica Erlandsson, 070-368 
92 22 eller botkyrkasalemkretsen@stftu-
rist.se.

 Fåglar i luften och i det fria, planerad 
aktivitet

 Sönd 12/5 (prel.). Info och intresse-
anmälan senast 5/5 till Roland 
Svensson, 073-345 19 78 eller bot-
kyrkasalemkretsen@stfturist.se. Vi 
planerar att under maj månad göra en 
utflykt tillsammans med någon från 
Naturskyddsföreningen för att se på 
fåglar. 

 Hamra Gård i forn- och nutid
 Sönd 19/5 kl 10.00. Info och anmälan 

senast 10/5 till Gerd Gustafzon, 070-
522 32 75 eller botkyrkasalemkretsen@
stfturist.se. Curt Carlsson som har 
jobbat som agronom på Hamra Gård 
kommer att vandra runt med oss och 
berätta om det som finns kvar från forn-
tiden, så som fornborg, runsten, grav-
fält, stensättning och de gamla husen. 
Ange vid anmälan om samåkning öns-
kas. Promenad från Tumba centrum till 
torpet.

Hemvärnsmuseet 
Vällinge
Besök Sveriges mest kompletta hemvärns-
museum. Museet berättar om det all-
männa hemvärnet, driftvärnet och fri-
villigorganisationerna under åren 
1940- 1999 samt en del om de frivilli-
ga organisationerna Landstormen och 
Skarpskytterörelsen som fanns före 1940.
 I första hand besöks museet av besö-
kande kurs- och konferensdeltagare men 
det är även möjligt att besöka museet som 
enskild person. Det går även bra att boka 
tid för visning av grupper enligt överens-
kommelse. En guidning tar ca 45 minuter. 

Öppettider: 
 » 1/1-14/6 samt 16/9-31/12, sista helg-

fria onsdagen varje månad kl 17.00-
20.00.

 » 15/6-15/9, varje helgfri onsdag kl 
17.00-20.00.

För frågor, bokningar eller guidning, kon-
takta museiansvarig Lars-Gunnar Sederlin. 

ÖPPNA SAMMANTRÄDEN
Kommunfullmäktige: 2/5
Barn- och utbildningsnämnd: 16/4, 14/5
Bygg- och miljönämnd: 7/5 
Kultur- och fritidsnämnd: 6/5
Socialnämnd: 6/5
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat 
meddelats. 
Ärendelistor finns på biblioteket och i kom-
munalhusets reception.

FRÅGESTUND FÖR ALLMÄNHETEN
I samband med kommunfullmäktiges sam-
manträde är det frågestund för allmänheten kl 
19. Alla kommuninvånare kan ställa en fråga 
som berör något inom fullmäktiges ansvars-
område. En person får endast ställa en fråga 
vid samma tillfälle. Frågan ska märkas ”Fråga 
till fullmäktige” och lämnas till kommunen 
senast måndag den vecka sammanträdet 
äger rum.


