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Blomsterprinsessan Carina Kandell

– Årets företagare 2013
Näringslivskommittén i Salem nominerar
Carina Kandell till Årets företagare 2013 i
Salems kommun. Kommittén har följande
motivering:

Carina Kandell gratuleras av Jan Forsman, Salems kommun (t v) och Jan Qvarnström,
Salemföretagarna.

”Carina Kandell är en driftig företagare med
ett engagemang och driv utöver det vanliga.
Hon driver sitt företag Blomsterprinsessan med
stor yrkeskunskap och kreativitet, och hennes
engagemang som företagare sträcker sig också
utanför det egna företaget. Carina fixar med
julmarknader och andra gemensamma aktiviteter vid Rönninge Torg, har ett finger med

i spelet i olika sammanhang och får också tid
över till att påverka samhället i företagarfrågor. Carina har blivit en välkänd företagarprofil i Rönninge och är ett gott föredöme som
företagare. ”
I näringslivskommittén finns representanter från kommunen och lokala företagsorganisationer. Priset överlämnas av Företagarna
i Stockholms län vid Salemsdagen lördagen
den 24 augusti.

Salem 30 år som självständig kommun

Sidan 2-3

Klipp häcken – rädda liv
Det är trevligt med växtlighet i våra bostadsområden men ibland växer häckar, träd och växter för mycket så att de behöver klippas. Växtligheten kan
skymma sikten i trafiken och försvåra snöröjning och annat vägarbete. Nu i
sommar kan du göra en insats på din egen tomt för att förebygga olyckor.
Hur påverkas trafiksäkerheten?
Om häckar, träd och växter skymmer sikten blir trafiksäkerheten lidande. Enligt
Plan- och bygglagen är fastighetsägaren
ansvarig för att minimera risken för olycksfall. Det är viktigt att
»» sikten för trafiken inte skyms
»» ingen skadas av utskjutande grenar eller
tvingas ut i körbanan,
»» trafik- och varningsmärken, gatunamnskyltar och andra markeringar är väl
synliga,
»» grenar och kvistar inte når upp till luftledningar eller skymmer gatubelysningen.
Vilka regler gäller?
»» Om du har en utfart mot gatan ska växterna inte vara högre än 90 cm. Det gäller inom en sträcka av minst 2,5 meter
åt båda sidor samt in mot uppfarten.

»» Om du har en hörntomt intill en gångoch cykelväg eller gata ska dina växter inte vara högre än 80 cm. Det gäller inom en sträcka av minst 10 meter åt
vardera hållet.
»» Om du har en tomt intill en gata ska
växtligheten helst hålla sig inom det
egna tomtområdet. Har du buskar eller
träd som sträcker sig ut över gata eller
gång- och cykelväg ska du se till att det
finns fri höjd för trafikanterna. Följande
fria höjder krävs:
– minst 2,5 meter över gångbana
– minst 3,2 meter över cykelväg
– minst 4,6 meter över körbana.
»» Om du har stora buskar och träd ska de
planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor ska

planteras minst 60 cm innanför tomtgränsen.
När du ska starta arbetet
Behöver du hjälp med att klippa din växtlighet så finns det gott om fackmän. Titta
i telefonkatalogen eller sök via nätet. Kör
grenar, ris och annat trädgårdsavfall till
återvinningscentralen på Tvärvägen.
Mer information
Fråga gärna utemiljöenheten innan du tar
bort eller klipper träd och häckar. Ring via
kommunens växel 532 598 00.

Företagsklimatet
allt bättre i Salem
Salems kommun har för fjärde året i rad
avancerat i Svenskt Näringslivs ranking
av företagsklimatet i Sveriges kommuner.
Salem har förbättrat sin placering med 43
platser från förra året och rankas nu på
plats 20 av 290 kommuner. Bäst i landet
är Solna.
– Vi rankas ofta högt när det gäller
företagsklimat, utan att vi för den skull
gör särskilda satsningar, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén
(M). – Vi är en liten kommun med små
expansionsmöjligheter och begränsat med
industrimark. – Vår goda ranking beror
på att vi har ett gott samarbete och väldigt bra kontakt med våra företagare.
– Vi har täta träffar i näringslivskommittén och på frukostmöten. – Men viktigast
av allt är att vi har korta avstånd och en
öppen attityd mellan företagare, förtroendevalda och tjänstemän, avslutar Lennart
Kalderén.
– Det är särskilt glädjande att den faktor som ökat mest är företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens
företagsklimat, säger planeringschef Jan
Forsman.
Svenskt Näringsliv rankar varje år landets 290 kommuner utifrån företagsklimatet. Rankingen bygger dels på en
omfattande attitydundersökning till över
38 000 företagare, dels på statistik från
bland andra SCB. Läs mer om resultatet
på www.foretagsklimat.se/salem

Ring och tipsa, ge ros eller ris!
Salems kommun informerar Redaktion: Elisabeth Ståhl 532 598 50 och Päivi Sandholm 532 598 11. Ansvarig utgivare: Mats Carlsson 532 598 12.
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Modernare grafisk profil
Salems kommun ska få ett nytt grafiskt
profilprogram. Det ska bland annat tala om
hur kommunens logotyp ska se ut och vilka
regler som gäller för användning, samt vilka
färger, bilder och bokstavsstilar som ska
användas. En ny profil behövs eftersom det
saknas riktlinjer inom många områden och
det grafiska uttrycket är omodernt.
Kommunstyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om grunddragen i profilen. Ett fullständigt förslag till nytt grafiskt profilprogram presenteras till hösten.
Mer information
Elisabeth Ståhl
08-532 598 50, elisabeth.stahl@salem.se

Program för nya
bostäder 2013-2017
Kommunfullmäktige har antagit ett program för hur många bostäder som beräknas
byggas under åren 2013-2017. Programmet
är en viktig del av kommunens planering
eftersom det ligger till grund för befolkningsprognosen. Prognosen ligger sedan till
grund för både verksamhetsplaner och budget. Det så kallade bostadsförsörjningsprogrammet för 2013-2017 innehåller 408 nya
bostäder varav 213 lägenheter i flerbostadshus.
Mer information
Jan Forsman
08-532 598 08, jan.forsman@salem.se

Lättare att ta bort
övergivna bilar
Kommunfullmäktige har beslutat att
införa kommunal parkeringsövervakning på
allmän plats inom tätbebyggt område enligt
Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m. Syftet är att det ska bli
lättare för kommunen att flytta på övergivna
bilar som står på allmän plats.
Mer information
Elin Granhagen
08-532 598 96, elin.granhagen@salem.se

Salem 30 år – dela med
dig av din favoritbild
Delta i firandet av Salems kommun 30
år! Gå in på kommunens webbplats salem.se
och ladda upp din favoritbild. Berätta gärna
lite om bilden, vem som är fotograf och vilket år bilden är tagen.
Mer information
Elisabeth Ståhl
532 598 50, elisabeth.stahl@salem.se

Äldreplan 2013-2017
Kommunfullmäktige har antagit en äldreplan för åren 2013-2017. Planen talar om
hur äldreomsorgen i Salems kommun ska
planeras för framtiden. Äldreplanen behandlar externa förutsättningar som politik och
lagstiftning samt utvecklingen inom t ex
folkhälsa och teknik. Den tar även upp
lokala förutsättningar och utvecklingsområden.
Mer information
Tove Bergek
08-532 598 41, tove.bergek@salem.se

30 år som självständig kommun
I år firar Salems kommun 30 år av självständighet. 1983 delades den gemensamma kommunen Botkyrka-Salem och
Salem blev en egen kommun – en efterlängtad händelse bland Salemsborna.
I slutet på 1960-talet drog en våg av kommunsammanslagningar över Sverige.
Det fanns en politisk idé om att större kommuner skulle kunna drivas på ett
mer ekonomiskt sätt. Vid den här tidpunkten bestod Salems kommun i huvudsak av
Rönninge-området. Diskussioner påbörjades
om att Salem skulle slås ihop med antingen
Södertälje eller Botkyrka kommun.
Christian Öhlin (M) och Hans Jörlén
(C) var verksamma politiker i Salem under
1970-talet. De har båda många minnen från
de händelser som påverkade Salem under
många år.
– I stort sett alla Salemsbor var emot en
sammanslagning, berättar Hans.
Christian nickar instämmande och menar
att man tyckte att kommunen klarade sig
mycket bra, trots småskaligheten.
– Ett av de starkaste argumenten som
användes för sammanslagningen var att
Salem inte hade något gymnasium eller ett
”riktigt” brandförsvar, berättar han lite förvånat.
Under 60-talet satsade kommunen på att
bygga ut Salem-området och en förhoppning var att utvecklingen skulle motverka en
sammanslagning. Trots detta fattades beslut
den 17:e december 1971 om att Salem skulle slås ihop med Botkyrka kommun.
– Vad vi i Salem tyckte var det ingen som
tog hänsyn till, säger Christian.
Salem glömdes bort
De första åren som sammanslagen kommun
fungerade inte bra. I Salem kände både politiker och kommuninvånare att Salem föll i
glömska. Allt fokus i den nya storkommunen låg på att utveckla norra Botkyrka. Efter
ett tag genomfördes undersökningar om vad
Salemsborna egentligen fick för sina skattepengar.
– Inget, kändes det som, säger Christian.
Då påbörjades överläggningar om att
återskapa en egen kommun. 1976 lades
den första motionen om att skilja Salem
från Botkyrka kommun. I samma veva startade flera års lobbying i kommunen för få

igenom en delning. Så beslutades det att
en folkomröstning om delningen skulle
genomföras. Tillsammans med bland annat
Harriet Gustavsson (FP) startade Christian
och Hans ett stort arbete med att förbereda
Salemsborna inför folkomröstningen.
– Vi stod bland annat på tågperrongen
och bjöd på kaffe och delade ut flyers, berättar Hans leende.
–Ja, och varannan vecka samlades vi i
högstadieskolan och tillverkade nya flyers,
fyller Christian på.
Både Christian och Hans har varma minnen från arbetet.
– Det var verkligen en härlig tid, det
fanns ett sådant engagemang hos alla, minns
Hans.
– Ja, det blev en folkrörelse! Vi var jämt
ute och träffade människor. Man kände nästan varenda kotte i Salem, säger Christian
skrattandes.
Framgångsrik folkomröstning
När det i februari 1982 var dags för folkomröstning, deltog 60 procent av Salemsborna.
En stor majoritet – 74 procent – röstade för
kommundelningen. Trots den starka opinionen så sade alla myndigheter nej till en kommundelning.
– Ett felaktigt rykte som spreds var bland
annat att delningen skulle resultera i en skattehöjning på 1,75 kronor, berättar Christian.

Trots detta, förordade dåvarande kommunministern Carl Bo att Salem skulle delas
från Botkyrka.
– Vi var mycket omtalade i Sverige
när det här hände, minns Christian.
Kommundelningar var inte vanliga i Sverige
då.
Och någon skattehöjning blev det inte tal
om – istället sänktes skatten med 0,75 öre.
En positiv utveckling
Den 1 januari 1983 återuppstod Salem
som egen kommun. Bland det första kommunen fattade beslut om var att bygga en
ishall. Under sammanslagningen hade Salem
nämligen varje år efterfrågat en ishall, utan
någon framgång. En annan prioriterad
fråga var att byta värmesystem. Bostäderna
i Salem värmdes upp av ett fjärrvärmesystem som ägdes av Svenska Bostäder.
Uppvärmningen var inte bara dyr, det fanns
också ett stort energispill.
– Visst fanns det en del födslovåndor
efter delningen, men överlag gick allt enligt
plan, säger Christian som var ordförande i
den nya kommunstyrelsen åren 1983–1998.
Hans, som under flera år var vice ordförande i kommunstyrelsen, håller med och
säger avslutande:
– Vi har haft en fin utveckling i Salem
sedan delningen!

Hans Jörlén och Christian Öhlin ser tillbaka på en spännande tid i Salems historia. Den nya
ishallen blev en positiv markering.
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Kommunfullmäktige i Salem september 1984

Samråd om Rönninge centrum
Nu är samrådet avslutat om förnyelsen av Rönninge centrum. Under samrådstiden har kommunen träffat många intresserade och engagerade medborgare.
Det har framkommit förhoppningar och önskemål men även vissa invändningar
och farhågor. Här nedan berättar några av kommunens tjänstemän om samrådet och ger mer information om vissa delar i förslaget som väckt frågor.
Kommunikationschef
Elisabeth Ståhl har
arbetat med informationen under samrådet.

Nedersta raden från vänster: Inger Adenlöf (c), Pia Edlund (m), Eva Hallberg (m), Kerstin Ansnes (c),
Inga Andersson (m), Lena Ingren (s), Agneta Sjödell (m). Andra raden: Olle Johansson (s), Stig Engström
(m), ordförande, Kerstin Jordan (s), Gunilla Kallio (s), Christina Perneby (s), Leif Ståhl (c), Per-Erik
Leonardson (fp), Hans Zander (s). Översta raden: Nils Dubeck (m), Bill Forsberg (vpk), Bo Fredriksson
(s), Erik Ransemar (vpk), Hans Jörlén (e), Nils-Olov Nilsson (c), Tore Rundström (m), Christian Öhlin (m),
Lennart Kalderén (m) och Peter Lundberg (m). På bilden saknas Berith Grönqvist (s), Erik Holm (s) och
Harriet Gustafsson (fp).

Mycket har hänt i Salem sedan 1983…
» Befolkningen ökar från 12 775 personer till
15 881.
» Salems ishall står klar 1984.
» I slutet av 1980-talet kompletteras Salems
centrum med bostäder och torget glasas in.
» Flera nya förskolor tillkommer i kommunens
utbyggnadsområden.
» Nytorpsskolan och Skogsängsskolan får nya
sporthallar.
» Ungdomsverksamheten samlas till fritidsgården Huset i Salem.
» I mitten av 1990-talet byggs det nya bostadsområdet Söderby Gärde med ca 300 bostäder.
» Från slutet av 1990-talet fram till idag tillkommer flera nya bostadsområden i Rönninge, t ex
Högbacka, Engelsberg, Ålkistan, Gustavslund,
Rönnen.
» Alla kommunala grundskolor byggs om under
1990-talet.

» Rönninge Gymnasium öppnar dörrarna första
gången 1994.
» I slutet av 1990-talet uppförs Rönninge
tennishall. Efter att hallen rasat p g a snömassor byggs den upp på nytt 2010.
» Nytorpsskolan med sporthall byggs år 2000.
» Under 2000-talet byggs två privata grundskolor. Rosenlundsskolan i södra Rönninge och
Parkskolan i Söderby Park.
» 2004 startar utbyggnaden av bostäder i
Söderby Park som tillsammans med Söderby
Gärde och kv Trädgårdsmästaren bildar den
nya kommundelen Söderby.
» Säbyhemmet och Skönviksgården är nya äldreboenden i kommunen. Salarps äldreboende
har nyligen byggt ut och moderniserats.
» Berga Bollplan med konstgräs och belysning
står klar 2011.

Fyra åsikter om Salem
Vi frågade några Salemsbor: 1. Hur länge har du bott i kommunen?
2. Vad är det bästa med Salem?
3. Vad tycker du skulle kunna bli bättre?

Agneta Rebo
Rönninge
1. Jag kommer
ursprungligen från
Linköping, men
har släktingar här
och flyttade hit när
jag letade boende i
Stockholmstrakten
för 25 år sedan.
2. Det bästa är närheten till naturen! Jag
har hundar och gillar
att plocka svamp och
bär.
3. Oj, svårt att säga.
Kanske tätare kollektivtrafik in till stan?

Issa Aboujaoude
Salem
1. Jag flyttade hit från
Alby, när jag tog
över caféverksamheten i Salems centrum. Det var 10 år
sedan.
2. Trevliga människor, bra skolor, lugnt
område… Allt är
positivt!
3. En större satsning
på vårt centrum för
att skapa mer liv och
rörelse hade varit
trevligt.

Ture Warzau
Rönningeborg
1. Mina barn bor här
och när jag blev
änkeman flyttade
jag hit från Gotland.
Det var 13 år sedan.
2. Det är rent och
snyggt här, dessutom
lugnt och inget busliv.
3. Det finns inte mycket att förbättra! Lite
fler butiker i centrum hade visserligen varit trevligt.

Nicole Shamoon
Salem
1. I 21 år – jag har bott
här hela mitt liv!
2. Jag älskar Salem och
stortrivs. Det är litet
och känns tryggt,
även på kvällar och
nätter.
3. Bättre centrum med
fler butiker. Och fler
aktiviteter för ungdomar.

– Under samrådstiden
hade vi ett öppet möte i
Rönninge gymnasium
där vi informerade om
planen. Dessutom har tjänstemän med
detaljkunskaper träffat rönningeborna på
Rönninge torg för att svara på frågor. Alla
hushåll har fått en informationsbroschyr om
förslaget och vi har lagt ut mycket information på kommunens webbplats.
Vilka var de vanligaste frågorna
under samrådet?
– Parkeringssituationen har varit central och
är en fråga som kommunen behöver lösa
oavsett utvecklingen av Rönninge centrum.
Den styrande politiska majoriteten i kommunen förtydligade i mitten av maj hur
arbetet ska gå vidare med målsättningen att
skapa 200 nya parkeringsplatser söder om
järnvägen.
– En del har velat veta mera om de solstudier som vi har gjort. Andra har funderingar kring hur byggtiden kan komma att
påverka deras vardag. Vissa tycker att processen som började 2008 med tre olika förslag har gått för fort fram och andra undrar
varför vi ännu inte är klara.
Hur har processen sett ut tidigare –
innan samrådet?
– Vårt huvudsakliga uppdrag har varit att
verka för att det byggs fler bostäder i centrum. År 2008 togs det fram tre olika arkitektförslag som kommuninvånarna kunde
tycka till om. Därefter arbetade kommunen vidare med det förslag som bäst mötte
ambitionen om en helhetslösning för
Rönninge centrum. Efter programsamrådet
2011 gjordes ett antal justeringar i förslaget som sedan utmynnade i förslaget till ny
detaljplan som det nu varit samråd kring.
Vad blir nästa steg i processen,
efter samrådet?
– Vi arbetar nu med att sammanställa de
synpunkter som kommit in från allmänheten och de myndigheter som alltid ska ge sin
syn på denna typ av förslag till förändringar. Vår förhoppning är att det blir en slutlig utställning av planen för nya Rönninge
centrum i augusti. Beslut om detta tas i
juni och då kommer information om exakta tider att läggas ut på kommunens hemsida. Under hösten tas sedan de slutliga politiska besluten om förslaget och dess genomförande.

Kommunarkitekt Conny
Olsson leder projektarbetet med en ny
detaljplan för Rönninge
centrum.

Hur högt blir Torghuset och hur
kommer det att se ut?

– Det planerade Torghuset blir ca 18 meter
från torgnivån. Det har indragna våningar
och en fasad mot torget som delvis är av trä.
Fasaden mot Dånviksvägen utformas med
ett mer robust fasadmaterial.
Hur mycket sol blir det på torget?
– Vi har gjort flera studier av hur mycket Rönninge torg kommer att vara solbelyst efter utbyggnaden. Sommartid kommer
i stort sett hela torget att vara solbelyst från
morgon till kväll. På vintern blir det delar
av dagen då solen inte når ner på samma
sätt men då finns det å andra sidan inte
samma behov för uteserveringar och annat.
För den som vill veta mer rekommenderar
jag kommunens webbplats där vi har publicerat solstudierna.
Vad avgör hur många lägenheter
som ska byggas?
– Den politiska majoritet som står bakom
förslaget till ny detaljplan vill att många
kommuninvånare ska få möjlighet att bo i
det attraktiva läget vid Rönninge centrum.
Dessutom behövs det föreslagna antalet
bostäder för att få projektets totala ekonomi
att gå ihop. Kommunens kostnader för cirkulationsplats, gång- och cykelstråk, cykelparkering och bilparkering ska täckas av
ersättningar från bostadsbyggaren.
Miljö- och samhällsbyggnadchef Anders
Öttenius har övergripande
ansvar för att utbyggnadsplanerna går att förverkliga både praktiskt och
ekonomiskt.

Varför har kommunen valt
SMÅA som exploatör och
bostadsbyggare?
– Valet av SMÅA beror dels på att företaget
visat ett intresse för att samarbeta med kommunen omkring en utveckling av Rönninge
centrum och dels på att de har ett avtal med
Kooperationen. Avtalet innebär att den så
kallade COOP-fastigheten kan användas
– en förutsättning för att få tillräcklig med
mark för att genomföra den önskade helhetslösningen för en förnyelse av Rönninge
centrum.
Kommer inte förnyelsen av
Rönninge Centrum att till slut
kosta kommuninnevånarna en
massa pengar?
– Nej, med intäkterna för markupplåtelsen
till bostadsbyggaren SMÅA får vi en helhet
med cirka 115 nya bostäder, ett antal nya
butiker och de utbyggda allmänna anläggningarna, utan att det kostar kommunen
något.
– Då det gäller parkeringsplatser, så hade
vi behövt bygga fler oavsett förnyelsen av
centrum. En ny plan och finansiering för
200 nya parkeringsplatser som ska täcka
hela kommunens behov, är på väg att tas
fram.

Bibliotek

tel 532 599 10, biblioteket@salem.se

Mån, Tor 13-19
Fre
13-17

Tis, Ons 10-17
Lör
10-15

www.salem.se/bibliotek

Sommaröppet 17 juni - 18 aug
mån, tors 13-19, tis 13-16, ons 10-13,
fre stängt
Sommarlån. Under sommaren har vi
extra lång lånetid. Barnböcker kan lånas
för hela sommarlovet.
Bokrea! Den 3:e juni slår vi upp portarna för årets bokrea. Vi säljer ut våra
gallrade böcker.
Sommarboken för barn. Läs fem böcker och skriv en kort recension. Hämta
en blankett på biblioteket och var med i
utlottning av fina priser!
Dyslexi från elevperspektiv.
Dyslexiföreläsning i samarbete med
FDB och Vuxenskolan tors 22 aug
kl 18.30. Gro och Louise från Mount
Dyslexi berättar om sin skolgång med
dyslexi och vad man kan få hjälp med.
Anmäl dig till biblioteket på 532 599 10
eller biblioteket@salem.se.

kubb, krocket. Vi åker och badar på
Möllebadet vid fint väder, m m.
Vi serverar mellanmål varje dag till självkostnadspris och har ett litet utbud av
glass, toast, saft m m.
Kommunens fritidsfältare är i tjänst hela
sommaren. Ring 070-623 30 31 om du vill
få kontakt. Om de inte svarar, lämna ett
meddelande så ringer de upp.
Du kan nå oss via facebook sök oss på
”ungdomenshus”. Där kan du läsa om vad
som händer.

Kultur

UTSTÄLLNINGAR PÅ SALEMS BIBLIOTEK

10/6 - 8/8 Gudrun Hagliden
“Förkläden flyger i vinden”
19/8 - 5/9 Kristdemokraterna visar
bildtävling i skolan

För ungdomar
FRITIDSGÅRDSVERKSAMHETEN
Fritidsgården Huset, Säbytorgsvägen 14

08-532 59 743/748, 0706-23 33 31
Öppettider:
Veckorna 24-26 samt 30-33
Elever som ska börja 4:an upp till årskurs 6
Månd - Fred 12.00-17.30.
Elever som ska börja 7:an upp till 18 år
Månd - Torsd 18.30-21.30
Fred - Lörd 18.30-23.30
Veckorna 27 - 29
Öppet för båda grupperna
Månd - Fred 12.00-18.00
AKTIVITETER UNDER SOMMAREN

Friluftsläger för mellanstadiet
16-19 juni. Kostnad 175 kr. Anmälan till
fritidsgården.

6/6 Nationaldagsfirande,
Plaskdammen, Salems C. 14.00 - 16.00
– Välkomnande av nya svenskar
– Sång av talangjaktsvinnarna
– Dans av Salems Gille
– Kulturskolan spelar
– Cirkus Roman underhåller för barnen
– Göran Fröhlén sjunger bl a Sven-Olov
Sandbergslåtar
– ”Salem 30 år” – Olle Glimvik, kommunfullmäktiges ordförande
– Utdelning av Salems kommuns
Kulturstipendium
24/8 Salemsdagen
12.00 - ca 17.30. Träffa representanter
för föreningar, företag och kommunen.
Olika aktiviteter för barn och vuxna och
ett varierat program på scenen.
25/7 Bellmansfirande
Plaskdammen, Salems C. Underhållning
av Bellmanskännaren Bengt Jonshult,
18.30. Arrangör: Salems Teater- och
Musikförening
SALEMS HEMBYGDSFÖRENING

Dagsutflykter planeras veckovis efter väderförhållanden. Öppna aktiviteter på fritidsgården så som, pingis, biljard, sällskapsspel, tv
spel, pyssel, filmvisning, utlåning av datorer
och mycket mer.
Olika fysiska aktiviteter så som fotboll,

Villa Skönvik, Rönningevägen 7
E-post: kontakt@salemhembygd.se
Hemsida www.salemhembygd.se

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

Kyrkan
SALEMS FÖRSAMLING, EXP 532 560 72
www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/Salemsforsamling

Evenemangen är i Säby kyrka om inget
annat anges.
Högmässa, Salems kyrka, söndagar
11.00.
Kvällsmässa, torsdagar 19.00.
Vårkonsert, söndag 2/6, 18.00, Salems
kyrka, Barnkören och Diskantkören
sjunger.
Musik i sommarkväll, Salems kyrka,
söndagar 19.15, från 9/6 till 18/8.
Sommarkyrkan, Salems kyrka, torsdagar i juli, 11.00–16.00. Visning av
kyrkan och kaffeservering i kyrkskolan.
Visningsgudstjänst 13.00, därefter
orgelvisning. Kyrkogårdsvandring 14.00
med Hembygdsföreningen.
Sommarcafé, lördag 13/7, 14.30.
PRO-kören sjunger.
Botvidsvandringen, samling vid Salems
kyrka, söndag 28/7 11.00. Vi vandrar
till Botvids källa där det blir ett litet spel
och Göran Härnulv berättar om källan.
Därefter är det kaffe på Torpet Nedre
Söderby. De som vill går sedan till musiken i Salems kyrka. Samarbete med
Hembygdsföreningen.
Vällingedagen, söndag 4/8 11.00,
Gudstjänst i Vällinge kapell med Carla
Sveningsson 11.00, Kyrkkaffe i Slottet
12.00, Visning av Slottet 13.00, vandring i området där man berättar om
Tegelbruket, Mässingsbruket och
kvarnar m m. 14.00, Visning av kapellet 14.00, visning av Hemvärnsmuseet
12.00.
Sommarcafé, lördag 31 augusti 14.30.
Telge-Ton sjunger.
SKOGSÄNGSKYRKAN, EXP 532 518 46
www.skogsangskyrkan.nu

Övrigt
BOTKYRKA-SALEM HEMSLÖJDSFÖRENING

Torpet Nedre Söderby
Juni och augusti öppet 11.00-17.00
varje helg utom midsommarhelgen samt
sönd 23 juni.
Juli öppet varje dag kl 11.00-17.00
Bussresa till Nynäs Slott
Fredag 30/8 9.00-17.30. Avresa från
Tumba. Kaffe o smörgås. Guidning av
slottet. Stopp även vid Gamla Grinda
Keramik och Gråfors Nostalgimuseum.
Kostnad 300 kr/person inkl resa, guid-

Klipp gärna ur och spara

Salemsföreningar som vill vara med i kalendariet kan maila på
info@salem.se eller ringa Päivi Sandholm på tel 532 598 11.
ning och måltider. Anmälan till Olle
eller Siv Laurell 08-532 552 74 eller på
ollelaurell@hotmail.com eller sivlaurell@
homail.com senast 30 juni. Ange kött,
fisk eller vegetarisk lunch. Betalning till
pg 495 18 82-2.
Anhörigcafé
10 juni 10.00-11.30, Säby församlingshem. För dig som vårdar och stödjer
en närstående. Här träffar du andra
anhöriga i liknande situationer. Vi delar
erfarenheter och får information om
anhörigstödsfrågor. Fika till självkostnadspris.
Kontakt Rauni Viberg Lundin, diakoniassistent, tel 070-618 39 61 och Anneli
Ritter, anhörigkonsulent, tel 08-532 594
89. Arrangörer: Salems kommun och
Salems församling.

Årets kulturstipendiat:

Sveneric Olsson
Salems kommuns kulturstipendium för
2013 går till konstnären och konstpedagogen Sveneric Olsson. Stipendiet delas ut av
kultur- och fritidsnämnden för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet i Salem.
Stipendiet är på 8000 kr och delas ut i
samband med nationaldagsfirandet den 6
juni. Kultur- och fritidsnämndens motivering är följande:
“Sveneric Olsson är verksam som både
konstnär och konstpedagog. Han har
bland annat gjort en svit av akvareller där
motiven är kommunens intressanta hus
och gårdar. Han är även aktiv som ledare för en studiegrupp i akvarellteknik på
Rönningeborg. Sveneric Olsson har genom
sin gärning som konstnär och ledare berikat kommunens kulturliv och bidragit till
andra människors konstnärliga utveckling.”
Mer information
Rolf Johanson
08-532 599 15, rolf.johanson@salem.se

ÖPPNA SAMMANTRÄDEN

FRÅGESTUND FÖR ALLMÄNHETEN

Kommunfullmäktige: 13/6
Barn- och utbildningsnämnd: 11/6, 27/8
Bygg- och miljönämnd: 11/6
Kultur- och fritidsnämnd: 22/8
Socialnämnd: 17/6, 26/8
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat
meddelats.
Ärendelistor finns på biblioteket och i kommunalhusets reception.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde är det frågestund för allmänheten kl 19.
Alla kommuninvånare kan ställa en fråga som
berör något inom fullmäktiges ansvarsområde.
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.
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