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Ny grafisk profil
Du kanske ser att informationsbladets
utseende har förändrats något. Det beror
på att Salems kommun precis har tagit
fram en ny grafisk profil. Logotypen har
moderniserats och ett dekorelement i form
av en naturslinga har skapats. Profilen ska
förmedla de värden kommunen står för
och utgångspunkten har varit kommunens
vision och värdeord.
Kommunen är en stor arbetsplats med
många olika verksamheter. För att du ska
kunna se att kommunen är avsändare är
det viktig att vi har en gemensam utformning i vår kommunikation, t.ex. brev,
annonser, skyltar och kläder.

Hur den nya logotypen och det grafiska
dekorelementet ska användas finns
beskrivet i vår profilmanual. Här finns
också information om profilfärger, bildspråk, typsnitt, med mera.
Den nya profilen kommer att införas
successivt och du kommer inom kort
att se den på fler och fler ställen.
● Mer information
Elisabeth Ståhl,
070-623 29 95,
elisabeth.stahl@salem.se

Några exempel på hur Salems
nya grafiska profil kommer att användas.

Nya framtidsmöjligheter med vuxenutbildning. Läs mer på sidan 2.

Medborgarundersökning placerar
Salem i särklass på Södertörn

Snöröjning och halkbekämpning –
vad gör kommunen och vad gör
fastighetsägaren?
När det blir kallt och snö är det viktigt att
snöröjning och halkbekämpning fungerar.
I detta arbete prioriterar kommunen
huvudgator med kollektivtrafik samt
kommunala parkeringar vid Salems och
Rönninge centrum. Därefter kommer
huvudstråk, lokalgator, gång- och cykelbanor och till sist parkvägar. På huvudgatorna prioriteras framkomligheten för
kollektivtrafik men även för gående.
Efter ett kraftigt snöfall kan det ta upp
till 12 timmar att snöröja och sanda hela
kommunen. Om det inte kommer mer
snö förstås.
På de platser i kommunen där det finns
vägföreningar och samfälligheter ansvarar
dessa för vintervägunderhållet.

Så här hjälper du till som
fastighetsägare
Fastighetsägarna har också ett ansvar när
det gäller snöröjning och halkbekämpning.
Inom detaljplanelagt område ska du se till

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

att anslutningen till din fastighet är fri.
Ta bort den snö som plogbilen inte klarat av
att ta bort. På grund av olycksrisken kan du
inte skotta ut plogvallen eller annan snö
från din tomt på gatumarken.
För att plogbilen ska komma fram är
det viktigt att du
• beskär buskar och träd. Grenar som
hänger ut på en lägre höjd än 4,5 meter
är ett hinder vid snöröjning.
• inte ställer sopkärl så att de hindrar
plogbilen. Sopbilen har en räckvidd på
två meter för upphämtning av sopkärl.
• respekterar parkeringsförbud. Undvik
om möjligt att parkera på gator och
vägar så länge snöröjningen pågår.
● Mer information/felanmälan
Felanmälan via webben:
www.salem.se/felanmalan.
Frågor och felanmälan via telefon:
Kommunens växel 08-532 598 00 eller
driftens felanmälan 08-532 594 90.

Salemsborna ger mycket höga omdömen
om kommunen i SCB:s medborgarundersökning. 77 procent av salemsborna
rekommenderar vänner och bekanta att
flytta till kommunen. Genomsnittet för de
138 kommunerna i undersökningen är att
63 procent lämnar rekommendationer
till vänner och bekanta. Salem får högst
betyg av Södertörnskommunerna inom
alla tre frågeblock:
• Hur nöjd är du med din kommun
som en plats att bo och leva på?
• Vad tycker du om din kommuns
verksamheter?
• Hur nöjd är du med invånarnas
inflytande i din kommun?
Salem fortsätter enligt salemsborna att vara
den trygga boendekommunen. Tryggheten,
bostäderna, kommunikationerna och
arbetsmöjligheterna får höga omdömen.
Salemsborna är i allmänhet mycket nöjda
med de kommunala verksamheterna och
ger dem höga betyg. För att göra Salemsborna ännu mer nöjda skulle ytterligare
satsningar kunna göras på t.ex. grundskolan, stöd för utsatta personer samt gator
och miljöarbete. Kontakten med och
informationen från de kommunala verksamheterna får mycket bra betyg.

verktyg som används för att få en bild av
hur kommunens medborgare ser på sin
kommun. För att få in synpunkter från dem
som direkt använder kommunens tjänster
görs brukarenkäter inom flera områden.
Läs hela enkätresultatet på webben,
www.salem.se/SCBenkat. Här redovisas
svaren från Salemsborna, jämförelser med
andra kommuner i Sverige och en särskild
jämförelse med övriga kommuner på
Södertörn (Botkyrka, Huddinge, Haninge,
Nykvarn, Nynäshamn, Tyresö).
● Mer information
Maria Sandberg, 08-532 598 07,
maria.sandberg@salem.se

Om undersökningen
SCB har på uppdrag av Salems kommun
frågat 1000 invånare 18–84 år hur de ser
på sin kommun. Undersökningen är en
attitydundersökning och är ett av flera
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Gallring och
avverkning av skog

Vuxenstuderande Stephanie Nilsson
med Marianne Hedmar som ansvarar
för Salems vuxenutbildning.

Stockholm Vatten har under sensommaren och hösten avverkat en del skog,
bland annat vid Nytorpsområdet i
Rönninge. Stockholm Vatten äger stora
markområden i Salems kommun
eftersom Bornsjöns reservvattentäkt
och vattenskyddsområde ligger här.
Under hösten och vintern kommer
även kommunen att röja och gallra en
del träd. I första hand görs en siktröjning
för att få fram gatubelysning och för att
få bort växtlighet som hänger ut över
gator, gång- och cykelvägar.
I nästa nummer av Salems kommun
informerar berättar vi mer om vilka
planer Stockholm Vatten respektive
kommunen har för skogsskötsel och
avverkning under de kommande åren.
Nästa nummer kommer ut i månadsskiftet december-januari.
● Har du frågor redan nu
kan du kontakta
Gunnar Schön, Stockholm Vatten,
08-522 139 50,
gunnar.schon@stockholmvatten.se
Maria Kavcic, Salems kommun,
08-532 599 38, maria.kavcic@salem.se

Kommunen skjuter upp
åtgärder där fastighetsägare tagit kommunal
mark i anspråk
År 2012 antog kommunen en plan
för att ta tillbaka kommunal mark som
fastighetsägare/boende tagit i anspråk.
Anledningen till beslutet var bland
annat att det vid flera tillfällen varit
problem att komma åt det kommunala
VA-nätet vid underhållsarbete och
vattenläckor. Ärendet var komplicerat
eftersom en del boende uppfattat att
kommunen samtyckt till att mark tagits
i anspråk intill bland annat gångoch cykelvägar.
Nu har kommunstyrelsens tekniska
utskott beslutat att skjuta upp kommunens åtgärder där fastighetsägare tagit
kommunal mark i anspråk, eftersom
ärendets juridiska förutsättningar ska
utredas på nytt. Problemet med att
mark tagits i anspråk måste lösas och
den fördjupade utredningen ska visa
hur detta ska ske.
I samband med beslutet fick miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen
i uppdrag att informera berörda
fastighetsägare.

Tekniska utskottets beslut
”1. KSTU beslutar att genomförandet
av beslutet om markannektering tills
vidare uppskjuts beroende på att nya
juridiska förutsättningar framkommit,
vilket leder till att frågan ska utredas
på nytt.
2. KSTU uppdrar till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
att ombesörja att information om
KSTU:s beslut sker till berörda.”
● Mer information
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Maja Paripovic,
08-532 599 00, msb@salem.se

Nya framtidsmöjligheter
med vuxenutbildning
Varje år studerar cirka 300 vuxna inom Salems vuxenutbildning. Det ger dem
en ny möjlighet till fortsatta studier efter gymnasiet, eller ett yrke.
Vuxenutbildningen i Salem erbjuder
utbildning på grundskolenivå och gymnasienivå vid 23 olika utbildningsanordnare samt
på komvux i andra kommuner. Svenska för
invandrare, grundläggande kurs i svenska
som andraspråk och lärlingsutbildning inom
byggnadsplåtslageri bedrivs i egen regi på
Rönninge gymnasium.

Hjälp att hitta rätt i
studiedjungeln
Marianne Hedmar är rektor och studie- och
yrkesvägledare i Salem. I hennes ansvar
ingår bland annat att organisera och
samordna vuxenutbildningen. Studie- och
yrkesvägledning är en viktig del i hennes
arbete.
– Behovet av att hjälpa personer att hitta
rätt bland alla utbildningar är stort, berättar
Marianne. Det finns så många utbildningar
att välja bland och när man studerar som
vuxen vill man utnyttja sin tid på bästa sätt.

Många valmöjligheter
Sammanlagt har salemsborna möjlighet att
välja mellan cirka 1 500 yrkesutbildningar
och 40 000 kurser. Studierna kan bedrivas
dagtid i klassrum, kvällstid i klassrum och
som distansstudier. Kursernas längd kan
vara från fem veckor till 20 veckor och kan
sökas till fem perioder per år.
Marianne har en ambition att träffa så
många sökande som möjligt. Särskilt viktigt
är det när någon söker en yrkesutbildning.
Är utbildningen rätt för personen? Kommer
yrket att passa? Hur ser arbetsmiljön och
arbetstiderna ut?

Lärlingsutbildning – på
väg mot arbete
Stephanie Nilsson är 21 år och bor i Salem
tillsammans med sin sambo och fem
månader gamla dotter Freja. På gymnasiet
påbörjade hon fordonsprogrammet, men
kände att det inte var riktigt rätt för henne.
Hon tog därför uppehåll i studierna och

flyttade till Norge ett år där hon jobbade
som barnskötare. När hon flyttade hem till
Salem jobbade hon inom äldrevården ett
par år. Men efter Frejas födsel väcktes
tankarna om att utbilda sig mot ett yrke.
Stephanie träffade då Marianne för
studievägledning.
– Först tänkte jag läsa något inom vård
och omsorg, eftersom jag redan hade
erfarenhet inom detta område. Men så
tipsade Marianne mig om en lärlingsutbildning inom byggnadsplåtslageri som lät
intressant, säger Stephanie.
– Eftersom Stephanie gillar att jobba
praktiskt tänkte jag att yrket nog skulle
kunna vara passande för henne. Dessutom
finns en enorm efterfrågan på arbetskraft
inom branschen, så möjligheterna att hon
ska få arbete direkt efter utbildningen är
mycket stora, menar Marianne.

Teori varvas med praktik
I augusti påbörjade Stephanie utbildningen
som består av en dag i skolan med teori och
fyra dagars praktik ute på en arbetsplats. De
senaste fem veckorna har Stephanie varit på
företaget Mino Byggplåt i Alby, en erfarenhet som har varit mycket positiv. – Jag
kunde ingenting från början men har blivit
väl omhändertagen på arbetsplatsen.
Min handledare Lars är jättebra, han är
lugn, förklarar saker på ett bra sätt och ger
mig mycket utrymme att prova själv,
berättar Stephanie.
Stephanie har fått varit med från början
till slut i arbetsprocessen – från att åka ut
och måtta för olika lösningar såsom tak och
fönsterbleck till tillverkningen och den
slutliga monteringen.
– Jag tycker det är jätteroligt!! Jag gillar
den kreativa sidan och att få arbeta med
händerna.
I juni nästa år kommer Stephanie att vara
klar med utbildningen och kan då söka jobb
inom plåtslageribranschen.
– Flera av mina kurskamrater har redan

erbjudanden om arbete, så det känns
positivt inför framtiden, säger Stephanie
med ett leende.

Nyhet i vår
För att öka tillgängligheten för den som vill
ansöka till utbildning kommer en ny
webbportal att lanseras i vår.
● Mer information
www.salem.se
Text och foto: www.luxlucid.se

Enligt skollagen ska varje kommun
tillhandahålla vuxenutbildning.
Vuxenutbildningen riktar sig i först
hand till personer som saknar kunskaper från grundskolan och gymnasium,
exempelvis på grund av att betyg
saknas i vissa ämnen.
Även personer som behöver en
särskild behörighet till högre studier
kan få studera inom vuxenutbildningen. Ett sådant exempel kan vara att
man behöver komplettera med vissa
gymnasieämnen på högre nivå för att
kunna söka till en specifik utbildning.
Vuxenutbildningen är helt kostnadsfri.
Kurslitteratur för kurser på gymnasial nivå får eleven själv betala. Den
som studerar på grundläggande och
gymnasial nivå kan få studiemedel.

Fakta om Salems
vuxenutbildning
• 300 studerande
• 18 kommunala utbildningsanordnare
• 23 privata utbildningsanordnare
• 1 500 yrkesutbildningar
• 40 000 kurser
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Besvärlig trafiksituation vid Skogsängsskolan
Trafiksituationen vid Skogängsskolan har
varit mycket besvärlig och det har funnits
risk för att någon person ska bli skadad.
Under skoltid har det varit mest
problem vid två tillfällen:
• På eftermiddagen i samband med
lämning och hämtning av barn till
idrottshallen.
• På morgonen och eftermiddagen
i samband med lämning och hämtning
av skolans barn i bil.
För att göra alla uppmärksamma på
problemet och få till en förändring har
skolans rektor informerat personal,

föräldrar och idrottsföreningar om trafiksituationen och om riktlinjerna för skolans
trafiksäkerhet. Avspärrningar har gjorts för
att förbättra säkerheten för gående och
cyklister. Dessutom ska förbudsskyltar
sättas upp på skolans område.
De vidtagna åtgärderna har förbättrat
trafiksäkerheten och arbetet fortsätter
för att göra barnens miljö trygg och säker.
●● Mer information
Bo-Åke Andersson, Rektor,
070-623 30 67,
boaand@salem.se

Vägarbeten på
Dånviksvägen

Glöm inte att släcka ljusen!
Nu när det är mörkare ute är det hemtrevligt att tända ljus. Då är det också viktigt att
tänka på brandrisken! Vanligast är att en
brand i bostaden startar i köket. Med tanke
på att det är i köket vi ofta tänder adventsljusstaken och lagar mat är det ganska
naturligt.

Checklista inför advent
• Testa att brandvarnaren fungerar.
Byt batteri regelbundet.
• Kom ihåg att släcka ljusen.
• Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar
utan brandfarliga dekorationer.
• Lämna aldrig tända ljus obevakade.
• Lämna inte barn eller husdjur
wensamma med tända ljus.
• Ha inte levande ljus i granen.
• Se över sladdar och kontakter till de
elektriska adventsljusen och stjärnorna.
• Kom ihåg att stänga av spisen.
En timer kan hjälpa.

• Skaffa en brandsläckare. Se till att
alla vet var den står och hur den
ska användas. En pulversläckare
på 6 kg rekommenderas.
• Gå igenom utrymningsvägarna
hemma med familjen.

Om det börjar brinna
• Försök släcka branden om det går.
• Rädda och varna dem som
befinner sig i fara.
• Om du inte kan släcka själv – stäng
dörren till rummet där det brinner
och ring 112.
• Kryp ut längs golvet om
rummet fylls med rök.
• Stanna i lägenheten om det brinner
någon annanstans i huset. En lägenhet
kan stå emot brand i minst en timme.
• Gå inte ut i ett trapphus med rök.
Räddningstjänsten hjälper dig ut
genom fönstret om det behövs.

Arbetena pågår fortfarande med att
bredda en mycket smal passage av
Dånviksvägen i Rönninge. På grund av
bortsprängning av berg och asfaltering är
vägsträckan enkelriktad mellan korsningarna med Flatenvägen och Uttringevägen.
Fordon som kör Dånviksvägen mot
Rönninge centrum hänvisas till Flaten
vägen. Vi ber er ha överseende med den
begränsade framkomligheten. Projektet
ska vara klart under november.
●● Mer information
Läs aktuell information kommunens
webbplats salem.se. Vid frågor
kontakta Claes Lundgren på tel:
070-796 07 52.

Dina synpunkter på kommunens
verksamhet hjälper oss att göra
ett bättre arbete. Du kan lämna
dina synpunkter och förslag på
följande sätt:
• Skicka in dina synpunkter
via kommunens webbplats
www.salem.se. Gå in under
“kontakt” i toppmenyn och
välj “synpunkter”.
• Använd en pappersblankett som
du kan hämta i kommunhusets
reception eller få hemskickad
via kommunens växel på
tel: 08-532 598 00.
• Be någon av våra anställda att
hjälpa dig att fylla i en blankett
via internet eller papper.
Varje förvaltning dokumenterar
och analyserar de synpunkter som
kommer in. Därefter genomförs de
eventuella förändringar som kan
vara lämpliga. Om du har lämnat
dina kontaktuppgifter får du även
återkoppling på dina synpunkter.

Vad är inte synpunkter/
klagomål?
• Överklaganden på beslut,
t.ex. enligt socialtjänstlagen
eller plan- och bygglagen.
• Direkta fel som ska åtgärdas,
t.ex. hål i gatan, trasiga lampor.
Anmäl gärna via www.salem.se.
Gå in under “kontakt” och
“felanmälan”. Du kan även göra
felanmälan via kommunens växel
på tel: 08-532 598 00.

Informationsmöte
om LSS-lagen och
dess insatser

Årets innovativa rektor

Medley fortsätter
att driva Säby
sim- och sporthall

Sarah Stridfeldt som är rektor vid Rönninge
gymnasium har vunnit utmärkelsen
“Årets innovativa rektor”. Priset delas ut
av Rekorsakademien/Vinnova och motiveringen var att ”Sarah Stridfeldt arbetar
systematiskt & målmedvetet med att främja
innovativa kompetenser på sin skola.
Sarah har skapat en innovativ plattform
för eleverna. Hon är en rektor som vågar
tänka annorlunda & använda friutrymmet.
Genom det visar Sarah på ett ledarskap som
bidrar till att öka lärarnas mod att lyckas.”
Stort grattis till Sarah och Rönninge
gymnasium!

Efter en offentlig upphandling har
företaget Medley fått fortsatt förtroende
att driva Säby sim- och sporthall i Salem.
Det nya avtalet gäller för åren 2014–2017
med möjlighet till ytterligare ett års
förlängning.
Medley har drivit Säby sim- och
sporthall sedan 2006 och utvecklat
verksamheten mycket. Besöksantalet
har ökat från 55 000 besök 2006 till över
100 000 besök 2012. Både kommunen
och Medley har investerat och förbättrat
lokalen. I och med detta har man kunnat
erbjuda ett mer attraktivt utbud.

●● Mer information
Sarah Stridfeldt, 070-623 29 46

●● Mer information
Rolf Johanson, 08-532 599 15

Sarah Stridfeldt.

Vi vill ha dina
synpunkter!

Alla föräldrar till barn och ungdomar som
har fått en diagnos inom utvecklingsstörning, autismspektra såsom asperger
syndrom eller fysiska funktionsnedsättningar är välkomna till informationsmöte
på socialförvaltningen. Ni får träffa en
LSS-handläggare för att få veta mer
om vad LSS-lagen är och vilka insatser
som man kan ansöka om. Ni får
också möjlighet att ställa frågor.
Informationsmöten kommer att
anordnas en gång i månaden.
• Tid: kl 17–18.30.
• Lokal: Högantorp, kommunhuset
vid Salems centrum
Datum för höstens informationsträffar
är 28 oktober och 25 november.
●● Anmälan
Meddela gärna att ni kommer
till Linda Bertilsdotter på
e-post: linda.bertilsdotter@salem.se

November–december 2013
Salems Hembygdsförening

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

Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tors 13–19. Tis, ons 10–17.
Fre 13–17. Lör 10–15.
www.salem.se/bibliotek
●● Stick- och handarbetscafé. Måndagar
kl 17–19. Bli inspirerad och låt kreativiteten flöda tillsammans med andra. Ta med
eget material.
●● Språkcafé. Måndagar kl 14–15.30 t.o.m.
25/11. Vill du träna dig på att tala
svenska? Välkommen till vårt språkcafé
där vi träffas varje måndag för att fika
och prata. Ingen föranmälan – drop in!
●● Science café om solstormar. November –
se affisch för exakt datum. De närmsta
åren väntas flera intensiva solstormar
drabba jorden. Dan Kiselman, forskare vid
Stockholms universitet, berättar om solen,
solstormar och dess inverkan på jorden.
●● Författarbesök Åsa Nilsonne. Måndag
4/11 kl 19. Psykiatrikern och psykologiprofessorn Åsa Nilsonne är känd för sina
böcker om mindfulness och psykologi,
men skriver även deckare. Nu är hon
aktuell med romanen ”En passande död”
som förenar spänningsromanen med
psykologi. Biljetter delas ut från måndag
den 21 oktober.
●● Hälsolördag. Lördag 16/11 kl 10–15. Bli
inspirerad till att leva ett rörligare och
hälsosammare liv! Lyssna på intressanta
föreläsningar, prova på aktiviteter och
möt lokala företag, föreningar och aktörer. Du kan testa bl a yoga och massage,
få personliga tips och råd samt testa och
köpa hälsoprodukter.
●● Bibliotekets filmklubb. Onsdag 27/11
kl 10–12. Njut av en film med andra cineaster i bibliotekets filmklubb. Vi träffas en
gång i månaden, ser film och diskuterar.
För vuxna
●● Té-dans! Lördag 30/11 kl 12–14. Vi bjuder
upp till afternoon tea och Rönninge gubbar bjuder upp till dans med sina musikaliska örhängen. Ta på dig dansskorna och
svira loss bland hyllorna!
●● Salems kommun firar 30 år! Torsdag 5/12
kl 19. Utställning om Salems kommun och
Salemstadens framväxt. Den då aktive politikern Hans Jörlén berättar hur det gick
till när Botkyrka kommun delades och
Salems kommun uppstod. Utställningen
hänger till 16 januari. Samarrangemang
med Hembygdsföreningen.

Utställningar på biblioteket
●● 26/10–7/11 Karin Holmström, ”Älskade
platser”, olja- och akrylmålningar
●● 9/11–27/11 Marie Möllersten och
Therese Pettersson visar akrylmålningar
●● 30/11–16/1 Salems Hembygdsförening
visar foto m m på temat “Salem 30 år”

●● ”Dialekter i folkmusiken”, torsdag 14/11
kl 19 i Villa Skönvik. Roland Langhé spelar
och berättar. Biljetter hämtas en vecka
innan på biblioteket eller Blomsterprinsessan i Rönninge.
●● Adventsmarknad med öppet hus. Söndag 24/11 kl 12–16 i Villa Skönvik, kör
underhållning kl 14 och släktforskarforum
kl 13–14. Försäljning av hemslöjd, skrifter
och hemlagat. Kaffe med hembakt.

Kyrkan
Salems församling, exp: 08-532 560 72

För barn och ungdom
●● Rim och ramsa! Torsdag 21/11 kl 10. Mys
med ditt barn på biblioteket. Rim och
ramsor, sångstund och tips om böcker för
de allra minsta.
●● Sagostunder för barn 3–5 år. Lördag den
23/11 kl 10.30. Vår sagoberättar Maria
Wiedersheim-Paul välkomnar er in i
sagans värld, där vad som helst kan hända!
●● UNGfilm. Torsdag 28/11 kl 18
●● Vill du se film i Murgrönan helt gratis?
Gå med i bibliotekets filmklubb för ung
domar! Från 11 år. Håll utkik efter affischer!

För ungdomar
Fritidsgårdsverksamheten
Fritidsgården Huset, Säbytorgsvägen 14
Tel: 08-532 59 743/748, 0706-23 33 31.

Kultur
●● Den spännande legenden om S:t Botvid.
Torsdag 14/11 kl 19. Lars Svahn från
Salems Hembygdsförening berättar om
legenden som går tillbaka så långt som
till 1100-talet och som givit namn åt
Botkyrka. Både i Salems och Botkyrkas
kommuner finns platser och kvarlevor
som minner om S:t Botvid, t.ex. är han begravd vid Botkyrka kyrka och vid Bornsjöns
strand finns S:t Botvids källa. Info och anmälan senast den 7/11 till Birgitta Jansson,
070-544 20 01 eller till stfbotvid@stfturist.
se. Avgift inkl kaffe: 50 kr för medlemmar
och 70 kr för dem som ännu inte är. Arr:
STF Botvid inom Svenska Turistföreningen

Salems Teater- och musikförening
●● Musikteater 89 spelar “Vad bidde det
då?”, den välkända sagan om skräddaren,
lördag 16/11 kl 13 på fritidsgården Huset
för familjer och barn fr 3 år. Förköp 40 kr
på Salems Bibliotek fr o m 9 nov.

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel 08-532 598 00
Fax 08-532 598 87
info@salem.se
www.salem.se

www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/Salemsforsamling
Evenemangen sker i Säby kyrka
om inget annat anges.
●● Högmässa, Säby kyrka, söndagar 11
(1/12 Salems kyrka).
●● Lunchmässa, Säby kyrka, tisdagar 13
(ej 24/12, 31/12).
●● Kvällsmässa, Säby kyrka, torsdagar 19
(ej 26/12).
●● Bibelfrukost, Säby församlingshem, tis
dagar 08.00. Samtal om Bibeln och livet.
●● Internationell festival för hela familjen,
lörd 16/11 kl 10–16 samt temamässa söndag kl 11 “Gud är nära” med latinamerikansk och svensk folkmusik, Säby kyrka.
Avkastningen av festivalen skall gå till
stöd för vår vänförsamling i Lima, Peru.
Församlingen hjälper fattiga barn i ett utsatt område söder om Lima. Vi planerar
en konstutställning med konst från Peru.
Konstverkstad för barn. Interaktivt musik
program med Marcos Rios, där barnen
deltar aktivt i rörelser och den sydamerikanska musiken. Brandkåren kommer
med brandbilen och visar sin verksamhet.
Middag och konsert med musiker från
Sverige och Sydamerika. Barnpassning erbjuds. Försäljning av hantverk, hembakat
m m. Vårt Café erbjuder bland annat mat
från Peru.
●● Torsdagsträff, torsd 14/11 kl 11. Göran
Agrell talar om vad som egentligen är
Lutherskt. Torsd 28/11 kl 17.30. Kristina
Wänblom berättar om arbetet på ett bokförlag. Torsd 12/12 kl 11.00. Pehr-Albin
Edén talar kring sin uppsats om Palestinas
kristna.
●● Alla helgons dag, Salems kyrka, lörd 2/11,
kaffeservering kl 12–17; högmässa kl 11,
musik i allhelgonatid 13.30; orgelmusik
kl 14.15; stilla orgelmusik kl 15; minnesgudstjänst kl 17.
●● Första advent, sönd 1/12, högmässa kl 11,
Salems kyrka; familjemässa kl 11, Säby kyrka; adventskonsert kl 18, Säby kyrka.
●● Adventsmusik, sönd 8/12 kl 18 Säby
kyrka. Kyrkokören sjunger.

●● Musik i juletid, sönd 22/12 kl 18,
Salems kyrka. Kören Cantate sjunger in
julen!
●● Julafton, tisd 24/12, Säby kyrka, julkrubba
kl 09.30 och 10.30; midnattsmässa kl 23.
●● Juldagen, onsd 25/12, julotta kl 07,
kyrkokören sjunger, Salems kyrka;
högmässa kl 11, Säby kyrka.
●● Annandag jul, torsd 26/12 kl 11, hög
mässa, Säby kyrka.
●● Nyårsafton, tisd 31/12 kl 17, nyårsbön,
Salems kyrka.
Se hela programmet på hemsidan.

Skogsängskyrkan, exp: 08-532 518 46
www.skogsangskyrkan.nu
●● Morgonbön med bibelsamtal måndagar
kl 9
●● Gudstjänst söndagar kl 10
●● Kvällsmässa 24/11 kl 19
●● Söndagsskola (4–12 år) söndagar kl 10
●● Barnkören Pärlor (3–7 år) måndagar
kl 17.15 (anmälan)
●● Scout måndag kl 18.30 resp. tisdag kl 18
(anmälan)
●● Kör med inriktning gospel onsdagar
kl 19–20.30 (anmälan)
●● Nätverk för föräldrar till barn med ADHD
onsdag 6/11 och 4/12 kl 19
●● Konsert med Andrea Andersson och
musikelever lördag 16/11 kl 16. Insamling
till Diakonia.
●● Julmarknad lördag 30/11 kl 13–17
●● Julotta 25/12 kl 07

Övrigt
Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening

http://www.botkyrka-salem-hemslojd.nu/
●● Julmarknad, 23–24/11 kl 10–16, klock
huset i Hågelbyparken
●● Adventskaffe 8/12 kl 11–16 på Torpet i
Nedre Söderby

Rönninge Torgs Företagare
●● Julmarknad Rönninge torg, 7 /12 kl 10–15.
En uppskattad och välbesökt marknad
med massa knallar, god mat, lotteri,
tomte, ponnyridning och en fantastisk
stämning! Välkommen!

Rönninge kultur- och fritidsförening

Villa Skönvik, Rönningevägen 7
Rönninge kultur- och fritidsförening vill
erbjuda öppen verksamhet med inriktning
på barn och ungdomar i åldrarna 5–20 år
med familjer. Men även verksamhet som
vänder sig till vuxna. Information om
aktuella aktiviteter hittar du på webben
www.hakul.info

Salemsföreningar som vill
vara med i kalendariet kan skicka
e-post till info@salem.se eller ringa
Päivi Sandholm på tel: 08-532 598 11.

Öppna sammanträden

Frågestund för allmänheten

Kommunfullmäktige: 21/11, 19/12
Barn- och utbildningsnämnd: 3/12
Bygg- och miljönämnd: 5/11, 10/12
Kultur- och fritidsnämnd: 14/11, 12/12
Socialnämnd: 11/11, 16/12
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat
meddelats. Ärendelistor finns på biblioteket
och i kommunhusets 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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