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Årets företagare 2014

Arja Hermansson – Filioli Barnbutik
Näringslivskommittén i Salem nominerar Arja
Hermansson till årets företagare 2014.
Kommittén nominerar en företagare och
sedan är det organisationen Företagarna i
Botkyrka/Salem som utser ”Årets företagare”.
Utmärkelsen går till en företagare som utfört
en prestation i sin kommun och som genom
sitt sätt att vara fungerar som en förebild för
andra företagare.

Kommittén har följande motivering:
”Arja Hermansson driver sitt företag Filioli
Barnbutik med stort engagemang och starkt

driv. Expansion av verksamheten med
ytterligare en butik samt näthandel är
exempel på Arjas företagsamhet som
entreprenör.
Arja Hermansson har på kort tid skapat en
verksamhet för försäljning av barnkläder som
blivit känd för hög kvalitet på varorna och
hög servicenivå. Arjas energi och kreativitet
räcker också till aktiva och idérika insatser
för Centrumföreningen i Salems Centrum.
Arjas kreativa insatser gör henne till en god
förebild som företagare.”
Arja utanför sin butik i Salems centrum.

Information från de politiska partierna

Allmänna val
14 september

Attefallsregler
– Nya byggnadsåtgärder kan
göras utan krav på bygglov

Söndagen den 14 september är det dags att
gå till vallokalerna igen. Det är val till
riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Det står på ditt röstkort
vilken vallokal du ska gå till. Glöm inte att ta
med dig giltig legitimation! På valdagen har
vallokalerna öppet 8-20.

Från och med den 2 juli gäller nya bygglovsregler som innebär att du till ditt en- eller
tvåbostadshus kan göra vissa byggnadsåtgärder utan krav på bygglov. I de allra flesta
fall behöver du dock göra en anmälan till
kommunen och få startbesked innan du får
börja bygga.

Förtidsröstning
Har du inte möjlighet att rösta i din vallokal
på söndagen eller om du vill rösta i förtid
har kommunen förtidsröstning i Murgrönans foajé intill biblioteket vid Salems
centrum. Förtidsröstningen börjar onsdagen den 27 augusti och pågår till och med
valdagen. På valdagen är förtidsröstningen i
kommunalhuset.

Öppettider förtidsröstning
onsd 27/8 – fred 29/8 kl 10–15
månd 1/9 kl 10–19
tisd 2/9 – onsd 3/9 kl 10–17
tors 4/9 kl 10–19
fred 5/9 kl 10–15
månd 8/9 – tors 11/9 kl 10–19
fred 12/9 – lörd 13/9 kl 10–15
sönd 14/9 kl 11–12, 14–16
Du kan förtidsrösta var som helst i landet.
På www.val.se hittar du närmaste förtidsröstningslokal.

Ta med röstkort vid förtidsröstning
När du förtidsröstar ska du ha med dig
legitimation och röstkort. Saknar du ditt
röstkort kan du få ett dublettröstkort
utskrivet i förtidsröstningslokalen vid

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

Sidan 3

Murgrönans foajé. Du kan även kontakta
kommunen på 08-532 598 00 alternativt
Valmyndigheten på 020-825 825.

Rösta med bud

Minst 4,5 m från din tomtgräns får du
• Göra en tillbyggnad på 15 kvadratmeter
bruttoarea i anslutning till huvudbyggnaden.
• Bygga komplementbyggnad eller
komplementbostad om maximalt 25
kvadratmeter byggnadsarea.
• Bygga två takkupor. Observera att det får
finnas maximalt två takkupor på byggnaden och åtgärden får inte innebära
någon inverkan på bärande konstruktion.
• Inreda ytterligare en bostad i befintlig
huvudbyggnad

Har du svårt att ta dig till en vallokal eller
förtidsröstningslokal på grund av sjukdom,
funktionshinder eller ålder kan du rösta
genom bud. Ta kontakt med kommunen för
mer information. Valnämnden har utsett
kommunala bud som kan vara behjälpliga
om du inte har ett eget bud.

Byggnadsåtgärderna kan utföras trots att de
strider mot detaljplanen. Det finns dock
undantag från reglerna. Därför ska du alltid ta
kontakt med bygglovavdelningen för att få
reda på vad som gäller för din fastighet. Alla
dessa åtgärder (förutom takkupor) kräver en
anmälan till byggnadsnämnden som ska ge
ett startbesked innan åtgärden får påbörjas.

●● Mer information
Läs mer på www.salem.se/val2014
Valmyndighetens webbplats www.val.se

Handlingar som krävs för anmälan
• Anmälan (fyll i blankett som finns på
www.salem.se)

•
•
•
•
•

Situationsplan
Fasadritningar
Planritning
Förslag till kontrollplan
Grannmedgivande (krävs om byggnad
placeras inom 4,5 meter från fastighetsgräns)

Ytterligare handlingar kan begäras beroende på åtgärdens art. Handlingarna ska
vara fackmässigt utförda. Ritningar ska vara
skalenliga och måttsatta.
●● Mer information
Läs gärna Boverkets informationsskrift ”Får
jag bygga?”. Den finns på www.boverket.se
Kontakta kommunens bygglovhandläggare
på 532 598 00 eller msb@salem.se
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Söderby friskola köper skolbyggnaden

Fortsatt Google-samarbete genom nytt avtal
I maj 2013 meddelade Datainspektionen (DI) att de fortfarande hade
synpunkter på kommunens avtal med
Google om molntjänster. Kommunen
överklagade till förvaltningsrätten i
Stockholm som nu har nu gett Data
inspektionen (DI) rätt i målet. Samarbetet mellan kommunen och Google
kommer dock att fortsätta eftersom ett
nytt avtal har tecknats som uppfyller
alla aktuella lagkrav.
●● Mer information
Tony Söderlund, 532 598 00,
tony.soderlund@salem.se

Salems IF innebandy
får 110 000 kr
Från och med nästa säsong spelar
Salems IF innebandy i allsvenskan som
är Sveriges näst högsta serie efter
elitserien. Kommunen ger Salems IF
110 000 kronor i sponsorstöd för
säsongen 2014–2015. Pengarna ska
användas för att bekosta långa resor för
bortamatcher i t ex Umeå och Piteå. I
utbyte kommer Salems kommuns
logotyp att visas på lagets dräkter,
sargreklam och i hemmamatchernas
reklamblad.
●● Mer information
Rolf Johanson, 070-731 82 92,
rolf.johanson@salem.se

Länsstyrelsen avslår
överklaganden på
Rönninge centrumplanen
I februari fattade kommunfullmäktige
beslut om en ny detaljplan för Rönninge
centrum. Beslutet överklagades dels till
Länsstyrelsen och dels till Förvaltningsrätten.
Länsstyrelsen har fattat beslut om de
överklaganden som gäller plan- och
bygglagen. Tretton av överklagandena
avvisas eftersom de som överklagat inte
har rätt att överklaga. Övriga överklaganden avslås eftersom de skäl som
angetts inte är tillräckligt starka för att
upphäva beslutet. Länsstyrelsens beslut
har överklagats till nästa instans som är
mark- och miljödomstolen.
Två personer har även överklagat
kommunfullmäktiges beslut till Förvaltningsrätten som gör en så kallad
laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningsrätten har ännu
inte fattat något beslut.

Bättre budgetläge inför 2015
Kommunfullmäktige har beslutat om
budgetramar för år 2015–2017.
Ramarna bygger på kommunens
prognos över hur befolkningen kommer
att se ut under de kommande åren och
på beräkningar av kommunens skatteoch bidragsintäkter.
Konjunkturläget har förbättrats och
prognoserna är ljusare än tidigare.
Ramarna innebär oförändrad skatt och
relativt goda ekonomiska resultat under
de kommande åren.
Den slutliga drift- och investeringsbudgeten för kommunen fastställs av
kommunfullmäktige i november 2014.

Utegym vid Garnudden
Ett 100-tal personer kom till invigningen av
kommunens nya utegym vid Garnuddens
bryggor. Mats Röhr (M) invigningstalade
och klippte bandet tillsammans med Maria
Kavcic, chef för utemiljö/VA.

Instruktörer från Medley visade redskapen och gav tips på övningar. 2013 års
idrottsstipendiat Tobias Lindström och
Kristoffer Mårdén från Salems IF innebandy
hjälpte de som ville prova redskapen.

Söderby Friskola Ekonomisk förening
köper Söderby friskolas skolbyggnad och
tillhörande mark av kommunen. Föreningen har hittills hyrt skollokalerna men
köper nu den nybildade fastigheten för 8,1
miljoner kronor.
Fastigheten säljs eftersom kommunen
har som mål att bara äga fastigheter där
verksamheten drivs av kommunen.
Fastigheten säljs till ett reducerat pris för
att föreningen ska ha ekonomiska möjligheter att bygga om köket till ett tillagningskök. Föreningen planerar att bygga
om köket under 2015 så att elevernas mat
kan tillagas på plats. Idag serveras mat
som är tillagad i Säbyskolans kök.

Tillgänglighets
anpassad lekplats

Kommunen upplåter
mark för sopkärl
Renhållningsbolaget SRV har övergått till
att hämta hushållssopor med sidolastade
sopbilar hos bland annat villa- och
radhusföreningar i Salem/Rönninge. Detta
medför att lastbilen måste köra upp
jämsides med sopkärlet för att kunna lyfta
upp det. Det nya arbetssättet vinner tid
och är bättre för arbetsmiljön.
Några samfälligheter och föreningar
fick problem i övergången till det nya
systemet. I vissa fall krävdes mer mark för
att kunna placera ut kärlen och det hade
inte alla föreningar tillgång till. Därför har
kommunen beslutat att, där det är möjligt,
upplåta kommunal mark kostnadsfritt för
att kunna placera ut kärlen. De hyresavtal
som finns redan idag ska ska justeras för
att bli kostnadsfria när avtalen löper ut.
●● Mer information
Joel Cialec, 070-001 95 15,
joel.cialec@salem.se

Den 1 augusti invigdes kommunens första
tillgänglighetsanpassade lekplats i
Skönviksparken vid Rönninge centrum.
Lekplatsen ska fungera för alla barn. Även
för de som har funktionshinder.
Rajko Trkulja på gatuenheten hälsade
välkommen. Ulla Wickstein, ordförande i
kommunala rådet för funktionshinderfrågor, höll invigningstal och klippte bandet.
Besökarna bjöds på glass och fick möjlighet att testa den nya lekplatsen.

Småskalig lösdrift av
hästar vid Ersboda

Infartsparkeringen vid Garnuddsvägen ska
byggas ut med ytterligare sextio platser
nedanför Salarps äldeboende, bort mot
Garnudden. Planerad byggstart är
september 2014. Under 2015 kommer
ytterligare parkeringsplatser att byggas i
anslutning till pendeltågsstationen.

Kommunstyrelsens tekniska utskott har
beslutat godkänna lösdrift av 3–5 ponnyhästar vid Ersboda i nordvästra Rönninge.
Ett arrendeavtal har tecknats för åren
2014–2015. Kommunen tycker att
djurhållningen kan berika området och
hjälpa till så att delar av Ersbodas ängsmark inte växer igen. Arrendatorn
kommer att göra iordning 3–4 hektar som
ska placeras med hänsyn till strövområden
och stigar.
Hagarna ska bara användas under
växtsäsongen och hästarnas gödsel ska
förvaras i en container eller liknande
innan det fraktas bort. Eftersom det inte
finns kommunalt vatten vid Ersboda får
brukarna frakta vatten till området.

●● Mer information
Elin Granhagen, 532 598 96,
elin.granhagen@salem.se

●● Mer information
Joel Cialec, 532 599 35,
joel.cialec@salem.se

Fler parkerings
platser vid
Garnuddsvägen

Anhörigstöd

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen erbjuda stöd till dig som vårdar/stödjer
en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller som har funktionshinder. Din
närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän.
Du som anhörig är viktig och
gör en betydelsefull insats!
Exempel på stöd som du kan få:
Enskilda stödsamtal: Du kan boka en tid för
enskilt samtal för vägledning, information
och för att prata om hur du upplever din
situation och vad du behöver för stöd för
att orka.
Anhöriggrupper: Att delta i en anhöriggrupp ger möjlighet att träffa andra i
liknande situation och dela erfarenheter
med varandra. Grupperna startas vartefter
underlag finns.
Anhörigcafé: Anordnas i samverkan med
kyrkan och väntjänsten.
Föreläsningar: Anordnas i samverkan med
Salems bibliotek och socialtjänstens olika
verksamheter.

Avlösning i hemmet: Insatsen syftar till att
avlasta dig som anhörig och ge tid för egna
aktiviteter. De första 15 timmarna i månaden är kostnadsfria.
●● Mer information
Anneli Ritter, 532 594 89,
anneli.ritter@salem.se. Mer information
finns också på www.salem.se

Informationsmöten om
LSS-lagen och dess insatser
8/9 och 6/10 kl 17.30–18.30 i konferensrum
Högantorp i kommunhuset (Säby torg 16).
Anmälan skickas via e-post till linda.
bertilsdotter@salem.se senast dagen innan
önskat datum.

Du som själv fått eller är förälder till barn/
ungdom som har fått en diagnos inom
utvecklingsstörning, autismspektra såsom
aspergers syndrom eller fysiska funktionsnedsättningar är välkommen till informationsmöten på socialförvaltningen. Du får
träffa en LSS-handläggare som informerar
om vad LSS-lagen är och vilka insatser du
kan ansöka om. Du får också möjlighet att
ställa frågor. Vi anordnar informationsmöten en gång i månaden
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Centerpartiet
Centern har arbetat aktivt för
ett nytt äldreboende men
stödjer inte placeringen i
Söderby Park. Vi ville bygga ut i
två etapper för att anpassa
antalet platser efter kommunens behov. Nu
ska alla 54 platserna byggas samtidigt.
Kommunen ska hyra hela anläggningen för
att i sin tur hyra ut den till en entreprenör.
Det naturliga hade varit att entreprenören
hyrt direkt av fastighetsägaren. Vi tycker att
det är ansvarslöst och ett stort risktagande
med kommunens pengar. Hur M och S har
kunnat besluta detta tycker vi är ofattbart.
De röstade även mot vårt förslag om ett
tillagningskök.
Lägg inte ner Skogsängsgårdens kök!
Köket lagar idag maten till 100 barn och till
personalen. Köket föreslås endast servera
mat som transporterats och varmhållits.
Vi kräver att barnen får hälsosam mat, helst
närodlad och ekologisk, lagad i eget kök,
Centern föreslår att Salem blir en GIFTFRI
KOMMUN, fri från bl.a.hormonstörande och
cancerogena ämnen.
Alltför många ungdomar mår idag dåligt
av olika skäl. Centern vill hjälpa dessa elever
så att fler klarar godkända betyg. Två lärare i
varje klass, läxhjälp, minskad mobbning
genom att skolan har nätmobbning på
”schemat” samt skapa trygghet o lugn under
skoldagen. Behöriga lärare är ett måste.
Öka tiden i förskolan, för barn som nu har
15 timmars omsorg.
Centerpartiet, Salems Gröna
och Jordnära röst.

Folkpartiet
Folkpartiet kompromissar
aldrig med att Sverige ska
fortsätta att vara ett öppet
och tolerant land. Som liberaler välkomnar vi
invandring, oavsett om man kommer som
flykting eller om man söker sig till Sverige för
att arbeta eller studera.
Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Jämställdhet mellan
könen är därför en viktig fråga för Folkpartiet. Både män och kvinnor ska kunna känna
sig trygga, kunna göra karriär och få vara nära
sina barn. Folkpartiet vill därför öronmärka
en tredje månad till vardera förälder i
föräldraförsäkringen.
Utbildning är en enskild människas
viktigaste redskap för att lyckas i livet.
Kunskap bryter ned klassbarriärer och
öppnar nya vägar. Allt fler yrken kräver också
utbildning efter gymnasiet.
Att läsa och skriva är grunden för allt
annat lärande. Folkpartiet vill förbättra
elevernas förmåga att läsa och skriva. Vi vill
ge lärarna de senaste verktygen och låta
läsandet vara tema under flera år. Vi vill satsa
på och lyfta Skogsängsskolan och Säbyskolan.
Vi vill att alla skolor blir mer likvärdiga. Vi
anställer nu 25 förstelärare som ska vara
pedagogiska motorer och inspiratörer.
Förskolan är viktig, Folkpartiet vill arbeta
för att alla barn ska ha rätt till 30 timmars
förskola.

Kontakta oss gärna
www.folkpartiet.se
Gruppledare: Bo Eriksson,
0706-258862, bo.eriksson@salem.se

Kristdemokraterna

Moderaterna

Inre miljön är en förstafråga
Vi har det mycket bra och
förspänt i Salem vilket ger oss
möjlighet växa upp och åldras i
en av landets bästa kommuner.
Vi äter näringsrik mat och har goda chanser till
försörjning. Den yttre miljön som vi kan se
med våra ögon är mycket god, även om mer
kan behövas göra. Däremot finns en hel del
att göra med den inre miljön. Allt är inte bra
under den fina ytan. Ungdomar med psykiska
besvär ökar. Fler och fler tonårsflickor lider av
psykosomatiska besvär. De glömda barnen har
det tufft. Medelålders har svårt att hinna med
sina barn eller gamla föräldrar. Skolan klagar.
Äldre blir mer och mer ensamma, o s v.
KD i Salem vill verka för att vi kommer
närmare varandra. Vi måste få ner stressen i
våra hem och skolor och få mer tid att
umgås. Den inre miljön måste bli en förstafråga under den kommande mandatperioden. Det finns många möjligheter att skapa
ett hjärtligare och varmare samhälle som
ökar trivseln.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ett glatt hjärta ger god hälsa
och förlänger livet

Miljöpartiet
Läge för nya tag i politiken!
Miljöpartiet blev Salems näst
största parti i EU-valet i våras.
Nu har du som väljare en ny
möjlighet att peka ut färdriktningen för
kommunen under de kommande fyra åren.
Ska kommunen utvecklas i grön och demokratisk riktning eller ska allt bli som förr?
Miljöpartiet är redo att axla sitt ansvar efter
valet, nu hänger det på dig!

Demokratin
Miljöpartiet representerar framtiden, med en
modern och lyhörd inställning till demokrati.
Vi är till exempel positiva till kommunala
folkomröstningar. I samma anda är vårt
förslag om e-petitioner, ett sätt att öka
möjligheterna för kommuninnevånarna att
lägga förslag.

Miljön
Miljöpartiet ser som sin självklara uppgift att
stödja kommunens arbete i miljöfrågor. Ett
exempel på detta är vårt engagemang för
giftfria förskolor. På vårt initiativ höll Naturskyddsföreningen ett vällyckat seminarium
där 20 förskollärare och barnskötare deltog.
En annan fråga vi driver är bullret från
motorvägen. Vi menar att kommunen måste
agera på bred front för att minska störningarna.
Dagens passivitet duger inte, här krävs krafttag!

Skolan
Miljöpartiet driver också frågor på skolans
område. Där föreslår vi en effektivare
fördelning av skolpengen, efter sociala
principer. Ansträngningar för att höja
lärarlönerna är också viktiga för skolans
utveckling.
Läs mer på www.mp.se/salem

Vi lägger ned mycket energi på
att ge alla i Salem bra valuta för
skattepengarna. Här är våra
framtidsfrågor:
Salem ska vara en av länets bästa och
tryggaste kommuner att leva i. Vi fortsätter att utveckla en bra boendemiljö.
Vi arbetar för bästa service till lägsta skatt.
Minskade koldioxidutsläpp och lägre
energiförbrukning.
Det ska gå att bada i Flaten och Uttran.
Varje elev förtjänar arbetsro och engagerade lärare. Salem höjer lärarlönerna.
Barn vars föräldrar är arbetslösa eller som
får småsyskon ska kunna få ökad vistelsetid i förskolan.
Ett nytt Rönninge centrum byggs med bl a
115 bostäder och nya parkeringar. Salems
centrum ska utvecklas med fler bostäder,
affärer och parkeringar.
Nytt äldreboende i Söderby Park med 54
platser.
Fler gång- och cykelvägar, bl a vid Rönningevägen och näset vid Dånviken till
Södertälje samt runt Flaten.
Upprustning av simhallen.
Bättre turtäthet på buss 725 och 731 för
att minska parkeringsbehovet. Kvartstrafik
till och från Nytorp i rusningstid.

Salem är ett bra exempel på att Alliansens
politik fungerar. Alliansens arbetslinje där alla
behövs är en förutsättning för att vi ska
kunna betala vår gemensamma välfärd.
Läs mer i vårt program 2015-2018 som du
får i brevlådan, på www.moderaterna.net/
salem eller på Facebook. Du kan också
kontakta Lennart Kalderén på 08-532 598 06.

Rönningepartiet
Hela Salems lokalparti!
Det har gått fyra år sedan
Rönningepartiet bildades och
såg till att rikspartierna i vår
kommun fick verklig opposition från ett
lokalparti. Några resultat; höghuset blir inte
av, bussar går bättre och det politiska
klimatet har förbättrats. Vi har tagit viktiga
steg närmare en riktig närdemokrati.
Men vi har bara börjat. Med din rösts
hjälp kommer inte rikspartierna längre kunna
stoppa oss från att ta plats i de styrande
nämnderna. Med fler mandat kommer vi
kunna se över detaljplanen för Rönninge
Centrum och utreda en möjlig besparing på
långt över 100 miljoner kronor för SÄBO i
Söderby. Vi kommer kunna genomföra våra
lagda motioner som att ge alla ridvänner
bättre förutsättningar och skapa fler badplatser i Uttran. Vi kommer kunna omvärdera
frågan om vägavgifter för gamla fastigheter
vid nya exploateringar. Vi kommer också i alla
frågor kunna involvera de boende före beslut
– som den om 250 nya lägenheter i Salem
och hur nya Salems centrum ska utvecklas.
I riksdags- och landstingsvalen röstar vi i
Rönningepartiet också på demokratiska
partier som M, Fp, C, Kd, Mp, S och V. I
kommunalvalet hälsar vi alla oavsett partifärg
välkomna till ett parti som alltid sätter de
boende och den lokala demokratin i Salem
högst på agendan.
Ge oss din röst i kommunalvalet så att din
röst hörs i Salem. Rösta på hela Salems
lokalparti. Välj Rönningepartiet!
www.ronningepartiet.se

Socialdemokraterna
Möjligheternas Salem
Alla, oavsett bakgrund, ska ha en
möjlighet att förverkliga sina
drömmar, växa och ta sin del av
ansvaret. Det är därför dags att stoppa de
borgerliga nedskärningarna i förskolan,
skolan och äldreomsorgen.
Salem behöver fler bostäder. Vi ska bygga
minst femtio små hyresrätter för unga och
studenter.
Investeringar i skolan går före fler skattesänkningar. Anställ fler lärare och pedagoger,
så att varje elev får mer tid till lärande. Ingen
elev ska sluta skolan utan godkända betyg.
Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag. Inför ungdomsjobb i samverkan med
näringslivet – till exempel då kommunen
upphandlar varor och tjänster. Kommunen
ska erbjuda 15 nya ”Salemjobb” till några
som nu går på försörjningsstöd.
Kulturskolan ska vara öppen för alla.
Avgifterna får inte vara så höga att familjerna
måste avstå.
Alla ska känna trygghet i Salems kommun.
Hemtjänsten anpassas så att de äldre får
inflytande över vilken hjälp de får. Kommunen ska se till att det finns trygghetsboenden
till dem som så behöver.
Idrott är stort intresse i Salem. En ny
idrottsplats i Fårhagen behövs.
Salem ska vara rent och snyggt. Kommunens fastigheter ska skötas om så att de inte
förfaller. Skolmiljön ska vara fräsch och
trivsam för både barn och personal.
Tillsammans kan vi skapa
möjligheternas Salem!

Vänsterpartiet
Välfärden är inte till salu!
Salems kommun ska inte
använda vinstdrivande bolag
inom skola, barnomsorg eller
äldreomsorg. Varje skattekrona behövs i
dessa verksamheter och får inte försvinna ut
i vinstutdelningar eller hamna i skatteparadis.
En förutsättning för en riktigt bra välfärd är
att den fokuserar på det viktigaste. Kvaliteten
och behoven ska alltid komma i första
rummet, inte möjligheten att berika sig på
verksamheten. I skola och förskola ska det
finnas personal så att varje barn får det stöd
de behöver, något som inte får prioriteras
ned för att skapa vinstutdelning till ägarna.
När vi behöver vård eller flyttar in på ett
äldreboende ska vi kunna känna trygghet i
att det är de behov vi har som avgör vilket
stöd vi får. Ingen ska någonsin bemötas
utifrån hur lönsam hon eller han anses vara.
Vi menar att kommunen ska satsa på att
utveckla den kommunala välfärden istället
för att privatisera. Många som arbetar i dessa
verksamheter idag är lågbetalda kvinnor med
ofrivillig deltid. Vi vill satsa på vår personal
genom att erbjuda rätt att arbeta heltid,
rejält höjda lägstalöner och adekvat kompetensutveckling.
Vänsterpartiet säger nej till vinster i
välfärden. Det är dags att befria vården,
skolan och äldreomsorgen från vinstintresset.
Så får vi en välfärd att lita på.

September–oktober 2014
Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tor 13–19, tis, ons 10–17,
fre 13–17, lör 10–15
●● Språkcafé
Måndagar kl 14.00–15.30 med start 15/9
Ingen föranmälan – drop in!
●● Stick- och handarbetscafé
Måndagar kl 15 med start 1/9
OBS! Ny tid. Ta med eget material.
●● Engelska konversation
Start onsdag 10/10 kl 11.00–12.30 med
sammanlagt 7 träffar under hösten. Träna
dig på att prata engelska ihop med andra.
●● Starta eget företag
Måndag 22/9 kl 17.30. Nyföretagar
centrum ger information och tips.
●● Seniorbio
Murgrönan, tisdagar kl 13, biljettpris 40 kr
2/9
Boktjuven
16/9 12 years a slave
30/9 The lunchbox
14/10 Grace of Monaco

Utställningar på biblioteket

t o m 11/9 “Hus på Upphällningen”, Stig
Algotsson, foto
13/9–2/10 Olle Eininger, akvareller från
Salem och Rönninge
4/10–22/10 PRO 60 år
25/10–12/11 Salems dagliga verksamhet

För barn och ungdom

●● Sagostund
Lördag 20/9, kl 10.30 Med vår sagoberättare Maria Wiedersheim-Paul. För barn i
åldern 3–5 år.
●● Bibliotekssällskapet
Onsdagar kl 15 med start 1/10. Är du
mellan 10–13 år? Gillar du att läsa, pyssla, skriva? Gå med i bibliotekssällskapet!
●● Hedmans Teater “Fickspöken”
Torsdag 9/10 kl 10.45 på Fritidsgården Huset. För barn från 3 år. Entré: 40 kr. Förköp
av biljetter på Biblioteket fr o m 2/10
●● Barnlördag
Lördag 18/10 kl 10.30-15.00
Sagostund kl 10.30, teaterföreställning
kl 13 samt pyssel och mycket mera.
●● Dockteater Tittut spelar “Petras prick”
Lördag 18/10 kl 13 i Lilla Murgrönan. För
barn från 3 år. Entré: 40 kr. Förköp på
Salems Bibliotek fr o m 11/10. Arr. Salems
Teater- och Musikförening
●● Filmklubb för ungdomar
Med start måndag 27/10 kl 18. Vill du se
film gratis i Murgrönan? Håll utkik efter
filmaffischer.
●● Höstlovsaktiviteter
Det kommer att bjudas på filmvisning,
skattjakt, pyssel och spännande sagor
med mera. Nedan finns ett litet axplock
från programutbudet. Håll utkik efter en
separat affisch för exakta aktiviteter och
tider. Förköp av biljetter på biblioteket
fr o m 20/10.

●● Lovbio på Murgrönan 28/10 (håll utkik
efter affisch)
●● Berättarföreställning “Naturens
hemligheter”
Måndag 27/10 kl 10 och kl 13 i Lilla Murgrönan. Föreställningen görs av Camilla
Olsson och Helena Gustafsson och är för
barn 7-9 år.
●● Clownen Manne
Onsdag 29/10 kl 10 och kl 13 i Lilla Murgrönan. För barn från 6–8 år.

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

Kultur
Salems Hembygdsförening
Villa Skönvik, Rönningevägen 7
E-post: kontakt@salemhembygd.se
Hemsida www.salemhembygd.se
●● Dramatiserad kulturhistorisk vandring i
Söderby med Camilla Olsson och Helena
Gustafsson Lördag 6/9 kl 13 och 15. Biljetter 100 kr. Förköp på Salems Bibliotek
från 25/8. Samarrangemang med Salems
Teater- och Musikförening
●● Kulturarvsdagen “I krigets spår”
Söndag 14/9. Hemvärnsmuséet i Vällinge
visas kl 13–16
●● Vandring på Bornö
Lördag 20/9 kl 10. Samling vid parkeringen vid Lundby. Bil till Bornö. Programmet
där omfattar beskrivning av skogsbruket,
Bornö gamla gård, nyupptäckt kvarn
och tjärdal samt torpet Kullen. Vandring
cirka 3 km. Medtag matsäck, stövlar
rekommenderas. Beräknad återkomst till
Lundby kl 15. Kontaktperson Stig Silén.
●● Gamla Riksettan – Jan Wernström och
Stig Silén berättar
Torsdag 25/9 kl 19 i Villa Skönvik. Biljetter
finns på biblioteket och hos Blomster
prinsessan en vecka innan föreställning.
●● Öppet hus med café i Villa Skönvik
Söndag 28/9 och söndag 26/10 kl 13–16.
Släktforskarforum kl 13–14.
●● Filmkväll i Villa Skönvik
Torsdag 16/10 kl 19. Biljetter finns på
biblioteket och hos Blomsterprinsessan i
Rönninge en vecka innan föreställning.

Salems Teater- och musikförening

●● “Till bords med Calle Z”
Söndag 28/9 kl 15 i Folkets hus, Rönninge.
Biljetter på Salems bibliotek från 20/9 pris
140 kr inkl. kaffe med dopp. Ev. osålda
biljetter säljs vid entrén. Kl 15.00 insläpp
14.30. Föreställningen är ca 50 minuter.

Kyrkan
Salems församling, exp 08-532 560 72
www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/Salemsforsamling

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

●● Högmässa, Säby kyrka, söndagar kl 11
(ej 5/10)
●● Lunchmässa, Säby kyrka, tisdagar kl 13
●● Kvällsmässa, Säby kyrka, torsdagar kl 19
●● Barngudstjänst, Säby kyrka, onsdag 17/9
och 8/10 kl 9
●● Jubileumshögmässa, Salems pastorat 75
år, Salems kyrka, söndag 5/10 kl 11
●● Torsdagsträff – Vad döljer sig under golvet
i Salems kyrka? 18/9 kl 11 i Säby kyrka.
Lennart Palm från radions melodikryss
föreläser.
●● Vad har hänt i Svenska kyrkan de senaste
75 åren? Söndag 21/9 kl 17 i Säby församlingshem. Sven Thidevall f d biskop i Växjö
stift föreläser.
●● Torsdagsträff – “Mitt liv som präst” 2/10
kl 17.30 i Säby kyrka, Bo “Bosse präst”
Olsson berättar.
●● Torsdagsträff med Leonard Carlson, tidigare kyrkoherde i Salems församling, 16/10
kl 11 i Säby kyrka.
●● Torsdagsträff, 30/10 kl 11 i Säby kyrka
●● Adam, samtalsgrupp för män, lördag 6/9
och 4/10 kl 9 i Säby församlingshem.
●● Säby kyrka 40 år, 7/9 i Säby kyrka och församlingshem, kl 11 mässa för ambivalenta,
kl 13 Öppet hus, kolla in församlingens verksamheter, kl 13.30 Ballongprinsessan kommer på besök, kl 15 Orgelsaga: Stadsmusikanterna från Bremen med Ulf Norberg.
●● Fredagsmys, 12/9, 26/9, 10/9 och 24/10
kl 18 i Säby kyrka
●● Orgelglamour med Maria Helmér, söndag
14/9 kl 15 i Säby kyrka
●● Tro, hopp och kärlek, fredag 19/9 och
3/10 kl 19 i Säby kyrka
●● Berättarkväll, söndag 28/9 kl 18 i Säby
församlingshem,
●● Konsert med Dan & Gullan Bornemark,
allsång, trallsång och skoj med musik!
Söndag 5/10 kl 16 i Säby kyrka
●● Klädbytardag, lördag 18/10 kl 12–15 i
Säby församlingshem
Se hela programmet på www.svenskakyrkan.se/salem Titta också in på www.
facebook.com/salemsforsamling

Skogsängskyrkan, exp 08-532 518 46

www.skogsangskyrkan.nu
●● Morgonbön med bibelsamtal, måndagar
kl 9
●● Gudstjänst, söndagar kl 10
●● Samtal i soffan om frågor som berör,
söndag 21/9 och 19/10 kl 17.30
●● Kvällsmässa, söndag 21/9 och 19/10 kl 19
●● Söndagsskola (4–12 år), söndagar kl 10
●● Barnkören Pärlor (3–7 år), start måndag
1/9 därefter onsdagar kl 17.00–17.30
●● Barnkören Pärlor (7 år–), start måndag
1/9 därefter onsdagar 17.30–18.00
●● Scouterna, måndagar (anmälan)
●● Konfirmationsläsning
●● Rönninge gospel (anmälan)
●● Öppet nätverk för föräldrar till barn med
ADHD, första onsdagen varje månad kl 19

Övrigt
SeniorNet Salem

Säbyhallsvägen 24, Salems centrum
Tel: 0736-10 20 30
Mail: seniornetsalem@live.se
Hemsida: www.seniornetsalem.se
Alla seniorer i Salem/Rönninge önskas
välkomna till höstens aktiviteter
●● Datorstugor, Säbyhallsvägen 24
Tisdagar kl 13–16, teknisk support
Torsdagar kl 10–12, allmän support
●● Cirklar, Säbyhallsvägen 24
Ett stort antal cirklar i olika ämnen planeras. För mer info www.seniornetsalem.se
●● Tematräffar
Lilla Murgrönan, Bibliotekets baksida
Måndag 15/9 kl 10–12 Windows 8 –
Thomas Floberg, Microsoft
Måndag 6/10 kl 09.30–12.00 Bild –
Gustaf Hellström, Moderskeppet
Måndag 20/10 kl 10–12 Teknik för bättre
hörsel – Mikaela Nilsson, Din Hörsel

Eternellen

Fredriksbergsvägen 50
Aktivitetscenter för daglediga
●● Kaffeservering måndag–onsdag samt
fredag kl 9–12
●● Hobbycirklar pågår under de flesta vecko
dagarna. Vi syr, stickar, målar, snickrar
mm. Dessutom anordnar vi lättgympa,
linedance, bingo, bridge och matlagning
för herrar.
Närmare information finns i vårt informationsblad som du kan hämta på Eternellen
eller på tel 08-532 597 92 (säkrast måndagonsdag samt fredag kl 11–13)

Öppen skoldebatt

Tisdag 9/9 kl 18–20 i Murgrönan intill Salems
bibliotek. Alla partier i barn- och utbildningsnämnden är inbjudna. Arr: Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet i Salem.

Salems kommuns
idrottsstipendium 2014
Känner du till någon som gjort något
bra för idrotten i Salem? Kultur- och
fritidsnämnden utser årligen idrottsstipendiat. Du kan lämna förslag på
årets stipendiat till kultur- och fritidsenheten. Följande regler gäller för
Salems kommuns idrottsstipendium:
A. Idrottsstipendiet kan utdelas som
uppmuntran för förtjänstfulla eller
lovande insatser, till ledare eller aktiva
inom idrottsrörelsen i Salems kommun.
B. Den sammanlagda stipendiesumman uppgår till 8 000 kr.
C. Ansökan eller förslag på stipendiat
ska vara Salems kultur- och fritids
enhet, 144 80 Rönninge, tillhanda
senast 2014-10-15.

Öppna sammanträden

Frågestund för allmänheten

Kommunfullmäktige: 2/10
Barn- och utbildningsnämnden: 2/9, 30/9, 28/10
Kultur- och fritidsnämnden: 18/9, 16/10
Socialnämnden: 1/9, 13/10
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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