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Kajsa Berg får
idrottsstipendiet 2014
Salems kommuns idrottsstipendium 2014 går till
Kajsa Berg, Huddinge AIS. Kajsa tävlar i ultramaraton
100 km och har nått stora framgångar efter sin sena
start som ultramaratonlöperska 2011. Idrottsstipendiet är på 10 000 kr och delas ut av kultur- och
fritidsnämnden för förtjänstfulla eller lovande
insatser inom idrottsområdet i Salem.

Kultur- och fritidsnämnden ger Kajsa
stipendiet med följande motivering:
Kajsa Berg, Huddinge AIS, tävlar i den ovanliga
distansen ultramaraton. Hon har två gånger vunnit

EM-guld och tagit ett VM-silver på denna distans.
Med sitt engagemang och sin styrka har hon nått
stora framgångar inom löpningen. Kajsa Berg är
med sin satsning på löpandet en förebild för många.
Genom sin satsning har hon nått internationellt
framgångsrika resultat och visat sig som en bra
representant för idrotten i kommunen.
Kajsa bor i Rönninge och är mellanstadielärare
vid Söderby Friskola.
●● Mer information
Rolf Johanson, 08-532 500 55

Foto: Petra Kinlund

Konst, träning och taktil stimulering inom daglig verksamhet

Utbyggnad av
bredband

Budget 2015–2017
Kommunfullmäktige beslutade enligt den
borgerliga majoritetens förslag till budget
för åren 2015-2017. Kommunalskatten blir
oförändrad och det innebär att för varje
100 kronor i beskattningsbar inkomst går
19:90 kronor till kommunen.

Positiva ekonomiska resultat
I budgeten räknar kommunen med att alla
tre åren ska ge ekonomiskt överskott.
Överskotten beräknas bli + 8,4 miljoner
kronor år 2015, + 9,0 miljoner 2016 och
+ 3,6 miljoner 2017.

Investeringar
Under åren 2015-2017 planeras investeringar för drygt 166 miljoner kronor.
Simbassängen i Säby sim- och sporthall
ska renoveras för 14 miljoner. Inom
fritidsområdet görs också satsningar på en
ny näridrottsplats i Söderby park och en
ny anläggning för skateboardåkning vid
fritidsgården Huset.
Ombyggnaden av skolornas kök
fortsätter. Närmast på tur är köken i
Säbyskolan, Skogsängsgårdens förskola
och Toredalsgårdens förskola. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar fortsätter
också med fokus på kommundelen
Rönninge eftersom behovet är störst där.
Under de kommande åren kommer flera
miljösatsningar att göras. Bland annat ska
en dagvattendamm byggas vid Mölle/
Mosshagen för att rena dagvattnet innan
det rinner ut i sjöar och vattendrag. Marken vid deponier, t ex gamla soptippar, ska

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

analyseras och åtgärdsplaner tas fram. Vid
behov ska sanering göras av deponierna.

Utökad tid i förskolan
En nyhet i budgeten är att barn- och
utbildningsnämnden får drygt 4 miljoner
kronor extra för att barn till arbetslösa och
föräldralediga ska få vara mer på förskolan
eller i familjedaghemmet. Idag får barnen
vara där maximalt 15 timmar per vecka.
Från och med 2015 ska de få vara där 30
timmar per vecka. För barn till arbetslösa
gäller erbjudandet under hela året och för
barn till föräldralediga gäller det under
skolveckorna.

Sidan 2

Vad tyckte partierna?
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet
och Kristdemokraterna stod bakom
majoritetens budgetförslag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Rönningepartiet och
Vänsterpartiet hade många olika förslag till
ändringar och tillägg i majoritetens budget.
På kommunens webbplats salem.se kan du
läsa hela budgetförslaget från majoriteten.
Du kan också läsa kommunfullmäktiges
protokoll med alla yrkanden och bilagor
som partierna lämnat in.
●● Mer information
Jan Lorichs, 070-623 29 88

Kommunfullmäktige har tagit ett princip
beslut på hur utbyggnaden av bredband ska
hanteras i kommunen. Beslutet innebär att
utbyggnaden ska drivas av privata företag.
Många kommuner har egna fastighetsbolag
som kan åta sig utbyggnaden av bredband.
Salems kommun har inget eget fastighetsbolag och väljer därför att låta utbyggnaden ske
via privata bolag. Kommunen har ett mål om
att minst 90 % av kommuninvånarna ska ha
blivit erbjudna uppkoppling till bredband
senast år 2020.
Kommunen har tecknat markavtal och
samverkansavtal med Svensk infrastruktur.
Samverkansavtalet syftar till att så många
områden som möjligt ska få erbjudande om
bredband/fiber. Kommunen har inget
affärsmässigt samarbete med Svensk
Infrastruktur vilket innebär att kommunen
inte på något sätt tar ställning till deras
priser, erbjudanden eller kundrelationer.
Aktuell tidsplan och karta för utbyggnaden i
Salem hittar du på Svensk infrastrukturs
webbsida http://salemfibernat.se
Även andra företag på marknaden har blivit
erbjudna att teckna samverkansavtal med
kommunen.
●● Mer information
Om principbeslutet för utbyggnad av
bredband i kommunen:
Jan Forsman 08-532 598 00.
Om Svensk infrastrukturs utbyggnad:
www.svenskinfrastrutur.se
08-551 171 10

Salems kommun informerar Redaktion: Elisabeth Ståhl 08-532 598 50 och Päivi Sandholm 08-532 598 11, info@salem.se
Ansvarig utgivare: Mats Carlsson 08-532 598 12.

Renhållningstaxan 2015
Från och med den 1 januari 2015 gäller
en ny renhållningstaxa. Generellt höjs
taxan med 1 %. Dessutom förändras
taxan på ett antal områden för att den
ska styras mer av miljöhänsyn. Detta
innebär t ex att ju bättre du är på att
källsortera hushållsavfallet och lämna
förpackningar och tidningar till återvinning, ju lägre taxa får du.
●● Mer information
SRV Återvinning skickar ut information
direkt till hushållen om förändringarna i
taxan.

Avtal med tidningen
Södra sidan
Kommunstyrelsen har godkänt ett
annonsavtal med lokaltidningen Södra
sidan. Tidningen bevakar idag ett
område från Bredäng till Tumba och vill
utöka bevakningsområdet till Salems
kommun.
- Salem ligger i ”medieskugga” säger
kommunstyrelsens ordförande Lennart
Kalderén (M). - Vi tycker det vore bra
med ökad konkurrens och bättre
spegling av nyheter från Salem i olika
media. Därför vill vi pröva detta avtal
med ”Södra sidan” som också ger oss
betydligt ökat annonsutrymme.
●● Mer information
Elisabeth Ståhl, 08-532 598 50

Salems 9:or är
duktiga på engelska
Skolverket har publicerat resultaten från
de nationella ämnesproven i årskurs nio
från 2013/2014. Salemseleverna i år 9
fick mycket bra resultat på provet i
engelska vilket placerade dem på
nionde plats i landet.
●● Mer information
Se alla resultat på webbplatsen scb.se.
Sök på nationella prov.

Nya taxor för sotning och
brandskyddskontroll
Södertörns brandskyddsförbund (sbff)
har beslutat om nya taxor för sotning
och brandskyddskontroll. Taxan kunde
tidigare variera men är nu densamma
i alla sju ägarkommuner. Taxan för
sotning har höjts något och taxan för
brandskyddskontroll har sänkts något.
●● Mer information
Läs hela taxan på webbplatsen sbff.se

Skydda dina fåglar
mot fågelinfluensan
Jordbruksverket har höjt skyddsnivån
mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i
Sverige. I förebyggande syfte ska
fjäderfä i första hand hållas inomhus
eller i inhägnad med mat och vatten
under tak. De förebyggande åtgärderna
ska skydda fjäderfä från att komma i
kontakt med vilda fåglar.
Det har inte kunna påvisas att det
finns några risker för människor att
smittas eftersom denna typ av fågelinfluensavirus är fågelspecifikt.
●● Mer information
Se www.jordbruksverket.se

Tillsammans med Anneli bygger Jukka sin Facebook-sida där han publicerar sina konstnärliga alster.

Konst, träning och taktil stimulering
inom daglig verksamhet
På Skyttorpspaviljongen lär sig Jukka använda Facebook med hjälp
av arbetsterapeuten Anneli. Jukka är en av de deltagare som några
dagar i veckan besöker kommunens nya dagliga verksamhet vid
Salems centrum.
Jukka Kallioniemi är 56 år och drabbades av
en stroke för 13 år sedan. Stroken har
påverkat både hans talförmåga och rörelseförmågan i höger kroppsdel. Innan stroken
var konst ett stort intresse, och Jukka
målade och tecknade mycket. Men på grund
av den nedsatta rörelseförmågan i höger
arm och hand som uppstod efter stroken
tappade han all lust för konstutövandet.
– Efter stroken kände jag att jag hade
inga valmöjligheter längre, berättar Jukka.
Jag kastade alla mina gamla skisser i ren
ilska. Jag tänkte inte ens tanken att jag
skulle kunna lära mig att använda vänster
hand istället.
Men när Jukkas syster visade honom målningar som hon gjorde på porslin väcktes
hans intresse för konsten igen.
– Jag började rita lite igen, nu med
vänster hand, Men det blev verkligen inte
fint i början, säger han skrattandes med
glimten i ögat.
På Skyttorpspaviljongen har Jukka fått
möjlighet att vidareutveckla sitt konst
intresse.
Med tiden har det blivit många skisser
och just nu utvecklar han en egen Facebooksida för att publicera sina bilder.

Från andra kommuner till Salem
Verksamheten på Skyttorpspaviljongen
startade i februari 2014. Här får vuxna
personer med en förvärvad hjärnskada, som
är bestående, möjlighet att delta i det som
kallas för daglig verksamhet.
– En hjärnskada kan uppstå av flera olika
anledningar, men ofta sker det i samband
med ett hårt slag mot huvudet exempelvis i
en bilolycka eller vid misshandel. Men
orsaken kan också vara medicinsk som i
Jukkas fall, berättar Jennie Edman, som är
arbetshandledare på Skyttorpspaviljongen.
Den dagliga verksamheten för personer
med förvärvad hjärnskada i Salem är relativt
ny då kommunen tidigare har köpt platser i

andra kommuner. Satsningen på att istället
erbjuda daglig verksamhet på hemmaplan
har mottagits väl. Jukka speciellt, som nu
kan köra sin permobil till Skyttorpspaviljongen istället för att behöva åka färdtjänst till
Liljeholmen. Men det fanns även de som i
början kände oro över att flytta sin familjemedlem från den verksamhet de var på
tidigare, berättar Jennie.
– Men den feedback vi får nu är att de är
jättenöjda med verksamheten som bedrivs
här, säger hon stolt.

Fokus på individuella behov och intressen
Syftet med den dagliga verksamheten är att
ge deltagarna en meningsfull sysselsättning.
Vad en meningsfull sysselsättning innebär är
väldigt individuellt. Därför tar personalen
tillsammans med varje deltagare fram en
egen genomförandeplan med olika mål,
som exempelvis kan handla om ”ökad
kroppskontroll”. Allt utgår från varje
deltagares behov, önskemål och intressen.
– Vi jobbar mot möjligheterna våra
deltagare har att återfå hela eller delar av
de förmågor de förlorat, berättar Jennie.
Eller att förmågan åtminstone inte ska bli
sämre.
– Jukka, exempelvis, har gjort stora
framsteg under sin tid här, fortsätter hon.
Han har blivit både rörligare och starkare.
Och övar dessutom på att gå, något som
läkarna tidigare sa att han aldrig skulle
kunna göra igen.
Anneli Westerberg, som är arbetsterapeut, nickar instämmande och tillägger att
Jukka har ett stort engagemang och är
oerhört motiverad i sin träning.

Allt från matlagning och
massage till café och butik
På Skyttorpspaviljongen erbjuds en rad olika
aktiviteter, allt baserat på varje deltagares
behov och intressen. Anneli ansvarar för de
mer kreativt inriktade aktiviteterna såsom

Med Jennies stöd och uppmuntran tränar Jukka
för att bli bättre på att gå.

film, foto, konst, matlagning, bakning och
datorkunskap. Jennie, som är träningsinstruktör och beröringspedagog, ansvarar för
den fysiska träningen och massage. Här får
deltagarna personlig träning med individuellt träningsprogram. I Skyttorpspaviljongens nya, fräscha spa-rum får de efter
träningen taktil stimulering eller klassisk
massage, som också är en viktig del i
rehabiliteringen.

Sociala nätverk viktigt
Anneli och Jennie hoppas kunna utveckla
verksamheten allt eftersom. De som
drabbas av en hjärnskada upplever ofta att
de förlorar sina vänner menar Annelie.
Därför vill de gärna få till ett ökat
samarbete med närliggande kommuner för
att kunna erbjuda deltagarna ett bredare
socialt nätverk.
– Det vore kul om vi i framtiden kan
arrangera gemensamma grillfester, julträffar
och liknande, avslutar Jennie.
Text och foto: Luxlucid

nr.1
2015

Förbättringar
i busstrafiken

För dig som
kan behöva
lite extra stöd

Den 14 december genomförde landstingets trafikförvaltning vissa förändringar i
bussarnas tidtabeller. Normaltidtabellen
gäller till 12 december 2015 med sommartidtabell under perioden 19 juni–16
augusti 2014. Följande förändringar
berörde Salems kommun:

Information om LSS-lagen
Tid: Måndag 26/1 kl 17.30 och 18.15
Plats: Konferensrum Högantorp i
kommunhuset, Säby torg 16.
För dig som själv fått en diagnos eller
är förälder till ett barn/ungdom som
fått en diagnos inom utvecklingsstörning, autismspektrat eller andra fysiska
nedsättningar. LSS-handläggare
informerar om LSS lagen och vilket
stöd man kan ansöka om.
Anmälan: Skicka ditt namn och
telefonnummer senast 25/1 till
linda.bertilsdotter@salem.se.

Föräldragrupp
Har du barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar (NPF) som t ex
ADHD, autismspektrumtillstånd/
Aspergers eller Tourettes syndrom?
Skulle du vilja träffa andra föräldrar i
en liknande situation?
Då är du välkommen till föräldragruppen som träffas första onsdagen i
månaden kl 19.00- 21.00 i Skogsängskyrkan, Söderbyvägen 12. Fika finns till
självkostnadspris.
Eva Strömbäck, KBT-terapeut och
ansvarig för anhörigverksamheten på
Hela Människan leder samtalen i
gruppen.
Har du frågor så hör av dig till
Eva Strömbäck 08-534 709 45 eller
076-588 45 69 eller till Anhörigkonsulent Anneli Ritter 08-532 594 89,
anneli.ritter@salem.se
Samverkan mellan Salems kommun,
Skogsängskyrkan, Hela Människan,
Studieförbundet Bilda, Föreningen
Attention.

Linje 725 Nytorp – Tumba station

Välkomna önskar Sara och Micke!

Kom till Hantverkscafét!
Välkommen till Hantverkscafét på Timmermansstigen 105. I caféet erbjuder vi lättare
luncher, smörgåsar, bakverk och hemmagjord choklad. På sommaren går det bra att
sitta i sinnesträdgården och njuta av en god
lunch eller en kopp kaffe. Vi har öppet
tisdag-torsdag 11.00-14.30. Är ni flera som
skall äta lunch får ni gärna ringa och
förboka.
Caféet drivs inom kommunens dagliga
verksamhet som en intern praktikplats för

personer med utvecklingsstörning eller
autism. Verksamheten ska bidra till den
personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället.
I caféet har vi även en försäljningsdel där
vi säljer alster från Hantverksstugan.
●● Mer information
Sara Sörlin, Hantverkscafét, 08-532 597 37
Kamilla Bäckström. Hantverksstugan,
08-532 597 37

Sänkt hastighet minskar
mängden farliga partiklar
Halterna av skadliga partiklar i luften är för
höga på vissa vägsträckor av E4/E20 och
E18 i Stockholms län. Partikelhalterna mäts
regelbundet och på vissa ställen överskrids
de gränsvärden som finns i EU-direktiv och
svenska miljökvalitetsnormer. För att få ner
mängden partiklar har Trafikverket sänkt

hastigheten på dessa sträckor från den 1
november 2014. De faktorer som påverkar
halterna av partiklar mest är antalet bilar,
användningen av dubbdäck och bilarnas
hastighet. Söder om Stockholm sänks
hastigheten mellan trafikplats Hallunda och
trafikplats Västberga.

Bakgrund
I rusningstrafik på vardagar trafikerar vissa
avgångar inte hela sträckan mellan
Rönninge station – Tumba station och
omvänt. Detta innebär att det endast blir
halvtimmestrafik i rusningstid på sträckan
Nytorp – Rönninge station
Åtgärd
Under rusningstid på vardagar (ca 06-09
och 15-19) förlängs turen så att det blir
kvartstrafik på hela linjesträckningen.
Ändringen gäller vardagar under normaltidtabell.

Linje 731 Rönninge station –
Uttringe – Rönninge station

Bakgrund
Trafik på linjen startar inte förrän 06.53
från Rönninge station.
Åtgärd
Två tidigare avgångar införs från Rönninge
station ca 06.23 och 06.38 på vardagar.
Gäller hela året.

Linje 745 Fridhemsplan – Söderby

Bakgrund
Första eftermiddagsavgången på linjen
avgår något sent från Fridhemsplan.
Åtgärd
En ny avgång från Fridhemsplan införs vid ca
15. Gäller vardagar under normaltidtabell.

Nya anhöriggrupper
Om du är anhörig till någon med
demens, stroke, Parkinsson, psykisk
sjukdom eller annan diagnos så kanske
du skulle vilja delta i en anhöriggrupp.
Där kan du träffa andra i liknande
situation, dela erfarenheter och
samtala med andra som förstår hur det
kan vara. Grupperna startar så snart
det finns tillräckligt många anmälda.
Du kan även boka in enskilda stödsamtal.
Välkommen att höra av dig till
anhörigkonsulent Anneli Ritter,
08-532 594 89, anneli.ritter@salem.se

Väntjänsten i Salem
Väntjänsten är en ideell verksamhet
som består av frivilliga medmänniskor
som vill göra tillvaron lite ljusare för
dem som behöver det. De följer med
vid läkarbesök, på promenader,
biblioteksbesök m m. De kommer även
hem till dig för en pratstund om du så
önskar. Hör av dig! De söker även
medmänniskor som vill hjälpa till.
Kontakt: Ilse Forsberg, 070-432 67 71
eller vantjansten@salem.se

Salemsföretagen
växer näst mest i
länet

Familjecentralen firade 10 år
Salems familjecentral firade 10-årsjubileum med öppet hus den 11 november. Centralen
är ett samarbete mellan kommunens öppna förskola, landstingets barnhälsovård och
mödravård samt den förebyggande socialtjänsten för familjer med barn mellan 0-6 år.
De finns i lokaler vid Säby torg intill Salems centrum.

Syftet är att
• ge ett bättre stöd till föräldrar med små
barn
• skapa en mötesplats där föräldrar får
möjlighet att träffa andra föräldrar
• fånga upp frågeställningar om föräldra-

rollen, relationer, barns utveckling och
uppfostran.
●● Mer information
Maria Söderlind, 070-623 30 21

Näringslivet växer på Södertörn. Kreditupplysningsföretaget Syna delar årligen ut
pris för Bästa Tillväxt till den kommun i
varje län där företagen växer mest. År
2014 gick priset i Stockholms län till
Nykvarns kommun. Salem kom på andra
plats och Huddinge på tredje.
Rankingen baseras ett index som beräknas
på följande tre värden:
• Andelen företag som har en omsättningsökning > 5 % mellan de två
senaste årsredovisningarna.
• Andelen företag som ökat antalet
anställda mellan de två senaste
årsredovisningarna.
• Andelen företag som går med vinst
enligt senaste årsredovisningen.
●● Mer information
Jan Forsman, 08-532 598 08

Januari–februari 2015
Bibliotek

Kultur

Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tor 13–19, tis, ons 10–17,
fre 13–17, lör 10–15
Avvikande öppettider
1/1: stängt 5/1: 13–16 6/1: stängt
●● Språkcafé
Måndagar kl 14.00–15.30 med start 19/1
Träna dig på att prata svenska med andra
över en kopp kaffe eller té. Ingen föranmälan – drop in!
●● Stick- och handarbetscafé
Måndagar kl 15 med start 19/1. Ta med
eget material.
●● Författarbesök
Torsdag 29/1 kl 18. Rönningebon Inger
Hjelm har nyligen släppt sin diktsamling
Vardagstankar. Kom in och lyssna på hennes berättelse.
●● Seniorbio
Tisdagar kl 13 med start 20/1 i Stora Murgrönan, biljettpris 40 kr
●● Utställningar på biblioteket
t o m 8/1 ”Egnahemsrörelsen 100 år”
Salems Hembygdsförening
visar utställning med foto m m
17/1–2/5 Salems konstalmanacka.
Deltagarna i almanackan
visar bilder på Salems
bibliotek.

För barn och ungdom
●● Lönnebergakvartetten spelar “Tårtsväng
med Pippi och Beethoven”
28/1 kl 12 på fritidsgården Huset. För
barn från 4 år. Biljetter 40 kr finns på
Salems bibliotek fr o m 21/1.
●● Bibliotekssällskapet
Onsdagar kl 15 med start 14/1. För dig
mellan 10 och 13 år. Pyssel, lekar, skrivarverkstad, bokprat med mera.

För ungdomar
Fritidsgårdsverksamheten

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

Salems Hembygdsförening

Villa Skönvik, Rönningevägen 7
E-post: kontakt@salemhembygd.se
Hemsida www.salemhembygd.se
●● Filmkväll med filmer bl a från Salems
stadens tillkomst och Rönninge 100 år
Torsdag 15/1 kl 19. Biljett hämtas en
vecka innan på biblioteket eller hos
Blomsterprinsessan i Rönninge centrum.
●● Öppet hus
Söndag 25/1 kl 13–16. Öppet hus med
café och museum. Släktforskarforum
kl 13–14.

Kyrkan
Salems församling, exp 08-532 560 72

www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/Salemsforsamling
●● Högmässa söndagar kl 11 i Säby kyrka
●● Ekumenisk högmässa, söndag 11/1 kl 11
i Säby kyrka.
●● Lunchmässa, onsdagar kl 13 i Säby kyrka
●● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka
(Mässa i Taizéanda första torsdagen i
månaden)
●● Högmässa, nyårsdagen 1/1 kl 11 i Säby
kyrka
●● Högmässa och grötlunch, 6/11 kl 11 i
Salems kyrka. Jullovskören sjunger och
grötlunch serveras i kyrkskolan.
●● Jullovskör 5/11 kl 10–13 i Säby församlingshem. Vi sjunger, fikar, pysslar och
förbereder oss för att sjunga under högmässan på trettondagen. För barn 6–14
år. Frågor? Ring Kerstin Ytterberg på tel
070-618 39 17.
●● Fredagsmys, 23/1 kl 18 i Säby kyrka.
Gemenskap, samtal, musik m m. För dig
mellan 14 och 25 år.
●● Tro, hopp och kärlek, 16/1 och 30/1 kl 19
i Säby kyrka. Erfarenheter, tankar och tro
i gruppsamtal. Avslutas med andakt. För
dig mellan 18 och 30 år.
●● Öppna förskolan Juvelen, måndag 9–14,
onsdag 9–12 och fredag 09.00–12.30 med
start 12/1 i Säby församlingshem. För barn

0–5 år. Samvaro för vuxna och barn med
lek, fika och sång. Ingen föranmälan.
●● Torsdagsträff, terminsstart 22/1 kl 11.
Program kommer att finnas på hemsidan.
Sopplunch 50 kronor.
●● Beta vidare, torsdagar kl 19.30 i Säby församlingshem. Samtalsgrupp som utifrån
bibeltexter pratar om tro. Ingen föranmälan krävs.
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
●● Gudstjänst med temat “Från prostitution
till oblattillverkning”, söndag 4/1 kl 10.
Gudstjänsten handlar om kyrkans arbetet
i Pune, Indien. Efter gudstjänsten försäljning av begagnade barnkläder. Intäkterna
går till arbetet i Pune.
●● Ekumenisk gudstjänst, söndag 11/1 kl 11
i Säby kyrka
●● Söndagsskola (4–12 år), söndagar kl 10
●● Barnkören Pärlor (3–7 år), onsdagar
kl 17.00–17.30
●● Barnkören Pärlor (7 år– ), onsdagar
kl 17.30–18.00
●● Scouterna, måndagar (anmälan)
●● Rönninge gospel, onsdagar (anmälan)
●● Samtalsgrupper om kristen tro

Övrigt
SeniorNet Salem

Säbyhallsvägen 24, Salems centrum
Tel: 0736-10 20 30
Mail: seniornetsalem@live.se
Hemsida: www.seniornetsalem.se
●● Datorstugan
Tisdagar kl 13–16 och torsdagar kl 10–12
med start 20/1.
●● Temadag
Måndag 26/1 kl 10–12 i Lilla Murgrönan
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15
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12

10
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7
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på bibliotekets baksida. “Kom igång med
dator, surfplatta och smart telefon”.
Främst till nybörjare.
●● Studiecirklar
Ordnas utifrån önskemål. Gå in på vår
hemsida och fyll i en intresseanmälan.

Eternellen

Aktivitetscenter för pensionärer och andra
daglediga. Fredriksbergsvägen 50, tel 08-532
597 92 (säkrast måndag–onsdag samt
fredag kl 11–13)
●● Kaffeservering månd–onsd samt fred
kl 9–12
●● Hobbycirklar där vi syr, stickar, målar,
snickrar mm. Dessutom anordnar vi
lättgympa, linedance, bingo, bridge och
matlagning för herrar.
●● Nybörjarkurs i biodling
Kursstart den 27/1 kl 19 i Villa Skönvik,
Rönningevägen 7. Åtta teoripass samt ett
besök på en bigård. Pris: kurs 800 kr och
litteratur 350 kr.
Anmälan: www.tumbabiodlarna.se

Olle Glimvik (M)
vald till ordförande i
kommunfullmäktige
Den 27 november hade kommunfullmäktige sitt första sammanträde efter valet.
Det första ärendet var val av kommunfullmäktiges presidium. Olle Glimvik (M)
valdes till ordförande, Elisabeth BovinExner (M) till första vice ordförande och
Tommy Eklund (S) till andre vice ordförande.
Kommunfullmäktige fick även information om att partierna anmält följande
gruppledare i fullmäktige: Ankie Bosander (C), Mia Franzén (FP), Håkan Paulson
(KD), Mats Nittve (MP), Lennart Kalderén
(M), Anders Klerkefors (RÖP), Arne
Närström (S), Lars-Göran Holmsten (SD)
och Pia Ortiz Venegas (V).

Salems kommun informerar 2015

”På G-sidan” i Salems kommun informerar är till för att kommunens föreningar
ska få möjlighet att nå ut till salemborna
på ett enkelt sätt. Följande stopptider
gäller för manus:
2 Feb-mar
3 Apr-maj
4 Sommar
5 Sep-okt
6 Nov-dec
1 Jan 2016

7/1
27/2
30/4
3/8
2/10
25/11

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

Öppna sammanträden

Frågestund för allmänheten

Kultur- och fritidsnämnden: 22/1
Socialnämnden: 19/1
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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