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Kulturpedagogen Camilla Olsson
får kulturstipendiet
Salems kommuns kulturstipendium 2015 går till
kulturpedagogen Camilla Olsson med följande
motivering:

uppskattade kulturhistoriska vandringar, “En dag på
Söderby Sanatorium 1923” och ”En dag på torpet
Ersboda 1873”.

Camilla Olsson har mångårig erfarenhet av
verksamhet som kulturpedagog inom kulturskolans
område. Hon har med engagemang och intresse
arbetat fram och genomfört en mängd olika
produktioner som stimulerat barn och unga, t ex
om Selma Lagerlöf, Britt G Hallqvist och Naturens
hemligheter. Hennes verksamhet som sagoberättare och andra berättarprogram har stimulerat
många barn till läsande. Tillsammans med sin
kollega Helena Gustafsson har de gjort mycket

Kultur- och fritidsnämnden delar ut stipendiet på
8000 kr för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet i Salem. Stipendiet delas ut den 29 augusti på
Salemsdagen i Skönviksparken.

Sommar i Salem

●● Mer information
Kristina Bjureklev Netzell , kultur- och fritidsnämndens ordförande, 076-291 64 10. Rolf Johanson,
kultur- och fritidschef 08-532 599 15
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Ny gång- och cykelbana
och renoverade VA-ledningar i norra Rönninge

Framtidens Rönninge centrum – dags för första spadtaget
115 nya lägenheter att byggas. Redan
under 2015 planerar SMÅA att börja
försäljningen av lägenheter.
Under byggtiden är vi mycket tacksamma om ni kan visa hänsyn i trafiken och ha
överseende med eventuella störningar.

Den 11 maj startade arbetena med att
bygga gång- och cykelbana utmed
Rönningevägen, mellan Rönninge gårds
väg och Källbäcksvägen. Samtidigt
tillgänglighetsanpassas två busshållplatser och VA-ledningarna vid Rönningevägen och Sjöviksvägen renoveras. Förlängningen av gång- och cykelbanan är en del
av kommunens satsning på ett utbyggt
gång- och cykelnät.
Med hänsyn till arbetena kommer en
del av Rönningevägen att vara helt
avstängd under sommarlovet. Trafiken
leds om via Lilldalsvägen och Rönninge
gårds väg samt Dånviksvägen. Buss 725
kommer mellan 19 juni och 16 augusti att
köra mellan Rönninge C och Nytorp via
Dånviksvägen och Rönninge Gårds väg.
Under övrig projekttid, som ligger
utanför sommarlovet, kan ett körfält
komma att vara avstängt på Rönninge
vägen. Grusplanen vid Idrottsvägen kan
komma att användas som materialupplag.
Arbetena ska vara helt klara 7 oktober
2015.

Den 13 juni tar vi officiellt första spadtaget
för utvecklingen av Rönninge centrum.
Under den första etappen ska vi bygga en
rondell i korsningen Salemsvägen, Rön
ningevägen och Stationsvägen. Redan i
början av juni inleder vi med att bygga
vatten- och avloppsledningar i korsningen
Salemsvägen/Rönningevägen. För att
minska påverkan på trafiken planerar vi att
bygga ledningarna med schaktfria metoder. När VA-ledningarna är på plats
påbörjas markarbetena för rondellen som
ska vara klar en bit in på hösten 2015.
När vi bygger rondellen skapar vi bästa
möjliga framkomlighet genom att anlägga
tillfälliga vägar. Eftersom entreprenörerna
behöver använda busstorgets parkering så

görs ett antal pendlarparkeringar vid
centrum om till korttidsparkering. Pendlare
hänvisas till andra sidan järnvägen. För att
klara det ökade behovet av platser har
pendlarparkeringen nedanför Salarps
äldreboende utökats med 60 platser.
Ytterligare nya platser planeras i anslutning
till Folkets Hus.
Efter rondellen startar arbetet med att
bygga om busstorget som ska minskas och
få en ny utformning. Vissa parkeringar och
anslutningar mot Rönninge torg ska också
byggas om.
Företaget SMÅA ska bygga bostäder och
butiker. De planerar att starta byggnationen under 2016 med möjlig påbörjad
inflyttning under 2017. Totalt kommer ca

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

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.

●● Mer information
Löpande information ges på webbsidan
www.salem.se/ronningecentrum.
Om du är intresserad av bostad, gå till
SMÅAs webbplats www.smaa.se
Kommunens projektledare nås via
08-532 598 00 eller via mail till
ronningec@salem.se

●● Mer information
Läs på kommunens webbplats
www.salem.se/ronningevagen.

Rönninge centrumbeslut överklagat
till kammarrätten
Kommunfullmäktiges beslut om ny
detaljplan med tillhörande avtal för
Rönninge centrum överklagades både
till länsstyrelsen och förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog
samtliga överklaganden. Den domen
är nu överklagad till kammarrätten
som ska avgöra om den som överklagat får prövningstillstånd.
De överklaganden som gäller själva
detaljplanen avslogs eftersom överklaganden av beslut om detaljplaner
enligt plan- och bygglagen ska behandlas av länsstyrelsen. Den processen har redan tidigare avgjorts av
högsta förvaltningsdomstolen och
detaljplanen vann laga kraft i november.

Värmeljuskopparna till
återvinningscentralen
Sorteringanvisningen för använda
värmeljuskoppar har ändrats. Nu ska
kopparna lämnas på återvinningscentralen och inte som tidigare i metallbehållare på återvinningsstationerna
där man lämnar sina tidningar och förpackningar. Bakgrunden är ett uttalande från EU-kommissionen där man fastställer att värmeljuskoppar inte är en förpackning.
●● Mer information
Läs på SRVs webbplats www.srvatervinning.se

Boende för ensamkommande flyktingbarn
Socialnämnden har kommit överens
med Länsstyrelsen och Migrationsverket om att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn under 2015.
För att kunna ta emot barnen byggs
en del av Skyttorpsskolan om till ett
särskilt boende för ensamkommande
flyktingbarn.

Valborgsfirande i
Skönviksparken?
Efter en motion från Mia Franzén (FP)
har kommunfullmäktige beslutat att
undersöka om det finns intresse
bland kommunens föreningar att
anordna valborgsfirande i Skönviksparken 2016. Kommunen kan
bidra med bland annat marknadsföring och teknisk hjälp.

Mölle dagvattendamm
Den nya dagvattendammen vid Mölle
kommer att vara klar till midsommar
2015. Det blir en officiell invigning
lördagen den 29 augusti. Dammen är
en miljösatsning för att rena dagvattnet innan det når sjön Uttran. Idag
rinner dagvattnet från stora delar av
Salem orenat ut i sjön. Våtmarken
kommer också att tillföra området
andra naturvärden, så som rikare
fågelliv, flora och vattenlevande
organismer.

Text och bild: Luxlucid

Ha en underbar sommar i Salem!
Solen värmer, gräset grönskar och fåglarna kvittrar. De ljuvliga sommarmånaderna är som gjorda för utflykter. Kultur- och fritidschef Rolf Johanson ger dig tips på trevliga besöksmål och roliga sommaraktiviteter.
Vi får följa med kommunens kultur- och
fritidschef Rolf Johanson på en rundtur i
kommunen då han berättar om några av
de många aktiviteter och upplevelser som
finns runt hörnet. I det fantastiska Bornsjöområdet på andra sidan motorvägen finns
många olika sevärdheter, berättar Rolf.
Salems kyrka som byggdes på 1100-talet
ligger vacker beläget på en udde vid sjön.
Kyrkans historia förknippas med legenden
om helgonet Sankt Botvid. Vid kyrkan finns
en intressant fornstig på ungefär 1,5 km
och intill Bornsjöns sydspets finns också den hälsobringande
Botvids källa.
På flera platser i Bornsjöområdet finns
fornlämningar såsom runstenar, gravfält,
skeppssättning och vikingarös. På halvön
Männö, mitt emot Salems kyrka, finns
även en fornborg. Vid Skårbydammen
ligger Skårby gravröse som är från brons
åldern. Från röset har du en fin utsikt över
både landskapet och Bornsjön.
– Även Vällinge gård, vid Mälaren är
värt ett besök, tipsar Rolf. Vällinge var från
börjat ett mässingsbruk. Idag huserar
Hemvärnet här med sin stridsskola och det
finns ett hemvärnsmuseum som är värt ett
besök.
Naturupplevelser och motion
Rolf, som själv både springer och cyklar,
tycker om att vara ute i naturen.
– Bornsjöområdet bjuder på fantastiska
naturupplevelser, och det tar ungefär två
timmar att cykla runt Bornsjön, berättar
han.
Här finns ett rikt djur- och fågelliv, men
eftersom området är en reservvattentäkt
är det viktigt att ta hänsyn till de regler
som finns. Exempelvis får man inte bada
eller åka båt på sjön.
För den som är sugen på ett uppfriskande dopp finns istället sjöarna Uttran,
Flaten och Tullan.
– Möllebadet vid Garnudden i Uttran är
vår officiella badplats, säger Rolf. Här finns
kiosk, omklädningsrum, toalett, parkering
och beachvolleyplan.

För golfintresserade finns både 9-hålsbana och 18-hålsbana vid Högantorps gård
i norra Salem. Om du är intresserad av
annan idrott finns 23 spontanidrottsplatser
i kommunen för fotboll och basket och vid
slutet av Garnuddsvägen i Rönninge finns
en tennishall.
– Förra sommaren invigde vi ett utegym
som ligger vid Garnuddens bryggor,
berättar Rolf. Här finns 13 stationer som
erbjuder allsidig träning för såväl vardagsmotionärer som idrottare. Eftersom
gymmet ligger i anslutning till motions
spåret i Garnudden så kan du träna både
kondition och muskler.
För dig som gärna promenerar eller
springer finns även ett motionsspår inom
Rönninge friluftsområde, vid Solbovägens
förlängning. I närheten av Bergaholms gård
finns en fin naturstig på 5 alternativt 10
kilometer.
Söderby – en blandning av nytt
och gammalt
Om du är fikasugen rekommenderar Rolf
ett besök på Nedre Söderby gård. I parstugan från 1700-talet bedriver BotkyrkaSalem Hemslöjdsförening Café Torpet med
hembakat kaffebröd och utställningar av
hemslöjd.
– I området finns också Söderby gravfält
från järnåldern och Söderbystenen från
1000-talet. Men jag skulle även föreslå ett
besök i det nya bostadsområdet Söderby
Park. Områdets kärna är det pampiga
Söderby sjukhus som i början av 1900-talet
var landets största sanatorium för TBCsjuka. Nu är sjukhuset ombyggt till unika
lägenheter.
Upplev olika evenemang
Sist men inte minns lyfter Rolf fram olika
sommarevenemang. Ett exempel är
Bellmansfirandet i Säbylunden den 23 juli.
I Salems kyrka anordnas sommarkonserter
på söndagskvällarna mellan 7 juni och 30
augusti.
– Den 6 juni har vi ett traditionellt nationaldagsfirande i Säbylunden, berättar Rolf.

Även Salemsdagen den 29 augusti i
Skönviksparken är värt ett besök. Då
bjuder vi på underhållning och barnaktiviteter och det finns möjlighet att mingla
med mängder av lokala företag och
föreningar.
●● Mer information
På www.salem.se kan du läsa mer om
utflyktsmål och aktuella evenemang.
På www.naturvardsverket.se kan du läsa
om allemansrätten och vad du bör tänka
på när du vistas ute i naturen.

Vilket sommarställe i Salem
rekommenderar du?
– Torpet i Nedre Söderby är
fint. Här är det vackert att
promenera med barnen
och trevligt att ta en fika
efteråt.
Malin Wallberg, 40 år,
Salem
– Möllebadet är perfekt,
särskilt när man har barn.
Här finns även kiosk,
grillplatser och bryggor.
Kari Keränen, 55 år, Salem
– Skönviksparken vid sjön
Flaten bakom Rönninge
centrum är fint. Här brukar
vi ha picknick på sommaren.
Isabelle Söderström, 22 år,
Rönninge
– Vällinge gård med
hemvärnets stridsskola och
hemvärnsmuseet är intressant och ligger fint till vid
Mälaren.
Else-Marie Kovacs, 66 år
och Conny Wiltman 69 år,
Rönninge
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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 vår och 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
gång- och 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.

– utredning om flickors deltagande i föreningslivet

Enkät till flickorna
Mot bakgrund av
resultatet har
kultur- och
fritidsförvaltningen genomfört en
enkätundersökning för att
kartlägga flickors
fritidsvanor i
Salem. Enkäten gick
ut till alla flickor (ca
900 st) i grundskolans
år 2-9. Svarsfrekvensen
var ca 70 %. Flickorna fick två
frågor: 1) Vad gör du på din fritid? och
2) Vad skulle du vilja göra på din fritid?
Resultatet visade en stor spridning på olika
aktiviteter inom både idrotts- och mer
kulturellt inriktade aktiviteter. De aktiviteter som flickorna ägnade sig mest åt idag
var TV-/datorspel 10 %, musik 10 %,
husdjur 9 %, fotboll 6 % och bio 5 %. De

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 08-532 598 00.

mest önskade aktiviteterna var ridning
7 %, dans/aerobics 7 %, bio 6 %, musik 6 %
och husdjur 6 %.
Andra kommuner
Förvaltningen har också frågat de sju
kommuner som hade högst deltagande
från flickorna om de gjort någon medveten satsning på tjejprojekt eller
dylikt för att få en jämnare
könsfördelning. De svarade
att så inte var fallet utan
deltagandet byggde
snarare på tradition
och föreningarnas
egen insats än på
särskilda satsningar
från kommunen. Det
var inte heller så att
någon av de tillfrågade
kommunerna hade haft
någon medveten bidragsstrategi för att med hjälp av
fördelningsprinciper öka
andelen föreningsaktiva flickor.
Fortsatt utredning
Efter att ha tagit del av undersökningen
beslutade kultur- och fritidnämnden att
utse en grupp som ska fortsätta arbeta
med frågan om flickors fritid, för att
komma fram till möjliga åtgärdsförslag.

Kulturafton
på Säbyhemmet
Onsdagen den 22 april anordnade
personalen på Säbyhemmet en kultur
afton. Personal som kommer från andra
länder/kulturer lagade mat från sina
hemländer, klädde upp sig i festkläder och
bjöd på dans. Både boende och deras
anhöriga var inbjudna till festen som var
mycket uppskattad.

• Om du har stora buskar och träd ska de
planteras minst 2 meter innanför

Jämlik fritid i Salem
En sammanställning av Stockholms
Idrottsförbund över föreningsaktiviteten i
länets kommuner visar att pojkar är mer
aktiva i föreningar än flickor. I Salem är
36 % av flickorna aktiva i föreningslivet
jämfört med 64 % av pojkarna. Högst
aktivitet bland flickorna har Vaxholm och
Tyresö på 45 % och genomsnittet
i länet är 37 %.

tomtgränsen. Häck- och buskplantor ska
planteras minst 60 cm innanför tomtgränsen.

Skolorna visar
bättre resultat
Skolorna i Salem förbättrar sina resultat.
Sveriges kommuner och landstings (SKLs)
öppna jämförelser visar bland annat att
tre viktiga indikatorer har förbättrats:
• Andelen elever i år 9 som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen har ökat
från 75 till 80 %.
• Det genomsnittliga meritvärdet för
elever i år 9 har ökat från 212 till 228.
• Andelen elever i år 9 som är behöriga
till ett yrkesprogram har ökat från 86 till
89 %.
I den sammanlagda rankingen av skolorna
i Sveriges 290 kommuner har Salem
avancerat från plats 153 år 2014 till plats
72 år 2015. Direkta slutsatser av förändringen mellan åren ska dock göras med
försiktighet eftersom beräkningsgrunderna i viss mån har ändrats.
SKLs öppna jämförelser är en satsning
för att öka tillgången till jämförbar
information om kvalitet, resultat och
kostnader. Målet är att stimulera jämförelser och att bidra till en större öppenhet
när det gäller resultat och kostnader för
den verksamhet som kommuner och
landsting bedriver.
●● Mer information
Läs mer om SKL:s öppna jämförelser på
www.skl.se

God beredskap inför krav
på lärarlegitimation
Den 1 juli 2015 införs lagkrav på att lärare
i skolan ska vara legitimerade. I Salems
kommun är beredskapen god och i höst
kommer elevernas betyg att sättas i
enlighet med det nya lagkravet. Skolornas
ledning har kartlagt lärarnas kompetens,
omorganiserat och rekryterat ny personal.
I april 2015 var 63 % av lärarna i den
kommunala grundskolan och gymnasiet
legitimerade. Ytterligare 14 % hade skickat
in ansökan om legitimation till Skolverket
men ännu inte fått den utfärdad. Dessutom utbildade sig 10 % av lärarna för att
kunna bli legitimerade.
●● Mer information
Cecilia Wessfeldt, 08-532 598 66,
cecilia.wessfeldt@salem.se

Juni–Augusti 2015
Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Sommaröppettider:
mån, tors 13–19		
tis 10–16
ons 10–13		
fre, lör Stängt
●● Sommarboken
Hela sommaren på biblioteket.
Läs fem böcker, fyll i en folder som du
får från biblioteket och lämna in den till
personalen. Som belöning får du hämta
en gratis bok. Dessutom tävlar du om
att vinna ett fint bokpaket. Lämna in din
ifyllda folder senast fre 28/8.
●● Bokrea
8/6–24/8 på biblioteket.
Vi säljer gallrade böcker till låga priser.
●● Anhörigstöd med boktips
Ons 10/6 kl 10–12 i Lilla Murgrönan,
entré på baksidan av biblioteket.
Tillsammans med Anhörigstödet i Salems
kommun ordnar biblioteket en träff med
boktips för er som vill få tips på böcker
som handlar om att ha en närstående
med ADHD, demens, missbruk, ALS,
autism, schizofreni eller depression.
●● Utställning på Salems Bibliotek
15/6–12/8 Urban Wahlstedt visar
“Getingar”, bilder,
modeller m m
17/8–2/9 Kristdemokraterna i Salem
visar bidrag från skolans
teckningstävling mot droger.

För barn och ungdom
●● Fika & boktips med Sommarboken
Ons 24/6 kl 13 på biblioteket.
Sommarboken är till för alla barn mellan
8 och 12 år. Läs fem böcker & tävla om
bokpaket. Kom till vår träff där vi fikar,
pratar böcker och tipsar om böcker som
är perfekta i sommar, oavsett om du
ligger på stranden eller sitter inne en
regnig dag. Drop in!

Kultur
Salems Hembygdsförening

Villa Skönvik, Rönningevägen 7
E-post: kontakt@salemhembygd.se
Hemsida www.salemhembygd.se
●● En dag på Torpet år 1873
Sön 14/6 kl 10 och 13 vid Ersboda torp.
En dramatiserad kulturhistorisk vandring
där vi får möta torparfamiljen Jansson
på Ersboda och får en inblick i hur livet
kunde vara på ett torp år 1873. Textförfattare och skådespelare: Camilla Olsson
och Helena Gustafsson.
Biljetter: vuxen 100 kr, barn upp till 15 år
50 kr. Kaffe/saft med bulle ingår. Förköp
på Salems bibliotek. Osålda biljetter säljs
på plats.

●● Öppet hus i Villa Skönvik
Sön 28/6, 26/7, 30/8 kl 13-16. Café i
örtagården vid fint väder, annars inomhus. Öppet museum.
●● Visning av Salems kyrka
Torsdagar i juli kl 11–16 med kyrkogårdsvandring kl 14. Kaffeservering. Arrangeras
i samarbete med Salems församling.
●● Botvidsvandring
Sön 26/7 kl 17 samling vid Salems kyrka
med Botvidsvandring till källan vid Bornsjön. Kaffe i nedre Söderby.
●● Vällingedagen
Sön 9/8 kl 11 gudstjänst i kapellet, kyrkkaffe, därefter visning av kapellet och
slottet. Hemvärnsmuseet är öppet kl
13–15. Arrangeras i samarbete med
Hemvärnets stridsskola och Salems
församling.
●● Salemsdagen
Lör 29/8 kl 12–17 servering vid Villa
Skönvik.

●● 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
●● Gudstjänst/sommarbön, söndagar kl 10
(ej 21/6)
●● Öppet nätverk för föräldrar till barn med
ADHD, onsdag 3/6 kl 19.

SeniorNet Salem

Säbyhallsvägen 24, Salems centrum
Tel: 0736-10 20 30
Mail: seniornetsalem@live.se
Hemsida: www.seniornetsalem.se

Botkyrka-Salem Hemslöjdförening
●● Sommaröppet på torpet
Juli öppet dagligen kl 11–17. Under juni,
augusti och september öppet lördagar
och söndagar kl 11–17.
●● Allsång på torpet
Sön 12/7 och 16/8 kl 14

Kyrkan
Salems församling, exp 08-532 560 72

www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/Salemsforsamling
●● Högmässa, alla söndagar i juni-augusti
kl 11 i Salems kyrka (undantaget sön 5/7
konfirmationsgudstjänst kl 11 och 14,
sön 9/8 högmässa i Vällinge kapell kl 11)
●● Lunchandakt, varje vardag t o m 16/6,
varje tisdag 23/6–25/8 kl 13 i Säby kyrka.
●● Lunchmässa, alla onsdagar i juni samt
ons 19/8 och 26/8 kl 13 i Säby kyrka.
●● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka
●● Midsommargudstjänst, 20/6 kl 11 i
Vällinge kapell. Ta gärna med fikakorg!
●● Anhörigcafé, mån 1/6 i Säby kyrka.
●● Bibelfrukost, tis 2/6, 9/6, 18/8, 25/8 kl 8
i Säby kyrka.
●● Betavidare, tors 4/6, 11/6, 20/8 kl 19.30
i Säby kyrka.
●● Salems stödgrupp för migranter, mån
15/6 och 29/6 kl 18.30 i Säby kyrka.
●● Pilgrimsvandring, tis 2/6, 9/6 och 16/6
kl 10.15 i Säby kyrka
●● Tro och liv, tisdagar kl 13.30 i Säby kyrka.
●● Sommarkyrkan, torsdagar i juli kl 11–16
i Salems kyrka. Drop in visning av kyrkan
och fikaservering kl 11–16, andakt kl 13,
kyrkogårdsvandring kl 14.
●● Öppna förskolan sommarjuvelen, mån–
tors t o m 17/6 kl 09.00–12.30 i Säby
församlingshem.

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

●● Bellmansfirande
Tors 23/7 kl 18.30 vid Plaskdammen i
Salems centrum.
Underhållning med Bengt Jonshult, Bellmantolkare och trubadur.
Arr: Salems teater- och musikförening
samt Studieförbundet Vuxenskolan
●● Salemsdagen
Lör 29/8 kl 12–17 i Skönviksparken i
Rönninge. Salemsdagen bjuder bl a på
uppträdande av Micke Syd och Tommy
Ekman med Brobergs band som spelar
Gyllene Tider hits, Rönninge Rabarber
sjunger och dansbandet Vibbarna spelar.
För barnen erbjuds bl a Dotterbolagets
clownföreställning ”Trio Mack”.

SeniorNet Salem tar sommarledigt men
återkommer igen till hösten. Information
om verksamheten finns på vår hemsida
www.seniornetsalem.se

Övrigt
●● Nationaldagsfirande
Lör 6/6 kl 13.00-15.30 vid Plaskdammen i
Salems centrum.
Firandet bjuder på: högtidstal av kulturoch fritidsnämndens ordförande Kristina
Bjureklev Netzell, en välkomstceremoni
för nya svenskar, trolleri för alla barn
med Mr Dannyman, Rockband från
Kulturskolan, Salems Gille, Rönninge
Rabarber och Åsa Berg känd från bl a
“Kristina från Dufvemåla” underhåller.

Anmäl er till
Salemsdagen 2015

Planeringen har startat inför årets
Salemsdag den 29 augusti. Föreningar
och företag är välkomna att göra anmälan
via webbsidan www.salem.se/salemsdagen. Sista anmälningsdag för företag är 22
juni och för föreningar 30 juni.
Kontakt: Håkan Arfwedson, 070-723 95
12 eller hakan.arfwedson@salem.se

Internationellt på Rönninge Gymnasium
Andra veckan i mars var klass SaBet13 på
Rönninge Gymnasium värdar för en
skolklass från Mol i Belgien. Eleverna fick
uppleva vardagsliv i en svensk familj,
svensk skolmiljö och en hel del sightseeing i våra vackra omgivningar.
Rönninge Gymnasium har i många år
haft utbyte med Mol och i höstas var den

svenska klassen där under en novembervecka. Nu var det dags för återbesök och
programmet bjöd på stor variation med
bland annat tacokväll, lektion i svenska
och rundturer i såväl Rönninge och
Stockholm som Södertälje. Och inte att
förglömma - ett svenskt smörgåsbord
som kökspersonalen ordnade.

Öppna sammanträden

Frågestund för allmänheten

Kommunfullmäktige: 11/6
Kultur- och fritidsnämnden: 27/8
Socialnämnden: 15/6, 31/8
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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