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Möjliga bostäder vid Högantorp
Om några år kan det finnas en samlad
villabebyggelse i den nordvästra delen av
kommunen. Kommunstyrelsen har lämnat
positivt planbesked till fastighetsbolaget
Högantorp Fastighets AB för 177 småhus
på fastigheten Högantorp 3:8. Området
ligger öster om Salems golfbana, norr om
Högantorpsvägen.
Kommunen har för avsikt att göra en
detaljplan för området, under förutsättning att ett planeringsavtal tecknas med
fastighetsbolaget där kommunens
kostnader för projektet minimeras och
frågan om en breddning av Högantorps
vägen löses.

I idéförslaget från fastighetsbolaget
finns sju olika hustyper redovisade.
Storleken på husen varierar mellan 100
och 187 kvadratmeter. Tanken är att
bebyggelsen ska utformas så att den
smälter in i naturen. Bolaget vill även
bygga 54 småhus söder om Högantorps
vägen, på mark som ligger i Södertälje
kommun. Därför beslutade kommunstyrelsen att kontakter ska tas med Södertälje
kommun för att diskutera ett eventuellt
samarbetsavtal.

Illustration från idéförslaget.

Kommuninvånarna är driftens ögon

Sidan 2

Glöm inte
släcka ljusen!
Rönninge centrum – trivsamt och levande
Arbetet fortsätter med omvandlingen av Rönninge centrum.
Rondellen i korsningen Salemsvägen/Rönningevägen ska vara
klar i slutet av november. Samtidigt fortsätter VA-arbetena.

När det är mörkare ute är det hem
trevligt att tända ljus. Då är det
också viktigt att tänka på brand
risken. Det är vanligast att en
bostadsbrand startar i köket.
Checklista inför advent
• Testa brandvarnarna. 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
ensamma 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 med
familjen.

När cirkulationsplatsen och VA-arbetena
är klara startar ombyggnationen av
bussterminalen och parkeringsplatserna
på den södra sidan av centrum. Denna
etapp av Rönninge centrums omvandling
kommer mest att påverka busstrafiken och
parkeringarna i anslutning till bussterminalen och Bamses kiosk.
Byggföretaget SMÅA kommer att bygga
de nya bostadshusen vid Rönninge centrum

och projekteringen pågår. Under 2016 ska
de första husen byggas. Det blir Torghuset
vid den nuvarande boulebanan och
kvarteret Barnhagen vid Coops parkering.

Rönningevägen

Nya P-platser

I mitten av november ska de omfattande
arbetena vid Rönningevägen i princip vara
klara. Det enda som återstår är en
asfaltering som ska göras till våren.
VA-ledningarna vid Rönningevägen och
Sjöviksvägen är renoverade. En ny gångoch cykelbana har anlagts utmed
Rönningevägen, mellan Rönninge gårds
väg och Källbäcksvägen. Dessutom har två
busshållplatser anpassats för personer
med funktionshinder.

Inför årsskiftet 2015/2016 kommer det att
finnas 30 nya infartsparkeringar vid
Rönninge station.
P-platserna ska ersätta de 12-timmars
parkeringar vid Rönninge centrum som
gjorts om till 3-timmarsparkeringar i
samband med utvecklingen av Rönninge
centrum.
De nya parkeringarna ligger vid
Garnuddsvägen, öster om Folkets Hus.

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
Läs på www.salem.se/ronningecentrum.
Följ oss på Instagram @ronningec.
Kommunens projektledare nås via
08-532 598 00 eller ronningec@salem.se

Om det börjar brinna
• Försök släcka branden.
• 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.

Utredning om
40-zon i Rönninge
Kommunstyrelsens tekniska utskott
har beslutat att en utredning ska göras
och ett förslag ska tas fram på nya
hastighetsgränser i kommundelen
Rönninge. Förslaget ska utgå från att:
• En generell 40-zon införs i Rönninge. Zonen startar vid korsningen Salemsvägen/Säbytorgsvägen
och går söderut.
• Förskolor och skolor under
skoltid ska vara undantagna. Här
ska 30 km/tim gälla även i fortsättningen. Övriga 30-sträckor ska ingå
i 40-zonen.
●● Mer information
Maria Kavcic, maria.kavcic@salem.se,
070-723 94 03

Detaljplan för Solliden
En detaljplan har antagits för Sollidenområdet i Rönninge. Solliden
ligger i sydvästra Rönninge. Planområdet gränsar i norr mot Gustavslund,
i öster mot Högbacka, i söder mot
Ekdalen/Källdalen och i väster mot
Uttringevägen.
Planens syfte är att området ska
planläggas för villabebyggelse. Alla
fastigheter ska anslutas till det
kommunala VA-nätet. Det ska bli möjligt att bygga på de obebyggda
tomterna i området och större
tomter ska kunna delas.
Det kan maximalt bli 53 villor i
området, vilket gör det möjligt att
bygga 25 nya villor. Förutom kommunalt vatten och avlopp byggs de
allmänna vägarna ut och gång- och
cykelförbindelserna ses över.
●● Mer information
Conny Olsson, conny.olsson@salem.
se, 070-623 30 32

Ny renhållningstaxa 2016
Från och med den 1 januari 2016
införs en ny renhållningstaxa för
Salems kommun. Taxan höjs generellt
med ett index på 1 %. Dessutom görs
en del förändringar för att göra taxan
mer miljöstyrande. Hushållen
kommer att få mer information om
taxan från SRV Återvinning.
●● Mer information
SRV Återvinning,
Kundservice, 0200-26 46 00,
kundservice@srvatervinning.se

Salems IF innebandy
sponsras med 110 000 kr
Salems IF innebandy får 110 000 kr i
sponsorstöd även för säsongen
2015/2016. Herrlaget spelar i
allsvenskan som är den näst högsta
serien efter elitserien. Sponsorpengarna ska användas för att bekosta
långa resor för bortamatcher. I utbyte
kommer Salems kommuns logotyp att
visas på lagets dräkter, sargreklam
och i hemmamatchernas reklamblad.
●● Mer information
Rolf Johanson, rolf.johanson@salem.
se, 070-731 82 92.

Om en anmälan om höga trafikhastigheter kommer in, utreds trafikflödet innan åtgärder sätts in berättar Magnus och Rajko.

Kommuninvånarna
är driftens ögon
När ett fel uppstår inom kommunens ansvarsområden är det viktigt att
det snabbt åtgärdas. Särskilt om felet innebär en fara för människors
hälsa, säkerhet och egendom. Därför är allas uppmärksamhet och engagemang med att rapportera in fel en betydelsefull pusselbit i arbetet
med att skapa ett tryggt och trivsamt Salem.
I höstas upptäckte Elisabeth Jacobs att
det fanns några stora hål i gatan utanför
Rönninge centrum. Risken med så kallade
potthål i vägar och gator är att personer
kan snubbla eller att man kan få skador
på sin bil. Elisabeth, som har bott i
kommunen sedan 1978, var orolig att
någon skulle komma till skada.
– Jag gick in på kommunens hemsida
och gjorde en felanmälan i det formulär
som finns där. Det här var på helgen och
för säkerhets skull följde jag upp med ett
samtal till kommunen på måndag morgon,
berättar Elisabeth.

och hans medarbetare ansvarar för allt
från parker, gräsmattor, allmänna lekplatser till vägar och belysning. Det innebär
att de bland annat lagar potthål, rättar till
skyltar och reparerar trasig gatubelysning.
– Felanmälningar från allmänheten är
oerhört bra, eftersom det ger oss möjlighet att fort åtgärda akuta problem,
berättar Rajko. – Överlag är kommuninvånarna väldigt snabba och hjälpsamma!
Utöver akuta åtgärder från felanmälningar, så genomförs varje vecka regelbundna kontroller av olika platser i
förebyggande syfte.

Registreras direkt för prioritering

Fokus på säkerhet

Ansvaret för drift och underhåll av gator,
parker, lekplatser, vatten och avlopp och
kommunala fastigheter ligger hos miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen. Tack
vare felanmälningar från allmänheten kan
de prioritera, planera och åtgärda olika
problem. Syftet är att den service som
kommunen ansvarar för, exempelvis
skolor, äldreboenden, lekparker och
idrottshallar, ska fungera som det är tänkt.
Elisabeth Jacobs tyckte det var enkelt
att göra en felanmälan via webben.
– Efter att jag hade anmält felet åkte
jag på semester och när jag kom tillbaka
blev jag väldigt lättad över att se att hålen
hade blivit lagade, konstaterar hon glatt.
Rajko Trkulja är drift- och underhållschef för utemiljöer i kommunen. Rajko

En stor del av kommunens arbete handlar
om åtgärder för att öka trafiksäkerheten.
Vår och sommar ligger stort fokus på att
exempelvis öka sikten vid korsningar
genom att beskära träd och buskar och
röja sly. Under vinterhalvåret är det
snöröjning och sandning som prioriteras.
Snöröjningen är inte bara viktig för
säkerheten utan också för att de som bor
och arbetar i kommunen ska kunna sköta
sina dagliga bestyr utan problem. Därför
finns beredskap för snöröjning dygnet
runt, sju dagar i veckan.
– Borttagning av istappar är en annan
sak som vi prioriterar så snart vi får in en
anmälan, eftersom de kan skada män
niskor om de lossnar, berättar Magnus
Pettersson som är driftchef för kommunens fastigheter. Vi åker även runt
regelbundet för att kontrollera just
istappar och risk för snöras från tak.

Ökad trivsel och trygghet
Det är inte bara fel som medför en risk
som åtgärdas. Trivsel, både inomhus och
utomhus, är också prioriterat. Under
hösten när det blir kyligare ute, är det inte
ovanligt att det kommer in felanmälningar
om inomhustemperaturen.
– Vi följer fastslagna riktlinjer för inom-

hustemperaturer, exempelvis ska det vara
runt 20 grader på kontor och 23 grader på
våra äldreboenden, säger Magnus.
Att det är rent och fräscht är något som
uppskattas av de flesta. Tömning av
papperskorgar, rengöring vid busshållplatser och byte av sand i sandlådor är
exempel på renhållningsåtgärder som
kommunen genomför regelbundet. Men
ibland händer det ändå att det är skräpigt
på vissa platser.
Just renhållningen är något som alla
tillsammans måste ta ansvar för, menar
Rajko.
– Det finns många papperskorgar,
använd dem. Och om det finns skräp på
en allmän plats som är svårt att ta hand
om, gör en felanmälan, uppmanar han.

App i mobilen för felanmälan
Det nuvarande webbsystemet för felanmälan kommer inom kort att bytas ut till
ett system som bättre kan hantera
löpande kommunikation. Exempelvis ska
det bli lättare för medborgarna att se
status på sitt anmälda ärende.
– Vi planerar också att lansera en app
för smart-telefoner innan årsskiftet,
berättar Magnus.
Med appen ska det att bli enklare att
rapportera in fel.
– Man kan exempelvis ta en bild på
felet och ladda upp den i samband med
sin felanmälan, samtidigt som GPS-funktionen registrerar platsen för felet,
avslutar Magnus.

Text och foto: luxlucid

Så gör du en felanmälan
1. Gå in på kommunens webbplats
www.salem.se.
2. Högst upp på sidan, under menyn
Snabblista, välj Felanmälan.
3. Klicka på länken ”felanmälan via
webben”.
4. Välj mellan Fastighet, Gata & Park
eller Vatten & Avlopp.
5. Kontrollera om felet redan är
registrerat bland de senast felan
mälningarna.
6. Om felet inte är registrerat, fyll i
formuläret. Beskriv så noggrant som
möjligt vad som är fel och var felet
är beläget.
7. Om kommunen behöver mer
information, kontaktas du via
telefon.
8. Du kan få återkoppling via e-post när
felet är åtgärdat.
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Snöröjning och halkbekämpning

– Vad gör kommunen och vad gör fastighetsägaren?

Engagerade medmänniskor
sökes för godmansuppdrag
Är du empatisk och vill hjälpa andra? Då
kanske du skulle passa för ett uppdrag som
god man. Som god man ser du till att livet
fungerar för den person du är god man för.
Det innebär t ex att betala räkningar eller
ansöka om bostadstillägg, försörjningsstöd
eller annat som han eller hon har rätt till.
En god man ska inte själv utföra tjänster
för sin huvudman, men däremot se till att
hemtjänst och annat fungerar. Uppdragen
kan vara mycket olika beroende på
förutsättningarna.
Uppdraget som god man har ett
betydande ideellt inslag, men som god
man får man ett arvode. För att bli god
man får du inte ha någon betalningsanmärkning eller förekomma i belastnings
registret.

God man till ensamkommande barn
Vill du hjälpa ett barn från ett krigsdrabbat
land in i samhället? Som god man åt ett
ensamkommande barn hjälper du barn
som kommer till Sverige utan vårdnads
havare. Du får möjligheten att göra stor
skillnad för det enskilda barnet. Du hjälper
barnet med myndighetskontakter och med
ekonomin. Du sköter inte den dagliga
omvårdnaden om barnet och har ingen
försörjningsplikt.
●● Mer information
Du som är intresserad av att bli god man
kan kontakta Marielle Svensson för mer
information på mail overformyndar
namnden@salem.se eller telefon
08-532 598 05.

När det blir kallt och snö är det viktigt att
snöröjning och halkbekämpning fungerar. I
detta arbete prioriterar kommunen
huvudgator med kollektivtrafik, gång- och
cykelstråk samt kommunala parkeringar vid
Salems- och Rönninge centrum. Därefter
kommer huvudstråk, lokalgator 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 vintervägsunderhållet.

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

Samarbete mellan Södertörns
högskola och Salems förskolor
annat att en del av de studenter som läser
på förskollärarutbildningen på Södertörns
högskola kommer att genomföra sin
verksamhetsförlagda utbildning vid
kommunala förskolor i Salem. Studenterna
har tre längre perioder av verksamhetsförlagd utbildning under sin studietid. Redan
under våren 2016 kommer de första 15
studenterna.
Projektet ska ge högskolans studenter
bra praktikplatser och ge kommunens
förskolor möjlighet till fortsatt utveckling
och kvalitetshöjning.
●● Mer information
Marsella Qvicker, marsella.qvicker@salem.
se, 070-723 94 11

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 08-532 594 90.

Besvara vår SCB-enkät
Under hösten genomför vi en enkätundersökning i samarbete med Statistiska
centralbyrån (SCB).
1200 invånare i Salem har med
statistiska metoder valts ut av SCB för att
medverka i undersökningen. Den som fått
enkäten behöver inte känna till eller ha
erfarenhet av kommunens alla verksamheter. Det är uppfattningen om olika
verksamheter och förhållanden som mäts.
Om du är en av de personer som valts
ut för att delta i undersökningen så
hoppas vi att du tar dig tid att svara på
frågorna! På detta sätt bidrar du till vårt
arbete med att förbättra för invånarna.
Skicka in ditt svar senast den 8 november.
Stort tack för din medverkan!

Under 2016 ska de kommunala förskolorna i Salem starta ett samarbete med
Södertörns högskola. Den akademiska
ledaren för lärarutbildningen har beslutat
att inrätta ett centrum för professions
utveckling i samarbete med förskolan i
Salem. Lärarutbildningsstyrelsen har inför
beslutet bedömt att våra förskolor håller
god kvalitét och har goda förutsättnngar
för att delta i försöksverksamheten med
högskolan. Verksamheten ska starta den
16 februari 2016 och pågå till och med
2019.
Centrum för professionsutveckling i
Salem ska ligga på förskolan Galaxen men
alla nio kommunala förskolor ska delta i
försöksverksamheten. Det innebär bland

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.

Att lysa upp och
att synas i mörkret
Nu kommer den mörka årstiden. För att lysa
upp lite extra förnyade kommunen förra
året julbelysningen vid Salems centrum. I år
satsar vi lite extra i Rönninge. Det blir ny
julbelysning i Skönviksparken och vid
infartsparkeringen.
Tänk på att det är viktigt att du alltid
använder reflex nu när de mörka timmarna
blir allt fler.

Nedskärningar i
busstrafiken men
direktbussarna
blir kvar
Trots protester från Salems kommun får
två busslinjer i Salem lägre turtäthet från
och med den 11 januari 2016. Det är linje
708 mellan Tumba station och Rönninge
station samt linje 725 mellan Nytorp och
Tumba station. Det är Landstingets
trafiknämnd som har beslutat om en
allmän översyn och neddragning av
busstrafiken i länet. Anledningen är att
trafikförvaltningen lider av ett budget
underskott.
En ljuspunkt för kommunen är dock att
direktbusslinjen mellan Salem och Fridhemsplan undantas från neddragningar,
trots att principen varit att dra ner på de
linjer där det finns alternativa färdsätt
såsom pendeltåg och tunnelbana.
●● Mer information
Jan Lorichs, jan.lorichs@salem.se,
070-623 29 88

November–december 2015
Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tors 13–19
Tis, ons 10–17
Fre
13–17
Lör
10–15
Avvikande öppettider jul
23/12 10–16
24/12–26/12 stängt
28/12 13–19
29/12 10–17
30/12 10–16
31/12 stängt
●● Språkcafé
Måndagar kl 14.00–15.30. Träna dig att
prata svenska över en kopp kaffe eller te.
●● Stick- och handarbetscafé
Måndagar kl 15. Ta med eget material.
●● Bokcirkel
Utvalda torsdagar klockan 17.30 hela
hösten. Anmälan: biblioteket@salem.se
Tors 19/11 Komma och gå av Tayie Selasi
Tors 17/12 Högre än alla himlar av Louise
Boije af Gennäs
●● Biblioteksfest
Lör 14/11 kl 10–17
Vi bjuder in till familjefest för att inviga
våra nya självbetjäningsautomater.
Programmet innefattar bland annat
sagostund, barnteater av Fria Teater,
författarbesök av Christoffer Carlsson,
dans till liveframträdande av orkester
och kulturskolans elever samt pyssel och
tävlingar. Håll utkik efter särskilt program.
●● Författarbesök: Christoffer Carlsson
Lör 14/11 kl 14
Den osynlige mannen från Salem utsågs
till bästa svenska kriminalroman år 2013
av Svenska Deckarakademin. Christoffer Carlsson, författare och kriminolog,
är nu aktuell med den tredje, fristående
delen om Leo Junker: Mästare, väktare,
lögnare, vän. Gratis biljetter från 26/10.
●● Starta eget företag
Mån 23/11 kl 17.30
Nyföretagarcentrum hjälper dig som vill
starta eget. Få tips och råd på vägen.
●● Energirådgivning
Ons 25/11 kl 13–15
Kommunens energirådgivare Madeleine
Karlsson informerar om smarta och miljövänliga alternativ.
●● Utställning på Salems Bibliotek
17/10–4/11 Ulf Nilsson, “Bryggan”, foto
7/11–24/11 Eternellen visar konsthantverk
28/11–7/1 Salems Hembygdsförening
30 år, foto mm

För barn och ungdom
●● Bebis + bok = sant!
Tors 5/11 och 3/12 kl 10
Mys med ditt barn på biblioteket. Rim
och ramsor, sångstund och tips om
böcker för de allra minsta. Välkomna!
●● Sagostunder för barn
Lör 14/11 kl 10.30
Sagoberättaren Maria Wiedersheim-Paul
välkomnar er in i sagans värld.

●● Tomtemor berättar sagor och sägner
Mån 30/11 kl 10
Tomtemor besöker biblioteket och berättar sagor om gårdstomtar. Föreställning
från 4 år med kulturpedagogen Camilla
Olsson. Gratis biljetter på biblioteket
fr o m 16/11.
●● Bibliotekssällskapet
Varannan onsdag kl 15. För dig 10–13 år.
Vi läser pysslar skriver och fikar.
●● Bokklubb för 9–12 år
Vi läser, fikar och diskuterar böcker,
läsning och skrivande. Anmäl dig på
biblioteket om du vill vara med.
●● Bokklubb för dig som är 14-19 år
Vi fikar, läser och pratar om böcker.
Anmäl dig på biblioteket om du vill vara
med.
●● Fria Teatern spelar “Mannen med den
olydiga kroppen”
Lör 14/11 kl 13 på Lilla Murgrönan. Från
3 år. Entré 40 kr. Förköp på biblioteket
fr o m 7/11. Arr: Salems Teater- och
musikförening och Studieförbundet
Vuxenskolan
●● Hedmans teater spelar “Mårten flyttar in”
Ons 18/11 kl 11.00 på fritidsgården
Huset. Entré: 40 kr, Förköp på biblioteket
fr o m 11/11.

Kultur

●● Seniorbio
Tisdagar kl 13 i Murgrönan (biblioteket).
Entré 40 kr. Ej förköp.
Kassan öppnar kl 12.45
3/11 Imitation game
17/11 Familjen Belier
1/12 Wild
15/12 Prästen i paradiset

Salems Hembygdsförening

Villa Skönvik, Rönningevägen 7
E-post: kontakt@salemhembygd.se
Hemsida www.salemhembygd.se
●● “Att som läkarbarn bo på Söderby
sjukhus” med Tomas Bruse
Tors 12/11 kl 19 i Villa Skönvik. Biljetter
hämtas på biblioteket eller Blomster
prinsessan en vecka före.
●● Öppet hus med adventsmarknad
Sön 29/11 kl 12–16 i Villa Skönvik. För
säljning av lokala produkter, kalender
2016 och skrifter. Servering av hembakat.
●● Öppet hus med glögg och pepparkaka
Sön 27/12 kl 13-16 i Villa Skönvik.

Salems konstförening, Galleri Salem
●● Utställning av konsthantverk, Jul 2015
14/11–28/11, lör–sön kl 12–16 och
ons kl 17–19 i Villa Skönvik. Fantasifulla
skåp, pallar, fönstersmycken, glasobjekt,
keramik, textiltryck och smycken i papper.

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

Kyrkan

Skogsängskyrkan, exp 08-532 518 46

Salems församling, exp 08-532 560 72
www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/Salemsforsamling
●● Högmässa, söndagar kl 11 i Säby kyrka
●● Lunchmässa, onsdagar kl 13 i Säby kyrka
●● Lunchbön, vardagar kl 13
●● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka
●● Familjemässa, sön 29/11 kl 11 i Säby kyrka
●● Seniorcafé mån 2/11 och 7/12 kl 10-12
●● Bibelfrukost, tisdagar kl 8 i Säby församlingshem.
●● Pilgrimsvandringar utgår från Säby kyrka
tisdagar kl 10.15
●● Torsdagsträffar, 12/11, 26/11 och 10/12
kl 11 i Säby kyrka
●● Syföreningen, varannan torsdag kl 13.30
●● Fredagsmys, 6/11, 20/11, 4/12 och
avslutning 11/12 kl 19 i Säby kyrka
●● Samtalsgrupp tro och liv, tisdagar
kl 13.30 i Säby kyrka
●● Bibelföredrag med Lennart Marklund
kring Stororden, tors 5/11 kl 19.30
●● Samtalsgrupp Beta, torsdagar kl 19.30 i
Säby kyrka
●● Samtalsgrupp tro, hopp och kärlek, sön
8/11, 15/11 och 6/12 kl 13-16
●● Samtalsgrupp Adam, lör 7/11 och 12/12
kl 9–11

För barn
●● Barngudstjänst fre 20/11 kl 09.30 i Säby
kyrka
●● Söndagsskola, varannan söndag, jämna
veckor kl 11 i Säby kyrka tom 13/12.
●● Öppna förskolan Juvelen, måndagar
kl 9–14, tisdagar kl 09.00–12.30. För barn
0–5 år med föräldrar.
●● “Kyrkis”, onsdagar och torsdagar kl 9–11
t o m 9/12. Anmälan.

Jul
●● 1:a advent 29/11 , högmässa kl 11 och
adventskonsert kl 18 i Salems kyrka.
●● 2:a advent 6/12, högmässa kl 11 Säby
kyrka och adventskonsert kl 18 i Salems
kyrka.
●● 3:e advent 13/12, högmässa kl 11 och
luciahögtid kl 16 och 18 i Säby kyrka.
●● 4:e advent 20/12 kl 11 högmässa i Säby
kyrka och kl 18 julkonsert i Salems kyrka
●● Julafton 24/12 julkrubba kl 9.30 och 10.30
och midnattsmässa kl 23 i Säby kyrka.
●● Juldagen 25/12 julotta kl 7 i Salems kyrka
och högmässa kl 11 i Säby kyrka.
●● Annandagen 26/12 högmässa kl 11 i Säby
kyrka.
●● Nyårsafton 31/12 nyårsbön kl 17 i Salems
kyrka.
Se hela programmet på www.svenska
kyrkan.se/salem Titta också in på
www.facebook.com/salemsforsamling

www.skogsangskyrkan.nu
●● Morgonbön med bibelsamtal, måndagar
kl 9
●● Gudstjänst, söndagar kl 10
●● Söndagsskola (4–12 år), söndagar kl 10
●● Barnkören Pärlor (3–7 år), onsdagar
kl 17.00–17.30 (anmälan)
●● Barnkören Pärlor (7 år– ), onsdagar
17.30–18.00 (anmälan)
●● Scouterna, måndagar (anmälan)
●● Hemgrupper för samtal och gemenskap
●● Öppet nätverk för föräldrar till barn med
neuropsykiatrisk diagnos, första onsdagen varje månad kl 19
●● Julmarknad, lör 28/11 kl 13-17
●● Julotta 25/12 kl 7

Övrigt

●● Föreläsning om medberoende
Mån 9/11 kl 16–18 i Murgrönan, Salems
centrum. Lies Viström, anhörigkonsulent
i Södertälje kommun föreläser. Ingen
föranmälan. Kontaktperson vid frågor:
anhörigkonsulent Anneli Ritter, e-post:
anneli.ritter@salem.se
●● Julmarknad på Rönninge torg
Lör 5/12 kl 10–15
Arr: Handlarna vid Rönninge torg

SeniorNet Salem
Säbyhallsvägen 24, Salems centrum
Tel: 0736-10 20 30
Mail: seniornetsalem@live.se
www.seniornetsalem.se
●● Öppen datorstuga för teknisk support
Tisdagar kl 13–16 t o m 8/12
●● Öppen datorstuga för allmän support
Onsdagar kl 13–16 t o m 9/12
●● Temadag “Säkerhet i datorer, plattor och
smarta telefoner”
2/11 kl 10–12 i Lilla Murgrönan. Lars–Erik
Lundström SeniorNet Salem föreläser.
●● Temadag “Bedragare i hemmet”
23/11 kl 13 i Lilla Murgrönan. Anna–Lena
Tapper från polisen föreläser.
●● Workshop Foto och bild
5/11, 19/11 och 3/12 kl 13–16. Vi lär oss
om foto, bildbehandling och fotopresentation.
●● Worshop Släktforskning
12/11, 26/11 och 10/12 kl 13–16. Vi lär
oss om programvaror för släktforskning,
kartor, bouppteckningar, mantalslängder.

Beställ din julresa
med riksfärdtjänst
Snart är det jul igen. Det är bra om du
som åker riksfärdtjänst ansöker om din
julresa så snart som möjligt hos
kommunen. Annars finns det risk att
resan inte kan genomföras på de tider
som du önskar. Senaste dagen för
ansökan är den 13 november.

Öppna sammanträden

Frågestund för allmänheten

Kommunfullmäktige: 19/11, 17/12
Barn- och utbildningsnämnden 1/12
Kultur- och fritidsnämnden: 12/11, 10/12
Socialnämnden: 7/12
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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