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Nicklas Hedstål får idrottsstipendiet 2015
Salems kommuns idrottsstipendium 2015
går till Nicklas Hedstål, Salems IF. Nicklas är
tränare för Salems IFs herrlag och ledare för
ungdomslag i föreningen. Herrseniorlaget
ligger just nu på tredje plats i allsvenskan.
Idrottsstipendiet är på 10 000 kr och delas
ut av kultur- och fritidsnämnden för förtjänstfulla eller lovande insatser inom
idrottsområdet i Salem.
– Jag är en engagerad tränare som vill att
alla ska vara sedda och drivs av att alla ska
få kunna utvecklas, säger Nicklas Hedstål.
Kultur- och fritidsnämnden ger Nicklas
stipendiet med följande motivering:

Nicklas Hedstål är huvudtränare för Salems
IFs herrseniorlag. Under hans ledning har
laget gått från att ha varit ett division 1-lag
till ett stabilt allsvenskt lag. Han leder
dessutom Salems IFs juniorallsvenska lag
och ungdomslaget pojkar 00. Nicklas
Hedstål har med sitt engagerade ledarskap
en förmåga att utveckla spelarna. Genom
sitt engagemang har han förbättrat Salems
IF samt att han är ett föredöme för idrottsrörelsen i Salems kommun.
●● Mer information
Rolf Johanson, 08-532 500 55.
Salems IFs ordförande Christian Holm gratulerar Nicklas (t h). Foto: Christin Holm.

Stöd till barn, unga och föräldrar ger bättre relationer
Investeringar

Budget med skattesänkning 2016
Kommunfullmäktige beslutade enligt den borgerliga majoritetens förslag till mål, budget och skattesats för 2016 samt ekonomisk plan för
2017 och 2018. Beslutet innebär att kommunalskatten sänks med 25
öre från och med 2016. Efter sänkningen uppnås ett av kommunens
övergripande mål som är att skatten i Salem ska ligga under genomsnittet för kommunerna på Södertörn.
Enligt budgeten ska alla tre år ge ekonomiskt överskott. Överskotten beräknas bli
+ 9,4 miljoner kronor år 2016, + 17,8
miljoner 2017 och + 2,7 miljoner 2018.
Resultatet räknas exklusive VA och jämförelsestörande poster.

Särskilda satsningar
Barn som får syskon eller har arbetssökande
föräldrar får möjlighet att vara längre tid på

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

fritids. Biblioteket och skolorna kan starta
ett projekt för att utveckla barns läsande.
Barn- och utbildningsförvaltningen kan
anställa en särskolesamordnare och en
person som ska förebygga avhopp från
gymnasiet. Kulturskolan får extra pengar till
musikinstrument. Socialförvaltningen kan
anställa mer personal inom äldreomsorgen
och ytterligare en LSS-handläggare.

Totalt görs investeringar för drygt 157
miljoner under åren 2016–2018. Under
2016 får Rönninge skola en ny paviljong
med två nya klassrum för att kunna möta
den stora efterfrågan på platser. Skogsängsskolans hemkunskapssal ska renoveras och
möjligheterna ska ses över för att bygga en
NO-sal i Nytorpsskolan. En så kallad
spontanidrottsplats ska byggas vid Söderby
och någon av kommunens 7-mannaplaner
för fotboll ska få konstgräs.
Under 2017–2018 byggs ett nytt gruppboende för personer med funktionsnedsättning och köken i Säbyskolan, Skogsängsgården och Toredalsgården byggs om. Konstgräset på Berga bollplan byts ut och en
4H-gård vid Ersboda planeras som ett
EU-projekt. Simbassängen i Säby sim- och
sporthall renoveras och i samband med att
ett nytt bostadsområde byggs i södra Hallsta
uppförs även en ny förskola i området.

Vad tyckte partierna?
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och
Kristdemokraterna stod bakom majoritetens budgetförslag. Socialdemokraterna,
Miljöpartiet, Rönningepartiet och Vänsterpartiet hade olika förslag till ändringar och
tillägg i majoritetens budget. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ville behålla
nuvarande skattesats och Vänsterpartiet
ville höja skatten med 21 öre.
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.

Sidan 2
Nya Rönninge centrum
– trivsamt och levande
Arbetet fortsätter med omvandlingen av
Rönninge centrum. Rondellen i korsningen
Salemsvägen/Rönningevägen är klar.
Samtidigt fortsätter VA-arbetena. Vägbanan vid rondellen och på anslutande
vägar är fortfarande lite gropig och ojämn.
Det kommer vi att åtgärda vid slutlig
asfaltering i vår. VA-arbetena beräknas bli
klara under vårvintern.
Nästa etapp i Rönninge centrumprojektet är ombyggnationen av busstorget och parkeringsplatserna på den
norra sidan av centrum. Denna etapp
kommer mest att påverka busstrafiken och
parkeringarna i anslutning till busstorget
och Bamses kiosk. Etappen beräknas
starta under mars/april och vara klar till
september 2016.
●● 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

Stort tack för
ert tålamod!
Ett stort tack till
trafikanter, boende
och företagare i
Rönninge för visat
tålamod. Det gäller både de pågående
arbetena vid Rönninge centrum och de
avslutade arbetena vid Rönningevägen.
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Ansvarig utgivare: Mats Carlsson 08-532 598 12.

Flyttanmälan till
Skatteverket
Från och med 1 januari 2016 ska
flyttanmälan göras direkt till Skatteverket. Tidigare kunde flyttanmälan
göras via Svensk adressändring, men
avtalet mellan Skatteverket och
Svensk adressändring löpte ut vid
årsskiftet. Det kostar inget att göra
flyttanmälan och det görs enklast med
hjälp av e-tjänsten Flyttanmälan.
Skatteverket skickar din nya adress till
de flesta myndigheter, företag och
viktiga samhällsaktörer. Svensk
adressändring har kvar ansvaret för
eftersändning av post.

Ny webbplats
Arbete pågår för fullt med att bygga
en ny webbplats för Salems kommun.
En av de stora förändringarna är att
den ska gå att läsa på ett bra sätt från
t ex mobil och läsplatta. Planen är att
du som invånare ska kunna använda
den nya webben från och med april
2016.
●● Mer information
Elisabeth Ståhl, 08-532 598 50,
elisabeth.ståhl@salem.se

Höjd taxa för livsmedelskontroll
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
Grete Pödra, 08-532 599 40,
grete.podra@salem.se

Arbetsförmedlingens
nya organisation
Arbetsförmedlingen har presenterat
en inriktningsplan där antalet arbetsförmedlingskontor i Stockholmsom
rådet och på Gotland ska minska från
28 till tio. För Salems del innebär det
att kontoret Botkyrka/Salem flyttar
från Hallunda till Kungens kurva.
Detta är en klar försämring för de
arbetssökande och företagarna i
kommunen då det tar ungefär en
timme att resa till Kungens kurva.
Salems kommun har lämnat in ett
yttrande över planerna och framför
att den planerade flytten till Hallunda
är mycket olycklig och slår hårt mot
de arbetssökande som är de främsta
kunderna. Salems kommun och Botkyrka kommun har även gemensamt
framfört muntlig kritik mot den nya
organisation vid ett möte med
Arbetsförmedlingen.

Nya p-platser vid
Folkets hus i Rönninge
Så snart entreprenören åtgärdat
några besiktningsanmärkningar
öppnar 30 nya parkeringsplatser vid
Folkets Hus i Rönninge.

Kommunikationen är oerhört viktig för en bra familjrelation menar Öppenvårdsteamet Linda, Maria, Pertti och Johan.

Stöd till barn, unga och föräldrar
ger bättre relationer
2011 slog Öppenvårdsteamet i Salem upp dörrarna till sin verksamhet. I fräscha lokaler på Säbyhallsvägen
finns möjlighet för barn, ungdomar och familjer att få hjälp att skapa bättre relationer.
Vad gör man när allt bara känns jobbigt?
När man kört fast och inte kommer vidare?
När det känns svårt att prata och allt bara
slutar med bråk – eller tystnad? Ett steg i
rätt riktning kan vara att ta kontakt med
Öppenvårdsteamet i Salem. Hit kan barn,
ungdomar och familjer vända sig för att
boka in en tid. Besöken kostar inget,
personalen har tystnadsplikt och man
behöver ingen remiss eller tidigare utredning.
– Vi har ingen begränsning på hur ofta
eller många gånger man kan komma hit,
berättar Linda Strömberg som är enhetschef
och familjebehandlare på Öppenvårds
teamet. Tanken är helt enkelt att man ska
få hjälp så länge man vill.

Stöd till individen och familjen
Lindas kollega Johan Adam arbetar som
ungdomsbehandlare och ger bland annat
stöd till ungdomar som har svårt med ilska
och impulskontroll. I behandlingsmetoden,
som heter ART, beskrivs ilska som ett inlärt
beteende som går att träna bort.
– Det kan exempelvis handla om så
kallad game-rage, där man har misslyckats i
ett dataspel och blivit så arg att man slår
sönder saker, berättar Johan. Men ofta
handlar det om ett underliggande problem.
För ungdomar mellan 13 och 20 år finns
därför exempelvis ett program där de träffas
en gång i veckan och får lära sig olika strategier för att hantera sin ilska. Hos Öppenvårdsteamet kan man även välja att bara
träffas med familjen för individuella samtal.
– En viktig utgångspunkt är att inte lägga
skuld på en enskild person. När en ungdom
har problem, så grundar det sig ofta i en
situation inom exempelvis familjen eller i
skolan. Alla delar i det sociala nätverket är
viktiga kuggar, förklarar Pertti Kunila, som
arbetar som familjebehandlare.

Fokus på det positiva
Att bryta invanda mönster är något som
Öppenvårdsteamet jobbar mycket med.
Många föräldrar känner att de fastnat i en
vardag med tjat och gnat. Maria Kruse
arbetar främst med familjer som har små
barn. Hon berättar att föräldrar ofta känner
press och får dåligt samvete när de försöker
säga ifrån.
– Genom att berömma barnet för något
positivt beteende istället för att tjata om
overallen som inte hängs upp, så kan föräldrar rikta uppmärksamheten på bra saker.
Detta bidrar ofta till en positiv dialog och
stärker barns självkänsla, menar hon.
Marias kollegor nickar instämmande, och
Linda tillägger:
– Jag har aldrig stött på en ’dålig’ förälder. Alla gör sitt bästa. Men ibland kan det
vara bra att få lite nya idéer och verktyg att
arbeta med.

Tid att prata
Öppenvårdsteamet fokuserar mycket på det
förebyggande arbetet. Det innebär att
föräldrar som redan tidigt i barnens utveckling känner oro, kan få föräldrastöd.
Det sker bland annat genom ett nära
samarbete med mödravården och barnvårdscentralen.
– Vi träffar även blivande föräldrar som
känner sig oroliga inför sin kommande
uppgift, säger Maria. Genom att tidigt
hantera frågor och lösa problem skapas
bättre förutsättningar inför framtiden.
Alla fyra är rörande överens om att det
allra viktigaste i en familjerelation är
kommunikation. Att inte utse syndabockar,
utan prata och lyssna. En känslig period är
när barnet blir tonåring och börjar bli mer
självständigt. Om ett problem uppstår är det
vanligt att man som förälder lider med sin

tonåring och försöker lösa situationen,
medan tonåringen bara vill att någon
lyssnar och förstår. Det är ofta i detta skede
som kommunikationen slutar att fungera.
– Att investera i tid med sitt barn för att
umgås, prata och lyssna är det bästa man
kan göra, avslutar Linda.
Vill du kontakta eller veta mer om öppenvårdsteamet?
Besök då www.växthusetsalem.se
Text och foto: Luxlucid

Detta erbjuder
öppenvårdsteamet
Föräldrakurser: För föräldrar med barn
i åldern 3–11 och för föräldrar med
ungdomar i åldern 12–18.
Förebyggande föräldrastöd: För
föräldrar med barn i åldern 0–6 år.
Familjebehandling: För familjer med
barn och ungdomar i åldern 0–20.
Aggression Replacement Training
(ART): För ungdomar i åldern 13–20 år
som har impuls- och aggressionsproblem.
MiniMaria: För ungdomar upp till 20 år
som missbrukar alkohol och/eller
droger, eller är i riskzonen för ett
missbruk.
Stödsamtal: Individuella stödsamtal för
barn, ungdomar och föräldrar som
anpassas efter enskilda behov.
Öronakupunktur – NADA: Komplement
till andra insatser för personer som lider
av exempelvis stress, depression, oro,
ätstörningar, drogberoende, med mera.
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Medborgardialog om översiktsplan 2030
Arbetet har startat med att ta fram en ny
översiktsplan för Salems kommun. Den
nuvarande planen gäller till och med 2015.
Den nya översiktsplanen ska bestämma hur
marken ska användas i kommunen fram till
2030 och med utblick mot 2040. Under
hösten har ett diskussionsunderlag tagits
fram som beskriver tre tänkbara utbyggnadsalternativ för Salems kommun.

Medborgardialog
Under första kvartalet 2016 kommer en
medborgardialog att genomföras för att i ett
tidigt skede få in synpunkter från kommun
invånarna.
I mitten av februari skickas en broschyr ut
till hushållen där de olika utbyggnads
alternativen beskrivs. Samtidigt öppnas en
webbenkät där kommuninvånarna kan
lämna synpunkter på alternativen. Mer
information kommer att ges vid ett öppet
möte den 24 februari i Rönninge gymna
siums aula. Särskilda informationstillfällen
anordnas också vid Salems centrum och
Rönninge centrum. Allt underlag kommer
även att finnas på kommunens webbplats
www.salem.se/oversiktsplan2030.

Fortsatt process efter medborgardialog
När synpunkterna från medborgardialogen
har sammanställts beslutar kommunstyrelsen om vilket förslag till översiktsplan som
ska skickas ut på remiss och samråd. Under
hösten skickas förslaget ut på en bred
remiss till regionala organ, näringsliv och
lokala organisationer. Då finns också en ny
möjlighet för invånarna att komma med
synpunkter på förslaget. Kommunfullmäktige beräknas anta den nya översiktsplanen
tidigast i slutet av 2016 eller i början av
2017.

Fakta
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Planen ska visa hur
kommunen vill att att den fysiska miljön ska
användas i framtiden. Den ligger till grund
för ställningstagande i markanvändningsfrågor hos kommunen, hos andra myndigheter
och övriga.
Översiktsplanen ska beskriva hur kommunen vill att mark och vatten ska användas
och hur den byggda miljön ska utvecklas och
bevaras. Planen ska även redovisa hur
riksintressen ska tillgodoses. Riksintressen
som ska skyddas enligt miljöbalken är t ex
Bornsjön och Mälarens kuster med öar.
●● Mer information
Jan Forsman, 08-532 598 08,
jan.forsman@salem.se

Kommunen
överklagar dom
om Heliodal
En ny detaljplan för Heliodalsområdet
antogs av kommunfullmäktige den 2 oktober 2014. Planen överklagades till
Länsstyrelsen som den 13 april 2015
beslutade att avvisa och avslå samtliga
överklaganden. Planen överklagades
vidare till mark- och miljödomstolen
(MMD) som fattade beslut den 25
november 2015. Beslutet är dock oklart
och innehåller en felaktighet som medför
att kommmunen måste överklaga vidare
till mark- och miljööverdomstolen (MÖD)
för att beslutet ska kunna korrigeras.
Felaktigheten i domen består i att
MMD skrev i beslutet (domslutet) att
kommunfullmäktiges antagandebeslut
upphävs, trots att det står i motiveringen
till domen (domskäl) att alla överklaganden ska avvisas respektive avslås. Det
innebär att om kommunstyrelsen inte
överklagar domen så upphävs planen.
Kommunstyrelsen beslutade den 30
november 2015 att överklaga. MÖD
skriver på sin hemsida att målsättningen
är att avgöra de flesta mål inom sex till
nio månader.
●● Mer information
Se kommunens webbplats
www.salem.se/heliodal

Skyttorps förskola öppnar i januari
Fler förskoleplatser behövs i kommunen!
I januari 2016 öppnar Skyttorps förskola i
en del av f d Skyttorpsskolans lokaler.
Förskolan kommer att ha ca 40 barn på två
avdelningar. Det är beslutat att förskolan
ska finnas i lokalerna åtminstone till
december 2016. Förskolan får stora ljusa
lokaler med en tillhörande gård. I närområdet finns också fina naturområden,
lekplatser och öppna ytor. Chef för
verksamheten blir Martina Gråbacke som
är biträdande förskolechef för Säby
förskoleområde.

Arbetssättet vid förskolan
Förskolan kommer att arbetar med ett
projektstyrt arbetssätt där leken är i fokus.
För att kunna erbjuda olika metoder,
material och aktiviteter kommer de t ex
kontinuerligt att arbeta med de pedagogiska miljöerna. Målet är att miljöerna ska
vara utmanande, stimulerande och
estetiska för att barnen ska kunna förändra
och utveckla sitt kunnande.
För att utvärdera och utveckla verksamheten kommer personalen att använda sig
av pedagogisk dokumentation. De
fotograferar, filmar, observerar för att

kunna reflektera, analysera och utmana
barn och pedagoger i sitt lärande. Barnens
intressen, åsikter, delaktighet och kunskap
är av stor vikt i arbetet med att utveckla
förskolan utifrån läroplanens mål och
intentioner.
Grön Flagg är ett av verktygen för att
arbeta med hållbar utveckling. Alla Salems
förskolor inriktar sig på att arbeta med
Grön Flagg och så även Skyttorps förskola.
●● Mer information
Martina Gråbacke, 08-532 597 73,
martina.grabacke@salem.se

Flyktingboende
i Salem
På grund av de stora flyktingströmmarna
är det akut brist på tillfälliga boenden i
Sverige. Efter förfrågan från Migrations
verket har Salems kommun öppnat ett
tillfälligt evakueringsboende i en del av
Säby sim- och sporthall. Boendet öppnade
den 15 november och har 50 platser.
Kommunen får ersättning av Migrationsverket för alla direkta kostnaderna såsom
madrasser, mat och personal.
Boendet är öppet till den 15 januari
2016 och använder stora gymnastiksalen,
läktaren och tillhörande omklädningsrum.
Gymmet, simhallen och den lilla gymnastiksalen kan användas som vanligt. Kommunens personal finns på plats på
boendet dygnet runt. För att garantera
säkerheten finns även väktare dygnet
runt.
Flyktingarna bor här under sin första tid
i Sverige. När Migrationsverket anvisar
personerna till den kommun där de ska bo
under sin asylprocess, flyttar de vidare
och ersätts av andra flyktingar.
Vi har nu tillräckligt med frivilliga som
är volontärer vid boendet. Fler behövs
dock som kan hoppa in under storhelgerna. Om du är intresserad kan du maila
till ilse.forsberg@salem.se. Skriv dina
kontaktuppgifter samt dagar och tider när
du kan hjälpa till.
Om du vill skänka kläder och skor är du
välkommen till Second Hand-butiken som
just nu ligger i F-huset i f d Skyttorpskolan.
De har öppet måndag till fredag 8.00–
15.30. När det inte är öppet kan du lämna
till kommunhusets reception. Det finns
behov av vinterkläder, skor och underkläder. Kontakta Ilse Forsberg direkt om du
vill skänka barnvagn eller resebarnsäng.
Det finns många barn i olika åldrar vid
boendet så leksaker och fotbollar behövs
alltid.

Januari 2016
Bibliotek

Kultur

Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tors 13–19
Tis, ons 10–17
Fre
13–17
Lör
10–15
Avvikande öppettider
1/1 Stängt
5/1 10–16
2/1 10–15
6/1 Stängt
4/1 13–19
●● Språkcafé
Måndagar kl 14.00–15.30 med start 25/1.
Träna dig att prata svenska över en kopp
kaffe eller te.
●● Stick- och handarbetscafé
Måndagar kl 15 med start 25/1. Ta med
eget material.
●● Energirådgivning
Ons 27/1 kl 15–17
Kommunens energirådgivare Madeleine
Karlsson informerar om smarta och miljövänliga alternativ.
●● Utställning på Salems Bibliotek
t o m 7/1
Salems Hembygdsförening 		
30 år, foto m m
16/1–3/2
Konstkalendern 2016 “Spelrum”, Salems konstalma-		
nacka. Några av deltagarna i
almanackan visar bilder.

För barn och ungdom
●● Bibliotekssällskapet
Varannan onsdag kl 15 med start 20/1
kl 15.15. 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. Första träffen
är torsdag 14/1 kl 15.15
●● Bokklubb för dig som är 14–19 år
Vi fikar, läser och pratar om böcker.
Anmäl dig på biblioteket om du vill vara
med.
●● Barnteater
Lör 23/1 kl 13 på lilla Murgrönan. Dockteater Tittut spelar “Beatrix värld”. För
barn från 3 år. Entré 50 kr.
Förköp på biblioteket fr o m 16/1.
Arr: Salems teater- och musikförening
samt Studieförbundet Vuxenskolan.

●● Seniorbio
Tisdagar kl 13 i Murgrönan (biblioteket).
Entré 40 kr. Ej förköp. Kassan öppnar
kl 12.45
19/1 Så och på jorden

Lena (Frida Hallgren) i gräset vid vattnet från Så ock på Jorden. Foto:
Anders Birkeland ©2015 GF Studios

Salems Hembygdsförening

Villa Skönvik, Rönningevägen 7
E-post: kontakt@salemhembygd.se
Hemsida www.salemhembygd.se
●● Föreläsning om Stockholm vattens verksamhet i Salem med Gunnar Schön
Tors 14/1 kl 19 i Villa Skönvik. Biljetter
hämtas på biblioteket eller Blomsterprinsessan Rönninge en vecka före.
●● Öppet hus
Sön 31/1 kl 13–16 i Villa Skönvik.
Söndagscafé och öppet museum.
12.00–13.30 Släktforskarforum
14.00 Elever från kulturskolan uppträder

●● Pilgrimsvandringar utgår från Säby kyrka
tisdagar kl 10.15 med start 19/1.
●● Torsdagsträffar, varannan torsdag jämna
veckor kl 11 i Säby kyrka. Start 28/1.
●● Syföreningen, varannan torsdag ojämna
veckor kl 13.30 i Säby kyrka. Start 21/1.
●● Fredagsmys kl 19 i Säby kyrka med start
29/1.
●● Samtalsgrupp tro och liv, tisdagar
kl 13.30 i Säby kyrka med start 21/1.
●● Bibelföredrag tro det eller inte med Lennart Marklund. Start ons 20/1 kl 18 i Säby
kyrka. Skicka din anmälan före 14/1 till
lennart.marklund@svenskakyrkan.se
●● Samtalsgrupp Beta vidare, torsdagar kl
19.30 i Säby kyrka med start 21/1
●● Samtalsgrupp Stororden, sista onsdagen
i månaden kl 19 i Säby kyrka med start
27/1.
●● Söndagsskola, varannan söndag, jämna
veckor kl 11 i Säby kyrka med start 17/1.
Som vuxen är du med i gudstjänsten eller
i vårt café.
●● Öppna förskolan Juvelen, måndagar
kl 9–14, tisdagar kl 09.00–12.30. För barn
0–5 år med föräldrar. Startar 18/1.
Är du intresserad av att åka på konfirmationsläger i sommar? Kontakta Cecilia
Holmberg på 070-618 39 14 eller
cecilia.holmberg@svenskakyrkan.se
Se hela programmet på
www.svenskakyrkan.se/salem

Kyrkan

Skogsängskyrkan, exp 08-532 518 46

Salems församling, exp 08-532 560 72

●● Gudstjänst, söndagar kl 10
●● Missionsgudstjänst på trettondagen, ons
6/1 kl 10 med Carl Kristiansson, fotbollsvolontär i Kongo.
●● Söndagsskola (6–12 år), söndagar kl 10
●● Barnkören Pärlor (3–7 år), onsdagar
kl 17.00–17.30 (anmälan)
●● Barnkören Pärlor (7 år– ), onsdagar
kl 17.30–18.00 (anmälan)
●● Scouterna, måndagar (anmälan)
●● Hemgrupper för samtal och gemenskap,
för information ring 076-588 45 69.
●● Öppet nätverk för föräldrar till barn med
neuropsykiatrisk diagnos, första onsdagen varje månad kl 19

www.skogsangskyrkan.nu

www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/Salemsforsamling

●● Nyårsdagen fre 1/1 högmässa i Säby
kyrka, kl 11
●● Trettondagen, ons 6/1, högmässa i
Salems kyrka kl 11. Grötlunch efter
mässan i kyrkskolan.
●● Högmässa, söndagar kl 11 i Säby kyrka
●● Lunchmässa, onsdagar kl 13 i Säby kyrka
●● Lunchbön, mån, tis, tors, fre kl 13 i Säby
kyrka
●● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka
●● Bibelfrukost, tisdagar kl 8 i Säby kyrka
och församlingshem.

Övrigt
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 med start 19/1
●● Öppen datorstuga för allmän support
Onsdagar kl 13–16 med start 20/1
Vi kommer även att arrangera studiecirklar
och temadagar. Se mer på vår hemsida
www.seniornetsalem.se

Salems Gille

www.folkdansringen.se/salem/
e-post: salem@folkdansringen.se
●● Söndagsdans
alla söndagar fr o m 17/1 till den 17/4
kl 18.30–20.45 i Skogsängsskolans matsal,
Säbytorgsvägen 20. Vi dansar gammeldanser, gillesdanser och några moderna
pardanser. Vi hälsar både nybörjare och
vana dansare välkomna!

Rönninge rabarber

http://www.ronninge-rabarber.se/
e-post: info@ronnige-rabarber.se
Kammarkören Rönninge Rabarber söker nya
medlemmar. Vi övar varje tisdag mellan
kl 19.00–21.30 i Rönninge folkets hus. Vi
söker dig som har körvana och vill umgås
med likasinnade. Vår repertoar är profan
och influeras av allt från afrikanskt, Wikander, Bach, Monteverdi, Haydn, kubanskt,
haitiskt, ViBaFemBa och Hasse & Tage.

Salems kommun informerar 2016

Sammanträdesdagar i Salems kommun 2016
Nämnd

Jan

Febr

Mars

April

Maj

Kommunfullmäktige

18

Kommunstyrelsen

1

7

11

23

Barn- och utbildningsnämnden

16

22

19

17

Bygg- och miljönämnden

9

22

26

11

17

17

14

Kultur- och fritidsnämnden

21

Socialnämnden

28

Juni

Aug

9

14
12

18

Juli

13

Sept

Okt

29

Nov

Dec

17

15

12

3,24

28

23

13

18

6

30

20

25

7

25

8

27

31

5

10

24
5

”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:
22 feb-mar
3 apr-maj
4 sommar
5 sep-okt
6 nov-dec
1 jan 2017

4/1
26/2
29/4
4/8
30/9
29/11

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: 21/1
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 måndagen före sammanträdet.
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