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Per Almström ny kommundirektör
Sedan mitten av augusti har Salems
kommun en ny kommundirektör. Han
heter Per Almström och kommer närmast
från Perstorps kommun där han jobbat
som kommunchef sedan 2011. Dessförinnan har han bland annat jobbat som
förvaltningsdirektör och chefsjurist på
Länsstyrelsen i Skåne.
– Det känns väldigt kul och spännande
att börja arbeta som kommundirektör i
Salem, säger Per. – Salem är känt för att
vara en trygg och välskött kommun med
väldigt fina boendemiljöer och naturvär-

den. Att Salem får goda resultat i olika
mätningar tyder på att det finns ett väl
fungerande och nära samarbete mellan
förvaltningarna och politikerna. Min
ambition är att tillsammans med politiken
och förvaltningarna fortsätta driva den
framgångsrika utvecklingen av kommunen, avslutar Per.
●● Kontakt
Om du vill komma i kontakt med Per
Almström ringer du 08-532 598 12 eller
mejlar på per.almstrom@salem.se.
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Att ta sig till förskolan och skolan
På morgonen och eftermiddagen är det
ofta mycket trafik vid skolor och förskolor.
Därför är det viktigt att du är aktsam om
du hämtar och lämnar ditt barn med bil.
Stanna inte i bussavlämningszon, undvik
u-svängar, stanna eller parkera inte på
allmänna platser utanför vägen såsom
diken, trottoaren, skiljeremsor, parker och
planteringar. Allt för att undvika olyckor
och trafikfarliga situationer. Tänk även på
att stanna på regelmässigt avstånd om 10
meter innan övergångsställen om du ska
lämna av passagerare. Fordon som stannar
för nära övergångsstället blockerar sikten

över barn som ska korsa vägen.
Allra bäst är det att minska antalet bilar
vid förskolor och skolor. Vi får en bättre
trafikmiljö, förbättrar hälsan genom att gå
eller cykla och gör miljövinster genom
mindre utsläpp av avgaser. Barn utvecklar
sin förmåga att bedöma trafiksituationer
bäst genom att röra sig i trafiken tillsammans med en vuxen. Gå gärna skolvägen
tillsammans med barnen och lär dem vad
de behöver veta. Du kanske kan turas om
med andra föräldrar om att följa barnen till
och från skolan. Ett annat alternativ är att
samåka – ta med fler barn i bilen!

Budgetramar för ökat
bostadsbyggande och fler skolor

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

relsens ordförande Lennart Kalderén (M).
- De kommande åren kommer investeringar i nya skollokaler att ta en allt större del
av vår budget.

Fortsatt budgetarbete
Med utgångspunkt från de beslutade
budgetramarna fortsätter arbetet under
hösten med att ta fram en mer detaljerad
budget för kommunen. Kommunfullmäktige fastställer den slutliga budgeten i
november 2016.
●● Mer information
Mats Bergström, 070-723 42 25,
mats.bergstrom@salem.se

Redaktion: Elisabeth Ståhl 08-532 598 50, info@salem.se
Ansvarig utgivare: Per Almström 08-532 598 12.
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I juni beslutade kommunfullmäktige vilka
budgetramar som ska gälla för kommunens
förvaltningar åren 2017-2019. Ramarna
bygger på prognoser över hur befolkningen kommer att se ut under de kommande
åren samt på beräkningar av kommunens
skatte- och bidragsintäkter.
Ramarna utgår från en oförändrad skatt
och visar goda ekonomiska resultat under
de första två åren. I investeringsbudgeten
finns förslag till skolutbyggnad för ungefär
150 miljoner kronor under de närmaste tre
åren. Under hösten 2016 kommer olika
platser för en ny skola att utredas.
– Byggnation och skolinvesteringar
kommer nu att ta fart, säger kommunsty-

Salem har mest skyddad
natur i Sverige
I alla landets kommuner finns skyddade
naturområden enligt miljöbalken.
Skyddets omfattning varierar. Enligt
statistik från SCB hade Salem år 2015
störst andel skydd i förhållande till
kommunens hela landyta. Salem har
totalt 59 % av ytan skyddad. I var femte
kommun var mindre än 1 procent av
landytan skyddad.

Ny webbplats för
Salems kommun –
enklare, modernare
och mer tillgänglig

Vattenskoteråkning
i Uttran – Tillåtet endast
väster om Ensta ö
Länsstyrelsen har möjlighet att besluta
om hastighetsbegränsningar och andra
restriktioner när det gäller sjötrafik. I
Uttran är det förbjudet att köra
vattenskoter och åka vattenskidor i
vattenområdet från Ensta ö fram till
Utterkalven. I den västra delen av sjön
är det tillåtet, men tänk på att visa
hänsyn mot boende och andra som
vistas vid sjön.

Under sommaren lanserades kommunens nya
webbplats www.salem.se med flera nyheter.
uppgifter. Vi på kommunen kan snabbt
starta handläggningen genom att vi får in
korrekta uppgifter direkt i datasystemet. Det
är också bra för miljön eftersom vi minskar
pappershanteringen, menar Elisabeth.

Medborgarundersökning
Vi vill göra Salem till en så bra kommun
som möjligt. För att kunna göra det är
det viktigt att vi vet hur du som invånare ser på din kommun. Därför
genomför vi en enkätundersökning i
samarbete med Statistiska centralbyrån
(SCB) under oktober och november
2016.
1200 invånare i Salem har genom
statistiska metoder valts ut för att medverka i undersökningen. SCB genomför
samtidigt motsvarande undersökning i
ett 100-tal andra kommuner i Sverige.
De som fått undersökningen 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! Ditt svar är betydelsefullt
och du bidrar till vårt arbete med att
förbättra för invånarna. Tack för din
medverkan!

Mer resurser till äldre
i dagverksamhet
Det är fler äldre i kommunen som har
behov av dagverksamhet. I Salem finns
dagverksamheten Näckrosen i samma
hus som Säbyhemmets äldreboende.
Verksamheten är uppdelad för äldre
med respektive utan demens. För att
kunna ta emot alla som beviljats
dagverksamhet på ett bra sätt har
Näckrosen fått större lokaler och
pengar för att anställa ytterligare en
person under hösten 2016.

Hyr ut din bostad eller
en del av din bostad!
Salems kommun vill hyra bostäder eller
enstaka rum till nyanlända flyktingar.
Kommunen tecknar hyresavtalet och
hyr sedan ut bostaden i andra hand.
Välkommen att höra av dig med
frågor och intresseanmälan till hyresförvaltare Jacob Poli på tel 08-532 598
00 eller mejl jacob.poli@salem.se.

Tillgängligt för alla

När du besöker nya salem.se möts du nu
av en ny fräsch design, med flera nya
funktioner som ska underlätta för dig när
du söker information.
– Den största förändringen är att webbplatsen nu är lätt att använda, oavsett om
man använder mobil, surfplatta eller dator,
berättar Elisabeth Ståhl, kommunikationschef på Salems kommun.
Allt fler surfar nämligen på mobiler och
läsplattor. Statistik från våren 2016 visar att
närmare 35 procent besökte kommunens
webbplats via någon form av mobil enhet.
Detta kan jämföras med att under våren
2011 besökte endast fyra procent webbplatsen via mobil enhet.

Förstudie och upphandling
Arbetet med den nya webbplatsen startade
med en förstudie för att undersöka och
fastställa invånarnas behov av information
och tjänster. Därefter genomfördes en
upphandling för att hitta rätt leverantör för
det omfattande projektet. Det anbud som
kunde uppfylla kommunens alla krav på en
ny webbplats till den lägsta kostnaden
accepterades.

En grund för fler e-tjänster
Den nya webbplatsen lägger en grund för
att kunna utöka antalet e-tjänster framöver.
Sedan tidigare görs exempelvis val av
förskola och skola via e-tjänst, och det finns
planer på att bland annat ansökan om
bygglov också ska kunna göras via webben.
– E-tjänster underlättar både för medborgarna och för kommunen. Du kan när du vill
på dygnet fylla i och skicka in din anmälan
och vara säker på att du fått med alla

– Som kommun har vi ett stort ansvar att se
till att alla kommuninvånare kan ta till sig
vår information. Människor med olika typer
av funktionsnedsättningar och kunskaps
nivåer ska kunna använda webbplatsen
utan problem, förklarar Elisabeth.
Både teknik och design spelar en viktig
roll för tillgängligheten. Webbplatsen ska
bland annat ha bra kontraster för färg,
text och design – och innehållet ska kunna
läsas upp med hjälp av läshjälpmedel.
Informationen ska också kunna skrivas
ut i utskriftsvänligt format för den som
föredrar att läsa på papper.
Det är dessutom viktigt att innehållet
på webben är strukturerat och skrivet
på ett bra sätt. Sammanlagt arbetar ett
femtiotal webbredaktörer inom kommunen
med att publicera material till webbplatsen
som är tydligt och begripligt. Redaktörerna
gick en redaktörsutbildning i våras för att
kunna jobba med den nya webbplatsen
på ett bra sätt och de kommer att få
fortsatt utbildning i höst.
– Under hösten kommer vi dessutom att
fördjupa vårt arbete genom att låta ett
externt företag testa den nya webbplatsens
tillgänglighet. Då kan vi få goda råd om vad
vi kan göra ännu bättre, fortsätter Elisabeth.

Dela på sociala medier
Sociala medier används alltmer för att dela
nyheter med varandra. En stor fördel med
detta är att viktig information kan spridas
snabbt. Exempelvis har över 60 procent av
Sveriges befolkning ett aktivt Facebookkonto. På den nya webbplatsen finns därför

Elisabeth Ståhl har tillsammans
med en arbetsgrupp ansvarat för
arbetet med den nya webbplatsen

en funktion för att tipsa vänner via
e-post och dela sidor via de sociala mediekanalerna Twitter och Facebook. För att
underlätta för besökaren att hitta intressant
information på webbplatsen finns redan
på förstasidan aktuella nyheter samt
länkar till de mest lästa sidorna och
vanliga frågor och svar.

Tar gärna emot
förbättringsförslag
Arbetet med en webbplats blir aldrig
stillastående. Elisabeth och hennes
kollegor kommer att fortsätta utveckla
och förbättra webbplatsen. Framöver
kan det exempelvis bli aktuellt med en
funktion för medborgardialog.
– Det viktigaste för oss är att webbplatsen fungerar bra för våra kommuninvånare.
Om någon har förslag, reflektioner eller
synpunkter på den nya webbplatsen, tar vi
tacksamt emot detta, avslutar Elisabeth.
Text och foto: Luxlucid

Vad tycker du om den
nya webbplatsen?
Har du förslag på något som saknas
eller något som bör ändras? Något
som är fel eller kanske bara bra?
Skicka gärna dina synpunkter till
info@salem.se eller använd kontaktformuläret på webbplatsen.
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De stora arbetena med rondellen är klara
men asfalt, refuger och övergångsställen
görs klart under hösten. De nya vattenledningarna är klara men vi fortsätter att
jobba med avloppspumpstationen vid
Stationsvägen/Dånviksvägen.
Den nya bussterminalen ska vara klar
under september månad. Därefter bygger
vi om korttidsparkeringen vid Bamses kiosk
och torgytan fram till Centralhuset (Nära
ting-huset). Vi bygger parkeringsfickor
längs Dånviksvägens östra sida, strax innan
korsningen med Stationsvägen och vi
lägger de sista kantstenarna längs gång

banan vid Salemsvägen. Dessa arbeten
kommer att medföra en del störningar i
framkomligheten.
Under hösten ska SL, med hjälp av
kommunen, rusta upp gångtunneln till
pendeltågen. SMÅA ska börja bygga
Torghuset vid Rönninge torg och kvarteret
Trädgårdslunden vid Coops parkering.
●● 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
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Nya Rönninge centrum
– trivsamt och levande

Kandidater till idrotts
stipendiet 2016
Känner du till någon som gjort något
bra för idrotten i Salem? En aktiv
idrottsutövare eller en ledare.
Skicka ditt förslag på idrottsstipendiat med namn och motivering,
senast den 15 oktober, till kommunens kultur- och fritidsenhet.

Nyheter i
Skönviksparken

Börja nattvandra
Gör en insats genom att nattvandra. Vi
behöver fler synliga vuxna förebilder ute
på våra gator. Genom att nattvandra
skapar du trygghet för våra ungdomar. Du
är en vuxen som finns till hands, lyssnar
och hjälper till om det behövs.
Mer information finns på hemsidan
nattvandrarna-salem.se eller Facebook
Nattvandrarna i Salems kommun samt Vi
som gillar nattvandrarna i Salem.

Bovieran får positivt
planbesked för Fårhagen
Kommunen har beslutat att ge positivt
planbesked till Bovieran AB för ca 50
seniorbostäder vid den så kallade Fårhagen
i Salem. Området är en del av fastigheten
Salem 5:2 som ligger öster om Säbyvägen,
mitt emot infarten till Förrådsvägen. Boverian vill bygga ett flerbostadshus med
bostadsrätter enligt ett koncept som de
kallar ”Classic”. Lägenheterna som byggs i
tre våningar har en gemensam entré och
en stor gemensam vinterträdgård.
- Det finns en stor enighet om att Bovierans koncept är lockande för många
äldre i Salem, säger kommunstyrelsens
ordförande Lennart Kalderén (M). – Det
efterfrågas alltmer i flera kommuner. Därför vill vi gå vidare och inleda planprocessen för Fårhagen.

Fortsatt process
Positivt planbesked innebär inte att det är
klart att börja bygga men att en så kallad
planprocess kan inledas. Under planprocessen blir det samråd med grannarna om
den föreslagna byggnationen och prövning
av t ex buller och andra miljöfaktorer. En
annan plats för hundrastgården kommer
också att diskuteras. Genom en detaljpla-

neprövning ska förutsättningarna utredas
för att bygga flerbostadshus inom området. I ett första skede ska ett planeringsavtal skrivas mellan kommunen och Boverian
AB. I avtalet ska det framgå att det är
Boverian AB som står för alla kostnader i
samband med byggandet av bostäder.

Avslag på ansökan om ytterligare
planbesked
Kommunen har beslutat att avslå ansökan
från Boverian om planbesked för ytterligare ett boende på ängen vid Brf Säbyborg,
sydost om Salems centrum. Ansökan avslogs mot bakgrund av att företaget redan
fått positivt planbesked för motsvarande
bebyggelse i Fårhagen. Dessutom vill
kommunstyrelsen inte föregripa den planering som pågår för utveckling av området
omkring Salems centrum.
●● Mer information
Conny Olsson, 08-532 598 99,
conny.olsson@salem.se
Se även Boverian ABs webbplats
bovieran.se.
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Under sommaren har vi gjort en del
arbeten i Skönviksparken som ligger intill
Rönninge centrum. Bryggan som går ut i
Flaten är renoverad och vi har byggt nya
boulebanor som ska ersätta de banor som
idag finns intill Rönninge torg.

Herr Gårman!
[Här-går-man]

Samspel är ett nyckelord för att trafiken
ska fungera. Du som går och cyklar kan
underlätta samspelet och därmed öka
säkerheten genom att följa trafikreglerna.
När du går eller cyklar ska du hålla dig
till anvisad gång- eller cykelbana, annars
till angränsande vägren. Om det inte finns
vare sig gång-, cykelbana eller vägren får
du använda körbanan, men då med stor
försiktighet. När du som går använder
körbanan ska du gå längst till vänster i
färdriktningen.
Korsa vägen vid övergångställen. Om
det inte finns något övergångsställe ska du
se dig noga för och gå tvärs över körbanan, helst vid en vägkorsning. Det är
viktigt att du inte skapar fara eller olägenheter för trafiken när du går över gatan.
På obevakade övergångsställen har bilister
väjningsplikt gentemot dig som gående,
om du har gått ut på övergångsstället eller
just ska gå ut på det.
Det är lätt att göra rätt om man från
början vet vad som faktiskt är rätt. Barns
förmåga att bedöma trafiksituationer lär
de sig genom de vuxnas beteende. Tänk
på hur du hanterar morgonstressen när
barn är närvarande med dig i trafiken. De
lär sig av ditt agerande.

Problem med rävar
Ett flertal kommuninvånare har hört av sig
till kommunen under sommaren om rävar
som beter sig konstigt. Vissa rävar har
varit alldeles för tama och vissa har misstänkt skabb. När det gäller tama djur så
misstänker vi att det handlar om unga
rävar och att det är ett övergående
problem. När det gäller rävar med skabb
så har kommunens viltvårdare fått i
uppdrag att skjuta de djur som är sjuka.
Tips till dig som bor i områden där det
syns rävar:
• Mata aldrig rävarna. Vilda djur vistas
gärna i områden där tillgången till föda
är god och gratis. Det går åt mindre
energi för att hitta föda.
• Se till att soporna inte är är lätt
tillgängliga.
• Ha inga öppna komposter med
matavfall.
• Ha balkongdörren stängd om du
misstänker att räven är intresserad av
att ta sig in.
• Prata med dina grannar så att tillgången till fri föda är minimal i ditt område.

september–oktober 2016
Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tors 13–19
Tis, ons 10–17
Fre
13–17
Lör
10-15
●● Språkcafé
Måndagar kl 15.00–16:30. Start 5/9.
Träna på att prata svenska över en kopp
kaffe eller te.
●● Stick- och handarbetscafé
Måndagar kl 15. Start 5/9. Ta med eget
material.
●● Bokcirkel för vuxna
Utvalda torsdagar hela hösten kl 17.30.
8/9 Morgon i Jenin av Susan Abulhawa.
6/10 Nomad av Ayaan Hirsi Ali
●● Bokluncher
Tors 8/9, 27/10 kl 12. Vi tipsar om några
av de senaste och bästa böckerna. Ta
med din lunch eller kom bara för att
lyssna.
●● Musikal om Dan Andersson
Sön 18/9 kl 14.30, Rönninge folkets hus.
The Finnmark story, en musikal om Dan
Anderssons liv och Finnmarken av och
med gruppen Jilla. Entrè 120 kr inkl kaffe
och kaka. Förköp på biblioteket från 11/9.
Arrangör: Salems Teater och musikföre
ning och Studieförbundet vuxenskolan.
●● Arkivfilmvisning
Tis 20/9 kl 14–16. Vi visar film på temat
om hur det såg ut i hemmet förr och
hur staden har förändrats. Filmerna kan
vara journal-, reklam-, informations- och
husmorsfilm som förr sågs på bio.
Föranmälan till 08-532 599 10 eller
biblioteket@salem.se
●● Starta eget företag
Mån 26/9 kl 17.30. Nyföretagarcentrum
hjälper dig som vill starta eget. Få tips
och råd av expeter.
●● E-medborgarveckan
Mån 3/10 kl 17. Vi visar hur du lånar
e-böcker och e-ljudböcker till din surfplatta, mobil eller dator. Ta gärna med dig
den enhet du vill använda.
Ons 5/10 kl 16. Vi visar bibliotekets databaser Nationalencyklopedin, Landguiden
och Alex författarlexikon. Dessa kan du
använda hemifrån på din dator, surfplatta
eller mobil.
●● Dyslexiveckan
Tors 6/10 kl 16. Har du svårt att läsa
tryckt text? Det finns massor med hjälp
att hämta på biblioteket. Vi berättar om
talböcker, visar Legimus och hur egen
nedladdning fungerar.
●● Författarbesök Agneta Pleijel
Måndag 10/10 kl 19. Agneta Pleijel berättar om sin bok Spådomen – en flickas
memoarer. Boken är en storartad roman
som nominerades till Augustpriset 2015.
Gratisbiljetter hämtas från 26/9.

●● Rädda barnen: Syrien
Lör 15/10 kl 11. Kerstin Eklund från
Rädda barnen berättar om läget i Syrien
och deras arbete med barn på flykt.
●● Utställning på Salems Bibliotek
17/9– 5/10
Lotta Nilsson, Keramik
		
uppåt väggarna
8/10–26/10 Gabriel Ursescu,
		
Rumänien, ett land att
		
upptäcka, foto m m
29/10– 17/11 Sam Stadener, Får man
		
leka med mat?, foto
●● Seniorbio
Murgrönan, tisdag kl 13.00, entrè 40 kr.
6/9
The Dressmaker
20/9 En man som heter Ove
4/10 The Danish Girl
25/10 Race

För barn och unga
●● Pokémon
Ons 14/9 kl 14–16. Leta pokémons på
biblioteket, skriv en pokémonsaga och
pyssla pokémons.
●● Bokklubb 9–12 år
Tors 15/9 och 13/10 kl 15. Vi pratar om
böcker och läsning. Till första träffen kan
ni ta med er en bok som ni tycker är bra.
Vi bjuder på fika!
●● Rim och ramsor
Tors 15/9 kl 10. Rim och ramsor, tips på
böcker och sångstund för de allra minsta.
●● Bok & film
Ons 28/9 kl 9.30. Vi visar film och tipsar
om böcker. Från 3 år. Föranmälan till 08532 599 10 eller biblioteket@salem.se
●● Barnteater
1/10 kl 13. Teater Tummeliten spelar
Petter och hans 4 getter, Lilla Murgrönan.
För barn från 3 år. Arrangör: Salems
Teater och musikförening och Studieförbundet vuxenskolan. Entrè 50 kr. Biljetter
på Salems Bibliotek från 24/9.
●● Barnteater
6/10 kl 10.45. Boulevardteatern spelar
Sagan om den lilla farbrorn på Fritidsgården Huset. För barn från 3 år. Entrè 50 kr.
Biljetter på Salems Bibliotek från 30/9.
●● Barnmusikal
18/10 kl 9.30 och 10.45. Babblarnas
första musikal, Murgrönan. För barn
från 3 år. Entrè 50 kr. Biljetter på Salems
bibliotek från 11/10.
●● Sagostunder
Ons 19/10 kl 9.30 och 10.00. Maria
Wiedersheim-Paul välkomnar er in i
sagans värld. Från 4 år. Föranmälan till
biblioteket@salem.se
●● Pyssel
Tors 27/10 kl 15. Vi gör pins och skräckpyssel. För dig som är 8–12 år.

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

●● Filmklubb för unga
Mån 31/10 kl 18. Vi visar en fantasyfilm i
Murgrönan. Från 11 år. Det är gratis men
du måste anmäla dig på biblioteket. Håll
utkik efter affischer!

Höstlov
●● Teatercirkus – att våga lite mer
Mån 31/10 kl 12.30 och 14.00, Lilla
Murgrönan. För barn från mellanstadiet. Camilla Olsson och en dramapedagog. Biljetter på Salems Bibliotek
fr o m 24/10.
●● Höstlovsbio
Tis 1/11, Murgrönan. Se separat
annonsering
●● Musikteater
Ons 2/11 kl 11, Murgrönan. Musik
teater, Till havs med Bröderna Sjöström.
För barn 5–8 år. Biljetter på Salems
Bibliotek fr o m 24/10

Fritidsgårdsverksamheten

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

Kultur
Salems Hembygdsförening

Villa Skönvik, Rönningevägen 7
E-post: kontakt@salemhembygd.se
Hemsida www.salemhembygd.se
●● Visning av Project Born och vandring till
närbelägna torpplatser
Lör 17/9 kl 10. Samling på parkeringen
vid Bergaholmsvägen mitt emot Berga
holm. Vandring cirka 2 km. Medtag
matsäck, rejäla skor.
●● Öppet hus i Villa Skönvik
Sön 25/9 kl 13–16. Café och visning av
muséet. Kulturskolan medverkar kl 14.
●● Salemstaden 50 år
Lör 15/10 kl 13, Murgrönan. Se vidare
annonsering.
●● Öppet hus i Hallinge smedja
Lör 29/10 kl 11–14. Prova på smide i den
gamla smedjan. Kl 12 kort vandring till
några torpplatser och Hallinge hällristning.
●● Öppet hus i Villa Skönvik
Sön 30/10 kl 13–16. Café och visning av
muséet. Kl 14 berättar Stig Silén om
Amalia von Helvigs Vällingebesök år 1816.

Kyrkan
Salems församling

Exp 08-532 560 72 eller e-post:
salems.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/Salemsforsamling

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 29/9
Barn- och utbildningsnämnden: 13/9, 18/10
Bygg- och miljönämnden: 20/9, 25/10
Kultur- och fritidsnämnden: 8/9, 27/10
Socialnämnden: 5/9, 10/10
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat meddelats.
Allmänheten kan inte delta vid de ärenden som gäller myndighetsutövning eller som omfattas av sekretess. Dessa ärenden
förekommer främst vid bygg- och miljönämnden och social
nämnden.

●● Högmässa, söndagar kl 11, Säby kyrka
●● Lunchmässa, onsdagar kl 13, Säby kyrka
●● Kvällsmässa, torsdagar kl 19, Säby kyrka
●● Lunchbön, vardagar kl 13, Säby kyrka
●● Öppna förskolan Juvelen,
Säby församlingshem
Måndagar 9.00–14.00, tisdagar
9.00–12.30, torsdagar 9.00–12.30.
För barn 0–5 och deras vuxna.
●● Barngudstjänst, Fre 16/9 och 28/10
kl 9.00, Säby kyrka
●● Fredagsmys, Varannan fredag kl 19–23.
För dig 14–25 år. 16/9, 30/9, 14/10 och
28/10.
●● Bibelfrukost, tisdagar kl 8, Säby kyrka och
församlingshem.
●● Torsdagsträffar, varannan torsdag kl 11,
Säby kyrka och församlingshem. Föreläsning, sopplunch. 22/9, 6/10 och 20/10.
●● Stororden, en onsdag i månaden kl 19,
Säby kyrka och församlingshem. Föredrag
och samtal. 21/9 och 19/10.
●● Biskopsbesök, sön 11/9 kl 11, Säby kyrka
och församlingshem. Möt och lyssna till
biskop Johan Dalman.
●● Dagretreat, lör 24/9 kl 9.00–15.30, Säby
kyrka och församlingshem. Tid för eftertanke, återhämtning och ro. Anmälan på
08-532 560 72, senast 12/9.

Skogsängskyrkan

exp 08-532 518 46
www.skogsangskyrkan.nu

Övrigt

●● Naturpass 2016
Ett naturpass i Salem och ett mellan
Tumba och Lida. Kontrollerna kan besökas
i valfri ordning fram till och med 31/10.
Naturpasset kostar 100 kr och kan köpas
på apoteken i Salem och Tumba, Statoil i
Rönninge samt Lida Värdshus.
Arrangör: IFK Tumba SOK.

SeniorNet Salem

Säbyhallsvägen 24, Salems centrum
Tel: 073-610 20 30
Mail: seniornetsalem@live.se
www.seniornetsalem.se
Vårt mål är att öppna det digitala samhället
för seniorer i Salem. Vi gör det genom att
äldre lär äldre.
Vi startar hösten med en kick-off 12/9 kl
13–15 i Stora Murgrönan. Vi informerar om
de cirklar som du kan anmäla dig till och vår
övriga verksamhet. De öppna datorstugorna
öppnar samma vecka. Tisdagar kl 13–16 för
teknisk support och onsdagar kl 13–15 för
allmän support.

Frågestund för allmänheten
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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