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Jompa underhåller alla barn med sina påhittiga, lärorika och roliga hiphop-sagor under kulturdagen. En favorit bland alla barn, det får ni inte missa!

Välkommen på kulturdag i Salem
För andra året i rad bjuder 
Salems kommun in till en kultur
dag. Lördagen den 18 januari
klockan 10–16 är alla välkomna
till biblioteket, Murgrönan och
Salems kulturskolan, som alla 
ligger kring Salems centrum.

biblioteket, Murgrönan och kulturskolan.
– Förra året blev över förväntan med
antalet besökare på kulturdagen. Förutom
många besökare var det roligt att vi hade så
bra samarbete med ideella föreningar och
privatpersoner som ställde upp och gjorde
kulturdagen till en lyckad dag, säger Iréne
Kulneff, chef för biblioteket

Tanken med dagen är att erbjuda alla
salemsbor en härlig kulturdag för alla åldrar.
Vill man inte vara med på någon aktivitet så
får man gärna komma in till caféet som kom
mer att vara i Murgrönans foajé där det bjuds
på gratis kaffe och the hela dagen. Alla akti
viteter, uppträdanden, föreläsningar och bio
kommer också att vara gratis, så förhoppning
en är att lika många som förra året hittar in till

Lyssna på Hip-Hop sagor

i biblioteket. Hembygdsföreningen bjuder på
föreläsningar under dagen som anknyter till
utställningen i biblioteket och Svenska kyrkan
håller ett intressant föredrag om Salems kyrka
som fyller 900 år.

Öppet hus på Kulturskolan

Det startar med öppet hus på kulturskolan och
den mycket populära barnföreställningen HipHop sagor med Jompa på stora Murgrönan.
Dagen blandas sedan med föreläsningar, upp
trädanden, pyssel i biblioteket och aktiviteter i
lilla Murgrönan för att sedan avslutas med bio
på stora Murgrönan som börjar klockan 16. Bil
jetter till Hip-Hop sagor och bio kan du hämta

Salems kulturskolan håller öppet hus klockan
11-13 så att alla barn och ungdomar kan få
chansen att prova på skolans spännande
utbud. Kulturskolans lokaler ligger vid
parkeringen i Salems centrum i samma
hus som Säbyskolan. Mer information om
kulturskolans öppet hus går att hitta på
salem.se/kulturskolan. Hela programmet
för kulturdagen hittar du på salem.se eller
så kan du komma in till biblioteket och
hämta ett programblad.
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Förändringar i
kollektivtrafiken

Under 2020 genomförs en Totalförsvarsövning där samtliga kommuner i hela Sverige deltar tillsammans
med Länsstyrelser, Regioner, flertalet statliga myndigheter och frivilliga försvarsorganisationer.

Totalförsvarsövning pågår
Nu genomförs en totalförsvars
övning i Sverige. Det är den första
totalförsvarsövningen på över 30 år
och ska bidra till att stärka Sveriges
motståndskraft. Totalförsvaret
består av två delar, det militära
försvaret och det civila försvaret.
Sveriges kommuner har alla uppgifter
inom den civila delen av försvaret och
prioriterade uppgifter för kommuner
är: s äkerhetsskydd, etablering av kris
organisation, krigsplacering av personal,
kompetenshöjning av kommunledningar.
Den civila delen av totalförsvaret syftar till
att det svenska samhället ska fungera under
höjd beredskap och eventuellt krig. Främst

handlar det om att värna civilbefolkningen,
säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
som vård, skola och omsorg, bidra till
Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat
angrepp eller krig i vår omvärld.
Under 2020 genomförs därför en Total
försvarsövning där samtliga kommuner i hela
Sverige deltar tillsammans med Länsstyrelser,
Regioner, flertalet statliga myndigheter och
frivilliga försvarsorganisationer. Övningen
är en möjlighet för vår kommun att höja
kunskapen om totalförsvaret i den egna
organisationen för att sedan utveckla för
mågan ytterligare. Vår kommun deltar i den
här övningen för att stärka vårt samhälle och
öka förmågan att klara av de uppgifter som
vår kommun har i höjd beredskap.

Salems SFI-utbildning
näst bäst i Stockholms län
Sweco har publicerat en analys
av SFI-utbildningarna i Stockholms
län. SFI-skolan i Salem fick ett
totalt omdöme på 4,8 av 5 vilket
innebär en andra plats av dem
30 som analyserades.
Man har granskat fem olika områden där
studerande fått ge ett betyg på sin utbildning
och skola. De områden som utvärderats rör
likabehandling och bemötande från lärare och

personal, samt hur trygga eleverna kände
sig i utbildningen och på skolan. Dessutom
undersöktes hur själva utbildningen upp
levdes genom att granska hur hjälpsamma
eleverna uppfattade att lärarna var samt deras
egna inflytande och den vägledning de fick.
Utöver dessa kategorier fick eleverna
även uttala sig om de hade en studieplan
och om de haft och är nöjd med sin studie
vägledning. SFI-skolan i Salem fick ett
omdöme på 4,8 av 5, vilket är näst högst
omdöme i Stockholm län.

SL har nyligen presenterat en lista
av förändringar inom kollektiv
trafiken. För Salems kommun
innebär förändringen tätare
avgångar för linje 725 och pendel
tågen. Den nya tidtabellen för
2020 började gälla den 15 decem
ber och medför flera förändringar
i kollektivtrafiken. Pendeltågen
kommer att utökas till sex avgång
ar i timmen. Busslinje 725 utökas
mellan Söderby Park och Tumba
från 15- till 7,5 minuters trafik
mellan klockan 07.00–09.00 och i
andra riktningen mellan kl. 16.00
och 18.00. Ni kan hitta alla för
ändringar på SL:s hemsida.

Vill du få sms om
vattenavstängningar
i ditt område?
I Salems kommun har vi en tjänst
som skickar ut sms om störningar
som gäller det kommunala dricks
vattnet. Men alla nås inte av dessa
sms utan du kan behöva registrera
dig, om du till exempel har en
jobbmobil eller hemligt nummer.
Utskicken sker automatiskt och
skickas till dem som kommer att
beröras av den aktuella stör
ningen. Läs mer och anmäl ditt
nummer på www.salem.se/sms

Nya tider och åldrar
på fritidsgården
Fritidsgården har märkt att
många som går i årskurs 6 väljer
att inte besöka dem, detta på
grund av att de inte trivs att gå dit
med de yngre barnen. Eftersom
att årskurs 6 ligger i fritidsgårdens
målgrupp medan de yngre barnen
har bra verksamhet i skolorna har
man valt att ändra sitt ålders
spann. Framöver kommer årskurs
6–8 vara välkomna på eftermid
dagar mellan 14.00–17.30 och
på kvällarna är årskurs 8–18 år
välkomna. Man kommer även ha
ändrade öppettider framöver, läs
mer om det på www.salem.se
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Salems kommuns idrottsstipendium 2019 går till salemsbon
Elina Hammarfeldt, Botkyrka Shukokai karate. Bland många
av hennes bedrifter inom sporten finns bland annat 1 guld
i Kumite individuellt, 1 guld i Kata lag samt 1 brons i Kata
individuellt, från EM i Portugal i år.

Världsmästaren
från Salem
Elina var bara sex år gammal när hon började
med sporten och berättar att det egentligen
bara var en slump att det blev just karate.
– Jag var väldigt utåtriktad och aktiv som
barn, så vi testade massor med olika sporter
för att jag skulle få aktivera mig. Så fastnade
jag för karaten, mest för att det såg så häftigt
ut, säger hon.

48 medaljer
Vi kan gissa att hon redan då hade fallenhet
för sporten med tanke på att hon nu vid
16-års ålder redan nått stora framgångar
inom sin idrott. Hon har till exempel vunnit
48 medaljer från olika tävlingar, bland annat
VM, EM, SM och RM. Sina största framgångar
har hon nått med ett VM-guld i lag-kata, ett
VM-silver och ett VM-brons i individuell kata.
– Det bästa med att tävla är så klart att
vinna. Jag är nog en riktig tävlingsmänniska
och motiveras av vinsten, men ett annat mål
är att få högre bälten, säger Elina.
Som många redan vet är svart bälte det
högsta man kan ha inom karaten, men sen
finns det flera olika nivåer inom det svarta
bältet. Elina har idag nivå 2, men siktar högre.
– Jag tränar ungefär fem gånger i veckan
och tävlar kanske 10 gånger per år. I år har
jag till exempel deltagit på både SM och EM
i stilen KSI.

man har en väst utanpå dräkten och så är det
även lite andra regler i bedömningen.
– I KSI dömer de lite mer på styrka blandat
med teknik, i WKF är det mer teknik. Jag är
rätt så stark därför passar KSI mig bättre.
Det finns fler olika sätt att tävla i karate,
man kan till exempel tävla i Kata, Kumite och
så finns det lagtävlingar. Tävlar man i fighting
Kumite så delas man upp efter viktklass och
ålder. I Kata är man ensam på mattan och gör
ett rörelsemönster med sparkar och slag och
visar upp en sekvens av tekniker. Framför en
sitter fem domare med en röd och grön flagga
som de håller upp för att visa vem som vinner.

– Jag kommer nog köpa lite nya skydd för
pengarna, men även spara en del till mina
framtida tävlingar, säger hon.
Elina siktar högt och om 6 månader är
det VM i KSI i Sydafrika. Något hon redan är
uttagen till och ser fram emot, men särskilt
nervös verkar hon inte vara.
– Det är mitt nästa mål och det har ju gått
bra de andra gångerna jag tävlat så det ska
nog bra den här gången också.
Men på frågan om hon delat några tegel
stenar med ett enda slag så skrattar hon bara.
– Jag tror att det där bara är något som
syns på filmer. Men det hade varit coolt att
kunna dock, kanske måste prova!

Ont i kroppen
I Kumite möter man sin motståndare på
mattan och ska genom olika slag och tekniker
förtjäna så många poäng man kan under en
viss tid. Även om man har både benskydd,
handskar, bröstskydd och tandskydd så kan
man råka illa ut.
– Som liten har man ingen fysisk kontakt
utan ska bara markera, men ju äldre man
blir desto mer fysisk kontakt får man ha.
Jag får ofta blåmärken och ont i kroppen,
jag har stukat några fingrar och sparkat på
några armbågar. Det är inte så skönt. Men
det finns dom som bryter händer eller till
och med blir knockade, säger Elina.

Både styrka och teknik

Dela tegelstenar

När Elina tävlar i Sverige tävlar hon i stilen
WKF och utomlands blir det KSI. Skillnaden
är att i KSI är det inga slag mot huvudet,

Som Salems kommuns idrottsstipendiat får
hon en prissumma på 10 000 kronor. Något
som kommer gå direkt tillbaka till sporten.

Motivering
Elina Hammarfeldt är aktiv inom
Botkyrka Shukokai karate och har svart
bälte. Hon har tränat karate sedan
sex års ålder och har nu nått stora
framgångar inom sin idrott. Hon har
exempelvis 48 medaljer i olika tävling
ar bl.a från VM, EM, SM och RM. Sina
största framgångar har hon nått med
ett VM-guld i lag kata, ett VM-silver
och ett VM-brons i individuell kata.
Elina är målinriktad och engagerad
och en god kamrat. Hon är en hårt
satsande ung idrottare med stora
ambitioner. Genom att tilldela Salems
kommuns idrottsstipendium till Elina
vill kultur- och fritidsnämnden stimu
lera henne till fortsatt utveckling.
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VM-guld i Lag-kata tillsammans med Moa Degerholm och Smilla Hermander.

Elina tar emot silvermedaljen i individuell Kata under VM.

Elina under en tävling i individuell Kata, framför henne sitter domaren med flaggorna.
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Byggprojekten i Salem
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Här följer en kort uppdatering kring
några av de byggprojekt som pågår
runt om i kommunen.
Fågelsången

Hög tid att mäta radon
Nu är säsongen för att mäta radon
igång. Om du är småhusägare och
har flyttat, byggt om eller nytt, eller
inte mätt på länge, då kan det vara
dags att mäta igen. Radon mäts
under minst två månader mellan
oktober och april. Du kan beställa
mätdosor via mätlaboratorium
eller saneringsföretag.
I år kan du som småhusägare
även ansöka om bidrag för radon
sanering. Du kan få bidrag för
50 procent av de kostnader som
anses vara rimliga för åtgärderna.
För att kunna söka bidraget måste
du själv både äga och permanent
bo i det hus som ska radon
saneras. Bidrag lämnas om radon
halten i inomhusluften överstiger
200 becquerel/kubikmeter.

Har du svårt att få
pengarna att räcka?
Som invånare i Salems kommun
har du tillgång till kostnadsfri
budget- och skuldrådgivning.
Du kan få hjälp med din privat
ekonomi eller hjälp att få en
överblick över din skuldsituation
och få praktiska råd hur du ska
hantera och prioritera dina
skulder. Budget- och skuld
rådgivaren har tystnadsplikt.
Du kan träffa vår rådgivare på
biblioteket på måndagar klockan
16.30–18.30 följande datum
under 2020:
• 27 januari
• 24 februari
• 30 mars
• 27 april
• 27 maj.
Du behöver inte boka någon tid
utan kan bara komma förbi.

Projektet har befunnit sig i ett upphandlings
skede där entreprenör skulle utses, när denna
tidning skickas ut är det förmodligen redan
klart. Planerad byggstart är under januari
och hela entreprenaden ska vara klar till
sommaren 2022. Det första som kommer
att ske är schaktningsarbeten och att nya
vägen till området kommer att byggas.

Södra Hallsta
Arbetet med den nya planen för området
är i full gång, förhoppningen är att planen
ska kunna gå ut på samråd under våren 2020.
Parallellt pågår arbete med att försöka
hitta de bästa alternativen när det gäller
ledningsdragning, vägar, gång- och cykel-
banor i området.

Prästboda fotbollsplan
Omläggning av fotbollsplanen till konstgräs

Boktips från Bibblan
Vi har bjudit in våra duktiga
bibliotekarier att dela med sig av
sina bästa boktips till er. Framöver
kommer ni få tips i varje tidning.
Historien om en anständig familj
Av: Rosa Ventrella. För vem: Vuxna.
Förslag: Piratförlaget.
Maria växer upp med sin familj i fattiga
kvarter i en stad i Italien. Kvarterets liv styrs
hårt av sociala regler och en maffiafamilj.
Men Maria har större drömmar, hon ska bort
från trakten och slippa bli hemmafru, hon
är begåvad och får möjligheten att studera.
Men när hon efter flera år återser barndoms
vännen Michele och blir kär, så ställs allt
på sin spets; han tillhör maffian! En mustig
roman för alla Ferrante-fans.

Sagan om den underbara
familjen Kanin och Spöktåget
Av: Jonna Björnstjerna. För vem: Barn 3-6 år.
Förlag: Bonnier Carlsen.

startas troligtvis under andra kvartalet
2020, då kommer även parkeringsplatsen
vid Söderby gårds väg rustas upp. Förråd
och WC kommer att byggas och plan-
belysning monteras, belysningen är av
asymmetrisk typ vilket innebär att allt
ljus kommer att falla på planen. För
hoppningen är att planen ska invigas
under hösten 2020.

Rönninge Centrum
Projektet pågår för fullt och kommer pågå
till februari 2020, dock kommer plantering
kring torget ske när vårens värme återvänder
till Salems kommun. Under ombyggnaden av
torget kommer det vara trångt och begränsad
framkomlighet vilket vi ber om överseende
med. Du kan dock besöka samtliga butiker
och portuppgångar i anslutning till torget
medan arbetet pågår.

Karlskronaviken
Projektet är avslutat och entreprenören av
hjälper de sista felen. De boende började an
sluta till kommunalt VA under december 2019.

Lillebror Kanin har en kväll bråttom hem
genom skogen och tar tunnelbanan. Men han
råkar hamna på det ökända Spöktåget som
är drabbat av en förbannelse. Resesällskapet
är gastar och spöken och Lillebror vill bara
hoppa av, men tåget närmar sig fort ett stup.
Hur kan Spöktåget stoppas? Det här är den
femte mysrysiga boken om familjen Kanin,
om att ha stort mod fast man är liten.
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På G i Salem: januari–februari
© Birgitta Stenberg/mostphotos.se

Listan visar ett axplock av allt som händer i Salems kommun. Vi reserverar oss för ändringar och eventuella felskrivningar.
Mer information om evenemangen finns på www.salem.se

Salem har många platser man kan åka skridskor på så fort vädret tillåter. Men var försiktig när du ger dig ut!

n Januari
3 Jullovsbio - Frost 2,
kl 17.00, fr 7 år, 80 kr.
3 Jullovsbio - Jumanji,
kl 20.00, pris 80 kr.
16 Grödinges historia med
Stig Geber, kl 19, Villa Skönvik.
18 Kulturdag kl 10–16,
En kulturdag för hela familjen
med bl a föreläsningar,
aktiviteter och underhållning!
Plats: Murgrönan och biblioteket.
Mer info kommer!
21 Seniorbio i Murgrönan,
kl 13.00, Entrè 50 kr. Kassan
öppnar kl 12.40, inget förköp.
23 Barnteater, kl 13.00,

L änsmusiken spelar “Virvel och
vinda” i Lilla Murgrönan för barn
från 3 år. Biljetter 50 kr, finns på
Salems bibliotek fr o m 15/1.
26 Öppet hus med Afternoon
tea, kl 13–15.30, Villa Skönvik.

n Februari
4 Seniorbio i Murgrönan,
kl 13.00, Entrè 50 kr. Kassan
öppnar kl 12.40, inget förköp.
13 Växter och småkryp i Salem,
med Urban Wahlstedt,
kl 19, Villa Skönvik.
15 Barnteater, kl 11.00,
Dockteater Tittut spelar
“Den vilda bebin”, Lilla
Murgrönan. Biljetter 50 kr,

Politik
Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges
sammanträde är det frågestund för allmän
heten kl 19. Alla kommuninvånare kan ställa
en fråga som berör något inom fullmäktiges
ansvarsområde. Man får endast ställa en fråga

finns på Salems bibliotek fr o m
8/2. Sam arr STM.
18 Seniorbio i Murgrönan,
kl 13.00, Entrè 50 kr. Kassan
öppnar kl 12.40, inget förköp.
23 Öppet hus med söndags
café, Kl 14 Kaj Axelsson visar
sällskapspel, kl 13–15.30,
Villa Skönvik.
24 Barnteater, Sportlovsteater:
Dotterbolaget spelar “Hunden“
på Murgrönan för barn från 6 år
kl 13.00. Gratisbiljetter finns på
Salems Bibliotek fr o m 17/2.
25–26 Sportlovsbio på
Murgrönan, läs mer på salem.se.
29 Här och där i Ord och Ton

Sprudlarna Ally, Agneta, Claes
med komp. kl 13 och kl 16,
Villa Skönvik. Biljett 80 kr, kaffe
med kaka ingår, säljs vid Öppet
hus i Villa Skönvik 29 december
och 26 januari.

n Utställningar på

Salems Bibliotek
14/12–23/1
Salems Hembygdsförening,
”Julens traditioner och dofter”.
25/1–13/2
Bo Österlund, fotoutställning,
”Rönninge med omnejd”.
17/2–4/3 Modersmålslärarana
i Salem, “Sagor och berättelser
från hela världen”.

vid samma tillfälle. Frågan ska märkas “Fråga
till fullmäktige” och lämnas till kommunen
senast måndagen före sammanträdet.

Bygg- och miljönämnden: 18/2.
Kultur- och fritidsnämnden: 13/2.
Socialnämnden: 19/2.

Öppna sammanträden

Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat
meddelats. Allmänheten kan inte delta vid
ärenden som gäller myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

Kommunfullmäktige: 20/2.
Kommunstyrelsen: 10/2.
Barn- och utbildningsnämnden: 18/2.
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Från hösten 2020 kan du jobba och studera samtidigt i Salem. Tre dagar arbete och två dagar studier.

Bli lärare i Salem – Jobba och studera samtidigt
Tycker du det är viktigt att bygga bra relationer med barn och ungdomar?
Ta chansen att jobba tre dagar och studera två dagar i veckan genom att söka
vår arbetsintegrerade lärarutbildning mot fritidshem. Programmet startar
hösten 2020. När du är klar med utbildningen har du en lärarlegitimation
och är behörig att undervisa bild eller musik upp till årskurs 6.
Vem är utbildningen till för?
Utbildningen vänder sig till dig som redan
jobbar inom fritidshem och som vill bli
behörig fritidshemslärare. Eller till dig som
har ett stort intresse för skolans värld och
vill vara en viktig person i elevers vardag.
Du kanske har varit ungdomsledare i olika
verksamheter och har erfarenhet av arbete
med barn och ungdomar? Du kommer att
jobba tre dagar och studera två dagar i
veckan. Efter 4 års studier har du en grund
lärarexamen med arbete mot fritidshem och
behörighet att undervisa i bild eller musik upp
till årskurs 6. Genom vår interkulturella profil
får du också den kunskap som efterfrågas i
våra skolor. Du blir mycket eftertraktad på en
arbetsmarknad som har stort behov av fritids
hemslärare som är utbildade för ett samhälle
i ständig förändring.

Hur studerar och jobbar jag samtidigt?
Programmet består av 8 terminer och
kombinationen av studier och arbete kommer
omfatta mer än heltid (125%). Du studerar

75% på Södertörns högskola och får en
anställning på 50% som lärare på fritids
hem. Det innebär att du arbetar tre dagar
och studerar två dagar i veckan. Under hela
utbildningen sker studierna parallellt med
arbetet på en grundskola i den kommun där
du blir anställd: Botkyrka, Huddinge, Nykvarn,
Salem eller Södertälje.
Under arbetstiden ingår även verksamhets
förlagd utbildning, praktik (VFU), som är
fördelad över fyra terminer. Praktiken gör
du på din arbetsplats med en behörig
kollega som handledare. Två dagar i veckan
är vikta för undervisning, eget arbete, egen
inläsning och förberedelser. En av dessa är
förlagd på högskolan i form av föreläsningar,
seminarier eller examinationer. Den andra
dagen fungerar som läsdag inom respek
tive kommun. Undervisningen är delvis
webbaserad, i form av exempelvis film,
digitala föreläsningar eller grupparbeten.

Hur och när ansöker jag?
Vår arbetsintegrerade lärarutbildning mot

fritidshem startar hösten 2020 på Södertörns
högskola. Ansökan sker via antagning.se
från mitten av februari till mitten av mars.
Observera att ansökningstiden till denna
programinriktning sker före den ordinarie
ansökningsperioden till högskolan! I samband
med anmälan till programmet på antagning.se
ansöks om intresse för anställning i någon av
de medverkande kommunerna. Varje kommun
har en egen ansökningskod. Alla ansökande
som är behöriga och har skickat in ett person
ligt brev kommer att bli kallade till intervju.

Hur sker urvalet?
Urvalet sker genom så kallat alternativt urval.
Det alternativa urvalet innehåller:
1. Ansökan via antagning.se
2. Personligt brev (se nedan)
3. Intervju

Personligt brev
I samband med din ansökan till program
met behöver du skriva ett personligt brev.
Det ska vara skrivet på dator och cirka en
A4-sida långt. Brevet ligger som grund för den
intervju som kommer att ske i samband med
antagningen. I brevet presenterar du dig själv
genom att beskriva:
• Din motivation för utbildningen och yrket
• Din sociala förmåga
• Dina ledaregenskaper

