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Undersökningen presenterar olika betygs-
index varav Nöjd-Region-Index (NRI) visar hur 
medborgarna bedömer Salems kommun som 
en plats att bo och leva på. Det sammantagna 
resultatet där blev 66 medan det för samtliga 
111 kommuner som deltog i årets under-
sökning var 62, föregående år visade Salem 
ett resultat på 65.

Hela 60 % av medborgarna i vår kommun kan 
starkt rekommendera vänner och bekanta att 
flytta till kommunen. Områden som bör upp-
märksammas för att få ännu nöjdare medborg-
are är trygghet, bostäder och fritids möjligheter. 

Kommunens verksamheter får bra betyg
Nästa index är Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 
som beskriver hur medborgarna ser på kom-
munens verksamheter. Resultatet från årets 
undersökning gav betyget 59 jämfört med 
övriga 111 kommuner som har snittbetyget 
56. Jämfört med Södertörnskommunerna är 
Salems medborgare lika nöjda eller mer med 

grundskole- och gymnasieutbildningarna. 
Områdena äldreomsorg och stöd för utsatta 
personer har fått ett högre index i årets 
under sökning jämfört med förra året.

Högre delaktighet än genomsnittet
Det sista området är Nöjd-Inflytande-Index 
(NII) som visar hur medborgarna i Salems 
kommun ser på sitt inflytande i kommunen. 
Betygsindexet visar på 48 jämfört med samt-
liga kommuner i undersökningen som blev 
42. Frågeområden som bör prioriteras är på-
verkan och förtroende. Områden som bör be-
varas är information och kontakt, där det visar 
sig att medborgarna har ett bra för troende för 
att kommunens politiker och  högre tjänste-
män arbetar för kommunens bästa och att 
politiska beslut blir väl genomförda.

n Kontakt: Katarina Sjödin, Verksamhets-
controller kommunstyrelseförvaltningen, 
08-532 598 07, katarina.sjodin@salem.se
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Välkommen till nya  Salems 
kommun informerar
I din hand håller du just nu det 
första numret av nya Salems 
kommun informerar. Innehållet 
är ungefär detsamma, men vi 
har gjort den lite mer lättläst 
och enklare att bläddra i. 

I det här numret kan du bland annat läsa 
om om vår medborgarundersökning (det 
är kul att vi trivs så bra i Salem!), om nya 
regler för dig som jobbar med livsmedel 
och om vårt stora projekt Salem snap-
shots. I det projektet ska vi dokumentera 
Salems historia de senaste 34 åren, med 
hjälp av era minnen och upplevelser, 
stora som små. Läs mer på mittuppslaget 
och tveka inte att skicka in din berättelse 
till oss! 

n Kontakt: Clara Hägg,  
Kommunikations chef,  
08-532 598 50, clara.hagg@salem.se

Fina resultat i medborgar
undersökningen
Nu har vi fått resultaten av årets medborgarundersökning. Även om det är 
en marginell skillnad från tidigare år kan vi se att betyget går uppåt och det 
är vi så klart väldigt glada för!

Hela 60 procent av invånarna i Salem kan starkt rekommendera andra att flytta hit.
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Grannsamverkans
utbildning
Salems kommun, tillsammans 
med polisen och räddnings tjänsten 
bjuder in till en utbildnings kväll 
för nya och rutinerade grannsam-
verkare. Utbildningen kommer att 
handla om vad du och dina grannar 
kan göra för att förhindra inbrott. 
I områden med grannsamverkan 
visar studier att inbrotten minska-
de med upp till 25 %. Utbildningen 
berättar vad grannsamverkan är 
och hur du och dina grannar kan 
starta upp en grannsamverkans-
grupp. Efter utbildningen har vi 
mingel och erfarenhetsutbyte 
mellan grannsamverkare. 

Tid och plats: 18 mars kl 17.30–
20.00 i Salems kommunhus. För 
mer information och anmälan se 
www.salem.se/grannsamverkan

Säkerhetssamordnare 
på heltid
Efter nyår utökade Salems kom-
mun tjänsten säkerhetssamord-
nare från deltid till heltid. Det är 
Victoria Skynäs som fortsätter på 
tjänsten, som hon haft på deltid 
sedan 2014.

– Det känns både kul och viktigt 
att kommunen satsar på den här 
tjänsten och de frågor som t jäns-
ten hanterar, säger Victoria Skynäs.

Som säkerhetssamordnare 
arbetar hon bland annat med 
krisberedskap samt trygghets- 
och brottsförebyggandefrågor. 
Förutom utökningen av säkerhets-
samordnartjänsten har kommunen 
även förlängt den bevakningsinsats 
som pågick under 2018.

Nu har vi börjat bygga 
Ersboda 4H-gård
Äntligen har kommunen fått 
en byggentreprenör till Ersboda 
4H-gård, nämligen Wästbygg. 
Beslut och medel för renoveringen 
av det gamla torpet med ladugård 
har funnits sedan tidigare. Arbetet 
påbörjades i månads skiftet 
januari/februari och beräknas vara 
färdigt i maj 2019. De åtgärder 
som ska göras är att förstärka 
vägen, renovera ladan och torpet, 
anlägga kommunalt vatten och 
avlopp, el, larm, skapa en mindre 
samlingslokal med toalett samt 
utrusta hagar för bete. Verksam-
heten kommer drivas av Ersboda 
4H-klubb.

Dags att nominera årets kulturstipendiat
Känner du någon som är duktig på 
att måla, fotografera, sjunga, dansa 
eller något annat inom kultur? Då 
borde du nominera hen till Salems 
kommun kulturstipendium 2019. 
Förra året tilldelades Noel Olsen och 
Joel Strömberg Salems kommuns kultur-
stipendium för sitt dokumentärfilmsprojekt 
- nu är det dags att nominera kandidater till 
2019 års stipendium. 

Kulturstipendiet utdelas som stöd och 

uppmuntran för förtjänstfulla eller lovande 
in satser inom vetenskap, litteratur, konst, 
 musik, teater, dans, journalistik eller för 
 annan betydelsefull insats. Stipendiesumman 
är 10 000 kronor. Skicka in förslag på stipen-
diat/stipendiater senast den 1 maj till Salems 
kommun, 144 88 Rönninge eller via e-post  
rolf.johanson@salem.se. 

n Kontakt: Rolf Johanson,  
Kultur- och  fritidschef, 08-532 599 15,  
rolf.johanson@salem.se

Vem tycker du är värd vårt kulturstipendium? Nominera nu.

Var med och utveckla 
 kvaliteten i Salems förskolor 
och grundskolor!
Mellan den 4 mars och 14 april 
genomförs föräldraenkäten med 
frågor om kvaliteten i Salems för-
skolor och grundskolor. Enkäten går 
ut till samtliga vårdnadshavare med 
barn i kommunala förskolor och 
grundskolor årskurs 2, 5 och 8.
Den årliga föräldraenkäten skickas till 
vårdnads havare med barn i kommunala 
förskolor och grundskolor samt till vårdnads-
havare med barn i fristående verksamheter 
som valt att delta. Enkäten som skickas ut 
under vecka 10–15 kommer i första hand 
som en digital enkät och därefter kommer 
ett utskick via post om inget svar kommit in. 
Vårdnads havares deltagande är helt frivilligt 
och svaren är anonyma. Genom att svara på 
enkäten  hjälper du som vårdnadshavare till 

att utveckla och förbättra kvaliteten i Salems 
förskolor och skolor. Vi hoppas därför på en 
hög svarsfrekvens. Tack för din hjälp för att 
göra Salems förskolor och skolor ännu bättre!

n Kontakt: Barn- och utbildnings förvaltningen, 
08-532 598 00, bou@salem.se
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Salems kommun satsar på kvalitet.
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2016 lämnade Tommy Eklund (S) och  
Arne Närström (S) in en motion till kommun-
fullmäktige i Salem om att kommunen borde 
”dokumentera Salems kommuns förändring 
och utbyggnad” i mer modern tid. Och i  
slutet av 2017 beslutade kommun fullmäktige 
att dra igång projektet, som fått namnet 
Salem Snapshots. Tanken är att det är ni  
som bor här i kommunen som ska få se  
tillbaka och berätta om era viktigaste 
Salemsminnen från mitten av 1980-talet 
till alldeles nyligen. Att vi ska få se historien 
genom era ögon.

– Vi vill få in medborgarnas egna minnen, 
snarare än att skriva en bok eller göra en film 
där vi på kommunen berättar om vad som 
har hänt, säger Rolf Johanson, kultur- och 
fritidschef i Salems kommun.

Insamlingen sker via hemsidan 
 salemsnapshots.se. Under mars månad  
kan man gå in där och ladda upp sina egna 
bidrag till historien om  Salem 1984–2018.  
Det kan till exempel vara texter, foton eller 
 filmer, bara det har en tydlig koppling till 
Salem under de  aktuella åren. Det går också 
bra att skicka materialet via post (Salems 
kommun, 144 80 Rönninge) eller lämna in  
det i kommunens  reception på Säby torg 16. 

Ett urval av de minnen som samlats  
in kommer att visas i en utställning på  
Salems bibliotek och på webbplaten     
salemsnapshots.se med start i början juni.

Dags att fortsätta där boken slutade
”Salemsboken: om en Sörmlandsbygd i ord 
och bild” är något av en klassiker för många 
Salemsbor. På sisådär 350 sidor berättas 
det om Salem från många olika vinklar och 
vrår, från stenåldern till den senare delen av 
1900-talet. En del av medförfattarna är riktiga 
Salemscelebriteter, som upptäcktsresanden 
Sten Bergman och författaren och ledamoten 
i Svenska Akademien Johannes Edfelt.  
Boken, som gavs ut av Salems kommuns 
kultur nämnd, kom ut för första gången 1973 
och 1984 publicerades en ny omarbetad 

 utgåva – efter det har ingen ny version av 
verket publicerats.

– Det är därför vi valt 1984 som startår  
för SalemSnapshots, för fram till dess har  
vi dokumentation genom Salemsboken.  
Nu vill vi alltså fråga folk som bor här om  
deras Salemsminnen från 1984 och framåt, 
och vad de ser för utveckling i kommunen, 
säger Rolf Johanson.

Var du där?
Kanske var du på plats under kungabesöket i 
Salem 2009? Under en regnig junidag åkte  
Carl XVI Gustaf och drottning Silvia med SL:s 
nya etanolhybridbuss genom  kommunen, 
besökte Salems kyrka, Nytorpsskolan,  
Galaxen, Säbyhemmet och Söderby park  
och kungen höll tal i Skönviksparken. Eller 
följde du hur det gamla Söderby sjukhus,  
en gång i tiden  Sveriges  största behandlings-
anstalt för lung sjuka, förvandlades till nytt 
 bostadshus? Eller Salems centrum och 
 Rönninge centrums förvandling?  Eller är  
det något helt annat du minns allra bäst  
från ditt Salem åren 1984–2018? Gå in på 
salemsnapshots.se och berätta!

n Kontakt: Rolf Johanson,  
Kultur- och  fritidschef, 08-532 599 15,  
rolf.johanson@salem.se 
Clara Hägg, Kommunikationschef,   
08-532 598 50, clara.hagg@salem.se

Kungabesök, hur det klassiska gamla sanatoriet Söderby sjukhus 
byggdes om till bostäder, Salems centrums förvandling med mera, 
med mera  - mycket har hänt här i kommunen de senaste 35 åren. 
På salemsnapshots.se kan du dela med dig av dina starkaste 
 minnen från din hembygd och lämna ditt alldeles egna bidrag  
när historien om Salem åren 1984–2018 ska berättas.

Hur minns du ditt  
Salem 1984–2018?
– BERÄTTA DIN HISTORIA PÅ SALEMSNAPSHOTS.SE

Bakgrund
I slutet av 2017 beslutade kommun-
fullmäktige i Salem att fortsätta 
arbetet med att dokumentera Salems 
kommuns förändring och utbyggnad. 
I projektet, som fått namnet Salem-
Snapshots, vill vi få in minnen från
Salem mellan åren 1984–2018 av dig
som bor här i kommunen.

Andra projekt för att dokumentera 
Salems utveckling och förändring har 
genomförts av kommunen tidigare. 
1973 kom ”Salemsboken: om en 
Sörmlandsbygd i ord och bild” ut för 
första gången och 1984 publicerades 
en uppdaterad utgåva av verket. 1987 
gavs filmen “13 steg till Salem ut”.
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Välkommen på 
Energi rådgivning
Inför Earth hour, som sker lör-
dagen den 30 mars, bjuder vi in 
kommunens energirådgivare till 
biblioteket. Den 27 mars kan du 
få råd om energianvändning, olika 
typer av energikällor och värme-
system, hur du kan vara mer 
klimatvänlig och mycket mer.  
Vi har även elmätare till utlån.

Energi- och klimatrådgivningen 
är en opartisk och kostnadsfri 
kommunal service som riktar sig 
till privatpersoner, föreningar och 
små- och medelstora företag. Vi 
ger råd om hur du kan minska 
din energianvändning, energi-
kostnader och miljöpåverkan.
När: Onsdag 27 mars  
klockan 15–17.
Var: Salems bibliotek, drop in.

Medley fortsätter 
driva Säby sim-  
och sporthall

Efter en upphandling står det 
nu klart att Medley fortsätter 
driva Säby sim- och sporthall. 
Det nya avtalet började gälla den 
1  januari, är på fyra år och kan 
förlängas med ett år. Medley har 
varit driftentreprenör för Säby 
sim- och sporthall sen 2007. 

Uppdraget innebär att Medley 
sköter simhallen,  gymmet, 
idrotts  hallarna, ansvarar för 
 bokning och har sim undervisning 
för skolor och förskolor. 

Ändrad tid för ned-
kylning av livsmedel
Riktvärdet för nedkylning av  
livsmedel har ändrats efter att 
Livsmedelsverket har uppdaterat 
de vetenskapliga underlagen. 
 Detta innebär att nedkylning 
bör ske till högst +8 grader inom 
6 timmar istället för 4 timmar. 
Livsmedelsverkets vägledning 
“Hygien” har upphört. Läs mer  
på Livsmedelsverkets hemsida.

020-555 666. Det är telefonnumret 
till telefonlinjen ”Välj att sluta”, 
som ska hjälpa personer som vill 
sluta utöva våld i nära relationer.   

Över 12 000 fall av våld i nära relationer 
anmäldes till polisen 2017, visar den senaste 
statistiken från Brå. Tidigare insatser från 
 samhället och frivilligorganisationer har  
främst riktat sig till de våldsutsatta. Syftet  
med telefon linjen är att minska våldet  
genom att fånga upp den som utövar våld  
mot sin partner. 

Utbildade terapeuter från Manscentrum 
Stockholm kommer att svara i telefonen. 
Den som ringer kommer att kunna få i stöd i 
stunden, men också uppmanas att söka mer 
långtgående hjälp och behandling hos en 
verksamhet i sin hemkommun. 

Telefonlinjen är ett pilotprojekt i 
 Stockholms och Skånes län som pågår fram  
till december 2020.
• Telefonnumret till ”Välja att sluta” är   

020-555 666.
• På hemsidan väljattsluta.se finns mer infor-

mation om telefonlinjen och pilotprojektet.

Välj att sluta – telefonlinjen för dig  
som riskerar att skada den du älskar

Nu kan man dömas till fängelse 
upp till två år eller få  böter vid 
bristande efter levnad av lag-
stiftningen  gällande livs medel. Det 
innebär att  kommunen är skyldig 
att polis anmäla allvar liga brister 
som hotar liv och hälsa, försvåran-
de omständigheter vid spårbar het, 
vilseledning av  konsumenter och 
andra allvar liga brister.

Om man inte anmäler sin livsmedels-
verksamhet innan start eller informerar 
innan start om ägarbyte (t ex vid ändringar 
från HB till AB eller AB till HB) ska bygg- och 

miljönämnden besluta om sanktionsavgift. 
Sanktions avgift kommer att beslutas från första 
dagen då man har påbörjat sin verksamhet 
utan anmälan. Ingen hänsyn kommer att tas 
gällande okunskap, glömska, tidsbrist eller 
bristande betalningsförmåga. Sanktions - 
avgifter räknas på årsomsättningen med 
 belopp lägst 2500 kronor till högst 75 000 
 kronor. För  kommunala verksamheter gäller  
ett fast belopp på 40 000 kronor. Avgiften  
tillfaller staten, Kammarkollegiet. Vites-
förelägganden gäller som vanligt, dock kan 
man aldrig få dubbelbestraffning.

n Kontakt: Grete Pödra, 08-532 599 40,
grete.podra@salem.se

Skärpta straff inom livsmedelsområdet
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På G i Salem: mars–april
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

n Bibliotek och bio
Mars 
3 “Captain Marvel”,  
kl 19, Murgrönan.
4 Ekonomisk rådgivning,  
kl 16.30–18.30, Salems bibliotek.
5 Seniorbio “Bohemian  
Rhapsody”, kl 13, Murgrönan.
6 Sagostund, kl 10,  
Salems bibliotek.
11 Sångkul för bebisar 0–1 år,  
kl 10, Salems bibliotek.
13 Bokklubb 7–12 år, kl 15, 
Salems bibliotek.
13 Sagostund, kl 10,  
Salems bibliotek.
16/3–2/4 Utställning med Kirsti 
Saarisilta, Salems bibliotek.
19 Seniorbio “First man”,  
kl 13, Murgrönan.
21 Dockteater Tittut:  
“Min vän Lage”, 3–5 år,  
kl 10.45, Lilla Murgrönan.
21 Torsdagscirkeln - “Judas” av 
Amos Oz, kl 17, Salems bibliotek. 
27 Energirådgivning,  
kl 15–17, Salems bibliotek.
27 Sagostund, kl 10,  
Salems bibliotek.
28 Boklunch, kl 12,  
Salems bibliotek.
30 Teater Bambino: “Nicke  
nyfiken på nya äventyr”,  
3–5 år, kl 11, Lilla Murgrönan. 

April 
1 Ekonomisk rådgivning,  
kl 16.30–18.30, Salems bibliotek.
2 Seniorbio “A star is born”,  
kl 13, Murgrönan.
3 Sagostund, kl 10,  
Salems bibliotek.
4 “Dumbo”, kl 19, Murgrönan.
6–29 Utställning med  Marika 
Lindgren-Jonsson, Salems 
bibliotek.

8 Starta eget företag,  
kl 17.30–19, Salems bibliotek.
8 Sångkul för bebisar 0–1 år,  
kl 10, Salems bibliotek.
10 Bokklubb 7–12 år,  
kl 15, Salems bibliotek.
15 Äggjakt, kl 13–19,  
Salems bibliotek.
16 Lovbio på Murgrönan.
16 Påskpyssel, kl 13–15,  
Salems bibliotek. 
16 Seniorbio “Green book”,  
kl 13, Murgrönan.
17 Lovbio på Murgrönan.
23 Seniorbio “Britt-Marie var 
här”, kl 13, Murgrönan.
25 Torsdagscirkeln - “Stanna hos 
mig” av Ayóbàmi Adébayò, kl 
17, Salems bibliotek.
26 “Avengers: Endgame”,  
kl 19, Murgrönan.

n Övrigt
Salems Hembygdsförening
Mars
9–24 Vernissage med Hadar 
Tilja, kl 12, Villa Skönvik.
31 Öppet hus, kl 13–15.30,  
Villa Skönvik.

April
11 Informationskväll på 
 Mur grönan: så ser Salem ut 
om 10 år, kl 19. Se kommande 
 annonsering.

28 Öppet hus i Villa Skönvik 
med söndagscafé, kl 13–15.30, 
Villa Skönvik.
30 Valborgsmässoafton.  
 Kaffeservering i Villa Skönvik, 
kl 18–21, Villa Skönvik. 

SeniorNet Salem 
Mer information på      
www.seniornetsalem.se

Mars
13 Bildhantering: scanna 
dina bilder.
14 Släktforskning: nybörjar cirkel.
18 Så blir du säkrare på nätet,  
kl 13, Lilla Murgrönan.

April
10 Skapa en fotobok.
29 AKTIV.se, kl 13,  
Lilla Murgrönan.

n Kyrkan
Mars
1 Fredagsmys, ungdomshäng,  
kl 18, Säby kyrka.
3 Högmässa, kl 11, Säby kyrka.
6 Bordssamtal, kl 18, Säby kyrka.
6 Gathering of Geeks, kl 18,  
Säby kyrka.
7 Öppen diakonimottagning,  
kl 15–17, Säby församlingshem.
10 Högmässa, kl 11, Säby kyrka.
14 Öppen diakonimottagning,  
kl 15–17, Säby församlingshem.
15 Barngudstjänst, kl 9.30,  
Säby kyrka.
15 Fredagsmys, ungdomshäng, 
kl 18, Säby kyrka.
17 Högmässa, kl 11, Säby kyrka.
20 Bordssamtal, kl 18, Säby kyrka.
20 Gathering of Geeks, kl 18, 
Säby kyrka.
21 Öppen diakonimottagning,  
kl 15–17, Säby församlingshem.
24 Högmässa, kl 11, Säby kyrka.
28 Öppen diakonimottagning,  
kl 15–17, Säby församlingshem.
29 Fredagsmys, ungdomshäng, 
kl 18, Säby kyrka.
31 Högmässa, kl 11, Säby kyrka.

April
3 Bordssamtal, kl 18, Säby kyrka.
3 Gathering of Geeks, kl 18,  
Säby kyrka.
4 Öppen diakonimottagning,  
kl 15–17, Säby församlingshem.

7 Högmässa, kl 11, Säby kyrka.
11 Öppen diakonimottagning,  
kl 15–17, Säby församlingshem.
12 Fredagsmys, ungdomshäng, 
kl 18, Säby kyrka.
14 Högmässa, kl 11, Säby kyrka.
17 Bordssamtal, kl 18, Säby kyrka.
17 Gathering of Geeks, kl 18, 
Säby kyrka.
21 Högmässa, kl 11, Säby kyrka.
21 Söndagsskola för barn 4–10 
år, kl 11, Säby kyrka.
25 Öppen diakonimottagning,  
kl 15–17, Säby församlingshem.
26 Fredagsmys, ungdomshäng, 
kl 18, Säby kyrka.
28 Högmässa, kl 11, Säby kyrka.

Skogsängskyrkan
Mars
3 Gudstjänst, kl 10,  
Skogsängskyrkan.
10 Gudstjänst, kl 10,  
Skogsängskyrkan.
17 Gudstjänst, kl 10,  
Skogsängskyrkan.
23 Konsert Hans Lindetorp  
och Staffan Lindström, se  
www.skogsangskyrkan.nu
24 Gudstjänst, kl 10,  
Skogsängskyrkan.
31 Gudstjänst, kl 10,  
Skogsängskyrkan.

April
7 Gudstjänst, kl 10,  
Skogsängskyrkan.
14 Gudstjänst, kl 10,  
Skogsängskyrkan.
21 Gudstjänst, kl 10,  
Skogsängskyrkan.
28 Gudstjänst, kl 10,  
Skogsängskyrkan.

n På G
Sista dag för inlämning av mate-
rial till nästa nummer: 26 mars. 

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

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

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 25/4.
Kommunstyrelsen: 8/4.
Barn- och utbildningsnämnden: 19/3, 16/4.

Bygg- och miljönämnden: 12/3.
Kultur- och fritidsnämnden: 14/3.
Socialnämnden: 25/3.

Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat 
meddelats. Allmänheten kan inte delta vid 
ärenden som gäller myndighetsutövning eller 
omfattas av sekretess.
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I januari fick Gammelgården 
 för nyat Grön Flagg-certifikat  
av stiftelsen Håll Sverige Rent  
– det innebär att nio av tio 
 kommunala förskolor i Salem  
nu är miljö certifierade. 

Ett viktigt mål för barn- och utbildnings-
nämnden i Salem är att fler verksamheter  
här i kommunen ska bli miljöcertifierade enligt 
Grön Flagg. Det är ett program som drivs i Håll 
Sverige Rents regi och där förskolor och skolor 
jobbar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor.

I januari i år förnyade Gammelgården sitt 
Grön Flagg-certifikat - det innebär alltså att nio 
av tio kommunala förskolor i Salem nu är miljö-
certifierade av Håll Sverige Rent.  Sommaren 
2018 blev Salemskolan den första skolan i 
kommunen att bli Grön Flagg-certifierad.

– Jätteroligt, och jätteviktigt, att vi håller 
miljöfanan högt redan i förskolan. Och grattis 
Salemskolan att gå i täten som första skola med 
Grön Flagg. Det borde sporra de övriga skolor-
na, säger Lennart Ejenäs (M), ordförande i barn- 
och utbildningsnämnden i Salems kommun.

Certifikat som ska förnyas
De förskolor och skolor som är med i Grön 
Flagg-programmet väljer att arbeta med tre 
teman under ett år, både i undervisningen och 
i den dagliga verksamheten - det kan till exem-
pel handla om områden som klimat och energi, 
skräp och avfall eller om djur och natur.  
Efter tolv månader gör pedagogerna på för-
skolan eller skolan en skriftlig utvärdering 

av vad man har gjort och skickar den till Håll 
Sverige Rent för granskning. Kommer Håll 
 Sverige Rent fram till att arbetet med miljö- 
och hållbarhetsfrågor når upp till ett antal  
krav som ställs får för skolan eller skolan  
Grön Flagg-certifiering.

Miljö- och hållbarhetsfrågor är något man 
behöver arbeta aktivt med hela tiden – därför 
måste de förskolor och skolor som är med 
i Grön Flagg-programmet påbörja ett nytt 
 projekt senast tre månader efter att man 
avslutat det förra. Dessutom gäller en Grön 
Flagg-certifiering bara i sex månader och är 
något som behöver förnyas kontinuerligt.  
Och det var just förnyad certifiering som 
Gammelgårdens förskola fick i januari.       

n Kontakt: Barn- och utbildningsförvaltningen, 
08-532 598 00, bou@salem.se

I Salem jobbar förskolorna aktivt med hållbar utveckling.
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Se hit alla ni som vill 
hjälpa till att hålla 
Salem rent i vår
Snart drar kampanjen ”Vi  Håller 
Rent” igång igen och som  vanligt 
är Salems kommun med. I vår 
 kommer flera hundra tusen män-
niskor runt om i landet plocka 
skräp för att det ska vara rent och 
snyggt där man bor, studerar eller 
arbetar men också för att få andra 
att tänka till om nedskräpning. I år 
riktar kampanjen främst in sig på 
den yngre generationen.

Så anmäler ni er
Förskolor, skolor samt barn- och ungdoms-
föreningar kan anmäla sig till kampanjen till 
och med den 31 mars. Kampanjen drivs i 
stiftelsen Håll Sverige Rents regi och anmälan 
görs på hsr.se

Så får ni skräpplockarmaterialet
Skräpplockarmaterialet är gratis för de 
förskolor, skolor och barn- och ungdoms-
föreningar som har anmält sig till  kampanjen. 
Påsar, säckar och pedagogiskt material 
hämtas under vecka 18 på Salems kommuns 
driftenhet, Förrådsvägen 6 (måndag–torsdag 
kl 8–15, fredag kl 8–13). Kampanjens barn- 
och ungdomsfokus innebär att kommunen 
bara kommer dela ut skräpplockarmaterial 
till förskolor, skolor samt barn- och ungdoms-

föreningar. Andra som vill vara med kan köpa 
skräpplockarutrustning i Håll Sverige Rents 
webbshop (webshop.hsr.se).

Det här gör ni när ni är klara med 
skräpplockningen
Förskolor och skolor: När ni är klara med 
skräpplockningen ska ni anmäla det till Ezvin 
Zilic, driftchef Utemiljö på Salems kommun, via 
e-post ezvin.zilic@salem.se. Därefter kommer 
personal från kommunen och hämtar de säckar 
och påsar med skräp som ni har samlat in.

Övriga: Andra som varit med i kampanjen, 
till exempel föreningar och privatpersoner, 
tar själva hand om det skräp man samlat in. 
Sortera och återvinn gärna förpackningar 
av papper, glas, metall och plast och åk om 
möjligt till återvinningscentralen.

9 av 10 kommunala förskolor miljöcertifierade

Grön flagg
Grön Flagg-metodiken består av sex 
steg, guider och checklistor som 
hjälper barn, elever, lärare, förskol-
lärare och andra vuxna att tillsam-
mans delta i, planera och genomföra 
aktiviteter för hållbar utveckling. 
Tillsammans skapas nyfikenhet och 
ett långsiktigt engagemang i arbetet 
med social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet. Du kan läsa mer på hsr.se


