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Att vara förälder innebär ofta 
väldigt mycket glädje men föräldra-
skapet kantas även av utmaningar 
och svårigheter. Det kan handla 
om allt från att få tonårssonen till 
att stänga av datorn till att få sitt 
barn att våga öppna sig och berätta 
om sina tankar och sin oro. Inom 
kommunens Öppenvårdsteam finns 
ett stort utbud av stöd och hjälp att 
få till sig själv som förälder eller till 
sin ungdom. 

– Att vara förälder är svårt och dagens 
föräldrar upplever ofta att det är en utmaning 
att sätta gränser och få sitt barn eller ungdom 
att vilja samarbeta samtidigt som man ofta 
längtar efter mer tid tillsammans och de där 
goda stunderna som fördjupar relationen, 
säger Linda Strömberg, enhetschef.

– Jag tänker att vi vuxna ofta tror att  

det är ungdomen som ska ändra sig  
när det  kanske handlar om att vårt be
mötande  behöver förändras, säger Pertti 
Kunila,  familjebehandlare.

Träffa andra föräldrar
För att få hjälp att navigera sig fram som 
 förälder så erbjuds nu alla föräldrar i kom-
munen stöttning genom gruppträffar med 
teman som gränssättning, kommunikation, 
gemensam tid, inlyssnande, med mera.

– Vi märker att många föräldrar kan  
känna sig stressade och osäkra i sitt för
äldraskap och vi ser stora vinster med att 
 föräldrar får dela sina tankar och oro med 
 andra samtidigt som att delta i en föräldra
grupp ger mycket ny kunskap och nya 
föräldra verktyg, säger Linda Strömberg.

Mindre ensam
Om du har barn i åldern 3–12 år så är du 
välkommen till Familjecentralens lokaler i 
Salems centrum varje tisdag mellan klockan 

14–15. Här får du tips och hjälp med hur du 
ska bemöta ditt barn och de svårigheter som 
finns. Du har också möjlighet att träffa andra 
föräldrar i samma situation och dela erfaren-
heter och diskutera olika lösningar. Om du 
har barn i åldern 13–18 år så är du istället 
välkommen till Växthusets lokaler nära Salems 
ishall varannan torsdag (jämna veckor) mellan 
klockan 15–16.30. 

– Jag blev förvånad att mycket av det vi fick 
lära oss var tvärtemot hur jag gjorde och det 
bästa är att det är mycket roligare att vara 
mamma idag, säger en mamma till en pojke på 
13 år. En pappa till en flicka på 14 år tillägger:

– Gruppen var bättre än jag trodde.  
Jag känner mig mindre ensam nu.

Träffarna är kostnadsfria och ingen 
 föranmälan behövs. 

n Kontakt: Linda Strömberg,   
linda.stromberg@salem.se, 070723 94 04. 
Pertti Kunila, pertti.kunila@salem.se,  
070623 29 31.
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Om du vill utvecklas som förälder och bygga en starkare relation till dina barn så kan du delta på våra kostnadsfria föräldraträffar. 

Konsten att vara förälder

Kontakta oss om du har synpunkter eller tips till tidningen. Tidningen går också att läsa på www.salem.se 
REDAKTION: Clara Hägg, clara.hagg@salem.se.  AN SVARIG UTGIVARE: Clara Hägg.  
GRAFISK PRODUKTION: Ryter  kommunikationsbyrå AB. TRYCK: Stibo Graphics.  
SALEMS KOMMUN Säby Torg 16, 144 80 Rönninge, tel 08532 598 00, fax 08532 598 87, info@salem.se.
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Hög lön och   
arbete för elever på 
 Rönninge gymnasiums 
 bygg program 
Svenskt Näringsliv har tagit fram 
en översikt över vilka gymnasie-
program i Stockholmsområdet 
som ger bäst utdelning i form av 
jobb och lön. För södra Stockholm 
hamnar Rönninge gymnasiets 
byggprogram på en åttonde plats 
där drygt 88% av eleverna får 
jobb efter avslutad utbildning, 
däremot ligger snittlönen högst på 
34 833 kr. Översikten är upp delad 
i syd och nord. Siffrorna man 
 grundar sin rankning på kommer 
från Statistiska centralbyrån.

Valborgsmässofirande 
i Skönviksparken
Den 30 april firar vi traditions-
enligt Valborgsmässoafton i 
Skönviksparken. Lyssna på Rickard 
Broberg, Soulfull och vårtal. Prova 
tivolit, besök Salems Hembygds
förening café med mera. Läs mer på 
salem.se. Arrangörer är Salems IF. 

Trädgårdslördag  
på biblioteket 
Den 7 mars får vi besök av 
journalisten och författaren Lena 
Israelsson som har skrivit många 
böcker om växter och odling, hon 
har även belönats med tidskriften 
Allt om Trädgårds Stora Pris. Lena 
Israelsson är just nu aktuell med 
boken “Handbok för köksträd-
gården”. Du kan lyssna på henne 
klockan 11 i Murgrönan. Ingen 
föranmälan behövs. Klockan 
10–15 är vårt populära stickling-
bytarbord är tillbaka! Ta med dig 
några sticklingar och få med dig 
nya sticklingar hem. Vi bjuder på 
fika. Välkomna! 

Rättelse UPIS
I förra numret av Salems kommun 
informerar stod det att UPIS 
 verksamhet riktar sig till ungdomar 
16–18 år, rätt ålder är 18–29 år. 

Är din familj redo för en 
grön utmaning?
Drömmer du och din familj om 
en grön framtid och önskar att ni 
 kunde göra fler hållbara val? Kan 
du fixa vardagen utan egen bil? 
Just nu letar kommunens energi
rådgivare efter en Salemsfamilj 
som vill delta i en grön utmaning! 

Liksom 20 andra utvalda familjer runt om 
Stockholm får ni testa på att leva 3 månader 
utan att använda er bil. Vad behöver ni för att 
klara en sådan utmaning; elcyklar, busskort 
eller något annat? Tillsammans skräddarsyr 
vi en lösning som passar just er! Dessutom 
blir ni hållbara familjen med hela  kommunen 
då vi följer med er på er resa. Vill ni anta 
utmaningen och fixa resan utan egen bil 
samtidigt som ni peppar andra kommun
invånare att hänga på? Tveka inte att kontakta 

energirådgivarna! Läs mer om utmaningen på 
 www. energi radgivningen.se eller ring oss.

Vilka är vi?
Energi och klimatrådgivningen är en 
 kommunal verksamhet som ger lokal,  
opartisk och kostnadsfri rådgivning om 
energi effektivisering och förnybar energi  
till hushåll, föreningar och företag. Vi hjälper 
dig med tips på hur du kan minska din energi
användning, gå över till eller öka andelen 
förnybar energi, sänka dina energikostnader 
och minimera din negativa miljöpåverkan.  
I Energirådgivningen i Salems kommun sam-
ordnas även med kommunerna Huddinge, 
Haninge, Tyresö och Nynäshamn. 

 n Kontakt: Energi och klimatrådgivare,  
0829 11 29, vardagar 9–12 och 13–16. 
info@energiradgivningen.se
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Skulle din familj klara tre månader utan er bil? Vill ni leva lite grönare? Då är ni kanske de vi söker! 

Minskat antal bostads -
inbrott i Salem
Efter ett mörkt år 2018 ser vi en 
positiv utveckling av antalet inbrott 
i kommunen. Under 2019 skedde en 
minskning av antalet bostads inbrott 
med drygt 32 %, vilket är det lägsta 
antalet inbrott sedan 2015.
– Ett positivt tecken även om det är för
ödande för de som ändå drabbas av bostads-
inbrott. Jag är övertygad om att samarbetet i 
Grannsamverkan har gett resultat, inte minst 
med den ”beredskap” som visas på sociala 
medier, säger Lennart Kalderén, kommun
styrelsens ordförande. 

Kommunen driver, tillsammans med lokal-
polisområdet Södertälje och engagerade kom-
muninvånare konceptet Grann samverkan. 

Konceptet går ut på att vara mer vaksam  
i sitt bostadsområde och på ett trevligt och 
nyfiket sätt öka kontrollen i det område  
man bor i och på så sätt minska antalet 
inbrott. Konceptet innehåller även en del 
fysiska tips och råd som har att göra med 
exempelvis lås och larm. 

Utbildning den 2 mars
Är du intresserad av grannsamverkan och  
vad du kan bidra med för att fortsätta den 
positiva trenden med minskade antal inbrott? 
Kommunen håller utbildningar i grann
samverkan två gånger per år, nästa tillfälle 
är den 2 mars. Som grannsamverkare får du 
bland annat månatliga tips och råd om hur  
du kan minska risken för inbrott i ditt bostads-
område men också varningar, om vi ser att 
bostadsinbrotten i ditt område börjar öka. 

Läs mer på salem.se/grannsamverkan
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– Vi arbetar bland annat med en certifie-
ring som heter Grön Flagg och kommer från 
organisationen Håll Sverige Rent. Det innebär 
att man arbetar efter olika teman varje år 
som man sedan redovisar och måste förnya 
för att få behålla certifikatet, säger Helene 
 Johansson, pedagog på Solgläntans förskola. 

Förskolorna i Salem är duktiga på att arbeta 
med Grön Flagg och samtliga är miljöcertifie-
rade. På Solgläntans förskola är intresset stort 
för frågorna, barnen är väldigt engagerade i 
vad som ska göras och hur. Förra året var det 
till exempel en flicka som hittade en torkad 
solros och alla barnen blev väldigt nyfikna. 

– Vi tog in den och undersökte den 
 ordentligt och lärde oss om just solrosen. Till 
våren planterade barnen ut fröna och under 
sommaren exploderade det av solrosor här i 
trädgården, de blev så glada! Nu torkar vi nya 
frön till nästa år. På så sätt får barnen förstå-
else för kretsloppet och hur naturen fungerar, 
säger Anna Eriksson, pedagog på Solgläntan. 

Maskarnas spännande liv 
På Solgläntans förskola kan man se att det här 
är en hjärtefråga så fort man kliver in genom 
dörren. Det finns akvarium, vandrande pinnar 
och det odlas små spirande växter. Det finns 
skålar med olika sorters frön och andra 
torkade växter, på ett ljusbord ligger bilder 

på insekter där man kan se hur de ser ut inuti 
och överallt hänger bilder och teckningar på 
djur och natur. Inte nog med det, här finns 
också en kompost inomhus. 

– Barnen älskar att följa daggmaskarnas liv 
och att se och förstå vad som händer med det 
vi lägger ner i komposten. Häromdagen var 
den en liten pojke som hittade en mask utom
hus och han tog med den på äventyr innan 
han ömt sa att masken frös och att han skulle 
gräva ner den i ett varmt hål, berättar Anna. 

Att maskar är ett av barnens största 
intresse just nu är svårt att missa, väggarna är 
täckta i bilder av maskar. De har målat av hur 
de tror att maskarna är och hur de bor, även 
gjort maskar i lera. 

– Vi jobbar även med ett tänk kring mitt 
och ditt och att det är viktigt att dela med 
sig, här fick de till exempel börja att måla 
en  teckning och sen fick de byta och avsluta 
någon annans teckning, säger Helene.

Det är inte bara klimat och miljö som ingår 
i en hållbar framtid, det också viktigt att ta 
hand om varandra och att se allas lika värde. 

– Vi ser att barnen tar hand om varandra  
mer, hjälper varandra istället för att fråga  
oss vuxna. De är försiktigare med leksakerna  
och förstår varför man inte ska ta sönder 
dem, säger Anna. 

Följa ett träd
Nästa projekt handlar om träd. Så nu har 
 barnen varit ute i närområdet och hittat två 
olika träd som de ska följa under årstiderna 
för att se vad som händer med träden. 

– De började genast undersöka och ställa 
frågor om vad som fanns under trädet och 
liknande. Direkt är fantasin igång och de har 
redan börjat måla teckningar om hur de tror 
att de ser ut där under, säger Anna. 

När de är ute och vandrar i naturen passar 
de också på att plocka upp skräp de hittar 
längs vägen.

– Vi har deltagit på skräpplockardagar och 
så, men vi har insett att alla dagar är skräp
plockardagar när man är ute mycket i natu-
ren. Vi har alltid med oss soppåsar i fickan. 

Men för barnen är det oftast inte skräp de 
ser, utan ovärderliga små skatter. 

– De tvättar varsamt rent det vi hittat  
och använder det gärna i något annat syfte.  
Vi återbrukar ju mycket här redan och det 
som är en toarulle för någon annan är en  
hel värld för en fyraåring. 

I Salem jobbar alla förskolor för en hållbar framtid, ett begrepp 
som inkluderar klimat och miljö redan från ung ålder. För att få 
en hållbar framtid krävs dock mer och de fokuserar även på att 
ta hand om varandra och naturen vi har närmast, där vänskap 
med en daggmask blir helt naturligt.

Gröna förskolor  
i Salem

”Det som är en toarulle för 
 någon annan är en hel värld  
för en fyraåring”
– ANNA ERIKSSON
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Barnen har ritat vad de tror att daggmaskarna gör om dagarna. Ett av barnen visar upp en liten daggmask som lever i Solgläntans kompost. 

– Vi har alltid med oss soppåsar när vi går ut i naturen och har en regel att inget skräp man  plockar 
upp får läggas ner på marken igen, säger Helene Johansson, pedagog på Solgläntans förskola.
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Sten Bergmans 
 Kamtjatkaexpedition
I februari är det exakt 
hundra år sedan upptäckts-
resande Sten Bergman från 
Rönninge gav sig ut på en 
våghalsig resa till Kamtjatka 
i Sibirien. Det uppmärk-
sammas genom en ut
ställning på biblioteket. 
Det är Sten Bergmans barnbarn 
som samlat ihop olika föremål 
från resan och som tillsammans 
med fotografier ställs ut. 

– Han hade en dröm om 
 Kamtjatka, som var okänd mark 
för många. Med ekonomiskt 
bidrag från olika företag och från 
vännen och konstnären Anders 
Zorn bar det av på en något 
ovanlig bröllopsresa för Sten, hans 
fru och fyra andra personer. Som 
dessutom varade i tre år, säger 
Maria Zitting Nilsson, barnbarn. 

Men resan gick inte riktigt som 
de tänkt sig och utanför Japans 
kust sjönk deras skepp och de för-
lorade en stor del av sitt bagage. 

– Som tur var blev de räddade 
och 10 dagar försenade anlände 
de Kamtjatka. Det är en oerhört 
spännande resa att ta del av,  
säger Maria Zitting Nilsson. 

Missa inte utställningen som 
pågår 7–25 mars.

Nominera årets 
 kultur stipendiat
Känner du någon som är duktig 
på att måla, fotografera, sjunga, 
dansa eller något annat inom 
kultur? Då borde du nominera  
hen till Salems kommuns kultur
stipendium 2020. 

Förra året gick stipendiet till 
Susanne Ferrer Graham och 
Alexis Ferrer, för att de med stort 
engagemang och energi skapat en 
kulturell mötesplats för kommun-
invånarna. Stipendiesumman är 
10 000 kronor. Skicka in förslag  
på stipendiat senast den 1 maj  
till Salems kommun, 144 88 
 Rönninge eller via epost:  
rolf.johanson@salem.se. 

Boktips från Bibblan
Här kan du ta del av boktips från 
våra duktiga bibliotekarier.
Hudbibeln 
Av: Johanna Gillbro. För vem: Vuxna.
Förslag: Bookmark Förlag.

Hudforskaren Johanna Gillbros bok är en 
välkommen vägledning för konsumenter 
som möts av hudvårdsindustrins löften och 
försäljningsknep. Gillbro granskar krämernas 
påstådda effekter på huden och reder ut vilka 
ingredienser som faktiskt fungerar enligt 
 aktuell forskning. Läsaren får också lära sig 
hur huden påverkas av exempelvis kost, 
sömn, sol och stress, och får konkreta råd  
för en fungerande hudvårdsrutin.

Mitt hjärtas oro, Olycksbarnet,  
Inför hans blick
Av: Malou von Sivers. För vem: Vuxna. 
Förlag: Norstedts.

Malou von Sivers trilogi är en familjehistoria 
som tar sin början i sekelskiftets Stockholm 

fram till nutid. I första boken, Mitt hjärtas 
oro, handlar det om Alex, gift, som möter 
Sara,  litteraturstudent, och blir förälskad. 
Äktenskapet är inte lyckligt och Alex ser en 
möjlighet att komma loss från ett liv som 
känns kvävande. Sara dras till Alex sårbarhet. 
Kärlek, mörker. Om sår som kan uppstå i livet 
och föras vidare över generationer. En mycket 
välskriven och läsvärd trilogi!

©
 S

al
em

s 
ko

m
m

un
Vägar och VA i Solliden
Arbetena med att förbättra och 
komplettera gatunätet och byg-
ga ut det kommunala VAnätet i 
detaljplanen Solliden är nu klara. 
Tallsätravägen har försetts med 
ny gångbana på den östra sidan 
där även ny belysning har satts 
upp. Utformningen av korsningen 
Tallsätravägen/Berghemsvägen/
Sollidenvägen har byggs om till  
en mer trafiksäker utformning.

Berghemsvägen har blivit kommunal gata 
med samma utformning som Tallsätravägen.  
I Berghemsvägens förlängning har en 
gång och cykelväg byggts som ansluter till 

Sandbäcks vägens förlängning som nu kom-
mer stängas för biltrafik. Hela sträckan fram 
till Uttringe gårds väg har fått ny belysning.

Kommunalt vatten och avlopp
I samband med gatuarbetena har hela 
 området försetts med kommunalt vatten  
och avlopp och området kommer nu att  
inkluderas i kommunens VAverksamhets-
område. De boende kan nu ansöka om att 
ansluta sig till kommunens ledningar. När 
de boende i om rådet anslutit sig så  kommer 
näringsbelastningen på sjöarna Uttran och 
Flaten att minska. Fortfarande återstår en  
viss mark återställning i området. Dessa 
 arbeten kommer att utföras i vår och vara  
helt  färdigställda i juni.

Ny mer trafiksäker utformning av korsningen vid Tallsätravägen/Berghemsvägen/Sollidenvägen.
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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

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: 23/4.
Kommunstyrelsen: 9/3, 14/4.
Barn- och utbildningsnämnden: 24/3.

Bygg- och miljönämnden: 10/3.
Kultur- och fritidsnämnden: 19/3.
Socialnämnden: 23/3.

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

n Mars
Galleri Salem
3 Galleri Salem visar Skulptur 
och Grafik av Lenny  Clarhäll, 
Vernissage kl 12.  Utställningen 
pågår 7/3–22/3.
29 Öppet hus hos Salems 
Hembygdsförening, kl 13–15.30.
Kulturskolan uppträder kl 14. 
Villa Skönvik Rönningevägen 7.

Biblioteket
2 Luntor med knodden, kl 10.  
Ta med din bebis till bibblan  
och få lästips och var med på  
rim och ramsor.
4 Sagostund, kl 10. Ålder:  
från 4 år. Föranmälan till  
biblioteket@salem.se  
Även 25/3 och 1/4.
7 Trädgårdslördag, Temadag 
om trädgård och odling på 
 biblioteket. Läs mer på sidan 3.
11 Råd till anhöriga, kl 10–11 
Kom och träffa kommunens 
äldrelots och anhörigkonsulent. 
Drop in.
12 Språkträning, kl 17. Vill du 
träna dig på att prata svenska? 
Välkommen till vårt språkcafé där 
vi fikar och pratar varje torsdags-
kväll kl 17, hela våren.
16 Luntor med knodden, kl 10. 
Ålder: 0–12 månader. 
18 Energirådgivning, kl 15–17. 
Kommunens energirådgivare ger 
råd om energianvändning och 
hur du kan bli mer miljövänlig i 
energianvändning. Drop in.
19 Bokcirkel, kl 17. Denna  
gång diskuterar vi boken  
“En alldeles särskild dag” av 
Marita Conlon McKenna.

23 Stick- och handarbetscafé,  

kl 15.  Måndagar hela våren.

25 Sagostund, kl 10. Ålder:  

från 4 år. Föranmälan till  

biblioteket@salem.se 

26 Torsdagshäng 8–13 år, kl 15–

16. Varje torsdag finns det något 

kul att göra på bibblan, t ex 

pysslar vi eller spelar brädspel 

tillsammans. Ålder: 8–13 år.

30 Ekonomisk rådgivning, kl 

16.30–18.30 Har du skulder 

eller riskerar att få ekonomiska 

problem? Kommunens budget 

och skuldrådgivare kan hjälpa dig 

som har svårt att få ekonomin att 

gå ihop. Drop in.

30 Luntor med knodden, kl 10. 

Ålder: 0–12 månader. 

Utställning på Salems Bibliotek

7/3–25/3 100 år sedan Sten 

Bergmans Kamtjatkaexpedition

28/3–15/4 Roland Svensson, 

“Bilder från när och fjärran”.

Kultur och Fritid

3 Seniorbio på Murgrönan, kl 

13.00, Entrè 50 kr. Kassan öppnar 

kl 12.40, inget förköp.

14 Barnteater, 11.00 Teater 

Bambino spelar “Grodan och 

kärleken” för barn från 3 år på 

Lilla Murgrönan. Biljetter 50 kr 

finns på Salems bibliotek fr o m 

7/3. Sam arr STM.

19 Barnteater, kl 10.45. Teater 

Tre spelar “Kurt och Kio” på Lilla 

Murgrönan. Biljetter 50 kr finns 

på Salems bibliotek fr o m 12/3.

17 Seniorbio på murgrönan, 
kl 13, Entrè 50 kr. Kassan öppnar 
kl 12.40, inget förköp.
31 Seniorbio på murgrönan, 
kl 13, Entrè 50 kr. Kassan öppnar 
kl 12.40, inget förköp.

n April
18 Besök på Ersboda kl 10, 
Torpets historia och 4hverksam-
heten idag. Eget fika tas med.
Galleri Salem
26 Söndagscafé, Salems Hem-
bygdsföreninn. Kl 13–15.30. Villa 
Skönvik Rönningevägen 7.
30 Valborgsmässoafton, 
 Kaffeservering kl 18–21.

Biblioteket
1 Seniorfika, kl 13–15  Biblioteket 
i samarr. med kommunens 
äldrelots och anhörigkonsulent 
Anneli Ritter.
1 Sagostund, kl 10. Ålder:  
från 4 år. Föranmälan till  
biblioteket@salem.se
2 Boklunch, kl 12. Vi utbyter bok-
tips över en kopp kaffe. Ingen för
anmälan. Plats: Lilla  Murgrönan.
6 Påsklov: Äggjakt, kl 13–19.  
Vår populära äggjakt är tillbaka. 
Hur många ägg kan du hitta i 
 biblioteket? Ta del av instruktio-
ner innan du startar din jakt.
9 Påsklov: Påskpyssel, kl 14–16. 
Kom till biblioteket och gör roliga 
påskpyssel. 
20 Starta eget företag,  
kl 17.30–19. Nyföretagar
Centrum bjuder in till informa-
tionskvällar med möjlighet att 
ställa frågor. Föranmäl dig på  
www.nyforetagarcentrum.se/ 
sodertalje  se vidare annonsering

22 Bok & film, kl 10. Vi visar 
film på olika teman och tipsar 
om böcker. Ålder: från 3 år. För
anmälan till biblioteket@salem.se
22 Råd till anhöriga, kl 11–12. 
Kom och träffa kommunens 
äldrelots och anhörigkonsulent. 
Drop in.
23 Bokcirkel, kl 17. Denna gång 
diskuterar vi boken “Det vita kall-
badhuset” av Thorvald Steen.
27 Ekonomisk rådgivning,  
kl 16.30–18.30. Kommunens 
budget och skuldrådgivare kan 
hjälpa dig som har svårt att få 
ekonomin att gå ihop. Drop in.
27 Luntor med knodden, kl 10. 
Ta med din bebis till bibblan och 
få lästips och var med på rim och 
ramsor. Ålder: 0–12 månader. 
30 Harry Potter-dagen, kl 13–15. 
Vi gör oss redo inför HPdagen 
lördagen 2 maj. Gör din egen 
trollstav, få ett elevhem och skriv 
fanfiction på temat Harry Potter.

Utställning på Salems Bibliotek
28/3–15/4 Roland Svensson, 
“Bilder från när och fjärran”.
18/4–6/5 Marie Lennartsson, 
akryl.

Kultur och Fritid
7–8 Påsklovsbio på Murgrönan, 
se vidare annonsering.
14 Seniorbio på murgrönan,  
kl 13. Entrè 50 kr. Kassan öppnar 
kl 12.40, inget förköp.
28 Seniorbio på murgrönan,  
kl 13.00. Entrè 50 kr. Kassan 
 öppnar kl 12.40, inget förköp.

Övrigt kultur
30 Valborgsmässofirande i Skön-
viksparken, läs mer på salem.se
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Nu har vi fått resultaten av årets 
medborgarundersökning. Salems in-
vånare är fortsatt nöjda med Salem 
som en plats att bo och leva på och 
det är vi så klart väldigt glada för! 

Salems kommun deltar i SCBs medborgar-
undersökning årligen, i årets undersökning 
har 135 kommuner deltagit. Undersökningen 
når ut till 1200 medborgare i åldern 18–84 år, 
som får möjligheten att svara på frågor om 
vår kommun och hur våra medborgare ser 
på oss. Resultatet visar hur våra med borgare 
betygsätter följande tre områden:
• Kommunen som en plats att bo  

och leva i (NöjdRegionIndex)
• Kommunens verksamhet  

(Nöjd MedborgarIndex)
• Medborgarens inflytande på  

kommunens verksamheter och beslut  
(NöjdInflytandeIndex) 

Undersökningen är ett  viktigt  verktyg för 

att vi ska se vad ni tycker om kommunen. 
 Resultaten används till del av uppföljningen 
av kommunens övergripande mål.

Undersökningen presenterar olika betygs-
index varav NöjdRegionIndex (NRI) visar hur 
medborgarna bedömer Salems kommun som 
en plats att bo och leva på. Det sammantagna 
resultatet där blev 64 medan det för samtliga 
135 kommuner som deltog i årets undersök-
ning var 59, föregående år visade Salem ett 
resultat på 65 och övriga kommuner 62.

51 % 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 bostäder, trygghet och fritids möjligheter. 

Kommunens verksamheter  
får fortsatt bra betyg
Nästa index är NöjdMedborgarIndex (NMI) 
som beskriver hur medborgarna ser på 
kommunens verksamheter. Resultatet från 
årets undersökning gav betyget 60 jämfört 

med övriga 135 kommuner som har snitt-
betyget 53. Jämfört med Stockholms län är 
Salems medborgare lika nöjda eller mer med 
förskolan, grundskolan, äldreomsorg samt 
renhållning och vatten/avlopp. Det som visas 
är att resultaten ligger på ungefär samma 
nivåer som föregående år.

Högre inflytande än genomsnittet
Det sista området är NöjdInflytandeIndex 
(NII) som visar hur medborgarna i Salems 
kommun ser på sitt inflytande i kommunen. 
Betygsindexet visar på 43 jämfört med samt-
liga kommuner i undersökningen som blev 39, 
här syns en sjunkande trend för alla del tagande 
kommuner och resultaten har minskat. Fråge
områden som bör prioriteras är påverkan 
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 tjänstemän 
arbetar för kommunens bästa och att politiska 
beslut blir väl genomförda.
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Fina resultat i medborgarundersökningen
Salems kommun får fortsatt bra betyg i medborgarundersökningen. 

Mellan den 2 mars och 12 april 
genomförs föräldraenkäten med 
frågor om kvaliteten i Salems för-
skolor och grundskolor. Vi vill veta 
vad du tycker för att kunna bli ännu 
bättre på det vi gör. 

Enkäten går ut till dig med barn i kommunala 
förskolor och grundskolor årskurs 2, 5 och 
8, samt till vårdnadshavare med barn i de 
fristående verksamheter som valt att delta i 
kommunens enkät. Enkäten skickas ut under 

vecka 10–15 och kommer i första hand digitalt 
via epost och därefter kommer ett utskick via 
post om inget svar kommit in. Deltagande är 
helt frivilligt och svaren är anonyma. Genom 
att svara på enkäten hjälper du till att utveckla 
och förbättra kvaliteten i Salems förskolor och 
skolor, ditt svar är därför viktigt för oss. Tack 
för din hjälp med att göra Salems förskolor 
och skolor ännu bättre!

n Kontakt:  
Barn och utbildningsförvaltningen  
08532 598 00, bou@salem.se

Var med och utveckla Salems  förskolor och grundskolor

För att kunna utveckla våra skolor och 
förskolor behöver vi veta vad du tycker. 
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