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Kick-off för Språkvän Salem!
Torsdagen 9 november kl. 18.30 blir det kick-off med fika på Salems bibliotek 
för den som är intresserad av att bli eller få en språkvän i Salem/Rönninge. 

– Språkvän är ett sätt att bygga broar 
mellan nyanlända och etablerade Salems-
bor och skapa möten som leder till integra-
tion i praktiken, säger Wictoria Berglund, 
integrations samordnare och initiativtagare  
till Språkvän Salem. 

Mötena bygger på frivillighet, ömse - 
sidigt utbyte och språkträning. Det handlar 
om att prata svenska, lära känna varandra 
över kulturgränserna, ha roligt tillsammans 
och kanske få en vän för livet.

Vem kan bli språkvän?
– Du som bor i Salem och har ett intresse  

av att träffa människor från andra  
kulturer i ett ömsesidigt utbyte.  
Som nyanländ bör du dock kunna  
lite svenska eller engelska så att ni kan  
kommunicera med varandra. Ni kan vara  
en person eller en hel familj, en grupp,  
ett företag eller en förening. Ung eller  
gammal spelar ingen roll - hör av dig,  
säger Wictoria.

Mer information
Se kommunens webbplats
www.salem.se/sprakvan  
eller ring 08-532 598 20.

Årets företagare
Ett stort grattis till Årets företagare 2017 Grzegorz Dobrowolski,  
GL Expressbygg AB!

Motiveringen lyder:
Grzegorz är företagare inom byggbranschen 
och har tillsammans med sin familj utvecklat 
företaget, GL Expressbygg AB, succesivt från 
starten 2005. Företaget har haft stark tillväxt 
under de senaste 5 åren och ökat omsättning-
en från 11 milj till 83 milj.

Grzegorz har via sitt företag bidragit till 
att skapa omvandlingen vid gamla Söderby 
Sjukhus till en pulserande stadsdel med villa-
bebyggelse inom nuvarande Söderby Park. 
Grzegorz är en äkta entreprenör med stor 
lyhördhet för beställarens krav, med en stor 

social kompetens och tydlig kommunikation.  
Han har med sitt moderna ledarskap visat 
stor förmåga att anlita experthjälp för att 
skapa tillväxt och lönsamhet i byggbranschen.  
Grzegorz är förebild för andra företagare 
via sitt arbete inom kommunen och via 
bygg produktion i Stor-Stockholm och andra 
platser i landet.

Vinnaren utses årligen av Företagarna 
Botkyrka-Salem i samarbete med Salem-
företagarna. Priset delades ut under Salem-
dagen i Skönviksparken i Rönninge i slutet  
av augusti. 

Salem klättrar 11 platser  
i företagsrankingen
När Svenskt Näringsliv släppte sin årliga ranking av Sveriges kommuners 
företagsklimat hamnade Salems kommun på plats 39 av 290. Det är 11 
platser bättre än föregående år.

Svenskt Näringsliv har rankat företags -
klimatet i Sveriges kommuner sedan 2001. 
Syftet med rankingen är att visa var i Sverige 
det just nu är mest gynnsamt att driva  
företag. Rankingen bygger till två tredje-
delar på de enkätsvar från 31 300 företag-
are som publicerades i slutet av maj. I den 
sista tredjedelen vägs även statistik från 
SCB och UC in.

– I och med att vi klättrar för andra året 
i rad så är Salem högst rankade på Söder-
törn. Det som förbättrats mest jämfört  
med 2016 är tillgång till kompetens, skolans 

attityder till företagande och tele- och IT-
nät, säger Jan Lorichs, näringslivsansvarig.

– Väldigt glädjande att Salem klättrat 27 
platser på två år. Särskilt roligt är det att 
tillgången på kompetens har rankats högre 
i undersökningen. Detta var en bra nyhet 
som kommer i stort sett samtidigt som en 
ny företagsbyggnad kommer att invigas i 
kommunen, säger Lennart Kalderén, kom-
munstyrelsens ordförande.

Mer information: 
Jan Lorichs, Näringslivsansvarig  
08-532 598 14, jan.lorichs@salem.se

Från vänster: Christer Lindholm, Lise-Lotte Dobrowolski och Grzegorz Dobrowolski, VD.



Ny renhållningstaxa 2018 
Från och med den 1 januari 2018 införs en 
ny renhållningstaxa för Salems kommun. 
Taxan höjs generellt med ett index på 4% 
samt innehåller ett antal mindre justering-
ar. Hushållen kommer att få information 
om taxan från SRV Återvinning. 

Mer information  
SRV Återvinning 
Kundservice, 0200-26 46 00 
kundservice@srvatervinning.se 

Fortsatt sponsring av  
Salems IF innebandy 
Salems IF har beviljats fortsatt sponsrings-
stöd för innebandysäsongen 2017-2018. 
Salems IF spelar i allsvenskan i innebandy 
även säsongen 2017-2018. Föreningen 
har beviljats sponsorstöd då de fortsatt 
har andra kostnader vid spel på elitnivå, 
exempelvis resekostnader. 

Mer information  
Rolf Johanson, kultur- och fritidschef  
rolf.johanson@salem.se 
070-731 82 92

Informationsmöte  
för seniorer
Välkommen på informationsmöte där du 
som är senior får veta mer om vilket stöd 
kommunen kan erbjuda. Fredagen den 
10 oktober klockan 10 i Lilla Murgrönan 
(Biblioteket Salems centrum).

Vill du starta eget?
Salems kommun samarbetar med  
Ny företagarCentrum som hjälper dig som 
vill starta eget. Kontakta Salems lokala 
NFC-representant Yngve Ornerud direkt  
för samtal via yngve.ornerud@ymr.se  
eller 070-245 72 45.

Ska du söka bygglov?
Ska du söka bygglov i Salem? Detta och 
mycket mer kan du göra via vår portal 
Mittbygge. Bekvämt och säkert ansöker  
du eller återupptar en påbörjad ansökan. 
Du kan även komplettera handlingar eller 
följa upp befintliga ärenden. Oavsett  
datum, klockslag eller var du befinner  
dig i världen. Du måste logga in med  
e-legitimation. Välkommen att besöka  
www.mittbygge.se.

Kommunen köper mark  
i Uttringe för framtiden
Salem kommun har köpt fastigheten  
Uttringe 1:682 på Sandbäcksvägen 99  
vid Rosenlundsskolan. Förvärvet, med  
en fastighetsarea på ca 11 781 m2, ger 
Salems kommun bra möjligheter att möta 
framtida behov av till exempel förskola, 
skola och/eller bostäder. Tomten är inte 
detaljplanelagd ännu.

Är du utsatt för våld  
i nära relation?
Våld i nära relation innebär att någon 
närstående, som du har starka känslo-
mässiga band till, utsätter dig för våld. Våld 
handlar ofta om maktutövning och kontroll. 
Våld i nära relation drabbar män, kvinnor och 
barn i alla samhällsklasser och åldersgrupper.

"Våld är varje handling riktad mot en annan 
person som genom denna handling skadar, 
smärtar, skrämmer eller kränker, får denna 
person att göra något mot sin vilja eller att  

avstå från att göra något den vill." (Isdal 2008).
Genom socialtjänsten i Salems kommun kan 
du som är utsatt för våld, upplevt våld eller 
utövat våld få stöd. Via kommunens växel, 
tel: 08-532 598 00, kan du komma i kontakt 
med Vuxenenheten, våld i nära relation.

Du kan också vända dig direkt till 
kommun ens samordnare mot våld i  
nära relationer på tel: 08-532 598 21  
eller 070-783 62 11. 
Mer information
Se kommunens webbplats 
www.salem.se

Tillgänglighetsanpassning av 
Garnuddens naturreservat
Salems kommun har fått bidrag 
från Länsstyrelsen för ett lokalt  
naturvårdsprojekt (LONA) "Naturen  
på lika villkor", som går ut på att 
inventera tillgänglighet till natur 
för personer med olika funktions-
nedsättningar.

Det här planeras för Garnudden:
• Anläggning av ett 1500 meter långt led-

stråk för personer med synnedsättning, 
längs den slinga som redan finns idag.

• Installera 7 nya sittbänkar längs  
slingans ledstråk.

• Hårdgöra marken vid grillen  
och utegymmet.

• Installera en anpassad grill vid den  
befintliga grillplatsen.

• Installera anpassade bänkbord  
vid grillplatsen.

• Komplettera det befintliga utegymmet 
med fler redskap anpassade för  
alla, även för rullstolsburna och  
muskelsvaga personer med  
rörelse nedsättning.

• Installera vägvisande skyltar till  
gymmet och grillplatsen.

• Projektet planeras att påbörjas under 
2018 och avslutas senast under första 
delen av 2019.

Anledningen till att Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor (KRF) tillsammans 
med tjänstemännen har arbetat med 
projekt Garnudden, är för att göra Salems 
vackra natur tillgänglig för alla oavsett funk-
tionsnedsättning.

– Att ge möjlighet till en aktiv och säker 
fritid i naturen för alla, med fokus på per-
soner med funktionsnedsättning som idag 
inte nyttjar kommunens friluftsliv, är på 
lång sikt en investering i folkhälsa. Genom 
att slingan, utegymmet och grillplatsen är 
funktionsanpassade kan området fungera 
för i stort sett alla i samhället, säger Ulla 
Wickstein (M) ordförande i KRF.

Anpassningen sker på initiativ från KRF.

Hundrastgård byggs nord-
väst om Salems centrum
Den hundrastgård som planerats i Salems
kommun kommer att placeras strax nord-
väst om Salems centrum, intill Jägarstigen. 
Den kommer att ersätta den tidigare rast-
gården som idag finns vid Fårhagen.

Rastgården kommer att vara 40x20  
meter och ligga cirka 400 meter norr  
om Salems centrum. Den kommer även 
att vara instängslad och för allas trevnad 
kommer papperskorgar även placeras  
vid rastgården.

All tre förslag på placeringen av hund-
rastgården har legat ute på www.salem.se  
för synpunkter.
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Har du ett 
rum eller en 
lägenhet att 
hyra ut?
Vi söker rum eller små lägenheter 
till målgruppen ensamkommande 
ungdomar i åldern 19–21 år.

Ungdomen är självförsörjande, men det 
är kommunen som hyr boendet och vi 
garanterar därför hyran.

Kontaktperson:
Inger Bacic, 070-723 08 65
inger.bacic@salem.se

Checklista inför advent 
• Testa brandvarnarna.  

Byt batteri regelbundet. 
• Kom ihåg att släcka ljusen. 
• Tänd bara ljus i obrännbara ljusstakar  

utan brandfarliga dekorationer. 
• Lämna aldrig tända ljus obevakade. 
• Lämna inte barn eller husdjur  

ensamma med tända ljus. 
• Ha inte levande ljus i granen. 
• Se över sladdar och kontakter till de  

elektriska adventsljusen och stjärnorna. 
• Kom ihåg att stänga av spisen.  

En timer kan hjälpa. 
• Skaffa en brandsläckare. Se till att alla vet 

var den står och hur den ska användas.  
En pulversläckare på 6 kg rekommenderas. 

• Gå igenom utrymningsvägarna med  
familjen.

Om det börjar brinna 
• Försök släcka branden. 
• Rädda och varna dem som befinner  

sig i fara.
•  Om du inte kan släcka själv – stäng dörren 

till rummet där det brinner och ring 112. 

• Kryp ut längs golvet om rummet fylls  
med rök. 

• Stanna i lägenheten om det brinner någon 
annanstans i huset. En lägenhet kan stå 
emot brand i minst en timme. 

• Gå inte ut i ett trapphus med rök.  
Räddningstjänsten hjälper dig ut  
genom fönstret om det behövs.

Snöröjning och halkbekämpning  
– Vad gör kommunen och vad gör fastighetsägaren?
När det blir kallt och snö är det viktigt att snöröjning och halkbekämpning 
fungerar. I detta arbete prioriterar kommunen huvudgator med kollektiv-
trafik, gång- och cykelstråk samt kommunala parkeringar vid Salems-  
och Rönninge centrum. Därefter kommer huvudstråk, lokalgator och  
till sist parkvägar.

På huvudgatorna prioriteras framkomlig-
heten för kollektivtrafik men även för  
gående. Efter ett kraftigt snöfall kan det  
ta upp till 12 timmar att snöröja och sanda  
hela kommun en. Om det inte kommer mer 
snö förstås. 

På de platser i kommunen där det finns 
väg föreningar och samfälligheter ansvarar 
dessa för vintervägsunderhållet. 

Så här hjälper du till som fastighetsägare
Fastighetsägarna har också ett ansvar när det 
gäller snöröjning och halkbekämpning. Inom 
detaljplanelagt område ska du se till att  
anslutningen till din fastighet är fri. Ta bort 
den snö som plogbilen inte klarat av att ta 
bort. På grund av olycksrisken kan du inte 
skotta ut plogvallen eller annan snö från din 
tomt på gatumarken. 

För att plogbilen ska komma fram  
är det viktigt att du: 
• Beskär buskar och träd. Grenar som  

hänger ut på en lägre höjd än 4,5  
meter är ett hinder vid snöröjning. 

• Inte ställer sopkärl så att de hindrar  
plog bilen. Sopbilen har en räckvidd på  
två meter för upphämtning av sopkärl. 

• Respekterar parkeringsförbud. Undvik  
om möjligt att parkera på gator och vägar 
så länge snöröjningen pågår. 

Mer information/felanmälan 
Se kommunens webbplats
www.salem.se/felanmalan 
eller ring 08-532 594 90.

Bio Murgrönan
När höstmörkret smyger på finns det ju nästan inget bättre än att mysa 
till det framför en bra biofilm. Passa på att se film här i Salem i höst.

Bio Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C:

Sön 29/10
15.00 Bilar 3, 80 kr.
19.00 Borg, 100 kr.

Ons 1/11 
10.30 Ballerinan & uppfinnaren,  
 80 kr, 7 år.
13.30 The Emoji Movie, 80 kr, 7 år. 

Tors 2/11
10.30 My Little Pony, 80 kr, 7 år.
13.30 LEGO Ninjago Movie, 80 kr, 7 år.

Sön 12/11
13.30 LEGO Ninjago Movie, 80 kr, 7 år.
16.00 All Inclusive, 100 kr.
19.00 All Inclusive, 100 kr.

Ons 29/11
19.00 ev. THOR, 
 Samarr. med Fritidsgården.

Sön 3/12
13.30 Paddington 2, 80 kr.
16.00 Solsidan, 100 kr.
19.00 Solsidan, 100 kr.

Ons 13/12
19.00 Star Wars: The Last Jedi, 100 kr. 
 Sverigepremiär! Samarr. med  
 Fritidsgården.

Sön 17/12
19.00 Star Wars: The Last Jedi, 100 kr.

Glöm inte släcka ljusen!
När det är mörkare ute är det hemtrevligt att tända ljus. Då är det också  
viktigt att tänka på brandrisken. Det är vanligast att en bostads-brand  
startar i köket. 
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Salems kommun  •  Säby Torg 16, 144 80 Rönninge  
Tel 08-532 598 00 • Fax 08-532 598 87  •  info@salem.se • www.salem.se
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Form
: Ryter. Tryck: Edita Bobergs.

Biblioteket
Tel: 08-532 599 10,  
biblioteket@salem.se
Mån, tors ........................................  13–19
Tis, ons, fre .....................................  10–17
Lör ..................................................  10–15 

●● Språkcafé. Måndagar kl. 15. Vill du träna 
dig på att prata svenska? Välkommen till 
vårt språkcafé där vi träffas för att fika  
och prata.

●● Stick- och handarbetscafé. Måndagar  
kl. 15. Bli inspirerad och låt kreativiteten 
flöda tillsammans med andra. Ta med  
eget material.

●● Bokklubb 9–12 år. Tors 9/11 och tors 7/12 
kl. 15.15. Välkommen till bibblans bok-
klubb där vi pratar om böcker och läsning, 
pysslar och fikar. Du får gärna ta med en 
bok att tipsa om.

●● Skrivcirkel – utveckla ditt skrivande. 
Torsdagar kl. 16 den 26/10, 9/11, 23/11 
och 30/11.  Tycker du om att skriva be-
rättelser? Vi träffas och pratar  om viktiga 
ingredienser för en bra historia, gör olika 
skrivövningar tillsammans och kanske  
läser vi varandras texter. Ålder: 13–17.

●● Torsdagscirkeln – bokcirkel för vuxna. 
2/11 kl. 17. Min fantastiska väninna av 
Elena Ferrante. 
7/12 kl. 17. Fly för att kunna leva av Yeon-
mi Park.

●● Författarbesök: Charlotta von Zweigbergk. 
Mån 6/11 kl. 19. Författaren och journalis-
ten som bland annat skrivit den uppmärk-
sammade Fattigfällan är nu aktuell med 
Dippen och jag. Boken handlar om ett kom-
plicerat far-dotter-förhållande och om det 
går att nå försoning då ena parten drabbas 
av alzheimers. Gratisbiljetter från 23/10.

●● Sagostund. Onsdagar kl. 10 8/11 och 
15/11. Sagoberättaren Maria Wieders-
heim-Paul välkomnar er in i sagans värld, 
där vad som helst kan hända. För barn från 
4 år. Föranmälan till biblioteket@salem.se.

●● Afternoon Book. Ons 15/11 kl. 16. Vi bju-
der på afternoon tea och tipsar om böcker 
på temat “böcker som berör mig”. Du får 
gärna ta med en egen bok att tipsa om.

●● Författarbesök: Elin Lindberg. Tors 16/11 
kl. 18. Möt Elin Lindberg, Rönningebo, 
författare och musiker, när hon berättar 
om sin deckare Dödens opera.

●● Adventskalender. 1–24/12. Vi tipsar om 
bra böcker och annat för stor och små. 
Titta in på bibliotek.salem.se för att ta del 
av det dagliga tipset.

●● Utställning på Salems Bibliotek. 
28/10 –7/11, “Rymden”. 
11/11 –29/11, Salems Konstkalender 2018. 
2/12–17/1, Salems Hembygdsförening 
”Folkskolan 175 år”, fotoutställning.

Barnteater

●● 30/10, Clownen Raimondo. “Conzerto” 
kl. 13, Lilla Murgrönan för barn fr 5–10 år. 
Gratisbiljetter från 23/10 på biblioteket.

●● 7/11, Teater Pero. “Kommissarie Gordon”, 
Murgrönan för barn från 4 år, kl. 11.30. Bil-
jetter 50 kr på Salems Bibliotek fr o m 31/10. 

●● 25/11, Cirkus Trattofon. “Akropanik”  
kl. 13, Lilla Murgrönan för barn från 3 år. 
Biljetter 50 kr på Salems Bibliotek fr o m 
18/11. Sam arr STM och Vuxenskolan.

●● 29/11, Hedmans Teater. “Mårten tittar 
ut” Lilla Murgrönan för barn från 3 år. kl. 
12.30. Biljetter 50 kr på biblioteket fr o m 
21/11 . Sam arr Barnomsorgen.

Seniorbio 
Murgrönan tis kl. 13, entrè: 50 kr. Kassan 
öppnar kl. 12.40. Inget förköp.
31/10 - Sameblod
14/11 -Tulpanfeber
28/11 - Kungens val
5/12 - Maudie
Barnboksveckan v. 46

●● Tipsrunda. Mån 13/11 kl. 13–19.  
Kan du gissa rätt på barnboksfigurerna?

●● Bok & film. Ons 15/11 kl. 15. Kom till 
biblioteket och mys med ditt barn. Vi visar 
film och tipsar om böcker på samma tema. 
Från 3 år.

●● Pyssel. Tors 16/11 kl. 14–16. Vi gör pins och 
nyckelringar. För barn och unga från 6 år.

●● Sagostund. Lör 18/11 kl. 10.30. Sago-
berättaren Maria Wiedersheim-Paul 
välkomnar er in i sagans magiska värld.  
För barn från 4 år. Drop in.

Övrigt
●● Galleri Salem. Salems konstförening visar 

inför julen konsthantverk av fem konst-
hantverkare. Mattor,foto, silver, träobjekt, 
stengods samt krukor i återvinning. 11/11 
kl. 12 vernissage Utställningen pågår 
11/11–25/11, lör och sön kl. 12 – 16,  
ons kl. 17–19 på Villa Skönvik,  
Rönningevägen 7.  

●● SeniorNet Salem. Vår Datorstuga på Säby-
hallsvägen 24 i Salem Centrum är öppen 
alla tisdagar och onsdagar kl. 13–16. Här 
kan du få hjälp av våra handledare med 
datorer, surfplattor och mobiltelefoner. 
Vårt nya IT-Café håller under hösten öppet 
i Lilla Murgrönan vissa torsdagar (26/10, 
9/11, 16/11, 7/12) kl.. 13–16. 
 
Vid olika bord pratar vi då tillsammans om 
olika delar av IT-tekniken och hur vi kan 
använda oss av detta i ”den digitala varda-
gen”. Det kan handla om hur vi använder 
våra datorer, laptops, surf- och läsplattor, 
mobiler, appar, bilder och bildteknik, eller 
släktforskning, dvs. allt det som vi vanligt-
vis tar upp vid studiecirklar och workshops 
under året. Du behöver inte alls ha någon 
datorvana för att besöka oss. Kanske vill du 
bara ta en kopp kaffe och träffa andra med 
liknande intressen. På vår hemsida www.
seniornetsalem.se får Du mer information, 
bl.a. om höstens studiecirklar, tematräffar, 
och annat som berör oss seniorer i IT-sam-
hället. Välkommen till en spännande höst 
med SeniorNet Salem!

●● Salems Hembygdsförening.  
Villa Skönvik Rönningevägen 7. 
www.salemhembygd.se

• Tors 9/11 kl. 19 Berättarafton i Villa 
Skönvik. Biljetter till programmet hämtas 
en vecka innan på Salems bibliotek eller 
Blomsterprinsessan i Rönninge.

• Sön 26/11 kl. 12–16 i Villa Skönvik.  
Adventsmarknad med kaffeservering  
på övervåningen.

• Mån 26/12 kl. 13–16, annandag Jul.  
Öppet hus med glögg i Villa Skönvik. 

• Hembygdsmuseet är öppet vid alla Öppet 
hus i Villa Skönvik, Rönningevägen 7 nära 
Rönninge C.

Kyrkan
Salems församling
Expeditionen Säby kyrka och  
församlingshem 070-618 39 19.
www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/SalemsForsamling
salems.forsamling@svenskakyrkan.se.

●● Högmässa. Säby kyrka, söndagar kl. 11.

●● Lunchmässa. Säby kyrka, onsdagar 13. 

●● Lunchbön. Säby kyrka, mån, tis, tors och 
fre kl. 13.

●● Kvällsmässa. Säby kyrka, torsdagar kl. 19.

Säby kyrka

●● Bibelfrukost. Tisdagar kl. 08. Samtal om 
Bibeln och livet.

●● Pilgrimsvandring. Start i Säby kyrka,  
tisdagar kl. 10.15.

●● Samtalsgrupp. Tro & Liv, tisdagar kl. 13.30.

●● Öppna förskolan Juvelen. måndagar,  
tisdagar och torsdagar kl. 09-12.30. För 
barn 0–5 år med deras vuxna. Fika, lek, 
samtal och sång. Avslutning 19/12.

Öppen verksamhet

●● Torsdagsträffen. Föredrag och sopplunch, 
kl. 11, 2/11, 16/11, 30/11 & 14/12.

●● Adam. Samtalsgrupp för män, kl. 09 11/11 
och 9/12.

●● Stororden. Öppen bibelföreläsning kl. 19 
ons 29/11 och 20/12.

●● Lunchmusik. Kl. 12 jämna tisdagar.

●● Syföreningen. Kl. 13.30, udda torsdagar.

Barn och unga

●● Fredagsmys. Kl. 18, fredagar udda veckor. 
Avslutning 8/12.

●● Gathering of Geeks. Kl. 17.30, onsdagar 
jämna veckor. Avslutning 13/12.

●● Söndagsskola. Kl. 11 jämna söndagar för 
barn 4–10 år. Avslutning 17/12.

●● Barngudstjänst. Kl. 09.30 fre 24/11.

Allhelgonahelgen 

●● Lör 4/11. Kl. 11 Gudstjänst i Salems kyrka. 
Kl. 17 Minnesgudstjänst i Salems kyrka, 
stilla orgelmusik kl. 14 och 15.

●● Sönd 5/11. Kl. 11 Högmässa i Säby kyrka.

Jul, advent och nyår
●● 1:a advent. 

Kl. 11 Familjemässa i Säby kyrka. 
Kl. 11 Högmässa i Salems kyrka. 
Kl. 18 Adventskonsert med ungdomskören 
i Salems kyrka.

●● 2:a advent. 
Kl. 11 Högmässa i Säby kyrka. 
Kl. 16 Luciakonsert med Barn- och diskant-
kören i Säby kyrka. 
Kl. 18 Luciakonsert med Ungdomskören i 
Säby kyrka.

●● 3:e advent. 
Kl. 11 Högmässa med dopkalas. 
Kl. 18 ”Vi sjunger in julen” Konsert med 
Kyrko kören i Salems kyrka

●● Julafton 24/12. 
Kl. 09.30 och 10.30 Julkrubba i Säby kyrka. 
Kl. 23 Midnattsmässa i Säby kyrka.

●● Juldagen 25/12.  
Kl. 07 Julotta i Salems kyrka. 
Kl. 09 Julotta i Säby kyrka. 
Annandag jul. 26/12.  
Kl. 11 Högmässa i Säby kyrka.

●● Nyårsafton 31/12. 
Kl. 17 Nyårsbön i Salems kyrka.

●● Nyårsdagen 1/1. 
Kl. 11 Högmässa i Salems kyrka.

Politik
Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 23/11, 14/12 
Barn- och utbildnings nämnden: 5/12
Bygg- och miljönämnden: 12/12 
Kultur- och fritidsnämnden: 30/11
Socialnämnden: 4/12

Sammanträdena börjar kl 19 om inget 
annat meddelats. Allmänheten kan inte 
delta vid de ärenden som gäller myn-
dighetsutövning eller som omfattas av 
sekretess. Dessa ärenden förekommer 
främst vid bygg- och miljönämnden och 
socialnämnden.

Frågestund för  
allmänheten
I samband med kommun fullmäktiges 
sammanträde är det frågestund för 
allmän heten 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 samman- 
trädet äger rum.


