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Stram budget 2013-2015

Salem åter bland de bästa i Sverige  
på trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktige ställer sig bakom den 
borgerliga majoritetens förslag till budget 
för åren 2013-2015. Budgeten är ansträngd, 
bland annat på grund av en låg tillväxt av 
skatteunderlaget och relativt höga löneavtal. 
Resultatet under budgetperioden blir svagt 
och för år 2013 uppnås endast ett nollresultat. 
Kommunalskatten blir oförändrad vilket inne-
bär att för varje 100 kronor i beskattningsbar 
inkomst går 19:90 kronor till kommunen.

Kompensation till barn och utbildning
Barn- och utbildningsnämnden får liksom 
andra nämnder en minskad budget men kom-
penseras med 10,4 miljoner kronor för lärar-
nas nya löner.

Rönninge ungdomscafé läggs ner
De allmänna besparingarna medför att 
Rönninge Ungdomscafé läggs ned. Besöks-
antalet på caféet har varit vikande under  
senare tid.

Större investeringar
En ny busslinje i Rönninge startade i decem-

ber 2012. Under hösten har gator och vägar 
anpassats till den nya linjen och arbetet fort-
sätter under 2013 med investeringar för 4,6 
miljoner kronor. Ett nytt äldreboende med 
27 platser planeras till år 2015 och för detta 
avsätts 50 miljoner kronor. Boendet ska i första 
hand ligga vid Söderby park. En ny dagvatten-
damm ska byggas för att rena Salems dag-
vatten från näring och metaller innan det går 
ut i Utterkalven. Totalt har 7 miljoner avsatts 
för att bygga dammen varav 3 miljoner för år 
2013.

Vad tyckte de olika partierna?
Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna stod bakom majori-
tetens  budgetförslag. Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet respektive Rönningepartiet hade 
olika förslag till ändringar i majoritetens bud-
getförslag. Vänsterpariet presenterade ett eget 
förslag till budget. 

Mer information
Läs hela budgeten och partiernas ändringsför-
slag på kommunens webbplats www.salem.se

I 2012 års öppna jämförelse om trygg-
het och säkerhet kommer Salems kom-
mun på första plats i länet och sjät-
te plats i landet. Det är femte året i 
rad som rapporten ”Öppna jämförel-
ser Trygghet och Säkerhet” publice-
ras av Sveriges kommuner och lands-
ting (SKL). I rapporten vägs resul-
tat- och resursindikatorer inom områ-
det trygghet och säkerhet samman och 
alla kommuner i Sverige rangordnas. 
I förra årets jämförelse kom Salem på 
tredje plats i landet men det går inte 
att göra en korrekt jämförelse med 
den placeringen i år eftersom defini-
tionen för en indikator har ändrats. 
Förstaplatsen i länet har Salem haft de 
senaste tre åren.

 Enligt SKL kan en trygg och säker 
kommun beskrivas som en kommun 
där det sker få olyckor, där få brott 
begås, där kriser hanteras på ett bra 
sätt för att minimera störningar och 
där medborgare och politiker har ett 
säkerhetsmedvetande som i så stor 
utsträckning som möjligt grundar sig 
på faktiska förhållanden.
 En av de indikatorer som ingår i 
rapporten är antalet utvecklade brän-
der i byggnad per 1000 invånare. Här 
har Salem det bästa resultatet i Sverige 
med 0,22 bränder per 1000 invånare.

Mer information
Hela jämförelserapporten finns att läsa 
på SKLs webbplats www.skl.se

Kulturskolan 50 år 
– Stort intresse för  
 kulturskolans jubileumskonserter
 
För att fira sitt 50-årsjubileum genomförde kulturskolan 
två skolkonserter och en jubileumskonsert för allmänhe-
ten den 16-17 november. 
 På skolkonserterna kom ca 900 elever och på jubi-
leumskonserten drygt 500 personer. 
 Efter noggrann planering och många timmars 
repeterande fick alla medverkande stor uppskatt-
ning och mycket beröm från publiken som besökte 
Skogsängshallen.

Mer information
Du som vill veta mer om Kulturskolan kan kontakta 
rektor Patric Skog på tel 532 599 73 eller via mail  
patric.skog@salem.se



kkommunnytt

Betala räkningar med 
autogiro eller e-faktura

 Med hjälp av autogiro eller e-faktura kan du 
enkelt och säkert betala dina räkningar för barn-
omsorg, vuxenomsorg och vatten. Autogiro passar 
för återkommande räkningar då betalningen dras 
automatiskt på rätt dag från kontot. Anmäl auto-
giro via en blankett på kommunens webbplats 
www.salem.se/bankgiro/autogiro. Vi kan också 
skicka en blankett per post.
 E-faktura är samma sak som en vanlig pappers-
faktura men den skickas elektroniskt till dig via 
din internetbank. Du anmäler att du vill ha e-fak-
tura från Salems kommun via din Internet bank.

Mer information
Ekonomiassistent Karin Alm, 532 598 72, 
karin.alm@salem.se

Nytt driftavtal med 
Rönninge Salem fotboll

 Salems kommun har tecknat ett nytt avtal med 
Rönninge Salem fotboll om skötsel, drift och 
underhåll av kommunens bollplaner. Avtalet gäller 
under åren 2013-2016 för Salemsvallen, Säby 
bollplan, Berga bollplan och eventuellt tillkom-
mande Prästboda bollplan. 

Mer information
Rolf Johanson, kultur- och fritidschef
532 599 15, rolf.johanson@salem.se

SRV återkallar förslaget om begräns-
ning av antalet besök på ÅVC

 SRV Återvinnings styrelse beslöt den 12 
december att återkalla förslaget om begränsning av 
besöken på Återvinningscentralerna (ÅVC). Nya 
diskussioner ska föras med ägarkommunerna. 
 SRV föreslog i oktober att antalet besök på 
återvinningscentralerna skulle begränsas till max 
20 per år. Idag är antalet obegränsat. Till ÅVC 
lämnar man plast, textilier, kartonger, trädgårds-
avfall, batterier, möbler, apparater, kylskåp etc. 
Bakgrunden till förslaget är att en del företagare 
missbrukar sitt privatkort vid SRV istället för att 
köpa företagskort. 
 Under fördiskussionerna har Salems kommun 
varit stark motståndare till förslaget. Kommunen 
anser att SRV:s förslag visar brist på miljötän-
kande. Det är bra om privatpersoner ökar åter-
vinningen genom att besöka ÅVC:n ofta. Annars 
finns det risk för att avfallet hamnar i naturen. En 
annan nackdel är att hushållen tvingas att mellan-
lagra avfall i bostäderna. Salemsborna är de som 
flitigast besöker sin ÅVC.  

Måndagsöppet
 Du vet väl att du kan ringa och besöka Salems 

kommun på kvällstid? På måndagkvällar är kom-
munhuset öppet fram till kl 18.30 för besök och 
telefonsamtal. Ring gärna växeln på 532 598 00.

Salem 30 år
 Den 1 januari 2013 fyller Salems kommun 30 

år. Kommunfullmäktige i Salem infördes redan 
1919 men 1974 slogs kommunen ihop med 
Botkyrka i samband med storkommunreformen. 
Efter en folkomröstning blev Salem återigen en 
egen kommun 1983.

Här läggs energin på framtiden!
På förskolan Skogsängsgården hjälps personalen och förskolebarnen åt att minska energiförbrukningen. 
Projektet är en del av en större satsning som Salems kommun gör för att minska energiförbrukningen i 
kommunens verksamheter.

Redan 2010 tog Salems kommun fram 
en strategi för att följa upp och minska 
energianvändningen. Med strategin som 
grund har kommunen fått ekonomiskt 
stöd från Energimyndigheten för åren 
2010 till 2014.
 Agneta Jordaan är konsult och hjäl-
per kommunen i arbetet. Hon berättar 
att de flesta kommuner i Sverige arbetar 
för att bli mer klimatanpassade. Vinsterna 
är många och samtidigt som man värnar 
om miljön sparar man pengar som i stället 
kan användas till annat. I Salems strate-
gi ligger fokus bland annat på att minska 
energiförbrukningen i kommunens fastig-
heter och för transporter.
 – Dessa områden är de största energi-
bovarna, menar Agneta. Utöver detta 
finns det planer på hur kommunen kan 
upphandla mer energieffektiva produkter 
och tjänster.

Fokus på förskolor och skolor
Inom Salems förskolor och skolor har en 
informationskampanj och ett besparings-
projekt påbörjats. Först ut är förskolan 
Skogsängsgården som arbetar med kon-
kreta åtgärder och ändrade vanor för att 
göra av med mindre energi. En kväll i 
höstas samlades personalen för att ha en 
utbildning om energianvändning och pla-
nera förskolans insatser.
 – Vi jobbade i grupper och disku-
terade vad vi skulle kunna göra för att 
bli mer energieffektiva, berättar Inger 
Berglund som arbetar som pedagog på 
Skogsängsgården sedan många år tillbaka.
 Personalgruppen analyserade vilka vanor 
man hade idag och identifierade olika 
områden där man kunde spara energi. 
Idéerna sammanställdes i en åtgärdsplan.

Belysningen är en stor utgift
I åtgärdsplanen finns bland annat försla-
get att se över belysningen, eftersom den 
vanligtvis står för cirka 30 procent av en 
förskolas elförbrukning. Redan nu har 
förskolan installerat punktbelysning och 
spotlights som används istället för lys-
rörsarmaturerna i taket.
 – Ljuset har blivit behagligare och ska-
par en mysigare miljö. Det märks att bar-
nen blir lugnare och mer harmoniska, 
konstaterar Inger.
 I punktbelysningen används LED-
lampor istället för halogen och lågener-
gilampor. LED-lamporna är visserligen 
dyrare att köpa men mycket mer effekti-
va och räcker längre, vilket kompenserar 
för det höga inköpspriset. LED-lampor är 
dessutom ett bra val för miljöer där barn 
vistas eftersom de inte blir varma och 
därmed inte innebär någon brand- eller 
brännrisk.
 Både barnen och personalen har bli-
vit mycket mer noggranna med att släcka 
lamporna när de lämnar ett rum. Inger 
berättar att barnen tycker det är roligt och 
att de är riktigt duktiga.
 – Jag vill inte att strömmen ska 
”komma bort”, förklarar Agnes, 5 år. 
Hennes kompis Maksim håller med och 
menar att då kan man inte dricka te.

Många bäckar små
Utöver belysningen förbrukar förskolans 
torkskåp mycket el. På blöta och slaskiga 
dagar behöver stora mängder kläder tor-
kas och torkskåpen är ofta påslagna under 
längre tider.
 – Vi använder torkskåpen på ett mer 
effektivt sätt nu. De fylls på rätt sätt och 
kläder som kan självtorka får göra det, 

berättar Tuula Törnqvist som sedan 1995 
arbetar som pedagog på förskolan.
 I köket är man också noggrann med 
energianvändningen. Helena Ahlén som 
är kokerska stänger av spisplattorna så 
snart de inte används. Även diskmaski-
nens lucka stängs när den inte används 
och på så sätt behåller vattnet värmen 
längre.
 Skogsängsgården värms upp av fjärr-
värme som ur energisynpunkt är ett rela-
tivt effektivt uppvärmningssätt. Men det 
finns ändå besparingar att göra. Under 
årets kyligare månader är förskolan noga 
med att dörrar och fönster hålls stängda. 
Om ett rum känns varmt och kvavt är det 
bättre att öppna ett fönster på vid gavel 
under en kort period än att låta fönstret 
stå på glänt under en hel dag.

Ringar på vattnet
Agneta berättar att man hoppas att sats-
ningen ska få effekt även utanför kommu-
nens verksamheter.
 – Tanken är ju att barnen tidigt lär sig 
tänka på miljön och utvecklar goda vanor 
som de kan använda hemma och under 
resten av livet, menar hon. Detta går dess-
utom hand i hand med Skolverkets läro-
plan om att arbeta med hållbar utveckling 
i förskolan.
 Tuula berättar att hon alltid har varit 
miljömedveten och att hon nu blivit ännu 
mer eftertänksam även hemma. Hon 
släcker alltid lamporna när hon går ut och 
stänger av tv:n istället för att låta den stå 
i standby-läge. Inger håller med sin kolle-
ga och berättar att hon dessutom försöker 
cykla så ofta hon kan till jobbet.

Besparingen mäts kontinuerligt
Det långsiktiga målet i kommunens stra-
tegi är att minska den inköpta energin i 
kommunens alla byggnader med tre pro-
cent till 2014 jämfört med 2009. Varje 
månad kommer Skogsängsgårdens energi-
förbrukning att mätas och jämföras med 
samma period året innan. Som morot ska 
förskolan få pengar som motsvarar den 
besparing de gör fram till den 30 juni 
2013.
 – Det är svårt att veta hur stor bespa-
ringen blir, men vi hoppas kunna använ-
da den till något inspirerande och utfors-
kande till utemiljön. Något som gynnar 
alla barn, oavsett ålder, berättar Inger och 
Tuula.
 Båda två ser med spänning och för-
väntan fram emot första mätningen som 
kommer i slutet av januari. – Det ska bli 
så roligt att se vilken skillnad våra ändrade 
vanor gör i verkliga kronor, avslutar de.

Text och foto: www.luxlucid.se

Inger Berglund pratar med Linnea Hofverberg om varför det är bra att släcka lamporna.
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Korttidshemmets personal.

Vattentornets korttidshem
Den 29 november invigdes Vattentornets korttidshem för barn med 
funktionsnedsättning. Hemmet ligger i en del av ett flerbostadshus vid 
Söderby park. Socialnämndens ordförande Lars Pilsetnek klippte det 
blågula bandet.
 Korttidshemmet är bemannat dygnet runt och har plats för fyra 
barn eller ungdomar samtidigt. Verksamheten utformas utifrån de 
enskildas behov och önskemål för att göra vistelsen där så meningsfull 
och innehållsrik som möjligt. Det finns möjlighet till kulturella aktivi-
teter och fritidsaktiviteter.

Mer information
Enhetschef Marianne Mokadem tel 532 598 81, 
marianne.mokadem@salem.se, Vattentornet tel 532 598 84.

Ska ni välja skola?
Under vecka 3 har Salems kommunala grundskolor öppet hus för er 
som ska välja skola för elev till förskoleklass. Välkomna!
  
Säbytorp ro månd 14/1 kl 17-19
Skogsängsskolan onsd 16/1 kl 17-19
Rönninge skola tisd 15/1 kl 18-19
Nytorpsskolan tors 17/1 kl 18-19
 
Du kan även besöka Pysslingens två privata skolor:
Rosenlundskolan tisd 22/1 kl 17.30-19.00
Parkskolan onsd 23/1 kl 17.30-19.00

Detaljplan klar för Rosstorp
Kommunfullmäktige har antagit en detaljplan för en del av fastighe-
ten Rosstorp 2 i Rönninge. Syftet med planen är att flerbostadshus för 
seniorer/55+ ska byggas vid Tallsätravägen 69-80 i Rönninge. Det är 
Filadelfiaförsamlingen som vill bygga i området och bebyggelsen pla-
neras till tre hus med totalt 25-30 bostäder. I samband med att områ-
det byggs ut kommer även en gång- och cykelbana att byggas i anslut-
ning till bebyggelsen vid Tallsätravägen.

Mer information
Conny Olsson, kommunarkitekt, 532 598 99, conny.olsson@salem.se

Synpunkter och klagomål

Söderby park förstahandsval för nytt särskilt boende

Ny busslinje 
i Rönninge
Den 10 december var det invigning och premiär tur 
för den nya bussringlinjen i Rönninge. Bussen 
går i en riktning med start vid Rönninge C, 
fortsättning till Dånviksvägen, Uttringevägen, 
Uttringe gårds väg, Sandbäckvägen och åter till 
Rönninge C. Linjen har nummer 731 och den 
har anpassats för att optimera bytesmöjlighe-
ten till pendeltågstrafiken i Rönninge. Bussen 
går på vardagar under dagtid men kommunen 
har framfört önskemål till SL om att trafiken 
bör utökas till kvällar och helger. SL:s beslut om 
vilka dagar och tider bussen ska köras i framti-
den grundar sig på statistik över hur många som 
åker med bussen.
 Linje 972 trafikerar sträckan Rönninge sta-
tion – Salems centrum med timmestrafik var-
dagar mellan 9.30 och 15.30. Tidtabellen är 
anpassad till linje 731 och kan trafikera Rosstorp 
om beställning görs per tel 08-55668815, senast 
30 minuter före avgångstid.

För att Salems kommun ska kunna utvecklas och bli 
bättre kan du lämna förbättringsförslag och synpunkter. 
Lämna synpunkter via en digital blankett som finns på 
www.salem.se/synpunkter. Du kan också fylla i en pap-
persblankett som finns i kommunhusets reception eller 
går att beställa på telefon 532 598 00. Du kan även be 
någon av våra anställda att hjälpa dig med att fylla i en 
blankett.
 Du kan lämna dina synpunkter anonymt, men om du 
lämnar dina uppgifter får vi möjlighet att kontakta dig. 
Varje förvaltning dokumenterar och analyserar de syn-

punkter som kommer in. Därefter genomförs de eventu-
ella förändringar som kan vara lämpliga.

Vad är inte synpunkter 
och klagomål?
 » Överklaganden på beslut, t ex enligt social tjänstlagen 

eller plan- och bygg lagen.
 » Direkta fel som ska åtgärdas, t ex hål i gatan och tra-

siga lampor. Detta anmäls som vanligt till felanmälan 
via webben eller till kommunens växel 532 598 00.

Salems kommun planerar att bygga ett nytt särskilt 
boende för äldre till år 2015. Kommunfullmäktige 
har beslutat att boendet i första hand ska byggas vid 
Söderby Park. I andra hand ska boendet byggas vid 
kvarteret Vitsippan. Fullmäktige beslutade också att 
uppdra till kommunstyrelsen att teckna ett exploate-

ringsavtal med SW Projektutveckling AB. Avtalet ska 
godkännas av fullmäktige.

Mer information
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 532 599 00, 
msb@salem.se

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) klippte bandet 
tillsammans med Mikael Eriksson, samhällsplanerare vid SL.

Skyttorpsskolan.

Mer information
Elin Granhagen, trafikingenjör, 532 598 00, 
elin.granhagen@salem.se

Idrottsstipendiet till 
simhopparen Erik Määttä
Salems kommuns idrottsstipendium 2012 
går till Erik Määttä, simhoppare i Södertälje 
Simsällskap.
 Stipendiet är på 8 000 kr och delas ut av kul-
tur- och fritidsnämnden för förtjänstfulla insat-
ser inom idrottsområdet i Salem. Nämndens 
motivering är:

Erik Määttä är en ung simhoppare, som bor 
i Salems kommun och är aktiv i Södertälje 
Simsällskap. Han har under året haft nöjet och 
äran att representera juniorlandslaget vid interna-
tionella tävlingar i Italien, Tyskland och Sverige. 
Vid junior-EM i Österrike tog han sig till final. 
Vid de svenska Ungdomsmästerskapen segrade han 
i alla tre grenar. Trots att han är junior vann han 
tre brons vid det senaste svenska seniormästerska-
pen. 
 Erik Määttä är en fokuserad idrottsman med 
höga ambitioner. Genom att tilldela honom Salems 
kommuns idrottsstipendium uppmärksammar vi en 
ung framgångsrik idrottsman och en god förebild 
för unga.
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Bibliotek
tel 532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, Tor  13-19 Tis, Ons 10-17
Fre 13-17 Lör 10-15
www.salem.se/bibliotek

Speciella öppettider:
1/1 nyårsdag, stängt Onsd 2/1, 13-17
Tors 3/1, 13-19  Fred 4/1, 13-17
5/1 trettondagsafton, stängt

 Konsert och poesi med Rönninge 
Rabarber lördag 19/1 kl 13 samt åter-
invigning av porträttgalleriet kl 12.30 av 
kommunfullmäktiges ordförande Olle 
Glimvik. Rönninge Rabarber avslöjar i 
ett tudelat program sanningen om den 
spanska kärleken. Tonsättare Michael 
Bojesen.

 Stick- och handarbetscafé, måndagar 
17-19 med start 21/1

Utställningar på biblioteket
 Salems Hembygdsförening foto m m 
”Ur gömmorna” pågår t o m 17/1

 Olof Amsköld och Ingegerd Finnholm, 
akvarell och olja 19/1-7/2. Vernissage 
Lördag 19/1 kl 11-15

För barn och ungdom
 Teatersagan spelar ”Alladin och den 
magiska lampan”, Lördag 26/1 kl 
13 Lilla Murgrönan, 40 kr. Förköp på 
Salems Bibliotek fr o m 19/1

Kultur
Salems Hembygdsförening

Villa Skönvik, Rönningevägen 7
 ”Skolor i Salem”, Ulla Ehn berättar 
17/1 kl 19

 ”Öppet hus” släkforskarforum kl. 14, 
servering och visning av museet, 27/1 
13-16

Rönninge kultur- och fritidsförening
 Fotokurs, i Villa Skönvik  2/1, 3/1 och 
4/1 kl 13.30-16.00. Foto-intresserad? 
Fotografen Björn Babba Callius kommer 
att hålla fotokurser, separat för både 
vuxna och för ungdomar. Kursen är en 
grundkurs. 

 Kostnad: 895 kr + medlemskap i 
föreningen 100 kr

 Frågor: Björn Babba Callius 
tel. 073-356 40 13, info@babba.se

 Kundaliniyoga, i Villa Skönvik, gratis 
prova på, drop in 14/1 kl 18.30-19.30

 Kursstart 1 onsdagar med start 16/1 kl 
17.30-18.30 och 19-20.

 Kursstart 2 måndagar med start 21/1 
18.30-19.30.

 Kostnad: 12 kurstillfällen 1250 kr, 
6 kurstillfällen för 750 kr

 Frågor: Gunilla Madsen, 073-687 26 96. 
Läs mer på hemsidan www.yogima.se

 Slöjdklubben Hackspetten, i villa 
Skönvik, vårens kurs startar 8/1 kl 
16-19 och fortsätter under 10 tisdagar 
under våren. 

 Är du mellan 7-14 år och tycker om att 
slöjda, pyssla och skapa? Då är slöjd-
klubben något för dig. Vi kommer både 
vara inomhus och utomhus när vi slöj-
dar. Kostnad: 1500 kr, lättare frukt och 
fika ingår.

 Frågor: Ring Helén Skogsberg på 070-
985 92 92, se mer info www.tratrad.se

 Skrivarverkstad för dig mellan 12 och 
15 år, i Villa Skönvik 8/1 kl 16.00-17.45

 Kostnad: 400 kr
 Frågor: Myrna Siri, tel 070-401 95 80

 Ibalans – Qigong, i Villa Skönvik, mån-
dagar med start 14/1 kl 20-21. Inga för-
kunskaper krävs, du har på dig mjuka 
kläder men inga skor. 

 Kostnad: 600 kr
 Frågor: Sandra Lindquist, 070-924 44 

88 och Helena Evsäter, 070-878 88 81. 
Anmälan via e-post till info@evsater.se 
eller på telefon.

Kyrkan
Salems församling, exp 532 560 72

www.svenskakyrkan.se/salem 
Alla evenemang sker i Säby kyrka om inget 
annat anges 

 Högmässa, alla söndagar kl 11. Även 
högmässa tisdag 1/1.

 Extrainformation: Söndag 6/1 högmäs-
sa med julspel och grötlunch i Salems 
kyrka. Söndag 13/1 ekumenisk guds-
tjänst

 Kort lunchbön, vardagar kl 13.
 Lunchmässa, tisdagar kl 13 (ingen 
mässa 3/1)

 Öppna förskolan, terminsstart måndag 
14/1. Sedan öppet måndag, onsdag, 
fredag. 

 Stavgång, promenad i lugnt tempo, sam-
ling tisdagar kl 10.15. Terminsstart 15/1. 

 Syförening, kom och sy och sticka med 
oss! Torsdag 17/1 och 31/1 kl 13.15. 

 Psalmhappening, lyssna på psalmer 
som tolkas på annorlunda vis, söndag 
20/1 kl 18.

 Torsdagsträff, torsdag 24/1 kl 11 före-
läsning med efterföljande sopplunch. 

Se hela programmet på vår hemsida!

Skogsängskyrkan, exp 532 518 46

www.skogsangskyrkan.nu
 Gudstjänst, söndagar kl 10
 Söndagsskola (4-12 år) söndagar kl 10 
(start 20/1)

 Barnkören Pärlor (3-6 år) måndagar kl 
17.15 (anmälan)

 Scout måndag kl 18.30 resp. tisdag kl 
18 (anmälan)

 Kvällsmässa söndag 13/1 kl 19
 Kör med gospelinriktning, onsdagar kl 
19 (anmälan)

 Nätverk för föräldrar till barn med 
neuropsykiatrisk diagnos träffas en 
onsdag i månaden

 Missionsgudstjänst om Japan, Söndag 
6/1 kl 10, Ingrid Yoda spelar koto

 Ekumenisk gudstjänst i Säby kyrka, 
Söndag 13/1 kl 11

 Alpha – grundkurs i kristen tro, tors-
dagar kl 18.30 (anmälan)

Sport/motion
IFK Salem

Alla matchtider hittar du på 
http://www.laget.se/ifksalem/

Övrigt
SeniorNet Salem

 Öppna datorstugan välkomnar er igen 
på Säbyhallsvägen 24, 15/1 kl 13 – 16 
och på tisdagar samma tid fram till den 
15/5. 

ÖPPNA SAMMANTRÄDEN
Kultur- och fritidsnämnd: 17/1
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat 
meddelats. 
Ärendelistor finns på biblioteket och i 
kommunalhusets reception.

FRÅGESTUND FÖR ALLMÄNHETEN
I samband med kommunfullmäktiges sam-
manträde är det frågestund för allmänheten 
kl 19. Alla kommuninvånare kan ställa en 
fråga som berör något inom fullmäktiges 
ansvarsområde. En person får endast ställa 
en fråga vid samma tillfälle. Frågan skall 
märkas ”Fråga till fullmäktige” och lämnas till 
kommunen senast måndag den vecka sam-
manträdet äger rum.

SAMMANTRÄDESDAGAR I SALEMS KOMMUN ÅR 2013
Nämnd Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Dag

Kommunfullmäktige – 28 – – 2 13 – – 26 – 21 19 Torsd

Kommunstyrelsen – 4 4 9* 20 – – – 9 7,28 25 – Månd

Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 18 18 – 6 – – 26 23 14 11 – Månd

Kommunstyrelsens tekniska utskott 23 20 20 17 8 12 – 28 25 16 13 11 Onsd

Barn- och utbildningsnämnden – 12 19 16 14 11 – 27 24 29 – 3 Tisd

Bygg- och miljönämnden 29 – 5 23 28 18 – – 3 1 5 10 Tisd

Kultur- och fritidsnämnden 17 14 21 – 6* – 22 12 17 14 12 Torsd

Socialnämnden – 11 11 – 6 17 – 26 14 11 16 Månd

Socialnämndens utskott 21 18 25 15 13 3 – 19 23 15* 19* 9 Månd

Överförmyndarnämnden 28 – – 15 – 3 – – 2 – 4 – Månd

Handikapprådet – 19 – – 21 – – 20 – – 19 – Tisd

Pensionärsrådet – 19 – – 21 – – 20 – – 19 – Tisd

Näringslivskommittén – 7 – – 16 – – – 5 – 7 – Torsd

OBS! Datumen kan ändras under kalenderåret * Ändrad veckodag

Salems kommun 
informerar 2013
”På G-sidan” i Salems kommun informe-
rar är bland annat till för att kommunens 
föreningar ska få möjlighet att nå ut till 
salemsborna på ett enkelt sätt. Manus 
bör lämnas in enligt följande.

Nummer      Manusstopp
1 Jan, v. 52 28/11
2 Feb-mar, v. 5 4/1
3 Apr-maj,v. 13 1/3
4 Jun-aug, v. 22 2/5
5 Sep-okt, v. 35  5/8
6 Nov-dec, v. 44  4/10
1 Jan 2014, v. 52 27/11


