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Salemskolan – ny skola i kommunen
Salemskolan erbjuder undervisning
och stöd till elever med särskilda
behov. Skolan samlar flera enheter
som tidigare varit utspridda i
kommunen. Stor vikt läggs vid att
anpassa och skapa tillgängliga
miljöer för lärande utifrån elevens
behov. Skolans lokaler ligger vid
Säbyskolan och rektor är Anna Borg.
I skolan finns:
• Grundsärskola årskurs 1–9. En
egen skolform med egen läroplan
och kursplaner. Krav på utredning

med pedagogisk, psykologisk,
medicinsk och social bedömning.
• Särskild undervisningsgrupp
årskurs 1–9 för elever med
autismspektrumtillstånd.
• Språkstudio årskurs F–9 för
elever med tal- eller språk
störning.
• Mobil enhet. Arbetar med
särskild undervisningsgrupp och
med stöd ute på grundskolorna.
Skolan har ett nära samarbete med
övriga grundskolor. Samarbetet

handlar om att på bästa sätt stödja
Salemskolans elever men även om
fortbildning och utveckling i
kommunens övriga skolor.
Det är inte föräldrarna själva som
söker till skolan. Beslut om placering
i särskild undervisningsgrupp fattas
av rektor på elevens grundskola,
efter prövning av central elevhälsa.
Beslut om tal- eller språkstöd eller
insatser av mobil enhet fattas av
central elevhälsa efter ansökan från
lokal elevhälsa/rektor.
Särskolesamordnare Ulrika Jörlén och
rektor Anna Borg är stolta över Salemskolan.

Information från de politiska partierna. Sidan 3.

Funktionshindrade ger bra betyg till ESS

Mycket höga betyg till äldreomsorgen
Personalen vid äldreomsorgen i Salem får
mycket höga betyg av de äldre i Socialstyrelsens enkätundersökning. Enkäten
genomförs varje år över hela landet och
vänder sig både till äldre som har hemtjänst
och äldre som bor på äldreboende.

Salems resultat
Äldreomsorgen i Salem har under 2013
arbetat aktivt med lokala värdighetsgarantier för vård och omsorg. Arbetet verkar ha
givit utdelning då 100 % av de äldre med
hemtjänst som svarat på enkäten uppgivit
att de är mycket nöjda eller ganska nöjda
med personalens bemötande. Detta kan
jämföras med rikets medel som är 97 %.
Salem ligger även över riksgenomsnittet på
frågorna om förtroendet för personalen
och den sammantagna nöjdheten med
hemtjänsten. Hela 99 % av de svarande

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

uppger att de är mycket nöjda eller ganska
nöjda med hemtjänsten i sin helhet. Rikets
medel är 90 %.

Under oktober och november 2013
genomförde enheten för särskilt stöd (ESS)
enkäter och intervjuer med brukare inom
kommunens omsorg om funktionshindrade.
Resultatet visar att ESS får mycket bra betyg
av de funktionshindrade. I ESS ingår bostad
med särskild service, mobila teamet,
Vattentornets korttidsboende, personlig
assistans, Gläntans boendestöd, Gläntans
sysselsättning och Salems dagliga verksamhet.
Socialnämndens mål är att boende och
brukare ska få ett gott bemötande och
känna delaktighet vid boenden, dagverksamheter och boendestöd. Det är också
viktigt att brukarna upplever trygghet och
är nöjda med det stöd de får. Enkätresultaten visar att ESS verksamheter överträffar
socialnämndens målsättning. En jämförelse
med resultatet från 2012 visar dessutom att
de goda resultaten håller i sig över tiden.

Resultat
2013

Resultat
2012

99 %
(85,1 %)

97 %

89 %
(80 %)

90 %

Känner trygghet

96 %

95 %

Är nöjd med
stödet

98 %

95 %

Mätområde
Upplever gott
bemötande från
personal
Upplever
delaktighet

I tabellen ovan visas resultaten för 2012
och 2013. Procentsatsen visar hur många
som svarat JA eller JA, OFTAST på frågorna
inom respektive område. Inom parentes
finns de målvärden som socialnämnden
fastställt inom vissa områden.
●● Mer information
Merith Fröberg, 08-532 599 86

Om undersökningen
I den riksomfattande undersökningen har
totalt ca 140 000 personer svarat på
enkäten och i år var det första gången alla
äldre fick svara på frågor om vad de tycker
om sin vård och omsorg. Tidigare har
enkäten endast skickats till ett urval av
personer. Resultaten visar att de allra flesta
äldre är nöjda och att andelen nöjda har
ökat under det senaste året. I år svarade
fler att de är mycket nöjda, inte bara ganska
nöjda.
●● Mer information
Tove Bergek, 08-532 598 41
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Inget beslut om
Rönninge centrum
Den 19 december 2013 beslutade
kommunfullmäktige att bordlägga ärendet
om ny detaljplan för Rönninge centrum.
Ärendet kommer att tas upp på nytt vid
ett kommande sammanträde med
kommunfullmäktige. När denna text skrivs
är det inte klart med datum för ny
behandling av ärendet.
●● Mer information
Annica Sundel, 08-532 598 10

Folkinitiativ för
folkomröstning
I höstas lämnade Rönningepartiet in en
namninsamling med önskemål om en
folkomröstning om ny detaljplan för
Rönninge Centrum. Kommunens valnämnd konstaterade den 14 november att
initiativet inte uppfyller kommunallagens
krav om antal underskrifter. Detta innebar
att ärendet inte togs upp i kommunfullmäktige.
Valnämndens beslut har överklagats till
Förvaltningsrätten i Stockholm. När denna
information skrivs pågår fortfarande
rättens handläggning och inget beslut är
ännu fattat.
●● Mer information
Annica Sundel, 08-532 598 10

Webbansökan till komvux

Ingrid Engdahl uppvaktar Sysslagårdens personal.

Pris till Sysslagårdens förskola
Avdelningen Humlan vid Sysslagårdens
förskola har fått pris från organisationen
OMEP för sitt projekt med att kontakta
äldre människor för att fråga vad och hur de
lekte när de var små. Projektet fick stor
uppmärksamhet vid OMEP:s världskonferens i Shanghai 2013. I samband med
julfirande på Galaxens förskola överlämnade OMEP:s ordförande Ingrid Engdahl
diplom, böcker och stipendium till Sysslagårdens personal.
OMEP är en förkortning för världsorganisationen Organisation Mondiale pour

l´Éducation Préscolaire. Organisationen
instiftades 1948 och är en frivilligorganisation med rådgivande status till UNESCO,
UNICEF och Europarådet. OMEP arbetar för
barn i åldrarna 0-8 år över hela världen med
målsättning att ge dem de bästa förutsättningar för en god uppväxt och utbildning. De
arbetar också för ökad förståelse för barns
rättigheter och livsvillkor.
●● Mer information
Marsella Qvicker, 070-723 94 11
Karin Winblad, 070-723 02 88

Nu kan du söka till vuxenutbildningen
i Salem via en webbportal. Länken
till portalen hittar du på webbsidan
www.salem.se/vuxenutbildning. Här
skapar du ett studerandekonto för att
göra iordning och skicka in din ansökan.
Om du inte kan scanna in betygen på ditt
studerandekonto skickar du kopior till
Vuxenutbildning i Salem, 144 80 Rönninge.

SRV bildar nytt
bolag med Scandinavian Biogas Fuels
International

Felanmälan via webben

Bion tillbaka på Murgrönan
Eurostar AB har avtal med kommunen om
att visa biofilm på Murgrönan vid Salems
bibliotek. Verksamheten med offentliga
föreställningar slutade för ett par år sedan
och seniorbion/lovbion slutade under
våren 2013. Anledningen till att verksamheten lades ned var att utrustningen inte
klarade visning av digital film, vilket är det
enda som används idag. Eurostar kommer
nu att återuppta filmvisningen eftersom
kommunen och Eurostar köpt in ny
utrustning. Start för seniorbion beräknas
till mitten av februari och lovbion återkommer under sportlovet.
●● Mer information
Rolf Johanson, 08-532 59 15

På kommunens webbplats salem.se finns
en lyssnafunktion som gör det möjligt att
få innehållet uppläst. Funktionen underlättar för dig som har svårt att läsa text på
grund av exempelvis läs- och skrivsvårigheter, synnedsättning eller annat modersmål än svenska. Det är även en möjlighet
för alla som hellre vill lyssna än läsa.
Lyssnafunktionen har nu förbättrats så
att du som besökare kan välja vilken text
du vill få uppläst. Testa funktionen genom
att klicka på lyssnaknappen som finns på
alla sidor. Om vill få ett särskilt stycke
uppläst markerar du stycket och klickar på
den lyssnaknapp som visas intill det
markerade stycket.
●● Mer information
Elisabeth Ståhl, 08-532 598 50

●● Mer information
Marianne Hedmar, 073-623 07 74,
vux@salem.se, marianne.hedmar@salem.se

Anmäl fel och skadegörelse via kommunens webbplats. Anmälan kan gälla
kommunala fastigheter, gator och parker
samt vatten och avlopp. Lämna din
e-postadress så får du ett mailsvar med
ärendenummer och bekräftelse på att
anmälan är mottagen. När arbetet är
utfört skickas ett nytt mailsvar med
kommentarer om vad som gjorts. Läs mer
på webbsidan www.salem.se/felanmalan.
Under kontorstid kan du även göra felan
mälan via kommunens växel 08-532 598 00.

Förbättrad lyssnafunktion på webben

Jägargårdens barn får diplom av kommunfullmäktiges ordförande.

Jägargården belönas för miljöarbete
På Jägargårdens förskola har personal, barn
och föräldrar hjälpts åt att minska energiförbrukningen. Under år 2013 har förskolan
minskat sin elanvändning med hela 29 %
och de får nu ta del av den ekonomiska
besparingen på drygt 7 200 kr. Pengarna ska
användas till att köpa in trehjulingar till
förskolebarnen. Projektet är en del av
kommunens större miljösatsning för att
minska energiförbrukningen.

Alla har varit engagerade
Pedagogerna har arbetat tillsammans med
både barn och föräldrar. Punktbelysning har
installerats som ersättning för en del av
lysrörsarmaturerna i taket. Lekfulla påminnelselappar har satts upp om att släcka
lamporna. Handdrivna ficklampor har köpts
in för att barnen ska kunna utforska de hörn

som blivit lite mörkare. Om möjligt torkas
kläder på annat sätt än i torkskåp och när
torkskåpet används fylls det upp ordentligt.
Det är bara några exempel på insatser som
gjorts.

Prisutdelning
Vid en prisutdelning på förskolan den 9
januari samlades barn och personal för att
ta emot diplom från kommunfullmäktiges
ordförande Olle Glimvik. Därefter firade
barnen med glass.

Fortsatt arbete
Nu fortsätter miljöarbetet med energisparprojekt på förskolorna Sysslagården,
Galaxen, Gammelgården och Sjöstugan
samt på Nytorpsskolan.

SRV återvinning AB ägs av Botkyrka,
Haninge, Huddinge, Nynäshamn och
Salems kommuner. Bolagets primära
uppgift är att sköta avfallshanteringen i
kommunerna.
Kommunfullmäktige i Salem och i de
övriga ägarkommunerna har beslutat att
godkänna ett avtal mellan SRV och bolaget
Scandinavian Biogas Fuels International AB.
Bolagen ska bilda ett nytt gemensamägt
bolag (Scandinavian Biogas Recycling AB)
som ska hyra och driva SRV:s förbehandlingsanläggning vid Sofielund i Huddinge.
Anläggningen behandlar matavfall för att
framställa så kallad slurry som sedan
används vid tillverkning av biogas.
Scandinavian Biogas Fuels International
AB ska även ansvara för att bygga en
biogasanläggning i anslutning till förbehandlingsanläggningen. Anläggningen
beräknas vara klar i mitten av 2015.

Fakta om matavfall och biogas
• Matavfall som samlas in behandlas till
slurry som är råvaran till biogas.
• 50 % av villahushållen i SRVs ägarkommuner sorterar ut sitt matavfall.
• En personbil kan köra ungefär 2,5 km
på en soppåse rötat matavfall.
• För varje kilo matavfall som rötas till
biogas undviks 0,3 kg koldioxidutsläpp,
eftersom biogasen kan ersätta fossila
bränslen.

Partisidan
CENTERPARTIET

Rönninge Centrum
Ärendet bordlades på kommunfullmäktige i december. Det är
inte demokratiskt att fatta
beslut innan förvaltningsdomstolen tagit
ställning till överklagandet om folkomröstning.
Vi röstade även för återremiss, det är en
hel del i planen som bör ändras. Vi vill att
Rönninge Centrum byggs ut, det behövs nya
bostäder och centrum behöver förnyas. Vi
vill se en småskalig bebyggelse. Torghuset är
för högt och kompakt. Vi vill ha parkeringsdäck på Coopsidan, för en bättre boendeparkering, säkrare trafikmiljö och för fler
kundparkeringar.
M, S, FP och KD skriver ”Det har varit en
god planprocess med många tillfällen till
dialog. Nästan alla synpunkter har lett till
anpassningar och förbättringar”. Vi är
förundrade! Av 157 remissvar blev resultatet
att tornet togs bort! Många känner att de
lagt ner mycket tid och intresse utan att
överhuvudtaget ha kunnat påverka!

Äldreboende
Nu ska det beslutas om det nya äldreboendet på Söderby. M och S förespråkar att
kommunen ska hyra hela anläggningen för
54 boenden och lägga ut driften på entreprenad. Vi anser att entreprenören ska ta
ansvar för lokalen och kommunen hyra det
antal platser som behövs.

Demokrati
Visst vill vi alla leva i en demokrati, eller
hur?? Om inte fler engagerar sig har vi snart
ingen demokrati. Kom med och påverka!
ankie.bosander@salem.se
FOLKPARTIET

Folkpartiet satsar på
skolan
Resultaten i Salems skolor är
olika och det finns behov av att stärka
resurserna för framför allt skolorna i
Säbytorps rektorsområde. Därför har
barn- och utbildningsnämnden beslutat att
lägga samman Säbyskolan och Skyttorpsskolan och flytta all verksamhet till Säbyskolans lokaler. Kommunen anslår fem
miljoner för upprustning av lokaler och
skolgård. Ombyggnad och renovering ska
enligt Miljö- samhällsbyggnadskontoret vara
färdiga till terminsstart hösten 2014. Vi gör
detta för att frigöra resurser för att förstärka
undervisningen. Tillsammans med det
utvecklingsprogram som rektor driver ökar
detta möjligheterna för lärare och elever att
förbättra resultaten.
Salems kommun behöver höja lärarlönerna under de kommande åren för att följa
med utvecklingen i Stockholms län. Ska vi
fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare för
lärare så måste lönerna höjas. Folkpartiet vill
prioritera lärarnas löner de kommande åren.
Datorer i skolan är en viktig fråga. Under
2014 satsar kommunen för att förbättra
nätverken i skolorna för att därefter kunna
öka antalet datorer i skolan. På sikt anser vi
att varje elev bör ha tillgång till en dator.
Folkpartiet vill satsa resurser för att höja
IT-kompetensen hos lärarna. Vi har i
fullmäktige motionerat om att inrätta tjänst
som IT-pedagog.
www.folkpartiet.se
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KRISTDEMOKRATERNA

Vart femte barn
Vi har aldrig haft det så bra
ekonomiskt som nu, men det
hjälper inte för det är väldigt
många barn och unga som lider.
Familjer, barnomsorg och skola bör prioriteras i rådande läge. Kristdemokraterna verkar
för mindre grupper i förskolan och färre
barn i skolklasserna. Både barn och lärare
behöver en lugnare miljö runt omkring sig
för att kunna arbeta.
Kampanjerna ”Vart femte barn” och ”Vit
jul” under förra året var ett sätt att rikta
ögonen på barn som far illa i samhället. Det
gäller framför allt de närmare 400 000 barn i
Sverige som växer upp i familjer med
missbruksproblem. Det betyder att i en
normalklass i Salem finns i medeltal fyra
elever som är drabbade av alkoholbrukets
verklighet och andra droger. Dessa barn
behöver allt stöd som samhället kan ge.
Ambassadörer för "Vit Jul" den gångna
julen var en hel del mer eller mindre kända
personer, som gått ut och pläderade för att
alla barn ska få uppleva en alkoholfri jul.
Bland dessa kan nämnas, Anna Hedh, Börje
Salming, Charlotte Perrelli, Clara Lidström,
Carl Schlyter, Elaine Eksvärd, Gabriel Forss,
Gabriel Wikström, Henry Bronett, Henrik
Ripa, Hillevi Wahl, Karin Adelsköld, Veronica
Palm m fl.
MIL JÖPARTIET

Miljöpartiet gillar
folkmakt!
Vår grundinställning är att
beslut i samhällsfrågor ska
fattas så nära den berörda, enskilda människan som möjligt. Därför är vi positiva till
folkomröstningar. Demokrati är inte bara
rösträtt, det är också dagligt medbestämmande. Det ska inte behöva gå 4 år mellan
tillfällena att påverka i viktiga samhällsfrågor!

Miljöpartiet tänker annorlunda!
OK, bevisa det tänker du…
Rönninge C
• Salem behöver nya bostäder, i synnerhet
hyresrätter. I det liggande förslaget är
Torghuset 4,2 m högre än Näckroshuset
mittemot. Det är inte acceptabelt. Därför
säger vi nej till Torghuset. När det gäller
finansieringen är inte kostnaderna för de
ersättningsparkeringar som måste byggas
på andra sidan järnvägen redovisade.
Dessa måste självklart täckas i avtalet
med byggherren. Miljöpartiet kommer att
motionera om folkomröstning i frågan.
Häckarna i Salemstaden
• Kommunen gick 2012 ut med ett påbud
om att alla häckar och staket som var
uppförda på kommunal mark måste tas
bort, annars skulle detta ske på fastighetsägarens bekostnad. Detta motsatte vi
oss på goda juridiska grunder. Men
framförallt stödde vi oss på en känsla av
att det var orättfärdigt att kräva detta,
efter att kommunen (i många fall) i 40 år
har accepterat sakernas tillstånd. Vi är
tyvärr det enda parti som hävdar denna
ståndpunkt.
Läs mer: mp.se/salem

MODERATERNA

Satsningar på Säby- och
Skyttorpsskolorna

SOCIALDEMOKRATERNA

Vi har påbörjat ett nytt år
2014.

I december beslöt barn- och
utbildningsnämnden att de
båda skolorna inom Säbytorps rektorsområde från och med hösten 2014 helt skall
drivas i nuvarande Säbyskolans byggnader.
Beslutet har föregåtts av förhandlingar och
diskussioner med personal och föräldrar och
dialogen kommer att fortsätta under hela
planeringsprocessen. För att skapa en trygg
och bra skolmiljö även för de yngre barnen
kommer skolgården att byggas om för tre
miljoner och ytterligare två miljoner går åt
för att anpassa lokalerna invändigt. Nyligen
har skolköket upprustats för en miljon och
ytterligare modernisering av köket planeras
till 2015 för fyra miljoner.
Sammanslagningen är ett led i satsningarna på de båda skolorna både vad gäller
studieresultat och trivsel och trygghet för
eleverna. Nyligen antogs en handlingsplan
för att långsiktigt förbättra situationen för
skolan. I budgeten för 2014 har Säbytorps
rektorsområde dessutom fått förstärkning i
form av extra pengar för elever i behov av
särskilt stöd.
Målet är att sammanslagningen ska ge
bättre samordning och samarbete mellan
pedagogerna och att det tillsammans med
insatserna i handlingsplanen och budgetförstärkningen skall leda till förbättrade
studieresultat och ökad trivsel för eleverna.
Personalen har uttryckt stora förväntningar
på den nya Säbyskolan.

Det är inte bara nytt utan också
ett supervalår och det kommer
att prägla den politiska debatten.
Debatten har redan börjat i och med
budgeten som beslutades i höstas. Vi
Socialdemokrater la ett budgetförslag med
ökad satsning på skola, ungdomsjobb och
kompetensutveckling för de anställda i
kommunen. För att finansiera detta fordrades en smärre skattehöjning vilket frambringade ordet skattechock i kommunfullmäktigedebatten. Senare kunde vi läsa i
Moderaternas tidning att skillnaden var
modest och endast 0,74%.
För oss Socialdemokrater är det viktigare
att förbättra resultaten i Salems skolor. Vi
tror nämligen att det gör vi endast genom
att satsa och behålla antalet lärare i förskolor och skolor. Inte genom att göra neddragningar år efter år.
Salems invånare behöver nybyggnation
anpassat för både nutid och framtid. De som
vill ska kunna flytta till eget boende och de
som vill lämna det egna huset ska kunna
göra det. Vi tar ansvar för byggande genom
det särskilda boendet i Söderby Park och
byggnationen i Rönninge centrum.
Delar du våra värderingar kan du bli
medlem, men vill du bara göra en insats i
valrörelsen så är du också välkommen till
Socialdemokraterna i Salem.
Arne Närström, 070-7239465
Tommy Eklund, 070-3367010

RÖNNINGEPARTIET

VÄNSTERPARTIET

Kalderéns och SMÅAs
plan kostar Salems skattebetalare 50 miljoner
Detaljplanen för Rönninge
centrum har länge varit en stridsfråga.
Kommunalrådet Lennart Kalderén har
tillsammans med exploatören SMÅA drivit
på hårt för att få igenom ett förslag som
mött stort motstånd hos de boende i
kommunen.
Även enskilda moderater har insett hur
ofördelaktigt Lennart Kalderéns och SMÅAs
förslag är för kommunens invånare. Vid
senaste kommunfullmäktige, 2013-12-19,
uppstod en het debatt inom moderaterna
mellan Lennart Kalderén (M) och Mats Röhr
(M), där den senare framhöll att avtalet
mellan Salems kommun och SMÅA bara är
bra för SMÅA och en dålig affär för kommuninvånarna.
För oss i Rönningepartiet har det sedan
länge varit helt klart att centrumförslaget
kommer bli en dyr historia för skattebetalarna. Som förslaget ligger nu kommer det
kunna kosta oss skattebetalare ytterligare 50
dolda miljoner för att lösa parkeringssituationen. Rönningepartiet har sedan Lennart
Kalderén skrev under avtalet med SMÅA
2009 hävdat att det är djupt olyckligt att
kommunens företrädare binder upp sig så
hårt och tidigt i planprocessen till en enda
exploatör. Vi hoppas nu att fler lokalpolitiker
inser att delar av detaljplanprocessen måste
backas ett steg för att undvika en miljonsmäll för kommunens ekonomi.

Året 2014 inger hopp
Vindarna vänder! Det känns i
luften och lyssnar man riktigt
noga kan man faktiskt höra det.
Återigen har orättvisor blivit något man
pratar om, något man vill göra någonting
åt. Människor pratar om hemlöshet,
fattigdom och utsatthet som något man
kan förändra.
Många upprörs över hur miljarder av våra
skattepengar, pengar vi trott att vi lagt på
skola, vård och omsorg, istället försvunnit ut
ur landet till privata plånböcker i skatteparadis. Och nästan ingen försvarar idag utförsäljningar, som den av Serafens vårdcentral,
där köparna fick betala knappt 700 tusen
kronor till landstinget för övertagandet, för
att några år senare sälja den vidare för över
20 miljoner.
Det är dags för förändring och Salem
måste bidra! Vill vi minska bostadslösheten
krävs det hyresrätter. Vi kan bilda ett
kommunalt bostadsbolag som bevarar
Akelius bestånd och dessutom bygger
klimatsmarta fyrfamiljsvillor med hyresrätt i
Rönninge. Vi kan minska barngrupperna till
en rimlig storlek i skolan och barnomsorgen,
så att alla barn får möjlighet att synas. Och
vi kan ge ungdomar arbete i kommunen.
Men allt det här kostar. Den regering som
slog sönder spargrisen och sålde innehållet
på rea kommer inte att lösa problemet. Det
måste vi göra själva. Om vi får chansen att
förändra avgörs i valet 2014.

Februari–mars 2014
För barn och ungdom

Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tors 13–19. Tis, ons 10–17.
Fre 13–17. Lör 10–15.
www.salem.se/bibliotek
●● Stick- och handarbetscafé
Måndagar kl 17–19. Bli inspirerad och
låt kreativiteten flöda tillsammans med
andra. Ta med eget material.
●● Språkcafé, Måndagar kl 14-15.30
Vill du träna dig på att tala svenska?
Välkommen till vårt språkcafé där vi träffas för att fika och prata. Ingen föranmälan – drop in!
●● Engelska konversation
Onsdagar kl 11–12.30 med start 19/2,
sammanlagt sju tillfällen under våren.
Träna dig på att prata engelska.
●● Seniorbio Tisdagar kl 13. Entré 40 kr.
●● Energirådgivning Onsdag 5/2 kl 13–16.
Få tips av kommunens energirådgivare.
Hur drar du ner på elförbrukningen och
sparar pengar? Hur ska du isolera ditt
hus.?Är berg- eller jordvärme bäst?
●● Starta eget företag Måndag 24/2 kl 17.30.
Nyföretagarcentrum informerar om vad
du ska tänka på när du startar eget. Tips,
råd och frågor.
●● Författarbesök Lena Sundström Måndag
3/3 kl 19. Journalisten och författaren
Lena Sundström berättar om historien och
den grävande journalistiken bakom den
Augustnominerade boken “Spår”. Gratis
biljetter på biblioteket fr o m mån 17/2.
●● Påskgrupp Tisdag 18/3 kl 11 och lördag
22/3 kl 12. Blomsterprinsessan inspirerar
dig till att skapa din egen påskgrupp.
Material betalas på plats. Anmälan till
biblioteket på tel 532 599 10.
●● Författarbesök Berthil Åkerlund
Torsdag 20/3 kl 19. Författaren Berthil
Åkerlund berättar om sin biografi om läkaren Denis Mukwege i Kongo som arbetar
med kvinnor som utsatts för övergrepp.
En berättelse om en modig man som trots
mordhot vägrar ge upp sitt uppdrag att
hjälpa kvinnor. Gratis biljetter på biblio
teket fr o m 6/3.
●● Temadag “Gilla jorden” Lördag 29/3
kl 10-15. I samband med Earth Hour
uppmärksammar vi vad vi tillsammans
kan göra för att spara på jordens resurser.
Minimässa med lokala aktörer, bokbytarbord, leksaksbytarbord, klädbytarbord,
försäljning m m.

Utställningar på biblioteket
8/2–27/2
1/3–18/3
		
22/3–10/4

Eternellen visar hantverk
Socialdemokraterna
i Salem firar 100 år
Sam Stadener “Leka fotograf”

●● Sagostunder
Lördag 15/2, 15/3 och 26/4 kl 10.30. Vår
sagotant Maria tar med er in i sagans
fantastiska värld! Barn 3–5 år.
●● Familjelördag Lördag 15/2 kl 10–15
10.30 sagostund med Maria och 11.30
spelar teater Bambino “Nicke Nyfiken” i
lilla Murgrönan, filmvisning m m. Entré
40 kr. Förköp på Salems Bibliotek fr o m 8/2
Arr: Salems teater- och musikförening och
Studieförbundet Vuxenskolan
●● “Hej Britt! Vad har du i väskan?”
Måndag 24/2 kl 10 och 12. Berättarföreställning med Camilla Olsson och
Helena Gustafsson för barn 4–6 år på
Lilla Murgrönan. Gratisbiljetter på Salems
Bibliotek fr o m 17/2
●● Lovbio på Murgrönan
Tisdag 25/2 kl 09.30 och 10.45
●● Trolleriskola med mr Dannyman och
Trollerishow Torsdag 27/2 trolleriskola
kl. 10 och trollerishow kl 13. Från 6 år i
Lilla Murgrönan
●● Dockteater Tittut spelar “Petras prick”
Lördag 15/3 kl 13 i lilla Murgrönan, entré
40, förköp på Salems Bibliotek fr o m 8/3.
Arr: Salems Teater- och musikförening och
Studieförbundet Vuxenskolan
●● Boulevardteatern spelar “Lilla Spöket
Laban”. Måndag 17/3 kl 10.45 på
Fritidsgården Huset, för barn från 3 år,
entré 40 kr, förköp på Salems bibliotek
fr.o.m. 10/3

För ungdomar
Fritidsgårdsverksamheten
Fritidsgården Huset, Säbytorgsvägen 14
Tel: 08-532 59 743/748, 0706-23 33 31.

Kultur
Salems Hembygdsförening

Villa Skönvik, Rönningevägen 7.
E-post: kontakt@salemhembygd.se.
Hemsida: www.salemhembygd.se
●● ”Gamla Rönninge i ord och bild”
Torsdag 20/2 kl 19 i Villa Skönvik, Bengt
Gustafsson berättar och visar bilder.
Biljetter på Biblioteket och hos Blomsterprinsessan en vecka innan.
●● Öppet hus i Villa Skönvik. Söndag 23/2
och 23/3 med café och visning av museet
kl 13–16. Släktforskarforum kl 13–14.

Salems Teater- och musikförening
7/2
		

Teaterresa till Långholmen
“Fredagsrys”

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel 08-532 598 00
Fax 08-532 598 87
info@salem.se
www.salem.se

Kyrkan

Övrigt

Salems församling, exp: 08-532 560 72

SeniorNet Salem

www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/Salemsforsamling
●● Högmässa, Säby kyrka, söndagar kl 11
(ej 16/2).
●● Lunchmässa, Säby kyrka, tisdagar kl 13
●● Kvällsmässa, Säby kyrka, torsdagar kl 19.
●● Bibelfrukost, Säby församlingshem, tisdagar kl 8
●● Pilgrimsvandring, Säby församlingshem,
tisdagar kl 10.15
●● Hantverksdrop-in, Säby församlingshem,
måndagar 10–12
●● Fredagsmys, Säby kyrka 14/2, 28/2, 14/3
och 28/3 kl 18
●● Torsdagsträff 6/2 kl 17.30 Säby
församlingshem,”Vad händer med Burmas
minoritetsfolk i exil?” Rönningebon Mats
Ershammar berättar
●● Barngudstjänst onsdag 12/2 kl 9, Säby
kyrka
●● Högmässa med mottagande av kyrkoherde Hanna Nyberg, söndag 16/2 kl 16,
Salems kyrka
●● Torsdagsträff ”Frälsningsarmén” 20/2
kl 11 Säby kyrka, Major Anders Färjsjö
pratar om att arbeta socialt inom
Frälsningsarmén.
●● Psalmhappening med tema kärlek, Säby
kyrka, söndag 23/2 kl 18
●● Askondagsmässa, Säby kyrka, onsdag 5/3
kl 19
●● Torsdagsträff “Musik ur en gammal dosa”
6/3 kl 17.30, Säby församlingshem,
Jeanette Meyer ger oss glimtar ur den
judiska kulturen
●● Barngudstjänst, onsdag 19/3 kl 9, Säby
kyrka
●● Torsdagsträff “Min väg till kyrkan” torsdag 20/3 kl 11, i Säby kyrka med Åke Toll
●● Psalmhappening med temat Maria,
söndag 23/3 kl 18, Säby kyrka
Se hela programmet på hemsidan!

Säbyhallsvägen 24, Kontakt: Pia Eriksson
Tel: 08-532 511 72, 070-130 38 60
Mail: seniornetsalem@live.se
Hemsida: www.seniornetsalem.se
Alla seniorer 55+ i Salem/Rönninge önskas
välkomna till vårens aktiviteter
●● Datorstugor, Säbyhallsvägen 24.
Tisdagar kl 13–16, teknisk support
Torsdagar kl 10–12, allmän support (ta
gärna med egen surfplatta, smarttelefon
eller laptop)
●● Cirklar, Säbyhallsvägen 24
Släktforskning- och bildcirklar fortsätter
under våren. Andra cirklar och prova-påaktiviteter startar ifall intresse anmäls till
oss. Se www.seniornetsalem.se
●● Tematräffar, Lilla Murgrönan, Bibliotekets
baksida. Måndag 3/2, 10/2, 3/3, 7/4
och 5/5 kl 10–12. Ämnena kommer att
annonseras på vår hemsida
www.seniornetsalem.se
●● Släktforskarstugor, Lilla Murgrönan,
Bibliotekets baksida. Måndag 17/2, 31/3
och 28/4 kl 09.30–11.30.

Skogsängskyrkan, exp 08-532 518 46
www.skogsangskyrkan.nu
●● Morgonbön med bibelsamtal måndagar
kl 9
●● Gudstjänst söndagar kl 10
●● Kvällsmässa söndag 9/2, 9/3 och 30/3
kl 19
●● Söndagsskola (4–12 år) söndagar kl 10
●● Barnkören Pärlor (3–7 år) måndagar
kl 17-17.30 (anmälan)
●● Barnkören Pärlor (7 år–) måndagar
kl 17.30-18 (anmälan)
●● Scouterna måndag kl 18.30 resp. tisdag
kl 18 (anmälan)
●● Rönninge Gospel (anmälan)
●● Nätverk för föräldrar till barn med ADHD,
första onsdagen varje månad kl 19

Rönninge kultur- och fritidsförening
Villa Skönvik, Rönningevägen 7
Rönninge kultur- och fritidsförening erbjuder öppen verksamhet med inriktning på
barn och ungdomar 5–20 år med familjer.
Men även verksamhet som vänder sig till
vuxna.
Information om aktuella aktiviteter hittar du
på webben www.hakul.info

Rönninge Gymmix

●● Måndag: Motion kl 19–20 och Bodypump
kl 20.10–21.10 i Rönninge skola samt
Aerobic/Core kl 19.30-20.30 i Nytorpshallen
●● Tisdag: Komigång FaR kl 18–18.50 och
Latin Fusion kl 19–20 i Nytorpshallen
●● Onsdag: Tabata kl 19–20 och StepUp
kl 20.10–21.00 i Rönninge skola
●● Torsdag: Dansmix kl 19–20 och Cirkel
kl 20.10–21.00 i Rönninge skola samt
Cirkel Basic kl 18–19 i Nytorpshallen
●● Lördag: Mix kl 10–11 i Rönninge skola
●● Söndag: Yoga kl 19–20 i Rönninge skola
Se mer information på vår hemsida
www.ronningegymmix.se

Eternellens Aktivitetscenter
Fredriksbergsv. 50
●● Eternellens årsstämma 21/3 kl 10
●● Cafe, måndagar, onsdagar och fredagar
kl 9–12
●● Hobbycirklar, för info ring 532 597 92
(säkrast måndag-onsdag kl 12–13)
●● Lättgympa måndagar kl 11–12 och onsdagar kl 12–13 jämna veckor.
●● Linedance, onsd ojämna veckor kl 12–13
●● Bingo sista fredagen i månaden kl 10.30

Öppna sammanträden

Frågestund för allmänheten

Kommunfullmäktige: 20/2
Kommunstyrelsen: 3/2, 3/3
Barn- och utbildningsnämnden: 18/2, 27/3
Bygg- och miljönämnden: 11/2, 18/3
Kultur- och fritidsnämnden: 13/2, 20/3
Socialnämnden: 11/2, 10/3
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat
meddelats. Ärendelistor finns på biblioteket och i
kommunalhusets reception.

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 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 ska märkas ”Fråga till fullmäktige” och lämnas
till kommunen senast måndag den vecka samman
trädet äger rum.
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