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Feriearbete sommaren 2013
Salems kommun erbjuder feriearbete till dig 
som går i grundskolans år nio eller år ett och 
två på gymnasiet. Syftet med feriearbetet är att 
ge dig en introduktion till arbetslivet och kan-
ske underlätta ett framtida yrkesval. För Salems 
kommun är det en möjlighet att presentera vår 
verksamhet och väcka ditt intresse, så att du 
så småningom kanske väljer att arbeta i någon 
kommunal verksamhet.

Många sökande
Det brukar vara drygt 250 ungdomar som söker 
feriearbete varje år och det finns ca 60 platser. 
Det är därför väldigt viktigt att du som söker 
verkligen vill ha ett sommarjobb. Vem som 
får feriearbete avgörs genom lottning bland de 
sökande. Har du haft feriearbete tidigare år har 
du ingen möjlighet att söka igen, då vi vill kunna 
erbjuda en plats till så många som möjligt.

Arbetsområden
Park- och trädgårdsarbete: utomhusarbete med 
att göra kommunen ännu vackrare.
Barnomsorg: arbete med barn på förskola eller 
fritidshem.
Omsorg/Äldreomsorg: arbete med äldre/funk-
tionshindrade, hjälp med mat, promenader 
och vara sällskap.
Kulturskola: arbete med administration, städ 
eller som musiker.
Övrigt: arbete med vaktmästaruppgifter på 
skola/förskola, arbete med städning eller arbete 
på bibliotek eller fritidsgård.

Perioder
Period 1: 17/6-7/7 (v 25-27)
Period 2: 29/7-18/8 (v 31-33)

Ansökan
Mellan den 11 och 31 mars kan du skicka in 
din ansökan till kommunen. Du ska ansöka via 
webben på kommunens webbplats www.salem.
se/Feriearbete. Har du ingen dator hemma kan 
du låna på din skola eller gå till biblioteket vid 
Salems centrum.

Anställning/Lön
Du arbetar sex timmar per dag, totalt 90 tim-
mar under tre veckor, och du ska utföra de 
arbetsuppgifter som du får av din handledare. 
Ansvaret för arbetet ligger på handledaren eller 
den ordinarie personalen. Du kommer att få 

möjlighet att knyta de första värdefulla kontak-
terna med arbetslivet och med de villkor och 
det ansvar som gäller när man får ett jobb.
 Timersättningen är inte fastställd men 
förra året var ersättningen 57 kr/tim för år 9 
i grundskolan, 62 kr/tim för år 1 i gymnasiet 
och 67 kr för år 2 i gymnasiet. Lönen inklude-
rar semesterersättning.

Har du frågor?
Kontakta HR-enheten på telefon 532 598 00, 
via mail på feriearbete@salem.se eller 
läs mer på kommunens webbplats  
www.salem.se/Feriearbete.

Vill du göra en 
samhällsinsats? 
– Bli god man!
Det finns personer i Salems kom-
mun som av olika anledningar är 
oförmögna att sköta sin ekonomi 
eller sig själva. En god man fung-
erar som ett stöd för personen i 
olika situationer.
 Som god man ska man helt 
enkelt se till att livet fungerar för 
sin huvudman. T.ex. betala räk-
ningar eller ansöka om bostads-
tillägg, försörjningsstöd eller 
annat som han eller hon har rätt 
till.
 En god man ska inte själv 
utföra tjänster för sin huvudman, 
men däremot se till att hemtjänst 
och annat fungerar. Uppdragen 
kan vara mycket olika beroende 
på förutsättningarna.
 Uppdraget har ett betydande 
ideellt inslag, men som god man 
får man ett arvode en gång om 
året i samband med att årsredo-
visningen granskas.

Är du intresserad av att bli 
god man?
Välkommen att kontakta 
Marielle Svensson, hand läggare 
på överförmyndarnämnden, 
Salems kommun, marielle.svens-
son@salem.se eller på telefon 
08-532 598 05.

Utbildning av läsombud
Hur kan man få in läsning och berättande  
i den dagliga verksamheten på äldreboenden  
och gruppboenden? Jo, genom att utbilda  
läsombud som kan inpirera till samtal och 
gemensam läsning. Salems bibliotek och 
social förvaltningen i Salem deltar i ett projekt 
där regionbiblioteket i Stockholm utbildar läs-
ombud. 
 Vid fyra tillfällen under januari och februa-
ri får personal från äldreboenden, gruppboen-
den och korttidshem kunskap om lättlästa böck-
er, nyheter och samhällsinformation samt hur 
läsning kan ordnas i praktiken på arbetsplatsen. 
Efter kursen fortsätter biblioteket i Salem att 
bjuda in till inspirationsträffar så att kursdelta-
garna kan utbyta erfarenheter och få nya tips.  

Vad gör ett läsombud?
Många människor kan eller orkar inte läsa. 
De behöver hjälp och stöd för att få den sti-
mulans och kunskap som läsning innebär. Ett 
läsombud ordnar högläsningsstunder, berättar 
om lämpligt material att läsa och ordnar  
biblio teksbesök. Både inom äldreomsorg 
och annan omsorg kan läsombudet bidra 
till ett rikt socialt innehåll i vardagen och en 
meningsfull och aktiv fritid.

Mer information 
Elin Lundmark, Salems bibliotek,  
08-532 598 01, elin.lundmark@salem.se



Föreningsnytt

Stort intresse för 
ny kampsportklubb

 Rönninge Salem Kampsportsklubb (RS-kamp) 
startade i Salem i juni 2012 och har redan över 
100 aktiva medlemmar. Klubben erbjuder brasili-
ansk jiu-jitsu, boxning och thaiboxning. 
Verksamheten bedrivs i en gymnastiksal vid 
Skyttorpsskolan i Salem och adressen är 
Skyttorpsvägen 20. 
 Klubbens ordförande Patrik Andersson berät-
tar att ett av syftena med att starta klubben var att 
erbjuda en bra alternativ sysselsättning för stökiga 
ungdomar. Idag har klubben en mycket bred verk-
samhet där pojkar och flickor, män och kvinnor 
mellan 5 och 55 år deltar.   

Mer information
Läs på webbplats rskamp.se eller kontakta Patrik 
Andersson på info@rskamp.se eller 070-772 69 91. 

Innebandy-SM för 16- 
och 18-åringar avgörs i 
Salem och Botkyrka

 Under påskhelgen 30-31 mars arrangerar 
Salems IF och Balrog B/S IK den s k 
Innebandyfesten med SM-slutspel för 16- och 
18-åringar. De fyra bästa dam- och herrlagen i res-
pektive klass gör upp om titlarna och matcherna 
spelas i Skogsängshallen och Botkyrkahallen. 
 – Vi vill göra Innebandyfesten till en riktig fest 
för lagen och innebandyn i Stockholm. Vi strävar 
efter att göra webbsändningar, vara aktiva i socia-
la medier och hemsidor. - Även om man inte är på 
plats ska man kunna följa det som händer, säger 
Christian Holm, sportansvarig i Salems IF. 
 Innebandyn är Sveriges största lagidrott efter 
fotbollen och den största inomhus. Salems IF har 
drygt 300 aktiva medlemmar, 14 ungdomslag i 
seriespel och ett herrlag i div 1. Juniortruppen 
består av mer än 40 spelare i åldern 16-18 år 
och flera spelare är med i juniorlandslaget och i 
distriktslag. Genom att vara med och arrangera 
SM vill föreningen bland annat göra reklam för 
innebandyn bland kommunens ungdomar. Salems 
IF har ansökt om 25 000 kr i särskilt bidrag från 
kommunen för att genomföra evenemanget.

Mer information
Salems IF,  www.salemsif.se, info@salemsif.se
Ordförande Lars Kingelin, 070-670 60 00
Sportansvarig Christian Holm, 070-220 18 32

Juniorallsvenskans gruppspel. 
Salems IF spelar mot Nacka. 
Foto: Alexander Sjöblom

Salems första korttidshem för unga har öppnat
För några månader sedan öppnades dörrarna till Vattentornet, Salems första korttidshem för barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning. Vattentornet är ett tillfälligt boende som erbjuder stöd, service och 
omvårdnad dygnet runt under en begränsad period. 

En vistelse på ett korttidshem beslutas 
enligt Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). På ett korttids-
hem kan unga med någon form av funk-
tionsnedsättning exempelvis Asperger, 
autism eller ADHD vistas hela helger, 
något dygn eller bara någon eftermiddag. 
 – Syftet med ett korttidshem är att 
barn och ungdomar ska få ett tryggt och 
utvecklande miljöombyte samtidigt som 
föräldrar och andra anhöriga ska få avlast-
ning och hjälp, förklarar Thory Mollberg 
som är verksamhetschef för LSS och 
social psykiatrin vid Salems kommun. 
 För att få vistas på ett korttids-
hem måste familjen först göra en ansö-
kan till kommunens LSS-handläggare. 
Handläggaren träffar familjen, går igenom 
deras situation och fattar sedan beslut om 
det finns ett behov och i vilken omfatt-
ning familjen behöver hjälp. Boendet är 
kostnadsfritt, det enda familjen betalar för 
är maten och fickpengar till exempel vid 
utflykter.

Invigdes i mitten av oktober
Salems kommun har tidigare köpt plat-
ser på korttidshem hos andra kommu-
ner. Men det har varit svårt att hitta plat-
ser och ofta har det inneburit långa resor 
för familjerna. 
 – Diskussioner om att erbjuda egna 
korttidshem i Salem har funnits i flera år, 
men det har varit svårt att få tag på bra 
lokaler, berättar Thory.
 När en passande lokal i Söderby äntli-
gen blev ledig byggde kommunen om den 
för att fungera som ett korttidshem. Den 
19 oktober 2012 invigdes Vattentornet 
av de första gästerna. Korttidshemmet 
har utrymme för både lek och utveckling 
men också lugn och ro. Här finns ett ljud-
isolerat rum för vila eller samtal, ett tv-
rum med soffor och sittsäckar, ett pyssel-
rum med spel, böcker och pussel, ett spel-
rum med tv-spel och airhockey och tre 
badrum. I det stora köket lagar man mat, 
bakar och äter tillsammans. Varje gäst 

får ett eget sovrum, som är inrett med en 
säng, sängbord, garderob, fåtölj och skriv-
bord. 

Tryggt i den egna närmiljön
Marianne Mokadem är enhetschef för 
Vattentornets korttidshem. Tillsammans 
med sex medarbetare ansvarar hon för att 
skapa en trygg och trivsam boendemiljö 
för de unga gästerna.
 – Det känns jättebra att kunna erbju-
da ett korttidshem här i kommunen nu, 
eftersom det ger oss större möjlighet att 
påverka och kunna se till att verksamhe-
ten blir bra, berättar Marianne. 
 En annan viktig fördel är att barnen 
och ungdomarna får möjlighet att lära 
känna sin egen kommun och närmiljö. 
 – De lär känna andra unga som bor i 
samma område och vi gör utflykter inom 
kommunen, exempelvis till bibliotek, affä-
rer och lekplatser. Den lokala kännedo-
men förbereder dem för ett mer självstän-
digt vuxenliv, menar Marianne.

Fokus på trivsel och utveckling
Anette Olsson är pedagogisk samordna-
re på Vattentornet och har tidigare arbetat 
som lärare. Hon uppskattar möjligheten 
att kunna lägga hela sin tid på att hjälpa 
unga som behöver extra stöd.
 – I klassrummet var det omöjligt efter-
som det fanns en hel klass att ta hänsyn 
till, menar hon.
 Ett viktigt men ofta underskattat verk-
tyg i de ungas utveckling är de traditionel-
la sällskapsspelen, som tyvärr får alltmer 
konkurrens av tv-spelen.
 – Sällskapsspelen är både bra och rolig 
träning eftersom barnen och ungdomarna 
får lära sig att förhålla sig till olika spelreg-
ler och sociala normer, som till exempel 
att vänta på sin tur, säger Anette.
 Anettes kollega Marie Hurtig är 
utbildad socionom och känner att det 
är oerhört viktigt att gästerna trivs på 
Vattentornet.
 – Vi försöker lyssna på deras önskemål 

om aktiviteter så att vistelsen blir en rolig 
upplevelse, säger Marie. 
 Innan jul åkte gruppen därför på en 
liten shoppingtur till Södertälje, där bar-
nen och ungdomarna fick köpa julklap-
par och samtidigt önska olika spel till 
Vattentornet. För ett tag sedan besökte de 
Naturhistoriska museet. På korttidshem-
met är de unga gästerna också med och 
planerar maten – tacos har blivit en åter-
kommande favorit på fredagskvällarna.

Stort engagemang som skapar 
trygghet
Rebecca Roddis är 12 år och har diag-
nosen kombinerad Asperger/ADHD. 
En fredag i månaden kommer hon till 
Vattentornet med sin gosenalle och sin 
bärbara dator med rosaglittrig mus för att 
stanna över helgen. Tidigare har hon bott 
på ett korttidshem i en annan kommun.  
Rebeccas mamma Ylva som är ensamstå-
ende med tre barn känner att det har bli-
vit mycket lättare för familjen nu när 
Vattentornet har öppnat i Salem.
 – Det korta reseavståndet underlättar 
vardagen för oss, berättar Ylva. Här kan 
Rebecca träffa nya kompisar och bli mer 
självständig, samtidigt som vi får lite and-
rum i familjen och möjlighet att ge hen-
nes yngre syskon mer uppmärksamhet. 
 Ylva upplever också att personalen har 
ett stort engagemang.
 – Vi fick en väldigt fin start på sam-
arbetet eftersom personalen hälsade på 
hemma hos oss för att se hur Rebecca 
bodde, och vad som var viktigt för henne. 
De är väldigt måna om att vi ska känna 
oss trygga. De ringer ofta och tvekar inte 
att ställa frågor om de undrar över något, 
menar Ylva.
 Just nu har Vattentornet tolv gäster 
som vistas här vid olika tillfällen. Verk-
samheten utvecklas fortfarande och fram-
emot sommaren kommer Vattentornet att 
kunna ta emot fler barn och ungdomar. 

Text och foto: www.luxlucid.se
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I Öppenvårdsteamet jobbar fr v Maria Söderlind, Linda Strömberg och Johan Adam.

 Foto: Daniel Blomfeldt

Höga betyg till öppenvårdsteamet

Karlskronaviken

Kommundelen Salem

Rönninge centrum

Nya koder för fakturor till Salems kommun

Socialförvaltningens öppenvårdsteam får 
mycket goda resultat i den enkätundersök-
ning som genomförts under november och 
december 2012. Totalt har 63 ungdomar 
och föräldrar besvarat en mängd frågor 
inom områdena bemötande, tillgänglig-
het, information, tillförlitlighet och kom-
petens. De områden som får allra högst 
betyg är bemötande och kompetens. 98 % 
ger bemötandet betyget fyra eller fem på 
en skala där fem är högst och ett är lägst. 
94 % ger kompetensen betyget fyra eller 
fem.
 – Vår strävan är att alltid utgå från den 
enskilda individens eller familjens upple-
velse och situation, säger enhetschef Linda 
Strömberg. – Vi tror att det genuina mötet 
och kontakten är överordnad behandlings-
metoder och -modeller samtidigt som det 
är väldigt viktigt för oss att hjälpen ska 
vara av hög kvalitét och baserad på verk-
samma behandlingsmodeller. Dessutom 
tror vi på att göra människor delaktiga. 
Tillsammans hittar vi en möjlig väg som 
kan skapa hopp och energi. - En annan 
viktig faktor för vår framgång är att vi här 
på ”Växthuset” finns på samma plats och 
har ett bra samarbete med andra viktiga 
stödfunktioner för barn, ungdomar och 
familjer, avslutar Linda Strömberg.

Öppenvårdsteamet
Teamet erbjuder stöd till barn, ungdo-

mar, familjer och föräldrar. Verksamheten 
är öppen och en övervägande del av besö-
karna tar själva kontakt med teamet. De 
andra besökarna kommer via socialtjäns-
ten. Målet är att så tidigt som möjligt ge 
stöd till barn, ungdomar och familjer. 
Teamet erbjuder bland annat följande:
 » Kurser för föräldrar som ofta har kon-

flikter med sina barn och ungdomar.
 » Terapi för familjer med tonårsbarn med 

utagerande beteende.
 » Individuella stödsamtal för barn, ung-

domar och föräldrar.
 » Behandling för ungdomar med impuls- 

och aggressionsproblem.
 » Förebyggande föräldrastöd för föräldrar 

med små barn.
 » MiniMaria för ungdomar upp till 20 år 

som missbrukar eller är i riskzonen för 
missbruk av alkohol/narkotika.  

Växthuset
Växthuset ligger på Säbyhallsvägen 16-18 i 
Salem och här finns förutom öppenvårds-
teamet även
 » Ungdomsmottagning för ungdomar 

mellan 13 och 23 år med frågor om 
t ex sex- och samlevnad. 

 » Centrala elevhälsa som arbetar på upp-
drag av förskolor och skolor. Ska bland 
annat främja hälsa hos barn och unga, 
utveckla goda lärmiljöer och samverka 
kring barn i svårigheter.

Nu är det sista chansen att lämna synpunk-
ter på detaljplanen för Karlskronaviken i 
Rönninge. Ett slutligt förslag till detaljplan 
ställs ut mellan den 29 januari och den 26 
februari. Tillsammans med detaljplanen pre-
senteras en gatukostnadutredning med förslag 
till uttag av gatukostnader från respektive fast-
ighet. Efter utställningen går förslaget vida-
re för att antas av bygg- och miljönämnden, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
 Utställningen kommer att finnas på miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommu-
nalhuset, i biblioteket vid Salems centrum och i 
Coop vid Rönninge centrum. Materialet kom-
mer även att finnas på kommunens webbplats 
www.salem.se/karlskronaviken.
 I planen föreslås att kommunalt vatten 
och avlopp och kommunala gator, kvarters-
gator samt gång- och cykelvägar byggs ut. Ett 

större sammanhängande grönområde spa-
ras för rekreation. Ett antal utredningar har 
genomförts, bland annat markundersök-
ning om eventuella markföroreningar, geotek-
nisk utredning, arkeologisk utredning, natur-
värdesinventering. Dessutom har en särskild 
utredning gjorts omkring strandskyddsfrågan.
 Vissa förändringar har gjorts i det slutli-
ga förslaget till detaljplan. Det totala anta-
let byggrätter har minskats något till 53 bygg-
rätter för friliggande villor och två fritidshus. 
Udden i söder har lämnats utanför planen 
efter önskemål från ägarna till den aktuella 
fastigheten. 
 Parallellt med detaljplanen har åtta genom-
förandeavtal tagits fram med lika många fastig-
hetsägare. Dessa avtal ska godkännas av kom-
munfullmäktige samtidigt som detaljplanen 
antas och gatukostnadsutredningen godkänns.

Ett antal detaljplaner i kommundelen Salem 
ses över. Syftet med planändringarna är att 
kunna fördela byggrätter inom kvarteren på 
ett rättvist sätt, för att de boende ska kunna 
göra kompletteringsåtgärder såsom inglasa-
de uterum, förstukvistar, burspråk, balkonger, 
förråd, etc. Typritningar har tagits fram för att 
underlätta utformningen av kompletterings-
åtgärderna. Dessa ritningar kan användas vid 
bygglovsansökan.
 Ett förslag till planändring för kvarteret 
Orrtuppen har just varit ute på remiss och 

samråd. Efter samrådet kommer planänd-
ringen att antas av bygg- och miljönämnden. 
Förslag till ändringar av detaljplanerna för 
kvarteren Bofinken, Trasten och Sånglärkan 
håller på att upprättas. Dessa ska sedan skick-
as ut på samråd och remiss. Alla handlingar 
till planerna ställs ut på miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen i kommunhuset och 
i biblioteket vid Salems centrum. Dessutom 
finns allt material på kommunens webbplats 
www.salem.se/kommundelensalem. 

Från årsskiftet 2013 byts alla referens-
koder för fakturor till kommunen. Vi 
uppmanar därför dig som ska skicka 
faktura till kommunen att vara mycket 
noga med att ange den nya koden. För 
att redovisningen ska bli korrekt måste 
vi returnera de fakturor som har ogil-
tig kod för rättning. 
 Alla fakturor ska skickas till Fagersta 
för inskanning till digitalt format. 
Adressen är: 
Salems kommun
Referenskod (obs! ny 2013)
c/o S4F Progress AB
Box 398
737 26 Fagersta

Mer information
Ekonomienheten
tel 08-532 598 00

Mer information om detaljplanerna
Miljö- och samhällsbyggnadschef, Anders Öttenius (Rönninge centrum), 
08-532 599, anders.ottenius@salem.se

Kommunarkitekt, Conny Olsson (alla planer), 
08-532 598 99, conny.olsson@salem.se

Exploateringsingenjör, Magnus Hansson, (gatukostnadsutredningen Karlskronaviken), 
08-532 599 42, magnus.hansson@salem.se

Detaljplaner

Enligt planeringen ska ett nytt förslag till 
detaljplan för Rönninge centrum skickas ut på 
samråd och remiss under under mars och april 
2013. 

 Särskild information om förslaget kommer 
att skickas ut till hushållen. Bygg- och miljö-
nämnden som fattar beslut om samråd och 
remiss tar upp ärendet den 19 februari.



Februari-Mars 2013
Salemsföreningar som vill vara med i kalen dariet kan maila på 
info@salem.se eller ringa Päivi Sandholm på tel 532 598 11.PåG K
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SALEMS KOMMUN
Säby Torg 16
144 80 RÖNNINGE
Tel 08/532 598 00
Fax 08/532 598 87
e-post: info@salem.se
Webbplats: www.salem.se
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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

 Stickcafé, måndagar hela våren kl 
17-19. Välkommen till en trevlig och 
kreativ samvaro! Medtag eget material.

 Språkcafé, vi träffas varje måndag och 
pratar svenska och fikar kl 14-15. Drop 
in!

 Starta eget företag, måndag 4/2 och 
11/3 kl 17-19 få tips och råd om eget 
företagande.

 Engelska konversation, två grupper: 
onsdag kl 11.00-12.30 start 6/2 samt 
torsdag kl 14.00-15.30 med start 7/2.

 Bli en sagoberättare! Måndag 11/2 
kl 17, föranmälan senast 4/2, Maria 
Wiederheim-Paul, professionell sago-
tant, ger tips och råd.

 Filmklubb för vuxna, onsdag 27/2 kl 
10-12 samt 20/3 kl 10-12, vi ser film 
ihop och diskuterar efteråt.

 Science café, torsdag 7/3 kl 19, om 
klimat och väder med klimatforskaren 
Michael Tjernström som visar bilder från 
polarexpeditioner till Arktis.

 Energirådgivning, onsdag 13/3 13-16, 
hur du kan göra för att spara el.

 Påskekrim på bibliotekets hemsida, 
18/3-24/3 ger vi varje dag tips på bra 
deckare inför påsken.

UTSTÄLLNINGAR PÅ BIBLIOTEKET
 Olof Amsköld och Ingegerd Finnholm, 
akvarell & olja t o m 7/2

 Camilla Carlsson, målningar i olja och 
akryl 9/2 - 28/2

 Daniel Tedenmark, olja 2/3 - 21/3
 Gläntans dagliga sysselsättning visar 
textil, hantverk och tavlor 23/3 - 11/4

FÖR BARN OCH UNGDOM
 UNGfilm är filmklubben för dig som är 
11 år +, filmvisning torsdag 7/2 kl 18 
och 7/3 kl 18

 Babyfredagar, fredag 8/2 kl 10-11 och 
22/3 kl 10-11, rim, ramsor, mys och 
babybokprat med din baby.

 Pantomimteatern “Bokstavligt” från 3 
år, 12/2 kl 10.45, Fritidsgården Huset, 
entré 40 kr. Förköp på Salems Bibliotek 
fr o m 5/2

 Sagostunder för barn 3-5 år, lördag 
16/2 kl 10.30 samt 16/3 kl 10.30

 Teater Bambino “Nicke Nyfiken”, från 
3 år, 23/2 kl 11.30, Lilla Murgrönan, 
entré 40kr, biljetter på Salems Bibliotek 
fr o m 16/2. Arrangör: Salems Teater- 
och musikförening.

SPORTLOVET
(se hela sportlovsprogrammet på 
http://bibliotek.salem.se)

 Spela Wii på biblioteket, måndag 25/2 
kl 14

 Lovbio på Murgrönan 27/2 (se http://
bibliotek.salem.se för mer information).

 Trolleriskola med Mr Dannyman 28/2 
kl 10, Lilla Murgrönan, från 6 år, gratis-
biljetter på Salems bibliotek fr o m 18/2.

 Trollerishow med Mr Dannyman 28/2 
kl 13, Lilla Murgrönan, från 6 år, gratis-
biljetter på Salems bibliotek fr o m 18/2.

För ungdomar
Fritidsgårdsverksamheten

FRITIDSGÅRDEN HUSET
Säbytorgsvägen 14
08-532 59 743/ 748, 0706-23 33 31
Öppettider:
Mellanstadiet:
Måndag-Fredag 13.30-17.30
Vid studiedagar och lov öppnar vi kl 12.00.
Högstadiet, upp till 18 år:
Tisdag-Torsdag 18.30-21.30
Fredag-Lördag 18.30-23.30

Under vårterminen kommer Fritidsgården 
erbjuda öppna aktiviteter såsom biljard, 
pingis, dator/tv-spel, skapande verksam-
het, musikverksamhet, olika turneringar, 
läxhjälp m m. Vi kommer att också att ha 
cafégrupper, tjejgrupp, läger, demokrati-
grupp m m.
Eftermiddagsverksamheten kommer att 
sälja ett mellanmålskort med sju klipp för 
100 kr (toast, yoghurt men flingor och ett 
glas saft).

RÖNNINGE UNGDOMSCAFÉ
Tel: 070-731 82 77
Öppettider:
Högstadiet upp till 20 år:
Tisdag-Onsdag 18.30-21.30
Fredag 18.30-23.00

Fritidsfältarna är i tjänst kvällstid fredag, 
lördag 18.00-01.00
Du når dem på fältmobilen. Om de inte 
svarar lämna ett meddelande så ringer de 
upp.
Tel 0706-23 30 31.
Du kan nå oss via facebook sök oss på 
”ungdomenshus”. Där kan du läsa om vad 
som händer.

Kultur
SALEMS TEATER- OCH MUSIKFÖRENING

 Sprudlarna spelar “Glada stunder i 
Villa Skönvik” 15/3, 16/3, 22/3, 23/3, 
fredag kl 19 och lördag kl 17 i Villa 
Skönvik

SALEMS HEMBYGDSFÖRENING

Villa Skönvik, Rönningevägen 7
 Minnen kring Sten Bergman, Esbjörn 
Bergman berättar, torsdag 14/2 kl 19, 
biljetter från 7/2 på biblioteket och butik 
Blomsterprinsessan.

 Öppet hus, söndag 24/2 kl 13-16, 
släktforskarforum kl 13-14, något 
musikaliskt kl 14, kaffeservering och 
museet öppet. Handikapparkering vid 
Villa Skönvik, övrig parkering i Rönninge 
centrum.

Kyrkan
SALEMS FÖRSAMLING, exp 532 560 72
www.svenskakyrkan.se/salem
Evenemangen sker i Säby kyrka om inget 
annat anges

 Högmässa, alla söndagar kl 11
 Påskveckan, skärtorsdagsmässa, 28/3 
kl 19 i Salems kyrka, långfredagsguds-
tjänst kl 11 i Salems kyrka, påsknatts-
mässa kl 23 i Säby kyrka, påskdagens 
högmässa kl 11 i Salems kyrka med 
efterföljande knytkalas.

 Lunchmässa, tisdagar kl 13
 Kvällsmässa, torsdagar kl 19
 Bibelfrukost, tisdagar kl 08.00-08.45
 Psalmhappening, 17/2 & 17/3 kl 18, 
lyssna på psalmer som tolkas på annor-
lunda vis.

 Torsdagsträff, torsdag 21/2, 7/3 & 
21/3 kl 11 föreläsning med efterföljande 
sopplunch.

 Öppna förskolan, måndagar 9-14, ons-
dagar 9-12, fredagar 09.00-12.30

 Pilgrimsvandring, stavgång i lugnt 
tempo, tisdagar kl 10.15.

 Syförening, kom och sy och sticka med 
oss! Torsdag 14/2, 28/2 & 14/3 kl 13.15

 Kort lunchbön, vardagar kl 13.
Se hela programmet på vår hemsida!

SKOGSÄNGSKYRKAN, exp 532 518 46
www.skogsangskyrkan.nu

 Gudstjänst, söndagar kl 10
 Kvällsmässa, söndag 10/2 och 10/3 
kl 19

 Söndagsskola (4-12 år) söndagar kl 10
 Barnkören Pärlor (3-6 år) måndagar 
kl 17.15 (anmälan)

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

 Träff för föräldrar till barn med neuro-
psykiatrisk diagnos, första onsdagen 
varje månad kl 19

 Kör med gospelinriktning, onsdagar 
kl 19 (anmälan)

 Gospelkonsert, lördag 16/3 kl 19
 Påskfirande: Skärtorsdagen kl 18.30, 
Långfredagen kl 10, Påskdagen kl 10

Sport/Motion
IFK SALEM

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

Övrigt
MÖLLE KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING
Lediga kolonilotter, vid intresse ring 
532 540 83.

ETERNELLEN
Välkommen till våra aktiviteter på 
Fredriksbergsvägen 50.

 Eternellen Gårdsstämma Fredag 22/3 
kl 11, Fredriksbergsvägen 50

 Café månd, onsd, fred kl 09.00-12.00
 Gymnastik måndagar kl 11.00-11.45, 
onsdagar kl. 13.30-14.15

 Bridge måndagar kl 13.00-16.30
 Bingo sista fredagen i månaden kl 10.30
 Cirkelverksamhet i samarbete med 
Vuxenskolan (kostnadsfritt)

 Snickeri
 Måndag, onsdag och fredag kl 10-13 

Ledare: Bo Andersson
 Kreativ textil Måndagar kl 12-16 
Ledare: Britt Hesslerud

 Bildväv – nya och gamla handarbeten 
tex knyppling

 Tisdagar kl 10-14 Ledare: Pia Nygren
 Dekorationsmålning, Decoupage

 Onsdagar kl 12-16 Ledare: Berta Norell
 Akvarell och acrylmålning

 Torsdagar kl 10-14 Ledare: Berta Norell
 Kortare cirklar i sidenmålning, 
glasmålning mm kan genomföras vid 
intresse och efter överenskommelse. 
Information om verksamheterna mån-
dag-torsdag kl 12.00-13.30 tel: 08-532 
597 92

BOTKYRKA – SALEMKRETSEN AV STF
 Gårdar i Grödinge år 1636, gamla 
kartor berättar. Söndag 17/2 kl 14. Info 
och anmälan senast den 10/2 till Gerd 
Gustafzon, 070-522 32 75 eller 
botkyrkasalemkretsen@stfturist.se

 Claes Tollin, Riksarkivet föreläser
 Plats: Vasastugan, Vårsta, Parkering 

finns nedanför rondellen.
 Kostnad: 50 kr. Försäljning av kaffe med 

bröd. Samarrangemang med Grödinge 
Hembygdsförening

 Bilder från 1900 talets Tullinge
 Ondag 13/3 kl 19, Info genom Barbro 

Bolander 070-565 46 41
 Lotta Nordholm visar bilder från olika 

miljöer, hus och händelser i Tullinge.
 Plats: Trädgårdstorp i Tullinge
 Kostnad: 20 kr för medlemmar i någon av 

föreningarna, 40 kr för icke medlemmar
 Kaffe/te och kaka ingår. Ett samarrang-

emang med Botkyrka Hembygdsgille.

ÖPPNA SAMMANTRÄDEN
Kommunfullmäktige: 28/2
Barn- och utbildningsnämnd: 12/2, 19/3
Bygg- och miljönämnd: 19/2, 19/3
Kultur- och fritidsnämnd: 14/2, 21/3
Socialnämnd: 11/2, 11/3
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 ansvars-
område. En person får endast ställa en fråga 
vid samma tillfälle. Frågan skall märkas 
”Fråga till fullmäktige” och lämnas till kommu-
nen senast måndag den vecka sammanträdet 
äger rum.


