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Beslut om ny detaljplan för Rönninge centrum
Kommunfullmäktige har antagit en
ny detaljplan för Rönninge centrum
som beskriver hur centrumet ska
utvecklas.
• Cirka 115 lägenheter ska byggas
för bostadsrätt och hyresrätt.
Lägenheterna byggs i tre olika
bostadskvarter och kommer att
vara av olika storlek.
• Rönninge torg rustas upp och det
blir bättre förutsättningar för en
levande torgmiljö med handel och
service i bottenvåningarna.
• Trafiksäkerheten förbättras genom
en ny cirkulationsplats med tydliga

övergångsställen. Busstorget byggs
om och blir mer koncentrerat.
Förnyelsen startar med att den nya
cirkulationsplatsen byggs vid korsningen Salemsvägen/Stationsvägen/
Rönningevägen. Busstorget byggs om
och Rönninge torg rustas upp. Innan
arbetena kan påbörjas görs en
detaljprojektering där den definitiva
utformningen beskrivs.
Enligt nuvarande tidsplan kan
bostadsbyggandet starta om ungefär
ett år och först ut är Torghuset vid
Rönninge torg. Därefter följer

kvarteret Barnhagen som ska ligga
vid parkeringen väster om Coophuset. Den sista etappen med
Busstorgskvarteret beräknas starta
om två år.
Projektets tidsplan kan förskjutas
om ärendet överklagas.
●● Mer information
Läs mer på www.salem.se/
ronningecentrum
Frågor om detaljplanen:
Conny Olsson, 070-623 30 32
Avtalsfrågor:
Anders Öttenius, 070-623 30 61

Nya Rönninge torg sett från väster med Torghuset till höger.

Gemenskap och glädje på Säbyhemmet. Sidan 2–3.

Skogsängsgårdens barn och
Gunny Jörlén (C)
visar upp den gröna flaggan.

Grön flagg till Skogsängsgården
Skogsängsgårdens förskola har fått utmärkelsen Grön flagg efter att ha arbetat i ett
projekt med livsstil och hälsa. Pedagoger och
barn har bland annat studerat vilken mat vi
äter och vilken mat som är bra att äta.
I största möjliga mån köper förskolan nu
ekologiska råvaror. Även när det gäller
blöjor och papper, tvättmedel och tvål har
man övergått till miljömärkt. Barnen har
fått baka nyttigt bröd. De har även gjort
eget smör och egen äppeljuice för att få så
närproducerad mat som möjligt, utan
onödiga tillsatser. En annan del i projektet
har varit rörelse i form av gymnastik,
skogsgrupper, utevistelse och massage.
Både barn och pedagoger har upplevt
projektet som positivt och är nu mycket

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

mer medvetna om hur de påverkas av vad
de äter och hur de rör sig.
Grön flagg är ett verktyg som hjälper
förskolor och skolor att arbeta med hållbar
utveckling och det är stiftelsen Håll Sverige
Rent som ansvarar för Grön flagg-certifieringen. Grön flagg innebär att alla blir
delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt
som man arbetar med mål och riktlinjer i
läroplaner. Det är idag över 2 500 skolor
och förskolor som är anslutna till Grön
flagg i Sverige.
●● Mer information
Kristin Sparrfeldt, 08-532 594 56
Håll Sverige Rents webbplats www.hsr.se

Situationsplan för det särskilda boendet.

Äldreboende vid Söderby park
Den 20 februari beslutade kommunfullmäktige att anta en ny detaljplan för
särskilt boende för äldre vid Söderby park.
Fullmäktige godkände även avtal med
Senectus Söderby Torg AB som ska bygga
och äga fastigheten. Kommunen kommer
att hyra hela fastigheten och upphandla ett
externt vårdbolag som ska driva det
särskilda boendet.
Boendet ska ligga utmed Söderby torgs
allé, norr om den tidigare sjukhusbyggnaden. Det får totalt 54 platser i tre våningar
och ger möjlighet till parboende. Söder om
boendet anläggs en park för boende och
besökare som kallas ”sinnenas trädgård”.
Antalet äldre beräknas öka och det nya
boendet gör att kommunen kan klara det

ökande behovet av platser i särskilt boende
för äldre. Boendet beräknas vara klart för
inflyttning i slutet av 2015.
Senectuskoncernen planerar även att
bygga ett antal lägenheter i anslutning till
sjukhusbyggnadens före detta liggverandor.
De nya bostädernas fasader och balkonger
ska utformas i samma stil som de tidigare
liggverandorna.
●● Mer information
Läs mer på www.salem.se/
aldreboendesoderby
Frågor om detaljplanen:
Conny Olsson, 070-623 30 32
Avtalsfrågor:
Anders Öttenius, 070-623 30 61
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På avdelningen Skutan löser
Barbro och Bertil Hellberg
gärna korsord tillsammans.

Överskott på knappt
22 miljoner i bokslutet
Bokslutet för Salems kommun visar preliminärt
ett överskott, exklusive jämförelsestörande
poster, på knappt 22 miljoner kronor för år
2013. Det är 21 miljoner kronor bättre än det
budgeterade resultatet på 0,7 miljoner kronor.
Mer information kommer i en populär
version av bokslutet som delas ut till alla
hushåll under våren.
●● Mer information
Jan Lorichs, 08-532 598 14

Folkinitiativ för
folkomröstning
Den 30 oktober 2013 lämnade Rönningepartiet in en namninsamling med önskemål om en
folkomröstning om ny detaljplan för Rönninge
Centrum. Kommunens valnämnd konstaterade
den 14 november 2013 att initiativet inte
uppfyller kommunallagens krav om antal
underskrifter. Detta innebar att ärendet inte
togs upp i kommunfullmäktige.
Valnämndens beslut överklagades till
Förvaltningsrätten i Stockholm som avslog
överklagandet. Förvaltningsrättens dom är
överklagad till kammarrätten som är nästa
instans. När denna information skrivs pågår
fortfarande kammarrättens handläggning och
inget beslut är ännu fattat.
●● Mer information
Annica Sundel, 08-532 598 10

Extra löneutrymme för
lärare och förskollärare
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat
att barn- och utbildningsnämnden i årets
löneöversyn får höja lönenivån för gruppen
lärare och förskollärare med totalt 3,5 %.
Arbetsutskottet betonar att det extra löneutrymmet ska användas till att öka lönespridningen inom grupperna. Barn- och utbildningsnämnden kommer att finansiera de extra
kostnaderna inom den ordinarie budgeten.
– Vi ger detta extra utrymme för att bidra
till att stärka läraryrkets status och attraktivitet, säger kommunstyrelsens ordförande
Lennart Kalderén (M). – Vi tillsätter också 25
förstelärare för att förbättra karriärmöjlig
heterna för lärare.
Generellt sett har Salems kommun ett
löneläge som hävdar sig väl gentemot länet i
stort och rekyteringsläget är gott. Inom hela
den kommunala sektorn har dock lärarkollek
tivet under det senaste decenniet haft lägre
löneökningar än övriga grupper. Samtidigt har
det blivit allt svårare att få kvalificerade
sökande till lärarutbildningarna.
●● Mer information
Margareta Beijer, 070-623 29 29

Anmäl fel och skadegörelse på webben
Vet du att du kan anmäla fel och upptäckt
skadegörelse på kommunens webbplats?
Anmälan kan gälla kommunala fastigheter,
gator och parker samt vatten och avlopp. Om
du lämnar din e-postadress får du ett mailsvar
med ärendenummer och bekräftelse på att
anmälan är mottagen. När arbetet är utfört
och felet åtgärdat skickas ett nytt mailsvar med
kommentarer om vad som hänt. Läs mer på
webbsidan www.salem.se/felanmalan.
●● Mer information
Under kontorstid kan du även göra felanmälan
via kommunens växel 08-532 598 00.

Gemenskap och glädje på Säbyhemmet
Barbro, 86 år och Bertil, 90 år sitter och löser korsord tillsammans. Här på Säbyhemmet har de ett
gemensamt boende och får stöd från personalen vid behov. Att skapa en trygg och trevlig boendemiljö
som erbjuder värdighet och välbefinnande för de boende är en av personalens viktigaste uppgifter.
Barbro och Bertil Hellberg har varit gifta
sedan 1948 och har bott både i Botkyrka
och i Salem. Under 2012 flyttade Barbro
in på avdelningen Skutan och något år
senare flyttade även Bertil in. Paret
Hellberg är två av 37 som bor permanent
på Säbyhemmet, ett av Salems kommuns
tre vård- och omsorgsboenden. När
omvårdnadsbehovet hos en äldre person
blir så stort så att det inte längre är
praktiskt eller tillräcklig tryggt att bo i en
vanlig bostad, finns möjlighet att beviljas
plats på ett vård- och omsorgsboende i
kommunen.
– Det är fint att vi kunde fortsätta bo
tillsammans, säger Bertil med ett varmt
leende. Barbro nickar instämmande.
För att få bo på ett vård- och omsorgsboende görs först en individuell behovsprövning av en biståndshandläggare. Vid
inflyttningen tas en genomförandeplan
fram tillsammans med den äldre, eller
dennes representant, och andra berörda
personer såsom biståndshandläggare,
läkare och anhöriga. Här sammanställs
den boendes behov för vård och omsorg
men också egna rutiner, vanor, intressen
och andra önskemål.

En innehållsrik
och varierad vardag
Säbyhemmet öppnade dörrarna hösten
2003 och har idag sammanlagt 44
lägenheter. Här finns fem enheter: tre
enheter för personer med demenssjukdom, en enhet för personer med fysisk
nedsättning och en enhet för korttidsvård.
Varje enhet har en gemensam matsal
samt ett gemensamt vardagsrum. Att
kunna ge gästerna en innehållsrik vardag
är viktigt berättar Åsa Stensaeus, som är
enhetschef på Säbyhemmet.
– Vi vill bryta vardagen så att den blir
intressant och händelserik. Det kan
handla om gemensamma fikastunder,
högläsning eller lyssna på musik, menar
Åsa.
På Säbyhemmet anordnas också olika
utflykter, evenemang och även pubaftnar
ibland. Inom kort kommer kommunens
dagliga verksamhet att erbjuda caféverksamhet en gång i veckan där man säljer
fika, godis och hantverk. Bertil berättar att

han tycker om att lösa korsord. Även
Barbro gillar korsord men brukar också
vara med på sittgymnastiken.
Tommy Wigren arbetar som undersköterska på Säbyhemmet sedan 9 år tillbaka.
– Vi har en fin innergård här som vi
nyttjar så ofta vi kan, berättar Tommy. Vi
brukar till exempel anordna kräftskivor
och grillkvällar. Senast i går grillade vi korv
på gården.
Att de boende ska trivas är självklart
viktigt. I Socialstyrelsens senaste nationella undersökning uppger närmare 90
procent av de boende på Säbyhemmets
och Salarps vård- och omsorgsboenden
att de trivs med sitt rum eller lägenhet.
Det är ett mycket bra resultat, då genomsnitt i riket ligger på drygt 70 procent.

Gemensamma middagar
Maten som serveras kommer från köket
på Salarps vård- och omsorgsboende.
Maten lagas från grunden för att hålla så
hög kvalité som möjligt.
– Vi som bor på avdelningen Skutan
äter tillsammans i vår matsal här, säger
Bertil.
– Maten är bra, tillägger Barbro, och
Bertil nickar instämmande.
Alla boende har möjlighet att välja

mellan två olika rätter varje dag. Födelsedagar och storhelger uppmärksammas lite
extra. Till jul och påsk exempelvis blir det
traditionell mat och dukning. Och just
idag serveras tårta, utan någon särskild
anledning alls!

Värdighetsgarantin innebär ett
kontinuerligt förbättringsarbete
Sedan 2013 har den omsorgsgaranti som
tidigare funnits för äldreomsorgen ersatts
med nya lokala värdighetsgarantier.
Tanken bakom garantierna är att säkerställa ett värdigt liv och välbefinnande för
de boende. I Salem finns minst en
utbildad värdegrundsledare på varje
vård- och omsorgsboende.
På Säbyhemmet har man en värdegrundsledare på varje avdelning. Tommy,
som är en av värdegrundsledarna,
berättar att personalen har identifierat
fem viktiga områden som man särskilt
arbetar med för att utveckla och förbättra. Några av områdena är vård i slutskedet
samt in- och utflyttning. De har också
arbetat mycket med att omsätta garantierna till praktisk verklighet.
– Ett enkelt exempel är att vi inte ska ta
något för givet, förklarar Tommy. Även om
en av våra gäster vanligtvis väljer lättöl till

Simran Chrudry, Åsa Stensaeus och Tommy Wigren arbetar med att skapa ett trivsamt
boende på Säbyhemmet.
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lunchen, så ska vi ändå fråga om vad han
önskar att dricka.

Bra bemötande är
högt prioriterat
Två gånger per år anordnar Säbyhemmet gemensamma anhörigträffar. Då
informerar Åsa och personalen om
arbetet och aktiviteter, och anhöriga har
möjlighet att ställa allmänna frågor och
ge förslag. Personalen kallar även
regelbundet till ett så kallat boenderåd.
Här får mindre grupper med boende
möjlighet att dela med sig av sina
åsikter, synpunkter och förslag.
– Bemötandet är en mycket viktig del
av vårt arbete, säger Åsa.
Säbyhemmets arbete med bemötandefrågorna är något som också ger resultat. I
Socialstyrelsens senaste undersökning anser
100 procent av de boende att personalen
bemöter dem på ett positivt sätt.
– Bemötandet grundar sig på våra egna
värderingar. Och det här är inte något som
är unikt bara för äldreomsorgen. Alla vill vi
ju bli bra bemötta – oavsett situation,
avslutar Åsa.

Trivselledare
i skolan

B y gga i s o mmar ?

Dags att
söka bygglov

Kulturstipendium och Demokratistipendium

Barn- och utbildningsförvaltningen gör en
kommunövergripande satsning för att
främja gemenskap, aktivitet och lugnare
rastmiljö. Målet är starkare gemenskap,
fler aktiviteter och mindre konflikter i
skolan. Genom att utbilda elever till så
kallade trivselledare ska leken återigen få
ta plats på skolgården.
Pedagogiken går under namnet
Trivselprogrammet och riktar sig till barn
och ungdomar från tredje till nionde klass.
Konceptet kommer från Norge där
Trivselprogrammet finns på omkring 800
skolor. Salem är först ut bland kommunerna på Sveriges ostkust att ingå i
Trivselprogrammet.
– Eleverna får en mer aktiv och lugnare
rastmiljö där barnen respekterar varandra,
säger Hans Granberg, grundare av
Trivselprogrammet i Sverige. – Barn som
leker tillsammans skapar nämligen
vänskapsband vilket i sin tur minskar
riskerna för konflikter och mobbning.

Kulturstipendiet 2014

Utbildning av trivselledare

April till juni är intensiva månader på
bygg- och miljöenheten. Lämna därför in
din ansökan om bygglov i god tid innan du
har tänkt påbörja arbetet. Kom ihåg att
bygglov krävs även för många andra
åtgärder än byggnader, så som plank,
murar och skyltar.
En ansökan som är komplett med fackmässiga handlingar går snabbare för oss att
handlägga. Om ansökan är komplett kan vi
meddela ett beslut inom tio veckor.
●● Mer information
Läs på www.salem.se/bygglov eller
kontakta bygg- och miljöenheten via
kommunen växel på tel 08-532 598 00.

Vi efterlyser kandidater till

Salems kommuns kulturstipendium delas
ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfull eller lovande insats inom vetenskap,
litteratur, konst, musik, teater, journalistik,
fortbildning eller annan betydelsefull
insats. Stipendiesumman är på 10 000 kr.

Demokratistipendium för
barn och unga 2014
Stipendiet ska premiera den som arbetar
aktivt för demokrati och mänskliga rättigheter i Salems kommun. Stipendiet är på
10 000 kr och stipendiaten utses av en jury
där ungdomar är representerade.

Kriterier för stipendiet
Ungdomar som arbetar
• för en god samhällsutveckling
• för att genomföra något för andra barn/
ungdomar – göra något för många

• med att samla och engagera barn/
ungdomar kring ungdomspolitiska frågor
• mot mobbning och kränkande behandling
• genom utåtriktad, fantasifull och
drivande verksamhet

Skicka nomineringar till Salems kommun,
144 80 Rönninge, senast 1/5 2014.
Märk kuvertet “Kulturstipendium” alternativt “Demokratistipendium”.

Tre eller fyra elever från varje klass
nomineras till trivselledare av sina
klasskamrater. Under det halvår de är
trivselledare planerar och arrangerar de
olika lekar och aktiviteter på rasterna. De
har en viktig roll på skolan genom att
bjuda in och uppmuntra till gemenskap
och aktivitet. Barnen får utbildning två
gånger per termin.
Den 20 februari hölls den första
utbildningen för närmare 150 elever och
pedagoger från Skogsängsskolan, Nytorpsskolan, Rönninge skola, Säbytorp, Salemskolan och Söderby Friskola. Under dagen
fick de lära sig mängder av nya lekar och
genomföra olika värderingsövningar som
de sedan tar med sig tillbaka till sina
skolor.

●● Mer information
Rolf Johanson, 08-532 599 15

●● Mer information
Katarina Montenius, 08-532 598 64

Nominering
• Enskilda individer eller grupper upp till
20 år kan nomineras
• Nomineringen ska ha en väl formulerad
skriftlig motivering

Nominera till kultureller demokratistipendium

Läs mer på Trivselprogrammets webbsida
– www.trivselledare.se
Vid de gemensamma fikastunderna samlas
både personal och boende för att dricka kaffe,
prata och lyssna på musik.

Anhörigstöd
●●Hur ska jag orka?

Från vårdbiträde till
undersköterska
Genom att stärka personalen på
olika sätt kan vården och omsorgen
bli ännu bättre. Salems kommun har
därför erbjudit alla vårdbiträden
möjligheten att komplettera sin
erfarenhet med studier för att få
behörighet som undersköterska.
Simran Chrudry är ett av de vårdbiträden som just nu kompletterar sina
studier genom en valideringsprocess. Simran kommer ursprungligen
från Indien och började arbeta i
köket på Säbyhemmet för sju år
sedan. När hennes svenska blev
bättre fick hon möjligheten att
arbeta som vårdbiträde.
– Jag började min validering i april
förra året och kommer att vara
färdig undersköterska nu i april,
berättar Simran. Jag trivs med mitt
jobb och det känns jättebra!
●● Mer information
På www.salem.se kan du läsa mer om
värdighetsgarantin.
Text och foto: www.luxlucid.se

Förstudie för Rönninge
kungsgårdsområdet
Ett arbete pågår för att ta fram en ny detaljplan för området omkring Rönninge
kungsgård i västra Rönninge. Syftet med
planen är det ska bli möjligt att förtäta
området med ett antal nya villatomter. För
att detta ska bli möjligt måste gator samt
vatten och avlopp byggas ut. En ny detaljplan kan även omfatta en gång- och
cykelväg längs med Uttringevägen och
Rönninge gårds väg samt en strandpromenad längs en del av Flatensjön.

En förprojektering har gjorts för utbyggnad av gator samt gång- och cykelvägar
utifrån skisser på olika bebyggelsealternativ. Därefter har en förstudie gjorts med
förslag på fem flerbostadsvillor med fyra
lägenheter i varje hus, samt tomter för ett
tiotal friliggande villor.
●● Mer information
Conny Olsson, 08-532 598 99

Måndag 12/5 kl 14–16.30 i Murgrönan
Lars Björklund präst, själavårdare,
författare och en mycket uppskattad föreläsare kommer och föreläser
utifrån sin bok “Hur ska jag orka?”. En
föreläsning som berör oavsett ålder och
livssituation. Vad gör man när ansvar
för, beroende och/eller kärlek till en annan människa blir en alldeles för tung
börda?

●●Britt Mona Foldes berättelse

Måndag 2/6 kl 14–16.30 i Murgrönan
Britt Mona Folde berättar om sitt liv
som ensamstående mamma till tre
söner. Där äldsta sonen har schizoaffektivt syndrom och den yngsta har en
ADHD-diagnos.
Föreläsningarna är kostnadsfria och
ingen föranmälan behövs. Vid frågor
om föreläsningarna eller anhörigstöd
kontakta Anhörigkonsulent Anneli
Ritter 08-532 594 89.

April–maj 2014
Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tor 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!
●● Musikaliska örhängen med Rönninge
gubbar
Lördag 5/4 kl 13
Orkestern Rönninge gubbar spelar dansanta toner. Välkomna att lyssna eller ta
en svängom bland hyllorna!
●● Seniorbio
Murgrönan, tisdagar kl 13, biljettpris 40 kr
8/4 Återträffen
22/4 Philomena
6/5 Hotell
20/5 Hundraåringen som klev ut genom
fönstret och försvann.
OBS! biljettpris 50 kr.

Utställningar på biblioteket
t o m 10/4
12/4 – 8/5
		
		
10/5 – 27/5
		
31/5 – 12/6
		

Sam Stadener “Leka fotograf”
Majalisa Alexandersson,
skulptur och Lena Ferm,
teckning och akryl
May-Britt Gustafsson och Inga
Ribbelöv, akvarell
“Mitt Salem” utställning
med Salems förskolor

För barn och ungdom

●● Rim & ramsor
Torsdag 10/4 kl 10. Mys med ditt barn på
biblioteket. Rim och ramsor, sångstund
och tips om böcker för de allra minsta.
Välkomna!
●● Filmklubb för ungdomar
Måndag 14/4 kl 18. Vill du se film gratis i
Murgrönan? Anmäl dig då till bibliotekets
filmklubb för ungdomar! Håll utkik efter
filmaffischer.
●● ”Humlor” föreläsning med Urban
Wahlstedt
Måndag 14/4 kl 13 i Lilla Murgrönan, för
barn från 1 år.
●● Abellis magiska teater “Pappa var är du?”
Tisdag 15/4 kl 10 och kl 13 i teaterbussen
vid Murgrönan, för barn från 1 år.
Gratisbiljetter finns att hämta på Salems
Bibliotek fr o m 7/4.
●● Påskpyssla Onsdag 16/4 kl 13–16. Pyssla
med pärlor, fjädrar och filt. Drop in!

●● Påsklovsbio
Onsdag 16/4 i Murgrönan, förköp av
biljetter i kassan ca 20 min före före
ställning kl 09.30, Bamse och tjuvstaden,
biljetter 50 kr
kl 11.30, Rio 2, biljetter 65 kr
kl 14.00, Herr Peabody och Sherman,
biljetter 65 kr, från 7 år
●● Sagostund
Lördag 26/4 kl 10.30. Vår sagotant Maria
tar med er in i sagans fantastiska värld!
Barn 3-5 år.
●● Allsångskarneval vid plaskdammen
Torsdag 22/5 kl 10 vid Salems centrum
Kulturskolans orkester och Trollkarlen Mr
Dannyman

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
●● Botvidslegenden, Lars Svahn berättar
Torsdag 24/4 kl 19
●● Öppet hus i Villa Skönvik med kafé och
trädgårdsloppis
Söndag 27/4 kl 13–16. Byt, sälj och köp
sticklingar, plantor etc. Släktforskarforum
kl 13-14.
●● Presentation av nya boken “Riksettan
genom Salem”
Torsdag 22/5 kl 19 i Salems bibliotek.
●● Veteranbilar i Skönviksparken, café,
öppet museum och släktforskarforum.
Söndag 25/5 kl 13-16, släktforskarforum
kl 13–14.

Salems Teater- och musikförening

●● Dramatiserad kulturhistorisk vandring i
Söderby med Camilla Olsson och Helena
Gustafsson, Söndag 18/5 kl 13 och kl 15,
biljetter 100 kr. Förköp på Salems Bibliotek fr o m 11/5.

Kulturskolan

●● Öppet hus på Kulturskolan
10/4 kl 17. Prova-på för alla barn som vill
lära sig ett instrument eller veta mer om
dans, teater och lektioner i musik.
●● Vårkonsert
15/5 kl 18 i Stora Murgrönan

Kyrkan
Salems församling, exp: 08-532 560 72
www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/Salemsforsamling
●● Högmässa, Säby kyrka, söndagar kl 11 (ej
20/4)

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

●● Lunchmässa, Säby kyrka, tisdagar kl 13
●● Kvällsmässa, Säby kyrka, torsdagar kl 19
(ej 17/4)
●● Bibelfrukost, Säby församlingshem, tis
dagar kl 8
●● BETA vidare, Säby församlingshem, torsdagar kl 19.30 (ej 17/4)
●● Fredagsmys, Säby kyrka, 11/4, 25/4, 9/5
och 23/5 kl 18
●● Torsdagsträff: Att prata om livet med en
penna, 3/4 kl 17.30 i Säby kyrka, Tommie Sewon, tidigare ungdomsledare och
pedagog i Salems församling, sjunger
och berättar om hur skrivande blivit ett
livsredskap för samtal.
●● Psalmhappening – sjung för livet, söndag
13/4 kl 18 i Säby kyrka med ungdoms
kören och Kerstin Ytterberg.
●● Torsdagsträff: Påskens drama vid nattvardsbordet, 17/4 kl 11 i Säby kyrka,
Martin Reberg pratar om nattvardens
innebörd.
●● Skärtorsdagsmässa, 17/4 kl 19 i Salems
kyrka
●● Långfredagsgudstjänst, 18/4 kl 11 i
Salems kyrka,
●● Påsknattsmässa, Påskafton 19/4 kl 23 i
Salems kyrka
●● Högmässa, Påskdagen 20/4 kl 11 i Salems
kyrka, Barn-, Diskant- och Ungdomskören
medverkar. Efteråt blir det knytkalas i
Kyrkskolan!
●● Högmässa, Annandag påsk 21/4 kl 11 i
Säby kyrka
●● Barngudstjänst, onsdag 23/4 kl 9 i Säby
kyrka
●● Vårkonsert, söndag 11/5 kl 18 i Salems
kyrka, Barnkören och Diskantkören.
●● Konsert med kyrkokören, söndag 25/5
kl 18, Säby kyrka.
Se hela programmet på
www.svenskakyrkan.se/salem
Titta också in på
www.facebook.com/salemsforsamling

Skogsängskyrkan, exp 08-532 518 46
www.skogsangskyrkan.nu
●● Morgonbön med bibelsamtal, måndagar
kl 9
●● Gudstjänst, söndagar kl 10.
Samtal i soffan om frågor som berör,
söndag 27/4 kl 17.30
●● Kvällsmässa, söndag 27/4 kl 19
●● Söndagsskola, söndagar kl 10 (4–12 år)
●● Barnkören Pärlor, måndagar kl 17–17.30
(3–7 år)
●● Barnkören Pärlor, måndagar kl 17.30–18
(7 år– )
●● Scouterna, måndag kl 18.30 och tisdag
kl 18 (anmälan)
●● Rönninge Gospel, onsdagar kl 19 (anmälan)
●● Nätverk för föräldrar till barn med ADHD,
första onsdagen varje månad kl 19

●● Konsert med Rönninge Gospel under ledning av Carina Lindström, lördag 5/4 kl 19
●● Konsert med Andrea Andersson och
musikelever, lördag 17/5 kl 16. Insamling
till Sociala Missionen
Påsken
●● Måltid och Nattvardsandakt, Skärtorsdag
17/4 kl 18.30 (anmälan till måltid senast
14/4)
●● Gudstjänst, Långfredag 18/4 kl 10, Eva
Larsen
●● Gudstjänst, Påskdagen 20/4 kl 10, Eva
Larsen och barnkören Pärlor

Övrigt
SeniorNet Salem
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
Bildcirklarna fortsätter under våren med
avslut i mitten av maj.
Cirkel för Plattofoner (surfplattor och
telefoner) hålls under april månad.
Andra cirklar och prova-på-aktiviteter kan
starta om intresse anmäls till oss och det
blir tillräckligt med deltagare.
Se www.seniornetsalem.se
●● Tematräffar, Lilla Murgrönan, Bibliotekets
baksida
Måndag 7/4 och 5/5 kl 10–12. Ämnena
kommer att annonseras på vår hemsida
www.seniornetsalem.se
●● Släktforskarstuga, Lilla Murgrönan,
Bibliotekets baksida
Måndag 28/4 kl 13–16

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

Friluftsfrämjandet

●● Familjedag på Garnudden
Söndag 18/5 kl 10–13. Kom och träffa
aktiva ledare och grupper, testa aktiviteter, få information om Friluftsfrämjandet
och grilla korv.

Öppna sammanträden

Frågestund för allmänheten

Kommunfullmäktige: 24/4
Barn- och utbildningsnämnden: 23/4, 20/5
Kultur- och fritidsnämnden: 8/5
Socialnämnden: 5/5
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 sammanträdet äger rum.

Formgivning: Luxlucid/PCG Malmö
Tryck: Prinfo Grafiskt Center

Bibliotek

