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Pressmeddelande  2019-04-04 

 

Marika Lindgren-Jonsson, Från vardag 

till fest”, akvareller 
Från vardag till fest”, Marika Lindgren-Jonsson visar sina färgglada akvareller. 

Tid: 6/4- 29/4 

Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 

 

SeniorNet Salem 

Office-paketet och Windows 10 
AKTIV.se - en webbaserad utbildning på nätet. SeniorNet Salem berättar om ett 
nytt sätt att lära sig hela Office-paketet och Windows 10. 
Tid: 29 april kl 13:00 
Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems C 
 

Salems Hembygdsförening  

Öppet hus i Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge 

Öppet hus med söndagscafé. Café 

Tid: Söndag 28 april kl 13.00 - 15.30 

 

Så ser Salem ut om 10 år 
Salems Hembygdsförening gör en informationskväll om framtiden “Så ser Salem ut 

om 10 år”. Medverkan av bl.a  Kommunalrådet Lennart Kalderén och Plan- och 

exploateringschef Sofia Granström. 

Tid: Torsdag 11 april kl 19.00 

Plats:  Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 
Arr: Salems Hembygdsförening 
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Seniorbio i Salem 
Tisdag kl 13.00. entré: 50 kr, inget förköp. Kassan öppnar kl 12.40. 
Arr: Eurostar och pensionärsföreningarna i Salem, SPF och PRO 

16/4 - Green Book  

År 1962, när dörrvakten Anthony "Tony Lip" Vallelonga tillfälligt befinner sig utan 
arbete, går han med på att köra musikern dr Don Shirley på en tvåmånaders turné i 
djupaste amerikanska södern. Don Shirley är bildad, talar flera språk, innehar tre 
doktorstitlar och är den hyllade skaparen av en innovativ musikform medan Tony 
är en jordnära man med starka band till sin stora familj. Från början så har de båda 
olika uppfattningar om det mesta men finner snart att de båda också befinner i en 
värld som ser ner på dem båda. Chockad över att bevittna verkligheten för svarta 
amerikaner i den segregerade södern, blir Tony doktorns försvarare och Don 
återgäldar Tonys lojalitet genom att hjälpa honom skriva dagliga kärleksbrev till sin 
fru. I rollerna: Viggo Mortensen, Mahershala Ali.  Regi:Peter Farrelley . Tid 2.10 
 

23/4 Britt-Marie var här   

När Britt-Marie lämnar sin man efter 40 års äktenskap och ett liv som hemmafru, 
tvingas hon göra upp med sig själv och möta omvärlden. Hon hamnar i Borg, en 
liten håla där allt är nedlagt förutom pizzerian och det lokala fotbollslaget. 
Britt-Marie tar över som tränare för byns ungdomslag, trots att hon avskyr fotboll. 
Men snart väcks hennes drömmar och med dem en undangömd framtidstro. 
Kanske finns det en andra chans i livet, kanske är det aldrig för sent att börja leva. 
I rollerna: Pernilla August, Peter Haber, Olle Sarri. regi: Tuva Novotny, tid 1.38  
 

Vällinge innan Hemvärnets stridsskola 
Mässingsbruk, mentalsjukhus och Erik XVI lärares förläning 1547–1943, några 
historiska nedslag på Vällinge gård. Sveriges andra mässingsbruk, som skulle bli 
Europas största. Den Furubomska skandalen som gav eko ända till Paris 1656. Erik 
XVI lärare, Dionysus Beurraeus som förlänades Vällinge 1547 och bodde där fram 
till sin död 1567. Långbro mentalsjukhus filial till stora kvinns. Hela denna historia 
finns på museet, som är förlagd i en förvaltarbostad från 1770 talet. 
För mer info kontakta oss: 0705-82 74 57 info@hemvarnsmuseet.se. 
Tid: Vernissage 6/4 2019 kl 12-16 Kl 1300 föreläsning om Vällinges historia, 30 
min 
Plats: Utställningen visas på Hemvärnsmuseet, Norsborg/Salem. 
Dryck med tilltugg serveras under dagen. 
Arr: Hemvärnsmuseet Kerstin och Lars-Gunnar. 
 

Film med fritidsgården 
26 april kl 19.00 “Avengers: Endgame”, 80 kr 
Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C 
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Påsklov i Salem 
Påsklovsbio på Murgrönan, Säbyhallsvägen 30 
16/4 kl 10.30  “Asterix - den magiska drycken”, 80 kr, BT, inget förköp 
Tillsammans med Astérix och Obelix ger sig druiden Panomarix ut på en resa för att 
säkra byns framtid. De letar efter en ny ung lovande druid som de kan lära göra 
den magiska drycken. 
 

17/4 kl 11.00 Sune vs Sune, 80 kr, från 7 år,  inget förköp. 
Det har varit ett långt och härligt sommarlov. Sune har fått hänga med sin 
favorittjej Sofie och skolan ska börja. Men det blir inte riktigt som Sune tänkt sig. I 
klassen har det börjat en ny kille som till på köpet även delar hans namn. Han blir 
degraderad till att numera kallas Sune 2 och får konkurrens om Sofies 
uppmärksamhet. Här börjar en kamp om att vinna tillbaka sitt namn, sin tjej och sin 
värdighet. Parallellt har hans föräldrar sina egna problem att tampas med. Pappa 
Rudolf hamnar i en sorts medelålders livskris och hans mamma Karin har svårt att 
mäta sig i konkurrensen med den nya klassföräldern. 
 

17/4 kl 14.00 Drömparken, 80 kr, inget förköp  
”Drömparken” handlar om den äventyrliga och tuffa lilla June. Tillsammans med sin 
mamma fantiserar hon ihop ett fantastiskt tivoli, där hennes gosedjur Boomer, 
Gus, Greta, Cooper och Peanut sköter ruljansen. 
Men idyllen varar inte länge. Snart får mamman ett telefonsamtal med dåliga 
nyheter – hon är sjuk och måste åka bort för att få den vård hon behöver för att bli 
frisk igen. Kvar blir June tillsammans med pappan som hon känner sig tvungen att 
ta hand om. Hon har varken tid eller lust att leka med Drömparken längre. När han 
skickar iväg henne på matematikläger smiter hon ur bussen för att ta sig hem igen. 
Istället hamnar hon ute i skogen, där hon hittar tecken på en förfallen Drömpark. 
Men finns parken verkligen på riktigt? Och vad  har hänt med den egentligen? 
 

Trollkarlen Mr Dannyman  
Den magiske Mr Dannyman är åter på besök i Salem. Har gör två magiska shower 

för alla påsklovslediga barn från 6 år.  

Tid: Måndag 15 april 13.00 och 15.00 

Plats:  Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 
Gratis Biljetter finns på Salems bibliotek fr o m 8 april 
Arr: Salems kommun, kultur- och fritidsförvaltningen 

Musikkollo 

Under 4 dagar får du prova-på och spela instrument, sjunga eller rappa i grupp. Vi 
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skapar egen musik och text, spelar in musikvideo och provar att stå på scen. Gratis 
aktivitet, begränsat antal platser. Vi bjuder på lättare lunch.Ålder: 9-12 år 
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmäl senast den 8 april till idaber@salem.se. 
Ange namn, ålder, e-post och ev. allergi. Gratis aktivitet. 
Tid: Måndag 15 april - torsdag 18 april, kl: 09.30-14.30.  
Plats: Kulturskolan, Salems centrum 

Äggjakt på bibblan 

Vår populära äggjakt är tillbaka. Hur många ägg kan du hitta?Ålder: Alla åldrar 
Anmälan: Drop-in, kom när du vill. Aktiviteten är gratis. 
Datum: Måndag 15 april, kl: 13.00-19.00 
Plats: Biblioteket, Salems centrum 
 

Påskpyssel  
Kom till biblioteket och påskpyssla med vår populära kreativa pysselinsperatör 
Camilla Olsson. Ålder: 6-15 år 
Anmälan: Drop-in, kom när du vill. Gratis aktivitet. 
Datum: Tisdag 16 april, kl: 13.00-15.00 
Plats: Biblioteket. Salems centrum 

Gör din egen Stop motion-film 

Hemkodat kommer till biblioteket och lär dig göra Stop motion-film. Allt finns på 
plats, allt du behöver ta med är en gnutta fantasi. Aktiviteten är gratis. Begränsat 
antal platser.Ålder: 10-12 år 
Anmälan: Begränsat antal platser. Anmälan fr.o.m 1 april till biblioteket@salem.se 
Datum: Onsdag 17 april, kl: 13.00-15.30 
Plats: Biblioteket, Salems centrum 

DJ-kurs 

Lär dig DJ-utrustningen, live mixa, effekter, beatmatching och scenspråk. DJ Pranchi
är på plats. Begränsat antal platser. Aktiviteten är gratis. Ålder: 13-15 år 
Anmälan: Begränsat antal platser. Föranmälan senast den 11 april till 
fraare@salem.se. Uppge namn, ålder, tel.  
Datum: Onsdag 17 april och torsdag 18 april, kl: 12.00-17.00 
Plats: Fritidsgården (vid Skogsängsskolan) 
 

Valborgsfirande i Skönviksparken 
Valborg firas i Skönviksparken med följande program: 

19.30. Underhållning med Rickard Broberg 
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20.00 Kören Soulfull, från Rönninge,  sjunger 

20.30 Vårtal av Kommunstyrelsens ordf Lennart Kalderén 

20.45 Valborgsmässoelden tänds på Flaten 

21.15 Underhållning med Rickard Broberg 

Tivoli  i Skönviksparken kl 19.30 - 22.00 

Salems IFs Tivoli på Säby bollplan, Salems C 30/4 12.00 - 23.00, 1 maj 12.00 - 18.00 

Salems Hembygdsförening serverar kaffe i Villa Skönvik kl 18.00 - 21.00 

Tid: Tisdag 30 april kl 19.30-22.00 

Plats: Skönviksparken , Rönninge 

Arr: Salems IF och Salems Kommun 
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