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Utställningar på Salems Bibliotek 
 

Rönninge Tennisklubb 100 år 
Rönninge tennisklubb fyller 2019 100 år och uppmärksammar det med en utställning på 

Salems Bibliotek. Man kommer visa foto  och tidningsklipp från de gångna åren. Den första 

tennisbanan fanns på Rosenstigen i Rönninge. Då kallade sig klubben Rönninge 

lawntennisklubb. Sedan har utvecklingen varit stor med  t ex utebanor vid Salemsvallen. 

1992 fick Rönninge Tennisklubb överta en drivin-rangetält för golf vid Garnuddens 

friluftsområden. Denna gjordes om till en tre-banors tennishall. Under ett fruktansvärdt 

snöoväder 2012 rasade tennishallen under snötryckmassorna. Med stöd av kommunen 

skapade omedelbart Rönninge Tennisklubb en ny tennishall, Rönninge tenniscenter med 

fyra banor. Föreningen är mycket aktiv och har stor barn- och ungdomsverksamhet samt 

många seniorer som är aktiva.Föreningen har idag nästan 600 st medlemmar. 

Tid: 9-25/9 

 

“Färg, form och frihet”, Maria Trap  
“Färg form och frihet” så heter Maria Traps utställning där hon visar sina målningar 

på tyg, akvareller och akryl “pourings”. Maria är från Rönninge och visar nu sina 

bilder på Salems Bibliotek. 
Tid: 28/9-16/10 

Vernissage 28/9 kl 11-13 

Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 

 

Botkyrka Salems Hemslöjdsförening  
Botkyrka-Salems Hemslöjdsförening håller Nedre Söderby öppet för de som vill se 
på medlemmarnas hemslöjd och dricka kaffe med hembakat. Nedre Söderby gård 
är en gård med medeltida anor som ligger vid Söderby gravfält. Ett av länets 
största gravfält med gravar från järnålder och bronsålder . Här finns rester av 
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domarring, gravklot, hålvägar, älvkvarnsstenar, romerska rundgravar, fyrkantiga 
och triangelformade gravar, runsten. 
Öppet: lördag-söndag sept kl 11-17 
Plats: Söderby gårds väg, vid E4/E 20 vid Bornsjön 
Arr: Botkyrka- Salem Hemslöjdsförening 
 

Seniorbio i Salem 
Seniorbio för daglediga på Murgrönan. Entré: 50 kr, ej förköp. Kassan öppnar           
12.45. 

*Lyckligare kan ingen vara  

Lyckligare kan ingen vara kretsar runt fem par i olika generationer. Deras liv vävs samman 
av tillfälligheter men ibland genom mycket avsiktliga val där den gemensamma drivkraften 
är sökandet efter kärlek. I rollerna: David Hellenius, Helena af Sandeberg, Kjell Bergqvist. 
Regi: Staffan Lindberg tid 1.52. 
Tid: Tisdag 24 sept kl 13.00 
 

*En kvinna bland män    

Ruth Bader Ginsburg, en ung småbarnsmamma och advokat kämpar i en värld helt 
dominerad av män. När Ruth tillsammans med sin man Marty tar sig an ett fall, 
förstår hon att det kommer att ses som banbrytande.I rollerna: Felicity Jones, 
Armie Hammer, Justin Theroux. regi: Mimi Leder, tid: 2.00 
Tid Tisdag 8 okt kl 13.00 

Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 
Arr: Eurostar,  Kultur- och fritid och pensionärsföreningarna i Salem 

 

Fritidsgården visar bio 
*Joker 
Arthur, en man som möts av grymhet och förakt av samhället, Dagtid arbetar han              
som clown och på kvällarna försöker han slå igenom som stand-up komiker, men            
det känns som skratten alltid är på hans bekostnad.. Han är helt ur synk med               
verkligheten och hans okontrollerbara och opassande skratt, som bara ökar när          
han försöker kontrollera det, leder till mer hån och även våld. 

Tid: Fredag 4 okt kl 19.00 

Entrè: 80 kr, Åldersgräns 15 år 

Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 

 

“Igelkotten och mullvaden” med   
Dockteater Tittut 
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Dockteater Tittut besöker salem med sin föreställning “Igelkotten och mullvaden”          
för barn från 3 år. Igelkotten och Mullvaden trivs bra ihop men ibland blir det               
krångligt när man är så olika. Igelkotten är taggig och snabb. Mullvaden är             
sammetsmjuk och försiktig. Men trots det är de mycket goda vänner. 

Det är med glädje Tittut gestaltar en berättelse författad och illustrerad av en av              
Sveriges mest framstående barnboksförfattare Anna Höglund, och serietecknaren       
Gunnar Lundkvist, (Klas Katt-serien). Höglund är dessutom, tillsammans med        
dockmakaren Annika Arnell, involverad i att ge illustrationerna kropp och liv. Tittut            
välkomnar Ingalill Ellung tillbaka som regissör, som senast satte upp den          
kritikerrosade Kanel & Kanin.Dockspelare: Sara Bexell och Sofia Hollsten. 

Tid: Lördag 28 sept kl 11.00 

Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 

Entrè: 50 kr, Biljetter finns på Salems Bibliotek fr o m 21 sept 

Arr: Salems Teater- och musikförening 

Hedmans teater: ”Musen och äpplet” 
Hedmans teater spelar ”Musen och äpplet”  för barn från 3 år. Mus längtar efter det fina 

röda äpplet som hänger i trädet. De andra djuren är också sugna på den härliga frukten. 

- Jag pickar ner det, säger Höna. -Jag skriker ner det, säger Gås. -Jag stångar ner det, säger 

Get. Men Mus bara sätter sig ner för att i lugn och ro vänta på att det smaskiga äpplet ska 

mogna och falla. Ett lustfyllt äventyr för alla fr 3 år. Fritt efter Stephen Butlers bok. 

Tid: 10 okt kl 11.00.  

Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 
Biljetter 50 kr finns på Salems Bibliotek fr  3/10 

Arr: Salems Kommun, Kultur- och fritids- och barn- och utbildningsnämnderna 

Salems Hembygdsförening 
*Öppet hus i Hallinge smedja. Prova på smide i den gamla gårdssmedjan. 

Tid: Lördag 21 september kl 10-14. 
Plats: Hallinge gård 
 

Öppet Hus i Villa Skönvik 
 Bl a visas utställningen “Rönninge tennisklubb 100 år” På söndag 29/9 öppet hus 

med café. Kl 14.00 berättar Rönninge tennisklubbs medlemmar 

Tid: Lördag 28/9 och Söndag 29/9 kl 13-15:30 
Plats: Villa Skönvik, Rönningevägen 7, Rönninge 

 

Salems Bibliotek 
Plats:  Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Rönninge 
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Luntor med knodden  
Ta med din bebis till bibblan och få lästips, rim och ramsor. De vuxna bjuds på fika. 
Ålder: 0-12 månader.  
Tid: mån 23 sep, 7 okt och 21 okt. 
 

Föreläsning SeniorNet  
Ämne: “Nyttan av DNA i din släktforskning”. Föreläsare: Carin Johansson och Ingrid 
Feldhofer från Botvidsbygdens släktforskarförening.  
Tid: mån  30 sep kl. 14.00  
Plats: Lilla Murgrönan. 
 

Sagostund  
Sagoberättaren Maria Wiedersheim-Paul bjuder in er i sagornas värld, där vad som 
helst kan hända. Ålder: från 4 år. Föranmälan till biblioteket@salem.se.  
Tid: ons 2 okt kl 10.  Även 9 okt. 
 

Ekonomisk rådgivning  
Har du skulder eller riskerar att få ekonomiska problem? Kommunens budget- och 
skuldrådgivare kan hjälpa dig som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Drop in. 
Tid: mån 7 okt kl 16:30-18:30. 
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