
 

 

 

 

Salem är den nära kommunen. Här är det bra att växa upp och bo under hela livet. Det är nära till naturen, nära till goda kommunikationer, nära dialog mellan                             

boende och alla som arbetar för dem. Vi tar tillvara den lilla kommunens fördelar, skapar god miljö och trygghet med kvalitet och stabil ekonomi. Våra främsta                          

kännetecken är skolor med bra resultat och trivsel, aktiva småföretag, ett berikande föreningsliv och en välfärd där ingen lämnas utanför.  
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 Pressmeddelande om kulturverksamhet från Salems 
Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen 

   

Författarbesök med Lennart Kalderén, 

Kommunstyrelsens ordförande 

Flyttat till 23 januari!!! 
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén  ger ut sin första del av sina memoarer 

“Salem- de första åren, Berättelser 1958-1998”. Det första författarbesöker 24 okt blev 

snabbt utsålt. Nu kommer en chans till. Lennart Kalderén har varit Kommunstyrelsens 

ordförande i Salem sedan 1998. Det gör att han är den av Stockholms läns KSO som suttit 

längst på posen. Lennart Kalderén har varit fritidspolitiker i Salem sedan 1977. Uppväxt i 

Aspudden, Skogås, Trångsund och Salem. I boken  berättar han om barn- och 

ungdomsåren och skoltiden, hur politiken kom in i hans liv, tiden i Botkyrka och kampen 

för “Salem - Egen kommun”, om pionjärtiden som 24-årig förtroendevald ordförande i ny 

kommun med politisk dramatik under 1980-talet. Dessutom tio år i hetluften med taxis 

avreglering. 
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Boken “Salem- de första åren, Berättelser 1958-1998” beskriver han så här: 

- Jag har skrivit den här boken främst för att jag har mycket att berätta om hur det gick 

till när Salem blev självständigt på nytt 1983. Dessutom vill jag dela minnen om 

uppväxttiden på ´60- och ´70-talen. Det var "heta" tider: Beatles, "Tio i topp", 10 cc, 

ABBA, MUF, Kalla kriget, första valrörelsen 1976, värnplikten i Flygvapnet, Pele, Anders 

Gärderud, skidhjältarna, Roberto Carlos frispark och JO Waldner. 

 

Vi får möta några olika sorters kapitel med tillhörande citat här är några: 

Biltur till Salem - “Det är ju likadana hus överallt!”  

Brytningstid - Salem, Botkyrka eller MUF -”Det är resultaten som räknas.”  

-“Vi stänger genom att ställa oss sist i kön. Alla före kommer att få rösta”. 

Högtidsstunder med taxibranschen - ”Det är jag som är Blomstermåla Taxi!”  

Rönninge centrum - den första omdaningen - “Men det blev tack och lov ingen tunnel 
under Rönninge centrum, järnvägen och Engelsberg.”  

 

Lennart Kalderéns uppdrag 

Salems Kommun, Kommunstyrelsens ordförande 1998-, Ledamot i kommunfullmäktige 

1977-, Regionfullmäktige 2002-, SL/trafiknämnd 2002-, Regionplanenämnden 2002-2010, 

Sveriges Kommuner och Regioner 2000- (förbundsstyrelse 8 år och samhällsbyggnads- 

beredning 8 år). Svenska Taxiförbundet, bl a informationschef och VD 1986-1995. 

Tid: Lördag 21/11 kl 13.00 

Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C 

Gratis biljetter till författarbesöket delas ut från och med lördag 14 november. 

Coronasäkert avstånd. Endast förköp. 

 

 

Kontakt:  
Rolf Johanson 
Kultur- och fritidschef 
rolf.johanson@salem.se 

08-532 59915 
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