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Pressmeddelande om kulturverksamhet  från Salems Kommun,
Kultur- och fritidsförvaltningen

Författarbesök med Lennart Kalderén,

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén  har givit ut sin första del av sina

memoarer “Salem- de första åren, Berättelser 1958-1998”. Det första författarbesöket

blev snabbt utsålt. Nu kommer en chans till. Lennart Kalderén har varit Kommun-

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

som suttit längst. Lennart Kalderén har varit fritidspolitiker i Salem sedan 1977. Uppväxt i

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

åren, 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. Samt  tio år i hetluften med taxis avreglering.

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.

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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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 16/10 kl 13.00

Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C

Gratis biljetter till författarbesöket delas ut från och med lördag 9 oktober

Coronasäkert avstånd. Endast förköp.

Utställning: Karin Eriksson, Illustratör

Karin Eriksson från Söderby i Salem,  visar illustrationer till barnböcker hon gjort:
”Bobo och Olikheterna” och ”När mamma hade ont i hälen”. Hennes bilder finns
på www.karintecknar.se. År 2020 blev Karin Eriksson Salems Kommuns
kulturstipendiat! Hemsida: www.karintecknar.se
Tid: 2/10-20/10
Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems C

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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Barnteater: “Maskresan”- Hedmans Teater

Hedmans Teater besöker Salem och  spelar “Maskresan” för barn från 3 år på Lilla

Murgrönan. Följ med på en underbar resa för de  minsta full av roliga möten samt

lekfulla ramsor & sånger. Men framför allt ett gäng underbart fantasifulla maskar.

Fritt efter Pernilla Stalfelts bok.

Tid: Lördag 2 oktober kl 11.00

Plats: Lilla Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems centrum

Biljetter, 50 kr, finns på Salems Bibliotek från 25 september.

Arr: Salems Teater och musikförening.

Familjedag på Ersboda 4H-gård
Ersboda 4H-gård har familjedag. Det blir klapphage, café, prova-på, ponnyridning.

Tid: Lördag 2 okt kl 11-15

Plats: Ersboda 4H-gård, Fruängsvägen 53, Rönninge

Arr: Ersboda 4H-klubb

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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Barnmusik: “Alice” med Länsmusiken

Länsmusiken spelar “Alice” på Murgrönan för barn 3-5 år. En föreställning där fyra

musiker och en animatör tar nya grepp om Alice Tegnérs fantastiska musik och

skapar en musikalisk och visuell upplevelse av hennes sånger. Med ovanliga

arrangemang och spännande animationer som projiceras över scenen skapas en

förtrollad värld att vila och drömma sig bort i. Barnen får höra både folkkära

barnvisor och mer okända pärlor ur Alice Tegnérs musikskatt.

Tid: Tisdag 19 oktober kl. 9.30 och 10:45

Plats: Murgrönan, Säbyhallsvägen 30, Salems C

Gratisbiljetter finns på Salems Bibliotek fr o m 12 okt.

Arr: Salems Kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Länsmusiken i Stockholm

“Bättre och bättre”
“Bättre och bättre”, underhållning i ord och ton, ges av Agneta Widén, Ally

Wannegård, Claes Redler, musiker Björn Adelly, och Lennart Gudmundsson. Alla

med erfarenhet från revygruppen Sprudlarna eller Teaterklubben Repliken.

Tid: Lördag 23 okt kl 13.00 och 16.00, Söndag 24 okt kl 13.00 och 16.00

Biljetter 100 kr, kaffe med kaka ingår

Köp biljett hos Blomsterprinsessan i Rönninge

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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Adelsvapen och adelsätter i Salem

Salems Hembygdsförening presenterar sin nya skrift “Adelsvapen och adelsätter i
Salem”. Bror-Gustav Ramsay berättar i anslutning till att skriften presenteras. Vi
får reda på vilka adelsätter som funnits och hur deras vapen såg ut, ex Vapen för
friherre Anders Lindhielm (1634 – 1704) som ägde Fågelsta och Ladvik.
Tid: Torsdag 7 okt kl 18.00
Plats: Salems Bibliotek, Säbyhallsvägen 30, Salems C.
Arr:Salems Hembygdsförening

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

08-532 59915

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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