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Tyck till
före 30 april!
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*BILDER* En på arkitektplan “Gehls” med grafik om vad som ska ligga var 

Vi har nu tagit fram en strukturplan, som är ett 
tidigt förslag på hur Salems stadskärna kan ut-
vecklas. Förslaget illustreras här bredvid och visar 
dels befintliga byggnader, gator och torg, och dels 
tänkbar placering av nya byggnader (markerade i 
vit färg) och nya gångstråk och gatunät.

Vad används strukturplanen till?
En strukturplan är ett tidigt förslag på hur Salems 
stadskärna kan utvecklas och växa fram. Planen 
kommer att användas som startpunkt för komman-
de, mer detaljerad planering som troligtvis kom-
mer pågå i ungefär två år. Förslaget till strukturplan 
är därför inget ”facit” på hur det kommer bli, men 
ger ändå en god fingervisning om centrala Salems 
framtida utseende och utformning.

Vad händer nu?
Under våren får Salemsborna lämna synpunkter 
på strukturplanen och i juni kommer kommun
fullmäktige att ta ställning till förslaget struktur-
plan och de synpunkter som kommit in. Om allt 
går som planerat är nästa steg detaljplanearbete 
enligt plan och bygglagen, detta arbete planeras 
inledas hösten 2021. Utöver informella dialoger om 
detaljplanearbetet kommer våra invånare att ha 
lagstadgad möjlighet att lämna in sina synpunkter 
vid två tillfällen. Den nya detaljplanen ska slutligen 
fastställas av kommunfullmäktige innan bygget  
kan börja.

Vad tycker du?
På salem.se/nystadskarna kan ni läsa hela 
 strukturplanen och ta del av bakgrundsmaterial. 
Där finns även ett webbformulär där ni kan tycka 
till om förslaget.

Salems stadskärna  
växer fram
Salems kommun planerar för omfattande nybyggnation i 
Salems centrumområdet för att skapa en attraktiv boende-
miljö med nya bostäder, gång och cykelstråk samt ett nytt 
medborgarhus. Tanken är att utveckla området kring Salems 
centrum, det vill säga före detta Skyttorpsskolans mark, 
Säby bollplan samt den kommunala marken där bland annat 
kommun huset, Salems bibliotek och Murgrönan idag finns.

Nya Säby torg
När medborgarhuset är klart rivs 
Mur grönan och kommunalhuset och 
ersätts med bostäder. Torget utvecklas 
och knyts ihop med Säbylunden.

Medborgarhuset
Tydligt synligt och tillgängligt från flera håll. 
Form och arkitektur är inte bestämd.

Salemparken
Ny grön stadspark med många fina 
sollägen och plats för avkoppling 
eller aktiviteter.

Kulturtorget
Nytt torg mellan entréerna till 
 Medborgarhuset och Simhallen. 

Salemstråket
Nytt trivsamt gång och cykelstråk 
som börjar i Skyttorpskvarteren, går 
via parken och förbi Kulturtorget och 
vidare ända ned till Säbylunden.
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Efter över fem år av olika idéskapande 
och förhandlingar finns nu en struktur
plan för området i och kring Salems 
centrum, inkl f d Skyttorpsskolan och 
Säby bollplan.

Stockholmsregionen växer, fler infödda och 
inflyttade söker bostäder, våra egna kommun-
invånare växer upp eller söker andra boende-
alternativ på äldre dagar. Vi vet sedan länge att 
Salems kommun erbjuder fina boendemiljöer 
med valfrihet mellan olika boendeformer. 
Därför behöver området kring Salems centrum 
utvecklas.

Här ska ungefär 1 000 salembor bo i 600 nya 
lägenheter, bostadsrätt och hyresrätt. Vi vill 
bygga ett medborgarhus där samtliga salembor 
ska kunna besöka ett nytt bibliotek, träffas i 
samlingslokaler och besöka nya, yteffektiva 
kommunala kontorslokaler. Fler kommer alltså 
att bo och vistas i centrumområdet, det ger 
också fler besökare och kunder till affärerna 
i Salems köpcentrum. Det gröna stråket från 
öster till väster, genom den nya parken där boll-
planen idag ligger, är dominerande i förslaget. 

Kommunen har fört ingående  förhandlingar 
med ägarna om att också ta med Salems 
köpcentrum i planerna, förhandlingar som tills 
vidare inte lett till något resultat. Vi börjar nu 
med området kring köpcentrum, men stänger 
inga dörrar för att återuppta diskussionerna 
senare.

Vi är övertygade om att denna strukturplan  
är en god start för kommande arbete med  
detaljplaner i området. Vi vill nu ge dig och  
alla andra salembor möjlighet att tycka till  
om planen. 

Styrgruppen för Salems centrum

Lennart Kalderén (M), Petter Liljeblad (L),  
Arne Närström (S) och Raili Nilsson (C)  

Vår vision för  
en levande 
stadskärna

Medborgarhuset
Tydligt synligt och tillgängligt från flera håll. 
Form och arkitektur är inte bestämd.

Skyttorpkvarteren
Fem bilfria bostadskvarter med gångfarts-
gator och privata innergårdar.

Salemparken
Ny grön stadspark med många fina 
sollägen och plats för avkoppling 
eller aktiviteter.
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Vad tycker du? 
Vi vill gärna veta! Fyll i formuläret 
på www.salem.se/nystadskarna 

eller använd talongen nedan.
Svara senast 30 april.

Tyck till
före 30 april!

SE SISTA SIDAN.

Salems centrum idag: 1. Kommunhus. 2. Kulturhus Murgrönan.  
3. Köpcentrum. 4. Grundskola. 5. Bad & sporthall. 6. Besöksparkering.  
7. Bollplanen. 8. Skyttorp. 9. Grönstråk.
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Vad tycker du?
Ta chansen och berätta vad du tycker! 
Skriv ner dina synpunkter, klipp ut talongen och skicka till oss senast 30 april. 

Salems kommun
Säby torg 16
144 30 Rönninge

Vad tycker du är bra med förslaget? 

Vad tycker du är mindre bra med förslaget?

Något annat?

Nu vill vi ha era synpunkter om hur vi kan utveckla 
Salems  centrum. Vad är bra och vad är mindre bra 
med det här förslaget? 

Du kan läsa mer om förslaget och hur kommunen 
tänkt sig att den nya stadskärnan ska utformas på 
salem.se/nystadskarna.

Ta chansen och berätta vad du tycker!
Du kan lämna synpunkter om Salems centrum på 
olika sätt. Synpunkterna kommer att fungera som 
en del av underlaget i centrumets utformning. 

Du kan antingen fylla i formuläret på salem.se/
nystadskarna eller använda talongen nedan. Skriv 
ner dina synpunkter, klipp ut talongen och skicka 
till oss på följande adress:

Salems kommun
Säby torg 16
144 30 Rönninge

Märk gärna kuvertet ”Salems centrum”. Du kan 
även lämna in svarstalongen i brev lådan utanför 
kommunhuset eller lämna in det till receptionen.

Vill vi ha ditt svar senast den 30 april.

Skriv ner dina synpunkter, klipp ut talongen och skicka till oss senast den 30 april.

Vad tycker du? 
Vi vill gärna veta! Fyll i formuläret 
på www.salem.se/nystadskarna 

eller använd talongen nedan.
Svara senast 30 april.
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PLATS FÖR PORTO

Tyck till om den nya  
stadskärnan i Salem!
– senast den 30 april

Tyck till
före 30 april!

SE SISTA SIDAN.


