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U�ringevägen stängs av för genomfartstraﬁk
Busslinje 731 kommer a� påverkas. Linjens
körsträcka planeras a� delas upp i två delar,
den norra och södra. Beﬁntliga busshållplatser inom arbetsområdet kan komma
a� ﬂy�as något men de ska gå a� använda
under hela bygg�den. Bussen bedöms
också kunna anpassas �ll pendeltågen
enligt aktuell �dtabell.
Bostadsbyggandet i området kommer
a� påbörjas först när utbyggnaden av gator,
va�en och avlopp är klar.
● Mer informa�on
Se kommunens webbplats salem.se/
arbetenheliodal. För informa�on
om bussen se sl.se.

Foto: Salems kommun

Gator, va�en- och avloppsledningar ska
byggas ut i Heliodal i Rönninge. Området
kommer a� få kommunalt va�en och
avlopp och de allmänna gatorna kommer
a� rustas upp med ny� gång- och cykelnät
samt ny gatubelysning. U�ringevägen
kommer a� få en ny busshållplats. Arbetena kommer a� starta i januari/februari
och beräknas pågå �ll oktober. Under �den
arbetena pågår måste U�ringevägen
stängas av för genomfartstraﬁk. Avstängningen sker etappvis mellan Tallsätravägen
och Karlskronaviksvägen. Övriga berörda
gator kommer a� byggas om sam�digt som
U�ringevägen, men även senare. Projektet
ska vara helt klart sommaren 2018.

Några exempel på hur Salems
nya graﬁska proﬁl kommer a� användas.

Stöd �ll dig som är anhörig och själv ger stöd. Sidan 2.

Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav Bildbyrå

Ändringar i tågtraﬁken

Bygglov för ﬂyk�ngbostäder

● Mer informa�on
Läs på SL:s webbplats sl.se

Krav på bostäder
Från och med den 1 mars 2016 gäller en ny
lag som innebär a� landets kommuner inte
kan hänvisa �ll bostadsbrist för a� inte ta
emot ﬂyk�ngar. Kommuner med bostadsbrist måste lösa bostadsbehovet genom a�
snabbt bygga �llfälliga ﬂyk�ngbostäder.
I våras ansökte kommunen om �llfälligt
bygglov för ﬂyk�ngbostäder på fyra platser.
Den fortsa�a processen har dragit ut på
�den e�ersom byggloven i ﬂera fall överklagats. För a� få fram bostäder inom den �d
som krävs har nu sex nya platser tagits fram
som möjliga för boenden.
● Mer informa�on
Se kommunens webbplats
salem.se/nyaplatser

Ring och �psa, ge ros eller ris!

Södertälje får ﬂer avgångar i högtraﬁk varav
vissa kommer a� vara snabbpendeltåg som
inte stannar i Rönninge, Tullinge och Stuvsta.
Även Tumba får ﬂer avgångar. I högtraﬁk
minskar däremot antalet avgångar från
Rönninge från sex avgångar per �mme
�ll fyra. Det posi�va är a� det kommer
a� bli betydligt bä�re plats på tåget då
många resenärer från Södertälje kommer
a� använda snabbpendeltågen.
I remissvaret �ll SL förordade Salems
kommun en annan lösning där det även
i fortsä�ningen skulle vara sex avgångar
från Rönninge i rusnings�d.

Redak�on: Elisabeth Ståhl 08-532 598 50, info@salem.se
Ansvarig utgivare: Per Almström 08-532 598 12.
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Bygg- och miljönämnden har beviljat
�dsbegränsat bygglov för bostadspaviljonger för nyanlända med permanent uppehålls�llstånd vid följande platser:
• U�ringe 1:12 Bintebov/Garnuddsvägen
• Salem 5:3 Södra Vitsippan
• U�ringe 1:703 Sandbäcksvägen,
mi�emot nr 52
• Sky�orp 1 Sky�orpsskolan
• Förrådet 1 Förrådsvägen,
vid kommunens dri�enhet
För a� bostadsbehovet ska täckas bör de
nya bostäderna ﬁnnas på plats �ll hösten
2017. Det kommer endast a� bli aktuellt
med boenden på vissa av platserna.

I sommar invigs Citybanans tunnel under
centrala Stockholm. Det betyder a� det
blir ﬂer spår a� köra på och sannolikt a�
störningarna i traﬁken blir färre. Det första
halvåret med den nya tunneln kommer
pendeltågstraﬁken a� köras enligt dagens
�dtabell. I december startar den nya
tågplanen för 2018 och då förändras
pendeltågstraﬁken.
Traﬁknämnden i lands�nget har beslutat
hur pendeltågstraﬁken ska se ut inför 2018.
De nya snabbpendeltågen kommer inte
a� stanna vid samtliga sta�oner vilket
förkortar res�den. E� exempel på vinsten
med snabbtåg är a� det ska ta omkring
45 minuter från Södertälje �ll Arlanda,
a� jämföra med ungefär 90 minuter
med e� tågbyte i dag.

Kommunerna kräver
ny bro e�er olyckan
vid Södertälje
Södertörnskommunerna kräver a�
regeringen planerar en ny passage
över eller under Södertälje kanal. De�a
e�er a� sommarens lastbilsolycka på
Södertäljebron krävde a� delar av vägen
stängdes av i månader. Olyckan visade
vilka konsekvenser en sådan händelse
får för näringslivet och människorna
i Stockholmsregionen, menar
Södertörnskommunerna som har gjort
en gemensam skrivelse �ll regeringen.

Ändringar i VA-taxa
Kommunens VA-taxa har höjts från och
med den 1 januari 2017. Anledningen
är a� kostnaderna ökar i samband med
a� kommunalt va�en och avlopp byggs
ut i ﬂera större exploateringsområden
som Heliodal och Solliden i Rönninge.
Det är brukningsavgi�erna som höjts
med motsvarande 3 kr/kubikmeter,
vilket fördelas mellan rörliga och fasta
avgi�er. En översyn kan även behöva
göras av anläggningstaxan.

Ändrad hyressä�ning i
vård- och omsorgsboenden
Hyresgästerna inom kommunens
vård- och omsorgsboenden har �digare
betalat samma hyra, oavse� storlek eller
standard på den enskilda lägenheten.
Nu ändras hyressä�ningen så a� hyran
är anpassad e�er bostädernas standard.

Nya föreningsbidrag
Kultur-och fri�dsnämnden har beslutat
om nya bidrag som kan sökas:
• Föreningar och andra aktörer inom
barn- och ungdomsverksamhet kan söka
om bidrag för sommarlovsak�viteter.
• Föreningar kan söka bidrag för
ak�viteter med nyanlända.
• Föreningar kan söka bidrag för
ak�viteter med funk�onsnedsa�a.
Ansökan om bidrag ska lämnas in
senast 31 mars.
● Mer informa�on
Kommunens webbplats salem.se/
foreningar. Annika Holmertz,
08-532 599 13, annika.holmertz@salem.se

Ändrad taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen
Kommunfullmäk�ge har beslutat om en
ny taxa för prövning och �llsyn enligt
miljöbalken och strålskyddslagen.
Timavgi�en höjs från 1000 kr �ll 1110
kr. Dessutom genomförs ﬂera andra
ändringar under 2017–2018. Ändringar
som sy�ar �ll a� taxan bä�re ska
motsvara den �d som handläggningen
tar och a� alla verksamheter ska få den
�llsyn som lags��ningen kräver.
De vik�gaste ändringarna för verksamheter och privatpersoner blir a�:
• Många miljöskydds- och hälsoskyddsobjekt får en fast årsavgi� istället för
�mavgi�. De�a gäller t ex förskolor,
skolor, äldreboenden.
• Antalet �mmar för handläggning
av ansökan/anmälningsärenden
anpassas e�er den �d det fak�skt tar.
Från och med 1 januari 2018 kommer
ﬂer verksamheter såsom frisörer,
massörer, hudvård och medicinsk
fotvård a� få en fast årlig avgi�. Mer
informa�on kommer under 2017.

Både Ilse (vänster) och Siv (höger) ser samtalen
med Anneli (mi�en) som e� stort stöd i vardagen.

Stöd �ll dig som är anhörig
och själv ger stöd
Sta�s�k visar a� var femte vuxen vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående person som är
äldre, långvarigt sjuk eller har en funk�onsnedsä�ning. Olika rapporter och undersökningar visar också
a� anhöriga påverkas både ekonomiskt, socialt, psykiskt och fysiskt av a� ge stöd. Därför erbjuder
Salems kommun så kallat anhörigstöd för a� underlä�a för dig som är anhörig.
När Siv Frykdalens man drabbades av en
demenssjukdom, ﬁck Siv ta allt mer ansvar,
både för omsorgen av hennes man och för
allt det prak�ska i hemmet. Men det
jobbigaste var sorgen och den psykiska
påfrestningen som en demenssjukdom
i familjen innebar.
– Hela livet förändras, man kan inte
fortsä�a leva som �digare, berä�ar Siv.
Siv kände a� hon hade e� stort behov av
a� prata med någon och tog kontakt med
Salems anhörigkonsulent Anneli Ri�er.
– Anneli hade �d för mig. Jag kände a�
jag ﬁck komma och prata eller ringa när jag
behövde det. Annelis stöd har varit otroligt
värdefullt för mig, menar Siv.

Hjälp a� minska belastningen
Många anhöriga har svårt a� få �den a�
räcka �ll. En stor andel anhöriga är dessutom yrkesverksamma och kan behöva ta
ledigt eller gå ner i arbets�d för a� hjälpa
sin närstående. Det medför ökad oro och
stress, vilket kan leda �ll sjukskrivningar
och sämre ekonomi.
Många drar e� enormt lass och psykiskt
ohälsa hos den anhörige, såsom stress och
oro, är därför vanligt.
– Som anhörig blir man den som måste
planera och hålla i alla kontakter för a�
�llvaron ska fungera. Livet förändras på
många sä� och blev kanske inte som
man tänkt sig. Man kan känna sig väldigt
ensam och belastad av det ökade ansvaret,
menar Anneli.
För a� orka med �llvaron och förebygga
egen ohälsa kan den anhörige behöva
stöd. Kärnan i Annelis arbete är a� i samtal
med anhöriga försöka hi�a lösningar för
a� minska den psykiska och fysiska belastningen, genom a� exempelvis lyssna,
informera och vägleda med �ps och råd.

Kostnadsfri� och sekretessbelagt
Kommunens anhörigstöd är helt kostnadsfri� och dessutom råder sekretess. Hur o�a
man vill ha kontakt är helt valfri�. Stödet
u�ormas helt e�er varje persons situa�on
och önskemål. Det kan handla om a� bara

få prata om hur man mår och hur man
har det �ll a� få informa�on om de hjälpinsatser som ﬁnns a� ansöka om som �ll
exempel någon form av avlastning eller
prak�sk hjälp i hemmet
Anneli samverkar också med kommunens
andra verksamheter för a� �llsammans
kunna erbjuda bästa möjliga stöd. Vårdcentralen, som o�a kommer i kontakt
med drabbade personer först, har också
en vik�g uppgi� a� ge informa�on om
vilket stöd som ﬁnns �llgängligt.

Enskilda samtal och gruppträﬀar
Anneli träﬀar anhöriga, både enskilt och i
grupp, på dag- och kvälls�d. Siv valde a� ha
personlig kontakt med Anneli några gånger
i månaden men gick även på gruppmöten.
– Det var så bra a� få prata med andra
i en liknande situa�on, förklarar Siv. Även
om släk�ngar och vänner är bra a� prata
med, är de inte insa�a i vår vardag.

Stöd för andra
Ilse Forsberg är ordförande i Väntjänsten
och Kommunala Pensionärsrådet (KPR),
och har sedan några år �llbaka medverkat
i Annelis gruppmöten för a� ge stöd �ll
anhöriga. För ungefär e� halvår sedan
drabbades hennes egen make av en
sjukdom. Hon håller med Siv om a�
det är vik�gt a� få kontakt med andra
personer i en liknande situa�on.

Exempel på stöd:
• Informa�on om olika insatser
som kan underlä�a �llvaron.
• Ökad kunskap om den närståendes
sjukdom, funk�onsnedsä�ning
och möjligheter �ll stöd.
• Enskilda samtal och anhöriggrupper.
• Informa�on om föreningar,
utbildningar och hjälpmedel.
• Avlastning i olika former.
• Hjälp i hemmet eller på boende.

Anneli ger stöd, både genom
enskilda träﬀar och gruppmöten,
och även via e-post och telefon.

– Man behöver någon a� prata med,
det ﬁnns så många känslor som måste
få ven�leras, menar Ilse.
När Sivs man gick bort så valde hon
a� fortsä�a a� gå �ll gruppmötena.
– Jag försöker berä�a för andra vad jag
har upplevt och visa a� livet fortsä�er.
Jag hoppas a� min historia kan underlä�a
för andra, förklarar Siv.

Anhörig – vidare begrepp
än blodsband
Anneli berä�ar a� alla som på något sä�
ger stöd �ll en nära person är välkomna
a� kontakta henne. Hon träﬀar makar vars
livspartner drabbats av sjukdom, föräldrar �ll
barn, ungdomar eller vuxna barn som har
någon form av fysisk eller psykiskt funk�onsnedsä�ning. Även många vuxna barn hör
av sig vars äldre föräldrars hjälpbehov ökat
för a� klara sin vardag.
– Anhörigstödet ﬁnns inte bara �ll för just
släk�ngar, utan det kan även ges �ll vänner och
grannar som tar e� stort ansvar i omsorgen.
Det är upp �ll var och en a� själv avgöra om
man har behov av stöd, avslutar Anneli.

Vill du veta mer om anhörigstöd?
Kontakta då anhörigkonsulent Anneli Ri�er,
telefon 08-532 594 89 eller e-post
anneli.ri�er@salem.se

Text och foto: Luxlucid
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Kultur- och fri�dsförvaltningen har gjort
en kartläggning av äldres (65+) kulturoch fri�dsbehov. Enkätsvar från 453
äldre visar a� hela 85 procent medverkar i olika ak�viteter. De gör i stort se�
samma typ av ak�viteter som andra
grupper såsom promenerar i naturen,
går på teater, bio och utställningar samt
besöker biblioteket. Många önskar ﬂer
verksamheter för äldre, t ex mo�onsgrupper, seniorbio, teater och konserter
och en träﬀpunkt för seniorer.
U�från resultatet har åtgärdsförslag
och ideér presenterats för kort och
lång sikt. På kort sikt ska kultur- och
fri�dsförvaltningen:
• Undersöka om det går a� skapa
operaföreställningar/ﬂer ﬁlmer
för seniorer på Murgrönan.
• Kontakta lokala företag/föreningar
som kan utveckla sin verksamhet
med det som seniorerna e�erfrågar.
• Utveckla marknadsföringen �ll äldre.
• Lämna önskemål om ﬂer
parkbänkar �ll miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Exempel på förslag på längre sikt är a�
skapa en bidragspo� för föreningar med
verksamhet för äldre och a� föreslå
investeringar som s�mulerar äldres
ak�viteter.

Fler äldre i kommunen
Antalet äldre ökar och även behovet av
kultur- och fri�dsverksamhet. Forskning
visar a� en ak�v fri�d hos äldre ger ökad
social gemenskap och/eller större fysisk
rörlighet vilket bidrar �ll ökad folkhälsa.
● Mer informa�on
Annika Holmertz, 08-532 599 13,
annika.holmertz@salem.se
www.salem.se/upplevaochgora
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Äldre vill göra
samma ak�viteter som yngre
Grundskolorna i kommunen får
mycket posi�va omdömen.

Medborgarundersökningen
– Goda omdömen men sjunkande
betyg inom vissa områden
Salemsborna fortsä�er a� ge mycket
höga omdömen om kommunen
i medborgarundersökningen, men
på ﬂera områden är betygen lägre
än �digare år.
Undersökningen genomförs av SCB
på uppdrag av kommunledningen
som vill veta hur invånarna bedömer
kommunen och dess verksamheter.
Frågorna har ställts inom tre frågeblock:
1. Hur nöjd är du med din kommun
som en plats a� bo och leva på?
2. Vad tycker du om din kommuns
verksamheter?
3. Hur nöjd är du med invånarnas
inﬂytande i din kommun?
Salems resultat har försämrats något
inom alla tre frågeblock jämfört med
förra årets undersökning. Förändringarna
är dock inte sta�s�skt säkerställda.
Frågeblocket hur medborgarna ser på
möjligheterna �ll inﬂytande i kommunen
försämrades mest. Betygen för Salem är
trots de�a for�arande högre än genomsni�et för samtliga 136 deltagande
kommuner och högre än genomsni�et
för kommuner i samma storleksklass.

Omdömen om kommunens
verksamheter
De kommunala verksamheterna har i
allmänhet få� höga betyg jämfört med
liknande kommuner. Generellt se� är
kvinnor i Salem mer posi�va �ll kommunens verksamheter än män, och äldre är
mer posi�va än yngre. Jämfört med övriga
kommuner får Salems kommuns verksamheter betydligt högre betyg än genomsnittet för bl a grundskolan, gymnasieskolan,
äldreomsorgen samt va�en och avlopp.
Medborgarnas omdömen om skolan är e�
område där resultaten visar på sta�s�skt
säkerställda förbä�ringar i årets mätning.

Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav Bildbyrå
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Stockholmsenkäten 2016
– Analys av
skolfrågorna
i elevenkäten
Stockholmsenkäten är en stor enkätundersökning där elever får svara på frågor
om skola, fri�d och rela�oner �ll kompisar
och vuxenvärlden. Stockholmsenkäten
genomförs vartannat år i 18 kommuner
i Stockholms län. Sy�et är a�
• ge underlag �ll beslut och planering
av förebyggande insatser,
• kartlägga elevernas drogvanor,
• ge underlag för forskning och
utveckling,
• mobilisera elever, skolpersonal och
föräldrar i det förebyggande arbetet.

Salems resultat

Resultatet från undersökningen analyseras
just nu för a� se vilka förbä�ringsområden
som ska prioriteras i kommunens arbete.
Undersökningen är central i vår interna
utvärdering inom alla förvaltningar. Vi
tackar alla medborgare som har bidragit
genom a� svara på enkäten.

I Salem besvarades enkäten av 588 elever i
åk 7 och 9 samt år 2 på Rönninge gymnasium.
Det ger en svarsfrekvens på 87 procent.
De delar av enkäten som behandlar skolans
område har analyserats av kommunens rektorsgrupp. Däre�er har områdena mobbing,
arbetsro och ﬂickors psykiska ohälsa
iden�ﬁerats som förbä�ringsområden
och prioriterats för fortsa� arbete.

● Mer informa�on
Läs SCB-rapporten på www.salem.se/
scbenkat eller kontakta Anders Lindquist,
08-532 598 07, anders.lindquist@salem.se

● Mer informa�on
Hela enkäten ﬁnns på Länsstyrelsens
webbplats: www.lansstyrelsen.se/
stockholm/stockholmsenkaten

Fortsa� arbete med resultatet

Brukarundersökning inom
äldreomsorgen

Hemtjänsten i Salem
– bra bemötande
Resultaten i enkäten för hemtjänsten i
kommunen var bra men de når inte rik�gt
upp �ll kommunens högt ställda målsä�ningar. Bemötandet får t ex mycket bra
omdöme men vi kan bli bä�re på a� ge de

äldre möjlighet a� påverka vid vilka �der
personalen kommer. Sammantaget är
88 procent av de som svarat mycket nöjda
eller ganska nöjda med hemtjänsten.
De�a är jämförbart med Stockholms län
(86) och Riket (89).

Särskilt boende Salem – tryggt
Områden som får mycket bra omdömen
från de äldre som bor på särskilt boende är
bland annat bemötandet från personalen,
tryggheten på boendet, a� personalen
tar hänsyn �ll den äldres egna åsikter
och önskemål samt hur nöjd man är
sammantaget med boendet.
De områden som få� något sämre
omdömen är bland annat a� de äldre inte
besväras av ensamhet, a� personalen
informerar om �llfälliga förändringar och
a� de boende kan påverka vid vilka �der
de får hjälp.

Foto: Calle Bredberg/Scandinav Bildbyrå

Varje år genomför socialstyrelsen en
na�onell brukarundersökning i form av
en enkät �ll personer över 65 år som har
hemtjänst eller bor i vård- och omsorgsboende. Sy�et med undersökningen är
a� kartlägga de äldres uppfa�ning om sin
vård och omsorg. Resultatet används
för jämförelser mellan kommuner och
verksamheter och som underlag för
utveckling och förbä�ring av vården
och omsorgen av de äldre.
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● Boklunch
Tors 2/2 kl 12. Vi �psar om några av de
senaste och bästa böckerna. Ta med dig
din lunch eller kom bara för a� lyssna.
● Bokcirkel på lä� svenska
Lör 4/2 kl 13. Start för en bokcirkel
på lä� svenska.
● A�ernoon book
Ons 8/2 kl 16. Vi ﬁkar, pratar och
�psar om böcker på olika ämnen.
Idag är temat dystopi, katastrof & postapokalyps. Vi �psar om böcker som
liknar Hungerspelen, Divergent &
The Walking Dead. Ålder: 14–20.
● Teknik drop-in
Mån 13/2 kl 17–19. Få hjälp med
tekniken, a� ﬁxa en e-postadress,
konﬁgurera en dator, surfpla�a och
mycket annat. Drop-in.
● Kärlekspyssel
Tis 14/2 kl 14–16. Idag ﬁrar vi alla hjärtans
dag med pyssel i kärlekens tecken.
● Bokklubb för dig som är 9–12 år
Tors 16/2 kl 15.15. Välkommen �ll bibblans bokklubb där vi pratar om böcker och
läsning. Till första träﬀen kan ni ta med
er en bok som ni tycker är bra och vill
�psa andra om. Vi bjuder på ﬁka.
● Bokrelease: En öppen aﬀär:
i huvudet på en mikroföretagare
Mån 20/2 kl 19. Bokrelease av
förfa�arna Ingrid Kindahl och Steve
Malmström. I uppföljaren �ll En Delikat
Aﬀär har aﬀärskonsulten som blev
delihandlare utvecklats �ll krögare.
Köp den nya boken i samband med
releasen.
● Sagostund
Ons 22/2 kl 10. Sagoberä�aren Maria
Wiedersheim-Paul välkomnar er in
i sagans värld, där vad som helst kan
hända. För barn från 4 år. Föranmälan
�ll biblioteket.

Sportlov
● Mån 27/2 kl 14. Få �ps på de bästa
böckerna a� läsa under lovet.
● Mån 27/2 Mr Dannymans Trolleriskola
kl 11 och Trollerishow kl 13.
Lilla Murgrönan. Bilje�er ﬁnns på
biblioteket fr o m 20/2.
● Tis 28/2 kl 14–16. Tv-spelsdag.
Vi spelar playsta�on 4 på biblioteket.
● Tis 28/2 Lovbio på Murgrönan. Bilje�er
ﬁnns på biblioteket fr o m 20/2.
● Ons 1/3 kl 14–16. Pokémondag.
Sä� en lure, fånga pokémon och
pyssla under e�ermiddagen.

● Ons 1/3 Do�erbolaget, Trio Smack,
clownföreställning, fr 6 år på
Murgrönan. Bilje�er ﬁnns på
biblioteket fr o m 20/2.
● Tors 2/3 kl 13–19 Tipsrunda. Kan
du svaret på frågorna? Tävla om
e� hemligt paket.
● Tors 2/3 Lovbio på Murgrönan.
Bilje�er ﬁnns på biblioteket
fr o m 20/2.
● Tors 2/3 Williams kompisar
för 3–7 år, kl 10, på Lilla Murgrönan.
E�er bok som Karin Eriksson
illustrerat. Bilje�er ﬁnns på
biblioteket fr o m 20/2.

Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel 08-532 598 00
Fax 08-532 598 87
info@salem.se
www.salem.se

● Energirådgivning
Tis 22/3 kl 15–17. Träﬀa kommunens
energirådgivare Madeleine Karlsson
innan Earth Hour 2017. Få råd om
energianvändning, förslag på energikällor, värmesystem och mycket annat.
● Boklunch
Tors 23/3 kl 12. Vi �psar om några av de
senaste och bästa böckerna. Ta med dig
din lunch eller kom bara för a� lyssna.
● Bokklubb för dig som är 13–18 år
Tors 23/3 kl 16. Var boken bra? Borde
slutet ha varit annorlunda? Vi träﬀas
och pratar om böcker vi läst och �psar
om liknande. Till den här träﬀen läser
vi Våra kemiska hjärtan av Krystal
Sutherland.
● Bildredigering
Tors 23/3 kl 16.30–18. Grundkurs i bildredigering med programmet Autodesk
Pixlr. Lär dig hur du kan skapa eller
redigera en bild för just di� ändamål.
● Sagostund
Ons 29/3 kl 10. Sagoberä�aren Maria
Wiedersheim-Paul välkomnar er in
i sagans värld, där vad som helst kan
hända. För barn från 4 år. Föranmälan.
● Bokcirkel
Tors 30/3 kl 16. Prata om böcker med
andra. Utvalda torsdagskvällar kl 17
hela våren. Kontakta biblioteket om du
vill vara med. Till den här träﬀen läser
vi Tjuvarnas stad av David Benioﬀ.

Barn och unga
● Tors 2/2 Barnteater Teater Tre Eli och
Rio kl 10.45 på Lilla Murgrönan, fr 4 år.
Entrè 50 kr, bilje�er ﬁnns påSalems
bibliotek fr o m 26/1.
● Ons 15/2 Sagan om det prickiga snabeldjuret med Musikaliska på Murgrönan
kl 10.45, fr 3 år. Entrè 50 kr, bilje�er
ﬁnns på biblioteket fr o m 8/2.
● Lör 18/2 Teater Bambino spelar Bu och
Bä kl 11.30 på Lilla Murgrönan, fr 3 år.
Entrè 50 kr, bilje�er ﬁnns på biblioteket
fr o m 11/2.
● Lör 25/3 Abellis magiska teater Lillebjörns
äventyr kl 13 på Lilla Murgrönan, fr 3 år.
Bilje�er ﬁnns på biblioteket fr o m 18/3.

Seniorbio
Murgrönan, �sdagar kl 13, entrè 50 kr.
●
●
●
●
●

17/1 Jag älskar dig – en skilsmässokomedi
31/1 Läkaren på landet
14/2 Den allvarsamma leken
7/3 Flykten �ll fram�den
21/3 Fyren mellan haven

Utställning på Salems Bibliotek
● 21/1–8/2 Sonja Dahl – visar akvareller
och oljemålningar
● 11/2–8/3 Karin Eriksson, Illustratör
● 11/3–22/3 Per Inge Isheden Ar�st
from Sweden, bokutgivning
● 25/3–19/4 Roula Mhanna Paper’s
quilling art

Övrigt
● Välkomna �ll Eternellens Ak�vitetscenter
För pensionärer och andra daglediga. Här kan
du dricka kaﬀe �ll självkostnadspris och prata
bort en stund mån, ons, fre kl 9–12. Dessutom
anordnas det olika hobbyverksamheter, t ex
måla, s�cka, sy, snickra. Lä�gympa måndagar
och onsdagar. Mera informa�on på
08-532 597 92 mån, ons, fre kl 11–13
eller via vårt informa�onsblad som ﬁnns
på Eternellen, Säbyhemmets entré.

Rönninge Gymmix – bra träning nära dig!
ronningegymmix.se
ronningegymmix@hotmail.com
ronningegymmixbarn@hotmail.com

SeniorNet Salem
● IT-Tekniskt support �sdagar, support
kl 13–16. Öppet hus för alla Salemseniorer
som behöver teknisk hjälp med sina datorer,
pla�or eller smarta telefoner. Kunniga
seniorer ﬁnns �ll hands vid varje �llfälle.
Säbyhallsvägen 24 i Salems Centrum
(ingång Kulturskolan).
● IT-Allmän support onsdagar kl 13–15.
Öppet hus för alla Salemseniorer som
behöver hjälp med sin IT-kommunika�on.
Surfa på Internet, skicka e-post, betala
räkningar eller träna på övningsuppgi�er.
Ställ frågor �ll kunniga seniorer, som ﬁnns �ll
hands vid varje �llfälle. Säbyhallsvägen 24
i Salems Centrum (ingång Kulturskolan).
● Öppet IT-café torsdagar, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3,
6/4 och 27/4, kl 13–16. Medlemmar välkomna
a� besöka öppet hus. Vi pratar om olika delar
av IT-tekniken och hur vi kan använda oss av
de�a i ”den digitala vardagen”. Det kan handla
om datorer, laptops, surf- och läspla�or, mobiler,
appar, bilder och bild-teknik, eller släk�orskning. Du behöver inte ha någon datorvana för
a� besöka oss. Lilla Murgrönan, bakom
Biblioteket i Salem Centrum. Mer informa�on
hi�ar du på vår hemsida www.seniornetsalem.se

Salems Hembygdsförening
Villa Skönvik, Rönningevägen 7.
E-post: kontakt@salemhembygd.se
Hemsida: www.salemhembygd.se
● Tors 16/2 kl 19
i Villa Skönvik,
Rönningevägen 7.
Rikse�an genom
Salem, S�g Silén
berä�ar. Bilje� på
Salems bibliotek
och hos BlomsterS�g Silén
prinsessan
i Rönninge från 9/2.
● Sön 26/2 kl 13–16 i Villa Skönvik.
Öppet hus med söndagscafé och öppet
museum kl 12–13.30 Släk�orskarforum.
Kl 14 Hit och dit i Ord och Ton med
Agneta, Ally och Claes från Sprudlarna
och Björn Adellys trio.

Öppna sammanträden

Frågestund för allmänheten

Kommunfullmäk�ge: 23/2
Barn- och utbildningsnämnden: 14/2 och 21/3
Bygg- och miljönämnden: 7/2 och 14/3
Kultur- och fri�dsnämnden: 9/2 och 9/3
Socialnämnden: 20/2 och 13/3
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat meddelats.
Allmänheten kan inte delta vid ärenden som gäller
myndighetsutövning eller omfa�as av sekretess.

I samband med kommunfullmäk�gessammanträde
är det frågestund förallmänheten kl 19. Alla
kommuninvånare kan ställa en fråga som berör
något inom fullmäk�ges ansvarsområde. En person
får endast ställa en fråga vid samma �llfälle.
Frågan ska märkas ”Fråga �ll fullmäk�ge” och
lämnas �ll kommunen senast måndag den
vecka sammanträdet äger rum.

Foto: Salems kommun

Tel: 08-532 599 10, biblioteket@salem.se
Mån, tors 13–19. Tis, ons, fre 10–17.
Lör 10–15.

● Bokklubb för dig som är 13–18 år
Tors 23/2 kl 16. Var boken bra? Borde
slutet ha varit annorlunda? Vi träﬀas
och pratar om böcker vi läst och �psar
om liknande. Till den här träﬀen läser
vi Ceremonin av Kiera Cass.
● Bokcirkel
Tors 23/2 kl 16. Prata om böcker med
andra. Utvalda torsdagskvällar kl 17 hela
våren. Kontakta biblioteket om du vill vara
med. Till den här träﬀen läser vi Allt jag
inte minns av Jonas Hassen Khemiri.
● Bildredigering
Tors 23/2 kl 16.30–18. Grundkurs
i bildredigering med programmet
Autodesk Pixlr. Lär dig hur du kan
skapa eller redigera en bild för
just di� ändamål.
● Starta eget
Tors 2/3 kl 17.30–19. Funderar du på
a� starta eget företag? Välkommen �ll
en infokväll med NyföretagarCentrum.
Det ﬁnns möjlighet under kvällen a�
boka �d för enskild rådgivning.
● Sagostund
Ons 8/3 kl 10. Sagoberä�aren Maria
Wiedersheim-Paul välkomnar er in
i sagans värld, där vad som helst kan
hända. För barn från 4 år. Föranmälan.
● Trädgårdslördag
Lör 11/2 kl 11. Trädgårdsdesignern
och förfa�aren Ylva Landerholm visar
sin bästa knep, �ps och idéer.
● A�ernoon book
Ons 15/2 kl 16. Vi ﬁkar, pratar och �psar
om böcker på olika ämnen. Idag är temat
livet, döden, kärlek & sorg. Ålder 14–20.
● Bokklubb för dig som är 9–12 år
Tors 16/3 kl 15.15. Välkommen �ll
bibblans bokklubb där vi pratar om
böcker och läsning. Vi bjuder på ﬁka.
● Teknik drop-in
Mån 20/3 kl 17–19. Få hjälp med
tekniken, a� ﬁxa en e-postadress,
konﬁgurera en dator, surfpla�a och
mycket annat. Drop-in.
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