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Salems kommuns idrottsstipendium 2016 
går till Maria Prandl-Norrgård som både är 
aktiv pistolskytt och ledare i Salems 
Pistolklubb. Stipendiet är på 10 000 kronor 
och delas ut av kultur- och fritidsnämnden 
för förtjänstfulla eller lovande insatser 
inom idrottsområdet i Salem. 

– Det är fantastiskt kul för mig och min 
idrott att få synas på detta sätt, säger hon 
om att få idrottsstipendiet.

Kultur- och fritidsnämnden ger Maria 
stipendiet med följande motivering:

Maria Prandl-Norrgård är medlem i 
Salems Pistolklubb. Hon är en av landets 

bästa pistolskyttar både i luftpistol och 
krutvapen. Vid ett flertal tillfällen har hon 
deltagit i skyttelandslaget i internationella 
sammanhang. Som ledare har hon 
inspirerat och uppmuntrat unga flickor och 
pojkar att börja med pistolskytte i Salems 
Pistolklubb. Hon har utvecklat klubben 
genom att helhjärtat satsa på klubbens 
mål för att få lika många aktiva damer som 
herrar. Som ledare är hon en entusiastisk 
förebild och ett stort stöd för de unga, och 
som aktiv fortsätter hon att utvecklas.

 ● Mer information
Rolf Johanson,  08-532 599 15

Maria Prandl-Norrgård  
får idrottsstipendiet

Särskilda satsningar
Tillsammans med sju andra kommuner på 
Södertörn jobbar Salem för att minska 
utsläppen av växthusgaser genom projek-
tet om samordnad varudistribution. 
Transporterna till olika kommunala 
verksamheter koordineras för att minska 
transporterna och öka trafiksäkerheten. 
 Kultur- och fritidsnämnden får ökat 
anslag för att fortsätta anordna Valborgs-
firande i Skönviksparken. 
 Inom äldreomsorgen görs satsningar på 
ny teknik. Socialnämnden får också 
kompensation för extra lönepåslag till 
undersköterskorna. 
 Efter de mycket stora flyktingström-
marna till Sverige under förra hösten har 
kraven på kommunernas mottagande ökat. 
Bristen på bostäder är ett stort problem 
och kommunen arbetar för att få fram flera 
platser där bostadspaviljonger kan byggas.  

Investeringar
Totalt planeras investeringar för 316 
miljoner kronor mellan år 2017–2019. 
Hela 162 miljoner satsas på nya lokaler för 
skolor och förskolor. En helt ny skola 
planeras och köken byggs om på Säby-
skolan samt Toredals och Skogsängs-

gårdens förskolor. Flera investeringar 
planeras inom kultur- och fritidsområdet. 
Konstgräset vid Berga bollplan ska bytas 
ut och planer finns för att med hjälp av 
EU-bidrag bygga en 4-H-gård vid Ersboda i 
Rönninge. Dessutom finns pengar för att 
renovera simbassängen i Säby sim- och 
sporthall.  

Vad tyckte partierna?
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna stod bakom 
majoriteten budgetförslag. Socialdemokra-
terna, Miljöpartiet, Rönningepartiet och 
Vänsterpartiet hade olika förslag till 
ändringar och tillägg i majoritetens budget. 
På kommunens webbplats salem.se kan du 
läsa hela majoritetens budgetförslag samt 
protokollet från kommunfullmäktige där 
partiernas alla yrkanden redovisas.

 ● Fakta
Budgetöverskottet beräknas bli 25 miljoner 
år 2017, 14 miljoner 2018 och 8 miljoner 
2019. Resultatet räknas exklusive VA-verk-
samhet och jämförelsestörande poster. 
Skatten är oförändrat 19,67.

Uttringevägen  
stängs av för  
genomfartstrafik
Nu är det klart att Bite anläggning AB blir 
entreprenör för utbyggnad av vatten, 
avlopp och vägar i Heliodal. Mindre 
åtgärder kommer att påbörjas innan 
årsskiftet, men entreprenaden tar fart 
först efter årsskiftet. Av utrymmesskäl 
måste Uttringevägen stängas av för 
genomfartstrafik under minst ett halvår. 
Avstängningen kommer att ske etappvis 
mellan Tallsätravägen och Karlskronaviks-
vägen. Lokalgatorna inom detaljplanen 
kommer också att beröras av schaktarbe-
tena. Buss 731 påverkas, men befintliga 
busshållplatser kommer att kunna 
användas.

 ● Mer information finns  
på kommunens webbplats.
Se www.salem.se/arbetenheliodal

Budget med stora investeringar
Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens budget för åren 
2017–2019. Eftersom Salem är på väg att utvecklas med en rad nya 
bostadsområden präglas budgeten av stora investeringar i bland an-
nat skola och barnomsorg. Antalet invånare beräknas öka från dagens 
16 700 till cirka 21 000 år 2030. 

 Foto: Peter Siegel
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Kommunstyrelsen har beslutat 
att ansöka om tidsbegränsat 
bygglov för bostadspaviljonger 
för nyanlända på ytterligare fem 
platser:  

• Uttringe 1:12 Bintebovägen/Garnudds-
vägen

• Salem 5:3 Södra Vitsippan
• Uttringe 1:703 Sandbäcksvägen mitt-

emot nr 52
• Skyttorp 1 Skyttorpsskolan
• Förrådet 1 Förrådsvägen vid kommunens 

driftenhet.

När det gäller Ersboda 1:1 beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till det 
tekniska utskottet att besluta när kommu-
nen ska söka tidsbegränsat bygglov. Först 
ska en utredning genomföras om förutsätt-
ningarna för väg samt vatten och avlopp. 
Tekniska utskottet fick också i uppdrag att 
besluta om beställning av paviljonger och 
vilka platser som beställningen gäller.

Krav på bostäder
Från och med den 1 mars 2016 gäller en ny 
lag som innebär att landets kommuner inte 
kan hänvisa till bostadsbrist för att inte ta 
emot flyktingar. Kommuner med bostads-
brist måste lösa bostadsbehovet genom att 
snabbt bygga tillfälliga flyktingbostäder.

I våras ansökte kommunen om tillfälligt 
bygglov för flyktingbostäder på fyra platser. 
Den fortsatta processen har dragit ut på 
tiden eftersom byggloven i flera fall 
överklagats.

 ● Mer information
Läs mer på kommunens webbplats,  
www.salem.se/nyaplatser

Uttalande till Trafikver-
ket om skötsel av vägar
En enig kommunstyrelse protesterar 
mot Trafikverkets planer för driften 
av väg 579 och väg 580 genom att 
lämna följande uttalande: 

"Vi protesterar mot att Trafikver-
ket sviker sitt kärnuppdrag. Det har i 
många decennier varit en självklar-
het att Trafikverket svarar för under - 
hållet av de statliga vägarna på lands - 
bygden. Om verket lyckats i sitt 
uppsåt äventyras ett bostadsprojekt i 
Salem och Södertälje kommuner. Väg 
580 riskerar delvis att stängas om 
Stockholm Vatten tar över och 
därmed blockeras många medborga-
res möjligheter till rekreation och 
friluftsliv runt Bornsjön och Väl-
linge."

Halverade utsläpp  
genom samordnad 
varudistribution
Koldioxidrelaterade utsläpp har 
halverats sedan starten av projektet 
Samordnad varudistribution på 
Södertörn. Förutom den direkta 
miljövinsten syftar även projektet till 
ökad trafiksäkerhet vid skolor och 
förskolor.

Sedan september 2015 arbetar 
samtliga Södertörnskommuner med 
att samordna sin varudistribution. 
Att kommunerna på Södertörn 
upphandlat en distributör som 
enbart kör på förnyelsebara drivme-
del har inneburit en halvering av 
koldioxidutsläppen för varutranspor-
ter. Samordningen pekar även mot 
en ökad trafiksäkerhet kring kommu-
nernas skolor och förskolor genom 
att sex gånger färre lastbilar än 
tidigare nu levererar till verksam-
heterna.

Södertörnssamarbetet kommer 
tillsammans med Länsstyrelsen att 
göra en utvärdering av samtliga 
miljömål, t ex minskat antal körda 
mil, minskade partikelutsläpp och 
mindre buller.

– Ett bra exempel från Salem är 
att Salarps äldreboende har gått från 
fyra livsmedelsleveranser i veckan till 
två, säger Jan Lorichs, projektledare 
för Salems kommun.

 ● Mer information
Jan Lorichs, 070-623 29 88, 
jan.lorichs@salem.se 

Ny personal 
Christina Lood börjar som ny miljö- 
och samhällsbyggnadschef den 22 
februari 2017. Christina kommer 
närmast från Locum AB där hon har 
varit miljöchef. 
 Filip Tilja börjar som ny fastighets-
chef den 1 mars 2017. Filip kommer 
närmast från Stockholmshem.

Sortera matrester
Låt inte pastan gå förlorad i soptun-
nan! Sortera ut dina matrester så 
kan de komma till nytta, t ex som 
biogas till bussen. 

 ● Mer information
www.sorteramatresten.se 

Snöröjning & 
halkbekämpning
– Vad gör kommunen och 
vad gör fastighetsägaren?

När det blir kallt och snö är det viktigt att 
snöröjning och halkbekämpning fungerar. 
I detta arbete prioriterar kommunen 
huvudgator med kollektivtrafik, gång- och 
cykelstråk samt kommunala parkeringar 
vid Salems och Rönninge centrum. 
Därefter kommer huvudstråk, lokalgator 
och till sist parkvägar. På huvudgatorna 
prioriteras framkomligheten för kollektiv-
trafik men även för gående. Efter ett 
kraftigt snöfall kan det ta upp till 12 
timmar att snöröja och sanda hela 
kommunen. Om det inte kommer mer snö 
förstås.
 På de platser i kommunen där det finns 
vägföreningar och samfälligheter ansvarar 
dessa för vintervägsunderhållet.

Så här hjälper du till  
som fastighetsägare
Fastighetsägarna har också ett ansvar när 
det gäller snöröjning och halkbekämpning. 
Inom detaljplanelagt område ska du se till 
att anslutningen till din fastighet är fri. Ta 
bort den snö som plogbilen inte klarat av 
att ta bort. På grund av olycksrisken kan 
du inte skotta ut plogvallen eller annan 
snö från din tomt på gatumarken.

För att plogbilen ska komma 
fram är det viktigt att du
• beskär buskar och träd. Grenar som 

hänger ut på en lägre höjd än 4,5 meter 
är ett hinder vid snöröjning.

• inte ställer sopkärl så att de hindrar 
plogbilen. Sopbilen har en räckvidd på 
två meter för upphämtning av sopkärl.

• respekterar parkeringsförbud. Undvik 
om möjligt att parkera på gator och 
vägar så länge snöröjningen pågår.

 ● Mer information/felanmälan
Felanmälan via webben: www.salem.se/
felanmalan. Frågor och felanmälan via 
telefon 08-532 594 90.

Efter en process där invånarna lämnade in 
förslag till teman för rondellutsmyckning 
har referensgruppen nu valt ut två konst-
närer som ska skissa på förslag. I januari 
kommer skisserna att vara klara och du 
kommer att kunna titta på dem och rösta 
på det förslag du tycker är bäst. Slutligt 
beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden.

Utvalda konstnärer
Intresseanmälningar kom in från 28 
konstnärer från hela Sverige. Av dessa 
valde referensgruppen ut Linda Shamma 
och Felice Hapetzeder. De har båda 
tidigare erfarenhet av att arbeta i den 
offentliga miljön med en tydlig förmåga att 
relatera till både de som bor och verkar i 
ett område samt den specifika platsen.

Utställning och röstning
Konstnärernas skisser visas i slutet av 
januari i Villa Skönvik vid Skönviksparken i 
Rönninge. Utställningen är öppen fre 20/1 
kl 9–14, lör 21/1 kl 12–16, sön 22/1 kl 
12–16 (kl 13 berättar konstnärerna själva 
om sina skisser) och mån 23/1 kl 9–14. Du 
kan rösta på plats eller via webben på 
vilken konstnär du vill ska få uppdraget att 
göra en utsmyckning till rondellen.

 ● Mer information
Läs mer om konstnärerna på webben 
salem.se/ronningerondellen
Facebooksidan Rönningerondellen
Instagram #rönningerondellen
Mejl ronningerondellen@gmail.com

Fler möjliga platser för flyktingbostäder

Konstnärlig utsmyckning  
i Rönninge rondell
Kultur- och fritidsnämnden har fått 400 000 kronor för att ta fram en 
utsmyckning till den nya rondellen vid Rönninge centrum. 
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Ökat behov av platser i 
skola och förskola
Under de kommande åren kommer 
befolkningen att öka kraftigt i länet. 
Efterfrågan kommer att vara stor på 
bostäder. I Salem är en ny översiktsplan på 
väg och invånarna visade i en medborgar-
dialog att de var positiva till att bostads-
byggandet ökar även i Salems kommun. 

Ett ökat bostadsbyggande ger befolk-
ningstillväxt och i Salems kommun beräk-
nas befolkningen växa med 20 % från 
16 600 idag till 20 500 år 2030. Jämfört 
med idag beräknas antalet förskolebarn 
1–5 år öka med ca 220. Det betyder att 
flera nya förskolor behövs, både i kommun-
delen Salem och i Rönninge. Skolbarnen 
6–15 år beräknas öka med ca 400 elever. 
Eftersom dagens skolor redan är fyllda 
finns behov av att bygga ytterligare en 
skola. Skolan bör ha en klass i årskurs F5 
och två parallella klasser i årskurs 6–9. 

Utredning föreslår Fågelsången
På uppdrag av kommunfullmäktige har en 
utredning genomförts om lämplig plats för 
placering av en ny skola. Utredningen 
föreslår bland annat att:
• en ny skola placeras vid Fågelsången 

(mellan Fasanstigen och Murarstigen),
• skolan ska vara klar 2020
• byggnaden görs flexibel för att den till 

att börja med även ska kunna användas 
som förskola.

Fem möjliga platser
Utredningen presenterar annars totalt fem 
platser som är möjliga för placering av ny 
skola. Här redovisas för- och nackdelar med 
de olika alternativen.

1. Södra Hallsta
• Inte optimal placering då elevantalet 

väntas öka mest i nordöstra Salem. 
Kräver skolskjuts och utbyggda gång- 
och cykelvägar.

• Bra omgivningar för friluftsliv och 
gångavstånd till idrottsplats. Blir inte så 
stora ytor för anlagd utemiljö vid skolan. 

• Begränsade möjligheter att vid behov 
bygga ut skolan. 

• Placeringen inkräktar på planerad 
bostadsbebyggelse.

2. Skogsängsskolan
• Inte optimal placering eftersom elevun-

derlaget ökar främst i nordöstra Salem. 
Kräver skolskjuts.

• Bra att marken redan används till 
skolverksamhet men skolan blir mycket 
stor med fler än 1000 elever.

• Dagens utemiljö är bra men ytan blir 
mindre med ytterligare en skolbyggnad.

• Det finns begränsade möjligheter att 
bygga ut. 

3. Fågelsången
• Bra placering eftersom ökningen av 

elevunderlaget till stor del sker i 
nordöstra Salem.

• Gynnsam utemiljö ger goda möjligheter 
för utomhusanläggningar som kan 
samnyttjas med t ex föreningslivet.

• Goda möjligheter att vid behov bygga ut 
skolan. 

• Kräver ny väg.  
• Skolans placering och ny vägdragning 

måste förankras noga med de närbo-
ende.

4. Prästboda
• Bra placering eftersom ökningen av 

elevunderlaget till stor del sker i 
nordöstra Salem men kräver översyn av 
trafiksituationen.

• Gynnsam utemiljö ger goda möjligheter 
för utomhusanläggningar som kan 
samnyttjas med t ex föreningslivet.

• Goda möjligheter att bygga ut skolan vid 
framtida behov. 

• Marken är idag planerad som kvarters-
mark för idrottsändamål och naturmark. 
Nuvarande detaljplan låst till 2023 vilket 
är för sent i förhållande till behovet av 
skolplatser.

5. Vitsippan
• Bra placering eftersom ökningen av 

elevunderlaget till stor del sker i 
nordöstra Salem men en komplex 
trafiksituation.

• Gynnsam utemiljö ger goda möjligheter 
för utomhusanläggningar som kan 
samnyttjas med t ex föreningslivet.

• Goda möjligheter att bygga ut skolan vid 
framtida behov. 

• Placeringen konkurrerar med eventuell 
placering av ett äldreboende.

Förslag på ny skola vid Fågelsången
En ny översiktsplan är på gång och flera nya bostadsområden planeras i kommunen. En stor del av befolk-
ningsökningen kommer att ske i kommundelen Salem och det finns behov av bland annat en ny grundskola 
med en klass i varje årskurs 1–5, och två klasser i varje årskurs 6–9. Efter en utredning föreslår kommunens 
tjänstemän att skolan placeras vid Fågelsången som ligger mellan Fasanstigen och Murarstigen. En ny för-
skola planeras också i Södra Hallsta som ligger mellan Rönningevägen, Salemsvägen och Lilldalsvägen.

Utredningens förslag
Utredningen föreslår att Fågelsången 
ska vara alternativ ett för placering av 
en ny skola. Motivet till val av plats är 
främst att det är i kommundelen 
Salem som elevunderlaget växer och 
att tomtmarken är mycket lämplig för 
skolverksamhet. Placeringen inkräktar 
inte heller på någon planerad bostads-
bebyggelse.

 
Synpunkter från 
invånarna
Den 8 december anordnades ett öppet 
möte för kommuninvånarna för att 
informera och ta emot synpunkter på 
placeringarna. Det går också bra att 
mejla synpunkter till info@salem.se. 
Senast den 10 januari 2017 vill vi ha 
dina synpunkter.

Den 13 februari kommer kommun-
styrelsen att besluta var den nya 
skolan ska ligga. Därefter kommer 
arbetet med att förbereda en ny 
grundskola att fortsätta. Skolan 
beräknas stå klar till höstterminen 
2020.

 ● Mer information. Se webben  
www.salem.se/nyskola

Exempelskiss på hur en skola av denna storlek kan se ut.

Fem alternativa skolplaceringar: 1. Södra Hallsta, 2. Skogsängsskolan, 3. Fågelsången, 4. Prästboda,  
5. Vitsippan.
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Salems kommun
Säby Torg 16
144 80 Rönninge
Tel 08-532 598 00
Fax 08-532 598 87

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

 ● Språkcafé 
Måndagar kl 15–16.30. Start 23/1. Vill 
du träna dig på att tala svenska? Välkom-
men till vårt språkcafé där vi träffas varje 
måndag för att fika och prata.

 ● Stick- och handarbetscafé 
Måndagar hela våren kl 15. Start 30/1. 
Bli inspirerad och låt kreativiteten flöda 
tillsammans med andra. Ta med eget 
material.

 ● Bokklubb för dig som är 9–12 år 
Tors 19/1 kl 15.15. Välkommen till bibb-
lans 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 tipsa andra om. Vi bjuder på fika.

 ● Författarbesök: Karin Bojs 
Mån 30/1 kl 19.Den augustprisade förfat-
taren besöker biblioteket. Hör henne 
berätta om sitt författarskap och bland 
annat den senaste boken Svenskarna och 
deras fäder – de senaste 11 000 åren.

Kyrkan
Salems församling
Exp 08-532 560 72 eller e-post:  
salems.forsamling@svenskakyrkan.se  
www.svenskakyrkan.se/salem 
facebook.com/Salemsforsamling

 ● Nyårsdagen, sön 1/1  högmässa i Säby 
kyrka, kl 11

 ● Trettondagen, fre 6/1 högmässa i Salems 
kyrka kl 11. Grötlunch efter mässan i 
kyrkskolan

 ● Högmässa, söndagar kl 11 i Säby kyrka
 ● Lunchmässa, onsdagar kl 13 i Säby kyrka. 
Startar 11/1

 ● Lunchbön, mån, tis, tors, fre kl 13 i Säby 
kyrka. Startar 9/1

 ● Kvällsmässa, torsdagar kl 19 i Säby kyrka. 
Startar 12/1

 ● Bibelfrukost, tisdagar kl 8 i Säby kyrka 
och församlingshem. Startar 10/1

 ● Pilgrimsvandringar, utgår från Säby kyrka 
tisdagar kl 10.15. Startar 10/1

 ● Torsdagsträffar, varannan torsdag jämna 
veckor kl 11 i Säby kyrka. Startar 26/1

 ● Syföreningen, varannan torsdag ojämna 
veckor kl 13.00 i Säby kyrka. Startar 19/1

 ● Fredagsmys, kl 19 i Säby kyrka. Startar 
19/1.

 ● Samtalsgrupp tro och liv, tisdagar kl 
13.30 i Säby kyrka. Startar 10/1.

 ● Samtalsgrupp Stororden, sista onsdagen i 
månaden kl 19 i Säby kyrka. Startar 25/1.

 ● Söndagsskola, varannan söndag jämna 
veckor kl 11 i Säby kyrka. Startar 15/1. 
Som vuxen är du med i gudstjänsten eller 
i vårt café.

 ● Öppna förskolan Juvelen, måndagar kl 
9–14, tisdagar kl 9–12.30, torsdagar kl 
9–12.30. För barn 0-5 år med föräldrar. 
Startar 16/1

 ● Är du intresserad av att åka på konfir-
mationsläger i sommar? Kontakta Cecilia 
Holmberg på 070-618 39 14 eller  
cecilia.holmberg@svenskakyrkan.se 
Se hela programmet på  
www.svenskakyrkan.se/salem

Övrigt
 ● Välkomna till Eternellens Aktivitetscenter 
För pensionärer och andra daglediga. Här 
kan du dricka kaffe till självkostnadspris 
och prata bort en stund mån, ons, fre 
kl 9–12. Dessutom anordnas det olika 

hobbyverksamheter, t.ex. måla, sticka, sy, 
snickra. Lättgympa måndagar och onsda-
gar. Mera information på 08-532 597 
92 mån, ons, fre kl 11–13 eller via vårt 
informationsblad som finns på Eternellen, 
Säbyhemmets entré.

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

Salems Hembygdsförening 
Villa Skönvik, Rönningevägen 7 
E-post: kontakt@salemhembygd.se 
Hemsida www.salemhembygd.se

 ● När kom första Salemsbon? 
Tors 19/1 kl 19 i Villa Skönvik, Rönninge-
vägen 7. Sven-Gunnar Broström berättar 
om fornfynd. Biljetter på Salems bibliotek 
och Blomsterprinsessan i Rönninge  
fr o m 12/1. 

 ● Öppet hus 
Sön 29/1 kl 13–16 i Villa Skönvik.  
Söndagscafé och öppet museum.  
Kl 12–13.30 Släktforskarforum.  
Kl 14 Kulturskolan medverkar med gitarr-
spel.

Kultur och fritid
 ● Utställningar på Salems Bibliotek 
10/12 -18/1 Salems Hembygdsförening  
  Salemstaden 50 år 
21/1- 8/2  Sonja Dahl – akvareller  
  och oljemålningar

 ● Seniorbio, Murgrönan Våren 2017.  
Tis kl 13.00, entrè 40 kr. 
Tis 17/1, 31/1 (filmprogram kommer)

ÖPPNA SAMMANTRÄDEN
Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat meddelats. 
Ärendelistor finns på kommunens webbsida salem.se, 
biblioteket och i kommunalhusets reception.

januari–februari 2017

FRÅGESTUND FÖR ALLMÄNHETEN
I samband med kommunfullmäktiges samman-
träde är det frågestund för allmänheten kl 19.  
Alla kommuninvånare kan ställa en fråga som 
berör något inom fullmäktiges ansvarsområde.  
En person får endast ställa en fråga vid samma 
tillfälle. Frågan ska märkas ”Fråga till fullmäktige” 
och lämnas till kommunen senast måndagen före 
sammanträdet. 

Sammanträdesdagar i Salems kommun 2017

Nämnd Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Dag

Kommunfullmäktige 23 11 15 28 23 14 Torsd

Kommunstyrelsen 13 6 10 29 11 2, 30 27 Månd

Barn- och utbildningsnämnden 14 21 25 23 22 5 17 5 Tisd

Bygg- och miljönämnden 7 14 2 13 29 19 24 12 Tisd

Kultur- och fritidsnämnden 9 9 18 24 7 26 30 Torsd

Socialnämnden 20 13 24 13 28 4 9 4 Månd
Obs! Datumen kan ändras under kalenderåret.

Salems kommun informerar 2017

”På G-sidan” i Salems kommun informe-
rar är till för att kommunens föreningar 
ska få möjlighet att nå ut till alla salembor 
på ett enkelt sätt. Om du vill lämna in ett 
manus gäller följande stopptider:

2 feb-mar 4/1
3 apr-maj 2/3
4 sommar 28/4
5 sep-okt 2/8
6 nov-dec 29/9
1 jan 2018 30/11

Sverigedemokraternas information föll 
tyvärr bort från partisidan i Salems 
kommun informerar nr. 6 2016. 
Läs hela texten här:

Sverigedemokraterna

I februari 2016 så bildades 
SD Salem och fick en egen 
styrelse. Vi har en styrelse 
med 4 kvinnor och 4 män. 

Vi har redan utmärkt oss genom att 
vara det enda parti som inte ville att 
kommunen tar lån på 20 miljoner per 
år för att skapa bostäder till nyanlända. 
Vi skulle hellre ha använt dessa för att 
skapa förutsättningar för våra ungdo-
mar att flytta hemifrån, skapa bättre 
trygghet speciellt för kvinnor genom 
belysning och kameraövervakning i 
Salem och Rönninge. Vi vill även öka 
stödet till nattvandrande vuxna. 
 Vi behöver fler som blir medlemmar 
och aktiva inom politiken. Sitter du 
hemma och klagar på orättvisor i 
samhället, Bli medlem i Sverigedemo-
kraterna och bli aktiv inom SD Salem 
för att kunna påverka politiken. Vi 
behöver bli fler för att vara en stark 
röst i kommunen. Under detta år så har 
vi utvecklat vår hemsida https://salem.
sd.se/ där man kan läsa mer om vår 
politik. Vi har även en egen Facebook-
sida Sverigedemokraterna Salem/
Rönninge som alla är välkomna att 
besöka. Vi hoppas att vi kan få in fler 
medlemmar som är aktiva inom 
föreningen. För att vi ska kunna 
utveckla vår politik behöver vi fler som 
kommer med åsikter och synpunkter. 
Vi vill ha in fler yngre till föreningen för 
att fånga upp ungdomars intresse. Gör 
som dina grannar och dina vänner. Bli 
medlem i Sverigedemokraterna. Bli 
aktiv i SD Salem.

Lars-Göran Holmsten, SD Salem

Fo
to

: S
ca

nd
in

av
 B

ild
by

rå


