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Vi gör vardagen
lite enklare!
Du som NATTVANDRARE behövs!
Vi behöver fler synliga vuxna förebilder ute på våra gator.
Genom att nattvandra skapar du trygghet för våra
ungdomar. Du är en vuxen som finns till hands, lyssnar
och hjälper till om det behövs.
Vi nattvandrar vissa kvällar och helger, vilket vi
annonserar om på vår Facebook-sida. För att nattvandra
behöver du inga förkunskaper utan du får all information
på plats innan vandringen.
Du binder inte upp dig till att fortsätta vandra om du är
med vid en nattvandring (en gång är bättre än ingen
gång), men vi hoppas och tror att just du vill bli en av oss.

Gör en insats genom att nattvandra!
Kontaktuppgifter:
Facebook: Nattvandrarna i Salem Kommun

Städning/flyttstädning
Fönsterputsning
Barnpassning
Ledsagning/
matlagning
Hantverk
Brytskenor
på ytterdörrar
Trädgård
IT/data
Flytthjälp
Snöskottning
Vi hjälper dig
med nästan allt!

Halva
priset
efter RUT
& RIT

Vi söker även fler
veteraner som vill jobba
med Rut, Rot och Rit.

botkyrkasalem@veterankraft.se | tel: 08-403 05 600

Vi finns på plats i Salem C, Säbytorgsv. 4C · 08-566 401 75
salem@fastighetsbyran.se · fastighetsbyran.se/salem
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I somras stod förlängningen av Skönviksparken klar. Flytbryggan där är i samma höjdnivå som
marken så att man enkelt kan ta sig ut med exempelvis barnvagn och rullstol.
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Salem – den nära kommunen
Salems kommun har en av Sveriges yngsta befolkningar. Vi har familjevänliga bostäder i vacker natur och stora rekreationsområden. Den kommunala servicen visar bra
resultat och får goda omdömen i enkäter och kvalitetsmätningar. Salem är en väl
fungerande kommun redan idag, men vi vill bli ännu bättre. Därför har kommunfullmäktige fastställt en vision med fyra värdeord som ska känneteckna vårt arbete:

”Vår vision och utmaning för Salem
Producerad av:

Box 55157 • 501 14 Borås
Lidaholmsgatan 3, Borås
Hemsida: www.kommunmedia.se
Tel: 010-160 55 20 • Fax: 010-160 55 99
Kundtjänst: 010-160 55 20

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. Tillgänglighet, engagemang, nytänkande och
samarbete är värdeord för kommunens arbete.”
I denna guide hittar du information om den offentliga och privata servicen i kommunen. Hör gärna av dig med idéer om hur vi ska bli en ännu bättre plats att bo och
leva på.

Annonsförsäljning:
Susanne Lindberg
Tryck:
Eskils Tryckeri AB, Borås 2021
Miljö och kvalitetssystem
ISO 9001 - ISO 14001

Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsens ordförande
Innehåll

Certifierad
ISO 9001
ISO 14001
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Upplaga: ca 7.600 ex.
Distributionsansvarig: SDR
Denna guide är tryckt enligt svanen-kriterierna
på ett miljögodkänt papper.
Utgivaren ikläder sig ingen ersättningsskyldighet
på grund av möjligen förekommande uteslutning,
oriktighet eller ofullständighet i guiden.
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Allmänt om Salems kommun
En blandning av Södermanland
och Stor-Stockholm
Salem ligger i den nordvästra delen av det gamla södermannalandskapet Tör, nuvarande Södertörn, i södra Stockholms län.
Kommunen består av fem olika områden: de gamla villasamhällena Rönninge och Uttringe, tätorten Salem från 1960-talet,
det moderna Söderbyområdet från mitten av 2000-talet, samt
det stora glesbygdsområdet kring Bornsjön och utefter Mälarstranden.
År 1283 omnämns sockennamnet Slaem för första gången i ett
brev från kung Magnus Ladulås. Senare ändrades namnet till
Slem. Det nuvarande namnet Salem är först känt 1556, men började användas allmänt först under 1600-talet. Namnet tros vara
inspirerat av bibelns Salem.
Många fornlämningar söder om Bornsjön visar att den dåtida
viken av Mälaren var en bra boplats. Här finns en obruten följd
av lämningar från stenåldern till vår egen tid. Salems socken har
också en lång historia. Det äldsta minnesmärket är Salems kyrka
från början av 1100-talet.
I början av 1900-talet köpte Stockholms stad alla gårdar som
gränsade till Bornsjön för att skydda vattentäkten. Stockholm
skaffade sig på detta sätt kontroll över alla tillflöden av vatten.

Salem och Söderby
Området Salem (Salemstaden) växte fram på mycket kort tid.
Mellan 1965 och 1970 ökade befolkningen från 2 766 personer
till 11 998. I Salem finns mest flerbostadshus och gruppbyggda
småhus. Här finns ett centrum med kommersiell och offentlig
service. Gång- och cykeltrafiken är till stora delar skild från biltrafiken.
Söderbyområdet (Söderby Park) är utbyggt sedan 2003. Totalt
beräknas ca 1000 personer bo i området. I den gamla sjukhusbyggnaden och i några låga flerbostadshus finns framförallt
bostadsrätter. Resten av bebyggelsen består av villor. Under
2015 uppfördes ett nytt särskilt boende i Söderby park. I Salem
och Söderby bor det idag totalt ca 10 200 personer.

Rönninge och Uttringe

och jordbruksområde. En stor del av området upptas av Bornsjöegendomarna. Området är vattenskyddsområde med rikt
fågelliv och är även skyddat som naturreservat. I och med att
Stockholm Vatten köpte gårdarna kring Bornsjön avfolkades
området och en del av byggnaderna kring sjön revs.
Bornsjöområdet är av riksintresse ur naturvårds- och friluftssynpunkt. Här ligger de kulturhistoriska sevärdheterna tätt intill
ostörd natur med ett rikt djurliv. Här finns också många fornlämningar.

Salem - en egen kommun
Kommunfullmäktige i Salem infördes 1919. Rönninge blev municipalsamhälle 1915 och fick då municipalstämma och från 1936
t o m 1957 municipalfullmäktige. Sitt första kommunalkontor
fick Salem 1922.
1974 slogs Salems kommun samman med Botkyrka kommun,
men det visade sig bli en nioårig parentes. Den 1 januari 1983
återuppstod Salem som egen kommun.
För den som vill veta mer om kommunens historia rekommenderas ”Salemsboken”, Wilhelmina af Tibells ”Beskrifning öfver
Uttringe och Rönninge”, samt Salems hembygdsförenings skrift
från 2006 ”Salemstaden - från skog och åker till tätort”. Dessa
kan köpas eller lånas på Salems bibliotek. Se även Hembygdsföreningens hemsida www.salemhembygd.se
Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande sedan 1998,
har hösten 2020 släppt första delen av sina memoarer, “Salem
- de första åren, berättelser 1958-1998”. Du kan låna boken på
Salems bibliotek och om du är intresserad av att köpa boken kan
du besöka solentro.se/bokhandel.

Befolkning
Salem är med Storstockholms mått mätt en liten kommun med
strax över 17 000 invånare. Kommunen skiljer sig även från
andra kommuner genom åldersfördelningen.
Andelen förskolebarn, ungdomar i de övre tonåren och 40-talister är betydligt större i Salem än i andra kommuner och andelen av 65 år är mindre men de närmaste åren kommer andelen

Namnet Rönninge kan tolkas som ”röjningen”, det vill säga platsen där man svedjebränt skogen, byggt och lagt jorden under
plog, men namnet kan också härledas till Rönnängen.
Rönninge och Uttringe egendomar styckades i slutet av
1800-talet och sedan järnvägen byggts ut med en station i
Rönninge började samhället att växa fram med villor och sommarstugor. Rönninge och Uttringe har idag förtätats och många
fritidshus har blivit permanentbostäder. Idag bor det ca 5 500
personer i området. Omgivningarna består till största delen av
skogsområden med kuperad terräng och goda möjligheter för
promenader och friluftsliv.

Bornsjöområdet
Norr om E4/E20 ligger Salems landsbygdsdel som omfattar
Bornsjöbygden och Mälarstranden. Det är ett utpräglat skogs-
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Med sitt företag Peter Bäckboms Golf AB utsågs Peter Bäckbom till årets
vinnare av priset Årets Företagare i Salems kommun. Foto: Rickard Livén.

Under 2021 har Salems kommun i linje med sina miljömål driftsatt två nya laddstolpar med två uttag vardera på parkeringen vid Rönninge station.
Foto: Salems kommun

äldre att öka kraftigt. På många andra sätt är dock Salemsborna
typiska Storstockholmare vad gäller t ex utbildning, inkomst,
arbete, andel utländska medborgare och på vilka partier man
röstar. Många Salembor pendlar för att arbeta.

Näringsliv
I Salem finns cirka 1 100 företag, de största branscherna är
juridik/ekonomitjänster (34 procent) och byggverksamhet (23
procent). Genomsnittsföretaget är litet med i genomsnitt två
anställda, ägaren inräknad.
Den största arbetsgivaren är Salems kommun med cirka 1 100
anställda. Företagen som har flest anställda är GI Expressbygg,
Noblaskolan Rönninge (fd Rosenlundsskolan), Troja Bemanning,
Söderby Friskola, Innovitaskolan Rönninge (fd Parkskolan) och
ICA Supermarket.
För samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet
finns en näringslivskommitté. De lokala näringslivsorganisationerna i Salem är Salemföretagarna och Företagarna i BotkyrkaSalem.

Bostäder
Hyreslägenheter
Kommunen äger inga hyresfastigheter och det finns inget allmännyttigt bostadsbolag. Den största privata aktören som har
hyreslägenheter i kommunen är Heimstaden som köpt upp
Akelius fastigheter.

Bygglov, planer
Bygglov/Bygganmälan
De flesta ny-, om- och tillbyggnader kräver bygglov. Inom detaljplanelagt område måste du söka rivningslov för att riva byggnad
eller del av byggnad (utanför detaljplan kan en anmälan krävas).
Inom detaljplan behövs marklov om du ska göra fyllnads- eller

schaktningsarbeten som avsevärt förändrar markens höjdläge,
vilket oftast betyder mer än 0,5 m. Flertalet åtgärder ska anmälas
till kommunen, t ex vid installationer eller ändringar rörande
eldstäder, ventilation och v/a eller bärande konstruktion. Har
man ansökt om lov eller gjort en anmälan till kommunen, måste
man alltid vänta på beslut om startbesked innan åtgärden får
påbörjas. Dessa tillstånd prövas av bygg- och miljönämnden,
som till stor del delegerat beslutanderätten till organisationens
tjänstemän.
Välkommen att kontakta bygg- och miljöenheten med de frågor
som kan dyka upp när du skall bygga eller göra någon annan förändring på din fastighet. Det är en fördel om du kontaktar oss så
tidigt som möjligt i byggprocessen. Då kan vi informera om vad
som gäller för fastigheten du skall bygga på och därmed bespara
dig både tid och arbete. Mer information och blanketter finns på
kommunens webbplats.
Från maj 2011 är plan- och bygglagen omarbetad och därmed
har vissa krav i bygglovsprocessen ändrats. Ändringar och tillägg
i lagstiftningen görs även löpande.
Kontakta kommunen för mer information.

Planer/Gatukostnader
Kommunens utbyggnad styrs av olika styrdokument. Översiktsplanen täcker hela kommunen och den nuvarande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2018. Översiktsplanen redovisar kommunens utbyggnadsplaner till 2030.
Detaljplanen reglerar bl.a markanvändningen. Det är detaljplanen som kanske är mest intressant för den enskilde fastighetsägaren. Den bestämmer i detalj hur och vad du får bygga
på din tomt. I Rönninge har detaljplanearbeten pågått sedan
1990-talet, men fortfarande återstår en del områden som inte
har blivit detaljplanelagda, främst i västra Rönninge. Översiktsplanen anger inriktning, avgränsning och turordning för hur
områden ska detaljplaneläggas. I förtätningsområden upprättas en gatukostnadsutredning parallellt med detaljplanen, som
redovisar vilka kostnader för ny-/ombyggnad av allmänna gator
fastighetsägarna inom planområdet skall svara för.
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Större byggprojekt

Pågående planer

Några pågående större byggprojekt är Rönninge centrum och
Fågelsången. Nya lägenheter vid torget i Rönninge centrum blev
klara för inflytt under 2020.

Kommande utbyggnadsområden är bland annat Salems stadskärna, Södra Hallsta, Rönninge Kungsgård och Södra Ekdalen.
Om du vill veta mer om planläggningen i kommunen, exploateringsfrågor, kartor, vad som gäller för din fastighet, hör av dig
till plan- och exploateringsenheten eller kika in på kommunens
hemsida.

Ytterligare förtätning med lägenheter vid den stora parkeringen
invid Rönninge torg pågår och planeras stå klara 2022. I Norra
Vitsippan på Prästbodavägen 40-62 stod 108 klimatsmarta
lägenheter med 1-4 rum och kök färdiga för inflytt i juni 2021.
Fågelsången är namnet på en ny skola och idrottshall som kommunen själva bygger. Den nya skolan kommer att ha plats för
cirka 500 elever från förskoleklass till nian samt särskola. Målet
är att skolan står klar under 2023.

Ekonomi
Kommunalskatten som är totalt 32:59 (kommun 19:42 och region
12:08, församling 1:09 varav 25 öre begravningsavgift) är den viktigaste inkomstkällan för kommunen. Skatteintäkterna står för ca
81% av pengarna. Avgifter för exempelvis barnomsorg, kulturskola,
hemtjänst, särskilda boendeformer, samt vatten och avlopp bidrar
med ca 19% (utifrån budget 2022).

Totalt sett kostar det ca 75 450 kr/invånare att driva kommunen
under 2022 (budgeterade nettokostnader). Kommunen planerar
investeringar under 2022, vars nettoutgift uppgår till 7 065 kr/
invånare.

Så här används dina skattepengar - år 2022

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, gem. kostnader,
räddningstjänst
Miljö- och samhällsbyggnad inkl VA-verksamhet
Kultur och fritid
Barnomsorg, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning exkl lokaler
Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg exkl lokaler

Friluftsområden
Bornsjöns friluftsområde
Bornsjöns friluftsområde ligger i den nordvästligaste delen av
kommunen och är en viktig del i Stockholmsområdets ”Gröna
kilar”. Markägare är Stockholm Vatten och Stockholms Stad,
som köpte Bornsjöegendomarna vid sekelskiftet i samband med
planeringen av Vattenverket vid Norsborg. Egendomarnas areal
uppgår till ca 5 000 hektar och det är ett typiskt Mälarlandskap
med stor variation och bördiga dalar. Cirka 65% av marken är
produktiv skogsmark, resten är odlad jord och obrukad mark.
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Bornsjön, som utgör själva kärnan av området, är 6,5 km 2 stor
och ligger 11 m ö h. Vid sjöns södra ände ligger Salems kyrka.
Sedan 1904 tar Stockholm en del av sitt vatten från Bornsjön,
men dess största värde är att den utgör reservvattentäkt för
Stor-Stockholm. Bornsjövattnet är så rent att det bara behöver
filtreras långsamt för att kunna drickas. Inga kemikalier behövs.
Bornsjöns stränder är fridlysta. Det betyder att det är förbjudet
att vidröra sjöns yta, även vintertid. Bornsjöegendomarna med
sina skogar och ängar är dock öppna för allmänheten, med vissa
undantag för Hemvärnets stridsskolas skjutfält.
Trakten kring Bornsjön är en synnerligen värdefull miljötillgång,
rik på kulturhistoriska minnesmärken från olika tidsepoker.

Fornlämningarna är många, intressanta och de flesta, huvudsakligen gravfält, återfinns söder och väster om sjön och vittnar
om den dåtida bygdens utbredning. Området är väl försörjt med
parkerings- och rastplatser, informationsskyltar, kartor, kultur
märkning m m. Detta underhålls av Stockholm Vatten AB. Vid
Skårby intill Bergaholmsvägen ligger en återskapad våtmark Skårbydammen.
Bornsjöområdet når du med cykel, bil eller med buss 708 från
Rönninge pendeltågsstation till hållplats Salems kyrka, Lindhov
eller Fiskarhagen. Buss 750 från Södertälje går till Högantorp och
Bockholmsättra.

Garnuddens naturreservat
Garnuddens naturreservat, ca 70 ha, ligger vid sjön Uttrans norra
strand och barrskog täcker större delen av området. Det finns
friluftsanläggningar i området, t ex Möllebadet, elbelyst motionsspår (ca 2,5 km), elbelysta gång- och cykelvägar, utegym samt en
tennishall. Garnudden är ett omtyckt ”nära-strövområde”.
Garnudden är utrustat med ett gångstråk anpassat för synskadade och rullstolsbundna. Även grillplatsen och utegymmet har
anpassats för rullstolsbundna.

Fritidsanläggningar
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för fritidsanläggningarna
direkt eller via entreprenör.
Allmänna upplysningar.............................................. 532 598 00
Bokning av lokaler ............................................ Se Lokalbokning

Rönninge friluftsområde

Rönninge friluftsområde utgörs i huvudsak av skogsbevuxen
mark som ägs av Stockholms stad. Området gränsar i norr mot
väg E4/E20. Inom området finns ett belyst motionsspår (ca 2,5
km). Vid Solbovägen finns parkering.

Nedre Söderby kulturreservat

Under 2010 blev Nedre Söderby naturreservat. Byggnaderna
vid Nedre Söderby är några av Salems främsta byggnadsminnesmärken. De består av en knuttimrad parstuga och en uthuslänga
med loftbod och drängstuga. Byggnaderna är sannolikt uppförda under 1700-talet. I dag har Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening en del aktiviteter här med bl a ”Öppet Hus-verksamhet” med
hemslöjdsförsäljning samt kaffeservering på sommaren.
Söderby gravfält innehåller ca 240 st gravar anlagda under äldre
järnåldern (500 år f Kr - 400 år e Kr). Högst upp på åsen ligger de
äldsta gravarna som är byggda av stora stenar. På ängen nedanför
finns yngre gravar som kan vara svåra att se p g a vegetationen.
Här växer bl a den fridlysta backsippan tillsammans med gullviva,
mandelblom, kattfot och blå viol i sydslänten. För att behålla
dessa växter och för att områdets många gravar skall synas bättre
betas området av kor och får under sommarhalvåret.

Ersboda 4H-gård

hållanden) Bonden och Säby Bollplan.

Ersboda 4H-gård ligger längst ner på Fruängsvägen 50 i Rönninge. Den uppfördes 2019 med stöd från EU och drivs av Ersboda 4H-klubb. Gården är bemannad vardagar mellan 8.00 –
16.30 men det är inte alltid vi kan svara i telefon. Maila gärna
dina frågor till oss, så svarar vi dig så snart vi kan. På lördagar
och söndagar sköts gården av ideella helgskötare och då kan
man inte ringa hit. De djur som finns på gården är Helsingefår,
Kindahöns, afrikansk dvärgget, kaniner, Shetlandsponny. Ni
kan boka lokaler för möte, läger, studiebesök, kalas, kurser och
visningar på Ersboda 4H-gård. Kontakt: tel 079-335 42 78, mail:
ersboda@4h.se

Berga bollplan........................................................ 532 545 26

Övriga anläggningar

Salems ishall För bokning av istider www.ifksalem.se eller

www.salem.se/ishall
IFK Salems hemmamatcher, allmänhetens åkning v 44-13, hockeyskola, skridskoskola, konståkning

Mindre isbanor (iordningställs endast vid gynnsamma för-

Konstgräsplan 105 x 65 m, belysning och klubbstuga

Salemsvallen.......................................................... 532 545 26
Gräsplan 105 x 65 m, konstgräsplan 60 x 30 m, belysning

Bollplaner med belysning

Säby bollplan, grusplan, 100 x 60 m, 11-spelsplan
Lilla Salemsvallen, konstgräs, 7-spelsplan

Prästboda bollplan................................................ 532 545 26

Mindre bollplaner (grusplaner)

Skogsängshallen.................................................... 532 599 13

Boulebana

Konstgräsplan 105 x 65, belysning.

Sporthall 43 x 22 m, innebandysarg, läktare, hiss

Säby sim- och sporthall................................... 010-450 90 50

www.medley.se. Bassäng 25 x 8, djup 0,9-1,6 m. Bassängtemperatur: 28 grader vardagar, 32 grader lör-sön.
Simskolor, vattengympa, bastu, cafeteria, spinning, gruppträning, personlig träning, konditions- och styrketräningsmaskiner
samt funktionella träningsytor.
Certifierad FaR-aktivitetsarrangör, barngympa, crawlkurser.
Sporthall 42 x 21 m, gymnastiksal 16 x 10 m, innebandysarg.
Ströbokning.

(ej för organiserat fotbollsspel, kan ej bokas)
Bonden, Blåbäret, Fjärilen, Kantarellen, Orren.
En bana finns mellan Bergsvägen och Fritidsgården Huset samt
en i Skönviksparken.

Möllebadet

Badplats med grov sandstrand och bryggor, kiosk, omklädningsrum, toaletter, parkering, ramp för rullstolsbundna, grillplats.
Mail: mollebadet@gmail.com

Båtbryggor i Uttran

Uttringebryggan, Uttringe Gårds väg Barrtorpsbryggan, Sandbäcksvägen/Barrtorpsvägen Bergviksbryggan, Bergviksvägen,
Garnuddsbryggan, Garnuddens naturreservat.
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Elljusspår

Rönningespåret, cirka 2,5 km. Start/mål vid Solbovägen.
Garnuddsspåret, cirka 2,5 km. Start/mål vid Möllebadet/
Möllebron.

Utegym

I Garnuddens friluftsområde, nedanför tennishallen. Mindre
utegym vid näridrottsplatsen i Söderby, Vattentornsvägen.

Golfbanor

Salems golfklubb....................................................... 550 940 50
ann@salemsgk.se

Multisportarenor (näridrottsplatser)

(20 x 40 m) konstgräs, innebandy, basket, fotboll samt lekplats
(går ej att boka) ”Kulan” mellan Säby bollplan och Skyttorpsskolan.
Vid “Kulan” finns även längdhoppsgrop.
”Pärlan” vid Skogsängsskolan, ”Bubblan” vid Toredal,
Söderby vid Vattentornsvägen

Skateplaza

Vid fritidsgården Huset upp mot Bergsvägen

Pumptrack

En mindre pumptrackbana för cykel finns vid “Bubblan” multisportarena vid Toredal. Banan driftas av KIF Toredal.

Skyttebanor

Salems Pistolklubb, kontakt@salemspk.se

Sporthallar

Berga sporthall 40 x16 m, Nytorpshallen 32 x 16 m
Rönninge skola, gymnastiksal 34 x 20 m
Noblaskolan Rönninge (fd Rosenlundsskolan),
gymnastiksal 18 x 12 m

Tennishallen

Öppettider
För högstadiet åk 6-8
Mån-fre................................................................... 14.00-17.30
För högstadiet åk 8- upp till 18 år:
Tis-tors..................................................................... 18.30-21.00
Fre........................................................................... 18.30-22.00
Lör........................................................................... 15.00-22.00
Särskilda öppettider under loven. Se kommunens webbplats.
Öppna aktiviteter och gruppverksamhet:, idrottshall, skapande
aktiviteter med spel och spelgrupper. biljard, pingis I studion
kan du skapa och spela in din egen musik. DJ-kurs. Utanför huset
har vi en skateboardplaza. Glöm inte hjälmen! Under sommaren
har vi olika aktiviteter i kommunen.

Fritidsfältare

Kommunen har fyra fritidsfältare som är ute främst under kvällstid på helger. Deras uppdrag är att arbeta främjande med trygghet. Fritidsfältarna har ett nära samarbete med polisen och socialtjänsten. De skapar goda relationer med barn och ungdomar
och anordnar aktiviteter utomhus i kommunen.
Vill du nå fritidsfältarna, ring .............................. 070-623 30 31.
Vill du ha mer information om fritidsverksamheten, kontakta
fritidsgården 070-7239461 eller Anneli Orre, chef för fritidsgården, på 08-532 597 48.

Föreningsstöd
Kultur- och fritidsnämnden stöder föreningar verksamma inom
Salems kommun. Stödet sker i form av föreningsbidrag och
föreningsservice.
För mer information kontakta
Annika Holmertz, fritidskonsulent ........................08-532 599 13
annika.holmertz@salem.se

Garnuddsvägen 35................................................... 532 577 00
drivs av Rönninge Tennisklubb med fyra banor.
Utomhusplaner för tennis finns vid Salemsvallen, grus-/asfaltsbanor

Förskoleverksamhet

Friskvård och idrott
- privata aktörer

Förskola

Actic Salem

Säbytorg 19, ........................................................ 08-534 502 34
Gym och gruppträning

Flexibel Friskvård & hälsa

Söderby Gårdsväg 79. Gym och gruppträning i mindre grupper.

Salem Padel

Söderby Gårdsväg 73, ......................................... 08-530 210 90.
Utomshusbana samt inomhusbanor

Sportgym Rönninge

Dånviksvägen 6, .................................................. 08-532 559 57.
Gym.

Fritidsgård
Fritidsgården Huset

Säbytorgsvägen 14............................................... 070-723 94 61
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Vill du veta mer om kommunens förskola och pedagogisk omsorg
är du välkommen att besöka: salem.se/barnomsorg.
Förskola erbjuds till barn som inte har börjat i förskoleklassen
eller någon annan utbildning för fullgörande av skolplikten. Från
och med ett års ålder erbjuds barn förskola om föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar, samt om barnet behöver extra stöd
i sin utveckling. Barn till arbetssökande och till föräldralediga
med yngre syskon har rätt till förskoleverksamhet max 30 timmar/vecka. Från och med höstterminen det år då barnet fyller
tre år erbjuds alla barn avgiftsfri förskola under 525 timmar om
året, så kallad allmän förskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har.

Kommunala förskolor

Galaxen, Fredriksbergsvägen 52............................... 532 597 73
Gammelgården, Hagavägen 12................................ 532 592 76
Jägargården, Torparstigen 38.................................... 532 597 73
Sjöstugan, Norrgärdesvägen 8.................................. 532 592 76
Skogsängsgården, Säbytorgsvägen 12...................... 532 592 63
Skyttorps förskola, Skyttorpsvägen 20...................... 532 597 73
Solgläntan, Mosshagestigen 24................................ 532 597 73
Sysslagården, Söderbyvägen 23................................ 532 592 63
Toredalsgården, Toredalsvägen 15.......................... 532 592 76
Ängstäppan, Ängstäppevägen 1-3............................ 532 592 76

Fristående förskolor

Myrans föräldrakooperativ, Myrstigen 4 ..................532 507 78
Innovitaskolan Rönninges förskola (Pysslingen förskolor och
skolor AB), Söderby torgs allé 6-8 .............................530 673 40
Noblaskolan Rönninges förskola (Pysslingen förskolor och skolor
AB), Uttringe gårds väg 20 .........................................532 595 50
Rönninge förskola (Norlandia), Norrbergav. 5 ..........532 563 55
Trollstigen (AB), Mosshagestigen 213 ...................... 530 374 49
Trollstigen (AB), Timmermansstigen 102 ..................532 564 49
Trollstigen (AB), Tjäderstigen 4 .................................532 564 49
Vilhelmsdals föräldrakooperativ,
Vilhelmsdalsvägen 2 ..................................................535 525 46

Pedagogisk omsorg /familjedaghem

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola. I Salems kommun bedrivs pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Barnet
lämnas då till en person i dennes hem.

Fristående pedagogisk omsorg

Elvans familjedaghem, Blåbärsstigen 11.............. 070-756 19 74
Lisas familjedaghem, Fjärilstigen 81..................... 073-701 75 00

Familjecentralen med Öppna förskolan

Familjecentralen, Säby Torg 10, är en mötesplats för barnfamiljer
i Salem. Verksamheten är ett samarbete mellan Öppna förskolan, regionens barnhälsovård, mödravården och förebyggande
socialtjänst för barnfamiljer 0-6 år. Syftet är att genom ökad
samverkan kunna öka kvaliteten i verksamheten och därmed
öka stödet till familjerna.
Vill du veta mer, ring ........................................... 070-437 91 64
Välkommen till Öppna förskolan, en naturlig träffpunkt för barn
och föräldrar.

Individ – och
familjeomsorg
Försörjnings- och
arbetsmarknadsfrågor
Försörjningsstöd beviljas i enlighet med Socialtjänstlagen och
Salems kommunala riktlinjer. Vid förstagångskontakt ringer du
till mottagningen på Vuxenenheten via växeln, tel: 08-532 598
00. Du får information om riksnormen, handläggningsförfarandet
samt en ansökningsblankett hemsänd.
Arbetsmarknadsenheten (AME) bistår arbetslösa kommuninvånare (18–64 år) som remitteras från socialsekreterare eller
biståndsbedömare. Ungdomar mellan 16-29 år kan på eget initiativ och utan remiss vända sig till Ungdomsprojektet. Målet är
att finna vägar till arbete, studier och/eller självförsörjning. Det
stöd och de åtgärder som erbjuds, anpassas så långt det är möjligt
efter personens behov.

Barn- och familjefrågor

Familjeenheten utreder och ger insatser till barn, ungdomar och
deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden. Insatserna kan exempelvis bestå av råd och stödjande
samtal, familjebehandling eller familjehemsplacering för kortare eller längre tid.

Salems kommuninvånare har möjlighet att kontakta Huddinge
familjerådgivning, tel 08-535 379 30. De erbjuder parsamtal och
arbetar under sträng sekretess.
I Salems kommun finns också Växthuset, där barn och unga kan
få stöd t ex genom Mini-Maria, Ungdomsmottagningen, Familjebehandling och Särskilt kvalificerad kontaktperson. Småbarnsföräldrar kan även få stöd genom Familjecentralen.

Familjehemsvård

För att bli ett jour- och familjehem krävs det ett engagemang
och att man har en vilja att fungera stödjande till barn- och ungdomar men även föräldrar.
Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar
för en längre eller kortare tid behöver bo i ett familjehem för att
få stöd i tillvaron. Det finns många orsaker till att ett barn eller
en ungdom behöver bo i familjehem men gemensamt är att de
är i behov av att bo någon annanstans än i sitt eget hem under
en tid för att få stöd.Att vara familjehem är roligt, tålamodsprövande, utmanande och ger så väldigt mycket tillbaka.
Socialtjänsten utreder hemmets lämplighet och gör en sedvanlig vandelsprövning. Det är Socialnämndens utskott för individärenden som slutligen godkänner jour- och familjehemmen.
Vi gör en djupintervju med varje blivande familjehemsförälder.
Utredningens syfte är att utröna om det blivande familjehemmet har plats och den kompetens som krävs för att ta emot ett
barn och vilket stöd som familjen eventuellt kan behövas. Vi
inhämtar också uppgifter från polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret samt från Kronofogdemyndigheten. Dessa uppgifter inhämtas årligen om man har uppdrag som
familjehem.
Som uppdragstagare kommer ni ha att en regelbunden kontakt
med socialtjänsten. I Salems kommun har vi organiserat det så
att familjehemmen och det placerade barnet/ungdomen har
varsin familjehemssekreterare. Socialtjänsten har som ansvar
att följa upp barnets situation och utveckling i familjehemmet.
Detta innebär att placeringen följs upp minst var sjätte månad
och då hämtas uppgifter in från barnet, familjehemmet, de biologiska föräldrarnanoch förskola/skola.
Vill du bli jour- och/eller familjehem, kontakta kommunens
växel på 08-532 598 00 och be att få bli kopplad till handläggare
på familjehemsvården.

Dödsboanmälan

När någon avlidit skall en bouppteckning eller dödsboanmälan
göras. Om tillgångarna efter den avlidne endast täcker kostnaderna för begravning kan dödsboanmälan göras i stället för
bouppteckning. Dödsboanmälan kan bara göras av socialnämnden och skall ske inom två månader.

Familjerätt

Individ- och familjeomsorgen ansvarar för familjerättsärenden.
Föräldrar som är överens ska kunna reglera frågor om vårdnad,
boende och umgänge genom avtal som godkänts av socialnämnden. Ett sådant avtal gäller och kan verkställas som en
dom i domstol.
Faderskaps-/föräldraskapsutredningar - både vid samboförhållanden och där parterna inte lever tillsammans. Utredningen
kan påbörjas redan under graviditeten.
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Samarbetssamtal - som kan initieras av parterna själva eller av
tingsrätten. Syftet är att försöka undvika en rättslig tvist och att
parterna genom samtal ska kunna enas i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge.
Utredningar rörande vårdnad, boende och/eller umgänge som görs på uppdrag av tingsrätten, då parter efter skilsmässa
inte kan komma överens.
Adoptionsutredningar - när man vill adoptera ett barn görs en
social utredning om familjens förhållanden, som kan leda fram
till att man får ett medgivande till adoption.
Namnärenden – som görs på uppdrag av tingsrätten då föräldrar
är oeniga om barns efternamn.

Budget-och skuldrådgivning

Rådgivning och budgetplanering av hushållsekonomin kan ges
då man av olika skäl har svårt att hantera sin ekonomi och behöver hjälp att få en överblick över sinsituation, samt få råd hur
man skall prioritera eller förändra. Kontakta Salems kommuns
växel på 08-532 598 00 för att bli kopplad till budget- och skuldrådgivningen.

Konsumentvägledning

Salems kommun erbjuder rådgivning i olika konsumentfrågor.
På kommunens hemsida, www.salem.se finns information om
dina rättigheter som kund. Om du vill få kontakt med kommunens konsumentvägledning kan du ringa kommunens växel på
08-532 598 00 på tisdagar kl 08-10.

Missbruksfrågor

Vuxenenheten inom Individ- och familjeomsorgen ger råd,
stöd och behandling till personer med missbruksproblem och
till deras anhöriga. Den som behöver kan få behandling för att
komma ifrån sitt missbruk. Behandlingen kan fås i öppenvård
eller i vissa fall på behandlingshem. Regionen har en beroendemottagning i kommunen, tel 123 457 68.

Serveringstillstånd

För att sälja starköl, vin och sprit krävs tillstånd enligt alkohollagen. Ansökan om tillstånd görs på särskild blankett som finns
på kommunens hemsida (Näringsliv och arbete/Tillstånd, regler
och tillsyn/Serveringstillstånd).

Stöd till dig som är utsatt för våld

Är du utsatt för någon form av våld, kränkningar, hot eller trakasserier av en person du lever/levt med eller annan person som
står dig nära så kan du av Vuxenenheten få råd, stöd och hjälp
utifrån din situation och dina behov. Om du måste lämna ditt
hem för att skydda dig och dina barn från en våldsutövare kan
du efter beslut från socialtjänsten få plats i jourboende eller
skyddat (hemligt boende).

Stöd till våldsutövare

Öppenvårdsteamet erbjuder en behandling för dig som vill sluta
använda våld (exempel på våld : fysiskt våld, sexuellt våld, psykiskt våld och materiellt våld) och på det viset få en bättre relation till din partner och dina barn. Behandlingen är individanpassad och bygger på metoden ”Samtal om våld”. Det finns även en
podd som du kan lyssna på som heter Våld och vanmakt som är
skapad av Öppenvårdsteamet.

Kultur

Kulturverksamhet, kulturminnesvård, konst med mera. Kulturevenemang för barn och ungdom, utställningar och andra kulturevenemang för vuxna arrangeras varje år. Varje år i slutet av
augusti anordnas Salemsdagen.
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Bio

På Murgrönan i Salems centrum visas lovbio samt seniorbio - ett
samarbete med Eurostar, Salems kommun och Salems pensionärsföreningar.

Information

Samarbetet med föreningar och enskilda är ett sätt att möta
kommuninvånarnas kulturbehov och intressen. Har du arrangemang som du vill informera om, ring Rolf Johanson, tel 08-532
599 15, rolf.johanson@salem.se.
Du har även möjlighet att lämna ett föreningsmeddelande i
”Salems kommun informerar” som skickas ut till alla hushåll.
”På G-sidan” är bland annat till för att föreningar verksamma
i Salem skall kunna nå ut med information. Skicka information
med e-post till info@salem.se

Offentlig konst

För att höja kvalitén på den miljö som kommuninvånare, anställda och besökare vistas i har offentlig konst placerats ut. Som
exempel kan nämnas
• Annika Oskarssons och Thomas Nordströms ”Frön”, belysning mm på Rönninge torg.
• Linda Shamma, skulptur “Mina paradisfåglar”, vid rondellen
i Rönninge centrum
• Elisabeth Sivards och Christer Janssons skulptur ”Olympus
Mons” vid rondellen vid Söderby
• Percy Anderssons lekskulptur ”Nordstjernan”, Galaxens förskola
• Per-Inge Ishedens mosaik i kommunalhusets entré
• Stellan Kristensens emaljmålning ”Hav och himmel” i simhallen och ”Bollspel - kommunikation” på Nytorpsskolans
idrottshall
• Solveig Pripps bronsskulptur ”Midsommarflickorna”, Säbyskolan
• Jonas Rooths ljuskrona i Nytorpsskolan

Föreningsgården Villa Skönvik

Villa Skönvik är en föreningsgård med kulturell inriktning. Den
ligger i Skönviksparken vid Rönninge centrum. Här kan föreningar boka lokaler för möten, utställningar, föredrag och kulturverksamhet. Salems Hembygdsförening bedriver hembygdsgårdsverksamhet och ett hembygdsmuseum i lokalerna och de
sköter lokalbokningen. Kontaktperson är:
Björn Kallner, (bjorn.kallner@gmail.com) ............08- 532 508 21

Stora och Lilla Murgrönan

Stora Murgrönan är kommunens största samlingssal med plats
för 220 sittande personer. I lokalen finns scen med konferensutrustning. Stora Murgrönan kan användas vid större möten,
musik eller teaterrepetitioner samt konserter. Det finns en foajé
och två loger. Lilla Murgrönan är en mindre lokal i anslutning till
biblioteket och Stora Murgrönan. Lokalen har egen ingång, rymmer ca 60 personer och kan användas som musik-, mötes- och
föreläsningssal. Båda lokalerna bokas i kommunens reception.

Salemsdagen

Salemsdagen anordnades för första gången 1998. Det är en dag
då Salems kommun, Salems föreningsliv och Salems företagare
visar upp sig för kommunens invånare. Nästa dag planeras till
lördagen den 27 augusti i Skönviksparken.
Information: Fritidskonsulent Annika Holmertz, 08- 532 599 13,
annika.holmertz@salem.se

Stipendier

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut ett idrottsstipendium
till en person som är aktiv eller gagnar kommunens idrottsrörelse,
samt ett kulturstipendium till en person som gagnar kommunens
kulturverksamhet. Förslag till idrottsstipendiat med motivering
skall lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast den 15
oktober och till kulturstipendiat senast den 1 maj. Stipendiesumman är 10 000 kr.
Information: Rolf Johanson, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, 08-532 599 15, rolf.johanson@salem.se eller Annika
Holmertz, fritidskonsulent, 08-532 599 13,
annika.holmertz@salem.se.

Lokalbokning
Följande rutiner gäller för bokning av kommunala lokaler (både
bokning för termin/läsår och enstaka tillfälle) för föreningslivet
och privatpersoner.

Bokning av idrottshall eller gymnastiksal
över termin/läsår

Vad som är en godkänd avloppslösning kan se olika ut. Att
endast ha en slamavskiljare är inte en godkänd avloppsanläggning. Innan du bygger eller ändrar ditt avlopp måste du söka
tillstånd eller göra en anmälan hos bygg- och miljönämnden.
Detsamma gäller om du planerar att byta ut ditt dass/din mulltoa mot en vattentoalett. Mer information finns på:
www.avloppsguiden.se och kommunens hemsida.

Hälsoskydd

Miljöbalken reglerar begreppet olägenhet för människors hälsa
och miljön. Med begreppet avses en störning som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön och som inte är ringa eller
helt tillfällig. Det kan till exempel vara att man upplever sig störd
av inomhusmiljön i sitt hem. Vid klagomål ska du först vända
dig till den som orsakar störningen. Om det inte hjälper kan du
vända dig till bygg- och miljöenheten: msb@salem.se. Om du
avser att starta en verksamhet som omfattas av miljöbalkens
regler, (se 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd), ska du anmäla detta till bygg- och miljöenheten
innan uppstart. Mer info finns på kommunens hemsida.

Livsmedel

För bokning av strötider i idrottshallar kontakta Annika Holmertz
telefonnummer: 08-532 599 13, annika.holmertz@salem.se.
För bokning av lilla och stora Murgrönan kontakta Salems kommuns reception 08-532 598 00, receptionen@salem.se. För
bokning av skolsal med mera, ta kontakt med respektive skola.

Livsmedelslagstiftningens syfte är att den mat vi äter på restauranger, i skolmatsalar, på äldreboenden eller köper i affärer ska
vara säkra och att ingen ska bli vilseledd gällande innehållet.
Kommunens livsmedelsinspektörer gör fortlöpande kontroller
av de verksamheter som finns i kommunen. Du kan vända dig till
bygg- och miljöenheten med klagomål, om du misstänker att
hanteringen av livsmedel är bristfällig. Anmäl alltid via kommunens hemsida eller via telefon om du misstänker att du blivit magsjuk när du ätit någonstans i kommunen. Du kan alltid
vara anonym, ange gärna det i meddelandet. Ska du starta en
verksamhet som berörs av livsmedelslagen vänder du dig till
bygg- och miljöenheten innan uppstart. Mer information finns
på kommunens hemsida.

Telefonnummer till anläggningarna

Lokala föreskrifter

Utförs av kultur- och fritidsförvaltningen. Ansökan görs på särskild blankett, som finns på kommunens webbplats.
Kontakt Annika Holmertz.......................................... 532 599 13
annika.holmertz@salem.se

Bokning av övriga lokaler

Kultur- och fritidsförvaltningen ........................... 08-532 599 13
Berga sporthall/ Rönninge gymnasium ............... 08-532 599 13
Nytorpshallen....................................................... 08-532 599 13
Noblaskolan Rönninges (fd Rosenlundsskolan)
gymnastiksal ........................................................ 08-532 599 13
Rönninge skola..................................................... 08-532 599 13
Rönninge Salem Fotboll (bollplaner) ................... 08-532 546 26
Salems ishall...........mats.hagglund@ikano.se, www.ifksalem.se
Skogsängshallen................................................... 08-532 599 13
Medley (Säby sim- och sporthall)......................... 010-450 90 50
Villa Skönvik......................................................... 08-532 508 21

Miljön i Salem
Bygg- och miljönämnden är kommunens myndighetsnämnd.
Nämndens uppdrag är bland annat att kontrollera att de som verkar i kommunen följer bland annat miljöbalken, strålsäkerhetslagen, livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, samt plan- och
bygglagen och delar av tobakslagen som omfattar rökfria miljöer.

Avlopp

Du som äger en fastighet som inte är ansluten till det kommunala avloppsledningsnätet ska ha en godkänd avloppslösning
som tar hand om ditt avloppsvatten.

Enligt miljöbalken har Sveriges kommuner möjlighet att meddela lokala föreskrifter. Dessa anpassas efter de förutsättningar
som finns i respektive kommun. Du hittar föreskrifterna på
www.salem.se under rubriken “Bygga, bo och miljö”, under
“Miljöskydd”.

Miljötillsyn

Miljöbalken reglerar utsläpp av föroreningar till mark, luft och
vatten från fasta anläggningar. Företag som bedriver miljöstörande verksamhet ansvarar för att kraven i miljöbalken uppfylls.
Tillsynen sköts av bygg- och miljönämnden. Avser du att starta
en verksamhet eller vidta en åtgärd som omfattas av miljöbalkens regler kontaktar du bygg- och miljöenheten innan uppstart.

Radon

Höga halter av radon i bostaden kan utgöra en hälsorisk. Det
finns en referensnivå för radon som anger att halterna i inomhusluft inte bör vara högre än 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter). Radon kan komma från byggnadsmaterialet, från vatten
i kranarna eller från jordluft som läcker in i huset.
Vill du utföra en radonmätning i ditt hus eller har frågor om
radon kan du kontakta bygg- och miljöenheten för mer information. Läs även mer på:
www.boverket.se eller på www.stralsakerhetsmyndigheten.se
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Spara energi - Tänk på miljön

Att vara miljömedveten kräver inga stora uppoffringar. Genom
att använda sunt förnuft kan du enkelt minska din energiförbrukning. Sänkt förbrukning i hemmen betyder att de föroreningar som produktionen av energi för med sig minskar. Du
bidrar till en bättre miljö och spar pengar.
Några enkla tips:
• Bada mindre - duscha mer.
• Åtgärda droppande kranar och rinnande toaletter.
• Låt inte fönster stå öppna länge när du vädrar under vinterhalvåret.
• 1 grad sänkt rumstemperatur spar 5 % av årsförbrukningen.
• Diska och tvätta alltid med full maskin.
• Undvik att ställa t ex soffan framför elementet, eftersom
värmen blockeras.
• Stäng av elektriska apparater helt. Använd ej stand-by-funktion
och spar 10 procent av energin.
Har du frågor om uppvärmning i din bostad kan du kontakta
vår energi- och klimatrådgivare alla vardagar klockan 9-12
och 13-16 på nummer 08-29 11 29 eller e-posta din fråga till
info@energiradgivningen.se

Miljöbrott

Ett exempel på brott mot miljölagstiftningen är om ett utsläpp
sker av något som är skadligt för miljön, till exempel diesel. Oavsett om utsläppet skett med uppsåt eller av oaktsamhet ska det
anmälas till polisen.

Natur- och vattenvård

Bygg- och miljönämnden ansvarar för att långsiktigt verka för att
kommunens gröna värden och vattenområden ska behålla eller
utveckla sin artrikedom.
Kommunekologen medverkar i kommunens detalj- och översiktsplanering. Kommunekologen bevakar exempelvis myndighetsuppdrag, såsom strandskyddsdispenser, anläggande av
dagvattenanläggningar, kommunala natur- och kulturreservat.

Avfall=Återvinning

Salems kommun har gett SRV Återvinning AB i uppdrag att sköta
insamling och hantering av våra hushållssopor. SRV skickar
regelbundet ut information till hushållen om hur du ska hantera
ditt avfall.
Det finns flera återvinningsstationer i kommunen. Här slänger
du tidningar, kartonger, metaller, glasflaskor och plastförpackningar. På Återvinningscentralen på Tvärvägen, bakom Circle
K, lämnar du även annat avfall, såsom farligt avfall (färgrester,
lim, thinner, lacknafta, oljeavfall m.m), elektronik, grovsopor
och trädgårdsavfall. Batterier lämnas i batteriholkar vid återvinningsstationen och överblivna läkemedel kan lämnas på Apoteket.
Det finns en plats för allt avfall som uppkommer i ditt hem. Tänk
på att det betyder oerhört mycket att du sorterar rätt. Allt miljöfarligt avfall måste lämnas in till återvinningscentralen!
Information: www.srvatervinning.se, 0200-26 46 00
Återvinningscentralen
Tvärvägen 8
Observera att tiderna kan ha ändrats, besök SRV:s hemsida för
aktuella öppettider.
Måndag............................................................ Stängt tillsvidare
Tisdag-torsdag ......................................................... 13.00-19.00
Fredag-söndag ......................................................... 09.00-16.00

• prata om böcker • pyssla • delta i lovaktiviteter • bokcirkla
• inspireras av en föreläsning eller utställning • boka en bibliotekarie • läsa en tidskrift eller dagstidning • använda våra
datorer • få hjälp med kurslitteratur • kopiera • få boken
kommer-service • delta i tävlingar och sommarboken • lyssna
på författarsamtal

Välkommen till biblioteket

Besök oss i Salems centrum, här finns massor att upptäcka!

Här kan du:

• låna böcker, filmer, musik, tidskrifter, tv-spel, talböcker och
ljudböcker • ladda ner e-böcker och e-ljudböcker • använda
våra databaser • släktforska • surfa trådlöst • få boktips
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Öppettider (sept-maj):

Mån, tors 13-19, tis, ons, fre 10-17, lör 10-15
Avvikande öppettider vid påsk, jul & andra helgdagar samt
sommaröppettider finns på vår webb.

Kontakt:

Mail: biblioteket@salem.se, tel 08-532 599 10,
webb: http://bibliotek.salem.se

Salems kommun
Organisation

Besöksadress: Säby Torg 16
Postadress: 144 80 RÖNNINGE
Telefon................................................................. 08-532 598 00
Fax........................................................................ 08-532 598 87
E-post...................................................................info@salem.se
Till person:.................................. förnamn.efternamn@salem.se
Hemsida:.............................................................. www.salem.se
Öppet:
Mån.......................................................................... 08.00-18.30
Tis-tors .................................................................... 08.00-16.30
Fre............................................................................ 08.00-14.30
Lunchstängt............................................................. 12.00-12.45
Flextid tillämpas
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektör Mats Bergström
Kommundirektören är kommunens högste tjänsteman. Han har
ett övergripande ansvar för utvecklingen av kommunen.
HR-enheten - Personalchef Ulf Haraldsson
Ekonomienheten - Ekonomichef Siv Jönsson Westerlund
IT-enheten
IT-chef Michael Bornfalk
Kommunikation
Kommunikationchef Rebecka Grunditz
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningschef Katarina Sweding
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidschef Rolf Johansson
Besöksadress: Säbyhallsvägen 30
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och samhällsbyggnadschef Christina Lood
Socialförvaltningen
Socialchef Jenny Thorsell

Politisk organisation

Kommunfullmäktige Ordförande: Olle Glimvik (M)

Fullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Ledamöterna väljs vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige beslutar om större frågor såsom budget, kommunalskatt,
bostadsbyggande och långsiktig planering. Fullmäktige har 31
ordinarie ledamöter.
Parti
Mandat
Gruppledare
Moderaterna
11
Lennart Kalderén
Centerpartiet
2
Raili Nilsson
Liberalerna
2
Petter Liljeblad
Kristdemokraterna
1
Håkan Paulson
Socialdemokraterna
7
Arne Närström
Vänsterpartiet
1
Sanna Jansson Wiberg
Miljöpartiet
1
Fredrik Ribbing
Rönningepartiet
3
Anders Klerkefors
Sverigedemokraterna
3
Markus von Wowern .
		Lindgren

Kommunstyrelsen
Ordförande: Lennart Kalderén (M)
Kommunstyrelsen kan enklast beskrivas som Salems regering.
De bereder ärenden till fullmäktige och skall följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Petter Liljeblad (L)
Nämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola. Nämnden ansvarar även för vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna, sfi, samhällsorientering, elevhälsa,
kommunalt aktivitetsansvar och kulturskola.
Bygg- och miljönämnden
Ordförande: Björn Kvist (M)
Bygg- och miljönämnden ansvarar bl a för bygglov och framtagande av detaljplaner, livsmedels- och vattenkontroll, samt
andra frågor som rör miljö- och hälsoskydd.
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Rickard Livén (M)
Nämnden ansvarar för biblioteket, teater-, film-, musik- och
konstverksamhet, samt stöd till föreningar och studieförbund.
Nämnden svarar även för fritidsgårdsverksamheten, bokning
av lokaler/idrottsanläggningar, kulturminnesvårdsfrågor, samt
dokumentation av kommunens historia.
Socialnämnden
Ordförande: Elisabeth Bovin Exner (M)
Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg, åtgärder för arbetslösa, äldreomsorg, den kommunala hälso- och
sjukvården, stöd till personer med funktionsnedsättning samt
riksfärdtjänst.
Revisorerna
Ordförande: Håkan Dahlström (S)
Revisorerna granskar all verksamhet som bedrivs inom nämndernas ansvarsområden. De prövar om verksamheten sköts på
ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Valnämnden
Ordförande: Ulf Malmström (M)
Valnämnden ansvarar för valen till riksdag, kommun och landsting, samt EU-parlamentsvalen.
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Ordförande: Margareta Häll Assarsson
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett rådgivande
organ samt en remissinstans i övergripande frågor som berör
funktionshindrade i kommunen.
Kommunala pensionärsrådet
Ordförande: Ilse Forsberg (M)
Pensionärsrådet är ett organ för kontakter mellan pensionärernas organisationer och kommunen. Syftet är att de äldre ska
beredas möjlighet att påverka och lämna synpunkter på den
kommunala verksamheten.
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Sevärdheter i Salems kommun
1. Bergaholms gård

4. Garnuddens friluftsområde

2. Bockholmssättra

5. Hallinge

Gården är en herrgård från 1700--talet och den vackert belägna
jordbruksegendomen ägs av Stockholm Vatten. Omkring gården
finns ett 100--tal fornlämningar. I den ekbevuxna hagmarken
väster om gården finns ett av Salems största järnåldergravfält
med bl a en skeppssättning och en väl bevarad runsten från
1000-talet.

Gården ligger i Salems nordligaste del vid södra Björkfjärden. I
början av 1800--talet uppfördes ett tegelbruk här. Produktionen
uppges 1908 ha varit ca fem miljoner mur-, tak- och rörtegel perår och sysselsatte 160 man. Transporten till Stockholm skedde på
pråmsläp. Stockholms stadshus är byggt av sten från bl a Bockholmssättra.Bruket lades ned 1916.

3. Fågelsta gård

Gården ligger nordväst om Salems kyrka. Bosättning har funnits
vid Fågelsta i åtminstone 3000 år. I mitten på 1600-talet blev
Fågelsta säteri sätesgård i ett frälsegods (frälse=skattebefrielse).
De äldsta kvarstående byggnaderna är två flyglar från 1700-talet.
Dagens jordbruk vid Fågelsta omfattar 230 hektar och här odlas
spannmål och foder till inackorderade hästar.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
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Bergaholms gård
Bockholmssättra
Fågelsta gård
Garnuddens friluftsområde
Hallinge
Vällinge - Hemvärnets stridsskola
Högantorp med omnejd
Ladvik
Lundby
Nedre Söderby och Söderby gravfält
Rönninge friluftsområde
Rönninge gård
Salems kyrka med omnejd
Skårbydammen
Talby
Uttringe gård
Söderby sjukhus

Garnudden är ett omtyckt strövområde, som ligger sydost om
Rönninge vid sjön Uttrans norra strand. Garnuddens ca 70 hektar
avgränsas i norr av järnvägen, i väster och öster av kommunala
odlingslotter. Barrskog täcker större delen av områdets yta. Här
finns olika friluftsanläggningar, t ex Möllebadet, elljusspår, elbelysta gång- och cykelvägar, en tennishall samt ett utegym.

Vid Hallinge gård kan man fortfarande se spår av den gamla fägatan, ”korridoren” ut mot skogsbetet för nötkreaturen. Följer man
fägatan kommer man fram till ett par skärvstenshögar. Dessa
högar av trasig och ”smulig” sten vittnar om en boplats från
bronsåldern. Från samma tid dateras hällristningen på hällen
under kraftledningsstolpen. Smedjan från slutet av 1800-talet
kan fortfarande användas. Den ligger öster om gården nära
bäcken, där en kvarn och såg tidigare låg.

6. Vällinge - Hemvärnets stridsskola

Stridsskolan invigdes 1943. Huvuduppgiften för skolan är att
utbilda befäl för tjänstgöring under krigsförhållanden. Ett hemvärnsmuseum skapades 1971 där man kan studera hemvärnets

tillkomst under beredskapsåren, samt följa den fortsatta utvecklingen.
Anläggningarna som är belägna vid Mälaren omges av vacker
natur och flera kulturhistoriskt intressanta platser. Vällinge är
den av Salems gårdar som haft den största betydelsen historiskt
sett. Ett strategiskt läge vid Mälaren, som var en viktig segelled
redan under forntiden och den ström som avvattnade Bornsjön i
Mälaren, har varit förutsättningen för Vällinge.
Redan under medeltiden började kvarndriften i Vällinge. Under
åren 1620-1712 fanns det ett mässingsbruk här. Ett tegelbruk
var beläget vid Fiskartorpet (1 km österut). Den enda byggnaden
från brukstiden som finns kvar är Vällinge kapell.
Vällinge skjutfält är övningsområde för hemvärnet. Kontrollera
därför på de uppsatta skyltarna, som finns vid infarterna, om
övning pågår innan ni beträder området.

7. Högantorp med omnejd

Högantorp är en gård med gamla anor och omnämns redan i
1150 års jordebok som ett frälsetorp. En skvaltkvarn fanns på
gården redan på 1600-talet - på samma plats där den är belägen idag. En såg startades på 1820-talet och den växte ut till ett
sågverk som drevs fram till 1918. Under samma tid anlades en
snusfabrik här. Idag har det anlagts två golfbanor vid Högantorp.
Högantorps kvarn är en av Stockholmstraktens få kvarvarande
vattenkvarnar. 1974 rustades kvarnen upp av ägaren, Stockholms stad. Kvarnen är en hjulkvarn med två stenpar och ett
överfallshjul som är fyra meter i diameter och har 50 skovlar.
Bornhuvud - Kommunens allra västligaste utpost lockar besökaren med en vidunderlig utsikt över Mälaren. Här finns en omväxlande natur med urskogsartad oländig blockterräng i norr, ädellövskog med ek och lind i väster och starkt sluttande hällmarker
i söder. Här lever flera hotade växt-, svamp-, moss- och lavarter.
Lindängen - Området utgör en av de rikaste kärlväxtlokalerna i
Stockholmstrakten. Vårfloran är storartad med arter som tibast,
myskmadra, underviol, sårläka, vårärt och lungört. På trädens
stammar kan man se den sällsynta gröna lunglaven. Mest är
dock området känt för en av de nordligaste utposterna för vild
murgröna. Den växer i sydbranten nedanför bergets högsta
utsiktspunkt.

8. Ladvik

Ladvik omnämns i skrift redan på 1300-talet och hör till samma
fornlämningsområde som Lundby-Lideby. Vid Ladvik finns en
hällristning från bronsåldern, samt gravfält från äldre järnåldern.
Den nuvarande huvudbyggnaden har haft Norsborgs gård som
förebild och Ladvik har i sin tur stått modell till Uttringe Gård..

9. Lundby

Lundby med sina unika allmogebyggnader från 1700-talet har
ett högt kulturhistoriskt värde. Huvudbyggnaden är en av de
bäst bevarade parstugorna i Stockholmsområdet. Parstuga =
Bostadshus bestående av förstuga och två större rum (stugor)
med en mellanliggande kammare. Källarstugan, som består av
ett enda rum samt källare, ligger alldeles intill och även den är
knuttimrad och rödfärgad. Byggnaderna förklarades som byggnadsminne 1993. Under 2019 renoverades Lundby parstuga
med stöd från länsstyrelsen. Salems Hembygdsförening håller
idag stugan öppen. För besök kontakta:
Björn Kallner, 08- 532 508 21, e-mail bjorn.kallner@comhem.se.

11. Nedre Söderby och Söderby gravfält

Under 2010 blev Nedre Söderby kulturreservat. Byggnaderna
på Nedre Söderby är några av Salems främsta byggnadsminnesmärken. De består av en knuttimrad parstuga och en uthuslänga
med loftbod och drängstuga. Byggnaderna är sannolikt uppförda under 1700-talet. I dag har Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening en del aktiviteter här med bl a ”Öppet Hus-verksamhet” med
hemslöjdsförsäljning och kaffeservering på sommaren.
Söderby gravfält innehåller ca 240 st gravar anlagda under äldre
järnåldern (500 år f Kr - 400 år e Kr). Högst upp på åsen ligger de
äldsta gravarna som är byggda av stora stenar. På ängen nedanför finns yngre gravar som kan vara svåra att se p g a vegetationen.
Här växer bl a den fridlysta backsippan tillsammans med gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol i sydslänten. För att behålla
dessa växter och för att områdets många gravar ska synas bättre
betas området av kor och får under sommarhalvåret.

12. Rönninge friluftsområde

Området utgörs i huvudsak av skogsbevuxen mark som ägs av
Stockholms stad och gränsar i norr mot E4/E20. Inom området
finns ett belyst motionsspår. I den östligaste delen av området
finns skjutbana för pistol och gevär. Vid utgångspunkten på Solbovägen finns parkeringsplats.

13 och 17. Rönninge och Uttringe gårdar

Rönninge AB köpte 1896 både Rönninge och Uttringe jordkomplex och lät därefter stycka marken till egnahems- och villatomter. Rönninge gård köptes av Frälsningsarmén och blev vilohem.
Idag drivs den som kursgård i privat regi.
Uttringe gård köptes av fru Helen Berg. Hon lät bygga en ny herrgårdsbyggnad efter modell av Ladviks gård och 1906 skänkte
hon byggnaden till Svenska Folkdansens Vänner. Gården som är
belägen vid sjön Uttrans norra strand omnämns första gången
1362. Uttringe köptes 1538 av Gustav Vasa. Gården har ägts av
flera prominenta personer och den sista enskilda innehavaren
var Wilhelmina af Tibell som skrivit boken ”Beskrifning öfver
Uttringe och Rönninge” om sin tid i Rönninge.

14. Salems kyrka med omnejd

Salems kyrka ligger ute på en udde i södra Bornsjön med stora
ekar, lindar, alar och björkar. Tornet med sina ankarjärn och
delar av väggen fram till sakristian är från 1100-talet. Dopfunten
är också från 1100-talet och ett vackert krucifix från 1200-talet
är uppsatt i triumfbågen. En 1500 m lång fornstig är anlagd strax
väster om kyrkan. Utefter den kan man se rösen, skärvstenshögar, gravplatser och en ringformad stenmur. Fornminnena är
främst från brons- och järnåldern.
Invid Bergaholmsvägen vid Bornsjöns sydspets finns Botvids
källa - en artesisk källa där vattnet strömmar upp under tryck.
Legenden säger att källan sprang fram när man ställde ner S:t
Botvids kvarlevor här under flyttningen från Salem till Botkyrka
år 1129.
Mittemot kyrkan ligger Männö - en halvö som sträcker sig ut i
Bornsjön. Här finns bl a en ovanligt välbevarad fornborg, spår av
äldre jordbruk, urskogsliknande barrskog och tre s k ”dödisgropar” som är mer än 15 m djupa.
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15. Skårbydammen

Vid Skårby intill Bergaholmsvägen ligger en återskapad våtmark.
Här häckar bl a kricka, svarthakedopping, knölsvan, gräsand,
tofsvipa och smådopping.

16. Talby

Vid Talby kan fortfarande det gamla kulturlandskapets former
studeras. Byplatsen och de smala grusvägarnas sträckning runt
åkrarna känns lätt igen från Laga-skifteskartan från 1840.
På bytomten finns ett gravfält från yngre järnåldern och vid
utgrävningar på ett par ställen runt bytomten har man funnit
glaspärlor, järnföremål och torshammare från samma tid. Över
Talbyån vid Talby mellangård söder om bytomten finns kommunens enda stenvalvsbro byggd i mitten av 1800--talet.

17. Uttringe gård (Se punkt 13)

18. Söderby sjukhus

Sjukhuset uppfördes 1907-1910 efter ritningar av arkitekten Gustaf Wickman. Det var landets största sanatorium med
en vårdkapacitet på 440 platser och hade en för sin tid typisk
utformning. En viktig del i behandlingen av de lungsjuka var miljön med frisk luft och sol. Därför anlades en park, till största
delen bestående av naturlig tallskog, runt omkring sjukhuset.
I anslutning till sjukhuset byggdes ligghallar så att man kunde
rulla ut patienterna i friska luften.
I början på 1970-talet lades lungmedicinkliniken ned och istället blev det långvårdsklinik på Söderby. 1987 förklarade Riksantikvarieämbetet Söderby Sjukhus som riksintresse för kulturminnesvård. Under några år i början på 1990-talet användes
huvudbyggnaden som flyktingsluss. Därefter stod området tomt
i några år i väntan på att det skulle bebyggas. Nu har den gamla
sjukhusbyggnaden byggts om till lägenheter och flera flerbostadshus och villor har byggts. Området heter nu Söderby Park
och här bor ca 1000 personer i området.

Skola
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunal utbildning inom grund-, sär-, gymnasieskola samt vuxenutbildning i
Salems kommun.
Val av grundskola till förskoleklass sker senast 31 januari. Vid val
av skola i samband med inflyttning till kommunen ska önskad
skola kontaktas och ansökan göras på salem.se/skolval

Kommunala grundskolor och
grundsärskola

Nytorpsskolan (åk F-9)
Tvillingvägen 10......................................................... 532 591 00

Fritidsverksamhet - öppen

Öppen fritidsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar
från årskurs 6 upp till 18 år finns vid fritidsgården Huset på eftermiddagar och kvällar. Kontakt: Tel 532 597 48. Mer information
hittar du på: salem.se/fritidsgarden

Kulturskola

För dig mellan 0-20 år som vill spela, dansa, sjunga eller spela
teater erbjuds bland annat:
● Barndans
● Dans

Rönninge skola (åk F-9)
Rönninge skolväg 31.................................................. 534 594 00

● Teaterlek åk 1-2

Skogsängsskolan (åk F-9)
Säbytorgsvägen 18-20............................................... 532 597 00

● Konst

Säbyskolan (åk F-9)
Säbyhallsvägen 50..................................................... 532 599 87

● Instrumentalundervisning från åk 1 eller åk 3

Salemskolan (åk 1-9)
Säbytorgsvägen 18-20................................................532 592 04

Fristående grundskolor

Söderby Friskola (åk F-9),
Söderbyvägen 27....................................................... 534 740 30
Innovitaskolan Rönninge (tidigare Parkskolan) (åk F-5)
Söderby torgs allé 6-8 ............................................... 530 673 40
Noblaskolan Rönninge (tidigare Rosenlundskolan) (åk F-3)
Uttringe gårds väg 20 ............................................... 532 595 50

Fritidshem

Fritidshemmen är till för barn i åldern 6-13 år vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar och för barn som behöver extra stöd i
sin utveckling. Fritidshemmen är integrerade med skolans verksamhet. För kontakt med fritidshemmen, kontakta aktuell skola.
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● Teater åk 3 och uppåt
● Musikal
● Orkesterbygget, där du får prova på stråk- och blåsinstrument i orkesterform, åk 1 och 2.
● Sång, 12 år och uppåt
● Musikproduktion, 12 år och uppåt
Som elev på Kulturskolan erbjuds du också att spela tillsammans
med andra i orkestrar samt i rock/pop-band. Utöver dessa verksamheter har vi också Musiklabbet, prova på-dans och dans för
funktionsvarierade. Läs mer på vår hemsida! Undervisning sker
ofta i kulturskolans lokaler på Säbyhallsvägen 24, men även ute
på skolor under skoldagen.
För mer information besök www.salem.se/kulturskolan eller
kontakta kulturskolan@salem.se.

Rönninge gymnasium

Rönninge gymnasium är en kommunal gymnasieskola med
cirka 400 elever. Gymnasiet erbjuder ett brett programutbud
med flera högskoleförberedande program, yrkesprogram samt
introduktionsprogram. Goda relationer med branschföretag
och kommun gör att vi idag har nått stor framgång inom våra
yrkesprogram. Samarbete med bland annat högskolor bidrar till
att stärka utbildningen inom våra teoretiska program.
Läs mer om gymnasiet och vad vi kan erbjuda på
www.ronningegymnasium.se

Kommunal vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Salem erbjuder utbildning i egen regi, via
olika utbildningsanordnare och andra kommuner.
Svenska för invandrare, studieväg 2 och 3 finns på Sfi-skolan i
Salem, studieväg 1 erbjuds på annan ort.
Ansökan till svenska för invandrare (SFI) kan göras på drop-in
måndagar kl. 9 - 11 eller via bokade besök.
Besöksadress: Sanatorievägen 20, Rönninge/Salem
(Söderby park, buss 725).
Kontakta rektor/studie- och yrkesvägledaren för vuxenutbildningen. För mer information och vägledning:
komvux@salem.se, ...................................................532 597 28
Kurser och yrkesutbildningar på gymnasienivå erbjuds av drygt
20 olika utbildningsanordnare. Undervisningen sker i klassrum
på dag/kväll och distans. Ansökan görs på salem.alvis.se
Grundläggande vuxenutbildning finns i andra kommuner och
ansökan sker på respektive kommuns hemsida och mailas sedan
till komvux@salem.se.
Komvux som särskild utbildning sker i samarbete med Campus
Botkyrka. För information och vägledning kontakta studie- och
yrkesvägledningen på komvux@salem.se 08-532 59 728

Teknisk försörjning/
felanmälan

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska försörjning, som fastigheter, trafik, vatten/avlopp
och parkmark. Du som är ansluten till kommunens vatten och

avlopp betalar avgift enligt gällande VA-taxa. Har du frågor om
den kan du kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Felanmälan görs på kommunens hemsida. Du kan också ladda
ner vår app Felanmälan Salems kommun som gör det enklare för
dig att felanmäla direkt via din mobil eller surfplatta.

Ungdomsverksamhet
Salems ungdomsmottagning

Salems ungdomsmottagning vänder sig till ungdomar upp till 23
år. Kön eller sexuell läggning har ingen betydelse, till oss är alla
välkomna.
Ungdomsmottagningen drivs i samarbete mellan Salems kommun
och Region Stockholm. Här finns kurator, barnmorska och gynekolog. Vi på mottagningen har en helhetssyn på ungdomar och
deras problem som kan vara av medicinsk, social eller psykologisk
art. Det kan handla om frågor om kroppen, sex, relationer samt
att vara orolig eller ledsen över något. Alla besök är gratis och
personalen har tystnadsplikt.
Utöver individuella möten arbetar vi på mottagningen med att
utveckla och erbjuda hälsofrämjande och utåtriktat arbete. Detta
görs bland annat genom att bjuda in klasser på studiebesök och
besöka klasser i skolan för att komplettera den lärarledda undervisningen i sex- och samlevnad samt informera ungdomar om
verksamheten. Mottagningen erbjuder även grupper i Acceptance commitment training, för att öka förmågan att hantera stress
och främja psykisk hälsa. Vi på ungdomsmottagningen samverkar
även med andra verksamheter för att ungdomarna ska kunna få
bästa möjliga stöd.
Drop in-tider
torsdag........................................................................ 14.30-15.30
Besöksadress: Växthuset, Säbyhallsvägen 18
Telefontider
Lämna meddelande om telefontiden är stängd, så ringer vi upp.
Tel: ........................................................................08-123 672 54
Mån, tis och tors jämna veckor kl. 11.00-12.00
Information med aktuella kontaktuppgifter och drop in-tider
finns även på www.salem.se/ungdomsmottagningen.

Sommaren 2021 stod nyrenoverade Prästboda bollplan redo för spel. Som underlag används ett miljövänligt granulat som är nedbrytbart och
komposterbart. Foto: Salems kommun
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Äldre
Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning som gör att din bostad
behöver anpassas kan du få bidrag till detta. Kontakta miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen om du vill veta mer.

Bostadstillägg till pensionärer, BTP

Trygghetslarm

Du som bor i egen lägenhet har möjlighet att mot viss avgift
få trygghetslarm. Utlöser du larmet får du via högtalande förbindelse kontakt med SOS Larmcentral, som ger den hjälp som
behövs. Kontakta biståndsbedömarna för information.

Om du får folkpension eller förtidspension kan du söka bostadstillägg. Ansökan och information sker via försäkringskassan.
Bostadstillägget är inkomstprövat. Du kan även söka bostadstillägg
för bostadskostnad på Salarp, Säbyhemmet och Söderby Park.

Personer med
funktionsnedsättning

Dagverksamhet

Bostad med särskild service

Näckrosen, tel: 532 597 88, bedriver biståndsprövad dagverksamhet med två inriktningar - dagverksamhet med social inriktning, dagvård med demensinriktning.
Näckrosen har sina lokaler i Säbyhemmet, Fredriksbergsvägen 50.
Ansökan om att få dagverksamhet görs hos kommunens
biståndshandläggare.

Fixarservice

Kommunen erbjuder fixarservice för personer över 70 år samt
personer som har biståndsbedömda insatser.
För att undvika fallolyckor kan du bl a få hjälp med att
• sätta upp gardiner, taklampor, tavlor och byta glödlampor
• ta ner/sätta upp saker i höga skåp, hämta/lämna saker från
vinden och källarförråd
Information genom vaktmästeriet, 532 598 92.

Hemtjänst

Den som behöver stöd och hjälp för att klara livets dagliga aktiviteter kan ansöka om hemtjänst under kortare eller längre tid.
Hemtjänst erbjuds till sådant som du inte klarar själv, t ex städning, inköp, klädvård, personlig hygien och viss aktivering.
Om du tycker att du behöver hemtjänst, kontakta biståndshandläggarna, 08-532 598 00. De kan också ge dig information om
övrig social service inom kommunen.

Äldrelots

Äldrelotsen är en servicefunktion i kommunen. Till äldrelotsen
kan du vända dig för att få information, vägledning och stöd i
äldrefrågor.
Även anhöriga kan höra av sig
(se stöd för anhöriga på nästa sida), .................. 08-532 594 89.

Äldreboenden

Salarp, Salarpsbacken 4, 27 lägenheter
Enhetschef ................................................................ 532 594 75
Säbyhemmet, Fredriksbergsvägen 50
44 lägenheter
Enhetschef ................................................................ 532 597 86
Söderby Park, Söderby Torg 20, 45 lägenheter
Enhetschef ................................................................ 532 591 97
Lägenheterna fördelas av biståndsbedömarna efter individuell
prövning av vårdbehovet. De boende betalar hyra samt avgift
för måltidsservice och omvårdnad.
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Inom kommunen finns tre gruppbostäder och tre servicebostäder för vuxna personer med funktionsnedsättning.
På Vilhelmsdalsvägens gruppbostad, Vilhelmsdalsvägen 3 bor
sammanlagt 5 personer i egna lägenheter. På gruppbostaden
arbetar man mycket med tydliggörande pedagogik. Verksamheten drivs av Salems kommun. I gruppbostäderna finns tillgång
till gemensamhetsutrymmen och personal dygnet runt. Salems
servicebostäder består av tre enheter, Dånviksvägen, Emanuel
Birkes väg och Säbytorgsvägen. Man arbetar mycket med struktur och kontinuitet och ger stöd och service till sammanlagt 25
personer. Verksamheten drivs av Salems kommun.
På Söderby Gärde gruppbostad, Mosshagestigen 77 och Mosshagestigen 123 bor sammanlagt 10 personer i egna lägenheter.
Verksamheten bedrivs på kommunens uppdrag av Frösunda.

Daglig verksamhet personkrets 1

Daglig verksamhet anordnar verksamhet för personer med
funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder. Man erbjuder arbetsuppgifter utifrån personernas speciella behov och
önskemål. I dag finns möjlighet till verksamhet på sju olika
arbetsplatser.

Daglig verksamhet personkrets 2

Skyttorpspaviljongens Dagliga verksamhet är en habiliterande
verksamhet för personer med förvärvade hjärnskador i vuxen
ålder. Man erbjuder bland annat minnesträning, fysisk träning,
taktil stimulering, social samvaro utifrån personernas speciella
behov och önskemål.

Turbundna resor

Resor till och från Salems dagliga verksamhet och Gläntans dagliga sysselsättning för den som ej kan åka med allmänna kommunikationer eller annat sätt ta sig till våra verksamheter
( Ej rullstolsbuss)

Korttidsboende

Vattentornets korttidshem är beläget på Vattentornsvägen 31.
Insatsen kan beviljas till barn och ungdomar som bor hemma.
Syftet med insatsen är att ge familjerna avlastning och/eller ge
barnet/ungdomen möjlighet till miljöombyte.

Personlig assistans

Inom kommunen finns möjlighet att få personlig assistans efter
beslut av kommunens biståndshandläggare eller Försäkringskassan.

Socialpsykiatrin
Boendestödsteamet

Boendestöd är ett anpassat stöd till dig med en psykisk ohälsa/
funktionsnedsättning som hjälper och stöttar dig att klara av
vardagslivets olika situationer. Stödet ges till dig utifrån dina
resurser och behov. Detta kan bland annat leda till ökad självständighet, minskad isolering och förbättrad social förmåga.
Du är delaktig och har inflytande över det stöd du får. Vi skriver
en genomförandeplan tillsammans hur vi ska arbeta och stötta
dig att nå dina mål. Det kostar ingenting att få stöd och insatser
från oss. All personal har tystnadsplikt.

Gläntan

På sysselsättningen kan du som har en psykisk ohälsa/funktionsnedsättning delta i aktiviteter både i grupp och individuellt. Aktiviteter kan exempelvis vara att delta i hantverksgrupp,
trädgårdsgrupp, musikgrupp m.m.
Genom detta kan du få:
- Bättre struktur på vardagen.
- Förbättrad social förmåga.
- Ökad självständighet.
Verksamheten bygger på frivillighet och inflytande. Vi har besökarmöte en gång i månaden där du har möjlighet att påverka
samt få information om det som händer i verksamheten. För att
delta i aktiviteter behöver du ett biståndsbeslut. Vi har även en
träfflokal där du kan komma oanmäld och ha en social samvaro.
Det kostar inget att delta i våra aktiviteter. Vi har tystnadsplikt.

Personligt Ombud

Personligt ombud är till för dig som 18 år eller äldre och har
en psykisk ohälsa som leder till en funktionsnedsättning som
ger dig väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter i din vardag.
Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Ombudet har tystnadsplikt. Telefon 08-532 598 00.

Hjälpmedel

Information om hjälpmedel fås genom Salems vårdcentrals sjukgymnastik eller arbetsterapeut. ............................... 123 672 00
(mån - fre 11.30-12.00)

Hjälpmedel för synskadade

För upplysningar kontakta Syncentral syd................ 123 366 00

Hjälpmedel för hörselskadade

För upplysningar kontakta Hörcentralen,
Södertälje sjukhus.................................................... 550 240 00

Resor
Ny busshållplats i kommunen

Buss 708 mellan Rönninge station och Tumba station (via Hallunda) har utökats med en ny busshållplats på Skyttorpsvägen,
väster om Bondestigen.
Busshållplatsen, som har fått namnet Bondestigen, är utformad
som två fickhållplatser. Mellan den norra och den södra hållplatsen
finns ett nytt övergångsställe som är hastighetssäkrat med en
påfartsramp. Från seniorboendet Bovieran finns det nu även en
gång- och cykelväg till den nya busshållplatsen.

Färdtjänst

För personer som på grund av funktionsnedsättning har avsevärda
svårigheter att använda allmänna kommunikationer finns möjlighet att få färdtjänst. Detta innebär att du kan få resa med taxi eller
färdtjänstfordon till reducerat pris. Mer info www.fardtjanst.sll.se

Riksfärdtjänst

Personer som på grund av funktionsnedsättning har svårighet
att resa utanför länet med allmänna kommunikationer kan
ansöka om riksfärdtjänst med tåg, flyg eller taxi till reducerat
pris. Ansökan om riksfärdtjänst bör göras minst två veckor före
avresan, dock krävs längre tid inför storhelger.
Mer information samt ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst
genom kommunens biståndshandläggare.

Servicebuss

Buss 972, servicelinjen, är främst till för äldre och funktionshindrade. Bussen utgår från Salems centrum en gång i timmen på
vardagar (09.20 t o m 15.20).
Bussen går via Storskogsvägen-Rönninge station-Sandbäcksvägen-Rosstorp-Uttringe gårds väg-Uttringevägen-DånviksvägenRönninge station-Storskogsvägen-Salems centrum.

Parkeringstillstånd

Särskilt parkeringstillstånd behövs för att kunna parkera på handikapplatser. Ansökan görs hos miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Stöd för anhöriga
Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon
i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer
kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne
till den som behöver stödet. Syftet med stödet är att underlätta
tillvaron och förebygga egen ohälsa. Stödet utformas individuellt, flexibelt och finns att tillgå över tid. Några exempel på anhörigstöd är information och vägledande samtal eller deltagande
i anhöriggrupp. Anhörigstödet är kostnadsfritt, sker utan dokumentation och under sekretess. För mer information kontakta
kommunens anhörigkonsulent på 08-532 594 89.

Överförmyndarverksamhet
Södertörns överförmyndarnämnd har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Denna tillsyn ska
ge en garanti mot rättsförluster för personer som själva inte kan
tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person,
d.v.s. underåriga, gamla, sjuka och personer med funktionsvariationer. Ansökan initieras av den sökande själv, socialtjänsten
eller via läkarintyg. Godmanskap är frivilligt till skillnad från förvaltarskap. Nämnden utfärdar också s.k. förvaltarfrihetsbevis
till personer som ska bedriva rörelse. Nämnden söker personer
som vill bidra till att människor som har svårt att klara sig i samhället får bättre ordning på tillvaron. Från och med den 1 januari
2019 ingår Salems överförmyndarverksamhet i samverkan med
Södertörns överförmyndarnämnd. Haninge kommun är värdkommun för verksamheten. Den gemensamma organisationen
ger flera fördelar: bättre förutsättningar att leva upp till föräldrabalkens intentioner, bredare samlad kompetens, minskad
sårbarhet, förbättrade möjligheter till rekrytering och utbildning av ställföreträdare.
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Myndigheter och serviceorgan
Larm:

Renhållning

Brandkår
Nödsituation.......................................................................... 112
I övriga fall................................................................... 721 22 00

Återvinningscentralen i Salem
Observera att tiderna kan ha ändrats, besök SRV:s hemsida för
aktuella öppettider.
Måndag............................................................ Stängt tillsvidare
Tisdag-torsdag ......................................................... 13.00-19.00
Fredag-söndag ......................................................... 09.00-16.00

Ambulans
Nödsituation.......................................................................... 112

Läkare
Nödsituation.......................................................................... 112
Sjukvårdsupplysning............................................................ 1177
Polis
Nödsituation.......................................................................... 112
I övriga fall........................................................................ 114 14

Felanmälan
Elnätet, Vattenfall.................................................. 020-82 58 58
Fjärrvärme, Södertörns Fjärrvärme AB..................... 534 705 00
Gata, VA, skadegörelse, kommunens fastigheter..........532 598 00
Renhållning, SRV återvinning AB.......................... 020-026 46 00

Kommunhus

Säby Torg 16.............................................................. 532 598 00

Apotek Hägern

Säbyvägen 6.............................................................. 532 522 15

Jourapotek

SRV återvinning AB
Björkholmsvägen 16, Huddinge........................... 020-026 46 00

Salems Församling

Emanuel Birkes väg 1........................................... 070-618 39 19

Salems vårdcentral

Säbytorgsvägen 6.......................................................123 672 00

SJ - Statens Järnvägar

Biljettbeställning/information.............................. 0771-75 75 75

Sjukhus
Astrid Lindgrens barnsjukhus.................................... 517 700 00
Danderyds sjukhus.....................................................123 550 00
Karolinska universitetssjukhuset i Solna.................. 517 700 00
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge............ 585 800 00
Nacka........................................................................... 601 53 00
Sabbatsbergs sjukhus................................................. 690 50 00
S:t Eriks....................................................................... 672 30 00

C W Scheele, Klarabergsgatan 64......................... 077-145 04 50

S:t Görans sjukhus.................................................... 587 010 00

Arbetsförmedling

Södertälje sjukhus.................................................... 550 240 00

Hallunda............................................................... 0771-60 00 00

Djursjukhus

Morabergsvägen 16, Södertälje................................ 550 886 66

Södersjukhuset............................................................ 616 10 00

Skatteförvaltning

Skattekontor Södertälje,
Nygatan 20.......................................................... 0771-56 75 67
Servicetelefon....................................................... 020-56 70 00

Flygplats, Arlanda

SL - Stockholms lokaltrafik

Försäkringskassan Botkyrka-Salem

Sveriges Radio

Trafikinformation................................................. 010-109 10 00

Norsborg och Tumba............................................ 0771-52 45 24

Region

Vårdguiden ..........................................................................1177

Polis

Lokalpolisområdet Södertälje, Nyköpingsv. 23.... 077-114 14 00
Tidsbokning för pass
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Trafikupplysning......................................................... 600 10 00

Tfn......................................................................... 08-784 50 00

Södertörns Fjärrvärme AB

Sjöbodavägen 5, Norsborg....................................... 534 705 00

Taxi

Botkyrka Taxi................................................................. 19 19 19

salem.kommunguide.se

Föreningsregister
BARN- OCH
UNGDOMSFÖRENINGAR
Ersboda 4H-klubb

E-post: ersboda@4h.se
Hemsida: www.4h.se/ersboda

Equmenia i Rönninge

Hemsida: www.equmeniaronninge.se

FÖRENINGAR FÖR
FUNKTIONSNEDSATTA
Astma-Allergiföreningen i
Stockholm
Botkyrka – Huddinge
Handikappidrottsförening Parasport

Hemsida: https://idrottonline.se/BotkyrkaHuddingeHIF-Handikappidrott

DHR Botkyrka-Salem
FUB Botkyrka-Salem

Hemsida: www.botkyrka-salem.fub.se

HjärtLung Botkyrka-Salem

E-post: info@botkyrka-salem.hjart-lung.se
Hemsida: www.hjart-lung.se/botkyrka-salem

Hörselskadades Förening BotkyrkaSalem
E-post: botkyrka@hrf.se
Hemsida: https://hrf.se/botkyrka-salem/

HOBBY- OCH
INTRESSEFÖRENINGAR
Eternellen

Säbyhemmets lokaler, Fredriksbergsvägen 50
Hemsida: http://www.eternellenisalem.se/

Mölle koloniträdgårdsförening
Naturskyddsföreningen i BotkyrkaSalem
E-post: styrelsen@gaerdsmygen.se
Hemsida: www.gaerdsmygen.se

Rönninge Bastuförening
Rönninge Bridgesällskap
Rönninge
Fiskevårdsområdesförening
E-post: info@ronningefiske.se
Hemsida: www.ronningefiske.se
Facebook: Rönninge
fiskevårdsområdesförening

Rönninge Intresseförening
Träningsgrupp Rönninge
Hundklubb

Hemsida: www.traningsgruppronninge.
bruksraser.se

Tumbaortens Biodlareförening
E-post: info@tumbabiodlarna.se
www.tumbabiodlarna.se

Tunadals koloniträdgårdsförening

IDROTTSFÖRENINGAR

Neoroförbundet S:t Botvid

Botkyrka-Rönninge Simsällskap

Reumatikerföreningen BotkyrkaHuddinge-Salem

Dansa för livet

E-post: info@neuroforbundet.se
Hemsida: www.neuroforbundet.se

E-post: botk-hudd-salem@reumatiker.se
Hemsida: www.botkyrka-huddinge-salem.
reumatikerforbundet.org

SRF Botkyrka-Salem

Hemsida: http://srfstockholmgotland/
lokalforening/SRF-botkyrka-salem

E-post: info@brss.nu
Hemsida: www.brss.nu

FC Rönninge
Friluftsfrämjandet i Salem

E-post: ronningegymmix@hotmail.com
Hemsida: www.ronningegymmix.se

Rönninge IF
Rönninge Motionsförening
Rönninge Salem Fotboll

E-post: kansli@ronningesalemfotboll.se
Hemsida: www.laget.se/rsf

Rönninge Salem Kampsportklubb
E-post: info@rsk.se
Hemsida: www.rskamp.se

Rönninge Tennisklubb

E-post: kansli@ronningetk.se
Hemsida: www.ronningetk.se

Salemgymnasterna

E-post: salemgymnasterna@live.se
Hemsida: www.salemgymnasterna.se

Salems Golfklubb

E-post: kansli@salemsgk.se
Hemsida: www.salemsgk.se

Salems IF

E-post: info@salemsif.se
Hemsida: www.laget.se/salemsif

Salems Pistolklubb

E-post: kontakt@salemspk.se
Hemsida: www.salemspk.se

Salems Ridsällskap
Salem Shukokai Karate

E-post: salemshukokai@gmail.com
Hemsida: www.shukokai.se

Salems Ungdomsförening
Stockholms Rullstolstennisklubb
E-post: rullstolstennis@telia.com

SKOLIDROTTSFÖRENINGAR

IFK Salem

Säbyskolans IF

E-post: info@ifksalem.se
Hemsida: www.laget.se/ifksalem

Stockholms Rullstolstennisklubb

KIF Toredal Triathlon

Strokeföreningen Södertälje,
Nykvarn, Salem, Botkyrka

Konståkningsklubben i Salem

E-post: andersson.lillbritt@gmail.com
Hemsida: www.strokesthlmlan.se

Rönninge Gymmix

Salems Kommun

IFK Tumba handboll

E-post: rullstolstennis@telia.com

Rönninge Fritidsklubb

E-post: salem@friluftsframjandet.se
Hemsida: www.friluftsframjandet.se/salem

Stockholms Dövas Förening, SDF
E-post: info@stockholmsdf.se
Hemsida: www.stockholmsdf.se

Rönninge Cykelförening

E-post: kansliet@ifktumbahandboll.se
Hemsida: http://svenskalag.se/tumbahandboll
E-post: kiftoredal@gmail.com
Hemsida: www.laget.se/KIFToredal
E-post: kkis.styrelse@gmail.com
Hemsida: http://idrottonline.se/KksalemKonstakning
Riktnummer 08 där inget annat anges

Nytorp Skolidrottsförening

KULTURVERKSAMMA
FÖRENINGAR
Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening
Hemsida: www.botkyrka-salem-hemslojd.se

Byggnadsföreningen Hemgården
Kulturföreningen Icthus – Salem
E-post: arturovilchezgamboa@hotmail.se
Hemsida: www.ichthus.se
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Latinamerikanska Kulturföreningen
MittForum ideell förening
E-post: info@mittforum.se
Hemsida: www.mittforum.se

Pro-Art
Rönninge Rabarber

E-post: info@ronninge-rabarber.se
Hemsida: www.ronninge-rabarber.se

Rönninge Show Chorus

E-post: info@ronningeshow.com
Hemsida: www.ronningeshow.com
Facebook: Rönninge Show chorus

Salems Hembygdsförening

E-post: kontakt@salemhembygd.se
Hemsida: www.salemhembygd.se

Salems Konstförening

E-post: info@salemskonstforening.se
Hemsida: www.salemskonstforening.se

Salems Teater- och Musikförening,
STM

Miljöpartiet de Gröna i Salems
kommun
E-post: salem@mp.se
Hemsida: www.mp.se/salem

Moderaterna i Salem

Hemsida: www.salemsmoderaterna.se
Facebook: Moderaterna i Salem

MUF i Salem

Facebook: Moderaterna i Salem

Socialdemokraterna i Salem

E-post: info.sapsalem@telia.com
Hemsida:
https://www.socialdemokraternaisalem.se

Studieförbundet Vuxenskolan
E-post: abc@sv.se
Hemsida: www.sv.se

ÖVRIGA FÖRENINGAR OCH
SAMMANSLUTNINGAR
Bahai samfundet i Salem
Botkyrka Salem
Civilförsvarsförening
Brottsofferjouren-kvinnojouren i
Södertälje, Nykvarn o. Salem

SSU Salem

Tel: 070-494 68 75
E-post: info@sodertalje.boj.se
Hemsida: www.sodertalje.boj.se

Vänsterpartiet Salem

Hyresgästföreningen
Botkyrka/Salem

Facebook: SSU Salem
Hemsida: http://salem.vansterpartiet.se

RELIGIÖSA FÖRENINGAR
Botkyrka pingstförsamling

Hemsida: https://www.hyresgastforeningen.
se/regioner/stockholm/foreningar/botkyrkasalem/

Nattvandrarna i Salems Kommun
Facebooksida: Nattvandrarna i Salems
Kommun
Instagram: @nattvandrarnasalem

Hemsida: https://www.riksteatern.se/
forening/salems-teater--o-musikforening/

Hemsida: www.botkyrka.pingst.se

Södertörns Suzukiförening

E-post: info@skogsangskyrkan.nu
Hemsida: www.skogsangskyrkan.nu

Rädda Barnen i Salem

Salems församling

Röda korset Salemkretsen

PENSIONÄRSFÖRENINGAR
PRO Salem-Rönninge
Pensionärsförening

E-post: salem-ronninge@pro.se
Hemsida: www.pro.se/salem-ronninge

SPF Seniorerna Salem

E-post: spfseniorernasalem@gmail.com
Hemsida: https://www.spfseniorerna.se/
distrikt/stockholmsdistriktet/foreningslista/
spf-seniorerna-salem/

SKPF avd 115 Södertälje-Salem

E-post: stockholm.avd115@skpf.se
Hemsida: https://www.skpf.se/avdelningar/
distrikt-stockholms-lan/sodertalje-avd-115/

Rönninge Missionsförsamling

E-post: salems.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/salem

STUDIEFÖRBUND
ABF Botkyrka-Salem
Hemsida: www.abf.se

Folkuniversitet - Stockholm
Hemsida: www.folkuniversitetet.se

Studieförbundet Bilda i
Stockholms län
Hemsida: www.bilda.nu

Medborgarskolan

Hemsida: www.medborgarskolan.se

POLITISKA FÖRENINGAR
Centerpartiet i Salem

NBV Södertälje

Hemsida: https://www.nbv.se

Hemsida: https://www.centerpartiet.se/lokal/
stockholmsregionen/stockholms-lan/salem/
startsida

Sensus Studieförbund

Liberalerna i Salem

SISU Idrottsutbildarna

E-post: salem@liberalerna.se
Hemsida: https://salem.liberalerna.se/

Kristdemokraterna i Salem

Hemsida: https://wp.kristdemokraterna.se/
salem/
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E-post: infoost@rb.se

Hemsida: www.redcross.se/salem

SeniorNet Salem

E-post: seniornetsalem@gmail.com
Hemsida: www.seniornetsalem.se

Salemföretagarna

E-post: info@salemforetagarna.se
Hemsida: www.salemforetagarna.se

Salems föräldraförening för
dyslektiska barn
Svartlösa Insatskompani

Hemsida: https://www.
hemvarnet.se/om-organisationen/
hemvarnsforbanden/421/432

Svenska Turistföreningen, STF
Botvid

E-post: stfbotvid@@stfturist.se
Hemsida: www.svenskaturistforeningen.se/
stfbotvid

E-post: stockholm@sensus.se
Hemsida: www.sensus.se
E-post: info@stockholmsidrotten.se
Hemsida: www.sisuidrottsutbildarna.se

Studiefrämjandet

E-post: stockholm@studieframjandet.se
Hemsida: www.studieframjandet.se
Riktnummer 08 där inget annat anges

Har du mer frågor kring föreningar,
kontakta fritidskonsulent
Annika Holmertz 08-532 599 13,
annika.holmertz@salem.se
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STARTA EN FÖRENING!
FINNS DET INGEN FÖRENING SOM PASSAR DIG?
VILL DU STARTA EN EGEN? DÅ SKA DU LÄSA DETTA!

Samla några personer som har ett gemensamt intresse.
Vid den första träffen bildar ni en provisorisk styrelse,
en interimstyrelse, som får till uppgift att förbereda nästkommande sammanträde. Vid detta möte, årsmötet, bör
interimstyrelsen presenterat följande förslag:
• förslag till stadgar (regler) för föreningen. Stadgarna är
viktiga eftersom de talar om hur föreningen ska arbeta.
(Stora föreningar brukar vara med i ett riksförbund. I sådant fall kan man använda sig av respektive förbunds
normalstadgar – men då får du säkerligen också all övrig
hjälp från något distrikt eller annan förening i just den
organisationen).
• förslag till styrelse och

Följande saker ska tas upp på årsmötet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

• förslag till verksamhetsplan
STADGAR
Stadgarna kan innehålla följande:
• Föreningens namn
• Syftet med föreningen
Vilken målsättning och vilka uppgifter föreningen ska ha.
STYRELSEN
hur många ordinarie ledamöter och ersättare styrelsen
ska bestå av (i en liten förening kan det vara lagom med
cirka 5 ordinarie ledamöter: Ordförande, kassör, sekreterare och två övriga ledamöter). Ersättare kan räcka
med 2-3 (ersättare ska vara med på mötet ifall ordinarie
ledamot inte kan vara med).
MEDLEMSKAP
Vem som får bli medlem i föreningen. Orsaker till att man
blir utesluten. Medlems rättigheter och skyldigheter.
MÖTEN
Man ska ha ett årsmöte varje år. Det som bestäms ska
skrivas ned och två personer jämte den som är sekreterare ska skriva under (justera) protokollet.

12.
13.
14.
15.

Godkännande av föredragningslistan
Val av ordförande att leda årsmötet
Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
Val av två justeringsmän
Godkännande av mötets utlysande (om kallelsen
har gått ut till medlemmarna på det sätt som stadgarna föreskriver)
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande till styrelsen
Val av övriga ordinarie ledamöter till styrelsen
(Om styrelsen inom sig ska utse de skilda posterna,
konstituera sig själv – annars kan årsmötet även
välja t ex vice ordförande, sekreterare, kassör etc.)
Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen
Val av två revisorer och ersättare för dessa
Val av valberedning
Hur stor medlemsavgiften ska vara för nästkommande år

FIRMATECKNARE
Firmatecknare är de personer som i föreningens namn
får skriva under olika slags ekonomiska uppgörelser
och ekonomiska handlingar (t ex postgiro, bankgiro,
bankböcker). Det vanligaste är att ordföranden tillsammans med någon annan,
t ex kassören får i uppdrag att göra detta (de får
”teckna föreningens firma”).
STADGEÄNDRINGAR
Hur man kan ändra föreningens stadgar. (Till exempel att två medlemsmöten efter varandra måste fatta
samma beslut för att kunna ändra stadgarna). Det är en
bra metod för att förhindra både ”kupper” och kanske
ogenomtänkta beslut
UPPLÖSNING
Under vilka förutsättningar ska föreningen upplösas
och vad man ska göra med de pengar som eventuellt blir över. Det är också en viktig punkt – många
föreningar läggs i dag ned efter ett tag, när eldsjälarna
försvinner.
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Professionell
telefonpassning
Prova oss under tre
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se

Välkommen till

Restaurang Rönningeborg
Emanuel Birkes väg 2, 1tr ned, Salem

För information om priser, öppettider, matsedel m.m se:
https://www.mabela.net
Tel: 08 532 536 21· mabela.ab@hotmail.com
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UTHYRNING • UTBILDNING • TRANSPORTER
Maskinuthyrning sedan 1988 - vi är proffs på liftar och ställningar!

Västergatan 4, 151 45 SÖDERTÄLJE
Tel. 08-523 041 29

Tel. 08-550 363 78 • www.skyab.se
info@skyab.se · Oxelgrensvägen 28, Södertälje

www.sodertalje.se/torekallgymnasiet

5 års totalgaranti på värmepumpar till rätt pris
Se hemsida för fler modeller inkl standardinstallation
samt priser före och efter ROT-avdrag. 5 års garanti.

Prisexempel inkl standardinstallation
efter ROT-avdrag.

Vi finns lokalt i Nykvarn och monterar i
Stockholms län och Södermanland

AP25VGK SOLID
Mitsubishi AP25VGH,
AP42VGK NINJA
Mitsubishi FT25VGHZ,
LN25VGHZ HERO
Mitsubishi LN25VGHZ,
LN35VGHZ HERO
Mitsubishi LN35VGHZ,
KJ25VEHZ DESIGN
Mitsubishi EF35VGH,

Ring gärna vid eventuella frågor eller
om ni önskar ett kostnadsfritt hembesök

Comfort AB

MAILA OSS DIREKT: COMFORT@LIVE.SE
WWW.TSFS.SE · TEL : 070-7634900

15900:16.900:18.900:19400:20.500:20400:21.500:19400:18.400:-

Samtliga modeller har inbyggd MelCloud wifi

Pris inkl. moms. Reservation för prisändringar. Hemsidans priser gäller.
Pris inkl. moms. Reservation för prisändringar. Hemsidans priser gäller.

SAMTLIGA VÅRA VÄRMEPUMPAR KOMMER FRÅN SVENSKA LEVERANTÖRER OCH ANPASSADE FÖR VÅRAT KLIMAT.

Gå med i Rönningepartiet!
Vi är Salems enda lokalparti: öppet för alla, oavsett vilket parti du
röstat på i landsting eller riksdag.
Vi vänder oss till alla med hjärtat i vår kommun. Alla som vill se Salems
positiva karaktär gå före ideologi eller partipolitisk hänsyn.
Är du nyfiken, läs mer på vår facebooksida, eller swisha 100 kr plus namn
och telefonnummer till 123 5600 200 för att bli medlem. Välkommen!
kontakt@rönningepartiet.se

Rönninge Apotek i Rönninge torg
Rönninge Torg 16, Tel: 08-777 13 31
info@ronningeapotek.se
25
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JWK är en redovisningsbyrå med komplett service inom
redovisning, affärsjuridik och skatterådgivning med kontor i
Rönninge, Stockholm & Norrköping. Telefon 08-532 571 60

Din leverantör inom bygg, vvs/energi & fastighetstjänster
- Allt ifrån energiberäkningar till färdig installation

Gör dig en tjänst och besök oss på www.northstruct.com redan idag!
- I samarbete med SATAB AB

Välkommen till

Högteknologiska exportföretaget Rototest
med global försäljning till Amerika, Europa,
Afrika och Asien har bedrivit verksamhet
i Salems kommun sedan etableringen 1991.

Industritekniska programmet [IN]
och Teknikprogrammet [TE]
Vagnmakarvägen 3, 151 87 Södertälje
tel. 08-553 709 01
info@malardalenstekniska.se
www.mälardalenstekniska.se

Nu finns vi i
Rönninge Centrum.
Besök oss på Stationsvägen 5,
Välkommen!

Säby torg 23, Rönninge

08-532 558 88

Målarboden i Södertälje AB
Bergaholmsv. 9
152 42 SÖDERTÄLJE
Tel 08 - 550 844 26
info@malarboden.nu

Salemtandläkarna
Vi erbjuder förebyggande och mer avancerad tandvård till vuxna
både hos tandläkare och tandhygienist. Vi tar även emot barn till
vuxna patienter som går hos oss.
Mottagningen ligger centralt i Salems Centrum vid Säby Torg 11.

RÖNNINGE | TEL 08 534 101 70 | SVENSKFAST.SE/SALEM
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Inte störa – inte förstöra
är huvudregeln i
allemansrätten.”

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla
att röra sig fritt i naturen.

Naturen betyder mycket för svenskarna.
I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas
allemansrätt och är en viktig del i den
svenska kulturen.
Du använder dig av allemansrätten när du
går en promenad i skogen, paddlar kajak,

klättrar eller sitter på en sten och tänker.
Den betyder också att vi måste vara försiktiga
och inte störa andra människor eller djur.
Vi får inte heller skada naturen eller något
som andra äger.
Vi kan sammanfatta det med att inte störa,
inte förstöra.

Om du vill veta mer
Du kan läsa mer om allemansrätten på
www.naturvardsverket.se/allemansratten.
Du kan också ringa din kommun eller
länsstyrelse.

www.naturvardsverket.se/allemansratten · 106 48 Stockholm. Tel: 010-698 10 00
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Branschregister
APOTEK

ELINSTALLATIONER

Apoteksgruppen Rönninge,
Salem centrum

Säby Torg 6, RÖNNINGE........0771-760 760
Öppettider: mån-fre 9-18, lör 10-14
www.apoteksgruppen.se/apotek/ronningesalem-c/apoteksgruppen-ronninge-salemcentrum/
Se även vår annons

Rönninge Apotek

Rönninge Torg 16A,
RÖNNINGE...................................... 777 13 31
www.ronningeapotek.se
Se även vår annons

BAR & RESTAURANG
Salems Terassen

Säby Torg 23, RÖNNINGE.......... 532 558 88
www.facebook.com/pages/
category/Restaurant/SalemsTerrassen-108725071057231/
Se även vår annons

BILVERKSTAD

Salems Församling

Elfirma Johan Lundin AB

Järpstigen 18,
RÖNNINGE............................070-720 69 78
johan@elfirmalundin.se
www.elfirmalundin.se

Tvärv. 2, RÖNNINGE................... 532 517 50
info@ronningeautocenter.se
www.ronningeautocenter.se
Vi finns på Circle-K

BILVÅRDSANLÄGGNINGAR

Sadelmakarv. 11 B, TULLINGE......778 40 45
www.trivselbil.se

Säbytorgsv. 4C, RÖNNINGE........566 401 75
salem@fastighetsbyran.se
www.fastighetsbyran.se/salem

FÄRG - FÄRGHANDLARE
Målarboden i Södertälje AB

Bergaholmsv. 9,
SÖDERTÄLJE..............................550 844 26
www.malarboden.nu
Se även vår annons

Laihla Haraldsdotter aukt.
Homeatriker/ Dipl. Homeopat,
Naturmedicinare

Fredriksbergsv. 28,
RÖNNINGE.................................. 532 523 98
Mobil.........................................070-215 28 68

Tälje Hundtrim

Dalg. 11 A,
SÖDERTÄLJE...............................550 377 47
www.taljehundtrim.se

BYGGNADSSNICKERIARBETEN
HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER

Storbyggen STHLM AB

Söderby Gårds Väg 69,
RÖNNINGE................................... 121 568 54
www.storbyggen.se
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MARKISER, PERSIENNER

Fastighetsbyrån

HUND- OCH KATTVÅRD
Trivselbil AB

Emanuel Birkes v. 1,
RÖNNINGE.............................070-618 39 19
www.svenskakyrkan.se/salem
Se även vår annons

FASTIGHETSMÄKLARE

HOMEOPATER
Rönninge Auto Center

KYRKOR, SAMFUND

Veterankraft Stockholm Botkyrka /
Salem / Södertälje / Nykvarn /
Nynäshamn

Grödingev. 49 B, TUMBA........... 403 056 00
www.veterankraft.se
Se även vår annons

Tälje Markis o Persienn

SÖDERTÄLJE.........................0708-11 82 24
thomas@taljemarkis.se
www.taljemarkis.se
Kostnadsfria hembesök
Ring eller maila för tidsbokning

MASKINUTHYRNING
Skyab AB

Oxelgrensv. 28,
SÖDERTÄLJE.............................. 550 363 78
www.skyab.se
Se även vår annons

NATTVANDRARE
Nattvandrarna i Salem

Stefan Nilsson
c/o Fritidsgården Huset,
RÖNNINGE..................................532 598 00
info@nattvandrarna-salem.se
nattvandrarna-salem.se/kontakta-oss/
Instagram: @nattvandrarnasalem
Facebook: ViSomGillaNattvandrarnaISalem
Se även vår annons

PIZZERIOR
Pizzeria Felino

Stationsv. 4,
RÖNNINGE.................................. 532 555 00
www.pizzeriafelino.se
Se även vår annons

?
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POLITISKA ORGANISATIONER

RESTAURANGER
Restaurang Rönningeborg Mabela AB

Emanuel Birkes v. 2,
RÖNNINGE...................................532 536 21
https://mabela.net
Se även vår annons

Kristdemokraterna i Salem

Fiskaruddsv. 38 F,
RÖNNINGE...................................532 524 47
hpaulson@kth.se
https://kristdemokraterna.se/lokalt/
stockholms-lan/salem/

Rönningepartiet

ROTOTEST POWERTRAIN
DYNAMOMETER
Rototest International AB

Salemsv. 20, RÖNNINGE......08-532 558 90
www.rototest.com
Se även vår annons

TANDLÄKARE
Praktikertjänst AB

kontakt@ronningepartiet.se
www.facebook.com/Ronningepartiet
www.ronningepartiet.se
Se även vår annons

RADIO - TV OCH DATASERVICE
Kjell Rosentun TV o Elektronikservice

Lavendelv. 54,
NORSBORG...................................531 782 31

REDOVISNINGSKONSULTER
JWK Analycera AB

Stationsv. 9 A, RÖNNINGE..........532 571 60
ronninge@jwk.se
www.jwk.se
Se även vår annons

Säby Torg 11, 4 tr, RÖNNINGE... 532 522 63
Annicka Wadelius.......................... 532 527 67
Gabriel Halef ..................................532 522 63
annicka.wadelius@ptj.se
www.ptj.se
Se även vår annons

Torekällgymnasiet

Västerg 4, SÖDERTÄLJE............. 523 041 29
www.sodertalje.se/skola-och-forskola/
gymnasieskola/vara-gymnasieskolor/
torekallgymnasiet2/
Se även vår annonsVENTILATION

VENTILATION
Satab Södertälje AB

Pålhagsv. 2, SÖDERTÄLJE........... 550 118 22
Fax................................................... 550 147 47
www.satab.eu

USV Inomhusmiljö AB

Orrspelsv. 15, NYKVARN.............552 403 20
www.usv.se

VÄRMEPUMPAR
TS Comfort AB

Djurstaberg 11, NYKVARN... 070-763 49 00
www.tsfs.se
Se även vår annons

UTBILDNINGAR
Mälardalens Tekniska Gymnasium

Vagnmakarv. 3,
SÖDERTÄLJE...............................553 709 01
www.malardalenstekniska.se
Se även vår annons

Praktiska Gymnasiet Nykvarn

Bli Barnsupporter
och ge 100 kr/mån.
barncancerfonden.se

Norra Bruksg. 2, NYKVARN......... 552 425 51
nykvarn@praktiska.se
www.praktiska.se/nykvarn
Se även vår annons








Megiston Redovisning AB

Förrådsv. 16, RÖNNINGE............532 573 47
helena@megiston.se
www.megiston.se

Rönninge Gymnasium

Sandbäcksv. 10,
RÖNNINGE.................................. 532 595 03
www.ronningegymnasium.se

ÄR DU UNDER ARTON OCH
BEHÖVER PRATA MED NÅGON?

B

Ring Bris på 116 111, eller mejla och chatta på bris.se
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// NYKVARN
VÅRA PROGRAM

BYGG OCH ANLÄGGNING

INDUSTRITEKNIK

EL OCH ENERGI

VVS OCH FASTIGHET

FORDON OCH TRANSPORT

VÅRD OCH OMSORG

// Husbyggnad // Mark och anläggning // Måleri
// Elteknik

// Karosseri och lackering
// Lastbil och mobila maskiner // Personbil

HANDEL OCH ADMINISTRATION
// Handel och service

HANTVERK

// Frisör, barberare, hår- och makeupstylist

// Svetsteknik

// Ventilationsteknik // VVS

INTRODUKTIONSPROGRAM
// IMV – Programinriktat val
// IMY – Yrkesintroduktion

VÅRA UTBILDNINGAR

LEDER TILL JOBB
De flesta av våra elever har jobb
direkt eer studenten. Du kan
även välja till kurser för att få
full högskolebehörighet.

Vad väljer du?

  
praktiska.se/nykvarn

BAD & BASTU • GYM • GRUPPTRÄNING
PERSONLIG TRÄNING • VATTENTRÄNING
Öppettider Säby sim- och sporthall
Reception & entré
mån-tor
06:00 - 21:00
fre
06:00 - 19:30
lör
08:00 - 17:30
sön
08:00 - 18:30

Gym
mån-tor
fre
lör
sön

06:00 - 22:00
06:00 - 20:00
08:00 - 18:00
08:00 - 19:00

För tillfälligt avvikande öppettider som exempelvis vid helgdagar, vänligen se vår hemsida
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Du som NATTVANDRARE behövs!
www.salemsgk.se

Vi behöver fler synliga vuxna förebilder ute på våra gator.
Genom att nattvandra skapar du trygghet för våra
ungdomar. Du är en vuxen som finns till hands, lyssnar
och hjälper till om det behövs.
Vi nattvandrar vissa kvällar och helger, vilket vi
annonserar om på vår Facebook-sida. För att nattvandra
behöver du inga förkunskaper utan du får all information
på plats innan vandringen.
Du binder inte upp dig till att fortsätta vandra om du är
med vid en nattvandring (en gång är bättre än ingen
gång), men vi hoppas och tror att just du vill bli en av oss.

Apoteksgruppen Rönninge, Salem centrum
Öppettider: mån-fre 9-18, lör & sön 10-15
08-532 522 15

Gör en insats genom att nattvandra!
Kontaktuppgifter:
Facebook: Nattvandrarna i Salem Kommun

VÄLKOMMEN TILL DITT
PERSONLIGA CENTRUM

PÅ Hemmaplan

Du behöver inte alltid åka långt för det du behöver
i vardagen. Med ett varierat utbud av butiker,
restauranger och service är Salem Centrum ditt
personliga centrum på hemmaplan.
salemcentrum.se | vardagar 10:00-18:00 lördag 10:00-15:00 | ICA vardagar 8:00-21:00 lördag 09:00-21:00

ALLTID

2 TIMMAR

FRI PARKERING

ODR Total till hushåll

... kan vi fortsätta kyrkans betydelsefulla arbete

När du är med i Svenska kyrkan bidrar du till ett betydelsefullt arbete både i
Salems församling och runt om i världen. Salems församling är beroende av din
och andra medlemmars avgifter. Största delen av din kyrkoavgift går till arbetet
i din lokala församling.
Genom att betala kyrkoavgiften är du bland annat med och stödjer:
* Att det finns någon att prata med när livet gör ont
* Kyrkans öppna förskola där barn och föräldralediga kan mötas
* Hembesök hos ensamma
* Gemenskapsträffar för äldre
* Matkassar till behövande
* Stöd och tröst för den som sörjer
* Bevarandet av Salems kyrka och andra kulturhistoriska byggnader
* Ett rikt kultur- och musikliv med körer för alla åldrar
* Kostnadsfria konserter och kulturevenemang

Tack än en gång, ditt stöd gör skillnad!

