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Sandra Mellin får Salems idrottsstipendium 2018

2018 tog Sandra Mellin
sitt andra VM-guld
i kumite i sin åldersklass. Men meritlistan
är mycket längre än så och

Nu är det dags
för skolval
Det är du som har barn födda
2013 och som ska börja förskoleklass samt elever i Rosenlund- och
Parkskolan som behöver göra
ett skolval för årskurs 4 och 6
inför hösten 2019. Kom ihåg att
sedan hösten 2018 omfattas även
förskoleklass av skolplikten.
Ansökan till skola hittar ni på www.

salem.se
under Barn & utbildning/Grundskola och

innehåller bland annat ett EM-guld i
kumite, två EM-guld i kata (individuellt),
ett EM-guld i lagkata, SM-silver i kumite
och fem vunna riksmästerskap i kumite
på raken.
När Sandra först fick höra att hon fått
Salems kommuns idrottsstipendium blev
hon mer än överraskad.
– Jag blev chockad när jag fick höra
att jag fått stipendiet. Det var min
mamma som talade om det för mig,
hon fick veta det innan mig, men
när hon först berättade det för
mig trodde jag att hon skämtade,
säger S andra Mellin.
Salemsbon Sandra är verksam
i Botkyrka Shukokai karateklubb.
Hennes nästa stora mål är SM och
EM i Portugal 2019.

ansökan är öppen 7–31 januari. Om ni inte
gör ett aktivt skolval placeras barnet/eleven
i en skola där det finns plats. Även om ni har
fått skolplats för ert barn utanför kommunen
ska ni göra ett skolval och i valet meddela
vid vilken skola ni fått plats.

Öppet hus på skolorna
Om du är nyfiken på skolorna och vill
veta mer om dem så håller Salems skolor
håller Öppet hus under vecka 3 och 4.
Datum och tider för Öppet hus hittar ni
också på Salems kommuns hemsida.
Vid frågor om skolvalet, vänligen
kontakta Barn- och utbildningsförvaltningen
via bou@salem.se

Sandra Mellin i aktion under VM i Sverige 2018.

Kultur- och fritidsnämndens motivering:

sitt SM-silver har Sandra vunnit fyra EM-guld.
Sandra är en målmedveten och omtänksam
person som med stor entusiasm satsar på sin
sport. Hennes engagemang gör henne till en
god representant för karatesporten och en
förebild för andra unga inom idrotten.”

”Sandra Mellin är en ung och framgångsrik
idrottare som tävlar i karate. Hon blev 2018
för andra gången VM-guldmedaljör i kumite
i sin klass. Sandra är verksam i Salem och
Botkyrka Shukokai karateklubbar. Förutom

Nya skolan i
Fågelsången
Fågelsången skola och idrottshall är
ett projekt som tar sin utgångspunkt
i platsen, landskapet och naturen. Vi
har tittat på hur bebyggelsen i Salem
enligt tradition formar sig böljande
efter det kuperade landskapet.
I skolan kommer det att finnas allt från en
tillfällig förskola till den permanenta verksamheten för årskurs 1 - 9, där cirka 500 elever
beräknas gå när skolan är färdigbyggd.
I skolan kommer det även finnas ett komplett skolkök och en matsal mitt i byggnaden,
med full takhöjd ända upp till yttertaket.
Våningsplanen är runda, men uppdelade i
halvcirklar, mellan varje halvcirkel finns det
även en höjdskillnad. Här finns ljusa anpassade
utrymmen för bland annat slöjd, musik, naturvetenskapliga ämnen och hemkunskap.

Foto: ÅF

Börjar bli trångt
i prisskåpet
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Den 28 november beslutade kulturoch fritidsnämnden att Sandra Mellin får
Salems kommuns idrottsstipendium för år
2018. Stipendiesumman är 10 000 kronor.
– Hennes engagemang och framgångar
gör henne till en god representant för
karatesporten och en förebild för andra
unga inom idrotten, säger Kristina
Bjureklev N
 etzell, o
 rdförande i kulturoch fritidsnämnden i Salems
kommun.
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Hon har vunnit fem raka riksmästerskap och i prisskåpet finns bland annat
flera VM- och EM-guld. 2018 års idrottsstipendiat Sandra Mellin, som tävlar
i karate, är bara 16 år, men meritlistan är lång.
– Att få stipendiet betyder mycket för mig, man känner att man lyckats med
något och att det man gör inom idrotten ses av andra, säger hon.

Så här kan skolan komma att se ut, notera dock att
vissa detaljer endast är förslag på utformning.

na kommer att rymma cirka 300 sittande
åskådare i totalt två plan. Skolans yttre miljö
kommer att ha mycket god tillgänglighet
och med de runda byggnaderna kommer en
trygghetskänsla att infinna sig. Bra belysning,
växter och möjlighet till olika aktiviteter
kommer att göra denna plats till ett mycket
trevlig inslag i Salems kommun både under
skoltid och för fritidsaktiviteter. Målet är att
skolan blir helt klar under 2021.

Överklaganden
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Idrottshall och utemiljö

Den 7-31 januari är det dags för skolval i Salem. Passa även på att besöka våra skolor när vi har Öppet hus.

I idrottshallen hittar man en toppmodern
och rymlig hall för många ändamål. Idrottshallen kan enkelt delas av på mitten för att
ge utrymme för olika aktiviteter. I de övriga
utrymmena hittar man omklädningsrum,
träningssal, servering med mera. Läktar-

Under hösten 2018 kom det in överklaganden
angående planarbetet. Kommunen avvaktar
utvecklingen kring överklaganden och om
det kommer påverka kommunens arbeten
i projektet.
Kontakt: Bo Thoor, senior projektledare,
bo.thoor@salem.se, 08-532 592 58.

Kontakta oss om du har synpunkter eller tips till tidningen. Redaktion: Clara Hägg, clara.hagg@salem.se, Pontus Ljunghill, pontus.ljunghill@salem.se. Ansvarig utgivare: Clara Hägg.

Här är Rönninges nya mötesplats för unga

Under 2019 påbörjar vi vårt arbete med att
byta ut gamla mekaniska vattenmätare till
fjärravlästa. Inom tio år kommer samtliga
mekaniska mätare fasas ut och ersättas av
fjärravlästa. För dig som fastighetsägare
innebär det att din mätarställning lämnas
in per automatik och att din faktura debiteras utifrån exakt förbrukning varje kvartal.
Fjärravlästa mätare gör det möjligt för oss
som VA-huvudman och er som fastighets
ägare att snabbare upptäcka oroande
avvikelser och vi kan lättare få indikering
på eventuella läckor, vilket innebär färre
driftstörningar och lägre kostnader. Dess
utom innebär det att vi lättare kan följa upp
vattenförbrukningen hos våra abonnenter.

Rönninge mötesplats är den
nya träffpunkten för ungdomar
i Rönninge, och för åttonde
klassaren Douglas Hultén betyder
den mycket.
– För mig är det jätteviktigt att det
här finns, säger han.
Rönninge mötesplats, det är namnet på den
nya träffpunkten för ungdomar i Rönninge.
Tre kvällar i veckan, tisdag, onsdag och
torsdag mellan klockan 18.30 och 21.30, kan
du som är mellan 13 och 18 år träffa andra
i samma ålder, vara med på skaparkvällar,
filmkvällar, börja i en låtskrivarverkstad och
mycket annat.
Lokalen Gluggen i källarvåningen i Folkets
Hus på Centralvägen är mötesplatsens fasta
punkt, och för Douglas Hultén som går i åttan
i Rönninge skola har det blivit en viktig plats.
– Jag har varit här nästan varenda gång.
En kväll behövde jag vara hemma för att förbereda mig inför ett NO-prov, men annars
har jag varit här, säger han och fortsätter:
– Jag brukar inte vara så mycket utanför
Rönninge och för mig är det jätteviktigt att
det här finns. Här händer olika saker varje
vecka, det är jättekul, och man lär känna
nya kompisar. Skulle Rönninge mötesplats
inte fi
 nnas skulle det kanske bli så att jag
satt hemma och inte hade något att göra
på kvällarna.

Salems kommun inför
laddstolpar
Salems kommun har under hösten 2018
satt upp laddstolpar för elbilar. Anledningen är att vi vill bidra till en bättre miljö och
på sikt kunna byta ut tjänstebilarna som
kommunen använder mot mer miljövänliga
fordon. Ett första steg mot färre dieselbilar är laddningsbara bilar. Två laddstolpar
sitter nu uppe vid Salarps äldreboende så
att personalen som arbetar där kan använda elbilar eller laddhybrider i framtiden. De
laddningsbara bilarna kommer att bidra till
en bättre miljö, mindre vägbuller och ett
fräschare Salem för alla.

Studera på komvux

Viktigt att ungdomarna är med
och bestämmer

Är du i behov av utbildning för att komma
vidare till högre studier eller arbete?
I komvux utbud finns allt för alla behov och
önskemål. Du kan studera kurser i grundskolan och på gymnasienivå på dagtid,
kvällstid och på distans. Det finns fler kursstarter under våren 2019, kontakta studieoch yrkesvägledaren på komvux@salem.se
för mer information och ansökan.
Läs mer om utbildningarna och kurserna
på www.salem.se.

Rönninge mötesplats startade den
23 oktober 2018, men mycket har hänt
på kort tid. Man har haft musikkvällar,
danskvällar, filmkvällar och skaparkvällar,
där olika former av konst stått på schemat.
Gathering of Geeks, en gemenskap i Salems
församlings regi som håller på med bordsspel och rollspel, har varit på besök. Och
Rönninge mötesplats har mycket planer på
vad man ska göra 2019.
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Vi byter till fjärravlästa
vattenmätare

Agnes Strömstedt, Douglas Hultén och Rickard Broberg på
plats i Gluggen, Rönninge mötesplats fasta punkt.

värdering av projektet görs sommaren 2019.

– Gluggen är den fasta punkten, men
det är viktigt att säga att vi kan vara rörliga.
Vill ungdomarna till exempel anordna en
fotbollsturnering eller åka skridskor kan vi
använda Bergahallen eller Salems ishall,
säger Rickard Broberg, projektledare för
Rönninge mötesplats.
– Rönninge mötesplats är ju ungdomarnas arena och för oss är det viktigt att de får
vara med och utforma innehållet. Nu är den
här verksamheten ganska ny och vi håller
på att bygga upp ett “kundunderlag”, men
vi vill att ungdomarna som är med ska få
forma verksamheten mer och mer.

Fakta: Rönninge mötesplats
Rönninge mötesplats fasta punkt är lokalen
Gluggen i Rönninge Folkets Hus, Centralvägen 1, men man har också aktiviteter
på andra ställen. Verksamheten är till för
ungdomar från den dag de fyller 13 år till
den dag de fyller 18 år. Man har aktiviteter
tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan
klockan 18.30 och 21.30. Man behöver inte
anmäla sig innan för att vara med, det är
bara att dyka upp.

Kontakt:
Många samarbeten

Rickard Broberg, 070-731 82 76,
rickard.broberg@salem.se

För Rickard Broberg och arbetskollegan
Agnes Strömstedt är samarbeten med andra,
som Salems kommuns fritidsfältare, fritidsgården Huset och Kulturskolan, viktiga.
– Tar man musikkvällarna så kommer
folk från Kulturskolan i Salem hit till
Gluggen. De kan ha med sig gitarrer och
iPads och så får de som är här först skapa
lite själv, kanske några beats eller en låt i
iPaden. Sen brukar vi sätta oss ner och köra
tillsammans, skriva en text eller göra färdigt
en låt, säger Agnes Strömstedt.
– Tanken är att vi så småningom ska spela
in det vi gjort i studion på fritidsgården Huset.
Rönninge mötesplats är ett projekt som
till en början ska hålla på ett år. En första ut-

Vill du besöka fritidsgården
i Salem?
Måndag–fredag kl 13.30–17
(För dig som är 10–12 år)
Tisdag–torsdag kl 18.30–21.30
Fredag–lördag kl 18.30–23
(För dig som är 7–18 år)
Följ oss på Instagram: husetsalem 
eller Facebook: fritidsgårdenhuset,
där finns det information om vad vi
gör om dagarna.

Få hjälp vid missbruk av
alkohol, tobak eller spel

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetar med att ta fram ett program till
detaljplan för Södra Ekdalen. Avsikten med
programmet är att visa kommunens intentioner för området i ett tidigt skede. Programmet förväntas gå ut på samråd under
våren år 2019. Under samrådstiden kommer berörda myndigheter, sakägare och
andra berörda ges möjlighet att komma
med synpunkter på förslag till program.
Programmet kommer ligga till grund för
vidare framtagande av detaljplaner. Under
detaljplanearbetet kommer ytterligare
tillfällen att komma med synpunkter.

I november sattes denna 
vackra slinga upp i gångtunneln vid Rönninge station,
något som många resenärer
glatt uppmärksammat.

På gång i Rönninge
centrum
Efter lång väntan och en del förseningar på
grund av överklagande av fastighetsregleringar har exploateringen runt torget äntligen
startat, först ut var kommunens arbete med
cykelgaraget som är under uppförande. Cykelgaraget är planerat att stå färdigt under första
kvartalet 2019. Dock kommer taket, som ska
täckas av växten sedum, att ordnas först när
vinterkylan släpper sitt grepp om Rönninge.
Förberedande arbeten för torghuset
som ska ligga på gamla boulebanan intill

torget påbörjades av SMÅA redan innan jul.
Produktionen kommer att pågå till våren
2020. Under 2019 kommer SMÅA även att
bygga ett parkeringsdäck intill torget. Gatuplanet under P-däcket kommer som tidigare
vara för centrumbesökare.
Anläggande av nya torget är planerat att
starta runt april/maj 2019, dock anpassas tiden beroende på hur byggandet av torghuset
går, då SMÅA behöver använda lite av marken
på torget under sin produktion. Målet är dock
att torget ska stå klart innan slutet av 2019.

Kontakt:
Clas Asker, projektledare, clas.asker@salem.se

Illustration: Landskapsarkitekt Elin Samuelsson

Senaste nytt om
Södra Ekdalen

Färgglatt vid
Rönninge station
Foto: Salems kommun

Är dina alkohol-, narkotika- eller spelvanor
ett problem för dig? Eller har du kanske
en anhörig som har ett missbruk? Både du
som drabbats av missbruk eller beroende
och dina anhöriga kan få stöd och hjälp
från Salems kommun.
Ring vuxenenheten via kommunens
växel: 08-532 598 00 och be att få p
 rata
med en socialsekreterare gällande
missbruk. Du kan även läsa mer på
www.salem.se/missbruk

Så här kan torget se ut våren 2020.
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Att sätta upp en
gardin kan betyda
så mycket

Niklas Wakander sätter upp en tavla på väggen bakom Peter Söderlund och Anita Karlén.

vägrar jag att gå upp på stolar och stegar. Jag
skulle kunna göra det men jag vill inte riskera
att ramla, säger Anita Karlén.

När de anländer till Anita Karléns lägenhet
i Rönninge har Niklas Wakander och Peter
Söderlund på Salems kommuns vaktmästeri
tre uppdrag: sätta upp en rullgardin, en
tavla och krokar på en sovrumsvägg. Tre typ
situationer för när äldre och de med funktions
nedsättning riskerar att trilla och skada sig
om de själva tar sig an jobbet. Och Salems
kommuns fixarservice huvudsyfte är just det:
att minska antalet fallolyckor i hemmet.
Anita Karlén är pensionär och hon är
tacksam för att fixarservicen finns.
– Jag tycker att det är fantastiskt – det är
ett fint förebyggande arbete de gör. Ibland
behövs det inte mer än att man blir lite yr i
skallen för att man ska ramla, säger hon.

Inte snöskottning och gräsklippning
Den som är över 70 år, med eller utan
hemtjänst, kan använda Salems kommuns
fixarservice, liksom personer med funktionsnedsättning som har hemtjänst. Man kan använda fixarservicen en gång i månaden. Det
är gratis, men material som behövs bekostas
av den som anlitar fixarservice. Fixarservicen
hjälper till med ”enklare praktiska åtgärder i
bostaden” som uppsättning och nedtagning
av gardiner, byta glödlampor och säkringar,
flytta lättare möbler, sätta upp tavlor, tavelkrokar och taklampor, montera brandvarnare
och hämta saker i vinds- och källarutrymmen.
– Vi får inte göra saker där vi riskerar att
skada oss, det var en regel som sattes upp när
vi började med det här, säger Niklas Wakander.
– Snöskottning och gräsklippning är två
typer av jobb vi inte gör. Sedan säger vi nej till
uppdrag där det behövs särskild behörighet,
till exempel jobb som det krävs en elektriker
för, säger Peter Söderlund.

Vet vad som kan hända när man ramlar
Socialstyrelsens statistik över fallolyckor i
Sverige varje år, och vad de leder till, är ingen
munter läsning. Drygt 1 000 dör och omkring
70 000 skadar sig så pass allvarligt att de
måste läggas in på sjukhus. En klar majoritet
är äldre människor.
– Jag arbetade med rehabilitering, som
arbetsterapeut, i många år och hjälpte bland
annat reumatiker och folk som drabbats av
stroke. Och i mitt yrkesliv såg jag ofta vad som
kan hända när man ramlar – det gör kanske
att jag är mer medveten än de flesta, jag tror
många i min ålder inte tänker sig för. Själv

Inför nyårsafton
- viktigt att veta
om fyrverkerier

Kung Bore har gjort sitt intåg i landet och
just vintertider är den mest hektiska tiden
på året för Salems kommuns fixarservice.
– I oktober var det hellugnt, nästan ingenting på flera veckor, men så började det trilla
in uppdrag i november. November till februari
är den tid då vi brukar ha mest att göra, säger
Niklas Wakander.
Anita Karlén, hon Niklas Wakander och
Peter Söderlund hjälpte att sätta upp en
rullgardin, en tavla och krokar på en sovrumsvägg en grå vinterdag 2018, är nöjd.
– Kan jag hjälpa till att sprida kunskap
om den här verksamheten så gör jag det
gärna, säger hon.

Kontakt:
Vill du boka tid eller få information
om fixarservice? Kontakta Salems
kommuns vaktmästeri, 08-532 589 92,
måndag–fredag klockan 8–12.

Detta gäller i Salem
I de lokala ordningsföreskrifterna §14 står det:
Tillstånd av polismyndigheten krävs för
att få använda pyrotekniska varor inom
Salems centrum och Rönninge centrum.
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Mest jobb på vintern

Men de gör mycket, Salems kommuns
fixarservice. Och det är uppenbart att Peter
Söderlund och Niklas Wakander tycker att
uppdragen ger dem en hel del.

Detta gäller allmänt i Sverige
För att få köpa, inneha och använda fyrverkerier måste du ha fyllt 18 år. Fyrverkeriartiklar
med knall som främsta effekt får inte säljas
eller användas, smällare eller så kallade
bangers är alltså förbjudna i Sverige.
Raketer som skjuts upp i luften kan också
smälla, men om ljudet bara är en bieffekt
är de tillåtna.
Enligt ordningslagen är det generellt
förbjudet att använda fyrverkerier utan
tillstånd från polismyndigheten. Nyårshelgen är dock undantagen från förbudet. Om
en stor mängd fyrverkerier ska avfyras i ett
tätbebyggt område eller om mycket folk är
i närheten kan tillstånd krävas. Tillstånd kan

– Det som är roligast med fixarservice
uppdragen är att det uppskattas så mycket,
säger Peter Söderlund och fortsätter:
– En del av de som anlitar fixarservice
återkommer ganska regelbundet och där
får man ofta en sorts relation, alltså man
snackar om annat än det vi håller på att
fixa med när vi är där.

Uppdrag som ger mycket

också krävas vid allmänna sammankomster
eller offentliga tillställningar.

Nyårsafton står för dörren. För dig
som tänker fira in 2019 med fyrverkerier finns en hel del att tänka på.

Tänkte du hitta på någon kul aktivitet
med din familj, vännerna eller föreningen
i vinter? Passa på att bjuda in fler än det
vanliga gänget så kan Salems kommun
stå för mat, fika eller entrébiljetter.
Salems kommun vill på så sätt göra
det lättare för nya och etablerade
Salemsbor att mötas.
Några idéer: Besöka Fotografiska eller
annan utställning/museum med fika/
lunch. Gå på bio och diskutera filmen
över en fika efteråt. Glöggfest med
pulkaåkning i Vinterbacken. Pingis
turnering. Måla tavlor. Baka bullar. Åka
skridskor. Utgå ifrån dina egna intressen
och kom med förslag!
Förutsättningarna: Du som privat
person eller förening har idén och drivkraften att genomföra en aktivitet. Den
kan vara liten eller stor. Eller så driver du
redan en återkommande aktivitet som
du vill utveckla, eller få fler deltagare till.
Salems kommun kan hjälpa till med
kontaktytor för att bjuda in fler med
samma intresse och bidra ekonomiskt
med exempelvis entrébiljetter, material,
mat, fika, föreläsare och lokal.
Antal deltagare kan vara allt från 10
till 100 personer, beroende på typ av
aktivitet och kostnad. Deltagarna ska
vara blandat nya och etablerade svenskar
som bor i Salem och Rönninge.
Aktiviteten måste utföras någon gång
under januari–april 2019. Hör av dig så
fort som möjligt till projektledaren för
Språkvän i Salem på wictoria.berglund@
salem.se eller ring 08-532 598 20.

Hantera alltid fyrverkerier med försiktighet.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska
varor närmare än 300 meter från
Bostadsrättsföreningen Rönningeborgs
byggnader, Säbyhemmet, Salarps servicehem, Rosstorps Gästhem, S kolberga sjukhem
och Skönviksgården.
Läs mer på www.salem.se/fyrverkerier
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Sätta upp gardiner och byta glödlampor hör till deras vanligaste uppdrag. Salems kommuns fixarservice
har ett mål för ögonen när de rycker
ut: minska fallolyckorna i det egna
hemmet bland äldre och de med
funktionsnedsättning.
– Det roligaste med det här jobbet
är den uppskattning man får, säger
Peter Söderlund, vaktmästare på
Salems kommun och med hundratals fixarserviceuppdrag på sitt CV.

Pengar att söka till roliga
gruppaktiviteter!

Invigningar i Söderby
och Garnudden
I Salem har vi på senare tid invigt två
nya idrotts- och motionsanläggningar.
I oktober invigde vi en tillgänglighets
anpassning av Garnuddens naturreservat
och den 16 november invigdes den nya
spontanidrottsplatsen i Söderby.
Spontanidrottsplatsen består av en
fotbollsplan som också kan användas
till basket, en lekplats med bland annat
klätterställning och gungor samt ett
enklare utegym.
Invigningen började med att Bo
Eriksson (L) höll ett tal om idén och
arbetet runt platsen och avslutades
med att Lennart Kaldéren (M) kastade
en basketboll i korgen. Sen bjöds det på
bullar och frukt till alla förskolebarn och
elever som var på plats.
Knappt tre veckor tidigare, den 27
oktober, invigdes ett tillgänglighets
anpassat Garnuddens naturreservat.
Det innebär bland annat att utegymmet
i naturreservatet fått träningsredskap för
rullstolsburna och för muskelsvaga personer med rörelsenedsättning, och att ett
1,5 kilometer långt ledstråk för personer
med synnedsättning har anlagts längs det
motionsspår som finns sedan tidigare.
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Onsdag................................................kl 10–17
Fredag..................................................kl 10–17
Lördag..................................................kl 10–15
●● Utställning på Salems Bibliotek
27/12–9/1
Camilla Olsson,
		Julutställning
12/1–30/1
Salems Hembygdsförening,
		 fotoutställningen
		
“Lundby parstuga”
2/2–20/2
May-Britt Gustafsson,
		akvarell och
		
Bengt Gustafsson, trä
23/2–13/3
Skogsängsskolan åk 9,
		
Emil Persson, trä och textil

Foto: Mostphotos

januari–februari 2019

●●

●●

●●

●●

●●

●●

●●

27/12–9/1. Camilla Olsson - “Mid
vinterdrottningens hemligheter”. Besök
hennes magiska vintermiljö under jullovet
27 december–9 januari. Camilla Olsson,
kulturpedagog, har satt ihop en spännande och interaktiv vintermiljö för alla barn.
För barn och ungdomar 6–15 år. Vintermiljön öppnas den 27 december kl 13 och
kreativ skaparworkshop kl 13.30–16. Även
workshop 4 januari kl 10–12.
Kulturdag för hela familjen. Lör 19/1 kl
10–16 En härlig kulturdag för hela familjen
med aktiviteter, teater, musik m m i Salems
centrum. Se separat program på salem.se
Ekonomisk rådgivning. Mån 19/1 kl 16.30–
18.30. Har du skulder eller riskerar du att få
ekonomiska problem? Kommunens budgetoch skuldrådgivare kan hjälpa dig som har
svårt att få ekonomin att gå ihop. Drop in.
Stick- och handarbetscafé. Start mån 28
jan kl 15. Varje måndag hela våren träffas
vi och inspirerar och handarbetar tillsammans. Ta med eget material.
Barnmusik - Emma Nordenstam “Huset”.
31/1. Emma Nordenstam spelar sin
musikföreställning “Huset” för barn från 3
år på Lilla Murgrönan kl 10.45. Entré: 50 kr.
Biljetter finns på Salems bibliotek fr 24/1.
I samarbete med Länsmusiken i Stockholms län.
Barnteater - “Den fula ankungen” .
19/1 Teater Tummeliten spelar “Den fula
ankungen” på Lilla Murgrönan kl 11.
Fr 3 år. Entré: 50 kr. Biljetter finns på
Salems bibliotek fr 12/11. Arr: Salems
Teater- och Musikförening och Studie
förbundet Vuxenskolan.
Torsdagshäng. Varje torsdag fr o m 10 jan
kl 15. Varje torsdag finns det något kul att
göra på bibblan, t ex pysslar vi eller spelar
brädspel tillsammans. Ålder 8–13 år.
Start eget företag. Mån 11 feb kl 17.30.
Funderar du på att starta eget företag eller
har du precis startat ett? Välkommen till
en informationskväll med Nyföretagar
Centrum. Under kvällen finns även möjlighet att boka tid för enskild rådgivning.

Vår farfar Emanuel Birke. Margareta
Lagrelius och Marianne Birke Englid
berättar. Söndag 24 februari kl 13–15.30
i Villa Skönvik.

●●

Öppet hus med söndagscafé. Kl 14 Underhållning i Ord och Ton. Biljetter till 17/1
och 14/2 hämtas från kl 13 på biblioteket
och Blomsterprinsessan i Rönninge.

Eternellen
Gott nytt år önskar Salems kommun
●●

●●

Jullovet
●●

●●

●●

Boklunch. Tors 21/2 kl 12. Vi tipsar om
några av de bästa och senaste böckerna.
Ta med dig din lunch eller kom bara för att
lyssna. Salems bibliotek.
Bokklubb 7–12 år. Ons 16/1 och 13/2
kl 15. Välkommen till bibblans bokklubb
där vi pratar om böcker och läsning. Till
första träffen kan ni ta med er en bok som
ni tycker är bra och vill tipsa andra om.
Vi bjuder såklart på fika!
Författarbesök. Mån 4/2 kl 19. Författaren och kulturskribenten Jens Liljestrand
har skrivit en stark biografi om Vilhelm
Moberg i boken “Mannen i skogen”.
Jens Liljestrand kommer till Murgrönan
måndag 4 januari och berättar om en av
Sveriges största författare och debattörer
i sin samtid. Gratis biljetter hämtas på
biblioteket fr o m 21 januari.

Sportlovet

och församlingshem: måndag–torsdag
kl 9–16, fredag 9–15.
●●

Högmässa. Säby kyrka, söndagar kl 11.

●●

Lunchbön. Säby kyrka, vardagar kl 13.

●●

Lunchmässa. Säby kyrka, onsdagar kl 13.

●●

Kvällsmässa. Säby kyrka, torsdagar kl 18.

●●

Öppna förskolan Juvelen. Säby församlingshem, måndagar, tisdagar och torsdagar kl 9–12.30.

●●

Bibelfrukost. Säby kyrka och församlingshem, tisdagar kl 8.

●●

Samtalsgrupp Tro & liv. Säby församlingshem, tisdagar kl 13.30.

●●

Syföreningen. Säby församlingshem,
tisdagar kl 9–13.

●●

Bordssamtal. Säby kyrka, jämna onsdagar
kl 18.

●●

25/2 Dotterbolaget spelar “Hasta la pasta”.
Murgrönan kl 13. Fr 6 år.

●●

Gathering of Geeks. Säby kyrka, kl 18,
jämna onsdagar.

●●

26–2/2 Lovbio på Murgrönan.

●●

Torsdagsträffen. Föredrag och sopplunch.
Säby kyrka, jämna torsdagar kl 11.

●●

Öppen diakonimottagning. Säby
församlingshem, torsdagar kl 15–17.

●●

Barngudstjänst. Säby kyrka, fredag 18/1
och 23/2 kl 9.30.

●●

Fredagsmys. Ungdomshäng, Säby kyrka,
kl 18, udda fredagar.

●●

Adam, samtalsgrupp för män. Säby kyrka,
10/2 kl 9.

●●

Eva, samtalsgrupp för kvinnor. Säby kyrka,
3/2 kl 9.

●●

Söndagsskola. Säby kyrka, kl 11, jämna
söndagar för barn 4–10 år. Mer information och hela programmet på:
www.svenskakyrkan.se/salem

Sportlov på biblioteket
●●

●●

●●

Tipspromenad hela veckan. Gå tips
promenad på temat “Robotar och science
fiction”. Flest rätt vinner fint pris.
3D-workshop Ons 27 feb kl 14–16.
Vi skriver ut fina smycken och figurer i
3D. Ålder 9–12 år. Begränsat antal platser.
Föranmälan från den 11 februari.
Robotverkstad. Tors 28 februari kl 13–15.
Gör din alldeles egna och personliga robot.
Harriet Aurell kommer till bibblan och
visar hur vi gör borstrobotar. Ålder 9–12 år.
Begränsat antal platser. Föranmälan från
den 11 februari.

Seniorbio på Murgrönan
Tisdag kl 13, entré: 50 kr. Kassan öppnar
kl 12.40. Inget förköp. 22/1, 5/2, 19/2, 5/3.
Se vidare annonsering för filmer på
www.salem.se

Kyrkan
Skogsängskyrkan
Gudstjänst med söndagsskola och kyrkkaffe
varje söndag klockan 10. Scouterna börjar 21
januari. Mer info: www.skogsangskyrkan.nu

Salems församling
Exp. 070-618 39 19. Öppettider i Säby kyrka

Övrigt
Salems hembygdsförening
Program januari–februari 2019.
●●

Utställning om Lundby i Salems bibliotek.
12–30 januari.

●●

Bilder ur Hembygdsföreningens arkiv.
Torsdag 17 januari kl 19 i Villa Skönvik.
Söndag 27 januari kl 13–15.30 i Villa
Skönvik.

●●

Öppet hus med med afternoon tea.
Torsdag 14 februari kl 19 i Villa Skönvik.

Utgivningsplan
”På G-sidan” i Salems kommun informerar
är till för att kommunens föreningar ska få
möjlighet att nå ut till alla salembor på ett
enkelt sätt. Om du vill lämna in ett manus
gäller följande stopptider:
Nummer: 		
Manusstopp:
2 mar–apr		
24/1
3 maj–jun		
26/3
4 jul–aug (sommar)
28/5
5 sep–okt		
1/8
6 nov–dec		
24/9
1 jan–feb (2020)		
19/11

Politik
Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges
sammanträde är det frågestund för
allmänheten kl 19. Alla kommun
invånare kan ställa en fråga som
berör något inom fullmäktiges ansvars
område. Man får endast ställa en fråga
vid samma tillfälle. Frågan ska märkas
“Fråga till fullmäktige” och lämnas
till kommunen senast måndagen
före sammanträdet.

Öppna sammanträden
Sammanträdesdagar för 2019 Notera
att vissa datum kan komma att ändras.
Kolla alltid datum på salem.se inför
aktuellt möte.
Kommunfullmäktige: 21/2, 25/4, 13/6,
3/10, 21/11, 12/12
Kommunstyrelsen: 14/1, 11/2, 11/3,
8/4, 27/5, 23/9, 14/10, 4/11, 2/12
Barn- och utbildningsnämnden: 19/2,
19/3, 16/4, 7/5, 4/6, 3/9, 17/9, 15/10,
12/11, 3/12
Bygg- och miljönämnden: 19/2, 12/3,
7/5, 11/6, 3/9, 17/9, 22/10, 10/12
Kultur- och fritidsnämnden: 13/2, 14/3,
9/5, 5/9, 19/9, 24/10, 28/11
Socialnämnden: 18/2, 25/3, 6/5, 10/6,
2/9, 16/9, 7/10, 3/12
Sammanträdena börjar kl 19 om
inget annat meddelats. Allmänheten
kan inte delta vid ärenden som gäller
myndighetsutövning eller omfattas
av sekretess.

Form: Ryter. Tryck: Åtta.45.

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

Kommunens aktivitetscenter Eternellen har
numera en egen hemsida. Du är välkommen
att ta del av det som händer på Eternellen
genom att gå in på följande adress:
www.eternellenisalem.se

