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Nytt förslag till Översiktsplan 2030
Nu närmar sig arbetet med översikts planen för Salems kommun sitt  
slutskede. Förslaget var under våren 2017 utsänt på samråds remiss.  
Vi fick in cirka 40 remissvar från regionala organ, myndigheter, lokala  
politiska partier, föreningar, organisationer med flera.  
I med borgar     dialogen deltog 130 personer.

Under december redovisades nya rikt- 
linjer för översiktsplanen baserat på de 
remissvar som inkom tidigare under året. 
Kommun styrelsen godkände riktlinjerna  
den 19 december 2017.

Utifrån riktlinjerna har vi utarbetat ett  
nytt förslag till “Översiktsplan Salem 2030” 
som föreslås ställas ut för allmänheten,  
lokala föreningar, regionala organ med  
mera mellan den 8 mars och 8 maj 2018. 
Skriftliga synpunkter ska inlämnas till 
kommun en senast den 8 maj antingen  
via kommunens webbplats www.salem.se/
OP2030 eller till kommun husets reception 
Säby Torg 16. Du kan läsa om förslaget i  
sin helhet på kommunens webbplats  
www.salem.se/OP2030

Kontakt:
Projektledare Översiktsplan:
Jan Forsman, jan.forsman@salem.se
Projektanställd:
Conny Olsson, conny.olsson@salem.se

Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen är ett strategiskt  
dokument med text och kartor som visar 
kommunens långsiktiga planering av mark, 
vatten och den byggda miljön. Alla kom-
muner ska enligt plan- och bygglagen ha 
en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunens yta. Med långsiktighet menas 
att översikts planen ska möta den förväntade 
utvecklingen flera decennier framåt.

Kort om förslaget
I förslaget till Översiktsplan 2030 
före slås det att det byggs cirka  
2 000 nya bostäder varav 177 små-
hus i Högantorp under perioden 
2018–2030, där 75 procent är  
bostäder i flerfamiljshus.

Under perioden 2020 till 2025 planeras över 
1 300 bostäder, främst flerbostadshus, det vill 
säga över 200 bostäder per år. Under denna 
tid kommer både Rönninges och Salems 
Centrum att omvandlas till moderna centrum 
med ett stort antal nya bostäder, nya butiker 
och nya arbetsplatser. Flera andra stora 
utbyggnadsområden för bostäder planeras 
också under denna period såsom Södra 
Hallsta, Vitsippan norra delen, Trekanten 
vid infart Söderby och utbyggnad på del av 
Söderby Gärde.

Under perioden 2025–2030 minskar sedan 
bostadsbyggandet till cirka 100 bostäder 
per år. Då planeras i huvudsak nya småhus-
områden och förtätningsområden i sydvästra 
delen av kommundelen Rönninge. Under 
samma period redovisas även en möjlig 
utbyggnad av förändringsområde Högantorp 
med 177 småhus i området norr om E4:an.

I samband med utbyggnad av sydvästra 

Rönninge föreslås utbyggnad av flera sepa-
rata gång- och cykelvägar för att underlätta 
cykelåkning till Rönninge station men även till 
arbetsplatser i Södertälje kommun. 

I planen finns även avsatt mark för en ny 
skola i centrala Salem (Fågelsången), en ny 
förskola och ett nytt äldreboende i södra delen 
av kvarteret Vitsippan. Inom gångavstånd från 
bebyggelsen föreslås det att fyra tätortsnära 
natur- och kulturmiljöer ska bevaras. 

Konsekvenser  
av förslaget
Befolkning
Kommunens befolkning beräknas öka med 
20 procent till år 2030. Från 16 615 (års skiftet 
2016/2017) till drygt 20 200 personer år 
2030 varav cirka 500 personer i förändrings-
området Högantorp. Det ökade bostads-
byggandet medför också att antalet barn i 
åldrarna 0–15 år kommer att öka.

Antalet förskolebarn 1–5 år ökar de när-
maste åren med cirka 300 barn, till som mest 
1 450 barn år 2027/28. Ökningen av förskole-
barn sker både i kommundelen Salem och i 
Rönninge inom de områden som byggs ut. 
Flera nya förskolor bör byggas fram till 2025.

Antalet skolbarn 6–15 år ökar successivt 

från cirka 2 600 idag till 3 200 år 2030 varav 
cirka 150 i Högantorp. Ökningen sker i huvud-
sak i kommundelen Salem i samband med att 
den planerade utbyggnaden i centrala Salem 
startar. Om utbyggnaden genomförs enligt 
förslaget krävs nya skollokaler i kommundelen 
Salem efter 2020.

Antalet äldre än 80 år kommer nästan  
fördubblas under den närmaste 10-års-
perioden. Från 636 personer vid årsskiftet 
2016/2017 till som mest 1 100 personer år 
2032. Därefter stagnerar antalet äldre på 
cirka 1 100 personer. Ökningen av antalet 
äldre medför också ökat behov av hemtjänst 
och färdtjänst.

Befolkningsökningen, varav en stor andel  
är barn och ungdomar, kommer på sikt att öka 
behovet av kultur- och fritids verksamheter. 
Plats för framtida idrottshall och bollplaner 
finns redovisade i förändringsområden i Löv-
hagen i Salem och Bintebo i Rönninge.

Nya arbetsplatser
I huvudsak beräknas nya arbetstillfällen 
tillkomma i centrala Salem och Rönninge 
centrum inom privat/kommersiell service 
och handel i samband med utbyggnaden av 
de båda centrumområdena. Även antalet 
offentliga arbetstillfällen beräknas öka med 
utbyggnaden av äldreomsorg, skolor och för-
skolor. Under perioden 2018–2020 beräknas 

det tillkomma ett 50-tal nya arbetstillfällen 
utmed Söderby Gårds väg inom främst service, 
kontor och hantverk.

Miljöpåverkan
Utbyggnaden av kommunalt vatten och av-
lopp i sydvästra Rönninge beräknas fortsätta 
under 2018 och pågå under planperioden. 
Utbyggnaden kommer att medföra att belast-
ningen på sjöarna Uttran, Flaten och Dån-
viken kommer att minska successivt.

Utbyggnaden av bostäder och den ökade 
mängden bilar medför att trafiken ökar 
på  Salems vägar. På Söderby gårds väg 
från  Tumba mot E4/E20 beräknas trafiken 
fördubblas på vissa partier. Om Botkyrkas 
utbyggnadsplaner i Uttran och Tumbaskogen 
förverkligas kan trafiken öka ännu mer på 
dessa vägar. Den ökade trafiken medför ökat 
buller och ökade utsläpp av klimatpåverkande   
och hälsofarliga ämnen. 

För att öka trafiksäkerheten och skapa  
ett bättre trafikflöde främst genom Salems 
Centrum föreslås förändrad utformning  
eller rondeller på ett antal platser. Det före-
slås även ett antal åtgärder för att minska 
trafiken och därmed buller och utsläpp av 
växthus gaser, men även att områden där 
man bygger på gröna områden kompenseras 
genom att man bygger fler parker i anslutning 
till de nya områdena. 



Salems kulturskola får  
en miljon kronor 
Under 2017 fördelade Kulturrådet 
utvecklings bidrag till landets kommunala 
musik- och kulturskolor. Kulturskolan i 
Salem har beviljats en miljon kronor, vilket 
är mest i landet per capita. Bidraget har 
som syfte att göra musik- och kultur skolans 
verksamhet mer jämlik och förbättra 
möjligheterna för barn och unga att delta i 
verksamheten. Det innebär att Kultur skolan 
startar nya verksamheter som ska syfta till 
att bredda målgruppen och arbetet med 
jämlikhet och jämställdhet. De nya verksam-
heterna kommer att vara kostnads fria för 
alla medverkande och målet är att arbeta 
normkritiskt och inkluderande. Läs mer på 
www.salem.se/kulturskolan

Tvål som spar både  
vatten och miljö
Med miljö och hållbarhet i fokus har tre 
ungdomar från Rönninge Gymnasium 
utvecklat en ekologisk och egentillverkad 
flytande handtvål med budskapet “Stäng 
av vattnet när du använder mig” på tvålen. 

Water Aware UF vill på så sätt minska 
vattenanvändningen och förhindra att ett 
bevattningsförbud ska återupptas i fram-
tiden. Utan onaturliga kemiska processer 
kan naturen enklare bryta ned tvålen 
utan att det påverkar kretsloppet. Själva 
tvålbehållaren är gjord av glas, vilket är 
lättare att återvinna. Dessutom går 10% av 
vinsten till världsorganisationen WaterAid, 
som kämpar för att alla människor ska ha 
tillgång till rent vatten.

Har du ett rum eller en 
lägenhet att hyra ut?
Vi söker rum eller små lägenheter till 
målgruppen ensamkommande ungdomar 
i åldern 19-21 år. Ungdomen är själv-
försörjande, men det är kommunen som 
hyr boendet och vi garanterar därför 
hyran. Kontaktperson: Inger Bacic,  
inger.bacic@salem.se, 070-723 08 65

Salems ungdomsråd
Är du mellan 13–20 år och vill vara med 
och tycka till om Salems centrum och nya 
skolan? Nu söker vi dig som vill vara med 
och påverka hur Salem ska se ut i fram-
tiden. Anmäl dig med namn och telefon-
nummer senast 15 februari genom att 
skicka SMS till fritidskonsulenten Annika 
Holmertz, 070-723 95 12. Tipsa gärna en 
ungdom som borde vara med!

En av Sveriges första  
Sylviafysioterapeuter
Salems kommun kan nu stoltsera med  
en av Sveriges första Sylviafysioterapeuter. 
Det är Anneli Christie som avslutat sin  
magister på Sophiahemmet och nu  
titulerar sig Sylviafysioterapeut. Hon är en av 
de första fysioterapeuter med den befatt-
ningen. Anneli Christie arbetar på hälso-  
och sjukvårdsenheten i Salems kommun.

Nominera till  
kulturstipendiet
Salems kommuns kulturstipendium 
delas ut för god eller lovande insats inom 
kultur, veten skap, journalistik eller annan 
betydelse full insats. Stipendiesumman är  
10 000 kr. Skicka din nominering med  
motivation till Salems kommun, 144 80 
Rönninge senast 1/5, märkt ”Kulturpriset”.

Om krisen kommer … 
… klarar du dig i minst 72 timmar?
Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt  
ansvar för samhällets och vår egen säkerhet. Det egna ansvaret innebär 
att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara 
de omedelbara behov som kan uppstå. Planera för minst 72 timmar i ett 
första steg. 

Det betyder inte att samhällskrisen är över 
efter tre dygn. Det kan ta veckor innan var-
dagen fungerar normalt igen. Det betyder 
inte heller att hjälpen kommer per auto-
matik efter tre dygn, men det ger dig tid att 
tänka över din situation för att kunna fatta 
viktiga beslut.

Vad är en kris?
En kris är något som avviker från det normala   
och inte kan hanteras inom ordinarie 
verksam het. Under en samhällskris kommer 
inte resurserna räcka till alla. En kris kan 
bero på flera olika saker, extrema väder-
förhållanden, såsom snöfall, olyckor eller 
brott. Oavsett hur de uppkommer måste  
vi vara förberedda på att hantera dem.

Hur får du information om en kris?
Om du inte själv är den som först märker av 
händelsen, som exempelvis vid ett ström-
avbrott, får du information genom:
VMA: Viktigt meddelande till allmänheten. 
Där kan du vid vissa tillfällen få ett sms i 
 telefonen, information hittar du annars 
alltid via Sveriges radio P4 och SVT. 
Hesa Fredrik: Föreligger det ett direkt hot 
mot liv och hälsa, exempelvis ett gasutsläpp, 
kommer man höra tjut i utomhustyfoner, 
s.k “Hesa Fredrik”. Dessa tutor testas fyra 
gånger om året och man kan höra den första 
helgfria måndagen varje kvartal. 
Kommunens hemsida. www.salem.se 

Vad gör kommunen vid en kris?
Kommunen kommer arbeta med att kunna 
gå tillbaka till så normala förhållanden som 
möjligt, så fort som möjligt. Under själv 
krisen kommer kommunen prioritera att 
upprätthålla samhällsviktig verksamhet och 
information. Med samhällsviktig verksamhet 
avses de verksamheter och tjänster som är 
av avgörande betydelse för upprätthållandet 
av viktiga samhällsfunktioner ex hemtjänst.

Här kan du hitta information vid kriser:
Hemsidor:
www.salem.se
www.krisinformation.se
www.sverigesradio.se
www.svt.se

Telefonnummer:
• 113 13 

Nationellt informationsnummer vid kriser

• 08-532 598 00 
Salems kommun

Vecka 22 är det nationell krisberedskaps-
vecka i Sverige. Håll utkik på Salems kom-
muns hemsida för att se vilka aktiviteter som 
kommer att ske i kommunen under veckan. 

Läs mer på  
www.salem.se/dinsakerhet

Hur förbereder du  
dig för en kris?
Se till så att du har tillgång till mat,  
vatten, värme och kommunikation. 
Prata med din familj om hur ni ska  
göra vid en kris eller plötslig händelse. 

Gör en egen riskanalys
 Vilka kriser kan uppstå?
 Vad skulle konsekvenserna vid  
kriserna bli för dig och din familj?

 Var ska ni mötas, om inte alla  
är hemma vid en händelse?  
Hur tar ni er dit?

 Vad kan du/familjen vidta för  
åt gärder för att mildra krisen  
för familjen?

 Vad finns redan hemma och vad 
behöver ni komplettera med?

Mat
Se till att du har mat som ger energi  
och är hållbar. 

 Torrvaror räcker länge.
 Konserver klarar rumstemperatur.

Se även till så att du har möjlighet att 
tillaga maten.

 Campingkök.
 Vedspis.
 Grill.

OBS! Elda inte inomhus - det medför 
stor risk att det börjar brinna samt att 
det är svårt att vädra ut farlig brandrök. 

Värme
Om man inte har kamin hemma får 
man hitta andra värmekällor. Vid bort-
fall av värme, använd färre rum, isolera 
med mattor och filtar. Exempelvis, slå 
upp ett tält i vardagsrummet eller bygg 
en koja under köksbordet.

 Värmeljus.
 Tändstickor/tändare.
 Fotogenlampa inkl bränsle.
 Sovsäckar, varma kläder, filtar.

Kommunikation
Att hålla sig uppdaterad om vad som 
händer och att kunna få kontakt med 
nära och kära under en kris gör att man 
känner sig tryggare och ökar chansen 
att man klarar sig bra.

 Vev- eller batteriradio.
 Extra batterier till mobilen.
 Telefonlista med viktiga nummer, 
både till myndigheter och till  
familj/vänner.

Vatten
En vuxen gör av med cirka 3–5 liter 
vatten per dag. För att kunna hämta 
vatten i t ex tankbilar eller på andra 
tappställen behövs:

 Vattendunkar.

Övriga bra saker att ha vid en kris
Att ha god hygien även under en kris  
är viktigt för att undvika sjukdomar.

 Tvättlappar eller andra hygienartiklar 
som fungerar utan vatten.

 Husapotek  - Värktabletter,  
plåster, sårtvätt m.m.

 Ficklampa och extra batterier.
 Kontanter.

Visste du att …I Tyskland rekommenderas det att du ska kunna klara dig själv i två veckor.

Visste du att …

Skyddsrummen i Sverige används  

idag ofta som förråd och fastighets-

ägaren har 48 timmar på sig att 

iordningställa skyddsrummet vid  

en händelse. Cirka 50 st av landet  

65 000 skyddsrum finns i Salem.  

Hitta ditt närmaste skyddsrum  

på msb.se/skyddsrum
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Utbildning för  
Grannsamverkan
Den 19 mars kl 18-20 hälsar vi nya och 
 rutinerade grann samverkare välkomna på ut-
bildning. Ut bildningen kommer börja med en 
allmän information om vad grann samverkan 
är och hur man startar grann samverkan i 
sitt område, vi kommer sedan avsluta ut-
bildningen med en fördjupnings föreläsning.

Grannsamverkan är en effektiv brotts-
förebyggande metod som går ut på att  
minska vardagsbrottsligheten och göra 
bostads områdena mindre attraktiva för tjuvar.  
Grannsamverkan är ett koncept från Sam-
verkan mot brott och drivs av de boende 
i området tillsammans med polisen och 
kommunen. Metoden går ut på att man till-
sammans med sina grannar bildar ett kontakt-
nät som är extra uppmärksamma i bostads-
området. Till exempel meddelar sina grannar 
när man är bortrest och förvarar värdesaker 
på ett säkert sätt.

Mer information och anmälan hittar du på 
www.salem.se/grannsamverkan

Goda omdömen 
i medborgar-
undersökningen
Salemsborna fortsätter att ge 
mycket höga omdömen om  
kommunen i medborgar-
undersökningen, Salems betyg  
är högre än genomsnittet för 
samtliga 131 deltagande kommuner. 
Trots detta är betygen lägre än 
tidigare år på flera områden.

SCB genomför varje år en undersökning 
bland medborgarna i landets kommuner. 
Undersökningen är en attitydundersökning 
och mäter inte faktiskt resultat i verksam-
heterna, utan hur våra medborgare upp-
fattar kommunen och våra verksamheter. 
Frågeenkäten skickas ut till 1200 slump-

mässigt valda Salemsbor i åldern 18 år och 
äldre. Frågor ställs likadant i alla kommuner 
så att resultaten går att jämföra.

Salems resultat har försämrats något 
jämfört med förra årets undersökning. Trots 

detta är Salems betyg högre än genomsnittet 
för samtliga 131 deltagande kommuner, 
Stockholms län (19 deltagande kommuner) 
och Södertörn (6 deltagande kommuner).

Omdömen om kommunens verksamheter
De kommunala verksamheterna har i 
allmänhet fått goda betyg. Generellt sett är 
kvinnor i Salem mer positiva till kommunens 
verksamheter än män och äldre är mer 
positiva än yngre. Jämfört med övriga  
kommuner får Salems kommuns verksam-
heter betydligt högre betyg än genomsnittet 
för bl a kommunikationer, utbildningsmöjlig-
heter samt möjligheten till inflytande.

Fortsatt arbete med resultatet
Resultatet från undersökningen analyseras 
nu för att se vilka förbättringsområden som 
kommer att prioriteras i kommunens arbete. 
Undersökningen är central i vår interna 
utvärdering inom alla förvaltningar. Vi tackar 
alla medborgare som har bidragit genom att 
svara på enkäten.

Var med och utveckla kvaliteten i  
Salems förskolor och grundskolor!
Mellan den 5–18 mars (v. 10–12) genomförs den årliga föräldraenkäten 
med frågor om kvaliteten i Salems förskolor och grundskolor. Enkäten 
går ut till samtliga vårdnadshavare med barn i kommunala förskolor och 
grundskolornas årskurs 2, 5 och 8. 

Enkäten kommer också skickas till vård-
nadshavare med barn i vissa fristående 
verksamheter om förskole- eller skol-
enheten valt att delta i undersökningen. 
I första hand kommer en digital enkät att 
skickas ut till vårdnadshavare via e-post och  
där efter kommer utskicket via post om  
inget svar har kommit in. Vårdnadshavares 

deltagande är helt frivilligt och svaren  
är anonyma.

Genom att svara på enkäten hjälper  
du som vårdnadshavare till att utveckla  
och förbättra kvalitén i Salems förskolor 
och skolor. Vi hoppas därför på en hög 
svars frekvens. Tack för din hjälp för att göra 
Salems förskolor och skolor ännu bättre!

Foto för integration 
– Lär känna nya människor och 
platsen där du bor via kameran

Vill du öva upp din kreativitet?  
Vill du bli bättre på att ta bilder? 
Vill du ha kul och utforska din  
närhet och samtidigt lära känna 
nya Salemsbor?

Vi möts en gång i veckan och lär oss ta  
porträttbilder, närbilder och naturbilder.  
Det viktiga är inte prestationen utan att 
vi har roligt tillsammans. Vi hjälps åt att 
lära oss grunderna i fotografering. Både 
att se ljuset och sedan redigera bilderna i 
 Photoshop. Både du som aldrig hållit i en 
kamera och du som är lite mer van kan gå 
den här kursen.

Kursen arrangeras av Språkvän Salem  
i samarbete med foto grafen Melker 

 Dahlstrand. Han har många års erfarenhet  
som fotograf åt svenska dagstidningar  
och magasin, men jobbar numera med 
bilder för organisationer som Unicef  
och Cancerfonden.

Kursen är kostnadsfri och hålls torsdagar 
med start 12 april på MittForum vid  
Rönninge station. Totalt åtta tillfällen.  
Antalet deltagare är begränsat.  
Ansök senast den 15 mars på  
www.salem.se/fotokurs

Studiebesök från Japan
En riktigt kall vinterdag i början av februari 
fick Salems kommun långväga besök. En 
 delegation på tolv japaner och en tolk besök-
te kommunen för att studera vår förskole-
verksamhet. Det var förskollärare, studenter, 
socionomer och professorer i detta sällskap. 
De besökte Sysslagårdens förskola i Salem 
och var särskilt intresserade av vår pedagogik. 
De blev välkomnade med dans av barnen 
och ett välkomsttal av Lennart Kalderén (M), 
kommun styrelsens ordförande. 

I Japan är de ofta en pedagog på 30 barn 
och barnen förväntas och skolas in att sitta 
still och lyssna. 

– I Sverige tror vi på det kompetenta 
barnet och alla pedagoger är medforskande 
pedagoger. Barnen får inflytande samt är del-
aktiga över sitt eget lärande. Vi skapar miljöer 
där barnen får lust att undersöka och på så 
sätt hitta svaret utan att vi pedagoger behö-
ver styra, säger Marsella Qvicker, förskolechef 
i Salems kommun.

Delegationen fick en grundlig genomgång 
av hur vi arbetar på våra förskolor, men de fick 
även lära sig om försäkringskassan, föräldra-
ledighet, hållbart arbete och mycket mer. Det 
här är det andra besöket Salems kommun tagit 
emot från Japan, de har tidigare besökt både 
förskolor och äldreomsorgen.

– De tyckte att det var en stor nivåskillnad 
på hur Sverige arbetar med barnen. De var 
väldigt imponerade, ett mycket positivt be-
sök. De kommer definitivt att komma fler från 
Japan för studera  hur ni arbetar, säger tolken 
Mizuko Sasaki-Stocklassa.
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Kursen sker i samarbete med Melker Dahlstrand, fotograf.
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Tis, ons, fre .....................................  10–17
Lör ..................................................  10–15

●● Språkcafé. Måndagar kl 15. Vill du träna 
dig på att prata svenska? Välkommen till 
vårt språkcafé där vi träffas varje måndag 
för att fika och prata med varandra. 

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

●● Torsdagshäng. Torsdagar kl 15–16.  
Varje torsdag träffas vi i bibliotekets foajé 
för att spela olika brädspel, snacka och 
pyssla. För dig 10–13 år.

●● Bokklubb 9–12 år. Ons kl 15:15 10/1, 7/2, 
7/3, 11/4 & 9/5. 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. 

●● Film- och bokcirkel UNG. Ons kl 15:30 
21/2, 21/3 & 18/4. Vi läser en filmatiserad 
bok, sedan träffas vi för att se filmen och 
diskutera både boken & filmen. Från 13 år. 
Föranmälan till biblioteket@salem.se

●● Sagostund. Onsdag 7/3, 14/3 & 21/3 
kl. 10. Sagoberättaren Maria Wieders-
heim-Paul välkomnar er in i sagans värld, 
där vad som helst kan hända. För barn från 
4 år. Föranmälan till biblioteket@salem.se

●● Sångkul för bebisar. Mån 12/3, 9/4 kl. 10. 
Vi sjunger, rimmar och ramsar och läser 
böcker tillsammans. Ålder: 0–1. 

●● Boklunch. Tors 15/3 12. Vi tipsar om några 
av de bästa och senaste böckerna. Ta med 
dig din lunch eller kom bara för att lyssna.

Kultur- och fritid
Utställningar på Salems bibliotek

●● 24/2–14/3. Björn Malmsten  
“En midvintersaga”, målningar.

●● 17/3–4/4. Carl Axling, träskulptur.

●● 7/4–25/4. Garnuddens Naturreservat 
- En riktig Pärla, Annika Johansson, foto.

●● 28/4–15/5. Salemskolan visar landskap 
och miljöer.

Barnteater

●● 6/3. Kl. 10:45 Kompani Kläng spelar  
“Tidsfördriv”, en föreställning med  
musik och akrobatik, fr 3 år Murgrönan, 

entré: 50 kr. Biljetter finns på Salems  
Bibliotek fr o m 27/2.

●● 24/3. Kl. 12 och 13:30, Teater Bambino 
spelar “Guldlock och de tre björnarna”  
För barn från 3 år, Lilla Murgrönan, entre 
50 kr. Förköp på Salems bibliotek  fr o m 
7/3. Salems teater- och musikförening 
Vuxenskolan.

●● 18/4. Jompa “Hiphopsagor” från 4 år,  
Lilla murgrönan 10.45. Biljetter, 50 kr,  
finns på Salems Bibliotek fr o m 11/4.

Valborgsmässofirande
Valborgsmässofirande i Skönviksparken 30/4. 
Rönninge Show chorus, Rickard Broberg och 
Håkan Sjöberg, Vårtal av Rönningebon Ingrid 
Kindahl (L), författare och journalist.  Salems 
Hembygdsförening har caféet öppet i Villa 
Skönvik,  Arr Salems IF och Salems Kommun. 

Seniorbio
Murgrönan 2018 Tisdag kl 13:00, entrè: 50 kr.
13/3 - All inclusive
27/3 - Mordet på Orientexpressen
10/4 - The Greatest Showman
24/4 - Solsidan
 
Bio Murgrönan
Torsdag 8/3 kl. 19 - Black Panther, 80:-
Söndag 11/3 kl. 14 - Solsidan, 80:-
Söndag 11/3 kl. 16:30 - Tårtgeneralen, 100:-
Söndag 25/3 kl. 14 - Grottmannen Dug, 80:-
Söndag 25/3 kl. 16:30 - Tomb Raider, 100:-
Torsdag 5/4 kl. 19 - Game Night, 80:-
Onsdag 25/4 kl 19 - Avengers: Infinity war, 80:-

Trädgårdslördag 10 mars

●● Inred med blommor. Kl. 11.00. Blomster-
prinsessans Carina Kandell och Ida Overby 
berättar om hur du kan inreda med blom-
mor och växter. Missa inte deras tips!

●● Mölles koloniträdgårdsförening och  
Tunadals koloniträdgårdsförening finns  
på plats under dagen för att berätta om 
sina verksamheter.

●● Sticklingsbytarbord. Lämna en stickling 
och få en ny! 10–17/3 finns bordet på 
plats i bibblan.

●● Blomsterpinnar i trådslöjd. 
Kl 12–14. Kulturpedagog Camilla Olsson 
guidar dig till att göra en vacker blomster-
pinne i trådslöjd. Begränsat antal platser. 
Drop in.

●● Energirådgivning. 
Ons 21/3 kl 13–17. Träffa kommunens 
energirådgivare. Få råd om, energi källor, 
värmesystem, hur du kan sänka din ener-
gianvändning, vilka miljövänliga alternativ 
som finns och mycket annat. 

●● Bokcirkel. 
Tors 22/3 kl 17. Ängeln i posthuset  
– Anita Salomonsson 
Tors 19/4 kl 17. Vägen mot Bålberget  
– Therése Söderlind

Påsklov 15–18/4

●● Vårpyssel: trådslöjd & omgjorda smycken. 
Tis 3 april kl 13–15. Camilla Olsson visar 
hur du gör en blompinne i trådslöjd eller 
hur du kan göra om gamla smycken till 
något nytt. Det är gratis och material finns.

●● 4–5/4. Påsklovsbio på Murgrönan.

●● Påskäggsjakt. Tors 5/4 kl 13–19. Hitta 
äggen som är gömda på bibblan och tävla 
om att vinna ett välfyllt pris! 

●● Bok & film. Ons 11/4 kl 10. Vi visar film på 
olika teman och tipsar om böcker. Från 3 
år. Föranmälan till biblioteket@salem.se

●● Starta eget. Mån 23/4 kl 17:30–19.  
Funderar  du på att starta eget f öretag? 
Välkommen till en informationskväll med 
 Nyföretagar   Centrum. Under kvällen finns 
det möjlighet att boka tid för enskild 
rådgivning.

●● Boklunch. Tors 26/4 kl 12. Vi tipsar  
om några av de bästa och senaste  
böckerna. Ta med dig din lunch eller  
kom bara för att lyssna.

Kyrkan
Skogsängskyrkan
Gudstjänst varje söndag kl 10.

●● 25 mars Ekumeniska kören medverkar.

●● Påsken. Skärtorsdag Getsemanestund  
kl. 18.30, Långfredag kl. 10, Påskdagen kl. 10.

●● 15 mars. Scoutgudstjänst kl. 10.

Övrigt
●● Vill du bli ledare för en cirkel? 

Vi efterlyser ledare som vill hålla cirklar på 
em/kvällstid på biblioteket, t.ex. i engelska 
eller kreativt skrivande. Vi har lokalen, du 
har kunskapen. Hör av dig till biblioteket!

Hembygsföreningen

●● Söndag 25/3. Kl 13–15:30 Öppet hus i Villa 
Skönvik, Rönningevägen 7. Söndagscafé.  
Kl 14 underhåller Kulturskolan.

●● Torsdag 12/4. Kl 19 besök på Företagsbyn 
vid Söderby. Samling vid Söderby Entrepre-
nad AB, Söderby gårds väg 75.

●● Söndag 29/4. Kl 13–15:30 Öppet hus i Villa 
Skönvik, Rönningevägen 7. Söndagscafé 
och öppet museum.

SeniorNet
SeniorNet Salem är en förening för seniorer 
+55 som vill veta mer om IT. Vi strävar efter 
att de som står utanför IT-världen skall lära 
sig och bli mer delaktiga i det som IT-tekniken 
nu erbjuder. I föreningen är vi en mötesplats 
där vi stimuleras och lär av varandra. Våra 
handledare strävar efter att ge medlemmar 
och besökare kunskap utifrån var och ens 
olika förutsättningar och behov. Vi följer ut-
vecklingen av nya tjänster och aktiviteter,  
och vill förmedla detta till medlemmarna.
 
Basen i verksamheten är vår Datorstuga som 
är öppen tisdagar och onsdagar kl. 13–16.  
Här får du hjälp med din dator, surfplatta eller 
mobil. Du hittar oss på Säbyhallsvägen 24, 
ingång Kulturskolan.
 
Under våren erbjuder vi också ett stort antal 
studiecirklar och workshops , där vi träffas 
2–4 gånger. Ibland anordnar vi, i samverkan 
med Biblioteket, tematräffar med ämnen som 
blir alltmer viktiga i den digitala vardagen.
 
Mer information hittar du på vår hemsida 
www.seniornetsalem.se där du också kan 
anmäla Dig till olika aktiviteter. Välkommen 
till SeniorNet Salem!

OBS. Reviderad 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:
3 maj–jun   30/3
4 jul–aug   1/6
5 sep–okt  3/8
6 nov–dec  27/9
1 jan–feb (2019)  23/11

Politik
Öppna sammanträden
Barn- och utbildnings nämnden: 20/3, 24/4

Bygg- och miljönämnden: 13/3

Kultur- och fritidsnämnden: 15/3

Socialnämnden: 12/3, 23/4

Sammanträdena börjar kl 19 om inget 
annat meddelats. Allmänheten kan inte 
delta vid de ärenden som gäller myn-
dighetsutövning eller som omfattas av 
sekretess. Dessa ärenden förekommer 
främst vid bygg- och miljönämnden och 
socialnämnden.


