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Beta-alternativet vann
Salems kommun vill att området omkring
Salems centrum ska utvecklas med bland
annat nya bostäder. Två utvecklingsalternativ
som kallats Alfa och Beta har varit aktuella.
Under januari genomfördes en medborgar
dialog där drygt 100 Salemsbor lämnade
synpunkter. 75 procent av dessa Salemsbor
föredrog alternativ Beta.
Kommunfullmäktige beslutade den 23
februari att det är alternativ Beta som ska
ligga till grund för kommande planering av
området vid Salems centrum. I Beta ingår
totalt 600 nya bostäder och ett helt nytt
köpcentrum som ska byggas vid bollplanen.
Ungefär 200 bostäder planeras ovanpå det
nya centrumet och 200 planeras där före

Exempelskiss över Betaförslaget. Bild: Elisby fastigheter.

detta Skyttorpsskolan ligger idag. När det
nya köpcentrumet är färdigbyggt, rivs delar
av det befintliga centrumet för att skapa
utrymme för ytterligare 200 bostäder. Under
det nya centrumet byggs parkeringsgarage
för kunder, besökare och boende.
Salems kommun genomför nu avtalsför
handlingar med ägarna till Salems centrum
och de byggföretag som valts ut. När förhand
lingarna är klara kan arbetet inledas med att
planlägga området. Om allt går som planerat
kan byggnadsarbetet starta vintern 2018.
Mer information
Se kommunens webbplats
www.salem.se/salemscentrum

Info från de politiska partierna Sid 3 • Första spadtaget för kvarteret lunden Sid 2 • Möjliggörarna Sid 2 • Och mer!

Ny skola
vid Fågelsången

Den nya skolan vid Fågelsången beräknas
vara klar till hösten 2020. För att täcka
behovet av skolplatser fram tills dess ska
tillfälliga skollokaler uppföras vid Skogs
ängsskolan. Eftersom det idag inte finns
någon bilväg till Fågelsången måste även
en ny väg anläggas. Två vägsträckningar är
aktuella, norr och söder om seniorboendet
Rönningeborg, och de ska utredas mer
innan beslut kan fattas.

Nya bostäder
Kommunen arbetar aktivt med att fler
bostäder ska byggas. I det förslag till över
siktsplan som tagits fram finns en rad nybyggnadsområden. Beräkningar visar att
om kommunen utvecklas enligt förslaget
till översiktsplan kan antalet invånare öka
från 16 500 idag till cirka 21 000 år 2030.

Fler barn

… det blir ungefär
220 fler förskolebarn
fram till år 2025 och
ungefär 400 fler grundskoleelever till
år 2030.

Den skolutredning som
ligger till grund för be
slutet om den nya skolan
uppskattar att det blir ungefär
220 fler förskolebarn fram till år
2025 och ungefär 400 fler grundskoleelever
till år 2030. Beräkningarna bygger på ett
ökat bostadsbyggande enligt det aktuella
förslaget till översiktsplan.
När utredningen beräknat hur många fler
barn som kommer att finnas i kommunen
har man beräknat hur mycket mer lokaler

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat
att det blir konstnären Linda Shamma som
ska pryda Rönningerondellen med konst
verket "Mina paradisfåglar". Nämnden går
på samma linje som kommuninvånarna.
Salemsborna kunde i slutet av januari rösta
på två olika förslag till utsmyckning av
rondellen. Konstverket "Paradisfåglar" fick
84 procent av rösterna och konstverket
"Wilhelmina" fick 16 procent.
Många Salemsbor har uttryckt att det
är fint med kopplingen till Sten Bergman
och hans paradisfåglar. Sten Bergman var
vida känd för sina resor till exotiska länder
där han sedan i radio berättade om just
paradisfåglar och andra exotiska djur. Sten
Bergman bodde i Rönninge.

som behövs. Resultatet
blir 18 nya förskoleavdel
ningar och en ny grundskola
för 480 elever. Ökningen av
förskolebarnen sker i både kommun
delen Salem och kommundelen Rönninge
men är kraftigast i Rönninge om man räknar
in nybyggnadsområdet Södra Hallsta.
Ökningen av elevunderlaget för grundskolan
sker främst i kommundelen Salem.
Mer information
www.salem.se/nyskola

Redaktion: Elisabeth Ståhl 08-532 598 50, info@salem.se. Ansvarig utgivare: Per Almström 08-532 598 12.

Foto: Bildmontage av Linda Shamma

Kommunfullmäktige har beslutat
att en ny grundskola för 480 elever
ska byggas vid Fågelsången i Salem.
Liberalerna och Rönningepartiet
var inte överens med övriga partier
utan ville att skolan skulle byggas
i Södra Hallsta.

Foto: Leif Johansson/Scandinav Bildbyrå

Paradisfågel i
Rönningerondellen

Vällingevägen bör inte stängas av

Kommunens bokslut för 2016 visar
preliminärt ett överskott på 20 miljoner
kronor. Det är drygt 12 miljoner bättre
än budgeterat. Den största delen av
överskottet beror på att antalet invånare
ökar mer än beräknat. Det ger kommunen
knappt 8 miljoner i ökade intäkter för
skatter och bidrag.

100 feriearbeten
för ungdomar
Socialnämnden får 466 000 kronor extra
av kommunstyrelsen till ferieplatser för
ungdomar sommaren 2017. Det betyder
att nämnden kan öka antalet ferieplatser
från budgeterade 50 till 100. Samverkan
om feriearbeten ska även ske med
kommunens privata näringsidkare.

Foto: Trippa.se

Mer information
Mats Bergström, 070-723 42 25,
mats.bergstrom@salem.se

Trafikverket ansvarar för skyddet av
vattentäkter som ansluter till väg eller
järnväg. I en så kallad åtgärdsvalsstudie för
Bornsjöområdet föreslås en rad åtgärder
för att skydda Bornsjöns reservvattentäkt.
Salems kommun motsätter sig flera förslag
i studien och vill bland annat att:

• Framkomligheten inte ska begränsas
för biltrafik på Vällingevägen, väg 580.
Vägtrafiken har fungerat utan problem
i många år och en avstängning skulle
utestänga Salemsbor och andra Stock
holmare från värdefulla rekreations
områden.
• Inga begränsningar ska göras i fram
komligheten på gamla riksettan, väg
584. Vägen är ett viktigt andrahands
alternativ till motorvägen.
• Trafikverket även i fortsättningen ska
ansvara för vägarna 579 och 580. Salem
hänvisar här bland annat till tidigare
uttalande att "Väg 580 riskerar delvis
att stängas av om Stockholm Vatten tar
över och därmed blockeras många med
borgares möjligheter till rekreation och
friluftsliv runt Bornsjön och Vällinge".
Mer information
Se kommunens webplats
www.salem.se/vallingevagen

Knappt 7 miljoner
från Trafikverket
Salems kommun har beviljats statlig
medfinansiering på knappt 7 miljoner
kronor för investeringar i det kommunala
vägnätet. Det är Trafikverket region Stock
holm som årligen beviljar medfinansiering
till investeringar i kollektivtrafikanlägg
ningar samt förbättrad miljö och trafik
säkerhet på det kommunala vägnätet.

För år 2017 har Salem beviljats
medfinansiering för fyra projekt:
• Utbyggnad av infartsparkering
vid Garnuddsvägen.
• Gång- och cykelväg samt gång- och
cykelbro vid Karlskronaviken.
• Cykelparkering vid Rönninge centrum.
• Gång- och cykelväg vid Sandbäcks
vägens förlängning.

Solkarta
Funderar du över hur mycket solenergi
ditt tak kan ge? Salems kommun har
tagit fram en solkarta för privatpersoner,
föreningar och företagare i kommunen.
Med hjälp av solkartan kan du ta reda på
hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka
delar av taket som är bäst att använda för
solenergi och hur mycket el eller värme
en solenergianläggning skulle kunna
producera under ett år.
Du hittar solkartan och mer information
om den på kommunens webbplats
www.salem.se/solkarta

Hyr ut bostad eller rum
Vi vill hyra bostäder eller enstaka rum
till nyanlända flyktingar. Kommunen
tecknar hyresavtalet och hyr ut bostaden
i andra hand. Hyresbostaden ska ligga
inom Salems kommun.
Mer information
Bo- och flyktingsamordnare Inger Bacic,
08-532 598 46, inger.bacic@salem.se.

Möjliggörarna
Möjliggörarna är ett projekt
som söker upp unga mellan 20
och 24 år som varken arbetar
eller studerar. Projektet som
finns i Huddinge och Salem har
fått medel från Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
Två "möjliggörare" arbetar med att
söka upp ungdomar inom de befintliga
verksamheterna Slussen och Ungdoms
projektet i Salem (UPIS). Det är viktigt
att nå de så kallade hemmasittande
ungdomarna och inspirera dem till en
första kontakt med de verksamheter
som finns. Målet är att 75 procent av
ungdomarna som söks upp ska påbörja
en studie- eller yrkesinriktad syssel
sättning. Möjliggörarna Maria Svahn
och Amira Zamel arbetar i Salem på
torsdagar och är anställda av Salems
kommun. Projektet startade 1 februari
2017 och drivs i samverkan mellan
Arbetsförmedlingen, Salems kommun
och Huddinge kommun.

Nominera till
årets företagare

Se kommunfullmäktige
på webben
Nu kan du följa kommunfullmäktiges
sammanträden via direktsänd webb
sändning. Nästa sammanträde är den
11 maj kl 19.00. Länk till sändningen
hittar du på kommunens webbplats
www.salem.se/webbsandning

Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav Bildbyrå

Överskott på 20
miljoner i bokslutet

Lennart Kalderén och Jan Apelskog klipper bandet.

Första spadtaget för
kvarteret Trädgårdslunden
Det officiella första spadtaget har nu tagits för kvarteret Trädgårdslunden
vid tidigare Coop-parkeringen i Rönninge centrum. Invigningsbandet
klipptes av kommunstyrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) och
Småas platschef Jan Apelskog. Sedan satte sig Lennart Kalderén i
grävmaskinen och tog ett första "spadtag" med skopan.
Pågående anläggningsarbeten
En hel del anläggningsarbeten är aktuella
i kommunen:
• Gångbanan vid Tallsätravägen asfalteras
och görs klar så snart temperaturen
tillåter asfaltering.
• En aktivitetsanläggning ska byggas i
Söderby Park under maj–juni. Det blir lek
plats, gång- och cykelväg och en spontan
idrottsplats ovanför Vattentornsvägen.
• En mindre konstgräsplan för sjumanna
spel ska göras iordning vid Salemsvallen

i Rönninge. Arbetet ska vara klart
under maj–juni.
• Gata- och VA-arbetena vid Heliodal
i Rönninge fortsätter. Uttringevägen
är avstängd för genomfartstrafik till
och med oktober.
• Småa:s byggnation i Rönninge centrum
påverkar framkomligheten till parkeringar
och annat. Det blir även en del buller.
• Parkeringsfickorna och gångbanan
vid Dånviksvägen ska bli klara under
april–maj.

Varje år delar Företagarnas Riksorga
nisation (FR) ut hederstecknet ”Årets
Företagare” till en enskild företagare
som under året utfört en presentation
i sin kommun. I Salem är det närings
livskommittén som föreslår kandidat
på förslag från enskilda Salemsbor
eller lokala näringslivsorganisationer.
Lämna in förslag på kandidat senast
den 22 maj med en kort motivering.
Skicka förslaget via mail till jan.lorichs@
salem.se eller med post till Jan Lorichs,
Salems kommun, 144 80 Rönninge.
Du kan också lämna ditt förslag till
receptionen i kommunhuset. Priset
delas ut under Salemsdagen i Skönviks
parken i Rönninge i slutet av augusti
och vinnaren tillkännages först vid
utdelningstillfället.

Nominera till
kulturstipendiet
Salems kommuns kulturstipendium
delas ut som stöd och uppmuntran
för förtjänstfull eller lovande insats
inom vetenskap, litteratur, konst, musik,
teater, journalistik, fortbildning eller
annan betydelsefull insats. Stipendie
summan är på 10 000 kr.
Skicka nomineringar med motivation
till Salems kommun, 144 80 Rönninge,
senast 1/5. Märk kuvertet ”Kultur
stipendium”.

Centerpartiet
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Det händer
mycket nu!
I vår kommun
har vi äntligen sett
början på utbyggnaden av de nya
bostäderna i Rönninge, besluts har tagit
om en ny skola i Fågelsången och inte minst
nya bostäder och ett nytt centrum planeras
i Salem!
Är du inte nyfiken, vill du inte komma med
och påverka? Kom med oss, ett trevligt och
ambitiöst gäng med högt i tak, som lägger
lite av vår fritid till att diskutera och vara med
och ta ansvar för vår kommuns framtid. Att
syssla med politik på det kommunala planet
innebär att du är välinformerad, vet vad som
händer och sker i din närhet! Vi vill ju alla
leva i en demokrati men en demokrati bygger
på människors engagemang, att tillsammans
med andra arbeta för det man tror på.
I Centern har vi just fått en ny ordförande,
Raili Nilsson, ung egenförtagare med massor
av energi och visioner, som brinner för att
göra just vår kommun till den kommun där
invånarna i alla åldrar trivs och vill bo.
Vi behöver även i kommunen snart börja
planera för nästa äldreboende. Vi har i kom
munen en hög klass på våra boenden vilket
väl visar sig i den fina utmärkelsen som Salarps
Äldreboendes kök har fått. Det har utsetts till
ett av landets 10 bästa kök i en tävling, Guld
kon, anordnad av Arla. Grattis Salarp!

Kom med, kontakta
Ankie Bosander 070-217 80 96 eller
Raili Nilsson 070-252 72 80

Kristdemokraterna
Ge barnen en riktig grund

om deras behov av
kultur och fritid. Och så
jobbar vi Liberaler. Öppet
och nära för att kunna
förbättra våra gemensamma
intressen. Nästa stora fråga är
utveckling av kultur och fritid vid utbygg
naden av Salem C. Vad tycker du behövs?
Hör av dig så tar vi med dina idéer i processen.
För vet ni vad, satsningar lönar sig. För
drygt ett år sedan såg vi till att biblioteket
fick extra resurser för barn och unga. Redan
nu har boklånen i denna målgrupp ökat med
närmare 5 %. Även vår omläggning till ett
mer jämställt föreningsstöd har gett resul
tat. 41 % av kommunens föreningsaktiva
ungdomar är nu flickor, vilket är en ökning
med 5 %. Nu väntar vi spänt på att se om de
satsningar vi gör för nyanländas engagemang
i föreningslivet kommer att ge lika goda
resultat.
mia.franzen@liberalerna.se

Miljöpartiet
SD sprider ”alternativa fakta”...
Sverigedemokraterna i Salem har
gått ut med ett flygblad. Rubriken
är ”Kortsiktighet och astronomiska dolda
kostnader för inackordering av asylsökande”.

SD hävdar där att
• ”300 miljoner kronor är en utgift som
har tillkommit till följd av invandrarrelaterad befolkningsökning och för att
möjliggöra Skyttorpsskolans transfor
mering till asylboende, men utgiften
passerar som ”skolsatsning”.
• ”20 miljoner kronor som Salems kommun
årligen lägger på inackordering av asyl
sökande via uppköp av bostadsrätter,
villor och radhus...”.
• ”kommunen satsar på uppförande av
baracker på 9 olika ställen i kommunen”.

I år är det 500 år sedan Martin
Luther ändrade på kyrkan. Detta
medförde att kyrkan börja bedriva
undervisning. Svenska folket blev det mest
läskunniga i Europa. Barn och vuxna lärde
sig samtidigt goda normer vilket skapat
den svenska värdegrunden och svenskens
mentalitet.
Sedan 50 år till
baka har kommunen
övertagit ansvaret
för skolan och
kristendomens
plats har kraftigt
reducerats. Präs
terna i Salem har förlorat möjlighet
att besöka skolorna och informera om den
frivilliga konfirmationen i kyrkan. KD önskar
att prästerna åter är välkomna till skolan.
Dagens barn behöver samma sunda
och fasta grund som tidigare generationer
och som av tradition fungerat.

Inget av dessa uttalanden har någon förank
ring i verkligheten, men visar SD:s konspira
toriska tänkande. Hur kan de påstå att kommunen vill göra Skyttorpsskolan till asyl
boende? Förslagen till nytt Salem C förut
sätter att bostäder byggs på den platsen,
vilket SD känner till. Att det inte i något
sammanhang handlar om asylsökande
vet SD också. SD vet också att kommunen
aldrig har haft för avsikt att bygga baracker
på 9 ställen.
När SD presenterade sin politik inför
Salems väljare 2014, omfamnande de folk
hemsidealen. Det gav sken av en lokal Sverigedemokrati, som inte var som stålrörs-SD.
Nu har de kommit ut ur garderoben, lika
vårdslösa med fakta som man kunde befara.
Läs mer på www.mp.se/salem

Liberalerna

Moderaterna

Det våras för kultur och fritid!
Våren är här och med den kom
munens nya tradition – Valborgs
firande i Skönviksparken. Förra
året kom 1000 personer till detta evenemang,
som har initierats av Liberalerna. Så varmt
välkomna allihop den 30 april! Brasan tänds
även i år ute på Flaten, Rönninge Show
Chorus underhåller, vårtal kommer hållas,
m.fl. trevligheter.
Kultur och fritid engagerar. Det vet vi
efter drygt två år vid rodret i Kultur- och
fritidsnämnden. Över 1000 invånare engage
rade sig t.ex. i Rönningerondellens konstverk.
Ovanligt många äldre svarade på vår enkät

Elbilar på G
Två “tunga” beslut togs av full
mäktige i februari. Enighet rådde
om förhandlingsinriktning för
Salems centrum, ett möjligt nytt centrum på
Säby bollplan är målet. Fullmäktige röstade
också för att en ny grundskola ska anläggas
vid Fågelsången (25 röster mot 6 för Södra
Hallsta). Vi moderater riktar ett tack till S, C,
MP för gott samarbete.
Salems kommun har fortsatt stabil eko
nomi, resultatet för 2016 ligger på +20 milj.
(budgeten sade +8). I Rönninge centrum har
första spadtaget grävts för 37 bostäder i
kv Trädgårdslunden. Torghuset, med minst
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26 hyreslägenheter, har nu bekräftad bygg
start i början av hösten. Flerbostadshusen
öster om Centralhuset (“Nära Ting”) kommer
därefter. Det är glädjande att det blir konst
verket “Paradisfågeln” som ska pryda
rondellen. Konstnärlig utsmyckning för
Rönninge torg planeras vidare.
På miljöområdet samordnas varutrans
porterna till Salems kommuns olika enheter
inom ett Södertörnsprojekt. CO2-utsläppen
minskar med hälften. Ett projekt där över
skottsvärme från Salems Ishall ska ledas i
kulvert till simhallen utreds för närvarande.
Vi diskuterar även en ny strategi för betydligt
fler miljöbilar i kommunens fordonsflotta.
Mycket pekar på att det kommer att föreslås
fler elbilar med tillhörande laddstolpar för
att minska beroendet av fossila bränslen.

Rönningepartiet
Hälsosamt motionerande
Vi i Rönningepartiet har skrivit
många motioner. Vi gör det för
att det är bästa, och ofta enda
sättet för oss att lägga förslag som vi anser
är viktiga för oss invånare. Alla motioner gör
en resa genom förvaltningen, nämnder/kom
munstyrelsen och slutligen tillbaka för beslut
i kommunfullmäktige. Detta brukar ta upp till
ett år. Mycket kan hända under tiden. Vi ser
att de styrande partier ibland vidtar åtgärder
i linje med våra motioner under tiden och
sedan kommer tillbaka med att motionen
”anses besvarad” eller ”ska avslås” för att den
behövs inte. Exempel är motionen ”Välkom
men till Salem”. Den tjänst vi föreslog för att
samordna frivilliginsatser finns nu, trots att
den inte behövdes när vi föreslog det. Ibland
får vi höra att vi är ”drömmare” som inte
erkänner verkligheten. Ett exempel är vårt
förslag om multianläggning i Salem Centrum.
Vi kallades galna som föreslog något sådant.
Flera månader senare ser vi att insikten bör
jar nå den styrande majoriteten om att idén
inte var så galen, trots allt. Att inkludera en ny
simhall i nya Salem Centrum istället för en dyr
renovering av den nuvarande blir kanske av.
Så även om våra förslag avslås, så bidrar de
till viss del till en mer positiv utveckling. Där
för fortsätter vi med vårt motionerande! Läs
om våra förslag på www.ronningepartiet.se

Socialdemokraterna
Bostadsbyggande
Vår hjärtefråga, bostadsbyggande,
har nu fått ordentligt genomslag i
Salems kommunpolitik. Kommun
fullmäktige har fattat enhälligt beslut om att
gå vidare med förslaget att flytta nuvarande
centrum och därmed ge plats för fler bostä
der. Det nya centrumet blir större och ska för
stås också innehålla butiker, restauranger och
allt annat som behövs för en ge bra service.
I Rönninge har de första spadtagen till
de nya lägenheterna tagits. Bygget av lägen
heterna på Tallsätravägen pågår för fullt.

Sjukvård
I det moderatstyrda Landstinget, får vår
politik tyvärr inte samma genomslag. Resul
tatet är en akut vårdkris. Privatiseringspolitiken har, förutom att var extremt dyr,
inneburit att vårdgivare främst har etablerat
sig i Stockholms innerstad. Kranskommuner
och förorter har utarmats.
Regeringen ger Stockholms läns landsting
ett tillskott på drygt 600 miljoner för 2017.
Det kan användas för att lindra krisen som
det moderatledda landstingsstyret skapat.

Vi kan bygga nya moderna närsjukhus,
återinföra närakuterna och ge mer resurser
till vårdcentraler. Framför allt kan vi satsa
på en bättre personalpolitik.
Krisen i Stockholmsvården beror inte
på brist på pengar. Krisen beror på hur
pengarna har använts.

Var med och påverka
Det händer mycket de närmaste åren.
Vi behöver bli fler som deltar i det politiska
arbetet och beslutsfattandet.
Se www.socialdemokraterna.se/salem

Sverigedemokraterna
Vi Sverigedemokrater vill verka
för att Salem återigen blir Sveriges
tryggaste kommun! Vi vill verka
för att vi får tillbaka vår närpolis
station, att vi får ökad patrullering samt att vi
inför ett tiggeriförbud i den lokala ordnings
stadgan. Salem har hamnat på 8e plats som
Sveriges mest inbrottsdrabbade kommun.
Vi vill också verka för införandet av ID-kon
troller i Salems skolor för att kunna identifiera
och avvisa obehöriga personer som vistas på
skolan för att skydda våra barn mot brott.
Vi vill stoppa slöseriet med skattemedel där
dyra bostadsrätter och hus köps in till asylsökanden. Vi vill satsa pengarna på att vårda
våra gamla och förbättra skolan. Vi vill skapa
ett StartUp Center för att stödja Salems nyföretagare. Vi vill ha trygghetsvärdar som
håller ordning i Salems Centrum och vid
pendeltågsstationen på kvällar. Vi är emot
att bygga höga hus i Salem som skapar en
miljö där brott, otrygghet och främlingskap
breder ut sig. Dagens styrande vill att dessa
höghus skall upplåtas åt asylsökanden som
idag bor i modulhus. Resultatet har vi sett i
våra grannkommuner. Styrande partier idag
har misslyckats med att skapa den grund
läggande trygghet som är en förutsättning
för en dräglig tillvaro.
Välkommen till Sverigedemokraterna
det enda oppositionspartiet!
David Lindgren, ordförande, SD Salem

Vänsterpartiet
Allt mer i den svenska välfärden
styrs av privata företag som drivs
av vinstintresse istället för omtanke om eleverna, barnen och de
äldre. Idag går flera miljarder av det vi betalar
i skatt för välfärd istället till privata vinster.
Vänsterpartiet säger nej till vinster i välfärden.
Vi får ibland höra att vinster i välfärden är en
förutsättning för att människor ska kunna välja
vårdcentral eller skola. Vi vill inte heller att
valfriheten ska försvinna men om välfärden
befrias från vinstjakten så stärker det seriösa
privata alternativ, som drivs av andra skäl än
att tjäna så mycket pengar som möjligt.
Det som kostar mest i dessa företag är
personalen, därför är det också där företagen
sparar in för att göra vinst. Till exempel har
privat äldreomsorg 10 procent färre personal
per äldre än vad de kommunala har. Under
sköterskor i den privat drivna äldreomsorgen
har lägre lön och företagen har också mindre
grad personal anställd på heltid jämfört med
de som drivs i kommunal regi. Lägre personal
täthet ökar också stressen för de anställda.
Vänsterpartiet vill införa en lag om att
skattemedel inte ska kunna gå till vinst
drivande företag i välfärden. Vi vill också
att det alltid ska göras noggranna bedöm
ningar och tas demokratiska beslut inför
verksamheter som startas med skattepengar.
Så är det inte idag.

april–maj 2017
Tel: 08-532 599 10,
biblioteket@salem.se
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en infokväll med Nyföretagar
Centrum. Under kvällen kan du
boka tid för enskild rådgivning.
●●

Språkcafé. Måndagar kl 15–
16.30. Fika och träna på att
tala svenska.

●●

Stick- och handarbetscafé.
Måndagar kl 15–16.30 hela
våren. Ta med eget material.

●●

Bokklubb 9–12 år. Tors 20/4
kl 15.15. Välkommen till bibblans bokklubb där vi pratar om
böcker och läsning.
Sångkul för bebisar. Mån 24/4
kl 10. Vi sjunger, rimmar, ramsar
och läser böcker tillsammans.
0–1 år.

●●

Teknik drop-in. Mån 24/4 kl
17–19. Få hjälp med tekniken,
att fixa en e-postadress,
konfigurera en dator eller
surfplatta. Drop-in.

Bokklubb 9–12 år. Tors 18/5
kl 15.15. Välkommen till bibb
lans bokklubb där vi pratar om
böcker och läsning.
Sångkul för bebisar. Mån 22/5 kl
10. Vi sjunger, rimmar, ramsar och
läser böcker tillsammans. 0–1 år.
Utställning på Salems
Bibliotek 2017
• 19/4, “Salemskonstnärer”
• 22/4–10/5, Caroline Holt, foto
• 13/5–31/5, Marina Lövkvist
Wejde, akryl, olja, konstprint
Seniorbio, Murgrönan.
Tis kl 13, entré 50 kr.
• 4/4, Kvinnan på tåget
• 18/4, Lion
• 2/5, Hundraettåringen som
smet från notan och försvann

14. Kom och prova på ett
annorlunda påskpyssel med
kulturpedagogen Camilla
Olsson. För hela familjen.
●● Påskäggsjakt. Mån 10/4

kl 13–19. Hitta flest påskägg
och tävla om ett välfyllt pris.
●● Lovbio på Murgrönan

Tis 11/4 kl 10.30
Klas Klättermus, BT, 70 kr.
kl. 13.30 Smurfarna: den försvunna byn, 2D, sv tal, 80 kr.
kl 13–15. Vi gör roliga öv
ningar tillsammans. Få tips
och råd på hur du kan skriva
en bra historia.
●● Abellis magiska teater.

Bok & film. Ons 3/5 kl 9.30.
Vi visar film på olika teman
och tipsar om böcker. Från 3 år.
Föranmälan.

• Tors 13/4 kl 10.30 Baby
Bossen 2D sv tal, 80 kr, 7 år.
• kl 13.30 Skönheten och
Odjuret 2D sv.tal, 80 kr, 11 år.

Starta eget. Tors 11/5 kl 17.30–
19. Funderar du på att starta
eget företag? Välkommen till

●●

Konfirmation. Sön 2/4 kl 11
i Salems kyrka.

●●

Gökotta. 25/5 kl 8 Nedre
Söderby.

●●

Konsert med Ungdomskören.
28/5 kl 16 Salems kyrka.

Påsk
●●

Passionsandakt. 11/4 och 12/4
kl 19 Säby kyrka.

●●

Skärtorsdagsmässa. 13/4
kl 19 Salems kyrka.

●●

Öppet hus i Villa Skönvik.
Sön 30/4 kl 17–21 (obs tiden),
kaffeservering.

Långfredagsgudstjänst. 14/4
kl 11 Salems kyrka.

●●

Vandring vid Bockholmssätra
gård och Långhälls fyr. Lör 20/5
kl 10. Samling parkering vid
Högantorps golfklubb. Matsäck
och rejäla skor.

Konsert. 14/4 kl 15 Salems
kyrka. Salems kyrkokör och
Tobias Lundmark, orgel. Musik
av Bach, Haydn, Mozart m fl.

●●

Påsknattsmässa. 15/4 kl 23 i
Säby kyrka.

●●

Öppet hus med café i Villa
Skönvik. Sön 28/5 kl 13–16.
Veteranbilar i Skönviksparken
kl 13–15.

Högmässa. Påskdagen 16/4
kl 11 Salems kyrka.

●●

Pilgrimsvandring. Från Säby
kyrka till Salems kyrka 17/4
kl 11. Se hela programmet på
www.svenskakyrkan.se/salem

Kyrkan
Salems församling
Exp: 08-532 560 72 eller
e-post salems.forsamling@
svenskakyrkan.se

Ons 12/4 kl 10 och 12. Den
förtrollade sparven i teater
bussen utanför Murgrönan.
För barn fr 6 år. Biljetter finns
på biblioteket fr o m 3/4.

●●

Högmässa. Söndagar kl 11.

●●

Lunchmässa. Onsdagar kl 13.

●●

Lunchbön. Mån, tis, tors och
fre kl 13.

●●

Kvällsmässa. Torsdagar kl 19.

●●

Bibelfrukost. Tisdagar kl 8.
Samtal om bibeln och livet.

●●

Pilgrimsvandringar. Utgår från
kyrkan tisdagar kl 10.15.

●●

Torsdagsträffar med föredrag
och sopplunch. 20/4 och 4/5
kl 11.

●●

Fredagsmys. 28/4, 12/5, 26/5
kl 19. För dig i högstadiet och
gymnasiet.

●●

Samtalsgrupp tro och liv.
Tisdagar kl 13.30.

●●

Stororden enligt Luther.
Ons 19/4, 17/5 kl 19.

●●

Söndagsskola. Varannan söndag,
jämna veckor kl 11.

●●

Öppna förskolan Juvelen.
Måndagar kl 9–14, tisdagar kl
9–12.30 och torsdagar 9–12.30.
För barn 0–5 år med föräldrar.
Fika, lek och sång.

●●

Barngudstjänst. Fre 28/4 kl 9.30.

●●

Klädbytardag. Lör 29/4 i
församlingshemmet.

●● Lovbio på Murgörnan

Kultur
●●

Valborgsmässofirande. Sön
30/4 kl 19–22 i Skönviksparken.
Broberg band, delar av Rönninge
Show Chorus, vårtal av av kom
munstyrelsens vice ordförande
Mia Franzén (L), tivoli, café
hos Salems Hembygdsförening
i Villa Skönvik. Arr Salems IF
och Salems Kommun.

Övrigt
●●

Säby kyrka

●● Skrivarworkshop. Tis 11/4

Bokcirkel vuxen. Tors 27/4
kl 17. Prata om böcker med
andra. Utvalda torsdagskvällar
hela våren. Kontakta biblioteket
om du vill vara med. Till den här
träffen läser vi Till andra sidan
havet av Tahar Ben Jelloun.

●●

●●

Hur Södertälje kom till och
blev stad. Tors 20/4 kl 19 i Villa
Skönvik. Katarina Juhlin berättar.
Biljett hämtas på biblioteket
eller Blomsterprinsessan
Rönninge en vecka före.

●●

●● Påskpyssel. Mån 10/4 kl

Bildredigering. Tors 27/4
kl 16.30–18. Grundkurs i bild
redigering med programmet
Autodesk Pixlr. Lär dig hur du
kan skapa eller redigera en bild
för just ditt ändamål. Grund
läggande datorkunskaper krävs.
Föranmälan.

Boklunch. Tors 4/5 kl 12. Vi tipsar
om några av de senaste och bästa
böckerna. Ta med dig din lunch
eller kom bara för att lyssna.

●●

Påsklov

Bokklubb 13–18 år. Tors 27/4
kl 16. Vi träffas och pratar om
böcker vi läst och tipsar om lik
nande. Till den här träffen läser
vi Wink, Poppy, Midnight av
April Genevieve Tucholke.

●●

Allsångskarneval. Tors 18/5
Allsångskarneval för Förskole
klasserna i Säbylunden. Start
kl 10 Kulturskolans orkester
och kl 10.30 Mr Dannyman
trollar.

Salems Hembygdsförening

●●

Bok & film. Ons 26/4 kl 9.30.
Vi visar film på olika teman
och tipsar om böcker. Från 3 år.
Föranmälan.

Afternoon book. Ons 3/5 kl 16.
Är du trött på heteronormen och
trista könsroller i böckerna? Vi
tipsar om böcker på temat HBTQ
och feminism. Ålder 14–20.

●●

●●

Välkomna till Eternellens
Aktivitetscenter. För pensio
närer och andra lediga. Här kan
du dricka kaffe till självkostnadspris och prata bort en
stund mån, ons, fre kl 9–12.
Dessutom anordnas det olika
hobbyverksamheter, t.ex. måla,
sticka, sy, snickra. Lättgympa
måndagar och onsdagar. Mera
information på 08-532 597 92
mån, ons, fre kl 11–13 eller
via vårt informationsblad som
finns på Eternellen, Säby
hemmets entré.
SeniorNet Salem. Välkommen
till vår Datorstuga i Salems
Centrum (Säbyhallsv. 24), där
du får hjälp med dina datorer,
plattor och smarta mobiler!
Tisdagar 13–16 teknisk support,
onsdagar kl 13–15 allmän
support. Torsdagar kl 13–16
(9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 27/4)
IT-Café i Lilla Murgrönan där
vi tillsammans pratar om olika
delar av IT-tekniken.

●●

Fritidsmässan Minfritid.nu.
Tors 11/5 kl 9–20.30, Idrotts
huset, Munkhättevägen 41,
Tumba. Gratis. Prova många
roliga och spännande aktiviteter,
se och lyssna på olika artister,
ta en fika, äta något eller bara
vara. Mässan fungerar som
en mötesplats för dig med
funktionsnedsättning där nya
kontakter tas och där nya
samarbeten kan uppstå. Följ
oss på Facebook och Instagram.
#minfritid2017

●●

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

Politik
Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 11/5
Barn- och utbildnings
nämnden: 25/4, 23/5
Bygg- och miljönämnden: 2/5
Kultur- och fritidsnämnden: 18/5
Socialnämnden: 26/4
Sammanträdena börjar kl 19
om inget annat meddelats.
Allmänheten kan inte delta
vid de ärenden som gäller
myndighetsutövning eller som
omfattas av sekretess. Dessa
ärenden förekommer främst
vid bygg- och miljönämnden
och socialnämnden.

Frågestund för
allmänheten
I samband med kommun
fullmäktiges sammanträde är
det frågestund för allmänheten
kl 19. Alla kommuninvånare
kan ställa en fråga som berör
något inom fullmäktiges
ansvarsområde. En person
får endast ställa en fråga vid
samma tillfälle. Frågan ska
märkas ”Fråga till fullmäktige”
och lämnas till kommunen
senast måndag den vecka
sammanträdet äger rum.

Form: Ryter. Tryck: Edita Bobergs.

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

●●

Informationsträff för äldre.
Ons 19/4 kl 14–17 Kristall
salongen Rönningeborg. Kommunala rådet för funktions
hinderfrågor och kommunala
pensionärsrådet bjuder in
Enhetschef Jonas Bodin, Salem
Rehab som pratar om: Aktiv Livs
stil – ett koncept för att förebygga
fall och Hjälpmedel och bostads
anpassning – vilka regler gäller
och vad kan du få hjälp med.

Foto: HG bild
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