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Öppen mottagning för dig som vill få ordning på ekonomin
Kan få hjälp med mycket

Foto: Johnér

En budget- och skuldrådgivare kan hjälpa till
med mycket:
• Lära dig mer om hur du gör upp en fungerande, lättöverskådlig hushållsbudget.
• Ge tips om hur du undviker att skuldsätta
dig, men om du ändå gör det, ge dig hjälp
med att kartlägga skulderna.
• Hjälpa till med att ansöka om skuld
sanering hos Kronofogden, men också
med att överklaga om du får avslag på din
ansökan. Hjälpa till med att räkna ut vilken
betalningsförmåga du har.
• Ge assistans när du förhandlar med dina
fordringsägare.
• Hjälpa till med kontakter med inkassobolag.
• Med mera, med mera.
– När någon hamnar i en svår skuldsituation
har det ofta hänt någonting i ens liv som
lett dit. Det kan vara en separation eller ett
dödsfall som gör att man plötsligt bara har en
inkomst i sitt hushåll i stället för två. Ibland
kommer äldre män eller kvinnor som förlorat
sin partner till oss och som står helt hand
fallna eftersom det var partnern som tog
hand om ekonomin, säger Petra Hyttberg.

– Men en grupp som vi inte sett så ofta hos
oss är unga människor som fått ekonomiska
problem, kanske för att de har tagit sms-lån.
De vi vill nå ut mer till – har du skulder kan
det sätta stopp för att komma vidare i livet på
flera sätt, inte minst när det gäller att kunna
skaffa bostad, säger Petra Hyttberg.
Fakta: Öppen mottagning med kommunens
budget- och skuldrådgivare.
Plats: Salems bibliotek.
Datum: 7/5, 4/6, 2/7, 6/8, 3/9, 1/10, 5/11
och 3/12 (alltid måndagar).
Tid: kl. 16.30–18.30.
Kontakt:
Petra Hyttberg,
socialsekreterare Vuxenenheten
petra.hyttberg@salem.se
Det går också att boka tid eller ställa frågor
om budget- och skuldrådgivning på telefon
08-532 598 00 (telefontid tisdagar kl. 9–10).

Har tystnadsplikt

Goda tips om hur man undviker
skuldfällan och vad man ska tänka
på i kontakten med inkassobolag –
det är två av många exempel på hur
kommunens budget- och skuldråd
givare kan hjälpa dig med en ekonomi
som hamnat i gungning.
– För många som hamnat hos Kronofogden hade det gått att rädda situationen i tid och sett till att det aldrig
gick så långt, säger Petra Hyttberg på
Vuxenenheten i Salems kommun.
Sedan länge har den som bor i Salems
kommun rätt till gratis budget- och skuld
rådgivning. Människor som vill ha tips om
hur man får ordning på ekonomin och bukt

med skulderna kan boka tid för samtal med
en budget- och skuldrådgivare på kommunen.
Men från och med måndagen den 9 april i år
byggdes konceptet ut och en ny satsning drog
igång: Öppen mottagning en gång i månaden
mellan klockan 16.30 och 18.30. Det är ett
sorts drop in där kommunens budget- och
skuldrådgivare är på plats i Salems bibliotek
för dig som vill ha hjälp med vardags
ekonomin. Det går att ställa frågor, prata med
rådgivaren i enrum eller boka tid för fortsatt
budget- och skuldrådgivning. Det är bara att
dyka upp, det behövs ingen föranmälan.
– Vi vill bli mer tillgängliga och verkligen visa
att vi finns. Men den som inte vill komma till
biblioteket är jättevälkommen att ringa och
ställa frågor eller beställa tid för vidare råd
givning, säger Petra Hyttberg, som arbetar som
budget- och skuldrådgivare i Salems kommun.

Att prata om sina skulder kan kännas väldigt
laddat för många människor.
– En del skäms, vågar kanske inte ens öppna
sina brev från inkassobolagen och tappar
kollen på hur stora deras skulder är. Men min
upplevelse är att många är väldigt lättade när
de går härifrån. Att det känns skönt att få sätta
sig ner och prata om sina skulder. Det blir ett
uppvaknande och man inser att det går att göra
något åt situationen, säger Petra Hyttberg.
– Och jag vill verkligen poängtera att vi har
tystnadsplikt, att det som sägs mellan mig som
rådgivare och dig som klient stannar mellan oss.

Skolan i Fågelsången –
så här kommer den se ut

det företag som fått i uppdrag att utforma
skolan tillsammans med tre av kommunens
förvaltningar (miljö- och samhällsbyggnad,
barn- och utbildning samt kultur- och fritid),
olika förslag på hur skolan kan se ut.
Den 9 april beslutade kommunstyrelsen att
ge grönt ljus till ett av förslagen. Det betyder
bland annat att det blir två fristående runda
byggnader, en för själva skolan och en för
idrottshallen. De två byggnaderna kommer inte
att ha några hörn eller raka fasader, man ska
kunna ta sig till och från dem från flera olika håll
och genom olika ingångar. Det ska finnas gårdar

Två runda byggnader med gårdar
mellan sig och där stor hänsyn tas
till naturen runtomkring. Nu är
designen klar för den nya grund
skolan i Fågelsången.
Den 23 februari 2017 beslutade kommun
fullmäktige i Salems kommun att en ny grundskola i Fågelsången ska byggas. I mars i år
presenterade projektören ÅF Infrastructure,

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

Vill nå fler unga
Alla invånare i Salems kommun är alltså
välkomna att komma på gratis budget- och
skuldrådgivning och de som söker sig dit är
alla möjliga.

Några tips för en bättre ekonomi
”Att skriva ner sina kostnader och att man
tar sig en ordentlig titt på vilka utgifter man
har varje månad, bara det kan bli ett litet
uppvaknande. Att saker som kan verka som
smågrejer, som att man köper en kaffe latte
varje dag, blir till stora summor i det långa
loppet. Sen är det en bra idé att se över sina
avtal – hemförsäkring, mobilabonnemang
och annat. Har man varit kund länge kan
man kanske få ett förmånligare avtal. Eller
kan man kanske byta till ett billigare telefon
abonnemang”, säger Petra Hyttberg, budget- och skuldrådgivare i Salems kommun.

mellan skolbyggnaden och idrottshallen och
de två husen placeras på ett sådant sätt så att
hänsyn tas till platsen och naturen runtomkring.
Den nya grundskolan kommer kunna ta emot
omkring 500 elever och både skolbyggnaden
och idrottshallen byggs i hållbart material
som puts, plåt och keramiska plattor för att
kunna hålla i en lång tid framöver.
Målet är att grundskolan i Fågelsången kan
ta emot sina första elever höstterminen 2020.
Läs mer om förslaget på Salems kommuns
hemsida: www.salem.se/fagelsangen

Redaktion: Clara Hägg, clara.hagg@salem.se. Ansvarig utgivare: Mats Bergström, mats.bergstrom@salem.se.

Fortsatt sponsring
av Salems IF
Salems kommun fortsätter att stödja
Salems IF. Säsongen 2018/2019 kommer
kommunen sponsra innebandyföreningen
med 117 000 kronor.
Salems IF har spelat i landets näst
högsta serie, Allsvenskan, sedan 2014. I år
var laget en hårsmån från att ta klivet upp i
Svenska Superligan, SSL, men föll med 3-4
i sudden death i den helt avgörande kval
matchen mot FBC Kalmarsund.

Myter om kriser
Vid en kris drabbas
man av panik eller
FALSKT
så blir man helt
handlingsförlamad.
Vid kriser hjälper människor
varandra. Man blir oftas
handlingskraftig och visar
medmänsklighet.

Felanmäl enkelt via
mobilen

Ansökan till yrkesutbildningar och
enstaka kurser öppnar den 7 maj och start
är den 6 augusti. Du hittar ansökan på
www.salem.se under Vuxenutbildning.
Behöver du vägledning och hjälp med
ansökan är du välkommen att boka
möte, komvux@salem.se eller telefon
08-532 597 28.

SFI på Rönninge
gymnasium
Den 20 augusti öppnar SFI-skolan i Salem,
på Rönninge gymnasium vid Rönninge
station. Undervisning är på dagtid och
de studievägar som erbjuds är 2 och 3.
För mer information kontakta rektor
Marianne Hedmar, komvux@salem.se,
telefon 08-532 597 28.

Dags att nominera
Årets företagare
Passa på att nominera dig själv eller
någon annan företagare till Årets före
tagare i Salem. Mejla din nominering
till kurt.stahl@karisma.se eller
marlene@ackland.se senast den 27 maj.
Styrelsen för Företagarna Botkyrka-
Salem utser vinnaren och priset delas
ut under Salemsdagen i Skönviksparken
i Rönninge i slutet av augusti.

Sök stipendium från
SalemFöretagarna
SalemFöretagarna delar varje år ut ett
socialt stipendium till en person eller
förening som under året gjort en social
insats i Salems kommun. Känner du till
någon som du vill nominera, skriv ner en
kort motivering till varför varför just din
kandidat bör få stipendiet och mejla den
till eriksson.kandell@gmail.com.

Del av Rönninge centrum
döps efter Wilhelmina
af Tibell
Bygg- och miljönämnden har beslutat att
fastställa namnet Wilhelmina af Tibells
plats för del av allmän plats i Rönninge
centrum, närmare bestämt mellan Nära
Ting-huset och entrén till Rönninge station.

Om krisen eller
kriget kommer...

och höjd beredskap, och i yttersta fall krig.
I samband med årets kampanj kommer
informationsbroschyren “Om krisen eller
kriget kommer” delas ut till samtliga hushåll
i Sverige. Vi ber er läsa igenom broschyren
och ta till er informationen.

...så heter den informations
broschyr som kommer komma
till alla hushåll under vecka 22.

Mer om förberedelser

Den nationella krisberedskapsveckan
går i år av stapeln den 28 maj till 3 juni.
Grundare till veckan är Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och
Salems kommun är en av de kommuner
som kommer att uppmärksamma årets
krisberedskapsvecka.
Årets tema är “Vad skulle du gör om din
vardag vändes upp och ner?” Syftet med
veckan är att öka människors kunskap om
hur man förbereder sig för samhällskriser

Planera för att kunna klara dig själv i
minst 72 timmar. Se till att ha tillgång till:
mat, vatten, värme och kommunikation.
Är ni redan nu intresserad av att lära
er mer om hur ni kan förbereda er för
en samhällskris, se kommunens hemsida:
www.salem.se/dinsakerhet, Salems
kommun informerar nummer nr 2 2018,
www.krisinformation.se samt
www.dinsakerhet.se

Tänk på det här
när du eldar
Våren är här och det betyder att
det eldas allt mer i våra trädgårdar.
Gunnar Andersson, miljöinspektör
och kommunekolog i Salems
kommun, berättar om vad du ska
tänka på för att undvika brand och
inte störa dina grannar.
Trädgårdsmaterial på ens egen mark, som
torra löv och kvistar – det är en bra tum
regel för vad man får elda.
– Sedan finns det annat som det går bra
att elda, till exempel kol när man ska grilla.
Men man får absolut inte elda sådant som
ska gå till avfallshantering. Behandlat material, som impregnerade eller målade möbler,
kan innehålla väldigt mycket gifter och är
både olämpligt och förbjudet att elda,
säger Gunnar Andersson.

Visa hänsyn mot grannen
När räddningstjänsten utfärdat eldningsförbud är det förbjudet med öppen eld
utomhus. Men också när man får elda är
det viktigt att tänka på säkerheten.
– Det är viktigt att tänka på vinden när
du eldar - både på grund av säkerheten och
för att inte obehaglig rök ska svepa in över
granntomten. Blåser det till exempel mot

Efter 72 timmar
kommer jag och min
FALSKT
familj att få hjälp av
kommunen.
Är du och din familj fullt friska
förväntas det att du, som i normala förhållanden, ta hand om
dig och din familj. Vi rekommenderar att ni förbereder er för att
kunna hantera en samhällskris
som varar i 72 timmar, men
det betyder inte att ni auto
matiskt får hjälp efter den tiden.
Kommunen kommer arbeta för
att de som verkligen behöver
hjälp kommer att få det och att
samhällsviktiga verksamheter
fortfarande fungerar, så som
hemtjänst och skola.

exempel inte finnas någon brandrisk, utan
det är fullt tillräckligt att man känner sig
störd. Det är lite på samma sätt som när
någon spelar hög musik i en lägenhet, man
får inte göra det för sent och för länge om
det stör grannarna. När det gäller rök är
det dessutom också en hälsofråga eftersom
det kan vara skadligt för våra lungor, säger
Gunnar Andersson.

Undvik blöta löv

Foto: Johnér

Är du i behov av studier
på komvux i höst?

Vid kriser råder
FALSKT
undantagstillstånd.
Vid samhällskriser
gäller i regel normal lagstiftning.
Var dock uppmärksamma på
myndigheters rekommendationer.

Foto: Johnér

Ni vet väl om att vi har en app för fel
anmälan? I appen kan du snabbt och
enkelt skicka in en felanmälan direkt till
kommunen när du upptäcker den. Vi håller
dig sedan uppdaterad när förändringar sker
samt när ärendet är avslutat. Appen hittar
du genom att söka på Felanmälan Salems
kommun där du laddar ner dina appar.

grannens fasad så ska man inte elda.
Och man får naturligtvis inte elda på ett
sätt så att det utgör brandrisk, säger
Gunnar Andersson.
Att just ta hänsyn till sina grannar är
viktigt i eldningstider.
– Eldning får inte störa grannar och det
räcker med upplevd problematik för att ett
klagomål ska vara befogat. Det behöver till

En annan tumregel är att det trädgårds
material som du eldar ska vara torrt.
– Då blir röken vit och tunn. Eldar du
blött material, som fuktiga löv, blir det oftast
en mer ofullständig förbränning. Det gör att
röken inte stiger lika lätt, blir tyngre, mörkare,
mer stickande och lättare stör grannen,
säger Gunnar Andersson.
En annan viktig sak att tänka på är att
släcka elden i tid.
– Släck inte elden och gå därifrån direkt.
Utan var kvar kanske en kvart eller tjugo
minuter efter att du släckt, för att försäkra
dig om att elden verkligen har slocknat,
säger Gunnar Andersson.
Läs mer om eldning på Salems kommuns
hemsida: www.salem.se/eldning
Kontakt:
Gunnar Andersson
Miljöinspektör/kommunekolog
08-532 597 61, gunnar.andersson@salem.se
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Hallå där Mats Bergström,

Vi söker röstmottagare
till årets val i Salem
Årets val till riksdag, landsting och kommun ser ut att bli riktigt spännande! Inte
bara på riksplanet utan även i kommunerna, det gäller även för Salem. En viktig
och intressant insats för demokratin är
att under valdagen ta emot och räkna
alla röstsedlar. Vi söker nu fler kandidater till uppdraget som röstmottagare.
Röstmottagaren ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.
Du behöver inte vara bosatt i kommunen
men måste vara 18 år fyllda, senast på
valdagen. För att få arbeta som röstmottagare måste du genomgå en utbildning
inför uppdraget, som sker i augusti.
Utöver att du bidrar till demokratin, så
kommer du också att få en ersättning för
din arbetsinsats.

Salems nya kommundirektör!
Mats Bergström, tidigare ekonomichef i Salem, fick i december 2017
hoppa in som tillförordnad kommundirektör. Kommunstyrelsens var
dock så nöjda med hans arbete att
han erbjöds och tackade ja till rollen
som fast anställd kommundirektör.
Hur känns det att bli Salems nya
kommundirektör?
– Det känns så klart både roligt och
spännande. Salem är en välskött kommun
med bra verksamhet och stabil ekonomi.
Kommunen står nu inför ett antal kommande
utvecklingsprojekt med bland annat utvecklingen av S alems centrum, Södra Hallsta
och byggande av en ny grundskola. Det
känns i min roll viktigt att bistå kommunen
i att utvecklingsprojekten blir lyckosamma
- samtidigt som vi ytterligare vässar
kvaliteten i kommunens verksamheter.
Vad gör en kommundirektör?
– Kommundirektören ska vara en länk mellan
de förtroendevalda och kommunens tjänste-

män för att säkerställa att de politiska
beslut verkställs. I rollen ingår också att
vara ytterst ansvarig tjänsteman, leda
arbetet i kommunens ledningsgrupp och
ansvara för samordning- och samarbetsfrågor mellan kommunens förvaltningar.
Hur har första tiden som
kommundirektör varit?
– Det har varit full fart framåt, lärorikt och kul.
Varje dag bjuder på nya insikter och intressanta möten med medborgare, förtroendevalda
och medarbetare. Vi har duktiga medarbetare
och ett viktigt samhällsuppdrag!
Vilka är det viktigaste frågorna framöver?
– Kommunens utvecklingsprojekt kommer
att få en hel del fortsatt fokus från min sida.
Därutöver arbetar vi i kommunens lednings
grupp med att ta fram ett antal fokusområden
för förbättringar på kort och lång sikt. Det
känns viktigt att tillsammans med våra
medarbetare skapa goda förutsättningar för
fortsatt utveckling av kvalitet och effektivitet
i vår verksamheter. Det finns inget som är så
bra att det inte kan bli ännu bättre!

Berätta lite om dig själv:
– Jag är 53 år, är sambo och har fem barn,
varav tre bonusbarn. Jag har bott på Södertörn i 25 år, de senaste åren i grannkommunen Södertälje. Min bakgrund är ekonomi,
jag anställdes för ca 3 år sedan som ekonomi
chef i Salems kommun och har dessförinnan
haft liknande uppdrag inom näringslivet.
Finns det tid över så händer det att jag
besöker gymmet, tar långa promenader
med vår hund, äter en god middag och
hamnar i soffan framför en bra film.

Anmäl dig och läs mer på
www.salem.se/valarbete
Kontakt:
Dag Tingsgård, valnämndens sekreterare
070-437 91 20, dag.tingsgard@salem.se

100 feriearbetare även
i sommar
De senaste åren har Salems kommun valt
att utöka antalet ferieplatser och även i år
utökas platserna från 50 till 100. Utökningen görs för att tillgodose behovet av
ferieplatser till ungdomar i Salem. För att
kunna söka feriejobb ska man vara skriven i
kommunen och gå i grundskolans årskurs 9
eller i första eller andra ring på gymnasiet.

Säljer du kosttillskott
och tillsatser?
Glöm inte att registrera din verksamhet till bygg- och miljönämnden. Enligt
livsmedelslagstiftningen ska alla livsmedelsverksamheter vara registrerade, vilket
inkluderar kosttillskott och tillsatser.
Kravet gäller alla som säljer till exempel
via en hemsida, gym eller butik.
År 2019 kommer alla sådana verk
samheter att kontrolleras i Salems
kommun. Om du inte har anmält verksamheten till bygg- och miljönämnden
kan detta leda till en åtalsanmälan
eller ett förbud mot försäljning. Det är
livsmedelsföretagaren som ansvarar
för att livsmedelslagstiftningen följs.
Registreringsblanketter finns på Salems
kommuns hemsida.
Kontakt:
Grete Pödra, miljöinspektör
08-532 599 40, grete.podra@salem.se

Mycket prat och skratt blev det bland de över 80 personer som deltog i Mat & Prat den 23 mars.

Fullt hus på
Mat & Prat med
Språkvän Salem
Tidigare har det bjudits på tacos.
Den här marskvällen spreds dofterna
från arabisk kycklinggryta, taboule
och vinbladsdolmar bland de drygt 80
vuxna och barn som kommit för att
laga mat, umgås och prata svenska
i Skogsängskyrkans lokaler.
Inas Putres, till vardags lärare på Säbyskolan,
höll i trådarna tillsammans med Skogsängskyrkans nya pastor Sven-Gunnar Lidén denna
kväll. De båda är Salemsbor sedan 2014
respektive 1986. Samtalen avlöste varandra

och till kaffet utlöste Sven Gunnar-Lidén
många skratt med en uppskattad frågesport
som utmanade geniknölarna oavsett var du
kom ifrån.
En fredagskväll i månaden bjuder Skogsängskyrkan in till Mat & Prat för att etablerade och nyanlända familjer i Salem/Rönninge
ska kunna träffas. Denna gång i samarbete
med Språkvän Salem.
– Det var en rolig kväll. Jag har träffat
många trevliga människor, säger Lukumanya
Kalisiano som kom till Sverige och Salem
tillsammans med sin syster i slutet av 2017
och redan kan konversera på lätt svenska.
Erika Kjellstrand, som flyttade till Salem
med sin familj 2010, instämmer.
– Så himla kul och givande! Fantastisk
arabisk mat och massor av prat. Infödda
svenskar och Salemsbor - anmäl er som
språkvän nu. Ni behövs och är efterlängtade!

Engagera dig i
nyanländas integration
2017 fick Salem 48 nya invånare
(både barn och vuxna) från krigs
drabbade länder. 2018 kommer ytter
ligare 41 personer. Med övriga kommuninvånares engagemang blir det lättare
för nyanlända Salemsbor att skapa
sociala nätverk och snabbare komma
in i det svenska samhället.
Bli språkvän du med!
Anmäl dig på www.salem.se/sprakvan
Språkvän i Salem
Denna gång dukades en buffé med arabisk
kycklinggryta, hummus, kebeh, taboule, vinbladsdolmar, kryddat ris, fatoosh, aubergineröra med
mera. Nästa gång blir det svenska smaker.

Har du idéer eller vill du vara med
som volontär?
Kontakta Wictoria Berglund,
08-532 598 20 eller
wictoria.berglund@salem.se

maj–juni 2018
Biblioteket
13–19
10–17
10–15

●●

Temadag: Harry Potter. Ons 2/5 kl 14-17.
Välkomna på en fullspäckad Harry Potter-
dag. Vi kommer att ha pyssel, quiz och fanfictionverkstad, där du kan skriva en egen
berättelse om Harry, Hermione, Dobby
eller någon av de andra.

●●

Torsdagshäng. Torsdagar kl 15-16 t.o.m.
24/5. Varje torsdag träffas vi i bibliotekets
foajé för att spela olika brädspel, snacka
och pyssla. För dig som är 10-13 år.

●●

Sångkul för bebisar. Mån 7/5 kl 10.
Vi sjunger, rimmar och ramsar och läser
böcker tillsammans. Ålder: 0-1 år.

●●

Språkcafé. Måndagar kl 15 från den 28/5
Vill du träna dig på att prata svenska?
Välkommen till vårt språkcafé där vi
träffas varje måndag för att fika och
prata med varandra.

●●

●●

●●

●●

●●

Skogsängskyrkan
Vi firar gudstjänst varje söndag kl 10.
40-årsjubileum för Skogsängskyrkan den
26–27/5:

Nationaldagsfirande i Säbylunden
●●

Stick- och handarbetscafé. Måndagar
kl 15 från den 7/5. Bli inspirerad och låt
kreativiteten flöda tillsammans med andra.
Måndagar hela våren. Ta med material.
Bokklubb 9-12 år. Ons kl 15.15 den 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.
Bokrea. Start mån 11/6 kl 13.
Fynda böcker och tidskrifter för både
vuxen och barn. Vår bokrea pågår hela
sommaren.
Sommarboken. Hela lovet. Läs fem böcker
under sommarlovet så får du en gratis
bok! Hämta folder på biblioteket. Lämna in
senast 31/8. Vi ordnar även träffar under
lovet. Se affisch för mer information!

●●

Sommarboken: Kick off med boktips och
pyssel. Tis 19/6 kl 12. Vi tipsar om de bästa
böckerna för åldern 8-13 år.

●●

Sommarbokenträff. Tis 26/6 kl 12.
Vi leker Maffia och går på en spännande
deckarjakt. Ålder: 8–13 år.

6/6 kl 13–15. Högtidstal av kommunfullmäktiges ordförande Olle Glimvik,
välkomstcermoni för nya svenskar,
kulturstipendieutdelning, Kulturskolans
blåsorkester Primus samt popgrupp och
musikal, Salems Gille, Rönninge rabarber,
Mr Dannyman.

●●

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

●●

12/6–15/8. Ulf Nilsson visar foto från
Bergviks brygga, Rönninge.

●●

●●

16/5 kl 10. Kulturskolans orkester och
trollkarlen Mr Dannyman underhåller.

Naturpasset. IFK Tumba SOK sätter ut 48
stycken kontroller i skogen söder om E4/
E20 och väster om Salemsvägen, fram till
Glasberga i Södertälje. Kontrollerna sitter
uppe första maj till sista oktober. Kartor
kan köpas på Apoteket i Salems centrum
eller på Circle K på Tvärvägen.
Fika med nya och gamla Salemoch Rönningebor. 2/6 kl 12.30–15.
Ta en lördagspromenad till MittForums
trädgård (Centralvägen 2, Rönninge), där
Grannsämjan ideell förening bjuder på
fika och möjlighet att träffa nya grannar.

●●

Lördag 26/5 kl 10. Vårvandring i Söderby
med ciceroner. Samling vid Nedre Söderby,
kaffe där som avslutning.

Söndag 27/5 kl 10. Högtidsgudstjänst.Mer
info på www.skogsangskyrkan.nu

Utgivningsplan

Söndag 27/5 kl 13–15.30. Öppet hus i
Villa Skönvik (Rönningevägen 7), med café.
Veteranfordonsträff i Skönviksparken.

●●

Söndag 27/6 kl 13–15.30. Öppet hus
i Villa Skönvik. Kaffe vid örtagården vid
fint väder.

●●

Sommarkonsert med Kammarkören.
Kammarkören Rönninge Rabarber bjuder
in till sommarkonsert söndagen 10/6
kl 18 i Rönninge Folkets Hus. Programmet
bjuder på en bred repertoar med bland
annat sånger av Haydn, från Afrika och
Haiti och naturligtvis vår- och sommar
sånger. I pausen serveras kaffe och
rabarberpaj. Inträde 100 kronor för de
stora och 50 för de små! Välkomna!

Torsdag 31/5 kl 19 - Solo: A Star Wars
Story, 80:-

Övrigt

Lördag 5/5 kl 10. Gökotta vid Lundby.
Ta gärna med kaffekorg.

Lördag 26/5 klockan 16–20. Festkväll med
föranmälan.

●●

Bio Murgrönan

Valborgsmässofirande i
Skönviksparken 30/4

●●

●●

Murgrönan 2018 tisdag kl 13, entré: 50 kr.
Tisdag 8/5 - Ted

Kultur- och fritid

Allsångskarneval för förskoleklasserna i Säbylunden

●●

Seniorbio

Sommarlovsaktiviteter

●●

Salems hembygdsförening

Utställning på Salems bibliotek 2018

För dig som är mellan 6 och 15 år finns det
en hel del sommarlovsaktiviteter som är
gratis. Några aktiviteter behöver du anmäla
dig till och vissa aktiviteter är drop-in.
Mer information:
www.salem.se/uppleva--gora
Sommarlovsbroschyrer kommer även att
finnas i skolorna i början på maj. Välkomna!

Rönninge centrum. Program på scenen:
Kl 19.30 Underhållning med Rickard Broberg.
Kl 20.00 Rönninge Show Chorus sjunger
vårsånger.
Kl 20.30 Vårtal av Ingrid Kindahl,
författare och journalist.
Kl 20.45 Valborgsmässoelden tänds på Flaten.
Kl 21.15 Underhållning med Rickard Broberg.

Salem i en Trädgård. 26–27/5 kl 11–17
MittForum. Kom till trädgården på Centralvägen 2 och fördjupa din känsla för Salem!
Förstå mer om politiken (på lördagen), och
få veta mer om vilka företag och nätverk
som frodas här (på söndagen). Eller lyssna
på musik från Kulturskolan och titta på
fotoutställning. Läs mer om det späckade
programmet här:
www.facebook.com/mittforum

Kyrkan
Foto: Johnér

Tel: 08-532 599 10,
biblioteket@salem.se
Mån, tors.........................................
Tis, ons, fre......................................
Lör...................................................

försäljning i Rönninge kaffestuga och
MittForums kafé. Dessutom vinner du
fina priser. Mer information:
www.facebook.com/mittforum

●●

●●

Sommarkul i Salem. För tredje året i rad
utför vi "Sommarkul i Salem" i MittForum
och Grafikpunktens trädgård, Centralvägen
2, vid Rönninge station. Tisdag 19 juni–
torsdag 21 juni drop in mellan klockan 10
och 13. Gratis entré. Främst riktat till barn
och ungdomar i åldrarna 6 år till 15 år,
men alla är välkomna. Kom till trädgården
och spela bordtennis, basket, jonglera eller
stå på scenen-sikta mot stjärnorna. Gör
något nytt av gamla smycken, prova på att
spela trumma på kubanskt vis, gör eget
papper med hjälp av personal från Tumba
bruksmuseum och mycket annat skoj.
Mer information:
www.camillakulturpedagog.se
Alla bakar i Salem! Tävlingen där
Wilhelmina-bakelsen koras. Gör ditt
godaste bakverk (bulle, bakelse, tårta,
större godis) och lämna in fyra exemplar
och ditt recept till Kaffestugans stenugnsbageri i Salem Centrum måndagen den
7/5 mellan klockan 6 och 13. Då finns
chansen att din skapelse utnämns till
Wilhelmina-bakelsen och finns för

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

Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 17/5, 14/6
Barn- och utbildningsnämnden: 22/5
Bygg- och miljönämnden: 2/5, 12/6
Kultur- och fritidsnämnden: 3/5
Socialnämnden: 12/6
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

”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:
4 jul–aug			
1/6
5 sep–okt		
3/8
6 nov–dec		
27/9
1 jan–feb (2019)		
23/11

