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Vi håller just nu på att ta fram en ny översiktsplan för Salems kommun. Planen ska
fungera som ett underlag när vi sedan
beslutar om byggande, detaljplaner, infrastruktur och kommunal service. Ett förslag
till ”Översiktsplan 2030” har tagits fram och
är just nu ute på remiss till olika myndigheter
och organisationer.
Behovet av bostäder är stort i Stockholmsområdet. I ”Översiktsplan 2030” finns en
rad förslag på områden i kommunen som
kan utvecklas till år 2030. Om utbyggnaden
genomförs enligt dessa planer kommer

Salems befolkning öka med ungefär 20 procent
till cirka 21 000.
Kom ihåg att du som kommuninvånare
också kan lämna synpunkter på förslaget.
Gör det via kommunens webbplats
www.salem.se/OP2030 eller skriftligt till
kommunhusets reception, Säby torg 16.
Lämna dina synpunkter senast den 16 juni.

Mer information
Se kommunens webbplats
www.salem.se/OP2030
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Tyck till om översiktsplanen

Sommar i Salem Sid 2 • Klipp häcken – rädda liv Sid 3 • Bilbälte och cykelhjälm Sid 3 • Och mer!

Platserna vid Rönningevägen och Söderby
Park används inte till bostäder för flyktingar
Salems kommun kommer under 2017 att ta emot 48 flyktingar med
uppehållstillstånd. Det är 15 personer färre än planerat. Antalet
ensamkommande flyktingbarn har också minskat. Därför behövs
inte alla platser som kommunen reserverat för bostäder.
det är en liten plats där paviljongen skulle
komma nära inpå grannarna. Läget vid före
detta parkeringen framför Söderby sjukhus
utnyttjas inte eftersom behovet av HVBhem för ensamkommande flyktingbarn har
minskat och kommunen inte äger marken.

Bidra med dina bästa
integrationsidéer!
Under 2017 ska Salems kommun
ta emot 48 nyanlända personer
med uppehållstillstånd (både
familjer och ensamstående
vuxna). En del av dem ska flytta
in i tillfälliga bostadspaviljonger
vid Skyttorp och Södra Vitsippan.
De närmaste grannarna har bjudits in till dialogmöte för att tillsammans med kommunen och
lokala föreningar skapa bra förutsättningar
för grannsämja och integration.

Vill du bli språkvän eller har du
konstruktiva idéer kring integration?
Ring eller maila Wictoria Berglund på
08-532 598 20 eller wictoria.berglund@salem.se

Har du frågor kring själva bygget
som du inte hittar på hemsidan?
Kontakta projektledare Juhani Myllynen på
08- 532 598 00 eller juhani.myllynen@salem.se
Mer information
Se kommunens webbplats
www.salem.se

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

Upplev
Hälsans stig
Lagom till sommaren så har vi
satt upp nya skyltar vid Hälsans stig.
Stigen är en trygg och promenadvänlig slinga som sträcker sig runt
Salems tätort. Slingan är totalt cirka
7 km lång och löper där människor
normalt brukar promenera.
Eftersom slingan inte har en
given start- eller slutpunkt väljer
du själv var du vill ansluta dig och
hur långt du vill gå. Passa på att
ta en promenad redan idag!

Foto: Johnér

Foto: Johnér/Juliana Wiklund

Kommunstyrelsen har beslutat att inte
använda byggloven för två av de nio platser
som är aktuella. Det är bollplanen vid
Rönningevägen och den före detta parkeringen framför Söderby sjukhus. Platsen
vid Rönningevägen utnyttjas inte eftersom

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

Laddstolpe vid
Rönninge station
Kommunstyrelsens tekniska utskott har
beslutat att en laddstolpe för elbilar ska
installeras vid Rönninge centrum. Stolpen
kan användas av två bilar samtidigt och
kommer att finnas vid infartsparkeringen
söder om järnvägen.

Trafikverket har föreslagit att en del av
väg 584 (sträckan mellan huvudleden och
Salems kyrka) dras in från allmänt underhåll.
Kommunstyrelsens tekniska utskott har
lämnat ett långt uttalande till Trafikverket
för att tala om att Salems kommun anser
att Trafikverket bör fortsätta att ha ansvar
för vägen. Du kan läsa hela uttalandet på
www.salem.se

Kommunen positiv till
kvartstrafik från Nytorp
Landstingets trafikförvaltning har skickat
ut förslag på trafikförändringar för bland
annat linjesträckningar, turtäthet och
trafikeringstid. Förändringarna ska gälla
från den 10 december 2017.
I linje med kommunens önskan föreslås att
linje 725 mellan Nytorp och Rönninge station
åter får 15-minuterstrafik i rusningstid.
I kommunens svar på Landstingets förslag
framför kommunen att kvartstrafiken även
bör återinföras på sträckan Tumba-Rönninge.
Kommunen vill dessutom att turtätheten
för linje 708 återställs till samma nivå som
före den 11 januari 2016.

Mellersta Hallsta bör inte
bli biotopskyddsområde
Skogsvårdsstyrelsen har föreslagit att ett
biotopskyddsområde inrättas i Mellersta
Hallsta (skogsområde väster om Salemsvägen). Ett biotopskyddsområde är ett
område av stor betydelse för växt- och
djurarter. I ett aktuellt förslag till Översiktsplan för Salems kommun föreslås att
Mellersta Hallsta reserveras för eventuellt
framtida bostadsbyggande. Intill Mellersta
Hallsta ligger Södra Hallsta och Rönninge
Port där cirka 200 bostäder föreslås byggas
under åren 2018–2020. Salems kommun
avstyrker Skogsvårdsstyrelsens förslag om
att området ska bli biotopskyddat eftersom
det kan hindra eventuell utveckling av
området.

Foto: Victor Carrera

Trafikverket bör ha ansvar
för vägen till Salems kyrka

Utforska Salem i sommar!
Salem är en spännande kommun
som bjuder på många kultur
historiskt intressanta miljöer och
vacker natur. Ta en promened i
Bornsjöområdets sköna och orörda
natur och upptäck ett gammalt
landskap med runstenar, rester av
fornborgar och bronsåldersrösen.
Lite mer centralt hittar du våra fina naturområden Garnuddens naturreservat och
Rönninge friluftsområde där du kan njuta
av fin natur. Varför inte passa på att ta ett
svalkande dopp i Möllebadet, spela lite
avkopplande golf eller bättra på
dina skejttricks?

Att se
●●

Söderby gravfält
Här finns runt 240 gravar
från äldre järnåldern. Högst upp på åsen
ligger de äldsta gravarna och på ängen
nedanför finns yngre gravar.

●●

Nedre Söderby café
I parstugan från 1700-talet bjuds
det under sommaren på
hemslöjdsförsäljning och
kaffeservering. På ängarna
nedanför betar kor och får.

●●

Exploatörer sökes till
Södra Hallsta och
Rönninge Port 2
Kommunstyrelsen har beslutat att ett
prospekt för Södra Hallsta och Rönninge
Port 2 ska skickas ut till tänkbara exploatörer. Senast den 8 augusti ska intresserade byggentreprenörer skicka in idéskisser
och förslag till kommunen. Efter utvärdering och gallring av de inkomna förslagen
väljer kommunstyrelsen exploatörer.
Området Södra Hallsta ägs numera av
Salems kommun och det möjliga antalet
bostäder har ökat från 50 till ca 200.
I samband med att bostäder byggs i
området ska även en tvärled byggas
mellan Rönningevägen och Salemsvägen.
Inom området byggs också en ny förskola.

●●

●●

●●

●●

Hallinge hällristning
Hallinge gård har rötter tillbaka till
1300-talet och här finns fornlämningar
i form av rösen, skärvstenshögar och
hällristningar.

●●

Bli en bättre skytt
För dig som vill öva din träffsäkerhet
finns en bågskyttebana i Rönninge och
gevärsskyttebana samt pistol- och
luftgevärsskytte i Hallsta.

●●

Lundbys allmogebyggnader
I Lundby finns en välbevarad knuttimrad
parstuga med tillhörande
källarstuga, troligen från
början av 1700-talet.

●●

●●

Högantorp gård och kvarn
Högantorp med sin vattenkvarn,
som är en av få kvarvarande i sitt
slag i Stockholm, speglar ett viktigt
skede i Salems historia.

Plocka svamp och bär
Både Garnängens och
Rönninge friluftsområden
bjuder på möjligheter till
bär- och svampplockning.
Det finns även fina skogar
i hela Bornsjöområdet.

●●

Lär dig om trakten
Salems Hembygdsförening arrangerar
olika vandringar och visningar. I Villa
Skönvik finns Salems Hembygdsmuseum.
Hemvärnsmuseet i Vällinge är också värt
ett besök.

Att göra
●●

Spela golf på
natursköna banor
Ta en golfrunda på Salemsbanan som har 18 hål med
varierande skogs- och parkbana
eller Högantorpsbanan med 9 hål.

●●

Utforska på cykel
Runt Bornsjöområdet,
på strandstigen längs
sjön Uttran och i centrala
Rönninge och Salem kan
mycket utforskas på cykel.

●●

Upptäck nya fågelarter
Vid Skårbydammen häckar bland annat
kricka, svarthakedopping, knölsvan, gräsand, smådopping och tofsvipa. Vid Bornsjön kan man se fiskgjuse och storlom.

●●

Ta en fika
Njut av en fika på Villa Skönvik, Nedre
Söderby café, Rönninge kaffestuga och
caféerna i Salems centrum.

●●

Testa fiskelyckan
I Uttran, Dånviken och Flaten (med
fiskekort) samt Mälaren går det bra
att fiska.

●●

Upplev Bornsjöns
naturreservat
Runt Bornsjön finns
mycket intressant natur-,
djur- och fågelliv samt
många fornminnen.
Söder om sjön finns
en 8 km lång naturstig.

●●

Söderby sjukhus
Sjukhuset var i början på
1900-talet landets största sanatorium.
Här finns en tallskogspark och precis
utanför området ligger en begravningsplats.
Bergaholms gård
Omkring gården finns fornlämningar och
ett järnåldersgravfält med bland annat en
skeppssättning och en runsten.
Salems kyrka
Kyrkan ligger vackert
ute på en udde i södra
Bornsjön. Bredvid finns
en stig där man kan se
fornminnena från bronsoch järnåldern.
Ladviks gård
Vid herrgården finns en hällristning
från bronsåldern och gravfält från
äldre järnåldern.

Motionera utomhus
Garnuddens motionsspår
är ca 2,5 km långt och
startar vid Möllebadet.
I område finns även ett
utegym som är gratis att
använda. På Rönninge
friluftsområde finns ett motionsspår på
cirka 2,5 km och Salems skogsstig, som
är en 3 km lång natur- och kulturstig.

●●

Spela boule i Skönviksparken
I Skönviksparken finns en boulebana,
öppen för alla.

●●

Skejta vid lekplatsen
ovanför Fritidsgården
Salems Skate plaza är
öppen för alla och erbjuder
en teknisk och nybörjarvänlig miljö utan ramper.

●●

Bada på Möllebadet
Vid friluftsbadet finns bryggor, kiosk, omklädningsrum, toalett, mindre hopptorn,
grillplats, parkering och beachvolleyplan.

Mer information
Under sommaren arrangerar Salems
kommun och kommunens många
föreningar flera olika aktiviteter.
På vår hemsida finns information
om aktiviteterna och även olika
broschyrer och kartor.
Se kommunens webbplats
www.salem.se/uppleva--gora
Text och foto: www.luxlucid.se
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Klipp häcken
– rädda liv

Energi- och
klimatcoachning
för företag

Det är trevligt med växtlighet i våra
bostadsområden men ibland växer
häckar, träd och växter för mycket
så att de behöver klippas. Växtligheten kan skymma sikten i trafiken
och försvåra snöröjning och annat
vägarbete. Nu i vår och sommar kan
du göra en insats på din egen tomt
för att förebygga olyckor.

Visste du att ditt företag
kan få kostnadsfritt stöd
av en coach för att minska
energianvändningen,
sänka energikostnaderna,
förbättra lönsamheten och
minska klimatpåverkan?
Salems kommun erbjuder detta
stöd till små och medelstora
företag i samarbete med Botkyrka,
Huddinge, Haninge och Tyresö
kommuner.

Hur påverkas trafiksäkerheten?
Om häckar, träd och växter skymmer sikten
blir trafiksäkerheten lidande. Enligt Plan- och
bygglagen är fastighetsägaren ansvarig för att
minimera risken för olycksfall. Det är viktigt att
• sikten för trafiken inte skyms.
• ingen skadas av utskjutande grenar eller
tvingas ut i körbanan.
• trafik- och varningsmärken, gatunamnskyltar och andra markeringar är väl synliga.
• grenar och kvistar inte når upp till luftledningar eller skymmer gatubelysningen.
Vilka regler gäller?
• Om du har en utfart mot gatan ska växterna inte vara högre än 80 cm. Det gäller
inom en sträcka av minst 2,5 meter åt
båda sidor samt in mot uppfarten.
• Om du har en hörntomt intill en gång- och
cykelväg eller gata ska dina växter inte vara
högre än 80 cm. Det gäller inom en sträcka
av minst 10 meter åt vardera hållet.
• Om du har en tomt intill en gata ska
växtligheten helst hålla sig inom det egna
tomtområdet. Har du buskar eller träd som
sträcker sig ut över gata eller gång- och
cykelväg ska du se till att det finns fri höjd
för trafikanterna. Följande fria höjder krävs:
- minst 2,5 meter över gångbana.
- minst 3,2 meter över cykelväg.
- minst 4,6 meter över körbana.

Programmet riktar sig till små och
medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år. Genom
att delta i programmet får du en
genomgång av företagets energianvändning, förslag på åtgärder som
kan sänka energianvändningen
samt 16 timmars individuell coachning för att genomföra de föreslagna åtgärderna.
Deltagandet är kostnadsfritt. Du
kommer även att bjudas in till träffar med andra företag i programmet där ni, förutom lära er mer om
energieffektivisering, får utbyta
erfarenheter med varandra.

• Om du har stora buskar och träd ska de
planteras minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor ska planteras minst 60 cm innanför tomtgränsen.
När du ska starta arbetet
Behöver du hjälp med att klippa din växtlighet
så finns det gott om fackmän. Titta i telefonkatalogen eller sök via nätet. Kör grenar, ris och
annat trädgårdsavfall till återvinningscentralen
på Tvärvägen.

Stödet medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden
via Nationella Regionalfondsprogrammet.
Mer information
Se kommunens webbplats
www.salem.se/energicoacher

Mer information
Fråga gärna utemiljöenheten innan du tar
bort eller klipper träd och häckar. Ring via
kommunens växel 08-532 598 00.

Så här i sommartider när grönskan är påtaglig hindrar den
ibland solen och utsikten. Frågor
kan väckas omkring trädfällning,
beskärning och röjning på
kommunal mark.

I trafiken finns det två viktiga säkerhetsdetaljer som vi lätt kan
använda oss av. Det är bilbältet och cykelhjälmen.

Driftenheten avgör
Allmänna och enskilda intressen vägs alltid
mot varandra innan vi beslutar om fällning av
träd. Bedömningen görs på plats av personal
från kommunens driftenhet. Att ta ner träd
kan ibland innebära motstridiga intressen hos
närboende. Det är därför viktigt att samtliga
berörda grannar är tillfrågade innan man
ansöker om fällning av träd.
Vi arbetar enligt följande
prioriteringsordning:
Prio 1. Farliga träd som kräver akut nedtagning, t ex träd som fallit över en väg eller ledning. Under dagtid kan du göra en felanmälan
eller ringa 08-532 598 00. Utanför kontorstid
kontakta larmcentral via 08-721 23 19. I andra
hand brandförsvaret på nummer 08-721 22 00.
Vid akuta ärenden ring 112.

Prio 2. Sjuka träd och andra riskträd.
Gör felanmälan eller ring 08-532 598 00.
Utanför kontorstid kontakta larmcentralen
via 08-721 23 19.
Prio 3. Önskemål om fällning eller beskärning
av träd. Ansök om detta via webbformulär
på kommunens hemsida. Trädfällningsansökningar hanteras årligen och ska lämnas
in senast 15 september för att kunna behandlas under vinterhalvåret november till april.
Mer information
Information och ansökningfomulär för
trädfällning, beskärning och röjning finns på
kommunens webbplats www.salem.se
Där kan du även göra felanmälan.

Bilbältet sparar liv
Bilbältet är viktigt på alla bilresor, både i
framsätet och i baksätet. Om alla använde
bälte skulle minst 60 liv sparas varje år i
den svenska trafiken. Genom att använda
bilbälte halveras risken att dödas eller
skadas allvarligt vid en kollision. Bilens
säkerhetsegenskaper bygger på att bältet
används. Ändå är det många som glömmer
att ta på bälte. Eftersom de flesta olyckor
sker i låg fart nära hemmet så är det viktigt
att du alltid spänner fast dig och dina
passagerare ordentligt.
Cykelhjälmen minskar risken för
huvudskador med hälften
Att cykla är härligt och nyttigt. Dessvärre sker det dagligen olyckor där cyklister
skadas. De flesta olyckor är omkullkörningar, några få krockar med bilar eller andra
trafikanter. Anledningar till omkullkörningar
varierar men beror ofta på halka, en sten på
vägen, en oväntad grop eller fel på cykeln.

Foto: Scandinav/Jörgen Wiklund

Bilbälte och cykelhjälm
Foto: Scandinav/Anders Andersson

Om att fälla träd

Oavsett anledning så kan det hända vem
som helst, när som helst. Cykla därför
aldrig utan hjälm. Ditt liv kan komma att
förändras för alltid i samma ögonblick som
ditt oskyddade huvud slår i marken. En
hjälm minskar risken för en allvarlig skada
vid en olycka med mer än hälften.

juni–augusti 2017
Biblioteket
Tel: 08-532 599 10,
biblioteket@salem.se
Mån, tors.........................................
Tis, ons, fre......................................
Lör...................................................

13–19
10–17
10–15

●●

Bokcirkel vuxen. Tors 1/6 kl 17. Prata om
böcker med andra. Till det här tillfället
läser vi Vicekonsuln av Marguerite Duras.
Kontakta biblioteket om du vill vara med.

●●

Tipsträff inför sommarboken.
Tis 20/6 kl 13. Vi tipsar om sommarens
bästa läsning!

●●

Sommarboken. Juni-augusti. Läs fem böcker
under lovet, fyll i formuläret som du kan
hämta på biblioteket och få en gratis bok.
Lämna in senast den 31 augusti.

●●

Skrivardagar för unga. Se affisch för
mer info. Håll utkik efter affischer med
mer information om skrivardagarna på
sommarlovet.

●●

Sommarbokenträffar.
• Tis 20/6 kl 13. Vi tipsar om sommarens
bästa läsning för dig 8–13 år, pysslar
fina bokmärken och delar ut sommarboken-påsar.
• Tis 27/6 kl 13. Pyssel med pokémontema.
Vi delar även ut sommarboken-påsar.
• Tis 4/7 kl 13. Vi tipsar om de bästa böckerna för dig 8–13 år. Efteråt kan ni gå vår
kluriga skattjakt.
• Tis 11/7 kl 13. Kom och pyssla pins med
oss och skriv ner dina bästa boktips till
alla andra.
• Tis 18/7 kl 13. Tipsrunda med bok- och
sommartema.

●●

Utställning på Salems Bibliotek
• 12/6–17/8 Roula Mhanna Paper's
quilling art
• 21/8–6/9 Kristdemokraterna i Salem
visar tävlingsbidrag för teckningstävling
mot droger och alkohol i skolan.

Kultur och fritid
●●

●●

●●

●●

●●

Kul sommar 2017. Gratis sommaraktiviteter för dig mellan 6–15 år. Anmäl
dig på www.salem.se/kulsommar2017
senast 5 juni.
Har din förening eller ditt företag
anmält till Salemsdagen? Planeringen inför
Salemsdagen den 26 augusti har påbörjats.
Föreningar och företag är välkomna att
anmäla sig via webbsidan
www.salem.se/salemsdagen.

Kyrkan
Salems församling
Expeditionen Säby kyrka och
församlingshem 070 618 39 19
Emanuel Birkes väg 1, 144 30 Rönninge
www.svenskakyrkan.se/salem
facebook.com/SalemsForsamling
salems.forsamling@svenskakyrkan.se

Nationaldagsfirande i Säbylunden.
Tis 6/6 kl 13.00–15.30.
Kl 13.00 – Välkomstceremoni för
nya svenskar.
Kl 13.15 – Salems Gille.
Kl 13.30 – Fjord, en cirkus- och musikal
för barn.
Kl 14.10 – Kulturstipendieutdelande.
Kl 14.20 – Rönninge Rabarber.
Kl 14.40 – Kulturskolan.
Kl 15.00 – Högtidstal.
Kl 15.10 – Broberg band med svenska låtar
Konferencier: Rickard Broberg.

Säby kyrka

Salemsdagen. Lör 26/8 kl 12–17 i Skönviksparken. Rönninge Show Chorus, Salems Gille, Felicia V, Trupp Trunk för barn, Rönninge
Rabarber, Kulturskolan.

●●

Kvällsmässa. Torsdagar kl 19.

●●

Bibelfrukost. Tisdagar kl 08. Vi läser en
bibeltext och samtalar om den, därefter
enkel frukost.

Bellmansfirande. Tors 10/8 kl 18.30
i Säbylunden med Bengt Jonshult. Tag
gärna med picknickkorgen! Arr: Salems
Teater- och musikförening och Studie
förbundet Vuxenskolan.

●●

Högmässa. Söndagar 11 t o m 18/6.
Åter 13/8.

●●

Lunchbön. Mån, tis, tors och fre kl 13,
t o m 21/6. Åter 14/8.

●●

Lunchmässa. Onsdagar kl 13 t o m 28/6.
Åter 16/8.

●●

Söndagsskola. Kl 11, t o m 21/5. Terminstart 10/9, därefter varannan söndag
jämna veckor. Som vuxen är du med i
gudstjänsten eller i vårt café.

●●

Tro och liv. Tisdagar kl 13.30. Samtal om
livet och den kristna tron.

●●

Öppna förskolan Juvelen. Terminstart
14/8. Måndagar 09–14, tisdagar 09–12.30

och torsdagar 9–12.30. För barn 0–5 år
med föräldrar. Fika, lek och sång.
●●

●●

●●

Syföreningen. Handarbete, samtal och
fika. Kl 13.30–15. Tisdagar ojämna veckor
fr o m 17/8.
Orientera i sommar. 1/5–31/10. IFK
Tumba SOK arrangerar två Naturpass 2017
i Salem samt mellan Tumba och Lida. 48
kontroller finns i skogen på vardera kartan
och kan besökas i valfri ordning. Kartorna
kostar 100 kr och finns på apoteket i Salem
och Circle K i Rönninge.
Tunadals koloniträdgårdsförening i
Rönninge söker intresserade och hängivna
odlare till lediga lotter. Kontakt: Staffan
Vallén 070-570 72 78.

Övrigt
●●

Vårkonsert. Tis 6/6 kl 18, Folkets Hus. Kören
Rönninge Rabarber bjuder in till vårkonsert
på nationaldagen. Vårsånger, Engelska
hymner, 70-tal och Karibisk musik. Rabarberpaj i pausen. 100:- för de stora och 50:för de små, biljetter i entrén. Välkomna!

Salems Hembygdsförening
●●

Sön 25/6 kl 13–16. Öppet hus i Villa
Skönvik, söndagscafé.

●●

Torsdagar i juli kl 11–16 visning av
Salems kyrka.
Kl 13 Andakt.
Kl 14 kyrkogårdsvandring.
Konstutställning med Olof Eininger och
servering i kyrkskolan.

●●

Sön 30/7 kl 13–16. Öppet hus i Villa
Skönvik, söndagscafé.

●●

Sön 30/7 kl 17. Samling vid Salems kyrka
och vandring till Botvids källa där en tablå
om den helige Botvid spelas. Avslutning
med kaffe i Nedre Söderby.

Sön 6/8 kl 11. Vällingedagen med gudstjänst, kaffe, visning av Slottet samt guidad
rundvandring i Vällinge med Peter Nilsson.
Hemvärnsmuseet är öppet till kl 15.

●●

Lör 26/8. Salemdagen kl 12–17. Kaffeservering i Villa Skönvik.

●●

Sön 27/8 kl 13–16 Öppet hus i Villa
Skönvik, söndagscafé.

Politik
Öppna sammanträden
Kommunfullmäktige: 15/6
Barn- och utbildningsnämnden: 22/8
Bygg- och miljönämnden: 13/6, 29/8
Kultur- och fritidsnämnden: 24/8
Socialnämnden: 13/6, 28/4
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 kommunfullmäktiges
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.
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