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Sommar i Salem - här finns något för alla
Här kan du vandra i vacker och
orörd natur, känna historiens ving
slag, bada, sporta och få spännande
kulturupplevelser. Vare sig det blir
hett och soligt, regnigt och kylslaget
eller någonting mittemellan bjuder
sommar-Salem på mycket 2018.
Naturen ligger sällan längre
bort än “bakom husknuten”
i Salems kommun. Det vid
sträckta Bornsjöns natur
reservat är en riktig pärla
med sin vackra och varierande
natur och med ett rikt och fascinerande
djurliv. Garnuddens friluftsområde har
mycket att erbjuda - vacker natur, svampoch bärplockning eller varför inte ta en
tur till utomhusbadet Möllebadet.
För dig som gillar att fiska går det utmärkt
med handredskap som spinn- och metspö
i sjöarna Uttran, Flaten och Dånviken fiskekort utfärdat av Rönninge fiskevårds
områdesförening behövs dock.
Kontakt: www.ronningefiske.se
Men i kommunen finns också mycket
annat för den som verkligen vill uppleva
naturen, som Rönninge friluftsområde
och Skårbydammen där det vimlar av fåglar
som häckar, både vanliga och sällsynta.
Mycket av Salems vackra natur kan
utforskas på cykel, till exempel Bornsjö
området och strandstigen längs Uttran.

För den sportintresserade
Allt från boulebanor till
sportanläggningar - Salems
kommun har något att
erbjuda de allra flesta
typer av motionärer. Här
finns motionsspår och utegym
i Garnuddens friluftsområde, ett antal
fotbollsplaner, boulebanor i Skönviksparken
och nära fritidsgården Huset och flera mindre
sportanläggningar där du bland annat kan
spela landbandy och basket.
För dig som gillar golf rekommenderas
ett besök på någon av Salem Golfklubbs
två natursköna banor, Salem-banan med
18 hål och Högantorpsbanan med nio hål.
Och du är varmt välkommen att ta en
sväng med brädan till Salems Skatepark
nära fritidsgården Huset på Säbytorgsvägen
eller boka tid på någon av Rönninges
tennisbanor (mer information finns på
Rönninge Tennisklubbs hemsida:
www.ronningetk.se).
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För naturälskaren

För den historieintresserade
Fornlämningar visar att det
bodde människor i Salems
trakten redan på stenåldern
och historiens vingslag känns
verkligen i kommunen. Helgonet
Sankt Botvids första gravplats
Salems kyrka byggdes på 1100-talet och
kyrktornet är detsamma som då. Nära
kyrkan går en fornminnesstig som bland
annat tar dig till gravrösen och skålgropar
från brons- och järnåldern. Och Salem
vimlar av andra fornminnen - här finns
runstenar från vikingatiden, hällristningar
från bronsåldern, fornborgar och Söderby
gravfält med runt 240 gravar från äldre
järnåldern. Men här finns också intressanta
byggnadsverk från epoker som ligger be
tydligt närmare i tiden: Vattenkvarnen från
tidigt 1800-tal i Högantorp och den byggnads
minnesmärkta Lundby parstuga, byggd någon

gång kring sekelskiftet år 1700, är två
exempel på platser väl värda att besöka.
Hemvärnsmuseet i Vällinge rekommen
deras varmt till dig som är intresserad av
militärhistoria och på Salems hembygds
museum i Villa Skönvik får du en fascinerande
inblick i Salem förr och nu.

För den kulturintresserade
Rönningebon Ulf Nilsson har
under flera år fotograferat på
och från Bergviks brygga med
en helt vanlig smartphone - på
Salems bibliotek kan du se hans
uppmärksammade bilder som visar
hur området förändras med årstiderna. Vill
du kombinera en fika med att titta på eller
köpa vacker hemslöjd rekommenderas ett
besök i Botkyrka Salem Hemslöjdsförenings
kaffestuga i Nedre Söderby gård. För den
yngre generationen anordnar Salems biblio

tek Sommarboken för dig mellan 8 och 13
år som vill läsa, prata om böcker och träffa
kompisar (3 och 7 juli klockan 12–13) - ingen
föranmälan behövs, det är bara att dyka upp.
Samma sak gäller för Dance workshop i Säby
hallen den 31 juli klockan 10.30–13.00 - här
kan du mellan 11 och 15 år dansa hip hop,
street med mera.
I augusti händer det mycket i kommunen.
Salemsdagen i Skönviksparken den 25 augusti
är en av årets höjdpunkter. Den 8 augusti kan
du sätta dig in i nationalskalden Carl Michael
Bellmans värld och musik när trubaduren
Bengt Jonshult uppträder i plaskdamms
parken vid Salem centrum. Tio dagar senare,
den 18 augusti, är det dags för “Kubafest i
en trädgård” i MittForum, Centralvägen 2
i Rönninge - där kan du dansa salsa, testa
kubansk mat och gå på konserter.
Läs mer om vad du kan se och göra i Salem
i sommar på www.salem.se/uppleva--gora
Foto (4 st): www.luxlucid.se

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

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

Bättre vägar i Salem

Kommunstyrelsen tog måndagen den
28 maj beslut om att ytterligare en halv
miljon kronor behövs för att förbättra
beläggningen på kommunens vägar, vilket
gör att kommunen i år lägger totalt 2,1 mil
joner kronor på vägunderhåll. Beläggnings
arbetet består bland annat av att laga
sprickor, spårbildningar och potthål. Arbetet
kommer att ske under augusti och septem
ber i år, enligt följande prioriteringsförslag:
1. Söderby gårdsväg (kommungränsen
mot Botkyrka kommun till rondellen).
2. Söderby gårdsväg (rondellen till sista
infarten Söderby mot E4:an).
3. Säbytorgsvägen (Salemsvägen till
Söderbyvägen, höger sida).
4. Säbytorgsvägen (Säbyvägen till infarts
parkeringen Salem C, höger sida).
5. Svampstigen (Säbyvägen till vändplatsen
på Svampstigen).
6. Rönningevägen (Tvillingvägen till
Ängstäppsvägen).

Är du utsatt för våld
i nära relation?

Förtidsröstning
till höstens val

Ingen ska behöva utstå våld, särskilt
inte från någon nära. Våld i nära
relation är vanligare än vad många
tror och det är viktigt att veta att du
som är utsatt och dina anhöriga kan
få stöd och hjälp från socialtjänsten.

Den 22 augusti i år börjar
förtidsröstningen inför höstens
riksdagsval. Förtidsröstningen
sker i Murgrönans foajé, vid
entrén till biblioteket. Lokalen
är öppen för förtidsröstning
enligt schema:

Våld i nära relation innebär att offret utsätts
för våld av en person till vilken denne har
eller har haft ett starkt emotionellt band
- en nära relation. Våldet handlar ofta om
maktutövning och kontroll och drabbar
både män, kvinnor och barn i alla samhälls
klasser och åldersgrupper. Våld är varje
handling som genom att skrämma, smärta,
skada eller kränka, försöker påverka andra
till att göra något de inte vill eller att sluta
göra något de vill göra.
Hör av dig till socialtjänsten i Salems

kommun, där kan du få råd och stöd av en
socialsekreterare. Stödet kan exempelvis
vara i form av stödsamtal, kontakt med polis,
sjukvård eller kvinnojour, stöd till barnen,
ekonomiska frågor och akut skydd. Rådgivning
kan du få även om du vill vara anonym.
Ring kommunens växel och be att få
prata med en socialsekreterare på Vuxen
enheten: 08-532 598 00 eller ring direkt
till samordnaren mot våld i nära relationer
tel: 08-532 598 21/070-783 62 11. Vid akut
situation, ring 112! Läs mer www.salem.se

Preumerera på nyheter
från salem.se

Senaste nytt om
Södra Ekdalen

Trygghetskväll och
trygghetsvandring
i Salem

vad polisen gör mot de inbrott som sker i
kommunen. Det blev en diskussion kring
trafiksäkerheten i Salem och då framförallt
om 30-sträckor. Andra frågor som lyftes upp
var den allmänna tryggheten i och kring
Salem centrum. Kvällen avslutades med
ytterligare mingel i både foajén och utanför
i det vackra kvällsvädret.

Säljer du kosttillskott
och tillsatser?

Glöm inte att registrera din verksamhet
till bygg- och miljönämnden. Enligt livs
medelslagstiftningen ska alla livsmedels
verksamheter 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 verksamheter 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 livsmedelsfö
retagaren som ansvarar för att livsmedels
lagstiftningen följs. Registreringsblanketter
finns på Salems kommuns hemsida.
Kontakt:
Grete Pödra, miljöinspektör
08-532 599 40, grete.podra@salem.se

3–9 september:
Måndag–onsdag kl 10–19
Torsdag kl 10–20
Fredag kl 10–17
Lördag kl 10–15
Söndag kl 8–20

Vilhelmsdalsvägens gruppbostad, som ger stöd till personer med autism och
eventuella tilläggsdiagnoser, får beröm av Arbetsmiljöverket för arbetet med
riskbedömningar och med att förebygga ohälsa och olycksfall.
 örjade med inspektioner av HVB-hem
b
(hem för vård eller boende) och LSS-
boenden (boenden som lyder under
Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS). Störst fokus ligger
på hur hemmen och boendena jobbar för
att förebygga ohälsa och olycksfall och
speciellt med att motverka hot och våld.

Den 9 april beslutade kommunstyrelsen
att ge miljö- och samhällsbyggnads
förvaltningen i uppdrag att göra ett
program med mål och utgångspunkter
för arbetet med att ta fram detaljplan
för Södra Ekdalen i Rönninge. Målet är
att bygga 50 nya småhus och att all be
byggelse i området ska anslutas till det
kommunala avloppsnätet. Kommun
styrelsen beslutade i november 2016 om en
minsta tomtstorlek på 1 200 kvadratmeter.
Kommunen har tidigare gjort en förstudie
av Södra Ekdalen, där man går igenom
viktiga frågor om sådant som vatten- och
avloppsledningar, gator och naturvärden.

27 augusti–1 september:
Måndag kl 10–19
Tisdag och onsdag kl 10–17.30
Torsdag kl 10–19.30
Fredag kl 10–17
Lördag kl 10–15

Beröm för Vilhelmsdalsvägens gruppbostad

Fredagen den 18 maj gjorde Arbetsmiljö
verket en inspektion på gruppboendet.
Verkets inspektör gick bland annat igenom
olika handlingsplaner, både för enheten
i stort och individuella för varje boende
på hemmet, och ställde frågor om arbets
skador och tillbud.
Det var i år som Arbetsmiljöverket

Du vet väl att du kan prenumerera på
nyheter från www.salem.se? Gå in på
hemsidan och klicka på “Visa alla nyheter”
så kommer du till vårt nyhetsarkiv. Där
ska du fylla i din e-postadress för att få
automatiska utskick av våra nyheter.

22–24 augusti:
Onsdag–fredag kl 10–15.30

Den 14 maj var det trygghetskväll
i kommunen och 21 maj genom
fördes en trygghetsvandring. Salems
kommuns säkerhetssamordnare
Victoria Skynäs berättar:
Trygghetskväll
Kvällen började med mingel och mini
mässa i foajén till stora Murgrönan. Där
fanns flera verksamheter som tillsammans
arbetar för ett trygg och trivsamt Salem
representerade. Man kunde bland annat
träffa Växthuset, gatuenheten, fritids
gården, Södertörns brandförsvarsförbund,
säkerhetssamordnaren, kommundirektören,
kommunalråd, polisen och centrums väktare.
Kvällen fortsatte med en presentation i
Murgrönan, där polisen och kommunen be
rättade om sina verksamheter. Kommunen
och polisen berättade även om den gemen
samma samverkansöverenskommelsen
och den gemensamma lokala lägesbilden.
Man informerade även om prioriterade
åtgärder under samverkansperioden, vilket
bland annat innefattar grannsamverkan,
trygghetsvandringar och gemensamma
synlighetsinsatser vid exempelvis Valborg.
Sedan var det dags för frågor. Kvällens
panel bestod av kommunalråd Lennart
Kalderén (M), kommundirektör Mats
Bergström, lokalpolischef Max Åkerwall,
operativ koordinator Kristoffer Olofsson
samt gruppchefen för utredningar Johan
Siverland. Frågor som lyftes var bland annat

Trygghetsvandring
Även denna kväll var vädret med oss. Vi
började kvällen i Rönninge gymnasium där
allmänheten och representanter från kom
munen, räddningstjänsten och bevaknings
bolag samlades. Efter en kort genomgång
om vad en trygghetsvandring är och varför
vi genomför dem, gick vi ut och tittade på
de centrala delarna av Rönninge.
Trygghetsvandringar innebär att man
tillsammans går igenom ett område och
systematiskt inventerar det ur trygghets
synpunkt. Trygghetsvandringen genom
fördes denna gång i de centrala delarna av
Rönninge. Grundtanken är att vi som bor
och verkar i området har störst kännedom
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Hundrastgården som planerats och för
beretts nedanför ishallen (mot Jägarstigen
i hörnet på gångvägen) är nu klar att an
vändas. Gården är cirka 20 x 40 meter stor,
har bänkar att sitta på och är omringad av
ett staket med två grindar. Den kommer
även vara belyst kvällstid. Inom kort kommer
papperskorgar och en skylt att vara på plats.

Foto: Mostphotos.se

Hundrastgården klar

om det. Under inventeringen noterade vi
platser och utrymmen som upplevdes som
otrygga samt trygga och vi hade även en
löpande diskussion om varför man
upplever platsen på ett visst sätt.
Överlag såg man positivt på de för
ändringar som har skett och kommer att
ske i Rönninge centrum, även då det stund
tals upplevs som rörigt när det under
längre perioder har varit en byggarbets
plats. Vi diskuterade även trafiksäkerheten
och passade på att felanmäla trasig gatu
belysning på vår vandring.
Upptäcker du trasig belysning, buskage
som är skrymmande eller har förbättrings
förslag? Ladda ner vår felanmälningsapp
och hjälp oss hålla Salem snyggt och triv
samt, du hittar den där du vanligtvis laddar
hem appar. Tack till alla deltagande, både på
trygghetskvällen och trygghetsvandringen!
Läs mer på www.salem.se/tryggochsaker
Kontakt:
Victoria Skynäs, Säkerhetssamordnare
08-532 598 37, victoria.skynas@salem.se

Trygghetsvandring i Rönninge centrum. Deltagande på vårens trygghetsvandring var från kommunen:
säkerhetssamordnaren och de nya socialfältarna (som börjar hösten 2018) samt lokala politiker.
Under vandringen deltog även räddningstjänsten och kommunens bevakningsbolag.
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Salems kulturstipendiater 2018
“Stipendiet betyder så mycket mer än pengar”
Deras dokumentär handlar om en
ung man med missbruksproblem
som hamnar i extrema situationer.
För årets mottagare av Salems
kommuns kulturstipendium,
Noel Olsen och Joel Strömberg,
är det viktigt att åskådaren
verkligen sugs in i berättelsen.
Motivering

Joel Strömbergs, Noel Olsens och John Voldstads dokumentärfilm ska visas på Murgrönan.

Joel och John film och tv och alla tre
brinner för film. De började med sitt eget
dokumentärfilmsprojekt i februari och målet
är att bli klara i slutet av året. Den färdiga
dokumentären ska visas på Murgrönan och
dessutom skickas in till olika filmfestivaler.
Men redan nu kan salemsborna Noel och Joel
lägga Salems kommuns kulturstipendium på
10 000 kronor på meritlistan.
– Det här stipendiet betyder så mycket mer
än pengar. Det har gett oss massa publicitet
och några dagar efter att det stått om att vi
fått stipendiet i en tidning blev jag uppringd
av en stor uppdragsgivare som undrade om vi
var intresserade av att göra en dokumentär
film åt dem, säger Joel Strömberg.

Började filma i februari
Noel och Joel är från Salem och John från
Huddinge, men de gick på Tumba gymnasium
samtidigt. Noel läste radio och ljuddesign,

Kultur- och fritidsnämnden ger Noel
Olsen och Joel Strömberg 2018 års Kultur
stipendium med följande motivering:
“Salems Kommuns kulturstipendium
tilldelas år 2018 Noel Olsen och Joel
Strömberg för deras insatser med att
skapa dokumentärfilm. Noel Olsen och
Joel Strömberg har börjat skapa en
egen dokumentärfilm och för att arbeta
med detta har de startat ett eget före
tag. De har entusiastiskt deltagit i olika
aktiviteter, köpt egen utrustning mm
för att nå sitt mål med att professionellt
arbeta med film. Kultur- och fritids
nämnden vill med kulturstipendiet
uppmuntra och stödja ett par engage
rade unga förmågor på deras väg att nå
sina drömmar. Genom sina insatser är
de bra och inspirerande förebilder för
andra ungdomar i Salems kommun.”

Foto: Salems kommun

Det är en varm dag i slutet av maj när vi
träffar Noel Olsen, Joel Strömberg och John
Voldstad (John bor i Huddinge och kan därför
inte ta emot stipendiet som bara delas ut till
Salemsbor) på ett kafé i Salem centrum. Till
sammans ligger de bakom en dokumentär
om en ung man med missbruksproblem
och psykiska problem.
– Jag fick höra talas om den här grabben
genom flera olika vänner och fick veta att
han hamnade i extrema och unika situationer.
Förra sommaren fick jag höra att han tagit en
överdos och att han fått prognosen av läkare
att han bara hade ett år kvar att leva. Efter
det har han återhämtat sig i och med att
han har tagit hand om sig själv lite bättre,
så nu gäller inte den prognosen längre,
säger Noel Olsen och fortsätter:
– Men jag kände att jag ville träffa
honom och veta mer om honom. Att en så
ung person hade hamnat där han hamnat
och gått igenom det han gjort - jag tänkte
att det kunde vara en bra idé att göra en
dokumentär om honom.

Vill inte vara styrda av andra
Nyligen startade de tre kompisarna ett
eget produktionsbolag, Smutti.

– Vi tänker bland annat satsa på att göra
företagsvideos där vi till exempel förklarar en
affärsidé på ett tilltalande och lättillgängligt
sätt på en minut och som företag kan an
vända när de presenterar sig för kunder
och investerare. Med inkomsterna vi får
från det kan vi finansiera våra dokumentärer,
säger John Voldstad.
De har redan fått en förfrågan från en
utomstående investerare om att köpa in sig
i deras produktionsbolag - men det kändes
inte intressant.
– Det skulle inte vara helt vårt eget företag
då och vi vill vara så fria i vårt skapande som
möjligt och inte kontrollerade och styrda av
andra. När vi kan finansiera det själva från
botten och upp blir det helt vår egen produkt
i slutändan, säger John Voldstad.
De är inte där ännu, men på frågan om
målet är att helt kunna försörja sig på sitt

filmande om säg tio år kommer svaret snabbt:
– Absolut. Men helst vill vi vara där redan
om ett år, säger Noel Olsen.
Stipendiet delades ut under en ceremoni
i Plaskdammsparken den 6 juni. Läs mer på
www.salem.se/uppleva--gora

Hjälp ett barn att få
en bra start i livet

är roligt, tålamodsprövande, utmanande
och ger så mycket tillbaka. Vi gör en djup
intervju med varje blivande familjehems
förälder för att ta reda på om ni har plats
och kompetens för att ta emot ett barn.
Viktigast är att familjehemmet har tid,
plats och engagemang för ett barn samt
kan erbjuda trygghet och en stabil social
situation. Om du är gift, sambo eller
ensamstående är inte avgörande. Som
familjehem kommer ni regelbundet få
stöd och hjälp av socialtjänsten.
Om du vill hjälpa ett barn till en tryggare
tillvaro så ring oss på 08-532 598 00.

Koreanerna hade med sig en banderoll för fotografering framför huset. I mitten av bilden syns även kommun
styrelsens ordförande Lennart Kalderén (M) och Eva Lindkvist, förvaltningschef på barn- och utbildning.

Besök från både Sydkorea och Holland
Under maj fick barn- och utbildningsförvaltningen i Salem besök av inte bara en
utan två delegationer från andra länder, som var här för att studera hur vi arbe
tar. Ett besök kom från Holland och ett annat hade rest ända från Sydkorea.
Tisdag 29 maj fick barn- och utbildnings
förvaltningen i Salem besök av en delegation
från Sydkorea, bestående av personal från
utbildningsförvaltningen i Seoul. Det var cirka
25 biträdande grundskolerektorer och skol
inspektörer som genom en rektorsutbildning
var här för att studera och lära sig av
vår verksamhet.
– Vi är mycket glada över att vi fått ett
studiebesök från Sydkorea till vår utbildnings
verksamhet i Salems kommun. Vi är
intressanta för dem utifrån flera p
 erspektiv
och vid detta tillfälle fick vi till exempel
möjlighet att berätta om vårt styrsystem,
systematiska kvalitetsarbete samt arbetet
med att stärka undervisningens kvalitet,

säger Eva Lindkvist, förvaltningschef på
barn- och utbildningsförvaltningen.
Två veckor tidigare hade vi besök på
Rönninge gymnasium från Windesheim
University, Holland. Under en sex dagar
lång resa till Sverige besökte drygt 20 lärar
studenter och deras lärare bland annat
Södertörns högskola och Skogsängsskolan
samt Rönninge gymnasium i Salem.
– Det är spännande att se hur er skola är
uppbyggd och hur ni undervisar här, det
är oerhört lärorikt för våra studenter att
få se hur skolan funkar i andra länder.
Fantastisk skolmat och jättefina omgivningar,
säger Alwin Truin, som undervisar på lärar
programmet på Windesheim.

Särskilt förordnad vårdnadshavare
En särskilt förordnad vårdnadshavare
har ansvar för ett ensamkommande barns
personliga förhållanden. Uppdraget inne
bär att du bland annat hjälper barnet i
kontakt med skola, sjukvård, myndigheter,
omsorg och den långsiktiga planeringen
för barnets framtid. En särskilt för
ordnad vårdnadshavare har inte någon
försörjningsskyldighet utan flertalet av
barnen är placerade på olika boenden
av socialtjänsten. Det innebär att det är
familjehemmet eller personalen på boen
det där barnet bor som har det praktiska,
dagliga ansvaret för barnet. Det är dock
viktigt att du försäkrar dig om att boendet
är det rätta för barnet och att barnet får det
stöd som behövs, samt att det finns regel
bundna kontakter med socialnämnden.

Familjehem
Svårigheter i den egna familjen kan göra
att barn och ungdomar för en längre eller
kortare tid behöver bo i ett familjehem för
att få stöd i tillvaron. Att vara familjehem
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Salems kommun söker dig som
vill göra skillnad och hjälpa ett barn
vidare i livet. Vi söker både familje
hem och personer som vill bli
särskilt förordnad vårdnadshavare.

juni–augusti 2018
Biblioteket
Sommaröppettider 25 juni–19 augusti
Måndag, torsdag.................................kl 13–19
Tisdag..................................................kl 13–16
Onsdag................................................kl 10–13
Fredag..................................................... stängt
Lördag............................... stängt (juli–augusti)
●●

Sommarboken. Hela lovet. Läs fem
böcker under sommarlovet så får du
en gratis bok! Hämta folder på biblioteket.
Lämna in senast 31 augusti. Vi ordnar
även träffar under lovet.

●●

Sommarbokenträff: humor. Tisdag 3 juli
kl 12. Vi berättar roliga historier för
varandra på helt knasiga sätt. Ålder: 8–13.

●●

Sommarbokenträff: rysare. Tisdag 10 juli
kl 12. Gå vår rysliga tipsrunda om du vågar.
Ålder: 8–13.

●●

Bokrea. Start måndag 11 juni kl 13.
Fynda böcker och tidskrifter för både
vuxen och barn. Vår bokrea pågår hela
sommaren.

●●

Torsdagscirkeln. Utvalda torsdagskvällar
kl 17 under hösten. Läs och prata om
böcker med andra. Kontakta biblioteket
om du vill vara med. Du behöver inte
komma på alla träffar.

●●

De oroliga av Linn Ullman.
Torsdag 23 augusti

●●

Sångkul för bebisar. Måndag 27 augusti
kl 10. Vi sjunger, rimmar och ramsar och
läser böcker tillsammans. Ålder: 0–1.

Salemsdagen
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Tro och liv. Säby församlingshem,
tisdagar kl 13.30. Samtal om livet och
den kristna tron.

●●

●●

Sommar med Syföreningen. Säby
församlingshem, drop-in mellan kl 9–13.

●●

Söndag 29 juli kl 13–15.30. Öppet hus
i Villa Skönvik med café.

●●

Musik i sommarkväll. Salems kyrka,
söndagar kl 19. Program finns på
hemsidan och på expeditionen.

●●

●●

Öppna förskolan Juvelen. Terminsstart
13/8. Måndagar, tisdagar och torsdagar
kl 9–12.30. För barn 0–5 år med föräldrar.
Fika, lek och sång.

Söndag 29 juli kl 17. Botvidsvandring till
källan vid Bornsjön, där en tablå utspelas.
Samling vid Salems kyrka. Avslutning med
kaffe i Nedre Söderby.

●●

Söndag 12 augusti. Vällingedagen med
tema Hemvärnet 75 år

●●

Kl 11 Gudstjänst i Kapellet. Kyrkkaffe
på Slottet. Kl 12.30 visning av Slottet
och dess omgivning. Cirka kl 13.30 kort
teaterspel om Stridsskolans historia.
Hemvärnsmuseet öppet kl 13–15. Sam
arbete med Hemvärnets Stridsskola och
Salems församling.

●●

Kultur- och fritid
●●

●●

Bellmansfirande i plaskdammsparken.
8 augusti kl 18.30, fri entré. Bellmans
kännaren och trubaduren Bengt Jonshult
underhåller. Glöm inte picknickkorgen!
Arr: Salems Teater- och musikförening
och Studieförbundet vuxenskolan

●●

●●

Utställning på Salems Bibliotek.
1 juni–15 augusti Ulf Nilsson visar foto
från Bergviks brygga

Sommarkyrkan. Salems kyrka står öppen
torsdagarna i juli kl 11–16 med fika och
utställning. Andakt kl 13.
Botvidsvandringen 29/7. Börjar kl 17
i Salems kyrka. Därefter vandring till
S:t Botvids källa, där ett spel om Botvids
legenden framförs. Fika i Café Torpet
Nedre Söderby efteråt. I samarbete med
Salems Hembygdsförening.

●●

Vällingedagen 12/8. Vällinge kapell.
Gudstjänst, visning av slottet och fika.

Kyrkan

●●

Församlingsfest 29/8. Säby kyrka. En kväll
med mat, aktiviteter och gemenskap!

Salems församling

Skogsängskyrkan

Sommaröppettider i Säby kyrka och
församlingshem: Tisdag–fredag kl 10–15.

●●

●●

20 augusti–6 september
Salems språknätverk.

Sommarandakter varje söndag kl 10.
Mer information www.skogsangskyrkan.nu

●●

Högmässa, Salems kyrka. Söndagar kl 11
(fr.o.m. 19/8 i Säby kyrka).

Övrigt

●●

Lunchbön, Säby kyrka. Vardagar kl 13.

Salems Hembygdsförening

●●

Lunchmässa, Säby kyrka. Onsdagar kl 13.

●●

●●

Kvällsmässa, Säby kyrka. Torsdagar kl 18.

●●

Bibelfrukost, Säby kyrka och församlingshem. Tisdagar kl 8. Vi läser en bibeltext
och samtalar om den, därefter äter vi
en enkel frukost.

Onsdag 4 juli kl 17–20 . Sommarkväll med
öppet hus på Lundby. Kl 18 kort vandring
till Lideby. Eget fika medtages. Lundby
ligger vid vägkorsning Högantorp-Vällinge.

●●

Torsdagar i juli kl 11–16. Visning av
Salems kyrka kl 14. Kyrkogårdsvandring.
Kaffeservering i Kyrkskolan. Konst
utställning med Karin Holmström.
Samarbete med Salems församling.

●●

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

●●

●●

Lördag 21 juli kl 13–15.30. Sommarträff
med öppet hus på Lundby. Kl 14 vandring
till Oxhagen. Eget fika medtages.

Lördag 25 augusti Salemsdagen kl 12–17.
Servering vid Villa Skönvik.
Söndag 26 augusti kl 13–15.30.
Öppet hus i Villa Skönvik med café.

Hembygdsmuseet är öppet vid alla
Öppet hus och Salemsdagen i Villa Skönvik,
Rönningevägen 7 nära Rönninge C.
www.salemhembygd.se
●●

Information från Rönninge tennisklubb.
Vill du spela tennis? Nu är tennishallen
öppen för alla, även för dig som inte är
medlem. Boka bana via vår hemsida!
www.ronningetk.se

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

På scenen:
Kl 12.15 Rönninge Gymmix.
Kl 13
Jompa rappar med sin
DJ och alla barnen.
Kl 14
Rönninge Rabarber.
Kl 14.30 Kulturskolans elever
underhåller.
Kl 15
Utdelande av årets
företagare i Salem.
Kl 15.30 Primus orkester från
Kulturskolan.
Kl 16.30 Martin Almgren,
idolvinnare sjunger.
Konferencier: Camilla Olsson.

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

Öppna sammanträden
Barn- och utbildningsnämnden: 21/8
Bygg- och miljönämnden: 28/8
Kultur- och fritidsnämnden: 23/8
Socialnämnden: 27/8
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

Lördagen den 25 augusti i Skönviks
parken Kl 12–17. Salemsdagen har
blivit en folkfest där föreningar,
politiska partier och företagare visar
sina verksamheter. På scenen har
vi olika framträdanden och Salems
Hembygdsförening har café i Villa
Skönvik. En härlig dag där Salemsborna
träffas och trivs. Här kan du träffa
föreningar, företagare och politiska
partier i Salem. Underhållning, tivoli,
ponnyridning, café, prova påaktiviteter, Salemsloppet m.m.

