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Den 31 augusti är det återigen dags 
för årets upplaga av Salemsdagen�  
Då möts föreningar, organisationer, 
kommunens verksamheter och  
många andra under en härlig dag  
i Skönviksparken�

Om du inte tidigare gjort ett besök till Skönviks   
parken under Salemsdagen så är det hög tid  
att ändra på detta. Förra året bjöd på strålan-
de väder, karuseller, glada barn, roliga upp
trädanden och spännande möten. Så även i år.

Årets underhållning
För både de yngre besökarna och de be-
sökarna som var unga på 70- och 80-talet så 
kan man i år underhållas av Clownen Manne� 
Manne är född och uppväxt på Vretaberg vid 
Uttrans södra strand och det här är tredje 
gången han är med under Salemsdagen. Men 
årets dragplåster är en riktigt skicklig musiker 
som deltagit i melodifestivalen ett flertal 
gånger, i år får vi dansa loss till Boris René! 
Så kom och upplev Boris Renés tolkning av 
soul & funk-musikens största legender genom 
tiderna uppbackad av 10manna bandet 
SoulMates� Musik av Stevie Wonder, Michael 
Jackson, Bruno Mars, James Brown, Prince 
och även Boris egna hits i soultappning.

Vill man ha ett träningsmål under 
 sommaren så arrangerar Rönninge Salem 
Fotboll det traditionsenliga Rönninge  
Salemloppet på Salemsdagen. Anmälan  
kan göras via fotbollsklubbens hemsida  
på  www� ronningesalemfotboll�se

Nytt för i år
I början av sommaren invigde vi Salems  
egen 4H gård, som ni kan läsa om lite längre 

fram i tidningen. De kommer även vara  
på plats under dagen och förhoppningsvis 
får de även med sig några djur. I Villa Skönvik 
kan man inte bara köpa fika av Hembygds
föreningen utan också kika på utställningen 
Salem  Snapshots, där vi gör ett tiotal stopp 
längs med Salems historia de senaste 30  
åren, genom berättelse från er Salemsbor. 

Historiken om dagen
Salemsdagen startade 1998 som ett  
av  projekten inom ”Salem Kulturförort”  
som var en del av det stora firandet 
” Stockholm - Europas Kulturhuvudstad  
1998”.  Initiativet till denna stadsfest kom  
från SvenOlov Slottenäs och sedan 1999  

har Skönviksparken varit platsen. Syftet var 
att samla Salems  föreningar och  företaget  
vid ett tillfälle om året så man kunde visa  
upp sin verksamhet för alla i Salem�

n Kontakt: Annika Holmertz, fritidskonsulent,  
annika�holmertz@salem�se, 08-532 599 13
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Boris René underhåller på Salemsdagen.

Välkommen på Salemsdagen den 31 augusti

Salemsdagen 31 augusti
• 12.00 Gongbrons ensemble  

spelar javanesisk gamelan 
(slagverks musik)

• 12.20 Kulturskolan
• 13.00 Clownen Manne  

- underhållning för barn
• 13.45 Kören Rönninge  

Rabarber sjunger
• 14.20 Pris till årets företagare 

delas ut
• 14.45 Kulturskolan
• 16.00 Boris René underhåller 

 tillsammans med kören Soulful 

Kontakta oss om du har synpunkter eller tips till tidningen. Tidningen går också att läsa på www.salem.se 
REDAKTION: Clara Hägg, clara.hagg@salem.se. Alexander  Mogstad, alexander.mogstad@salem.se.   
AN SVARIG UTGIVARE: Clara Hägg. GRAFISK PRODUKTION: Ryter  kommunikationsbyrå AB. TRYCK: Stibo Graphics.  
SALEMS KOMMUN Säby Torg 16, 144 80 Rönninge, tel 08532 598 00, fax 08532 598 87, info@salem.se.
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Prata med ungdoms-
mottagningen i 
 mobilen
Appen Alltid öppet har tagits 
fram för att underlätta kontakten 
med vården� Genom den kan du 
bland annat boka in möte med 
läkare, sjuksköterskor, psykosocialt 
stöd men även med ungdoms-
mottagningen. Unga upp till 23 
år kan boka in videosamtal med 
kuratorer för rådgivning kring 
identitet, sex och preventivmedel. 
Det är även möjligt att komma i 
kontakt med barnmorskor som 
kan hjälpa till med förnyelse av 
preventivmedel eller frågor kring 
graviditet� Du kan ladda ner appen 
både för android och iOS. Läs mer 
på Stockholms läns sjukvårds
områdes hemsida slso�sll�se�

Ny badramp på 
 Möllebadet
Möllebadet har fått en badramp 
monterad nere vid vattnet lagom 
till badsäsongen! Den är främst 
till för att personer med nedsatt 
rörlighet och de som inte har 
så bra simkunnighet enkelt ska 
kunna ta sig ner i vattnet. Vägen 
ned till stranden och badrampen 
har förbättrats. Den har asfalterats 
och försetts med vilplan där vägen 
är plan och jämn. En speciell 
badrullstol har också köpts in och 
finns för ut låning i badets kiosk. 
Den går bra att både köra på 
 sandstranden, på badrampen  
och i vattnet.

Rödlistade fladder
möss i Salems 
 kommun
Tillsammans med andra kom-
muner i Södertörn har Salems 
kommun inventerat fladdermöss 
på 45 platser� I Salem under söktes 
bland annat Karlskronaviken och 
Garnudden. Vid  inventeringen 
påträffades två rödlistade fladder
mus arter som klassas som starkt 
hotade enligt artdatabanken; 
dammfladdermus och syd
fladdermus. Även sju andra  
arter har påträffats i vår kommun, 
bland annat vattenfladdermus 
och gråskimlig fladdermus. Alla 
fladder musarter är skyddade 
 enligt lag, vilket innebär att de inte 
får fångas, dödas eller flyttas samt 
får inte deras boplatser förstöras�

Första spadtaget för Bovieran
Under pompa och ståt togs  under 
tisdagen den 4 juni det första 
spadtaget för byggandet av senior-
boendet Bovieran i Fårhagen� 
Ni är säkert många som sett att anläggnings
arbetet för Bovieran i Fårhagen redan inletts. 
Men nu är även det första spadtaget för själva 
bygget avklarat. Ett flertal personer höll tal, 
däribland Bovierans VD Sören Runsteen,  
kommunstyrelsens ordförande Lennart 
Kaldéren och kommundirektör Mats Berg-
ström.  Där efter togs det första spadtagen 

gemensamt av Fredrik Askerlund, Skanska, 
Mats Bergström, Salems kommun, Sören 
Runsteen, VD Bovieran, Lennart Kaldéren, 
Salems kommun, Mats Törsäter, projektledare 
Bovieran och Jon Lans, Palmprojektet�

Det var för cirka ett år sedan som  
beslut togs i kommunfullmäktige att  
låta Bovieran bygga boende i kommunen�  
Det blir 54 lägenheter med en gemensam 
vinterträdgård, för dig som är 55 år eller 
äldre.  Inflytt beräknas bli under hösten 2020. 
Intresset för lägenheterna var rekordstort och 
de sålde slut snabbt�

Företagare nöjda med 
 Salems bygglovshantering
Stockholm Business Alliance,  
SBA, undersökning mellan 55 
 kommuner visade att Salems 
 kommun hade högst nöjdhet  
hos företag som samarbetat med 
kommunen i bygglovsärenden.

Stockholm Business Alliance, SBA, gör varje 
år en undersökning om hur företagare upp-
lever servicen med kommuner som de varit i 
kontakt med� Denna undersökning resulterar 
i en rankning av NKI; Nöjd Kund Index och 

enligt undersökningen för 2018 så var Salem 
den kommun med högst nöjdhet bland före-
tagare inom bygglovsärenden.

Enligt bygg- och miljöchef Douglas Lind-
ström så är det medarbetarnas fina arbete 
som gjort att Salem fått så bra resultat.

– Medarbetarna är nyckeln till allt. Mår 
de bra på arbetsplatsen blir det möjligt att 
 hantera bland annat en hög arbetsbörda,  
att hålla sig ajour med lagstiftning, att 
ut vecklas som person. Visst har vi även 
tydliggjort bygglovsprocessen, fångat upp 
avvikelser, förenklat rutiner och förbättrat 
mallar, helt enkelt skapat utrymme efter våra 
förutsättningar, säger Douglas Lindström, 
bygg- och Miljöchef�
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Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen får högsta betyg av SBA.
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Nu är bygget av fastigheten officiellt igång.
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Efter mycket arbete har Ersboda 4H-gård 
öppnat. De fyra H:na står för huvud, hjärta, 
hand och hälsa. Visionen för 4Hgårdar är 
att alla barn och unga ska få chansen att 
 ut vecklas genom kontakten till djuren. 

På invigningsdagen fick gården bland annat 
besök av elever från Nytorpsskolan som alla 
reagerade positivt till djuren på gården.

– Mitt favoritdjur är hästar, för de är så  
söta och snälla. Det bästa med dem är att 
man kan pyssla om och rida på dem, säger 
Maja W, 8 år från Nytorpsskolan� 

Eleverna hade alla sitt personliga favorit 
djur som fanns på gården. Alexander, 9 år, 
 gillade getterna mest och ville gärna ha en 
egen som han skulle lära att stångas. Anton, 
11 år, tyckte mer om hönsen för att de är 
söta och kan lägga ägg, något som han tycker 
väldigt mycket om. Maja C, 8 år, tycker bäst 
om hästarna. Ella och Emma, båda 9 år, var 
överens om att kaninerna var de bästa djuren 
på gården, för att de är så söta och fluffiga.  

Under en invigning så är det vanligt att 
man klipper ett band för att demonstrera att 
projektet är klart. Detta var även ett inslag 
under Ersboda 4H-gårds invigning, men på 
ett lite mer passande sätt. Det var nämligen 
gårdens egna hästar som fick äran att bita 
av ett gräsband och markera att deras gård 
officiellt är klar. 

Konferencieren för dagen var Camilla  Olsson 
Ekström och tal hölls bland annat av Ankie 
 Bosander, gruppledare för Center partiet, som 

för 30 år sedan först föreslog att starta en 
4Hgård i Salem. Tal hölls dessutom av Olof 
Segervall från Stockholms 4H och  Jacqueline 
Hellsten, VD Leader Sörmlandskusten.

Alla får besöka gården bara för att se på 
djuren. Vill man sen engagera sig mer så finns 
möjligheterna så länge man har intresset. 
Mottot för 4H är att man lär sig genom att 
göra, därför behöver man inte ha några för-
kunskaper eller erfarenheter sedan tidigare. 

– Det som är bra är att det inte är 
prestations baserat på samma sätt. Man 
 be höver inte vara bäst, eller vinna. Man 
be höver inte kunna något innan utan här får 
man prova på. Det är bara att komma som 
man är så länge man har intresset, säger 
 Marie Söderqvist Nyberg, verksamhetsledare�

Om man vill engagera sig i verksamheten 
så kan man bli medlem� Medlemskapen 
vänder sig främst till unga mellan 6–26 år. 
Med ett medlemskap får man möjligheten att 
gå kurser inom djurskötsel, ledarskapskurser 
eller skaffa ett kaninkörkort där deltagarna får 
lära sig hur man sköter om en kanin. Ersboda 

4Hgård kommer dessutom anordna läger 
för alla medlemmar där de deltagande får 
välja mellan ett dagsläger eller ett längre som 
pågår dagtid i fem dagar. Dessa läger är båda 
så kallade djurskötarläger där deltagarna 
kommer få sköta om gårdens djur, som hästar, 
grisar, höns och mycket mer�

– Unga får göra mycket på 4H-gårdar, det 
är viktigt att man får ta ansvar för och visa 
respekt mot djuren. Mottot för 4H är trots allt 
lära genom att göra. Därför kan man komma 
hit och prova på, det är hela poängen. Man 
behöver inte kunna något innan, säger Marie 
Söderqvist Nyberg, verksamhetsledare�

Man kan dessutom engagera sig i styrelsen 
som består av både unga och vuxna. Det 
finns även möjligheter att arbeta ideellt för 
dem som är över 18 år, som helgskötare eller 
kvällsfodrare. Medlemskapen vänder sig 
främst till unga, men även äldre har möjlig
heten att delta. Då kan man engagera sig 
bland annat genom styrelsearbete och  
pyssla på gården�

– 4H är gemenskap, det är en plats att 
 mötas, ung som gammal� Man kan få möjlig-
het att hålla på med det man tycker är kul 
utan krav och samtidigt utvecklas, säger 
 Marie Söderqvist Nyberg, verksamhetsledare�

Om 4H verksamheten låter som något 
du vill engagera dig i så kan du hitta mer 
information på deras hemsida om de olika 
möjligheterna som finns. Besök då  
  www � 4h�se/ersboda�

Fredagen den 14 juni invigdes Ersboda 4H-gård. Invigningen 
bestodavgitarrmusikfrånKulturskolan,talochmingel.Syftet
meden4Hgårdärattskapaenplatsförungaattutvecklas
genomkontaktenmeddjur.Detärtillförallasomharintresset.

Invigningen av 
 Ersboda 4H-gård

”4H är gemenskap, det är 
en plats att  mötas, ung som 
 gammal� Man kan få möjlig het 
att hålla på med det man tycker 
är kul utan krav”
– MARIE SÖDERQVIST NYBERG
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Även fåren trivs fint på Ersboda 4Hgård. 

Årskurs två och tre från Nytorpsskolan besökte invigningen�

Ersbodas hästar fick äran att inviga gården.
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Planera din 
 bygg sommar
Med sommaren kommer 
semester tider. Under andra 
halvan av juli och första halvan av 
augusti är möjligheterna mycket 
begränsade för tekniskt samråd, 
arbetsplatsbesök och slutsamråd� 
Så om du håller på med ett större 
byggprojekt är det en god idé att 
kontakta bygglovsenheten för 
 planering� Sommaren kommer 
även att påverka handläggnings-
tiderna för bygglov som kan vara 
upp till tio veckor och för anmälan 
fyra veckor� För mer information 
och kontakt maila msb@salem�se�

Upptäck historia vid 
Nedre Söderby gård
Under sommaren håller Botkyrka- 
Salems hemslöjdsförening Nedre 
Söderby öppet för de som vill se 
medlemmarnas hemslöjd eller  
ta sig en fika. Nedre Söderby  
gård ligger på Söderby gårds  
väg vid E4/20 och Bornsjön.  
Vid gården finns även ett av 
länets största gravfält med gravar 
från järn åldern och bronsåldern. 
Förutom gravarna kan du även 
se gamla lämningar som bland 
annat runstenar, domarring och 
 romerska rundgravar� 

Nedre Söderby gård har öppet 
alla dagar i juli mellan klockan 
11–17. Under juni, augusti  
och september har gården  
öppet under helgerna mellan 
klockan 11–17�

Ny tobakslag från 1 juli
Från den 1 juli i år gäller den nya 
tobakslagen, Lag om tobak och 
liknande produkter. Det innebär 
bland annat att den som vill sälja 
tobaksvaror behöver söka tillstånd 
och att det blir förbjudet att röka 
på fler platser än tidigare. 

Till exempel är det efter den  
1 juli förbjudet att röka på ute
serveringar, busshållplatser, 
tågperronger, inhägnade idrotts-
platser, lekplatser och entréer till 
lokaler dit allmänheten har till-
träde, tex. bibliotek och biografer. 
Sedan tidigare råder rökförbud på 
skolgårdar och förskolegårdar�

Om du har frågor om rök-
förbudet eller vill framföra 
klagomål, kontakta bygg- och 
miljöenheten� Du når samtliga 
handläggare via kommunens 
växel, 08532 598 00.

Mycket händer i Rönninge  centrum. 
Cykelgaraget som varit under bygg-
nation under en lång tid är äntligen 
färdigt och invigt. Under sommaren 
kommer även an läggandet av det 
nya torget att påbörjas.   

Cykelgaraget i invigdes den 17 maj med  
ett tal av kommunstyrelsen ordförande 
Lennart Kalderén som även klippte bandet. 
 Garaget som rymmer 110 cyklar har även  
en servicestation där du kan fylla däcken  
med luft och även göra enklare reparatio-
ner. Men cykelgaraget är bara en av dem 
för ändringar som sker i den stora om

byggnationen av Rönninge centrum.
Torget i Rönninge kommer att påbörjas 

 under sommaren och förväntas vara klart 
i början av 2020. Byggnationen av Torg
huset och intilliggande parkeringsdäck pågår 
för fullt och är planerat att stå färdigt till 
sommaren 2020. Under genomförandetiden 
kommer torget vara delvis avstängt på grund 
av  arbetena men alla butiker och entréer 
kommer vara tillgängliga.

Medan parkeringshuset byggs i Rönninge 
centrum kommer den tillfälliga parkeringen 
vid gamla busstorget att finnas kvar.

n Kontakt: Clas Asker, projektledare,  
clas�asker@salem�se

På gång i Rönninge Centrum

Sommaren i Salem
Sommarlovet i Salem är fullspäckat 
med aktiviteter för hela familjen. 
Det finns något för alla och de 
flesta av aktiviteterna är helt gratis. 
Du kommer bland annat ha möjlig-
heten att prova på olika sporter, 
musik och andra roliga aktiviteter.

Årets sommarlov kommer vara fyllt med 

aktiviteter för alla, oavsett om du tycker om 

sport, musik, skrivande eller bara att ta det 

lugnt så finns det något för dig med.

Den 14 augusti kommer den populäre 

författaren Katarina Genar, som bland annat 

skrivit böckerna “Spökflickan” och “Den  

magiska kappan”, till Salems bibliotek.  

Hon kommer att hålla i en skrivarverkstad  

för alla mellan 10–13 år. Där kommer ni  

få ta del av Katarinas bästa skrivtips och  

skriva en  berättelse tillsammans.

Nästan varje onsdag mellan den 29 maj– 

21 augusti kommer Glassbaren i Rönninge 

arrangera ett barndisco. Discot är för dig 

mellan 8–12 år, det är gratis inträde och ingen 

föranmälan behövs.

Under sommaren kommer fritidsgården 

arrangera olika temaveckor för barn och unga 

mellan 10–18 år� Bland annat kommer vecka 

28 spenderas på Berga bollplan där bränn-

boll, fotbollsturnering och vattenkrig står på 

schemat. Vecka 32 kommer att spenderas i 

skönviks parken där temat kommer att vara 

musik. Ni kommer att få skriva texter, gå en 

DJkurs och spela in i en studio på fritids

gården. Gemensamt för alla veckor är att 

 de avslutas med grillning på fredagarna� 

Ni kan hitta mer information om 

 sommarens alla aktiviteter på salem.se.

Sommarlovet är fullt av aktiviteter för barn och unga.

Cykelgaraget är ett av de stora projekten i Rönninge.
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På G i Salem: juni–augusti
Listan visar ett axplock av allt som händer i Salems kommun. Vi reserverar oss för ändringar och eventuella felskrivningar.  
Mer information om evenemangen finns på www.salem.se

n Biblioteket 
17/6–21/8 “Salemsnapshots, 
Salems utveckling 1984–2018”, 
Salems bibliotek�
26/8–5/9 “Drogfri uppväxt”, 
Salems bibliotek�

Sommar på fritids gården 
v27 Säbyhallen,    
Måndag–torsdag kl 12–21, 
 fredag kl 12–18�
v28 Berga bollplan,   
Måndag–fredag kl 12–21�30�
v31 Möllebadet,  
Måndag–fredag kl 12–21�30�
v32 Skönviksparken,   
Måndag–fredag kl 12–21�30�

Augusti
15 Bellmansfirande vid 
 Palskdammen med Bengt 
Jonshult, trubadur och Bellmans-
kännare kl 18.30. Tag gärna med 
picknickkorgen� Arr: Salems 
Teater och musikförening.

n Kyrkan
Juli
4 Öppet hus, kl 11 –16,  
Salems kyrka�
7 Musik i sommarkväll,  
kl 19, Salems kyrka�
11 Öppet hus, kl 11–16,  
Salems kyrka�
14 Musik i sommarkväll,  
kl 19, Salems kyrka�
18 Öppet hus, kl 11–16,  
Salems kyrka�
21 Musik i sommarkväll,  
kl 19, Salems kyrka�
25 Öppet hus, kl� 11–16,  
Salems kyrka�
28 Musik i sommarkväll,  
kl 19, Salems kyrka�

Augusti
4 Musik i sommarkväll,  
kl 19, Salems kyrka�
11 Vällingedagen,  
kl 11–15, Vällinge kapell.

11 Musik i sommarkväll,  
kl 19, Salems kyrka�

n Salems   
    Hembygds förening
Juli
4 Kyrkogårdsvandring,  
kl 11–16, Salems kyrka�
6 Öppet hus, kl 10–15, Lundby�
10 Öppet hus, kl 17–20, Lundby�
11 Kyrkogårdsvandring,  
kl 11–16, Salems kyrka�
13 Öppet hus, kl 10–15, Lundby�
18 Kyrkogårdsvandring,  
kl 11–16, Salems kyrka�
20 Öppet hus, kl 10–15, Lundby�
24 Öppet hus, kl 17–20, Lundby�
25 Kyrkogårdsvandring,  
kl 11–16, Salems kyrka�
27 Öppet hus, kl 10–15, Lundby�
28 Öppet hus, kl 13–15�30,  
Villa skönvik.
28 Botvidsvandring till källan vid 
Bornsjön, kl 17, Salems kyrka�

Augusti
3 Öppet hus,  

kl 10–15, Lundby�

10 Öppet hus,  

kl 10–15, Lundby�

11 Vällingedagen,  

kl 11, Vällinge. 

17 Öppet hus,  

kl� 10–15, Lundby� 

25 Öppet hus,  

kl 13–15.30, Villa Skönvik.

n IFK Tumba
1/5–31/10  Orientering med 50 

kontroller mellan  Rönninge och 

Södertälje,   paketen kostar 100 

kronor och finns på Apoteket 

Hägern i Salem och Circle K på 

Tvärvägen.

n På G
Sista dag för inlämning av mate     
rial till nästa nummer: 30 juli.

Salemsnapshots, 17/6–21/8, Salems bibliotek�

Orientering, 1/5–31/10, mellan Rönninge och Södertälje.

Musik i sommarkväll, Salems kyrka.
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8   SALEMS KOMMUN INFORMERAR

På tal om Salem
Visste du att Salems kommun har 
en egen taltidning? Den heter På 
tal om Salem och utkommer åtta 
gånger per år� I den kan du bland 
annat lyssna på den här tidningen 
och få annan relevant information 
om vad som händer i kommunen.  

Taltidningen skapas främst för dig som  
av olika anledningar inte kan läsa eller har 
sämre syn, men självklart kan alla lyssna på 
den. Kanske är du på ofta på språng och hellre 
lyssnar på tidningen när du sitter på bussen 
eller är ute och promenerar. 

Margaretha Häll Assarsson är en av dem 
som prenumererar på taltidningen och  lyssnar 
på den via sin mobiltelefon�  Margaretha har 
tagit del av taltidningar sedan 1979 på grund 
av en synskada. Enligt henne är Salems kom-
muns taltidning ett bra sätt att få reda  
på vad som händer i kommunen. 

– Jag lyssnar på tidningen i min 
mobil telefon för att ha möjlig
heten att höja hastigheten på upp-
läsningen och då behöver jag inte 
sitta vid datorn och lyssna heller, 
säger Margaretha Häll Assarsson.

På grund av hennes nedsatta 
syn tar  Margaretha del av många 
olika taltidningar som täcker olika 
områden i Stockholms län. För henne har 
taltidningarna gjort det möjligt att ta del  

av nyheter och samhälls
information, något som hon 
tycker är väldigt viktigt.

– Jag skulle uppmuntra andra 
att ta del av taltidningen just 
efter som den ger mycket värdefull 
kommunal information.  Speciellt 
om man inte kan läsa tidningen, 
säger  Margaretha Häll Assarsson.

Möjligheten att få Salems 
 kommun informerar som taltidning finns 
för alla� Man behöver inte ha en speciell 

an ledningen annat än att man vill. För att få 
ta del av taltidningen så besöker du Salems 
kommuns hemsida: salem.se/taltidning,  
så kan du lyssna antingen genom din mobil-
telefon eller dator� Om du har en så kallad 
Daisyspelare hemma (något många med  
till exempel synnedsättning har) så kan du 
även prenumerera på tidningen och få en 
skiva hemskickad�

       
n Kontakt: Clara Hägg, kommunikationschef, 

clara�hagg@salem�se

Margaretha Häll Assarsson är en av de som tar del av taltidningen.
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Grafikpunkten 
 tilldelas årets 
Kultur stipendium
Årets kulturstipendium delas ut 
till Grafikpunktens Susanne Ferrer 
Graham och Alexis Ferrer. Stipen-
diet får de för sitt arbete med att 
skapa en kulturell mötesplats för 
kommunens invånare�
Kulturstipendiet utdelas till den person 
eller personer som antingen bidragit till 
kulturen eller vars insatser varit till fördel 
för kommunens invånare. Stipendiet består 
av en prissumma om 10 000 kronor. Vinnare 
av kultur priset för 2019 är Grafikpunktens 
Susanne Ferrer Graham och Alexis Ferrer som 
bland annat arbetar mycket med att skapa en 

plats för alla i kommunen�
– Det känns fantastiskt underbart och 

alldeles underbart igen, säger Susanne  
Ferrer Graham om vinsten�

Kultur och fritidsnämnden tilldelar 
 Susanne Ferrer Graham och Alexis  Ferrer 
årets kulturstipendium med följande 
 motivering: “De har med stort engagemang 
och  energi skapat en kulturell mötesplats 
för många kommuninvånare, både gammal 

som ung. I deras trädgård, hem och andra 
platser i Rönninge har ett stort antal kultur
arrangemang genomförts: Julmarknad, 
Lilla K-rundan, lovverksamhet, Salem i en 
trädgård, Cubafest, konstkalender med mera. 
Med sin insats har Susanne Ferrer Graham 
och Alexis Ferrer stimulerat till möten och 
skapat upplevelser så många Salemsbor fått 
känna kulturens kraft och glädje.”

Enligt Susanne Ferrer Graham är målet med 
deras verksamhet att skapa en levande mötes-
plats för alla� Det gör dem bland annat genom 
att skapa olika event och se vad som ger 
respons och satsa på det som folk tycker om� 

– Prispengarna kommer att gå in i verksam-
heten igen. Vi har nått en bit på vägen i att 
skapa en levande mötesplats där alla trivs, 
säger Susanne Ferrer Graham.

Stipendiet delades ut av kultur och fritids-
nämndens ordförande Erik Glimvik i samband 
med nationaldagsfirandet den 6 juni.

”JAG SKULLE 
UPPMUNTRA 
ANDRA ATT TA 
DEL AV TAL-
TIDNINGEN”
– MARGARETHA  
   HÄLL ASSARSSON

Mottagarna av årets kulturstipendium.
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