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Birgitta är redo för sitt sjätte raka val
När hon var röstmottagare för
första gången var det ett annat
millennium - nu gör Birgitta
Westerdahl sitt sjätte raka val.
– Jag känner mig hedrad av att
få göra det här, säger hon.

Foto: Salems kommun

Tänker på återväxten

annat att bara en person går in i röstnings
båset: den som ska rösta.
– Kommer det till exempel en äldre människa som behöver hjälp att rösta och som har
en assistent med sig, ser vi till att assistenten
inte följer med in i röstningsbåset. Så att
denna inte ska kunna påverka röstningen.
Och behöver den som ska rösta hjälp, då
går vi in och hjälper till, säger Birgitta.
Övriga röstmottagare i tjänst tar emot
kuverten med röster till riksdags-, kommunaloch landstingsvalet och lägger dem i valurnor.

Viktigt att veta inför valet
Söndagen den 9 september är det
dags att gå till vallokalerna igen.
Då är det dags för val till riksdag,
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Vilken vallokal du ska
gå till framgår av ditt röstkort.
Glöm inte att ta med dig giltig
legitimation! På valdagen har
vallokalerna öppet klockan 8–20.
Förtidsröstning
Har du inte möjlighet att rösta i din vallokal på söndagen eller om du vill rösta i
förtid har kommunen förtidsröstning i Murgrönans foajé. Förtidsröstningen påbörjas
onsdagen den 22 augusti och pågår fram
till och med valdagen.

Ring och tipsa, ge ros eller ris!

Öppettider förtidsröstning:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

22/8
23/8
24/8
25/8
26/8
27/8
28/8
29/8
30/8
31/8
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9

kl 10.00–15.30
kl 10.00–15.30
kl 10.00–15.30
kl 10.00–14.00
kl 10.00–14.00
kl 10.00–19.00
kl 10.00–17.30
kl 10.00–17.30
kl 10.00–19.30
kl 10.00–17.00
kl 10.00–15.00
kl 10.00–15.00
kl 10.00–19.00
kl 10.00–19.00
kl 10.00–19.00
kl 10.00–20.00
kl 10.00–17.00
kl 10.00–15.00
kl 08.00–20.00

En av dem prickar av de som har röstat i
röstlängden, alltså förteckningen över de
personer som är röstberättigade i distriktet.
Alla röstmottagare måste ha gått igenom
en speciell utbildning.

Arbetsdag som slutar sent
Vallokalerna öppnar klockan 8 på valdagsmorgonen och Birgitta och flera av hennes
röstmottagarkollegor är där 7.30. Då har de
redan ställt i ordning lokalen dagen innan så
att allt är på plats: röstningsbås, ställ med

När du förtidsröstar behöver ha ditt röstkort
och giltig legitimation. Saknar du ditt röstkort
går det att få ett dublettröstkort utskrivet.
Flera förtidsröstningslokaler har den möjligheten, bland annat Salems lokal i Murgrönans
foajé. Det går även bra att förtidsrösta var
som helst i landet, på www.val.se hittar du
närmaste förtidsröstningslokal.

Birgitta Westerdahl har inte bara själv arbetat
som röstmottagare i många år, hon har också
dragit sitt strå till stacken för att fler ska bli
röstmottagare i Salem.
– Jag har lockat med mina tre döttrar, alla
har varit röstmottagare, varav en ordförande.
En av dem ska vara röstmottagare i år också,
men inte i mitt distrikt. Det har inte varit svårt
att övertala dem att ställa upp, det här är
något som intresserar dem och saker som
vi diskuterat, säger Birgitta.
– Och senaste gången jag själv var och
röstade var det en kille i 20-årsåldern som
var röstmottagare, och då sa jag till honom
att vad bra att du gör det här. Det behövs
folk som kan ta över.

tagare som kan vara behjälpliga om du inte
har ett eget bud.
Kontakt
Salems kommun 08-532 598 00
Valmyndigheten 020-825 825

Rösta med bud
Har du svårt att ta dig till en vallokal
eller till förtidsröstningslokal på grund av sjukdom, funktionshinder
eller ålder kan du rösta
genom bud. Ta kontakt
med kommunen för
mer information. Val
nämnden har utsett
ambulerande röstmot-

Redaktion: Clara Hägg, clara.hagg@salem.se. Ansvarig utgivare: Mats Bergström, mats.bergstrom@salem.se.
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Söndagen den 9 september kan vara
årets viktigaste datum i Sverige - valdagen.
Då kommer Birgitta Westerdahl vara i tjänst i
Nytorpsskolan, vallokal för Salems kommuns
valdistrikt 1. Som distriktets ordförande är
det hon som ska leda arbetet i vallokalen
och se till så att röstningen flyter på på bästa
sätt och att valet genomförs på ett korrekt,
lugnt och tryggt sätt.
– Jag känner mig hedrad av att få göra det
här - valdagen är en stor sak för hela vårt
land. Sedan är det väldigt spännande att få
se hur det fungerar på så nära håll. Att sitta
framför TV:n och titta på valvakan är en sak,
att arbeta i ett valdistrikt en helt annan.
Det blir så verkligt då, säger Birgitta.
Medlemmarna i Birgittas team har olika
roller på valdagen. Minst tre så kallade röstmottagare, inklusive ordföranden eller vice
ordföranden, ska vara på plats samtidigt.
En röstmottagare står vid ingången till
vallokalen och delar ut valkuvert, bevakar
valsedelstället, kollar så att den röstande
kommit till rätt valdistrikt, ansvarar för att kön
för att få rösta flyter som den ska och ser till
så att det inte är för mycket människor inne i
lokalen. En annan röstmottagare går runt och
kollar läget i vallokalen och säkerställer bland

valsedlar, pennor, god skyltning så att man
vet var man ska gå in och rösta, med mera.
Valdagen slutar sent för röstmottagarna.
Vallokalerna stänger klockan 20 - då är det dags
för rösträkning. Förtidsrösterna kommer till
vallokalen under dagen och ska prickas av i röstlängden innan vallokalen stänger. I slutändan
ska allt stämma, då ska noteringarna i röst
längderna stämma med det antal röster man
fått in - gör de inte det räknar man om rösterna.
En del röster kan vara ogiltiga av olika skäl, den
bedömningen görs dock av länsstyrelsen.
Birgittas valdag brukar sluta mellan klockan
22 och 23 - då har hon också hunnit med att
ringa in valresultatet till länsstyrelsen och
lämna in röster, röstlängd, protokoll och
annat material på kommunhuset, för att
ta några exempel.

Fota för integration - ett lyckat möte
kring ett gemensamt intresse

Simskola för vuxna
Vill du lära dig simma? Salems kommun
bjuder under hösten in till gratis kurs för
vuxna som inte kan simma, i samarbete
med Medley och Svenska Livräddnings
sällskapet. Anmäl ditt intresse på
www.salem.se/vuxensimskola eller
ring 08-532 598 20.

Fem nyanlända och fem etablerade
Salemsbor har under våren deltagit
i kursen Fota för integration, ett
samarbete mellan fotograf Melker
Dahlstrand och Språkvän Salem.
– Det blev toppenbra och jag
välkomnar fler initiativ kring
integration från privatpersoner
och föreningar i kommunen, säger
Wictoria Berglund, projektledare
för Språkvän Salem.

Kandidater till idrotts
stipendiet 2018
Känner du till någon som gjort något bra
för idrotten i Salem? Kanske en aktiv
idrottsutövare eller en ledare? Skicka då
ditt förslag på idrottsstipendiat med namn
och motivering, senast den 15 oktober,
till: Salems kommun, Kultur- och fritids
förvaltningen, Säby torg 16, 144 80
Rönninge. Kontaktperson Rolf Johanson,
kultur och fritidschef, 08-532 599 15
rolf.johanson@salem.se

Melker Dahlstrand är en professionell
fotograf bosatt i Rönninge med hela världen
som sitt arbetsfält. Han hade länge funderat
på hur han skulle kunna använda sitt yrke
för att föra människor närmare varandra
på hemmaplan.
– När jag hörde att Språkvän Salem efterlyste nya integrationsidéer och samarbeten
så kändes det som en klockren form för att
kunna starta en fotokurs, säger han.

Utökning av
Garnuddens utegym

“Jättespännande och roligt”
Deltagarna träffades ett antal torsdags
kvällar under våren på MittForum i Rönninge.
Varje gång jobbade de med ett tema, till
exempel abstrakta bilder, naturfoto, närbilder
och porträtt. Kursen avslutades med en foto
utställning i tunneln vid Rönninge station.
– Det var jättespännande att lära sig av
Melker. Han är ju expert och kan så mycket.
Men det roligaste var att träffa nya vänner.

Under sommaren har utegymmet vid
Garnudden utökats med flera träningsredskap, bland annat med en maskin avsedd
för personer med rullstol. Det finns även två
nya träningsredskap med lite lättare motvikt
samt tre nya multiredskap, där man jobbar
med egen kroppsvikt.

Salems kommun tilldelades i somras
Ekomatligans diplom för andelen ekologisk
mat i skolorna. I kommunen är drygt 30
procent av skolmaten ekologisk.
Ekomatcentrum är en ideell förening
med syftet att verka för en bättre miljö och
en hållbar produktion i livsmedelskedjans
alla led. Föreningen arrangerar bland annat
Ekomatligan, en ranking av landets kommuner, landsting och regioner avseende deras
ekologiska inköp.

Funderar du på att bli språkvän?
Välkommen till Salems bibliotek den 1
oktober kl 18.00. Projektledaren för Språkvän Salem berättar och svarar på frågor.
Just nu finns stor efterfrågan på
språkvänner till tjejer 20–30 år.
Mer info på www.salem.se/sprakvan
eller ring 08-532 598 20.

Melker Dahlstrand bidrog ideellt med sin
kompetens och Språkvän Salem ekonomiskt
med fika, lokal och material.
– Det var toppen att få hjälp från Språkvän Salem också med det praktiska kring
anmälningar, lokal, affischer, och tänk kring
kursens upplägg, säger Melker Dahlstrand.

Har du också en idé
hur man kan mötas
över kulturgränserna?

Foto: Melker Dahlstrand

Nätverk som håller över tid

Kursen avslutades med en fotoutställning i
tunneln vid Rönninge station.

Salem satsar stort på
datorer i skolan
En dator till varje elev i Salem, det
är ett beslut som nu förverkligas
inför starten av höstterminen i
Salems grundskolor.
Då kommunen sedan många år satsat på
en webbaserad skolplattform väljer vi nu
att fullfölja den satsningen genom att leasa
datorer under tre års tid.
– Salems kommun väljer att leasa sina
datorer då IT-utvecklingen är snabb och vi

Språkvän Salem har fått pengar
från Länsstyrelsen avsedda för
integrationsfrämjande aktiviteter
under 2018. Om du som privatperson,
eller din förening, har drivkraften kan
Språkvän Salem hjälpa till ekonomiskt
och vara bollplank och samarbets
partner. Kontakta projektledare
Wictoria Berglund på 08-532 598 20
eller mejla wictoria.berglund@salem.se

Språkvän Salem vill stödja integrationsfrämjande aktiviteter som bygger på att
människor från olika kulturer träffas kring
gemensamma intressen.
Förhoppningen är att skapa nätverk och
vänrelationer som håller över tid. Vi arbetar
just nu även på ett samarbete med bland
andra Rönninge fiskevårdsområdesförening.
– Hör gärna av dig om du vill hänga med
på höstfiske! avslutar Wictoria Berglund.

genom leasing kan garantera våra elever
den modernaste och bästa utrustningen.
Våra skolor kan därmed fokusera helt på
utbildning och slippa teknikproblem.
Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigt
då ett antal kringtjänster följer med
finansieringsformen, såsom försäkringar
och garantier, säger Tony Söderlund,
IT-chef i Salems kommun.
Alla datorer kommer att vara Chromebooks vilket är datorer som endast arbetar
mot internet och inte har någon intern lagring. Alla elever ansvarar själva för sin dator
och elever upp till årskurs 3 kommer dess
utom att få en Chromebook med pekskärm.
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Diplom för andelen
ekologisk mat

Informationsträff Språkvän

Jag var nervös första gången vi skulle träffas,
men alla var jättetrevliga redan från första
sekunden. Vi har en grupp på WhatsApp
och kommer fortsätta att ses, säger Gabriel
Gabro som deltog i kursen.

Ideellt engagemang med ekonomiskt stöd

Många feriearbeten
via kommunen, företag
och föreningar
Under sommaren 2018 har totalt 114
ungdomar erbjudits feriearbete i Salems
kommun. Kommunen har i år även gjort
en ny satsning på samarbetet med både
privata företag samt kommunens föreningar.
Av de 114 sommarjobben har 23 erbjudits
sommarjobb via privata företag och två har
varit via föreningar.
– Det är mycket glädjande att företag och
föreningar kunnat erbjuda så pass många
sommarjobb, säger kommunstyrelsens
ordförande Lennart Kalderén (M). Sommar
jobben är en särdeles viktig första erfarenhet när man är på väg in i vuxenlivet.

Några av deltagarna på fota för integration.
Från vänster: Kim, Sissi, Erik, Melker, Gabriel, Mustafa och Roula.
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Information från de politiska partierna
På denna sida hittar ni information från de politiska partierna i Salem.
Texterna är skrivna av partierna själva och representerar deras åsikter.
Liberalerna
Rösta liberalt! Vi Liberaler är
idérika, ideologiska och lyhörda.
Vi tror på varje människas unika
rätt att forma sitt eget liv. Det innebär bl a
att den som behöver stöd ska få det och den
företagsamme ska våga pröva egna idéer.
Socialt ansvar utan socialism. Vi vill utveckla
Salems utbud av aktiviteter med ett modernare bibliotek, fler utegym och fler mötesplatser för unga och äldre. Valborgsfirandet
i Skönviksparken är en av många populära
idéer från (L).
Ge alla barn chans att lyckas i skolan!
Låt de kommunala skolorna utveckla egna
profiler med fokus på olika ämnen. Det fria
skolvalet ska värnas och kryddas. De små grupperna behövs för elever i behov av stöd. Det
fina ordet "inkludering" i stora klassrumsmiljöer leder till utslagning och fler hemmasittare.
Inför rena lärlingsutbildningar på gymnasiet,
alla behövs men alla vill inte bli akademiker.
Förenkla för företagarna! Salem har en
stor andel småföretagare. Med goda villkor
för företagande och öppenhet för utbyte och
samarbete kan små företag våga växa.
Frihet för alla! Vi försvarar personlig assistans
och LSS. Den som lever med funktionshinder
ska oavsett ålder ha rätt till ett gott och självständigt liv. Inför mer valfrihet för äldre. Att
kunna välja vilket äldreboende som jag vill
bo på eller hemtjänstleverantör är viktigt.

stånd och bevarande av den svenska kulturen.
Återinrätta kommunpolis samt att polisen är
mera synbar. Kameraövervakning och för
bättra belysningen i kommunen.
Skolan ska ge lärarna den för under
visningen nödvändiga ledarroll som det är
meningen att läraren ska ha i klassrummet.
Fysisk aktivitet ska uppmuntras. Skolan ska
vara en neutral zon där lärarna inte ska styra
in eleverna på politiska banor. Vett och etikett
gäller. Vi ser inte heller att barnen bär religiösa huvudbonader. Jourklasser för störande
barn bör införas.
Vi är emot byggnationen i Fågelsången
samt dess tilltänkta arkitektur.
De äldre skall känna sig trygga i kommunens omsorg, med mat som är näringsrik och
närproducerad. De ska få hjälp att vistas utomhus och ha mötesplatser och gemenskap
som är lättillgänglig. Vi ska se till att vardagen
är trygg i hemmet och utanför.
Vi vill kunna ge hemtjänsten mera möjlighet för kvalitetstid för våra äldre.
Vi kommer inte att medverka till att
kommunen hyr eller köper upp bostäder
och mark för nyanlända som i sin tur gör att
ungdomar, äldre och personer med socialt
handikapp inte får någonstans att bo.
Vi måste satsa på småföretag.
Vi vill att Salem ska vara en trygg plats att
födas, leva och åldras i.

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Snart ska du rösta i kommunal
valet. Centerpartiet vill gärna ha
din röst. Centerpartiet
som tog initiativ till att Salem blev en egen
kommun har suttit med i kommunledningen
sedan 1983.
Barns framtid och möjligheter börjar med
en bra skola. Förskolan är uppmärksammad
för sin höga kvalitet. Resultaten i grundskolan
har ökat och Salem ligger nu på 15:e plats i
riket. Vi ska hålla den placeringen. Vi vill ha
tvålärarsystem i alla skolor för att ge eleverna en lugnare studiemiljö. C arbetar för att
maten på våra förskolor, skolor och äldre
boenden ska vara ekologisk eller närodlad.
Vi vill satsa mer på kulturskolan genom
sänkta avgifter, alla barn ska få möjlighet till
att uppleva musik och dans, oavsett familjens
ekonomiska förutsättningar.
Vi har många äldre som behöver stöd
hemma eller på ett boende, för de som bor
hemma är det viktigt att ha så få vårdare som
möjligt. Många äldre får sämre hörsel, C har
lagt en motion om att erbjuda hörselpedagog
som stöd på äldreboendena och för de som
har hemtjänst.
Våra företagare är viktiga! C har lagt en
motion om ökat stöd för dem, vi vill inrätta en
nämnd för näringslivsfrågor med bra resurser
för att stötta våra företagare.
Wilhelmina af Tibell, Rönninges ”grundare”, har vi lyft fram, hon får nu en plats på
Rönninge torg. Som konstnärlig utsmyckning
vill vi gärna se en fin bänk med Wilhelmina
sittande på bänken.

Salem kan bättre. Salem ska vara
en trygg kommun där elever och
lärare trivs i skola och förskola
och där äldre känner att det finns hjälp att
få när det behövs. Det ska finnas ett varierat
utbud av bostäder och förutsättningar för
meningsfull fritid.
Salem får ofta goda resultat i jämförelse
med grannkommunerna på Södertörn. Men
vi borde kunna bättre. Vi ska jämföra oss med
hela Stockholm och uppnå goda resultat. Vi
Socialdemokrater arbetar för att Salem ska ha:
• En trygg skola med elever och lärare som
trivs och utvecklas.
• Rätt att välja att bo på äldreboende för
den som är över 90 år.
• En ny fullstor idrottsplats som också ger
utrymme för annat föreningsliv.
• Hyresrätter även för de med begränsade
inkomster. Unga ska ha möjlighet till eget
boende.
• Sänkta avgifter till Kulturskolan. Alla barn
har rätt till kultur.
• Bra och nära förskola där barngrupperna
inte är för stora.
• En förskola i Södra Hallsta som drivs utan
vinstintresse.
• Ett ungdomscafé i Rönninge.
• Bra arbetsmiljö för kommunens anställda
ger trygghet och bra service till Salemborna.
- Fasta vikarier och rätt till heltid för den
som önskar det.
- Bra ledarskap och goda utvecklings
möjligheter skapar attraktiva arbetsplatser.
Salem måste kunna konkurrera med
hela Storstockholm om arbetskraft
inom bristyrken.

Sverigedemokraterna
Vårt mål är att återskapa ett
folkhem som i så hög grad som
möjligt är präglat av trygghet, väl-

Moderaterna
Ett välskött Salem! Vi moderater vill fortsätta ta ett stort an-

svar för ledningen av Salem. Vi bor i en attraktiv
kommun med fin boendemiljö och bra skolor.
Vi har ett starkt grepp om ekonomin som ger
bästa service till lägsta kommunalskatt.
Vi accepterar inte kriminalitet! Vi trycker
på för fler poliser, väktare och ordningsvakter
i Salem. Vi följer lagen när det gäller ny
anlända, men vi kräver också att de lär sig
svenska, studerar eller söker jobb och respekterar lagar och värderingar.
Övergödningen minskar i Uttran och Flaten,
mer behöver göras, framför allt i Dånviken.
Salems centrum ska utvecklas med 400
bostäder och Rönninge centrum med ca 150.
Det byggs ungdoms- (hyresrätter) och seniorbostäder. Eleverna i Salems alla skolor ska ha
en hög kunskapsnivå över länsgenomsnittet.
Vi ser till att lärarna har konkurrenskraftiga
löner. Skolan i Fågelsången ska bli ett guldkorn.
Vi tar ansvar för god kvalité inom hemtjänst
och äldreboenden. När Salems centrum byggs
ut ska det bli fler träffpunkter för äldre.
Det blir bäst fritidsverksamhet när kommunen satsar på föreningarna och ett välutrustat
bibliotek. Utveckla samarbetet för att minska
utanförskap och psykisk ohälsa hos de unga.
Salem behöver tätare busstrafik. Det blir fler
pendeltåg, men trafiken måste bli mer pålitlig.
Rösta på Moderaterna för ett välskött Salem!

Kristdemokraterna
Fler poliser, nej tack! I snart
1 000 år har våra grundlagar
vilat på de 10 budorden.
Kvinnofridslagen och husfridslagen har givit
trygghet och säkerhet i vårt samhälle. Tyvärr
ser vi hur normlöshet och hedendom är på
väg tillbaka även i Salem.
De genusidéer och den normkritik som
tränger sig in bl.a i våra skolor är helt förödande. Dags att påminna om den enda värdegrund som håller och som alla fungerande
samhällen vilar på.
1. Du ska inga andra gudar ha än mig.
2. Du ska inte missbruka Herren namn.
3. Tänk på att hålla vilodagen helig.
4. Visa aktning för din far och din mor.
5. Du ska inte dräpa.
6. Du ska inte begå äktenskapsbrott.
7. Du ska inte stjäla.
8. Du ska inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du ska inte ha begär till din nästas hus.
10. Du ska inte ha begär till din nästas hustru.
Lösningen på Salems situation är inte fler
poliser. Ge i stället åter våra barn en riktig
uppfostran och skolorna en fast grund.
Rösta tillbaka sunda normer i Salem.

Miljöpartiet
För ett GRÖNARE Salem!
Vårt sätt att leva på planeten
är inte hållbart – för kommande
generationer måste vi ta ansvar NU!
I Miljöbarometern, som rankar alla Sveriges kommuners miljö- och hållbarhetsarbete
placerar sig Salem på plats 245 av 290. Mycket
behöver göras för en grönare fossilfri kommun
– en KLIMATPLAN behövs NU! MP vill;
• satsa på solenergi på kommunens
fastigheter,
• att kommunens fordon drivs med el
och biogas,
• att laddinfrastrukturen för elfordon utvecklas,
• att fler cykelbanor byggs och att cykelpendling stimuleras,
• att hus som byggs är energismarta med
miljö i fokus,
• drastiskt minska användningen av plast i
kommunens verksamheter.
Inte bara god miljö utan även ekonomisk och
social hållbarhet är viktigt. MP vill;

• att det byggs fler hyresrätter med rimliga
hyresnivåer för unga och äldre med låga
inkomster,
• ge ökade resurser för fler vuxna i
skolan så att lärarna får mer tid till
undervisning med eleverna,
• att det satsas på ungas och äldres
psykiska hälsa,
• satsa mer på kulturen i kommunen –
ett Aktivitets/Kulturhus, för vår
kommunala gemenskap.
Vilken politisk färg du än har så delar
vi samma klimat. Vid valet 2018 är du
med och avgör – vilken framtid vill du ha?

Vänsterpartiet
Ett Salem för alla - inte bara de
rikaste. Sverige är ett land med
möjlighet att skapa ett gott liv
för alla. Men alla får inte del av framgången.
En ekonomisk elit drar ifrån oss andra. Ojämlikheten är vår tids gissel, medan de andra
partierna står utan konkret politik - eller
driver en politik som ökar klyftorna - så är
Vänsterpartiets löfte i valet 2018 att skapa ett
Sverige och ett Salem för alla, en del av detta
är att ta bort vinstintresset ur vår gemensamma välfärd, skattepengar ska gå till vård, skola
och omsorg. Det saknas billiga hyresrätter i
Salem. Vi kommer att arbeta för införandet av
ett allmännyttigt bostadsföretag för att vi som
kommun ska kunna styra vilken typ av bostäder som byggs och vi ska kunna ta ett gemensamt grepp om bostadsbristen i kommunen.
Kommunen ska vara en bra arbetsgivare, rätt
till heltid och sänkt normalarbetstid är en del
av detta. För oss är alla människors lika värde
centralt, detta måste speglas i en human flyktingpolitik där vi tillsammans hittar på sätt att
ta tillvara människors möjlighet att bidra.
Fritidshemmen har blivit nedprioriterade,
vi ser det som ett viktigt komplement till skolan, och vi vill verka för att öka resurserna.
Salem har bland de högsta avgifterna till kulturskolan i hela Stockholm. Vi kommer kämpa
för att dessa successivt sänks så att alla som
vill har råd att gå i kommunal kulturskola.

Rönningepartiet
Dags för nytt styre i Salem.
Valet 2018 är det tredje som
Rönningepartiet ställer upp i.
Viktigt för oss är att bevara den livskvalitet som
vi har här i Salem och Rönninge. Vi vill förbättra
medborgarinflytandet och värna om vår närmiljö. Därutöver vill vi lyfta fram två valfrågor,
av många konkreta satsningar vi vill göra.
1. Vi vill rädda Fågelsången från att exploateras. Det är en viktig naturlunga för Salemsborna som vi verkligen behöver ha kvar.
2. Vi vill istället skapa en multihall och skola
i Salem C när nya centrum byggs. Olika
verksamhet kan integreras där och nya
möjligheter för möten, kultur, idrott och
evenemang kan skapas.
Vi vet ingen som bor runt Fågelsången och
heller inte någon bland de seniorer som bor
på Rönningeborg som vill se Fågelsången
förstörd. Många andra partier har också
tvekat, men har vikit ner sig. Att en och samma person har suttit på den ledande starka
maktpositionen i 20 år är inte bra för lokaldemokratin. Vi ser hur kommunens utveckling
går åt fel håll i Rönninge centrum, Fågelsången, planeringen av Södra Hallsta, brister i
närdemokratin, hög omsättning tjänstemän,
styrning utan helhetssyn etc. Vi samarbetar
gärna med alla demokratiska partier i Salem,
men för att nå en positiv effekt behövs en
förändring vid makten. Din röst är viktig, det
är dags för ett nytt styre i Salem.

september–oktober 2018
Biblioteket

●●

Öppettider
Måndag, torsdag.................................kl 13–19
Tisdag..................................................kl 10–17
Onsdag................................................kl 10–17
Fredag..................................................kl 10–17
Lördag..................................................kl 10–15
●●

●●

●●

Ekonomisk rådgivning. Mån 3 sep & mån
1 okt. Kommunens budget- och skuldrådgivare kan hjälpa dig som har svårt att få
ekonomin att gå ihop. Drop in.
Bokklubb 9–12 år. Ons 5 sep & 3 okt
kl 10. 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.
Vi bjuder på fika och pysslar lite i samband
med träffarna.
Språkcafé. Måndagar kl 15 med start 3
sep. Vill du träna dig på att prata svenska?
Välkommen till vårt språkcafé där vi träffas
för att fika och prata med varandra.

●●

Stick- och handarbetscafé. Måndagar
kl 15 med start 3 sep. Ta med material.

●●

Starta eget. Mån 10 sep kl 17.30.
Funderar du på att starta eget företag?
Välkommen till en informationskväll
med NyföretagarCentrum. Under kvällen
finns det möjlighet att boka tid för
enskild rådgivning.

●●

●●

Författarbesök: Marija Fischer Odén. Tors
13 sep kl 18. Salemsbon Marija Fischer
Odén är aktuell med debutromanen
Tvåhjärtat. En spännande fantasybok, som
utspelar sig under järnåldern i Hälsingland.
Du har också möjlighet att köpa boken.
Bok- och filmcirkel UNG. Ons 19 sep
& 17 okt kl 15. Vi läser filmatiserade
böcker och sen ses vi och ser filmen
tillsammans. Vilken var egentligen bäst,
boken eller filmen? Från 13 år. Till första
träffen läser vi Liftarens guide till galaxen
av Douglas Adams.

●●

Sångkul för bebisar. Mån 24 sep & 22 okt
kl 10. Vi sjunger, rimmar och ramsar och
läser böcker tillsammans. Ålder: 0–1 år.

●●

Boklunch. Tors 27 sep & 25 okt kl 12. Vi
tipsar om några av de bästa och senaste
böckerna. Ta med dig din lunch eller kom
bara för att lyssna.

●●

●●

●●

Quilling for kids. Lör 29 sept kl 11–13.
Skapa fantastiska dekorationer med hjälp
av snurrade pappersremsor, quilling.
Roula Mhana besöker biblioteket och
visar hur man gör. Från 7 år. Föranmälan till
biblioteket@salem.se senast 22 september.
Internet i vardagen. Mån 1 okt kl 13.
Lär dig använda internet till olika vardags
tjänster, t ex boka b
 iljetter och läsa böcker.
Samarr med SeniorNet.
Sagostund. Ons 3, 10, 17 & 24 okt kl 10.
Maria Wiedersheim-Paul välkomnar er
in i sagans värld. För barn från 4 år.
Föranmälan till biblioteket@salem.se

●●

●●

●●

●●

●●

Författarbesök: Anna Laestadius Larsson.
Tors 4 okt kl 19. Anna Laestadius Larsson
har skrivit flera uppmärksammade böcker,
senast Hilma: en roman om gåtan Hilma
af Klint. Något som kännetecknar hennes
författarskap är att lyfta fram berättelser
om kvinnors livsöden med ett historiskt perspektiv. Gratisbiljetter hämtas från 20 sep.
Quilling for kids. Lördag 6 okt kl 11–13.
Skapa fantastiska dekorationer med hjälp
av snurrade pappersremsor, quilling. Från
7 år. Föranmälan till biblioteket@salem.se
senast 29 september.
Hörseltest under Hörselveckan.
Tisdag 16 okt kl 12–16. Hörselskadades
förening Botkyrka-Salem finns på plats för
att informera om hörsel. Passa på att göra
ett gratis hörseltest.
Säkerhet på nätet. Mån 22 okt kl 13.Janne
Wedlund från SeniorNet Huddinge berättar hur du som privatperson bäst skyddar
dig mot bedrägerier när du använder olika
IT-tjänster. Samarr med SeniorNet.
Torsdagscirkeln. Läs och prata om böcker
med andra. Utvalda torsdagskvällar kl 17
under hösten. Kontakta biblioteket om du
vill vara med. Du behöver inte komma på
alla träffar.
• Tors 27 sep – Vi som var föräldralösa av
Kazuo Ishiguro
• Tors 25 okt – Noveller av Anton Tjechov
Dödskallar och stranddöingar. Ons 31 okt
kl 10. Maria Wiedersheim-Paul berättar
spökhistorier för barn 6–9 år. Föranmälan
från måndag 8 okt.

Galleri Salem/Salems konstförening
Galleri Salem, Salems Konstförening visar
skulptur av Birgitta Stenberg samt målningar
av Anna Johansson Stenberg.

Utställning på Salems Bibliotek 2018.
20/8–6/9 – Salems språknätverk.
8–26/9 – Marija Fischer Oden, och Johan
Wergeland “Tvåhjärtat”, illustrationer m.m.
29/9–17/10 – Maria Zitting-Nilsson,
akvareller “Blommor och elefanter”.

Barnteater
●●

●●

●●

●●

Teater Kung & drottning spelar “Mirakel
pojken” på Lilla Murgrönan. Tisdag 25/9
kl 10.45. Från 3 år. Biljetter 50 kr finns på
Salems bibliotek fr o m 18/9. Arr: Salems
kommun, kultur- och fritid
Hedmans teater spelar “Konrads kalas”
på Lilla Murgrönan. Lördag 6/10 kl 13. För
barn från 3 år. Förköp på Salems bibliotek
fr o m 30/9. Salems teater- och musikförening och Vuxenskolan

Salems hembygdsförening.

Salems församling

●●

Lördag 8/9 kl 10–13. Årets Kulturarvsdag
”Dela kulturarvet” på Lundby. Om husets
historia, visning och musikgruppen PiVO.
Eget fika medtages. Parkering nära vägkorsningen Vällinge-Högantorp, cirka 2 km
från Bergaholmsvägen.

●●

Lördag 22/9 kl 10 Handelsträdgårdar i To
redal. Samling på Rosenlundsskolans parkering Uttringe gårds väg. Vandring i området
med uppsättning av informationstavlor där
handelsträdgårdarna låg. Egen fikakorg.

Visitationsmässa, Salems kyrka, söndag 7/10
kl 11. Efter mässan blir det lunch i Kyrkskolan
och samtal mellan kyrkoherden, förtroendevalda och anställda om församlingslivet.
●●

Högmässa, Säby kyrka. Söndagar kl 11.

●●

Lunchbön, Säby kyrka. Vardagar kl 13.

●●

Lunchmässa, Säby kyrka. Onsdagar kl 13.

●●

Kvällsmässa, Säby kyrka. Torsdagar kl 18.

●●

Varje vecka. Bibelfrukost, Säby kyrka och
församlingshem, tisdagar kl 8.

●●

●●

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

Torsdag 27/9 kl 19 i Villa Skönvik,
Min morfar Sten Bergman. Maria Zitting-
Nilsson repris av tidigare föredrag.

●●

Söndag 30/9 kl 13–15.30 Öppet hus med
café i Villa Skönvik. Kl 14 Livet med en
veteranbil, Anita Karlén minns tillbaka.

●●

Torsdag 18/10 kl 19 i Villa Skönvik.
Lars-Erik Läck berättar om Läcks plantskola.

●●

Söndag 28/10 kl 13–15.30 Öppet hus
med café i Villa Skönvik. Kl 14 Kulturskolan
medverkar.

●●

●●

●●

Öppen diakonimottagning. Säby
församlingshem, torsdagar kl 15–17.
Öppna förskolan Juvelen. Säby
församlingshem, måndagar, tisdagar
och torsdagar kl 9–12.30.
Öppen verksamhet. Adam, samtalsgrupp
för män. Säby kyrka, 8/9 och 13/10 kl 9.
Frukost och samtal om livet, vardagen och
funderingar kring mansrollen.

●●

Eva, samtalsgrupp för kvinnor. Säby kyrka,
2/9 och 7/10 kl 9. Frukost och samtal om
kvinnorna i Bibeln.

●●

Stororden, öppen bibelföreläsning. Säby
kyrka, kl 19 onsdagarna 26/9 och 24/10.

●●

Syföreningen. Säby kyrka kl 13.30 jämna
torsdagar.

●●

Torsdagsträffen, föredrag och sopplunch.
Säby kyrka, 20/9, 4/10 och 18/10 kl 11.

●●

Barn och unga. Barngudstjänst, Säby
kyrka, fredag 14/9 och 12/10 kl 9.30.

●●

Fredagsmys. Säby kyrka, kl 18 fredagar
udda veckor.

●●

Gathering of Geeks. Säby kyrka kl 17.30
onsdagar jämna veckor.

●●

Söndagsskola. Säby kyrka kl 11 jämna
söndagar. För barn 4–10 år.

Skogsängskyrkan

Lovbio på Murgrönan. 30–31/10.

●●

Samlingssöndag med församlingsdag. 2/9.

●●

”Samtal i soffan”: Har frikyrkan med sin
pionjäranda och kamp för demokrati och
rättvisa något att bidra med till dagens
samhälle? 17/9 kl 17.

Tisdagar kl 13. Entré: 50 kr. Inget förköp.
Kassan öppnar kl 12.40.
11/9 – Amatörer.
25/9 – Som en dans.
Även 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 och
18/12. Arr: Eurostar.

Valårsträff med lokala politiker. Säby
församlingshem, onsdag 5/9 kl 18–20.
Diakonia, Hela Människan och nätverket
för integration i Salems kommun bjuder in
till ett samtal kring värderingar och drivkrafter tillsammans med lokala politiker.
För frågor, kontakta: carl-johan.freed@
helamanniskan.se, 08-534 709 45 .

Kyrkan

Höstlovsprogram. 29/10 – Uusi Teatteri spelar “Millimetermannen”på Lilla
Murgrönan kl 10.30 och 12. Gratisbiljetter
finns på salems Bibliotek fr o m 22/10.

Seniorbio på Murgrönan

●●

Vernissage lördagen 7 september kl 12.
Utställningen presenteras kl 12.30.
Utställningen pågår 8–23 september på
Villa Skönvik, Rönningevägen 7. Lördag,
söndag kl 12–16, onsdagar kl 17–19.

Kultur- och fritid
●●

Övrigt

●●

”Samtal i soffan”: Är det någon mening
att tro på Gud när man har allting?
21/10 kl 17.

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
Kommunfullmäktige: 27/9
Barn- och utbildningsnämnden: 4/9
Bygg- och miljönämnden: 18/9
Kultur- och fritidsnämnden: 6/9
Socialnämnden: 3/9
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

Biljetter till programmen 27 september och
18 oktober hämtas från kl 13 en vecka innan
på Salems bibliotek eller Blomsterprinsessan i
Rönninge. Hembygdsmuseet är öppet vid alla
Öppet hus i Villa Skönvik, Rönningevägen 7
nära Rönninge C. www.salemhembygd.se

