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Under hösten kommer stöd- 
och  utvecklingsenheten  genom 
ungdoms mottagningen att 
 arrangera en så kallad Acceptance 
and Commitment training, för kortat 
ACT. Det är en kurs som ska  hjälpa 
unga att hantera stress, ångest, 
depressioner och andra svårigheter 
som man stöter på i livet.

ACT, Acceptance and Commitment training, 
handlar om att förändra ens tankesätt,  
det du lär dig på kursen är tänkt att fungera 
som ett stöd genom hela livet. ACT utgår  
ifrån att tankar och känslor i sig inte är  
farliga eller negativa.

– Målet med kursen är att man ska få 
lära sig vad stress är och hur man hanterar 
det. Även hur man ska man hantera stress-
tankarna och vad man kan göra för att må 
bättre, säger Sultan Sarihan, ungdomscoach 
på Kommunala aktivitetsansvaret, KAA.

Kursen som hålls under hösten kommer 
att rikta sig till unga mellan 16–23 år. Första 
gruppen som startar i höst kommer att bestå 
av ungefär tio deltagare som kommer att 
träffas vid sex eftermiddagar varannan tisdag. 
Under kursen kommer deltagarna att få 
arbeta i grupp med olika övningar för att hitta 
ett sätt att hantera psykisk ohälsa som passar 
en själv. Genom dessa metoder ska deltagar-
na sedan lättare kunna, på ett förebyggande 
sätt, hantera ens livsområden. För att delta 

på kursen behöver man inte ha problem med 
psykisk ohälsa, utan den är öppen för alla 
unga som vill delta.

– I Salems kommun vill vi satsa på att alla 
våra medborgare ska må bra och att alla får 
goda förutsättningar att leva och utvecklas 
genom hela livet. Därför vill vi satsa på våra 

barn genom att erbjuda ACT och ge dem 
verktyg att hantera olika livssituationer,  
säger Åsa Radne, verksamhetschef på  
KAA och Ungdomsmottagningen.

Är du intresserad av att gå kursen?  
Hör då av dig till ungdomsmottagningen  
på ungdomsmottagningen@salem.se
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Åsa Radne och Sultan Sarihan vill hjälpa unga hantera stress

Ungdomsmottagningen håller 
kurs mot psykisk ohälsa

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 08-532 598 00, fax 08-532 598 87, info@salem.se.
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Salems kommun 
 gratulerar Theo Ferrer
Finalen i världsmästerskapet 
tv- och datorspelet Fortnite hölls 
på Arthur Ashe tennisstadio i 
Queens, New York. Totalt hundra 
spelare kämpade om en prispott 
på 280 miljoner kronor. Fortnite 
är ett så kallat battle royale-spel 
där hundra spelare släpps ner på 
en ö och målet är att överleva 
längst. Över 40 miljoner per-
soner tävlade om en av de 100 
platserna i världsmästerskapen. 
Efter tre timmar och sex del-
finaler så hamnade Theo Ferrer 
från Rönninge på en sjätteplats, 
vilket gjorde honom till både den 
bästa svensken och bästa europé i 
mästerskapet. Ett stort grattis från 
Salems kommun till Theo Ferrer 
för en enastående insats och en 
välförtjänt sjätteplats!

Nominera till Idrotts
stipendiet 2019 
Känner du till någon som gjort 
något bra för idrotten i Salem? 
Kanske en aktiv idrotts utövare 
eller en ledare? Skicka ditt förslag 
på idrottsstipendiat med namn 
och motivering, senast den 15 
oktober, till: Salems kommun, 
Kultur- och fritidsförvaltningen,  
Säby torg 16, 144 80 Rönninge. 
n Kontakt: Rolf Johanson, kultur-  

och fritidschef, 08-532 599 15,  
rolf.johanson@salem.se

Utbildning för 
 Grannsamverkan
Salems kommun, tillsammans 
med polisen och räddnings tjänsten 
bjuder in till en utbildnings-
kväll för nya och  rutinerade 
grann samverkare. Utbildningen 
kommer att handla om vad du 
och dina grannar kan göra för att 
förhindra inbrott. I områden med 
grann samverkan  visar studier att 
inbrotten minskade med upp till 
36 %. Utbildningen berättar vad 
grannsamverkan är och hur du och 
dina grannar kan starta upp en 
grann samverkansgrupp. Tid och 
plats: 16 sep tember kl 17.30–
20.00 i Lilla Murgrönan (Salems 
bibliotek). För mer information 
och anmälan se www.salem.se/
grannsamverkan

Rönninge tennisklubb fyller 100 år
I år firar Rönninge tennisklubb  
100 år. Vilket kommer att uppmärk-
sammas med festligheter den 6–7 
september, då det bland annat 
kommer att anordnas uppvisnings-
matcher och barnaktiviteter.  
Rönninge var ett mycket mindre samhälle 
i början på 1900-talet. Många förmögna 
stockholmare köpte tomter för att bygga 
sommarhus. Det var även de som grundade 
Rönninge Lawntennisklubb 1919, som idag 
heter Rönninge tennisklubb.

Firandet kommer att äga rum över två  
dagar på Rönninge tenniscenter. En del  
av firandet kommer vara en dubbelturnering 
i stil med 1919 med vit klädsel och träracket, 
dessutom ska parets gemensamma ålder  
vara minst 100 år.

– Vi kommer att ha uppvisningsmatcher 
och så kommer vi att ha en verksamhet  
för barnen då dem får reda på lite om 
 klubben och om verksamheten här, säger 
Björn Möllersten, före detta ordförande i 
Rönninge tennisklubb. 

Läs mer om programmet på Rönninge 
tennis klubbs hemsida, www.ronningetk.se

Äldrelots- en ny service-
funktion i Salems kommun
Nu kan du som är äldre få   
extra stöd och vägledning  
av  kommunens nya äldrelots,  
i stora som små frågor.

Tanken är att underlätta för våra äldre att 
få information och vägledning utifrån den 
situation de befinner sig i. En stor del av all 
information finns idag på internet vilket kan 
bli svårt för den som av olika skäl inte kan ta 
del av det. 

Kanske undrar man vad det finns för 
 aktiviteter eller hjälp att tillgå. Eller få hjälp 
med att fylla i blanketter, ta fram skriftlig 
information eller något annat som man 
 funderar kring i sin vardag. Det blir vår 
anhörig konsulent som framöver kommer  
ha en dubbel funktion- att vägleda och stödja 
både äldre och anhöriga. Till äldrelotsen  
kan du vända dig för att få information, 
 väg ledning och stöd i äldrefrågor.

n Kontakt: Anneli Ritter, Äldrelots och 
anhörig konsulent, 08-532 594 89 eller  
070-722 99 02, anneli.ritter@salem.se

©
 S

al
em

s 
ko

m
m

un

Äldrelotsen ska ge äldre vägledning och lättare tillgång till information.
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Björn Möllersten ser nu fram emot 100 års jubileet. 
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Stefan Westerdahl och Tim Wallin är två 
av de från Daglig verksamhet som är en del 
av den så kallade Säbygruppen som hjälper 
till Säbyhemmet. Tidigare har de hjälpt till 
på ålderdomshemmet och nu har de varit 
på Säbyhemmet sedan uppstarten av den 
 permanenta gruppen. 

– Vi går med mat en gång om dagen, det 
kommer med en bil hit och så går vi med mat-
vagnar på avdelningarna. På förmiddagarna 
går vi och samlar in sopor och sorterar dem i 
källaren, berättar Stefan Westerdahl.

– Varje måndag brukar vi baka både till 
 avdelningarna och till cafét som vi anordnar. 
Vi har också trädgårdsarbete, vi går och 
 handlar vissa dagar. Ibland kommer det en 
udda uppgift som sticker ut lite grann som  
att ställa ut stolar vid påsk eller midsommar. 
Jag skulle beskriva vårt jobb som ett som 
avlastar andra avdelningar, säger Tim Wallin.

Både Stefan Westerdahl och Tim Wallin  
trivs med sina arbeten på Säbyhemmet 
 eftersom det är ett jobb som låter dem ta  
mer ansvar och ger dem möjligheten att 
hjälpa till. Tim Wallin jämför deras nuvarande 
sysselsättning med den som de hade tidigare 
på före detta Skyttorpskolan där han bland 
annat höll på mycket med att diska och att 
snickra i trä verkstaden. 

– Det mesta vi gjorde där borta var att 
diska och såg till att det fanns rena tallrikar  
till lunch, här är det vi som ser till att folk  
får lunch, säger Tim Wallin.

Även Stefan Westerdahl är positiv till  
hans roll på Säbyhemmet, han menar att 
det ger honom möjligheten att göra något 

meningsfullt på dagarna istället för att bara 
sitta hemma. Han beskriver sig själv som en 
väldigt utåtriktad person som även uppskattar 
den sociala delen av deras arbete. 

Theres Antonsson är en av de som ansvarar 
för Säbygruppen och hon menar att deras 
arbete är väldigt viktigt både för Daglig verk-
samhet och för personalen på Säbyhemmet.

– Här på Säbyhemmet känns det ändå som 
om vi gör nytta. Jag jobbade i den kreativa 
 delen på skyttorp och då var det mycket rita 
och måla. Här blir det mer som ett riktigt 
jobb, här gör vi bra saker varje dag, säger 
 Theres Antonsson.

Margareta Perneby har också en ansva-
rande roll för Säbygruppen och precis som 
Theres ser hon en stort värde i det dem gör 
på ålderdomshemmet.

– Jag tror att vi underlättar lite för den 
ordinarie personalen, vårt arbete ger ju dem 
möjligheten att spendera mer tid med, och 
ta hand om, de äldre. Vi tar ju soporna och 
 matvagnarna vilket var sådant de gjorde 
förut, säger Margareta Perneby.

Daglig verksamhet är ett sätt för personer 
med funktionsvariationer att få möjligheten 
till ett arbete. Tillsammans med en stöd-
person planerar man sina arbetsuppgifter 

ut efter ens egna förutsättningar. Inom Daglig 
verksamhet finns det flera olika arbets-
grupper som sysslar med olika saker. Vilket 
bland annat är kreativt arbete med trä eller 
textil, köksarbete eller lättare vaktmästeri-
arbete. Syftet med verksamheten är att ge 
deltagarna en meningsfull vardag och en 
social gemenskap.

Tommy Wigren är ansvarig gruppledare 
på Säbyhemmet och har tidigare jobbat på 
 Säbyhemmet som undersköterska. Han har 
haft kontakt med Daglig verksamhet under 
många års tid och var delaktig i att mer 
 permanent föra dem till Säbyhemmet, istället 
för punktinsatserna som gjorts tidigare.

– Det är värdefullt ur deras synvinkel att de 
har en riktig sysselsättning, det är ju ett riktigt 
jobb som de har. Samtidigt som det är bra för 
våra gamla och det är bra för dem. Det blir ju 
ett möte. Förr i tiden var personer med funk-
tionsvariationer undangömda, det är dem 
absolut inte idag, säger Tommy Wigren.

Enligt Tommy Wigren är Säbygruppen 
en stor succé och något som uppskattas av 
alla inblandade. Han ser att de som jobbar 
i Säbygruppen är väldigt nöjda och positiva 
till arbetsuppgifterna de får. Han menar även 
att den ordinarie personalen på ålderdoms-
hemmet uppskattar deras arbete och han 
skulle gärna se att de kunde expandera till  
fler äldreboenden i framtiden.

– Det skulle vara jättebra om alla  
äldre boenden kunde få en sån här grupp,  
det är både trevligt och avlastar ordinarie 
personal. Sen finns det dessutom många  
fler arbets uppgifter de kan få göra här,  
säger Tommy Wigren.

På Säbyhemmet har kommunens verksamhet för personer  
med funktionsvariationer kallad Daglig Verksamhet under flera 
år varit delaktiga med att hålla i caféer och trädgårdsarbete. 
Men sedan mars 2019 har de även haft en permanent grupp 
som hjälper till på ålderdomshemmet. 

Daglig verksamhet 
hjälper de äldre

”Jag tror att vi underlättar lite  
för den ordinarie personalen, 
vårt arbete ger ju dem möjlig-
heten att spendera mer tid med, 
och ta hand om, de äldre”
– MARGARETA PERNEBY

alemog
Kommentar till text
den

alemog
Kommentar till text
ett
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Bland annat brukar Stefan och Tim hjälpa till med trädgårdsarbete.

Tim och Stefan sätter guldkant på Säbyhemmet.

Både de äldre och de övriga anställda på Säby-
hemmet är positiva till Daglig verksamhets närvaro.
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Information från de politiska partierna
På detta uppslag hittar ni information från de politiska partierna i Salem. Texterna är skrivna av  
partierna själva och representerar deras åsikter.

Socialdemokraterna 
Vi Socialdemokrater är oroliga 
för de sparkrav som majoriteten 

har föreslagit inför budgeten för 2020. Att 
effektivisera genom utveckling av arbets-
metoder ser vi bara positivt på. Vi ser gärna 
att förvaltningarna ser över sin verksamhet 
och gör besparingar där det inte drabbar 
negativt. Däremot ställer vi inte upp på för-
sämringar av kvalitén i vare sig skola, förskola 
eller äldreomsorg. Personalen där gör ett 
gott jobb och neddragningar innebär rejäla 
försämringar. Salems skolor har gjort framsteg 
i både ranking och kunskapsresultat tack vare 
sin personal. Det ska vi behålla. Fler Salems-
bor kommer upp i åldrarna och kommer att 
behöva vård. Vi får inte lämna dem i sticket. 
En god äldrevård är en anständighetsfråga. 
Majoritetens utgångspunkter i budgetarbetet 
leder till kraftiga neddragningar. Vi social-
demokrater motsätter oss detta. Vi ser helst 

oförändrad skatt men inte till varje pris. Vi ska 
behålla god kvalitet i välfärden och investera i 
de ungas framtid. Det lönar på sikt. 

 

Kristdemokraterna
KD:s motion om porrfilter i 
kommunens skolor klubbades 

igenom med stort bifall på vårens sista full-
mäktigemöte. Svaret från kommunen antyder 
också att man från skolan sida kommer att 
ytterligare arbeta för att synen på varandra 
och pornografi tas upp inom ramen för under-
visningen. Ytterligare åtgärder behöver vidtas 
och flera tele- och nätleverantörer erbjuder 
nu gratis filter med åldersgräns och BankID. 
Detta för att skydda barnen från nätporr och 
nätvåld. Organisationen #porrfribarndom har 
ställt krav till social- och barnministern om att 
utreda nätporrens hälsokonsekvenser bland 

barn. Vi kan ju se att många av våra barn  
och ungdomar inte mår bra. Den inre miljön  
i barnen är osidosatt. Barnen är det viktigaste 
vi har i vårt samhälle och att de får en rätt  
och sund start i livet har oerhörd betydelse 
för hur vår framtid ska se ut.

Moderaterna
Visst är det kul när vår kommun 
får lite internationell prägel? 

Tidigare har vi fantastiska Rönninge Show 
Chorus som blivit dubbla körvärldsmästare 
i barbershop. Nu har 16-åriga Theo Ferrer 
spelat sig in i världstoppen i Fortnite och 
vunnit berömmelse. Detta är en framgång 
inte bara för Theo utan för hela familjen som 
jobbar så ambitiöst med alla kultur event i sin 
trädgård. I det lilla bidrar även kommunalråd 
Lennart Kalderén till Salems internationella 
kontakter. Det finns många städer som heter 
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Salem i USA. Allra mest känd är troligen Salem 
i Massachusetts. 

– Jag skulle semestra i New England och 
tyckte det kunde vara en kul idé att hälsa på 
min kollega i Massachusetts. Jag fick hjälp 
att hitta fram och det blev ett väldigt trevligt 
möte. Jag överlämnade vårt fina bords-
standar och fick en gåvotallrik i gengäld. Vår 
 amerikanska namne har 45 000 invånare, en 
400-årig historia med alltifrån häxjakter till 
sjöfart, sedan länge finns också ett universi-
tet. Jag kunde skryta med att vår kyrka fyller 
900 år nästa år. Nu finns vårt standar i USA, 
Belgien, Holland, Malaysia, Japan och Syd-
korea, mycket trevligt, avslutar Lennart. 

Miljöpartiet
Tänk vad en människa kan göra 
för att uppmärksamma klimat-

frågan – Greta, denna fantastiska människa! 
Vi hoppas att klimat och miljöfrågan även i 
vår kommun ska få en större plats, att allt fler 
inser hur viktig den är. Vi har lagt flera motio-
ner som vi hoppas ska leda till ett ”grönare 
Salem” - bl.a. upprättande av en klimatplan, 
införande av ett miljöstipendium samt att 
ansluta Salem till Fossilfritt Sverige. Det finns 
ännu tid för förändring men det är hög tid  
att agera NU. För varje ton koldioxid vi släpper 
ut närmar vi oss tröskeln då klimatförändring-
arna inte längre går att stoppa. Miljöpartiet  
i Salem behöver just dig som tillsammans 
med oss vill driva på dessa frågor i kommun-
en! Alla kan inte vara som Greta men fler  
kan göra mer! Följ oss gärna på Facebook  
och Instagram.

Centerpartiet
Fr.o.m. 1/9 så tar Raili Nilsson  
över de flesta av Ankie  Bosanders 

tidigare uppdrag inom Salemspolitiken. 
Under sina 30 år som aktiv inom politiken 
känner Ankie att hon varit med och påverkat 
bl.a. sammanslagningen av barnomsorg och 
skola under en nämnd, att borgerliga alliansen 
 under alla år säkrat en trygg och solid ekonomi 
med kvalitet inom såväl skola som omsorg.

Speciellt gläder sig förstås Ankie åt vår 
4H-gård och att Villa Skönvik blivit en stor 
 tillgång i föreningslivet, båda två på initiativ 
av Centern. Ett misslyckande anser dock  Ankie 
det är att inte Centern lyckades få igenom 
det förslag vi la fram om Rönninge C med en 
småskalig träbebyggelse.

Raili är uppvuxen i vår kommun. Med en 
bakgrund som lantbrukardotter brinner hon 
för miljön och företagande men också för 
framtiden, medmänsklighet och kommande 
generationer. Som egenföretagare måste man 

tänka hållbart och långsiktigt, vilket är mer 
viktigt än någonsin inom klimatpolitiken  
som även vår kommun behöver fortsätta 
arbeta aktivt med.

Liberalerna
Ett gott företagsklimat leder till 
 frihet och välstånd. För att ha råd 

att ge kommunal service, äldreboenden, 
 social omsorg, en bra skola behöver före-
tagarna, och det har vi många i Salem,  
bättre villkor för att blomstra.

Att låta företagen växa ger nya livs chanser 
för fler, minskat utanförskap och ökade 
skatte intäkter. Onödiga och otidsenliga lagar 
måste avvecklas. Arbetsrätten måste moder-
niseras och anpassas till småföretagare. Vi 
vill avskaffa onödiga regleringar såsom den 
otidsenliga hotell- och pensionatslagen, vi vill 
förenkla upphandlingen av offentliga tjänster 
med gemensam plattform. Vi vill likställa 
trygghetssystemen mellan företagare och 
anställda och ta bort vinstförbudet för företag 
inom skola, vård och omsorg. Samtidigt 
 behöver vi modernisera arbetsrätten och 
bygga ut bredband och digital uppkoppling  
i hela landet. Kom med oss! Läs mer om hur 
du blir medlem på salem.liberalerna.se 

Vi har även en grupp Liberala  
Företagare i  Salem, vill du veta mer?  
Ring Mia 070-252 99 36

Rönningepartiet
Klimatfrågan är uppe som 
aldrig förr. Vi  behöver inte skapa 

någon hysteri om världens undergång eller 
införa ”vegansk diktatur”, men vi ska inte 
heller  påstå att det är ”business as usual” 
med  kanske lite mer hänsyn till miljön. All 
 forskning kring klimatförändringar visar att 
det är bråttom. I alla länder inklusive Sverige 
måste takten öka. Även om det krävs politik 
på högre nivå finns mycket som kommuner 
kan göra. Salems kommun är redan med i  
ett samarbete av 8 Södertörnskommuner  
om samordnad varutransport till nytta för 
både klimat och säkerhet. På våra skolor 
köper man mer ekologisk mat och minskar 
matsvinnet. Men det räcker inte! Vi har därför 
lämnat in flera motioner relaterat till klimatet 
där vi före slår bland annat att kommunen  
tar  hänsyn till klimateffekter av alla större 
investeringar avseende transporter och 
 byggande. Vi ser gärna en första analys av 
lokala sårbarheten när det gäller klimat-
förändringarna. Flera kommuner har gått  
före. Vi kan följa efter. 

Vi i Rönningepartiet vill arbeta och sam-
arbeta för en hållbar utveckling så långt det 

bara går utifrån de förutsättningar som finns  
i vår kommun.

Vänsterpartiet
I juni tog kommunfullmäktige 
 beslut om de ekonomiska ramar 

som ska ligga till grund för kommunens 
 budget. Vänsterpartiet är oroade över de 
besparingarna som klubbades igenom. De 
största besparingarna ligger på barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden 
och vi riskerar att ge både barn, elever och 
brukare en sämre verksamhet och belasta de 
anställda som redan går på knäna ytterligare 
i viljan att ge våra barn, gamla och funktions-
hindrade en god omsorg och utbildning.  
En annan konsekvenser som kan komma  
är nedskärningar i tjänster inom social-
tjänsten, från heltid till deltid, det går emot 
det projekt som SKL och kommunal arbetar 
med för heltids arbete som norm. Kommun-
en bör vara en förebild som arbetsgivare 
och i högsta möjligaste mån erbjuda heltid 
istället för deltid. Vi föreslog i fullmäktige en 
skatteökning på 23 öre, med denna skattesats 
hade vi fortfarande nått kommunens mål om 
konkurrenskraftig skattesats jämfört med 
andra kommuner i Södertörn samt målet  
för god finansiell hushållning.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna i Salem 
vill ha en kommun som bygger 

på sammanhållning. Där vi alla tillsammans 
gläds åt våra framgångar och hjälper varandra 
i motgångar oavsett vårt kön, vår  ålder 
eller vårt etniska ursprung. En kommun där 
rättigheter kopplas samman med skyldig-
heter. En kommuns främsta uppgift är att 
säkra tryggheten för dess invånare. Tyvärr har 
även Salem under de senaste åren drabbats 
av ökad oro. I centrum fördriver ungdomar sin 
tid och dessvärre uppstår det ofta oroligheter 
i samband med det. Vilket i sin tur påverkar 
våra lokala handlare och småföretagare på 
ett negativt sätt och i slutändan blir hela 
kommunen lidande. För att råda bot på detta 
vill vi Sverigedemokrater se ökad polisiär 
närvaro i centrum samt uppsättande av 
övervakningskameror. Vidare skulle bättre 
information till allmänheten och i synnerhet 
till våra ungdomar om alla de fritidsaktivite-
ter som kommunen erbjuder också avhjälpa 
situationen. Det är fullständigt oacceptabelt 
att det finns människor i vår kommun som 
inte känner sig trygga där de bor. 

Låt oss tillsammans återigen göra Salem till 
en av Sveriges tryggaste kommuner. Bli med-
lem i Sverigedemokraterna: sd.se/bli-medlem
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På G i Salem: september–oktober
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 Seniornet
September 
10 Datorstugan, kl 13.
17 Mobiljuntan, kl 10–12.

Oktober
21 SeniorNet temadag “Roligare 
resa med platta och telefon”,  
kl 14, Lilla Murgrönan.

n Hembygdsföreningen
September
8 Öppet hus på Kulturarvsdagen 
vid Lundby, kl 13–15, Lundby.
21 Öppet hus i Hallinge smedja, 
kl 10–14, Hallinge.
28–29 Utställning Rönninge 
Tennisklubb 100 år, kl 14,  
Villa Skönvik.

Oktober
17 Föredragskväll Wilhelmina af 
Tibell med Agneta Widén, kl 19, 
Villa Skönvik.
27 Öppet hus med café,  
kl 13–15.30, Villa Skönvik.

n Kyrkan
Söndagar, Högmässa,  
kl 11, Säby kyrka.
Vardagar, Lunchbön,  
kl 13, Säby kyrka.
Onsdagar, Lunchmässa,  
kl 13, Säby kyrka.
Torsdagar, Kvällsmässa,  
kl 18, Säby kyrka.

September

1 Mässa kring frälsarkransen 

och Frälsarkransvandring,  

kl 11, Säby kyrka.

8 45-årsfest för Säby kyrka,  

kl 11, Säby kyrka.

n Biblioteket
Torsdagar, Torsdagshäng  

ålder: 10–13 år, kl 15–16,  

Salems bibliotek. 

Måndagar, Stickcafé,  

kl 15, Salems bibliotek.

Måndagar, Språkcafé,  

kl 15, Salems bibliotek. 

September

26/8–5/9 Utställning “Drogfri 

uppväxt”, Salems bibliotek.

2 Ekonomisk rådgivning,  

kl 16.30–18.30, Salems bibliotek.

9–25 Utställning “Rönninge 

Tennisklubb 100 år”,  

Salems bibliotek

9 Luntor med knodden,  

ålder 0–12 månader, kl 10–11, 

Salems bibliotek.

9 Starta eget företag,  

kl 17.30–19, Salems bibliotek.

10 Seniorbio: “The Wife”,  

kl 13, Murgrönan.

18 Bokklubben för dig 7–12 år,  

kl 15, Salems bibliotek.

19 Boklunch, kl 12,  

Salems bibliotek.

19 Bokcirkel för vuxna,  

kl 17, Salems bibliotek.

23 Luntor med knodden,  

ålder 0–12 månader, kl 10–11, 

Salems bibliotek.

24 Seniorbio: “Lyckligare kan 

ingen vara”, kl 13, Murgrönan.

28 Dockteater Tittut spelar 

“Igelkotten och mullvaden”,  

kl 11, Lilla Murgrönan.

28/9–16/10 Utställning  

“Maria Trap visar egna bilder”,  

Salems bibliotek

30  “Nyttan av DNA i din 

släktforskning” föreläsning 

med Carin Johansson och Ingrid 

Feldhofer från Botvidsbygdens 

släktforskarförening, kl 14,  

Lilla Murgrönan.

Oktober

2 Sagostund med Maria 

 Wiedersheim-Paul, föranmälan 

via mail, kl 10, Salems bibliotek.

7 Luntor med knodden,  

ålder 0–12 månader, kl 10–11, 

Salems bibliotek.

7 Ekonomisk rådgivning,  

kl 16.30–18.30, Salems bibliotek.

8 Seniorbio: “En kvinna bland 

män”, kl 13, Murgrönan.

9 Sagostund med Maria 

 Wiedersheim-Paul, föranmälan 

via mail, kl 10, Salems bibliotek.

10 Hedmans teater spelar  

”Musen och äpplet”, kl 10.45, 

Lilla Murgrönan.

16 Bokklubben för dig 7–12 år,  

kl 15, Salems bibliotek.

16 Energirådgivning,  

kl 15–17, Salems bibliotek.

17 Bokcirkel för vuxna,  

kl 17, Salems bibliotek.

19/10–6/11 Utställning:  

“Friluftsfrämjandet 50 år”, 

Salems bibliotek

21 Luntor med knodden,  

ålder 0–12 månader, kl 10–11, 

Salems bibliotek.

22 Seniorbio: “Eld och lågor”,  

kl 13, Murgrönan.

24 Boklunch, kl 12,  

Salems bibliotek.

29–30 Höstlovsbio, Murgrönan

30 Rita ansikten-workhop med 

Karin Eriksson, föranmälan via 

mail, kl 13, Salems bibliotek.

n Övrigt
Oktober

28 Inspriations/fortbildnings

dag Kreativt Lärande, kl 8–16, 

Rönninge Kungsgård. Läs mer på 

camillakulturpedagog.se

n På G
Sista dag för inlämning av 
 mate      rial till nästa nummer:  
24 september.

Vissa altaner bygglovs befriade
Det kan krävas bygglov för att bygga en altan beroen-
de på hur den ser ut och är byggd. Riksdagen har nu 
beslutat om en större frihet att bygga altaner. Beslutet 
innebär att altaner som inte är högre än 1,8 meter och 
byggs inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus 
inte ska kräva bygglov. Altanen får inte heller  placeras 
närmare än 4,5 meter från tomtgränsen om inte 
grannarna medger det. Riks dagen har även beslutat 
att sådana altaner ska få strida mot gällande detaljplan 
eller områdes bestämmelser. Undantaget för altaner 
ska inte gälla för altaner i anslutning till byggnader och 
bebyggelse områden som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt. De nya reglerna började gälla den 1 juli 2019.
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